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Bécs, juiius
(Á Hétfői Napló tudósítójától)

11.
A 

.bécsi lengyel követség táviratilag kér
dezősködött Varsóban, hogy a Lem- 
berg elestéröl szóló prágai híradás 
jnegfelel-e a valóságnak. A varsói kor
mány válasza szerint a hír teljesen 
légből kapott koholmány. Lemberg 
egyáltalában nincs is veszélyeztetve. 
A kormányhoz érkezett legújabb je
lentésekből kiderül, hogy a harcok 
Rovno környékén folynak. A lengyel 
kormány minden intézkedést megtett, 
hogy az oroszok további előnyomulá
sának gátat vessen.

a lengyel 
mérjen, de ez a szí sd< 
noha megvalósításéit nagy 
kát how’t.

hadseregre komoly
;a nem

csapást 
sikerült, 

áldozató-

X
kész Lengyelországgal béketár-

i

Hivatalos jelentés 
a lengyelek visszavonulá'áról 

f Varsó, juiius 11.
Juiius 8 Északi hadseregünk részei 

lépésről-lépésre visszavonulnak és 
energikusan szállnak szembe az ell •»- 
ség nyomásával. Bolseviki osztagok 
BarcccownáJ a Brezina felé törnek, 
előnyomulásukat folytatják és elérték 
a Plissát. Az ellenség ezen a vidéken 
nagymennyiségű néiiéz lüzérséget és 
gyalogsági egységeket gyűjtött egybe, 
hogy támadását sikeresebbé legye. Az 
ellenségnek a molodccáno—polocki 
vasútvonal mentén intézett támadását 
haderőink energikus ellenállása Bud- 
szlavnál feltartotta. Az ellenség meg
kísérelte, hogy Sv?. jósnál !. rös/a- 
kolja a Berezinán való átkelést, de tá
madásai összeomlottak. Osztagaink 
bátor támadás után megszállották 
Szczerynl. ’

A PoleiSa északi részén osztagaink 
Kopalkovicsinál túlnyomó számú 
ellenséges erőket a Trcsnlja folyón ke
resztül visszakergettek. A Polésie 
déli részén osztagaink jelcnókeny el
lenséges erőknek Lopir.ze ellen intézett 
támadását viisszautasilolták. Sarny 
környékén elvesztettük az érinkevésl 
az ellenséggel, aki átcsoportosítást ko
szit elő.

Rovnonál tovább tartanak a harcok. 
(A szikratáviral következő része érthe
tetlen. Tartalma szerint a lengyel csa
patok megszállhatták Rovnot.)

Zwiahellől délre hadseregeink visz- 
sjaulasitották a Budienny-lovashad- 
testet és a 2. bolsevíki gyalogoshad
osztály egv támadását. Ovrucsnál, 
Olesktől keletre sikerült csapataink
nak a 4. bolsevíki hadosztályt oldal
ba támadnia. Ezen a vidéken az ukrán 
lakosság általános felkelést szervezett 

W bolseviknek ellen. (A szikratávirat 
többi része érthetetlen.)

•
Plissö az Árpától, a lengyelek ed

digi állásától, harminc kilométernyire 
nyugatra fekszik.

Pár is, juiius 11.
(A MTI szikratávírót a a budapesti 

rádió-állomás utján.) A spái L-ngyel 
küldöttség felvilágosításai nyomán a 

'francia lapok folyamatban levő Jj’jd 
műveletekről a következőket írjak: 
A lengyel hadsereg parancsot kapott, 
hogy ürítse ki nz eddig tartott álláso
kat és vonuljon vissz i a mór előkés:! 
tett vonalakba. A visszavonulás teljes 
rendben és a fő<vei>ér paranoiáinak 
megfelelően mont végbe. A lengyel had- 
sereg makacsul ellenz’l A bolsevista 
főparancsnokság azon erőlködik, hW.

A legfelsőbb tanács 
Lengyelország segít

ségéről tárgyal 

Spá, juiius 11. 
A szövetségesek legfelsőbb tanácsa 

ma délelőtt ülést tartott azoknak a 
feltételeknek megmzsgáláára, ame
lyek mellett Lengyclorzágnak segít
séget lehetne nyújtani Szoujetorosz- 
országgal szemben. Focit marsall 
hosszabb ideig beszélgetést folyta
tott Grabszki miniszterelnökkel, ez 
után pedig a katonai tanácsadókkal 
Párisba utazott, ahol a francia ve
zérkarral

Lengyelország katonai támoga
tásának lehetőségeiről fog ta

nácskozni.

A szövetségesek megtagadták Len 
gyelországnak azt a kívánságát, 
hogy a Németország által kiszol
gáltatandó hadianyagnak egy ré
szét átengedjék neki. (MTI.)

G4cscrtn hajlandó békét 
kötni a lengyelekkel

Berlin, juiius 11. 
(Wolff) Koppenhágából jelentik a 

lapok: Ide érkezett hírek szerint Csi-

eserin 
gyalásokba bocsátkozni. (M. T. I.)

Lengyel önkéntes 
hadsereg a'aknl

Bécs, juiius 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától) Var- 

sóból jelentik, hogy a nemzeti véde
lem bizottságának felhívására az ön
kéntesek tömegesen jelentkeznek a 
zászlók alá. A politikai pártok a város 

1 minden részében röpcédulákat és fel- 
sivásokat osztatnak szét s felszólítják 
a lakosságot, hogy áldozza vérét és 
vagyonát a hazáért. Képviselők, tiszt
viselők, tanulók, parasztok, művészek, 
irók. diákok és munkások tömegesen 
jelentkeznek. A nagybirtokosok elha
tározták, hogy a lengyel nemzeti bank 
kői csőnek
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kőzös értekezletet, ahol ünnepélyesen 
megalakítják, az uj pártot. Valószínű, 
hogy pártelnökül Bethlen IstvánA 
grófot fogják megválasztani, mert azt 
ő személye sem jobbra, sem balra 
nem keltene ellenszenvet. A két al
elnöki állásra nagyatádi Szabó István 
és Haller István minisztereket emle
getik.

Ugyancsak ma tartotta meg ülését 
az a hattagú pártközi bizottság is, 
amelynek az uj párt programmjának. 
irásbafoglalása volt a feladata. Ez a 
bizottság szintén Bethlen István gróf, 
elnöklésével végezte munkáját. Tagjai 
voltak: Bleyer Jakab, Turi Béla ,öotf- 
lik József, Berki Gyula, Rubiné k Ist- • 
ván és Kéné: Béla. Bleyer miniszter' 
indítványára a nemzetiségi kérdés 
megoldását is felvetették az uj párti 
programmjába. Számos szociális in
tézkedést is ékeltek a programmpon- 
lok közé, nyilván azért, hogy a ké
rész tény szocialisták mozgalmát elten- 
súlyozzák. A pártprogramra és a szer
vezeti szabályztai rövidesen a nyilvá-. 
nosság elé kerül.

Az uj kormány
Semmi akadálya, hogy a pártom 

hozzá ne járuljanak a pártközi bízott-- 
ságok elaborátum&ihoz s igy Bethlen 
gróf szerdán már megalakíthatja * 
kabinetjét.

Bethlen István grófnak megvan 
a biztosítéka a pártoktól arra, 
hogy mindjárt az első javadatok 
során megszavazzák a kormány
zó korlátlan házi eloszlatást jogát. 

Ezzel Bethlen gróf tulajdonképpe*. 
nem a kormányzó jogkörét óhajtja ki
bővíteni, hanem a saját kabinetjét 
akarja teljes cselekvési szabadsághoz 
juttatni.

Amenyire ma aejteni lelhet, az uj 
kormány igv fog megalakulni:

Miniszterelnök: Bethlen István gróf. 
Bel üg vm i níszter: 
Föleim ív el ésügvi 

atádi Szabó István.
Keres k cd elem ügy i 

nek Gyula.
Igazságügymdniszfter: Hencz 
Közoktatásügyi miniszter: 

István.
Honvédelmi miniszter: LukctchicH 

Géza báró, vagy Artner Kálmán.
Pénzügy miniszter: Popovics Sándor. 
Közélelmezési miniszter: Guthy Tó

dor.
Kisgazdaminiszter: sokorópátkai

Szabó István.
Külügyminiszter: Csákit Imre gróf. 
Népjóléti miniszter: Benárd Ágos

ton.
Politikai államtitkárok: Pékár

Gyula, Kováts I. István. Patacsi Dé
nes, Mayer János, Lipták Pál, Gőm. 

