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Elfogták a lágymányosi gyilkost
Kovács Sándor budapesti hentes héjgyilkosságot követett el Popovics 
Sándor szerb kovácssegéden — A bűntény a Na?e1sj8s-Mical Róma- 
száilodában történt — A gyilkost Nyíregyházán fogták el és vasárnap 

este Budapestre hozták

HogetSüs Lóránt 
a valuta stabilizálásáról 
A magyar Gyáriparosok Országos

Szövetségének közgyűlése

A Magyar Gyáriparosok Országos 
Szövetsége ez évi rendes közgyűlését 
ma délelőtt tartotta meg egyesületi he- 
lyiségéoen. A délelőtti 11 órakor kez
dődő közgyűlésen, amelyen olt láttuk 
& közgazdasági és ipari élet számos 
előkelőségét. Hegedűs Lóránt pénzügy
miniszter is megjelent. Chorin Ferenc 
elnöki megnyitó ja után Hegedűs 
Lóránt pénzügyminiszter mondott be
szédet.

— Szemére vetik. — úgymond — 
hogy kötött mars rutával dolgozik. 
Azonban a pénz érteikének megjavítá
sát niíLské’pen, mint kötött marsrufá- 
val nem oldhatja meg. A bankóprést 
jikerüit megúllilairia, a nemzetgyűlés 
asztalára pedig legközelebb leteszi a 
rendes tköltf.'égvctést és ugyanakkor 
leteszi art a két vagyonválts ági javas
latot, amelylycl be is fejezi a vagyon- 
ráltság rendszerét.

— A valuta stabilizációját olyan ér- 
lelemlwn kell felfogni. — mondja — 
üogy megakadt a valuta további meg- 
fothasztósának a folyamata és máris 
dkcríUt az tui állam jegyek iránt bizal
mat keltenie és biztosítani azt. hogv 
íz állam jegyre való átmenet a baintkó- 
iegyrendszerről minden megrázkódta
tás nélkül történt eddig és történik 
továbbra is. A pénz igazi stabilizációja 
szánban csak akkor következik be, 
ha az államok között újból helyreáll 
t szabad kereskedelem. Ez természete
sem csak Európa és Amerika együttes 
munkájával követkézbe tik he, Rá fog-

jönni a qyőzök és a fa/ffözöttek. 
hoflU a világ nuomorusáffa szolidáris 
b a háború ütötte sebeket csak együt
tes erővel lehet meggyőgyitani.

— A magyar korona értékének 
innyira kell megjavulnia, amennyi a 
tehő értéke. EMren az értelemlhen a 
stabilizálásra továbbra is törekszik 
mindaddig, amíg » külföld a magyar 
toroaAnak ezt az értékét ismeri el és 
sWxsn a törakvéiséíben semmi ellenve
tés nem akaszthatja meg.

— Magyr-rország történelmi hiva
tása nem az, ami régen 'volt, mert 
Oroszország összeomlott és igv meg- 
izünl az országnak az az európai ér
tékű szerepe, hogy az északi és a déli 
tztóvokat elválassza egymástól. El fog 
következni azonban az idő. - ron
totta a1 pénzűgymiiriiszler. — amikor 
Oroszország újból talpra áll és a ma- 
ttvarságra újból történ cl mi szükség 
lesz, hogy régi egyensúlyozó szerepét 
óiból betöltse. Addig is. arnig ez be
következik, — amelynok az időpont- 
iát » .. ‘Ilimmel ki kell vámunk — 
Magyarországra nagy Gazdasági sziik- 
tfg van Európáiban. Magyarország 
nélkül nem lehet megoldani a nyugat- 
®urópai államok m unka nélkül iségé- 
nek kérdését. Magyarország hhatása

az, hogy Kőzéi>eurépában egy 
olyan pénzügyi rendszert teremisiink | 
*0^2, nmelv fix relációt és szabad for
galmat biztosit. Ezt n.. -----
Megcsinálni nem lehet, csak mivelünk. I 

A pénzügyminiszter nagyhatású be- I 
szóié után Fenyő Miksa dr. a Gyár-1 
iparosok Országos Szövelségónek ügy- ; 
vezető igazgatója mondott általános 
tetszéssel fogadott beszédet, maid a j 
tekintések tudomásul vétele és alap- I

nl.in . nviilte el-i n»k Is olyan ócs mrisrósi menes.
á rival < énei / ' I orra volt. m.n< - huHM. 1

A
— A Hétfői Napló tudósítójától — 

lágymányosi hulla körül fonódó | Sternné csak akkor ismerte föl tcl-
szörnyű bűntett ügyében, w nyomozás jes határozottsággal a hulla azonossá- 
döntő sikert ért el. Megállapították az 
áldozat szernélvazonosságát és kinyo
mozták a tettes kilétét, aki hír szerint 
már beismerő vallomást is tett. Az ál
lam rendőrség detektivtestületéDeik több 
mint a felerészc dolgozott ebben a 
példátlan bűnügyben és pedig olyan 
apparátussal, amely már-már a béke- 
éivek nagysikerű detektív munkájára 
emlékeztet.

Fordulat a nyomozásban.
Annikor a lágymányosi ós a város

ligeti tóban megtalálták a borzalmasan 
fölszeletelt hulla részeit, amiként is
meretes, a rendőrség gyanúja Szita 
próbaidős volt rendőrre irányult, aiki- 
nek cigarettaláTcáját »■ Lágymányoson 
fedezték föl, s ez alapon kapczplatsba 
hozták a gyilkossággal. Na-potkíg eb
ben az irányban folyt a nyomozás, 
amikor végre maga Szita jelentkezett 
és alibit igazolt, s így kétségen kívül 
kkterüllt, hogy semmi része nincs a 
borzalmas bűnügyben. Eza?l a rend
őrség egész eddigi munkálja megfe
neklett, s már-már reménytelennek 
látszott a bűnügy kiderítése.

Czibor Ferenc rendőrfőtanácsos, a 
detektív testület nagytahetségü. agilis 
főnőké azonban nem nyugodott, s a 
detektívek is tovább dolgoztaik. Egyet
len kivezető utat láttak csak a rend
őrségen, s erre tértek rá.

Czibor detektivfönök magúhoz hi
vatta a sajtó mumkásait. s feltárta 
előttük a nyomozásban beállott hely
zetet s felszólította' őket, hogy a le
hető legrészletesebben hozzák nyilvá
nosságra a hulla szeanélyleirását. En
nek meg is volt az eredménye.