I bős Gyula. Meskó Zoltán.
Gricgcr és öt társa kilépnek

Bizonyosra veszik, hogy Grlegtt: 
Miklós csornai képviselő már holnap 

L'.*‘rL''. t kereszténypárt- 
. bői. Egyelőre öt társa követi, rfévsze- 

,, ’ | ríni: Usetty Ferenc, Szabó József, Bti-
or t daváry László, Homonnay Tivadar és 

Waigand Antal. Kilépésüknek beava
tott politikusok véleménye szerint az 
a közvetlen oka. hogy keveslik az uj 
párt programmjának szociális tartal
mát s egyébként sem tartják korsze
rűen demokratikusnak azt plattfor- 
mot, amelyen az uj párl felépül. Arra 
számítanak. hogv a többi kerosítény- 
szociálisla képviselő is k ■•.ytu> W 
számolni a helyzettel éj
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Mozgósítják ■ román hadsereget 
az oroszok ellen

London, juiius 11 
lengyel frontról érkezett hitekA .............  —

Bukarestben nagy nyugtalanságot kel
tenek. A román kormány elrendelte a 
román hadsereg általános mozgósí
tását.

Hat képviselő 
kilép a kereszténypártból

A keresztényszocialisták kiválnak, külön párttá 
alakulnak és ellenzékbe mennek — Elkészült az 

uj párt programmfa és
kereszténys-ociálisták nem zenge- 
hozsonnát az uj pártalakulásnak, 
néhány nappal ezelőtt azt a hatá-

A 
nek 
Mór ...... 
rozatot hozták. hogy abban az cselben, 
ha Bethlen István gróf vállalkozása 
sikerül, kiválnak a keresztény pártból 
és külön' pártban tömörülnek a szo
ciális eszmék védelmére. A várt lehe
tőség bekövetkezett. Bethlen gróf misz- 
,Hóját siker koronázta, s a keresztény 
szocialishik elérkezett ndk látják az 
időt, hogv határozatuk értehncáwn 
cselekedjenek. Az első lépési tegnap 
tették meg egvik gyűlésükön, ahol 
Anka János nyíltan kijelentette, hogy 
üljek elvált a keresztény nemzeti 
egyesülés pártjának útiétól. Csak na
pok kérdése, hogy a siálkségszerii sze
lekció formailag is megtörténjék. Ez
zel a kereszténypárt zöme uj zászló 
alá áll. A különváló, alap/ábon rendíti 
mén a Halter-ceoport hetuzeltt s ui 
szint visz a parlamenti életbe. A ke- 
resztónyszocáalíslák ugyanis ellenzékbe 

mennek, de nem tanulnak Feled.

szervezeti szabályzata
richékkal, mert szűkkor ünek tartják 
azt a politikát, amely az antiszemitiz
musban akarja magát kiélni. Ezentúl 
tehát két ellenzéki frakciója lesz a 
nemzetguülésnek.

Megvan a közös programm
Az uj kormányzópárt sorsa biztosí

tottnak látszik s igy alig van akadálya, 
hogy Bethten István gróf megalakítsa 
az uj kabinetet. Ma délelőtt tartotta 
meg ülését az uj párt szervezeti sza
bályzatának kidolgozására kiküldött 
hattagú bizottság. Az ülésen F érái
vá ndy Gyula, Meskó Zoltán, Kováts 
I. István, Hencz Károly, Ernszt Sán-1. lolVHIl, II IXMivJIJ, rjlilAll .JUH , . , . . I ... r r.
dór Ku„6 gróf vetleh
részt Bethlen István gróf elnoklésóvel. . z.”.. '
Aliban állapodta* meg, hogy a k«. 
mányzópártnaik Egyesült Keresztény 
Nemzeti Kisgazda- és Földmives- 
párt lesz e neve. Élén tizennyolctagii 
intézőbizottság fog állani egy elnökkel 
és két ftlelnökkel. Az intézőbizottság 
elnöke együtt*! az ufj párt elnöke is 
lesz. Az utolsó -ősziéiig kidolgozták a 
párlszervezeli szabályzatot, amely hol
nap az egyes pártok értekezletei elé 
kerül, kedden este vedig megtartják a

Dömötör 
miniszter.

Mihály, 
nagv-

ra mi szter: Rtr ói

Károly. 
Hallét



2 HETrUl NUPLO BUDAPEff, ÜULK73 ti

rövideden húsz-húszon üt képviselő, 
re fog bővülni g keresztényszo- 

claBsta parlamenti dlcnzék.
Mához egy hétre 

Aliiéit Budapesten, 
Innak és formailag 
kcresztéhyczoeíálisla 
1 Vigadó nagytermében fogják meg
tartani. Utána nyomban megkezdik « 
izervezkedésl. .4 párt szakszervezeti 
Napon alakul meg és éles harcot kezd 
> keresztény demokráciáért és a nagy- 
'őke ellep, legyen at akár zsidó, akár 
keresztény kézben. Teljes felkészült
béggel akar síkra szállni a munkás- 
Probléma megoldásáért, amit külföldi 
ks belföldi vonatkozásban egyaránt 
•löntő jelentőségűnek vél. A keres®- 
Wmyszociálisták vezérei bizonyosra ve- 
izik, hogy a tisztviselők és általában a 
közalkalmazottak zöme az ő zásdó- 
fokhoz csatlakozik.

Az Erdélyt járt amerikaiak 
ünneplése . . . . . . . . .

tdrlus templomban
A napokban érkeztek vissza Buda

pestre az erdélyi körúton járt amerikai 
unitárius papok, akiket egyházuk, az 
American Unitarian As>sociation, az er
délyi iskolai és egyházi viszonyok ta
nulmányozásával hízott meg. A misszió 
Jiszteletére vasárnap délelőtt az unitá-

tervezik az első 
ahol zászlót <jön- 

mcgalakitják fl 
pártot. A gyűlést

Telles csendben 
folynak a községi választások
közönség lanyha érdeklődése mel-' folyik a választási eljárás.
folyt le ma a községi választások * .......................‘ ‘
napja. A város rendes képén nem

íí .. .....í -mÓ.ÍJ, 4f> körzetben
mdt itásárnőri ' befelezték a rzavatást. 
mert ezekben a választók Máma 600-on 
alul vau. A többi körzeti en hüjűü *.</**« 
nap tart a szavazás.

Hétfőn este 8 ómkor kitűzik a zárórát, 
ainélyht’k it‘téitéví‘1.. összeszámolják a 
szavazatokat s beszállt|.4k »r urnát a 
szavazólapokkal elvűit a- választási Hz* 
főshöz. A választási biztos a választási 
blzöthággnl kedden kezdi meg rt szdvuző- 
íapvk összéqetését s ezt követőié# ará- 
rivbs szárnitöshaí niégállapitják azoknak 
a neveit, akiket n képviselőtestület tatf
iául mcgváláSztották. Légkörábbtffi sf<f' 
dára válik köztudomásúvá az újonnan 
megválasztott városatyák névsora. Nerfi 
vonatkozik ez az 1., IX. és X. kerületekre. I 
ahol egyhangú bolt a i»<í!<isztds. |

A választási biztosok hétfőn felhívást i 
lesznek közzé a főváros közönségéhez, 
mclvheú utalnak a szavazás kőlelező vob 

laiiHcsnoKKai sornajart a iovaros min- . tára s figvehneztetnek mindenkit, hogv 
Úeh kerületében ecvnehánv választói he- súlyos büntetés és adóemelés vár arra, I 
Ivlsépét és megállapították, hogv bár I aki polgári kötelességének nem tesz;
lassan, de a legnagyobb sznbálvossátfcal ebcet.

A 
lett 
ftltÓ ..........
változott setnmi. A mozgalmasság, mely 
a nemzetgyűlési választásokat jolleinezte. 
ezúttal teljesen hiányzott. A éétVÚM* 
helyeken néni kellett sorbaállít!. Bár kö- 
léléző mindenki számára k szavazás, a 
választóknak cSnk igen csekély, jclenték- 
ttlcti töredéke járult a választói urnák 
elé.

Váltak ólyaü szfivázdtsiédó 
ségek. ahol kűlönsep O 1 
órákban ali* llíentkeseit 

szavazó.
Délutánra már éléilkebbé vált 
sik kerületben a szavazás és 
nők adták lé szavazataikat.

A délelőtt folyamán dr. Sipőcz Jenő 
kormánybiztos, továbbá Folkttsházif al
polgármester dé. I^dé's Endre fővárosi 
tanácsnokkal sorbajárt a főváros min-

küldött- 
délelőtti 
tléflll-Üt

egvik-ntá- 
jobbftra

Franciaország
tíz német tengeralattjárót 

és egy Zeppelint kap
Páris, julius 11.

(A MTI. szikratávirata.) Franciaország
rím templomban ünnepi is len tiszt ele- Í°t*ot,4^8p “lrra,1 hA<W ® hékeszerzödés ér
let tartottak, melyen a budapesti Ulti- 1 ’*”* ” “
táriuj egyház összes hivej résztveltek, 1 
közönök Székein Ferenc volt igazság- 1 
iigyminisTter is. A misszió tagjai közül I 
az ünnepélyen Rév. Sydney B. Snow 
és W. T. Eyren Witte jelentek meg, 
társuk Rév. Joel II. Metcalf már előre 
utazott Londonba, hogy onnan együtt 
térjenek vissza valamennyien Bos
tonba.

A zsoltár után Jórön Miklós esperes | 
mondott imát és beszédet. Miután « | 
gyülekezet elénekelte a Himnuszt, is 1 
mét Józan esperes mondott magyárul, I „ ,BKliap 
majd angol nyelven emelkedett hangú J Jalkozfak

j léimében kiszolgáltatott
■ alatt járók közül tizet
I használhasson. Tulajdonába 
j egv "
vo’l
Ut,9

Zeppelin is, amelynek 
Friedrtchshafenbeh 42

német tenger- 
mégtarthasson és 

jut továbbá 
a napokban 
első próba'

Antantbizattság

fln$la
újból tárgyal Oroszországgal

Páris, július 11. 
(A M. T. I. kiküldőit tudósító jáztáí; 

szikraíávirata) A Z/u/numVé-nek jelen
tik Londonból, hogy öi árost kor
mány belement abba, hogy az angol 
jegyzék alapján nyomban felveszi a 
tárgyalásokat. Az »t-j küldőt Is ég a ha- 
pofcfcán átutazik Moszkvából. A kül-1 
döllség tagjainak neve még néni 
meretés.

beszédet, melyben megköszönte az 
amerikai unitárius egyháznak és kül
dötteinek odaadó támogatásukat.

A mlsiszió vezetője, Sydney Snow 
emelkedett ezután szólásra. Elmon
dotta, hogy 107 erdélyi unitárius egy
házközséget végiglátogatlak, falairól-1 
falura virág ömlött lábaik elé. Útjuk- | 
nak számos epizódjáról 
neg, majd igy szólt:

— Szeretném kifejezni Önök elölt 
ízt a benyomást, amely elfogott, ami
kor faluról-faluTá- járva mind többet 
Is többet tudtunk ineg az erdélyi ma- 

szenvedéseiről s arról győződ- 
amely ez. 
él, annál 
nagyo'bb

London, julius 11.
(A MTI. szikratávirdla a budapesti 

rádió-álomds utján.) Spái jelentés Szerint 
a tegnapi értekezleten részletesen fog. 
,---------- .< a Szénkérdésscl. Millerand kö
zölte, hogv a francia szakértők jelentése 
szerint Németország junius 1-ig csupán 
51 százalékát teljesítette szerződéses kö
telezettségének. Millerand ezután felol
vasta a szövetségeseknek azt & jegyzé
két, amelv szerint Németország köteles 

. elismerni a szövetségesek prioritását a 
szénszállításokra nézve és köteles tudo
másul venni, hogy a szövetségesek HűJőn 

-"-7—- --1S..L3.Ő szén- 
vidékekré, amely a német szénmüvelele- 
ket fogja ellenőrizni.

emlékezett b/zoftcd</ot küldenek a Különböző

zvarság S7^u»vdó»rli«n s un 
lünk meg. hogy az a lélek, 
egyszerű falusi emberekben 
feljebb emelkedik minél 
veszedelem fényesti őket.

— Az egyik közsédben a 
gyönyörűen kifaragott tulipános ládát I 
adtak át nekünk. Szónokuk azt a kí
vánságukat tolifiáftsöifa. héljnéüzük 
belé, mint frigyládába a világ ünitá- • 
riusaiI egybekapcsoló szövetségi tör
vényt. Mikor Kolozsvárra -visszatér
tünk. a püspök meg is irta a szövet- 
sóglevelct és aláírva belehelyezte a lá
dába. amelyet mosl Londonba vi
szünk, hogy az unitárius egyház nu- 
golországi feje is aláírhassa. Onnan

székelyek

Berlin, julius 10.
llál/ábúl jelentik: Az orosz kor

mány válasza Anglia részére Lon
donba érkezett. A válaszjegyzékben 
kijelenti Csicserin, hogy a szovjet, 
kotmáng kész elfogadni az angol 
kormány valamennyi fclléielft 
(M. T. I.)

sajtó
a magyar népbiztosok bünperéről

Páris, julius 11.
Q M/07/ar Távirati Iroda kiküldött 

munkatársának szikratávirata) .4 fran
cia sajtó jelentéseket közöl a népbiz
tosok bűnügyéről. .4 sajtó túlnyomó 
többsége elítélően tr a voit népbizto
sokra! és kijelenti, hogy aligha sikerül 
majd a világ proletárságát meggyőz
niük áriát lanságukról.

fiz angolok RinstetféK Batnmo!
Konstantinápoly, julius 11.

(Reuter) Batumot folyó hó 4-ón át
adták a georgiaiaknak. Áz angol csapa
tők ma ürítik ki Bá’ümof.

Izgalmas les a srhI Konferencián 
A német szénszakértő világkatasztrőfával rémit

Spá, július 11. 
magán jelentése.) Stinnes 

tárgyalása során kijo 
a szövetségesek követe 

a válságból

(A .V. T. I.
a szénkérdés
Iwilclh?, hogy

í léséi mcsrakadálvózzák
i való kibontok ozást. Kijelentette, hon.„„..„..ii,, i • •, . i vmiv KwunvwKoza'.M. ixi e eute e houvmstmnkka vuwuk nz amer.ka, egy- M ndvnríassWpnli 

híz pü,pókerhez s Bostonban ogjak nak nevflxrn beszél é, <z MrripX 
mepor.zn., mm! „emze eke! ab.lelo ,:p,nrmnlirSMI ta „
egvségumk írásos bizonyságát. -a z- . "■ i ie.ii - '«• i , szövetségesek kívánságait. Ezeket aAz istentisztelet végeztével a Havid 
Ferenc Egylet tartotta meg rendkívüli!- ••
, .. ..... u,rM H-niwr scuil. na ICKCl?
közgyűlését, melyen Sn-aw lelkészt az széllnák meg a Huhr virlékct 
egylet tiszteletbeli elnökévé. Wittet 
pedig váhiszlinányának tiszteletbeli 
tagjává választották. Az amerikai ven
dégek a megválasztást megköszönő 
szavaikban ellieszéllék, hogy elzarán
dokollak a magyar unitáriusok apos
tolának. Dávid Ferencnek halála he
lyére. Dévára is. ahol megütközéssel 
tupaszlalták. hogy bávid Ferenc, em
lékoszlopát az oláhok elpusztították. 
Végül megemlékezett arról, hogy a 
mn"va ffalvakban fogadósukban részi
vel l-k az összes frlekerrtek papjaikkal 
e.'yiitmert erezlek, liovy bennük, a 
magyarság barátaira lajállak

kitmnsóffait. Ezeket a 
nem lehet elfogadni 

' hiég ftkkór sem. ha fekete csnuatok 
o - .- . Stiflnés

azzal végezte, hogv az ilyen inlézikedé- 
sék forradalmat uonnrtlc maguk után,

1 tönkreteszik az iip»H. kiéheztetik a 
i muníkAssAigol és megörökítik a nvo-
1 hioniságmik mostani állapotát, ame
lyet máskülönben három óv alatt «?1 
lehetne tüntetni. Ezael a szövet séges té< 

[ zavargásokat támasztanának Német
országban. amelyeknek következmé
nyei világkatasztrófát jelentenének. 
Stinnes fejtegetései nagyon rossz ha
tással voltak a szövetségesekre. Habár 
Simons miniszter kiijelenteII?. l.ogv 
Stinnes és Hűé csak szc - ' . < /‘e- ............ .

fogja njiílvAnilani.. mégis kút-1 (MTIJ

sztélén, hogy » szakértőt nyilaiké 
zata. arra voltak szánva. ho«v külfinö, 
,pi,ír„t<’nV^n<’k a sz,ivpfstos»k képvi
selőire. Dctacrmx elnök Inlelme elK 
níre Stimms „aSvon Kfiressz.iv f(lra)M 
mloll nvoulkoznlának. Mfflmjiloltó * 
fokele c.TOWlók elinni támadásokat 
igazolni prólialla az észak-francia bá
nyák elpusztításét és al általános for. 
Hidalom remével fonyéáelödzött, anél- 
kill ázonlMn Hokv tír«viln«os crvefcét 
siirnkoztalotf volmt a szövetségek 
köve lelkeseivel szambán.

A helyzet már annyira válságos volt 
hogy a birodalmi kormány Berlinben’ 
síelve illési larlott. amelyen a lienvo- 
más urnlkoilátl. hogv közvetlenül a 
spr/í MrppwMsok mtmakiffisá elüti íHI- 
nak ami a fekete csapatoknak német 
területre valé levonulását hozta volna 
magával. Különösen mozgalmas náp 
ulán állt be késő- este a helvreliinn 
emlilréremélló meghötinyébliülés. A-z 
antant képviselői engedlek és meg
egyeztek abban, hogy a samkérdést 
.szakértői hlzoltság elé utnlfitk. amely 
ti nAniílékkei míjfegyeíésre JÜMöti.