Stern Elemérné felismeri 
a hullát.

Á közölt leírás alapján a mailt hét 
péntek délelőttjén megjelent a főka
pitányságon Stern Elcmérné Mag- 
dolna-utca 22. szám alatt lakó asszony 
és előadta, hogy a lágymányosi hulla 
szein'élvleirását szerfölött hasonlatos
nak találja cg^ik a<lbérlöjével, aki 
mintegy négy hét előtt eltűnt a laká
sáról, s azóta hírét sem hallotta. 
Sternirét azonnal Anc/?X»f László detek- 
fivfőfelügyeR), föcsoporbvezető elé ve
zették, aki kihallgatta az asszonyt, 
maid pedig intézkodett. hogv két de
tektív kíséretében azonnal menjen a 
bonctani intézet hullaházába a hulló- 
részek megszemlélésére. Stcrtnnónek a 
morgucban először a hulla fejét mu
latták meg, amire kijelentette, hogy 
napvon hasonlít eltűnt szohaurúhoz, 

: akiről megmondotta, hogv az illetőt 
' Popouicí Milánnak hívták, szerb szű

rni” nélkülünk letésü volt, törve Izzóit magyarul és 
foglalkozására nézve kazánikovács. 
Előadta, hogv Popovics 2i -30 év 
körül volt. Éppen elvan sűrű fekete 
haja volt, mint, amilyet a hulla fején 
lát és baját érövén bodoritva és illa- 
tositva szemére fésülve viselte, ezen- 
kivül mc’tíllnpitotta. hogv Popovtas-

gát, amikor megmutatták neki a lágy
mányosi tó partján bal kézfejét is. Az 
asszony rögtön észrevette, hogy a hulla 
középső ujjún a köröm hibásan 
fölsikoltott és így kiáltott föl:

— A Popovics Milán balkeze! 
szén biztosan fölismerem,

A detektívek az .asszony megállapi- 
tásait jegyzőkönyvbe vették, és vissza
mentek a 
már ezen 
inozást.

nőtt,

Egó-

főkapitányságra, hogy most 
a nyomon folytassák a nyo-

Popovics bűnös életmódja.
A főkapitányságon Czibor Ferenc 

detektív főnök és Angjfal László detek- 
.tivföfelügyelő kezdték meg Sternné 
kikérdezését. Mégegyszer elismertették 
vele, hogy kétségtelenül ráismert a 
hullában eltűnt szobaiurára. Ezután el
mondatták vele, hogy milyen életmó
dot folytatott Popovics Milán?

Sternné elmondotta, hogy Popovics 
már régebben nem folytatta kovács 
foglalkozását, hanem minden valószi- 
oüség szerint barátainak támogatásá
ból tartotta fenn magát. Beteges haj
lamú férfiakkal érintkezett, akik sű
rűn keresték fel őt Megdől na-utcai la
kásán. Néha egész délutánokat és éj
szakákat töltött ezek társaságában. 
Gyakran járt el velük mulatozni és 
eimek megfelelő módon öltözködött is. 
Arcát festette és puderozta és kezei 
ápolására is nagy gondot fordított Ál
landó barátja csak mintegy két hónap 
óta volt s néha megesett, hogy nők is 
meglátogatták.

Róma szállodában megtalálták Kb- 
vács Sándor hentesmestor beje

lentő lapiát.
£bből megállapították, hogy kél hó- 

nap elölt lakott először a garni szállót 
első emelet 7. számú szobájában, 
amelynek ablakai a Nefelejts-utcára 
néznek. Azóta vidéki kirándulásaiból 
hazatérve mindig, ebben a szobában 
szállt meg. A szoba tipikus garni lakás. 
Egész hu torzot a egyetlen, szennyes 
ágyneművel megrakott ágy. .egy kopott 
pamtag. szekrény, mosdó és a falon 
egy rossz olajnyounatu kép, amely 
Petőfi halálát ábrázolja. ;

Víznyomókat találnak.
A detektívek gondosan átkutatták a 

kis szobát. Megtalálták Kovács több 
ruhadarabját, s

a padlón xendosan fölmosott vér
nyomokat találtak.

riihámunüekeu és az ágyneműn 
fedeztek fel vérnyomokai, amiből 
következtettek, hogv amennyiben 
.......................... • - -- kó_

A gyilkos lóbarát.
Sternné vallomásában eljutott a leg- 

szenzádósabb részletekig. Megnevezte 
azt ,a férfit, akivel Popovic® mintegy 
kél hőnap óla állandó barátságot tar
tott fönn.

Az illető Kovács Sándor köntös* 
meiter,

tagbaszakadt, erős ember, aki gyak
ran utazgatott 
tyuftmn hozta 
nomüeket és a 
henteseknek és 
vács többi zben
Popovics lakásán és Sternné tudomása 
szerint vidéki batyuzásokra is több
ször mentek el együtt. Kovács Sándor 
tartózkodási helyéről nem tudott kö
zelebbit mondani. Megemlítette azon
ban, hogy n keleti pályaudvar közelé
ben egyik kisebb szállodában szokott 
megszállás i, ha Pesten van és állítólag 
az utolsó időben is itt lakott.

victókre, ahonnan ba» 
Jmj a különböző hús- 

fővárosban adogatta el 
korcsmórosoknak. Kö
tőitől te az éjszakát

A 
nem 
arra 
a gyilkosságot ebben a szobáiban 
vették el,

a tettes eídször* megfojtotta áldoza
tát s a kihűlt hullát szelottlte föl.
A gyilkosságnak ezt a módját nyíl* 

vánvalóan azért választotta, hogy mi
nél kevesebb vérnyomok maradjanak 
bűnös cselekedete után. A padlón ész
lelt vérnyomok valóban igen jelcntók- 
tolencfc, úgyszólván csak vércwppek, 
amire könnyen rá lehel fogni, hogy 
kisebb sebesülésből zsarumnak

Hajsza a tettes után.
A szálló portása föl világosítottál 

ezután a detektiveket, hogy Kovács 
Sándor körülbelül tiz nap előtt utazott 
cl. Elutazása napján, a reggeli órákban 

nem engedte be a takarítónőt, 
aki pedig erősen zörgetett. Távozásakor* 
batyu volt nála s mosolyogva jegyezte 
meg a takarítónőnek, hogy rnosf már 
be lehet menni.

A port ásnak azt mondotta, hogy
Nyíregyházára utazik

üzleti ügyben. Számláját kifizette, 1 
azóta nem hallottak felőle. Popovics 
Miiann-al többször volt együtt a szál
lóim.’.). de hogy mikor járt itt utoljára 
n szx?rb lakatosi egűn v arról nem tudtak 
felvilágosítást adni a szállóban

Nyíregyházán letartóztatják 
Kovácsot.

A rendőrség emberei még aznap 
Nyíregyházára utaztak, ahol szombat 
lélelőtt elfogták Kovács Sándort. A 

i terhére rótt bűncselekményt erősen 
i tagadta, s kezdetben szcmélw nevetett 
I a detektiveknek amidőn a szörnyű 
I bűmnél, megvádolták. Később azonban 
. kezdett megtörni
1 és több olyan részletet mondott be, 

amiből nyilvánvaló, hogy » a gyilkos.
Kovács Sándorral a detektívek t>a-

•s

A Rőma-szálló gyilkos vendége.
Sternné kihallgatását ezzel egyelőre 

befejezték és a detektívek még aznap ! 
hozzáláttak annak a szállónak felku- • 
toláséhoz, melyben Kovács lakott.
Sorra járták a keleti pályaudvar kór- [ sár nap este félfodenckor Hudapcstre er
nyőkén lévő zugszállodákat, míg keitek, s beszállították c főkapitány- 
végre n Nefclcjls utca és Thököly-ul | tagra, ahol nyomí au hoc .ikezdtok 
sarkún lévő [részletes kihallgatásához.
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A föld népének 
internationáléj a 
Nagyatádi Szabó beszéde 
a föleim<vcs Szövetség 

ceglédi nagygyűlésén
Cegléd, Június 12.

Nagyatádi Szabó Istvánt, Zeöke Antalt 
és Meskó Zoltánt Dobos Sándor dr., a 
Ceglédi Gazdasági Fgvrsütel elnöke üdvö
zölte. A vendégek lovasbandérium vezeté* 
bével és magyar ruhás Lányok kíséretével 
a városháza előtti térre hajtattok, ahol 
Sárkány Gyula dr., Oegléd varos polgár* 
mestere üdvözölte az érkezőket.

A ncpgyülés't Dobos Sándor dr. nyitotta 
meg. Kifejtette a földmives szövetség cél* 
jál cs hangoztatta, hogy a gazdatársadtu 
lom nem törekszik pprasztdiktaturára. 
Dobos mán nagyatádi Szabó István ál
lott fel szólásra.

_ Nem magas politikát, hanem gazda
sági polllíKát jöttem ide csinálni. Politi* 
kára nem akarok kitérni akkor, amikor 
koalícióiban kormányzunk a másik párt* 
tál és miniszter vagyok a kormányzatban. 
.V út jöttem ide, hogy felhívjam Cegléd 
polgárságát, hogy lepjen 1* az Országos 
Földmives Szövetségbe.

A földmives szövetség már meg van 
alakítva, de meg kell alapozni ugv, hogy an- 
nuK működése éreztesse hatásúi, a ma* 
gyár gazdasági élet minden vonatkozású* 
bán. Egész Európában szervezkedés indult 
meg, hogv a gazdafársadalmat országon
ként külön megszervezzék. Csak a szó* | 
ciáldcmokrata szervezkedésekre mulatok ■ 
rá. A szocialisták azt mondották, hogy 
ök külföldi összeköttetéseik révén nemcsuk 
szocialista érdekeket, hanem országos 
érdekeket is tu/lnak védelmezni. Ezt tény* 
.■•g tapasztaltuk is. Ha van nekünk egy 
Ilyen erős földmives szövetségünk Ma
gyarországon, a külföld keresni fogja ve
lünk az összekölletcid. Engem meg.ehető* 
sen központjába állítottak a nemzetközi 
szervezkedéseknek. Ebben a tömörülés* 
ben nem magukról a gazdáikról van szó. 
A gazx’.aérdekek cégére alatt meg tudjuk 
menteni az országot és igy sokkal több 
használ látja az ország ennek, mint a 
politikai harcoknak.

_ A függetlenségbe való törekvés leg- 
Inkáhb & föld népében van meg. A föld* 
míves szövetség a magyar nép megnjho* 
dáknak egyetlen eredményes eszköze. 
Ennek megvalósítására kérem én Kossuth 
J .ijos népét, a ceglédi polgárokat.

A kisgazdapáTl főkorifeusai, nagy
atádi Szabó István, Hubinek Gyula 
meg a lőbbiok ma Cegléden mondtak 
beszédeket, ginéi vekről előre azt hi- 
resztelték, hogy fölrobbantják a hely
zetet. Általában az egész hét olyan 
volt, hogy minden pillanatban ui és 
uj pártvillon^ások kaptak a pletyka 
szárnyára. Voltak órák, aanelyekneík 
hangulata meglehetősen izgatott volt 
és mégis bármilyen hangja volt is ma 
a ceglédi beszédeknek. Budapesten az 
a néháinv politikus, aki idehaza van, 
attól függetlenül megállapítja, hogv

a politikai krízis teljesen el
simult.

Ennek a kulisszák mögött lappangót! 
krízisnek hármas gyökere volt: az 
egyik az egységes pártalakitás, a má
sik az igazságűgvminisztcr leszavaz- 
tatása, a harmadik a gróf Ráday Ge
deon belügyminiszter ellen irányított 
kisgazdapárti támadások. Érdekes, 
hogy az egységes párt alakításának 
már a gondolata is valósággal felz"k- 
latla a politikai erőket. Baj azonban 
nincs, mert az egységes pártalakitás 
gondolatát már bebalzsamozták 
csak ősszel fogják 
Hogv akkor milyen 
az akkori szituáció 
rozni.