Letartóztattak 
agy volt fOtOmorvost 
tfllkossél gyanúja miatt

A békéscsabai államrendőrsóg delek, 
livjei Budapesten letartóztatták flauii- 
Sternschuós János dr. vőlt főtörjúsor- 
vost Hézai-Sternsdnis-sit, Aki lgulóhb 
ftéjíáscsabún kisgazdapárti képviselő
jelölt vXdl és a várots nagytekintélyű, 
közkedvelt poJfáru. húrom rendbeli 
gyilkossággal vádolják. A föbirzsofvos. 
ann«fc idején AMií Andtús, á híres 
parásztvez^f Máálmás njnbere volt, ő 
ré«z?*itefte első srtfélvbert, mikor a 
Zsilinszky-fiuk agyonlőtték, A háború 
alatt a békéscsabai katonai kórháa' 
pfiranevhoka éi « felülvizsgáló bizott
ság ebíóke Volt.

A gyilkoswúgi ügynek részletei még 
rtern jutottak nyilvánosságra. Állítólag 
bűntársai is voltak, akik már régebben 
foglyai a bók&c.sabai ügyészségnek. 
A léláftórlölás ngv Budapesten, mint 
TWwtmbtiti hftgv fellő hé st kellett.

Pethest
•Itlltottáb a hipnotizálástó,

Tüntettek1 a belegak 
a Nagykoroi’s-utcáaon

Höftnrck óla nagyon sokat tcv.Miie . 
Pesten dr. Vőlgye.si Fcrcu orvosról, hI» 
Pethes Alfréd tolt színházi zenésszel 
együtt csodálatos credménvnveí kerelt 
bsiegeket hipnotikus «vógvm<>d ulXn. A 
gyógymód híre csakl!ant''r elterjedt c« 
nemsokára szárával keresték le! őket * 
betegek. Orvosi körökben ellenszenvvel' 

, nézték Völgyé*! doktornak mindinkább 
' nagyobbodó praxisát és már hetekkel 

ézélőtt szóba hozták »z Orsvnio-gvesÜlér 
; ben, hógt etjáráM kg’l indítani Vnlgvc i 

ellen, aki rh»g n?iu figcdéff módon 
végzi a hipnotikus gvógvkezelésl.

Ügylátázik c möygrtlotn mc"ménve »?. 
hogy a tiszti főorvos IntéskéKásére nr 
V. kerületi elöljáróság sroinbaion AkIí.cii 
végzésben értesítette VölgvesiL hogv az 
1894. évi miniszteri rendelet alapján » 
hipnotikus gyógykezelőinek e/l a mód
ját betiltja.

Az 1891. évi belilgyminisz' ’ri rendelet 
ugyanis kimond fa. hogy csakis dlplon.fi 
orvos hipnotizálhat. Miután pedig Vöi« 
gvesi dr. nem személvesne végzi a hipnó
zist, hanem Petl.es utján, ctiDéllogva as 
tilos.

A betiltó végzési szombaton dólutto 
kiifiiggeszlették Völgyésl Nagykonuw-''' 
utcai lakásán és a betegüket elulnsitotiák. 
A kezelésre járók nagv méltatlapkodás-i 
sál fogadták a hirt és követelfidzlek,; 
hogy az. orvos folytassa a kezelést, de 
természetesen e kívánságnak nem tették 
elegei. ‘

vőlgyesi a végzés c’len íelebbezést 
nyújtott be a belügyminiszterhez. Hivat-, 
kozik arra, hogv a rendelet értelmezése'' 
téves, mert a hipnotizálás és szuggerálás; 
az ő jelenlétében történik és ő irányitjá 
azt. ugv, hogy Pethes szerepe semmi 
más. mint egyszerű eszközé, vagy gépé/ 
aki azt teszi, amit az orvos mond. Mfn-l 
den egyes beteget Völgvesl megvizsgálj 
és csak azokAt kezelte hipnózissal, óAíi*' 
nfl et orvosi szempontból irmait vvtf., 
Felsoroljá a felebbezés az eddigi kétezer-• 
háromizáz esetet, melyekben a győgv-J 
mód folytán teljes gyógyulás követke
zett be. " j

A Minttoni Int®
harmadik része: 
A gyAzalem

az OhhiAmn
Előadások kezdete: 4, 6 és 8 órakor

■ legfőbb toiletteszerek. Kaptfufók mlndenflttl V Hunnia QyógyUr, TÉrrtétyt-kOrut^^J

A Minttoni fit®
harmadik résfö: 
A fyéi«ltM

■ TIVOLIBAN
Elöadísoá: „5, ,, 149 órákor

dlplon.fi
Petl.es
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HÍREK
rZtek Sándor temetése

-— A Hétfői Napló tudósít ójától —

A BLaha Lujza-téri villamos meg
állótól külön villainosvonalok szállí
tották a gyászoló közönségei Elek 
Sándor bankigazgató temetésére és 
automobilok, magánfogatok, kéllovas 
bérkocsik hosszú sora vonult az uj 
tsidó temMítőlw, ahol a gyászszertar
tás! teremben ott állt a koporsó az 
egymáson tornyosodó virágkoszoruk 
alatt, melyekből száznál is többet jut
tatott ide a nagy és általános részvét, 
amely a tragikus körülmények között 
sfliunyt, fiatal vezérigazgató halálát 
kieérte. Az egész magyar közgazdasági 
álét, a bankvilág és a fővárosi társa- 
dlalom minden előkelősége eljött, hogv 
utolsó útjára kisérje dr. Elek Sándort. 
Eljöttek tisztviselő kollégái a Magyar- 
Olasz Bankból, élükig Éber Antal ve- 
réiigazgatóval, el.i^t^ barátai, tiszte
lői, ismerősei, / tíllmann, Walder. 
Hőnyi, Sebesre Genber. dr. Beregi, 
Bartha Ödö^i, Kádár Gusztáv, Dob- 
ránszky, Kálmán Henrik, Hartenslein 
bankigr^jgatők. Eljöttek a konimuniz- 
mtJS Miatti tuszlársai, akikkel a gyűjtő 
főgázban volt együtt, közöltük Szur- 
ÍJíay generális és Szí erényi volt mi
niszter, itt van a Kereskedelmi és 
iparkamara, a Pénzintézetek Országos 
Szövetsége, a GYCXSz., az Oltihon-Kör. 
a Fészek Müvészklub. amelynek tagja 
volt, Matlyasovszky főkapitány, Mal- 
lekovics Sándor. Bartóky államtitkár. 
Nagy Ferenc titkos tanácsosok, báró 
KürUhy Lajos, Di Süni márki. Szladjes 
Károly egyetemi tanár. Enyedy Béni, 
Lányi Mór, Szilágyi Miklós és ezen- 
k/Viil a gyászoló közönség nagy tö- 

/feiége. A gyászszertartás kezdete előtt 
Hevesi főrabbi búcsúztatta el a halot
tat. majd Lazarus főkántor énekkar
segédlettel elvégezte a gyászszertar
tást. Azután az elhunyt barátai Sala
mon, Sfirközy, Freimd, dr. Kun An
dor, Magyar Miklós, Hegedűs Gyula, 
dr. Czukor, Grerner és Szél a koporsót 
kiviszik a sirhoz. A múlt esztendőben 
^elhunyt felesége sírja mellett helyezik 
'tor. Élek Sándort örök nyugalomra, 
fitt künn, a nedves esőúzlatia sírban, 
'Éber Antal, aki láthatólag küzdött 
vnegWntottsággal é« csak nehezen. bírta 
visszatartani a sírást, szólt hozzá még 
artofijápa:
| — Mielőtt feleséged meWé jutnál, 

meg egy pillanatra barátaidnál és | 
Jtez Időidnél, akik eljöttek ide, hogy • 
THgfciválóibb munkást, a legnagvszc- 
Kftfcb tatKgúb a legjobb barátot és a 
togodaedóbib, teghiibb társat, aki fd- 

!<Wé hajűiatatlnn és kemény, lefelé a 
tttehrfeeMHkei szemben szerény és 
[Wtattrió volt, aü>i ie.su itassák. Egész 
Mtated a munkáé volt és úgy mentél 

atpint még senki: egyetlen ellensé- 
Mn Ihagy va magad után.

' K almái megtörtén, összeroppanva 
'■* «gy öreg emberpár, a halott édes- 

éa édesanyja, akik hajnalban ér
keztek meg fiuk temetésére Munkács- 

és medici lük a bátyja, a nővére 
meg a rokonság. A fájdalom és a bá- 
®at kötmve csillog minden szempáron, 
•ki nézi és az egyszerű fakoporsót 
Wtja.