Tomesányi Vilins
miniszter leszavaztatását 
párt sémi veszi komolyan, 
ugyan nem túlságosan 
póriban, de azt mondják, 
eset igazán nem alkalmas 
lemondassák. Úgy 
hogv a To<mcsáuyi-ügynek 
lesz és pedig nem olyan 
hogv az Tomcsányinak lenne 
mellen. Sőt ellenkezőleg: valószínűleg j

kisgazdaqyárt fog alul maradni, mert1 
hétfői pártértekezlc-le-n gróf Bethlen

a 
a

„A keresztény tigris" 

Bndaváry László beszéde 
az EME debreceni nagyülé’én

Debrecen, június 12.
Az f.Ml vasárnap délelőtt a Bika

szálló nagy termiben nagygyűlést tar
tott, melyen a termet zsúfolásig meg- 
túllő közönség volt részt, hxinyi Béla 
egyetemi tanár, a debreceni ébredők 
elnöke, nyitotta meg a gyűlést, mely • 
Horthy Miklós kormányzó őfőanéltó- 
súgóhoz üdvözlő táviratot intézett. 
Hegedős György nemzetgyűlési kép
viselő időn Budanáry László nemzet
gyűlési képviselő mondott beszédet:

— Ili ölt önök elölt az, ak't a zsidók 
keresztény tigrisnek neveztek cl, — 
úgymond. — Én azt mondom erre, 
hogv éppen ükkor szégyelném maga
mat. ha éhből a táborból dicsérő jel- 1 
z.öt kapnék. A zsidóságnak a kornműn ' 
alatti magatartását tárgyalva, a követ
kezőket mondotta: — Sokan azért 
Hím mernek belépni az Ébredőkhöz, 
mert léinek, hogy visszajön a régi 
•zsidó liberális irány. Figyelembe aján
lom ezeknek a saját példámat, mert én 
már I etettem magam mögött az ajtót. 
A leieké -éli féli .'kenységröl szólott a?, 
után, melynek Debrecenben talaja 
volt, s amelyet mesterségesen szítot
tak. A Jegmélysógexebhen elítéli ezt a 
törekvést és hangoztatja, hogy minden 
keres/i-pvnek egv táborban van a 
helye.

Végül még Fomlóssy Imre szólalt 
M a debreceniek részéről. Este nagy 
liar.gvers' nv volt, amelyen Némethy 
Ella és az O ■ > t"A h művésznője
vettek részi.

NEMZETI BOYAL ORJFEr M
r M l A >' V.- • . ' ' , ' '

Wiio&nsKSiSBíí

iti ügyvédi 
szereplésével és ténykedésével. 
Az egyik Vádja az, hogy a ka- 
élesen támadja a mai korszakot, 
kommunizmus ellen néni volt 
és tűrte, hogy egv ka-társunk 

<zfó-
a rra

mura 
de a 
szava 
mint ügyvéd pusztuljon <1 az aka: 
fán. F'zzel a váddal szemben csak 
hivatkozom, hogy ez a testület nem n 
kurzus gyermeke, hanem egv régi tör
vény alapján áll. Addig, míg ez a tör
vény fennáll, cSuk a lörvénv keretei
ben üldözhetjük vagy védhet jük meg 
kartársainkat. Ellcnforradabnúr ügy
vedek is pusztultak el, akik szintén e 
kamara tagjai voltak, ezekről azonhtju 
nem emlékszik meg a nemzetgyűlésen 
fel szó I aló k a r I á r su nk.

— A másik vád, amit az illető 
ága a kamara ellen felhoz, hogv 
resztény Ügyvédeknek itt nincs 
vük. Volt arra valaha is eset, hogy ]

Elsimult a politikai krizis
Nem sikerült az egységes pdrtalakulás — Ráday és 
Tomcsányl maradnak a kormányban — Beniczky 

bejelenti mentelmi jogának megsértését
.4 Hétfői Napló tudósítójától. —

' István miniszterelnök élénk leckében 
[ fogja részesíteni a pártfegyelemből.
| Gróf Ráday Gedeon belügyminisz
ternek a kisgazdapárt egyrészéve) való 

, atPérja is békés elintézést fog nyerni. 
Ezt bizonyltja Rubinéi: Gyulának va
sárnap reggel 
nyilatkozata is. 
Kádast nem 
dolgában fogják 
unimózitás igazi 
tói jog és a főrendiház reformja kér
désében kívánják majd, hogy valljon 
szint. Egészem bizonyosnak látszik 
azonban, hogv az. amit a belügymi
niszter. mondani fog. bár teljes álta
lánosságban mozog majd, 
elégíti a lMÍkétlenkedőket. 
meg lehet

1 mé# felen t szordinós 
Hir szerint különben 
a fő'apán-kicserélósek 
támadni, holott ez az 
oka; hanem a Válasz

mégis ki- 
Ezt előre 

állapítani abból a gróf 
Bethlen István miniszterelnöktől szár
mazó nyilatkozatból, amely a Neue 
I'reue Presse vasárnapi számában 
lent meg és amely szerint

az uj választói jog 
demokratikus losz“, 
tárgyaló: ára már az 
sor kerül és a főrendiház re
formja tulajdonképpen „a fő
rendiház demokratizálása1* lesz.

Ugv mondják, hogv ma még ez az 
általánosságban mozgó kijelentés ki 
fogja elégíteni a kisgazdapártot.

Egyébként a parlamentben csöndes 
hetet várnak, ha csak nagyobb emó
ciót mán fog kiváltani kedden Be- 
niczky Ödön mentelniijog-sérelmének 
bejelentése. Szombaton ugyanis Lakos 
Róbert testőrszázados nevében két 
l:sz! prc’okálta Beniczkyt nvilván an
nak legutóbbi parlamenti nyilatkozata 
miatt. Beniczkv azonban csak annyit 
mondott, hogv „élni fog a nemzet
gyűlés tagjait megillető jogával", ami | 
annyit tesz, hogv be fogja jelenteni 
mentelmi jogának megsértését.

je-

„erősen 
annak 
össze!