Kél munkás elkezdi lapátolni a 
nedves, esőmosta göröngyöt, egészen 
addig, amíg a legfelsőbb, sárga rózsa- 
koszom utolsó virágja is el nem tűnik 
• föad alatt, melybe Elek. Sándor gyö
nyörű kkrriérje bele.omloll.

— Somgslch József gróf vatikáni 
követ. A hivatalos lap inai száma je
lenti, hogy a kormányzó őfőméltósága 
•Sömssic/i József gróf volt külügymi
nisztert Magyarország vatikáni köve
tévé nevezte ki.

— Az állami száinszék uj alelnöki*. 
Horthy Miklós kormányzó — mint a 
bivátaios lap mai száma jelenti — dr. 
Záuadovszky Alfréd közigazgatási bi
tósági ilélőbirót a legfőbb áltatni 
számsaék alolnökóvé ncyazte ki i

Németországban tárgyalják a háborús bűnösök pőrét 
Csupán negyvenegy vádlott fölött ítélkeznek

London, juiius 10.
61 Magyar Távirati Iroda szikra

távirata a budapesti rádióállomás ut
ján.) A spái konferencián a szövetsé- 

I gescík meg- izs.;á>llák azt a német ké- 
1 rést, amelv szerint a kiadni kért bű

nösök listáját csökkenteni keli. Lord 
Birkenhead közölte, hogy a szövetsé
gesek a lipcsei bíróságot kísérteikén! 
elfogadják és negyvenegy névre kor
látozzák az első listát.

egyelőre üresedésben lévő elnöki állás 
betöltéséig megbízta a hivatal vezeté
sével is.

— Az egyetemi ifjúság az ország 
külső és belső ellenségei ellen. Vasár
nap délelőtt tartotta alakuló ülését és 
vezéreinek felavató ünnepélyét a Tudo- 
iminyogvelem Bajtársi Szövetségének 
..Attila*’ helyi szervezete a régi képviselő
ház termében. Az ünnepélyes aktuson a | 
kormányzó őfőméltósága képviseletében 
Haller István kultuszminiszter jeleni meg, 
továbbá Savóin János vezérőrnagy város
parancsnok, Patacsi Dénes honvédelmi 
államtitkár, valamint a MÜVE, az Ébredő 
Magyarok Egyesülete, a Magyar Nem
zeti Szövetség képviselői, azonkívül szá- 

i mos nemzetgyűlési képviselő és egyetemi 
I tanár. A Himnusz és az Egyetemi Ének- 
: karok által előadott dalok eléneklé.se 
i után Gábor Géza, nz „Attila" vezére 
1 mondott megnyitó beszédet, amelyben a 
' bajtársi szervezel céljait ismertette, majd 
I a szervezet magistere, dr. Tuzson János 
1 egyetemi tanár tétté le az esküt Haller 
I István kultuszminiszter kezébe. Dr. Tu-
■ zson János rövid beszédben hangsúlyozta 
a fogadalom fontosságát, azután a vezé-

! rek, alvezérek, valamint az egyetemi 
í zászlóalj parancsnokai, Vaszkó Lászfö 

és IHésij Ferenc száadosok, mnit a szer
vezet tiszteletbeli dominusai tették le az 
esküt s tűzték föl a szervezet jelvényét. 
Ezután Gyarmatiul János vezérkari és

■ kormányzósági lelkész tartotta meg ün- 
I népi beszédét. Utána Raffay Sándor püs

pök mondott nagyhatású beszédet. Bakó 
László, a Nemzeti Színház művésze sza
valta el ezután a Szózatot és egy Végvári
verset, majd a Turul Szövetség nevében 
Tőrös Sándor üdvözölte a szervezetet.

— A cseh miniszterelnök elájult a 
kamara ülésén. Prágából táviratozzák: 
Tegnap a kamara ülés végén izgalmas 
eset történt. Tusár miniszterelnök, aki 
rendkívül élénken vett részt a vitában 
és valamennyi párttól nagy helyeslés
sel fogadott két hosszabb beszédet 
mondott, az ülés végén a kimerültség 
tői elájult. Autóján nyári lakfisába 
vitték. Állapotában ma nem követke
zett be javulás. Betegsége alatt Svehla 
belügyminiszter fogja a miniszterelnö
ki teendőket végezni. (MTI.)

— A MOVE koszorúja a Lúd ovi ka 
emlékoszlopára. Vasárnap délelőtt 11 
órakor helyezte el & MOVE küldöttsége 
koszorúját a Ludovika emlékoszlopán. A 
koszorút, amelynek szalagján „A MOVE 
második tanácsülése — a nemzeti ügy 
vértanúinak" felírás állott, Kőszeghy al- 
elnök tette le hazafias beszéd kíséreté
ben. :A Ludovika akadémia névében 
Réw Kálmán ezredes mondott köszöne
tét a megemlékezésért, majd a küldött
ség tisztelgéssel adott kifejezést a nem
zeti eszme hős halottal iránt érzett hálá
jának és tiszteletének. A koszom szalag
ját a Ludovika kápolnájában fogják örök 
emlékül elhelyezni.

— A gyógyszcréaxsegódek n gyógy- 
szer tártul aj dotnosok ektan. Az Orszá
gos Gvógyszenész-Stóvrtség vasfirtmip 
délután rendkívüli [közgyűlést tartott, 
amelyen a gyógyszertártulajdonosok 
és fez alkalmazottak között kötendő 
megegyezés került tárgyalás alá. A 
közgyűlésen határozati javaslatot fo
gadlak el. amelv a gyógvszenéazügy 
reformálását sürgeti és kéri, hogy a 
gyógyszerészgyakomokok számát kon
tingentáló s sál állapítsák meg, mert a 
pálya túlzsúfolt. Végül a megüresedett 
elnöki tisztségre Fflep Bélát választot
ták meg.

— Két hónapig tart a népbiztosok 
pőre. Egy héttel ezelőtt kezdődött a 
íbgvalevő tíz népbiztos bűnügyének fő- 
lúrgvalása. Rendkívül lassan halad a 
tárgyal ás, s r-r. első héten mindössze 
három vádlottal hullg-itolt ki a liirú- 

az iádcsoporlrfl* Hátra yau

I Sir Gordon Heward angol állam
ügyész bejelentene, hogy a sző'-, ts£- 

I gesek a német igazságügyminiszter ke- 
• zébe juttatják a vádanvagol, amit 
I Ilintze német igaz.ságiigvni-íniszler fii- 
I ’omá’.ul vett. Az eljárás egyszerűsítés-* 

■érdekéban meger vezleJk alÁba-n. hogy I 
amennyiben szükségesnek mutatkoz
nék, a lipcsei főügyész, illetve a bíró
ság közvetlenül kér felviláuio'silásokat 
a szövetséges országoktól.

még hét népbiztos kihallgat ásd, akik 
közül ma Dovcsák Antal és Nyisztor 
György kerülnek sorra. A következő 
vádlott dr. Ágoston Péter .jogtanár 
lesz, akinek kihallgatása két napot 
vesz igénybe. A tárgyalás menete az 
első vádcsoport befejezése után sok
kal gyorsabb lesz, mert a többi vád
pontban nem szerepelnek maid az ál
talános és politikai vonatkozású kér
dések, hanem csupán konkrét vádak. 
Tekintettel azonban a vádak rengeteg 
nagy anyagára, a fő-tárgyalás így is 
legalább két hónapig tart.

— Halálozás. Vágbecsei Babó Lajos, 
volt országgyűlési képviselő, hosszas 
szenvedés után e hó 9-ikén elhunyt. 
Temetése folyó hó 13-ikán délután 
4 órakor a Szvétenai-utca 42—44. sz. 
házból történik. Az elhunytban Dani 
Balázs altábornagy és Dáni Béla tá
bornok közeli rokonát gyászolja.

— Nem szabad a villamosban dohá
nyozni. Matyasovszky György dr. fő
kapitány rendeletét bocsájtolt ki, mely
ben szigorúan megtiltja, hogy a villa
moskocsikban és a perronokon dohá
nyozzanak. Meghagyta a kalauzoknak, 
hogy a rendelet betartását szigorúan 
ellenőrizzék és az ellene vétőket min
den esetben jelentsék fel.