és 
újból elővenni, 

sikerrel, azt majd 
fogja megható

Pál igazság ügy- 
a kis-gazda- 
A miniszter 
népszerű a 
hogv ez az 
arra, hogy 

tudjuk azonban, 
folytatása 
formában, 

kellc-

l

A Kamara IköstjySSése 
visszautasítja Vlrtar vfidjait

— .4 Hétfői Napló tudósító iától —
A Budapesti Ügyvédi Kamara vasár

nap délelőtt 10 órakor rendkívüli köz
gyűlést tartott, amelynek egyetlen 
tárgya a 11 újabb adófelszólalási -bi
zottságba 1 rendes cs t póttag megvá
lasztása volt. Napirend elölt dr. Fitt- 
ler Dezső szólalt fel, aki egy, a nem
zetgyűlésen az ügyvédi kamara ellen 
elhangzott felszólalásra reflektált:

— Ezelőtt 18 órával az ügyvédi ka
mara egy tagja, kit itt nem ismertünk, 
az immunitás leple alatt a nemzetgyű
lésen kritikát gyakorolt, amely kritika 
elsősorban teljesen alaptalan, másod
sorban magán viseli annak bélyegét, 
bőgj' az illető kamarai tag teljesen tá
jékozatlan a budapesti ügyvédi ka
mara

ügyvédek szó
korlátozva vol- 
nem lehetünk

tisztességes keresztény 
lásszabadsógitkban itt 
lak? Nagy hiba, hogy 
valamennyien egy vallás követői; ezen 
azonban oly eszközökkel, mint ami
lyenekkel az illető kolléga akar, segí
teni nem lehet. Felszólalásában azl kí
vánja az illető kartárs, hogy a destruk
tív irányú működés megakadályozá
sára kormánybiztost kel! a kamara 
élére állítani. Nem volnék méltó arra, 
hogv a kamara tagja legyek, ha azt 
állítanám,,hogy a mai állapot a mi 
ideái janiknak megfelel.

— Ez alaptalan támadásokat tehát 
a leghalározotlafljban visszautasítom s 
noha a támadás név szerint senkit sem 
nnilit meg, mégis nyilvánvaló, hogy 
éle a kamara vezetősége ellen irányul. 
Mondjuk ki. hogy dr. Papp József, 
kamaránk elnöke iráni, ki éjjel} 
nappallá téve fáradozik kartársaink 
érdekeljen, s ki ideális magaslatra 
igyekszik emelni kamaránk nívóját — 
osztatlan bizalmunkul fejezzük ki. 
Biztosítsuk ő| szeretelünkről és arról, 
hogy .semmiféle támadás nem fog 
minket az eddig követeti útról leléri- 
teni.

A zajos és hosszantartó tapssai fo. 
gadolt beszéd után megejt étiek a vá
lasztásokat.

dórira*’

Telelőn-szám: 55-55

Nannnta este ’.?8 órakot 
csütörtök, szombat, vá

jt- és ünnepnap d. u. 4 
•rr.kor ti nagy júniusi 
műsor! Ei.’ad.'s u'án 
v:’ vnn-. közlekedés a vá
ros minden irányában.

Erős támadás 
a (zlnháxak ellen a íM6fl. 

társasig ülésén
Koroda Pál felolvasása

— .4 Hétfői Napló tudósit',.,
A Petőfi-Társaság vasárnap délelőtt 

féltizenegy rakor a Magyar i’udomá. 
nvos Akadémia üléstermében felolvasó 
ülést tartott Ferenczi Zoltán elnöUte 
alatt. Az elnöki bejelentések után 
Lampérlh Géza rendes tag mulatta be 
a Vigyázó pályázat megdicsért kálié, 
ményein kívül AnvöS Laci. Benedek 
Ferenc. Elekes György. Ben ke Tibor 
Ősz Iván és Szőke Jenő verseit.

Koroda Pál A 40.000-ír címen o|. 
vásott fel egy „parenézást1, amelyben 
heves támadást intézett a budapesti 
.színházak mai műsora ellen, melv a 
közönséget — úgymond — barmokká 
változtatja, amelynek darabjainál alá
valóbb aligha lehet darab. Külön fel
említette Shaw-t, akit sehol nem ismer- 
nck el, csak itt Budapesten és akinek 
filozófiája merő erkölcstelenség. Da
rabja azzá teszi a Nemzeti Színházat 
ami a vörös uralom idején á Városi 
Színház volt, ellenséges propaganda 
színhelyévé. Kolportálják a Marxiz
must és egy csomó egyéb izmust. Az 
ezeket propagáló szerzők rém magya
rok, ha magvarul imák is. A Várod 
Színházat sem sikerült a tisztességes 
darabok számára lefoglalni. Az elnök 
a felolvasás után bejelentette, hogv 
Császár Elemér Koroda értekezésének 
témáját a felolvasó ülést követő zári- 
iiíésen szóvá fogja tenni és e célból 
Sas Ede felolvasása után zárt ülést 
tartottak.

A müncheni sztrájk 
Gareis képviselő holttesté! ma 

délután elégetik
Bécs, .iuftius 12

(A M. T. I. magánjelcntéseA A mün
cheni sztrájk első napja különösebb in
cidens nélkül telt el. Az úgynevezett ál
talános sztrájk egyelőre csak részlegei 
sztrjk. A sztrájk rendezői nem értek e* 
céljukat. A munkásság nagy része el
lenzi a sztrájkot. A -vztrájk rendezői 
mozgalmukat ki akarják ter.ieszteDÍ « 
vidékre is, eddig egészen, sikertelenül

München, .iunis ’ 1L 
Gareis képviselő holttestét hétfőn 

délután elégetik a keleti temető kicwa- 
tóriumában. Szombat délután a ii?ndőri 
tilalom ellenére körülbelül iiártrp.ezren 
összegyülekeztek a kiállítási p::rkban« 
de a rendőrség minden különösebb inci
dens nélkül Nzétoszlatfa őkét. A kiáll’-' 
tási pánkot ezután a közönség elől *1- 
zárták. A Münchner Postot. ameb 
’endkivüli kiadásában az elsőrendű 
élelmi szükségleteket síjáliitó üzemekben 
való általános sztrájkra buzdított, el
kobozták. Ugyanc-z a wers érte a Völ' 
kischer Bcóbachter cimii lapot.

Amerika beasifjedl 
a junfas 8-álg? hajóra ssálH 

bevándorlókat
Washington, június 12. A képvl- 

selöház bevándorlási bizottsága hatá
rozati javaslatot fogadott el, amely 
szerint mindazoknak, akik junius 8-itw 
előtt szálltak hajóra azzal a céllal, hogy 
az Egyesült Államokba bevándorolja
nak, megengedik a partraszállást. 
az intézkedést azért tették, hogy * 
kikötők jelenlegi zsúfoltságán segíts®1 
rw.k, nem pedig azért, hogy bármely 
állam bevándorlóinak az uj törvényed 
szerint egy évre megállapított számát 
emeljék. (MTI.)