— Kávéházi zavargások. Szomba
ton este 10 óra tájban egy nagyobb 
tűntető csoport behatolt a Vigszínház- 
kávéházba és ott parázs verekedést 
rendezett. Botokkal és egyéb eszközök
kel a kávéházi vendégekre táriiadták 
és azokat kikergették a kávéházból. 
Árvái Lipót 50 éves főpincér, Reiner 
Mór k-ávéháztulajdonos, a Kávésok 
Iphirtstüfletének elnöke, dr. Gellért 
Sándor 3*2 éves ügyvéd és Sdhwarz 
Félix 47 éves Wvafáflnok könnyebb- 
sufyosafrb sérüléseket szenvedtek. A 
mentők részesítették valamennyit első 
segélyben. A tüntető tömeg innen a 
Citj’-kávuháizba vonult és ott folytatta 
a verekedést. Ehelyütt Kurier Gyula 
nagykereskedő 28 éves felesége. Gerő 
Károly Máv. felügyelő és Rotter Zsig- 
mond nagykereskedő sérültek meg. Au 
utó<Iá>inak (sérülése komoly, úgy hogy 
a helyszínre kihívott mentők a Park- 
■*zanatóriumba vitték. A tüntetésről 
értesítették a rendőrséget, azonban a 
verekedők korábban megszöktek, mart 
neszét vették, hogy egy katonai őrjárat 
közeledik H ’kávéház elé.

— Á világ legnagyobb léghajója d- 
késztQt. Mint FriedrichshafenbŐl jelen
tik, tegnap fényes eredménynyeá telte 
meg első próbaút jót a Zeppelin L. 72 
nevű legujwliil* és legnagyobb tengeri 
léghajó, amelyet a tengerészeti hivatal 
a forradalom kitörése előtt rendelt 
meg és amely csak most készült el. 
Ezt a léghajót is ki kell szolgáltatni az 
dntentenak. (M. T. I.)

— Veszedelmes poloskairtó*. Dr. Va
das Józsefné, a VI. kerületi községi felső 
kereskedelmi iskola igazgatójának nejjj 
vasárnap, Izabella-utca 46. számú laká
sán benzinnel poloskát irtott, A gyertya 
lángjától felrobbant kezében a benzines 
tartály és a szerencsétlen urinö egész 
testén súlyos égési sebeket szenvedett. 
Életveszélyes állapotban vitték a mentők 
t RőkuS-kóiházba.

— Lengratt az H-Ődlk emeletrlM. A 
Patmonlá-nlcá 21. arámii házban Wit- 
heim Arthufné, szerelő neje az ötödik 
emeletről leugrott és megluJt. Néhány 
Ivét tel ezelőtt szült gyermeket és azóta 
nnnvira elgvöngfllt. hogv állandó rósz- 
• zullétck és ájulások kínozták. Ugylát- 
srik tettét efelett! elkeseredésében kö- 
yette /

— Uj angol kapcsolat Magyarországgal 
Nagyszabású angol érdekeltség kapcsoló
dik közgazdaságunkba. HuszmiHi'> ko
rona alaptőkével uj részvénvtíirsaság 
alakult ezzel a céggel: Angol-Magyar 
Filmszínház Rész/vénvtársaság (British* 
Hungárián Film Theater Companv Limi
ted). amelv a magyar filmkultúrának 
az angol és amerikai filmipar világpia
cával szerez kapcsolatot. Az uj vállalat 
lehetővé feszi majd a hazai filmszínhá
zak műsorában a legmüvészitib aikotAsoi* 
szmrehczátaíát, másrészt oly magyar 
filmek külföldön való bemutatását, nie- 
lyek nemzeti szempontból reánk nézve 
felette fontosak. Az alakuló közgyűlés 
elnökké Stead Alfréd ezredest, vezér
igazgatóvá Virter Ferencet, ügyvezető 
igazgatóvá dr. Szabó Ödönt választotta 
meg. Rajtuk kívül tagjai még az. igazga
tóságnak: báró Brandstein Albert alezre
des, Haggennracher Róbert, Kobelrauscli 
Gyula udv. tanácsos, dr. Koós Jenő éa 
Yexiev C. György.

— Letartóztatott kommnn Isták. < 
rendőrség bolsevista bűncselekmények 
gyanúja alapján !>eidézte a főkapitány
ságra Márton Rezső 42 éves postnellen-' 
őrt, továbbá Waxmann Miksa 37 éves 
betűszedőt és Takács Győző 46 éves gép
lakatost és kihallgatásuk után letartóz
tatták őket.

— A Hollandiában üdülő gyerme
kekért. A Hollandiában üdülő gyerme
kekkel való levelezés ügyében szomba
ton délután mintegy ezer szülő értekez
letet tartott a Wenckheim-palotaban. 
értekezlet összehívói dr. Oberschall Vik- 
torné és dr. Száhlender Lajos igazgató 
javaslatot terjesztetlek elő a kéTdés meg
oldására, melyet az értekezlet egyhangú
lag el is fogadott és végrehajtására tíz
tagú bizottságot küldött ki. A bizottság 
felhívja az érdekelt szülőket, hogy Hol
landiában lévő gyermekeiknek szánt és 
megchnzett levelüket továbbítás végett 
folyó hó 13-án délután 4 és 7 őrá között 
lehetőleg személyesen hozzák el ■ 
Wenckheim-palotába. (VHI., Barossul

— Enter basa nővérét lctaríózfat’ák^ 
Konstantinápolyból táviratozzfik: Kadb 
kölben a rendőrség letartóztatta En* 
ver basa nővérét, Medina HaiurmoL 
aki éppen repülőgépen készült elutaz
ni. hogy eljusson a Kaukázusban tar
tózkodó férjéhez, Kiásin bejhox. (MTI.)' 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx

— hA névtelen asszony" hetvenö öd- 
szttr. Kedden, e hónap 13-án kerül színre 
75-ödször a Névtelen asszony, amelv a 
Magyar Színház jövö heti műsorát iá 
teljesen betölti. A rendkívül izgalma* 
darab mostani felújítását szinte páratlan
nak mondható siker kiséri, amennyiben 
az összes jegyek állandóan elővételben 
kelnek el. A siker legfőbb tényezője P, 
Márkus Emília, aki a darab címszerepé
ben az ő kivételesen gazdag pályájának 
egyik legkiemelkedőbb sikerét aratta.

— A Gótb-párt a második estén is Zsú
folt ház ünnepelte a Fasor-kabaréb:»n> 
G. Kertész Ella minden jelenete után 
nViltszini taps hangzott fel, a darab után 
pedig számtalan kihívás volt. A két ki 
tűnő vendég mellett Sólyom Jankát 
Radó Terít, Balogh Jucit, Baranyait 
Bársonyt, Kertészt, Molnárt, Czobort 
Balót lehet dicsérettel fölemlíteni. Fellé 
pett KŐvfirv Gyula is.

— UJ Szép Heléna a Scúlában. Vasár* 
na/p délut&n z&ufolt ház tapsolt a. íe^ 
újított szép Heléna kitűnő együttesénél' 
a Sca-la-Rzmházba/n. Az előadásnak kú 
lönöe lárdeltaoasié^dt köÜGÖnzbit PláLfy 
Boriska fellépése, ki Péchy Erzsi ®zc 
repét játszotta, nagy és megérdemelt si
kerrel. A közönség maiid minden szánná' 
megismételtette. A fiatal művésznő, k; 
az Operaháznak volt talgja. kiiinő hang
anyagai rendelkezik s megjelenése is tel 
jes illúziót kelt. Az oftenbaohi szélién’ 
tökéletesen megnrilvánult játékában s 
finomságával, különösen a nagv Alom 
ielerietbeh, az egész közönséget meghó 
ditotta.

— A délutáni kabaré eddigi előadása! 
zsúfolt nézőtér előtt folytak le. A kö
zönség mindenkor elragadtatva konsta
tálta. hogy Rátkav. Szőlőéi. Harasziá 
Latlabár, Szükl.iymé, Ivtúiyú, RaHd. 
D'Arrigo, Perényi, Szabolcs és Gall&i 
kiváló gyiifctese nagy ezer ii. ritkáin, lát
ható produkció. Jegyek hétfőtől kevdvc 
a „Colosseum" pénztárán kívül a Szín
hám Éleinél éa Bárd-féle jCeyirodákbar 
is kaphatók.

— Farkas Imr* aj operettje. A Fővé 
rosi Nyári Színház nagv ambícióval ké 
szül Farkas Imre ..Delire önbe kéne 
menni" cimfl uj operettiére. A bemutatót 
már a jövö hétre tervezték. '!*• nz ..Or
feusz" nagv sikere miatt az u1 operett 
csak két-három hét tnulva fog izmié- 
karülni.

ie.su
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— Angyalka. A Scala Színház legkö- I 
xelobbi újdonsága Stolz Róbert „Angyal- I 
ku“ című operettje lesz, amelv előre- j 
láthatólag julius 20-án kerül színre So
mogyi Nusival, Mngaziner Erzsivel és 
Galeltn Ferenccel n főszerepekben.