® Özvegye dr. Loschltz Lajosnó Spttxer 
ffi Szidónia, leónva Juliska, vcjci dr. Percnyi 
E Zslamond és Hnor.lt Hóin, fivére Loschlt- 
E Béla és nele fflilkó Zsófia, unokái Parányi 
D Miklós, l-óazia és Kató, sógorai és sóroi- 
H női a maguk, rokonaik és barátaik tievfr- 
M ben szomorú szívvel lelentik, hogy

P dr» Losehitz Lejos 
w ügyvéd, az llgyvrdvlzsnáló-bizottság tajiJr* 
D rövid szenvedés után 69 éves korában, 
E szombaton reggel elhunyt
H Hült tetemé- hétfőn, Juliiul 13-án, délután 
H 4 őrskor fogták n rákoskeresztúri tű
in temetöbeu tíhantolni.

Hnor.lt
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Ebéd a kormányzónál. A Magyar 
Távirati Iroda jelenti: A kormányzó 
és neje szombaton, junius 11-én este 
fél 9 órakor ebédet adtak, amelyen 
résztvettek József királyi herceg. 
Auguszta királyi hercegasszony, József 
Ferenc királyi herceg, Zsófia királyi 
hercegnő, továbbá Bethlen István gróf 
miniszterelnök és neje. Bolgár Ferenc 
Ibelső titkos tanácsos, Hauer Lipót 
báró nyugalmazott vezérezredes, Ba
lázs György báró nyugalmazott tábor
szernagy, Sorsidh Béla nyugalmazott 
gyalogsági tábornak, Bissingen Nán
dor gróf nyugalmazott lovassági tá
bornok és neje, Dani Balázs nyugal
mazott altábornagy, Kőnek Emil elen. 
tengernagy, Nádosy Imre dr. főkapi
tány és neje, Preszly Elemér főispán 
és neje, Láng Boldizsár báró ezredes, 
Pap Géza báró, Görgey György őrnagy 
és Görgey József százados szárny- 
segéd.

A cseh kormány a felvidéki vá
rosokat degradálja. Pozsonyból táv- 
Tratozzák: A felvidéki városok szövet
sége küldöttséget menesztett Micsura 
Márton felvidéki cseh miniszterhez, 
amelyben arra kérték, hogy a 10.000 
lakoson feüli városokat hagvják meg 
város jellegüeknek, egyesítsék Őket a 
környékbeli községekkel és tartsák 
fönn a polgánmestöri hatáskört. A mi
niszter elutasította a küldöttség kéré
sét és közölte, hogy Pozsony és Kassa 
kivételével minden város nagyközség 
lesz.

— A Magyar-Olasz Kereskedelmi Ka
mara közgyűlése. Szokatlanul nagy ér
deklődbe mellett tartotta mag a Ma
gyar-Olasz Kereskedelmi Kamara e hó 
B-én rendes közgyűlését, amelyet dr. 
Éber Antal elnök nyitott meg. lendüle
tes szavakban fejtegetve a magyar-olasz 
gazzdaeági közeledés szükségességét ■ 
kérte az olaszok további jóindulatát a 
Kamura, jövendő tevékenysége számára. 
Castagneto herceg felszólalásában biz
tosította a kamarát, hogy a vezetése 
Blatt álló olasz követségnek támogatá
sában jövőre sem lesz hiány. Magyaror
szág gazdasági fejlődése — mondotta y- 
remcí.ak magyar, hanem olasz érdek is. 
Ennek ara érdeknek a megvalósítását 
tűzte ki maga elé a Magyar-Olasz Ke
reskedelmi Kamara, örömmel állapít
hatom meg, hogy ezt a feladatát mél
tóan igyekezett megóvni. Eev esetet em
lítek meg, ahol módomban volt ezt a 
megfigyelést tenni s ez a millanói nem
zetközi árumintavásár. Ez alkalommal 
a Magyar-Olasz Kereskedelmi Kamara 
nagyszabású propagandamunkát fejtett 
ki. s a magyar kiállítók részvétele Mila
nóban valóban fényes eredménnyel járt. 
Ebben a nagy ipari központban össze
találkoztak olasz és magyar kiállítók, s 
b két nemzet, mely a háborúban vitéz 
ellenfélként állott egymással szemben, 
a btke szelíd horizont iában a közös 
munka mezején, kelt versenyre egymáe- 
BaJ. Teljes erőmmel azon leszek, hogy 
Alagyanország és Olaszország közötti 
megértésen közrernuukálkodiam.

— Széchenyi püspök két uj tem
plomot építtet az Alföldön. Széchenyi 
Miklós gróf nagyváradi püspök most 
fejezte be bórmakörutját a nagyváradi 
eíMiázinejry éneik azon a kerületén, 
amelyet a trianoni békeszerződés ma- 
*Var ‘közigazgatás alatt meghagyott. 
Ebből az alkalomból a püspök —- 
mint. mér jelentettük — az orosfliózi 
uj katolikus templom építési alapjára 
590.000, újabban pedig a ncgyszénási 
templom és plébánia építési alapjára 
negyedmillió koronát adományozott, 
Ugyanezien célokra már eddig tett n£i- 
AVobb adományai kiegészítésére.

Detcktivnap. A pesti detektív 
meg nein olyan népszerű alak, mint 
londoni vagy newyorki kollégája, de 
ami az ügyességet, rátermettséget, öt
leteket illeti, bátran felveheti a ver
senyt nagv világvárosok nyomozói
val. Számtalan szenzációs bűneset 
bravúros krhogozóía a pesti detektív, 
»ki — fájdalom — csak sikerek tekin
tetében vetekc’hcli’k a külföldi világ- 
hircsrAgckkel, anvnglhg bizony 
mélyen alattuk áll. Biztosságunk, nyu
galmunk őre a derék testület, mely 
■csodálatosan fejlődött és tökéletesedett

Kun Béla Norvégiában agitált
KI akarta kláKalnl a proletárdiktatúrát 
Azt hiszik, ho$v más mindig ott reltfizik

(A Magyar Távirati Iroda tudósító
jának távirata.) Az Afton-Bladet ma 
szenzációs leleplezéseket közöl az 
északi államokban folytatott bolsevik! 
agitáció puccskísérletéről. A többhasá- 
bos cikk főcíme Kun Béla a nagv puccs 
főrendezője. A cikk beszémol arról, 
hogy Kun Béla, aki az egész skandi
náviai akciót Moszkvából intézte, ti
tokban elhagyta Oroszországot, Német
országba utazott s onnan haladéktala
nul átkelt Norvégiába. Terve oda irá
nyult. hogv Norvégiában ki akarta ki- 
ál tűni a proletárdiktatúrát. Svődor-