— I’eurl Wh'tc az utólérheletlen. Ezen 
a héten kerül színire az Omniáb&n és a 
Tivoliban a diadalmas amerikai kalandor
film, a „Wasihngtóni futár" harmadik 
része. Pearl White határtalan népszerű
sége és felühnulhatattan bravúros jár 
téka tette ezt a filmet is rendkívüli 
vonzóerővé, A harmadik résznek A győ
zelem a cime. Az előadások az Omniá- ■ 
bán 4. 6 és 8 ómkor kezdődnek, a Tivo
liban fél 5. fél 7 és fél kilenc ómkor.

Az MIK 
győzelme Zürichben 

Bőseiben vereséget 
szenvedett az MIK

A Magyar Testgyakorlók Köre lab
darúgócsapata diadalmas külföldi tú
rájának nyolcadik mérkőzését ját
szotta mull csütörtökön Zürichben, 
öl németországi és két zürichi győze
lem után a svájci szövetség kezdemé
nyezésére hz. ugyancsak Zürichben 
vendégszcreplő bécsi Amatőrökkel, az 
osztrák bajnokság második helyezett
jével mérkőzött a;? MTK. A mérkőzést 
a magyar csapat pompás játékkal 3:2 
arányban fölénnyel megnyerte. Az 
elsőrendű sporteseményt nagyszámú 
közönség nézte végig és viharos ünu 
meplésben részesítenék a magyar fiu
kat. A féJidő eredménye 1:1 volt. A 
gólokat a magyarok részéről Braun, 
Orth és Schlosscr rúgták.

A magyar csapat eszerint Züridhben 
három rendkívül értékes győzelmet 
nratolt. Innen Baselije utazott a?j MTK, 
nfliol a Basler Fussball Club csapatával 
játszott. Kilencdik mérkőzéséi már el
vesztette a bajnoksapat, mint azt a 
baseli távirat közli velünk. A BFC 
csapat erős küzdelem után 8:2 gól
arányban legyőzte az MTK együttesét, 
amely a zürichi mérkőzések fáradal
mait nem pihente ki eléggé, különösen 
a második félidőben esett vissza a vé
delem. A svájciak csapatában játszott 
Schaffer, az MTK volt válogatott 
csatára, aki régi csapatával szemben 
is brill iá mán játszott. A svájciak két 
gólját is Schaffer rúgta. Az MTK 
góMövésci Molnár és Braun érdeme 
volt.

Ifjút ági atlétikai viadal. A Ferencvá
rosi Torna Club vasárnap délután orszá
gos ifjúsági atlétikai viadalt rendezett az 
Üllöi-uti sporttelepen, amelynek győz
tesei a következők: Mngasugrás 1. Izsá- 
kovits Árpád Ifit cm. Rúdugrás 1. Kovács 
Béla 295 cin. Távolugrás 1. Braun Ernő 
619 cm. Gerelydobás 1. Janó Károly 
' 5.60 m. Sulydobás ötös csapatverseny 1. 
MTK 8.93 m. Diszkoszdobás 1. Dominich 
Vilmos 32.10 ni. 100 m. síkfutás 1. Wies- j 
ler József 12 inp. 110 m. gátfutás 1.1 
lzsákovits Árpád. 4X200 m. stafétafutás: 
1. MTK 1.43 p. 400 ni. síkfutás 1. Heger, 
Ferenc 58 mp. 1000 ni. síkfutás 1. Zsiska 
Jenő 2.46 p. 1500 m. gyaloglás 1. Hóra 
Ferenc 6.55 p.

Kerékpár én motorverseny. A Magyar 
•Kerékpáros Szövetség vasárnap délután 
nnev versenyt rendezett a Millenáris 
sporttelepen, amelyen több mint 6000 
főnyi közönség jelent meg. Az 1000 m. 
távon motor-rekordkísérletet próbáltak. 
Wcidl Emilnek sikerült megjavítani ezt 
és 50 mp. alatt tette meg ezt a távot. 
Eredmények: Katonák térelőnyverseny^ 
1000 m. 1. Rákóczi. 2. Czibulka. 3. S per
iing. 1.21 p. Szenior térelőny verseny 
1000 m. 1. Medvcczky János. 2 Beimlcr 
Ede. 3. Pála Ferenc. Pontföverseny 2000 
ni. 1. Uharcczky Ferenc, 15 p. 2. Vei vart 
Nándor. 3. Grim János. Selcjtezöverseny 
1. Homály Ignác. 2. Tors József. 3. 
Pfcifler Sándor. Motorverseny 10.000 m. 
1. Bíró Dénes. 2. Korpás László. 3. Wcidl 
Emil. Move vándordíj 1000 in. 1. Uha
rcczky Ferenc. 2. Velvárt Nándor. 3. 
Beimlcr Ede. Akadályvcresny 1000 m. 1. 
Tóth István. 2. Schercr lózsef. 3. Ba- 
mlczky Ferenc. Tandem-verseny 2000 ni.
1. Nagy—Grím-pár. 2. Pfelffcr—Homály- 
pár. 3. Piriig—Porsch-p&r. 25 kim. mo- 
lorvczetésos verseny. 1. Tóth Gyula. 2. 
B&rlos Gyula. 3. Henzsel János. 27.53 p. 
Térelönyverseny 1000 ni. 1. Grim János.
2. Uharcczky Ferenc. 3. Muzsik Endre.

Hamisfogakat
ezüstöt és aranyat í?gniagasabb Árban

Franczlaorszás 
megszállással fenyegeti HémeterszáSSi 

A német hadsereg 
létszámcsökkentését elhalasztották

Paris, julius 11.

(Havas-ügynökség) Spinből jelentik: 
A nómeleík julius 9-én délelőtt 11 óra 
lő perckor írták alá a lefegyverzésre 
vonatkozó megállapodást, azzal n til
takozással azonban, hogy a versaillesi 
békeszerződésnek semmiféle határoz- 
mányit nean kötelezi őket arra, hogy 
uijahib területek megszállásába bele
nyugodjanak, kivéve, ha a jóvátételre 
vonatkozó halározmúnyoknak nem fe
lelnének meg. (M. T. I.)

Páris, julius 11.

(A M. T. I. kiküldött tudós Hójának 
szikratávirata) A párisi laipok jórésze 
a spái értekezletnek a lefegyverzés 
ügyében elért eredményét Millerand 
erélyes fellépéséinek tulajdonítják, aki 
inkáiul) belement abba, hogy a 100.000 
főre vató végleges létszámcsökkentést 
későbbre halásszák, de ragaszkodott 
ahhoz, hogy jegyzőkönyvbe vegyék 
azt a fenyegetést, hogy nemteljesités 
esetén a Ruhr-vidéket, vagy Németor
szágnak valamelyik más vidékét a szö
vetségesek megszállják.

Páris, julius 11.
(.4 M. T. I. szikratávirala) Millc- 

rand miniszterelnököt keddre várják 
vissza Sóéból Párisba.

Páris, julius 11 •

(A M. T. I. szikralávirata) Spából 
jelentik: Az értekezlet szombati ülése 
előtt a legfelső tanács ülést tartott, 
amelyen az orosz-lengyel ügyet tár- 
gyalta.

London, julius 11.

f.A MTI szikratávirata a budapesti 
rádió-állomás utján.) Lloyd George a 
spái jegyzőkönyv aláírása alkalmával 
a következőket jelentette ki:: Nem lá
tom annak szükségét, hogy ezt a jegy
zőkönyvet szankcionálás céljából a 
Reichstag elé terjesszék a német meg
bízottak, mert «z 1920. január 10-én 
aláirt jegyzőkönyv utolsó szakasza 
már szankcionálja. A német kancellár 
Lloyd George véleményét elfogadta és 
kijelentette, hogy a németek aláírják 

a jegyzőkönyvei.

Alasi versenyek
A Lovaregylet nyári meetingje ma zá

rult Alagon. A köhögés szünőfélbcn lé
vén, az egész mcetingen végigvonult 
lanyiha sport ma váratlanul fölemelke
dett és meglehetős számú pályázó állott 
starthoz az egyes futamokban. A záró
nap föfutását a kétévesek részére kiirt, 
30.000 koronával díjazott, Lomnlci-han- 
dicapot Álamtitkúr igen könnyen nyert® 
Baronin és Sempronia ellen. A verse
nyek részletes eredményét itt adjuk:

/. Futam. 1. Vezér (Altmann), 2. Vi
dám (Csiszár J.). 3. Fumor (Reinwald). 
Tót.: 10:13.

11. Futam. 1. Gioconda (Szokolai), 2. 
Falstaff (Szabó L. II.), 3. Keballa (Alt
mann). Futott még: Vérvirág, Pr&cht- 
weiberl, Ó*te, Cornette, Hekuba. Tót.: 
10:61. Helyre 10:17, 35. 16.