Stockholm, junius 12. 
slagban a bolsevikiek hatalmukba 
akarták keríteni Borlen várát, az or
szág legnagyobb északon fekvő erő
dét és onnan akarták megindítani had
műveleteiket Stockholm és Finnország 
ellen. A stockholmi Folkhausenban 
titokban vörös katonákat, elsősorban 
liszteket képeztek ki- A kiképző Herma 
finn sörösgárdista volt. A svéd rend
őrség a norvég rendőrséggel karöltve 
azon dolgozik, hogv a forradalmi 
összeesküvés szálait kibogozza. Azt hi
szik, hogy' Kun Béla még mindig Nor
végiában rejtőzik.

egy-két évtized óta s találékonyságá
val, éles logikájával, buzgalmával 
olyan bűneseteket derített ki, melyre 
a pálya legnagyobbjai is büszkék le
hetnének. A detektív, aki eddig min
dig rajtunk segített, most tőlünk kér 
segítséget. Nyugdijpótlója javára.’ mely 
nem rendelkezik a kellő anyagi eszkö
zökkel, július 17-ikén nagystílű estélyt 
rendez a Margitszigeten, s a pesti szin- 
padok minden kitűnősége ott lesz, 
hogy művészetével a megöregedett de
tektívek helyzetén segitsen. Bizonyos, 
hogy a társadalom minden osztálya 
elő fogja segíteni a detektúvnap si
kerét.

— Súlyos vasúti szeren eset kin ség 
Spanyolországban. Madridból jelentik: 
Villa Verdénél két vonat összeül közölt. 
Tizennégyen meghaltak, sokan súlyosan 
megsebesültek. Egy későbbi távirat jelenti: 
A villaverdei vasúti szerencsétlenség halót* 
tainak száma hír szerint igen nagy. Egy 
vonat harminc sebesülttel már ideérkezett, 
egy másodikat várnak. Az összeütközés 
oka az, hogy a Toledőból jövő vonat 
a villaverdei állomáson nem várta be a 
megkésett madridi gyorsvonatot. (MTI.)

— A Tisza-féle gyilkossági bünper. 
A főtárgyalás iránt még mindig igen 
nagy az érdeklődés, noha a tárgyalóé 
most már a harmadik hónapba for
dult. Reggel fél kilenc órakor már 
megtelik a nagyközönség számára 
fenntartott hely minden része. Fazekas 
Gézái, a királyi ügyészség igazgatóját, 
hetek óta ostromolják amiatt, hogy 
nyissa meg nők számára is az esküdt- 
széki főtárgya lási termet, de az igaz
gató következetesen megmarad állás
pontja mellett és nők számára, sőt uj- 
ságirónők és rajzolónők számára sem 
ad ki belépőjegyet A mai tárgyalás 
során folytatják a tanuk kihallgatását 
és először Inimerglück József tenge
részt hallgatják ki, aki a nyomozás 
első idejében a gyilkosság gyanúja 
atalt állott, de később tisztázta magát 
és ma csak mint ianu szerepel. Kihall
gatják ezenkívül a szombati tárgya
lásra beidézett azon tanukat, akiknek 
kihallgatására az idő előrehaladott
ságára való tekintettel nem került sor.

—s Letartóztatott bankhivatalnok. 
Négy héttel ezelőtt Zágrábbá értesítés 
jött a budapesti főkapitányságra, hogy 
egy ottani bank főpénztárosa a bankból 
EOO.OOO dinárt sikkasztott és azután 
;r.ek'i.‘ökött. A detektívek a közölt sze- 
mélyleirás alapján elfogták Horvátovice 
Milán banktisztviselőt, akit előállítot
tak a főkapitányságon. Horvátovics ha
mis igazolványokkal akarta magát iga
zolni, hosszabb vallatás után azonban 
beismerte a terhére rótt bűncselek
ményt. Letartóztatták.

— öngyilkosság Ferenc József arc
képe előtt. Vasárnap reggel a Park- 
száiló 423. számú szobájában öngyil
kosságot követelt el Pollnitz Ferenc 
hadnagy. Szolgálati revolverével szi- 
venlőtte magát és szörnyethalt. 
A tragikus esetnél mint fültanu jelen 
volt a szálló szobaasszonya is, aki a 
közvetlenül szomszédos ajtón kopogta
tott be, amikor a revolver dörrenését 
meghallotta. Azt hiszik, hogy a szoba 
asszony kopogtatása siet lelte az ön
gyilkosság végrehajtását, amelynek 
tervével egész éjszaka foglalkozhatott 
a szerencsétlen végű katonaliszt. Erre

vall, hogy több levelet hagyott hátra 
és az utolsót be sem fejezte. Amikor 
benyitottak szobájába, I. Ferenc Jó
zsef király olajnyematu arcképére 
borulva találták, amely az ágyra volt 
rátéve.

— Megnyílt a budai Siosta Sanató- 
rium, E hó 1-én megnyílt Budapest leg
szebb és legmodernebb Szanatóriuma, 
amely üdülő betegek részére a legna
gyobb kényelemmel rendeztetett be. Az 
uj szanatóriumban a modern kor köve
telményeinek megfelelőleg a legmoder
nebb gyógy tényezők alkalmaztatnak. A 
szanatórium a Déli Vasút érkezési olda
lától 2 percnyi távolságban van. I. 
R-átih György-utca 5. szám alatt, óriási 
erdőparkkal. Telefon 113—87.

— Az Országos Vas- és Gépipari kiál
lítás előmunkálatai be vannak fejezve 
és mindössze 2—300 négyazögméter te
rület áll még rendelkezésre. A kiállítás 
augusztus hó 13-án nyűt jók meg. Felvi
lágosítás a kiállítási irodában, VI. 
Gyár-utca 38. szám alatt szerezhető.

— Elfogott betörök. Zribica György, 
Sánta Kálmán és Fodor Vilmos rovott- 
mnltu betörőket a rendőrség már ré
gebb idő óta keresi. Tegnap a Zugligeti
utón lévő Kovács Mihály államvasuti 
főellenőr lakására törtek be. ahol tet- 
fenérték őket. Előállították őket a fő
kapitányságon, ahol kihallgatásuk so
rán beismerték, hogy kilenc helyen kö
vettek el betörést. Jjotartóztatták és át- 
kisértók őket az ügyészség fogházába.