Hl. Futam. 1. Államtitkár (Pretzner)', 
2. Baronin (Csiszár J.), 3. Sempronia
(Haar). Futóit még: Halavány, Maczika. 
Tót.: 10:25. Helyre 10:15. 16

/V. Futam. 1. Scstilia (Nagy G.)» 2.
Tóiméin (Podrazil), 3. Nevető (Altmann). 
Tót.: 10:20. Helyre 10:16. 39.

V. Futam. 1. Mamlasz f Altmann), 2. 
Csajkás (Reinwald), 3. Istenadta (Pretz- 
ner). Futott még: Blak Girl II., Fátra, 
Krix-Krax. Tót.: 10:18. Helyre: 10:13, 17.

VI. Futam. 1. Kártyás 11. (Altmann), 
2. Pendítő (Nagy G.'l, 3. Csusza (Szoko
lai). Futott még: Selica. Szaniszló, Hiába, 
Győrök, Balata, Kémét, Kadi, Salvia, 
Vidu, Satanow, Szerelem, Baligrod, Mac- 
lura. Tol.: 10:111. Helyre 10:25, 15, 13.

Városliget Fővárosi cirkusz Tel. 56-55 I

Sül™' 9hrllllán,lotluslhenmOsor
Kizárólag külföldi attrakciók. Csü
törtök és szombat d. u. 4 órakor 
nagy családi és gyermek-előadás!

alább csökkent, mert a benzin ára is 
o’csóbb lett. A Gummigyár pedig, 
mint halljuk, teljes erővel gyártja a 
pneumatikákat, amelyek jól 'elkelnek.

KÖZGAZDASÁG

Megindul az autaxi
35 K-ás viteldll mellett
A Benz UrsisAg veti* meg 

ex autaxlkat
Mint a Hétfői Napló értesül, az auto- 

taxiJközlekedé« Budapesten rövidesen 
meg fog indulni, miután vileldij tekin
tetében létrejött a megállapodás. Az 
akipdij, mint halljuk, 35 korona lesz, 
ami tekintve azl, hogy Bécsiben az első 
kilométer Ifi—18 korona, igen magas
nak mondható. Egyelőre 30 autolaxi 
fog járni, ezeket a Benz-társa«ág tartja 
majd tizemben, miután az autolaxikot 
a Gummigyár eladta nemrégiben 8 mil
lió koronáért ennek a vállalatnak. 
Valószínű, hogy (később az önálló autó-
iparosok is kapnak majd taxiautók 
járatására engedélyt. Körülbelül 80 
ilyen önálló soífőr van, aki saját auto
mobillal rendelkezik és aulotnxi be
állítására engedélyt kért. Úgy halljuk, 
hogy ezeknek n kérelmét n főváros és 
a rendőrség is pártfogolja. Egyébként

Az Izzólámpa tőkeemelése. Az Egyesüli 
Izzólámpa cs Vili iniosági IH. julius 14-én 
rendkívüli közgyűlést tart alaptőkéjének 
felemelése ügyében.

A Sz nt István Tápszermüvek’ Rt 
• rnivs 30-án megtartott közgyűlése ai 
alaptőkének 4 millió koronáról 8 millió 
oronára való felemelését határozta el.

A nini árfolyamok. A bécsi szilárd 
irányzat hatása alatt azz árfolyamok 
ugrásszerűen emlkedtak. Különösen & 
Déli xasntat keresték arra a hÍTro. hogy 
jugcszlúvokkal létrejött a megállapodás 
a szz’.fiiálá;, tekintetében. Árfolyama 695—. 
700-ra emlkedott. Ma^r.r Hitel 18ű0 
fölött. Állam vasút 3450--3500 iu,riil 
vltoz-ttt. A korlátérté-kek közül erősen 
keresők a Gunnnit és az Olajat tőke
emelés hírére. A valutapiacon rubelben 
viharos szilárdság voll. Árfolyama 2.97-re 
szökött fel. A márka 3.54 volt.

A Wiener Bankáréin közgyűlése. A 
Wiener Bankverein rendes közgyűlése 
elhatározta, hogv 42,410.247 korona 
tiszta nyereségből az alkalmazottak nyug
díjalapja javára az intézet 50 éves fenn
állása alkalmából 10,000.000 korona for- 
dittassék. osztalék fejében pedig részvé
nyenként 34 korona fizettessék. Végül 
elhatározták az alaptőkének 180,000.000 
koronáról 300,000.000 koronára való fel
emelését.

A „Fabank Részvénytársaság*4 közli, 
hogy Budapesten (V., Nádor-u. 21.) meg
kezdte működését. Az intézet főcélja a 
Magyarország régi területén létező foke- 
reskedelmi vállalatokkal a kereskedelmi 
és pénzügyi összeköttetést fentartani, de 
ezenfelül foglalkozik a banküzlet min
den ágával. A társaság alaptőkéje 60 
millió K. A junius 6-án megtartott köz
gyűlésén az igazgatóság tagjai lettek: 
Dcgenifeld József gróf, Glasner Samu dr., 
Győrv Lóránd, Hilb Jenő dr., Holrmann 
Ármin. Jusztusz Zsigmond dr.. Lord 
'Adolf, Marscihalkó János dr., Mautner 
Dezső dr., Spitz Henrik. A közgyűlést 
követő igazgatósági ülésen az igazgatóság 
elnökhelyettessé Hilb Jenő dr.-t válasz
totta meg; igazgatókká Bauer Jenőt, 
Ehrenfeld Mórt és Kral Gyulát nevez
te ki.

A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. 
mai rendkívüli közgyűlése az alaptőkét 
30 millióról 40 millió koronára emelte, 
3 régi részvény után 1 uj részvény ve
hető át 660 K tel quel árfolyamon. Az 
elővétel folyó hónap 13-tól 17-ig gyako
rolható. Az uj részvények már a folyó 
évi nyereségben részesednek.

A Részvénytársaság Villamos és Köz 
lekedésl Vállalatok Számára cég igazga
tósága Batthyány Lajos gróf vbtt. elnök
lete alatt folyó hó 8-án tartott ülésében 
az 1918—1919. egyesített üzlelévek nye
reségét 2,956.957 korona 81 fillérben ál
lapította meg. A közgyűlésnek az 1918. 
üzletévre 6% (12 K), az 1919. fizletévre 
pedig 8% (16 K) osztalék kifizetése fog 
javasoltatok

A Felsőmagyarországi Bánya- és Kohó 
közgyűlése. A Fclsömagyarországi Bá
nya- és Kohómü Részvénytársaság ma 
megtartott közgyűlése elfogadta az igaz
gatóság ismert indítványait. Az ingyen 
részvények 1:1 arányban való szétosztá
sának időpontja és módozatai legközelebb 
fognak közzététetnk

Uj részvénye k a tőzsdén. Mint halljuk 
nz Ingatlanbank a jövő hét»on levezeti 
a tőzsdére a Malomsoky asztalosárugyár 
részvényeit, amelyekből egy kisebb tétel.. ? pu.uvyv._a rés-vényeit, amelyből egy kit

Hamis fog altat,
Brilliáns. arany, ezüstöt bármoly hir<!e. 
tett árnál drágábban veszek. Mendel- 
sohn ékszerész, Ferenc-köru 1, sz^m.

Érzékeny és fájós
lábakra készít
cipőket

tlerő Budapest IV., Kossuth Lajos—u. 4.

BRILLlANST,
horribilis ABNGER ékszerhál 
áron vesz U Rottenbiller-utca 24 

Telefon József 52-64

Hölgyeink réme itt van ujral 
? ? ? ------
A nyári napsugarak!
? ? ? ------

A csúnya szeműk!!
Ez edlen csak egy védekezés léte
zik: h valódi

Diana púder
amely a legfinomabb békebeli 
anyagokból, barna, fehér, chamois 
és rózsaszínben készül és a

Diana arckrémé
éjszakai vagv nappali használatra. 
A Diana-puder és Dinna-arckréme 
használata által rövid idő alatt 
bámulatos tiszta, friss és üdévé 
válik az előbb szeplős arcbőd.
Kis doboz, illetve tégely ára K 10.— 
Nagy ,. ., „ ;; ;; 20—

Mindenütt kapható!

Teljesen frissPMEUMflTIK
Reiman
Gizella-tér 3.

710x90, 765x105
815x105, 815x120
820x120, 880x120
895x135, 935x135 
méretekben kapható

Hamis fogakat s
Brilliánst t. «.
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Dísztárgyakat
ügyleteket lebonyolítunk. TÖZSDEi 

ULRlfl / MEGBÍZÁSOKAT elfogadunk. Értc- 
I ■ / kezés dllmentes nEUSCHLOSZI UIB&. TESTVÉREK. VI., l ovag-utca 20-Alapitva : 19<ÍO. Telefon : 7«-4».

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Tórsszcrkesztők:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS
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