— Dr. Loschitz Lajo- 
időpontját a lapok egy része tévesen 
közölte. A gyászoló család értesíti az 
elhunyt barátait, hogy a temetés nem 
kedden, hanem hétfőn délután négy 
árakor lesz.

— Tüzek. Vasárnap délben Rákosfal
ván a „Zöldike*4 vendéglő tetejo kigyul
ladt* A kivonult X. kér. és központi 

■ tüzőrség Benedek Mihály segédtiszt 
! vezetése alatt, gyorsan elfojtotta a 
tüzet. — Ugyancsak vasárnap egy óra 
tájban kigyulladt a MészAibs-utca 19. 
szám alatt a Déli Vasút ogyik raktárá
nak teteje. A tűzhöz az I. II. V. kerü
leti és a központi tüzérségek vonultak 
ki Pousch Rezső főtiszt vezetése alatt. 
A tűzoltók nagyszerű munkája folytán 
csakhamar sikerült a tűz tovaterjedését 
megakadályozni.

— öngyilkosok* Szenimiklósi József 
24 óves főhadnagy Baross-utca 10. szám 
alatti lakásán szivenlőtte magát és 
nyomban meghalt. — István-ut 45. 
szám alatt Bedekovioe Etel 16 éves 
háztartási alkalmazott gyn faoldatot 
ivott. A mentők a Rókus-kórházba szál
lították.

! — Ha kissé várakoznia is kell, amit 
a nagy tolongás következtében Pel-Ka
ll ál ki lesz szolgálva, úgy ez bizonyára 
nem fogja elkedvetleníteni, mert a iog- 

i divatosabbat a. legjobb minőségben, 
versenyen kívüli áron kapja

Színház és nimujdonsdsok
• A Kis grízeit tölti be a Vígszínház 

egész heti műsorát. Minden este Stolt: 
Róbert nagyszerű operettjét adják az is
mert parádé* szereposztásban. Az előadást 
ponlhau nyolc ómkor kezdik.

• A kék mazur minden este színre 
kerül c bélen a Királv-»zin<liózban a be
mutató kitűnő egv öltésével, n hűvösre 
temperált nézőtér előtt.

• A faun tegnapi előadása is a rend
kívüli siker jegyében folyt le a Rcnais-

sance-Szinházban. Lelkes és véget nem 
£rő tapsok ünnepelték Ha inai Gábort 
akinek ez az alak ítása kimagasló esemé
nye a magvar színmű veszetnek. Ugyan
csak számtalan kihívásban volt része 
Komjáthy Máriának, aki A faun ban 
aratott sikerével egv csapásra haér kezeli 
a legjobb magyar színészek közé. A színi 
ház elővételi pénztára és a Bárd»jegy« 
irodák A faun jövő heti összes előadá, 
sairn már árusítják a jegyeket.

* A hagyományos két operaest kivi
telével e héten s minden este a Szerencse
tánc kerül színre a Városi Színházban, > 
népszerű operett tartós sikere arra in« 
ditja a Városi Színházat, hogy ezidei sre- 
zönját meghosszaldiitsa és még júliusban 
is tartson előadásokat.

* Az Atidrássy-uti Színházban i 
héten is a nagysikerű Tobby és Lojri 
cimü darabok és a kísérő műsor kerül
nek színre.

* Rózsahegyi Kálmán növendékeinek 
vizsgáéi őad ása junius hó 16-ikán és 17- 
ikén, csütörtökön és pénteken este fél
nyolc órakor lesz az Apolló Kabaréban.

* A Scála Színház szombati promierjl 
„A tündérek cselédje" (Iréné) rl a 1CR- 
nagvolb érdeklődéssel tekint a közönség. 
A próbák után ítélve a darabnak óriási 
sikere lesz. A modem táncok cct-sz sors 
tarki: ia az előadást, melyeket dr. Erdélyi 
Géza ta-nit 1*. A bemutatód minden este 
a nagysikerű Rip v,Tn Winklét adják. 
Jövő vasárnap délután fél 4 órakor mér
sékelt helvárakkal a Szökött katonái is
métlik meg.

* Faraboni, a világ legelső táncosa 
15-én kezdi meg vendégszereplését fl 
Jordin de Paris Tabarinjében. Faraboni 
és partnernője George)te Páiis legiinné- 
peltebb tánewpárja és itteni vendég
szereplésük igazi ssenzációiszámba megy. 
Mellettük Li«sak és Hardt uj táncai 
Alawka. Nicolson és a Jazz-bar.da. zene
mókái az uj műsor kiemelkedő részei. 
A.z előadás 10 órakor kezdődik.

* Rendkívül érdekes, szenzációs pro- 
graminof mutat be ma a Kertmozi. A 
gazdag műsoron A pletyka cimü öt fel- 
vonásos. gyönyörű, grandiózus életkép 
(Clary Lotto és Cár) de Vogttal a fő
szerepben), továbbá a Klábrúnditlál 
című nagyszerű amerikai társadalmi 
film (3 felv.) vonul fel. Ezen utóbbi 
kép főszerepet a még mindig élénk em
lékezetben lévő ,.A fehérfogu álarc* 
titkárának alakítója, Davy, játssza. Kü
lönös érdekességgel bir a változatra 
műsorban egy eredeti, gyönyörűen si
kerüli kaliforniai fölvétel, mely égj 
Kakasviadalt mutat be.

* A jövő hét eseménye: , A texasi 
kincsesbánya". Szédületes amerikai 
tempó jellemzi azt a nagyszabású ka- 
landorfilirel, amelyet a Brixtoni ke
selyű címen a mull bét óta teli házak 
előtt mutat In? az Omnia és a Tivoli. E 
héten a másdik rész: „A texasi kin-

i csesbáíiya" kerül színre ismét teli ideg
izgató és egyre fokozódó érdekcsségü 
történésekkel. Az eseményeik központ
jában két ragyogó amerikai s/inészszel, 
Margarelh Matsh és Berbert Rawlifl- 
sonnal. A film, amely izig-vérig ame
rikai iró és rendező munkája, eblien a 
most következő második résziben olyan 
meglepetéseket hoz, amelyek újszerű
sége és hatásos volta már Amerikában 
is megszerezte számára a diadalát. A« 
attrakciót mindkét színházban kacag
tató burleszJí előzi meg. Az előadások 

1 egyformán 5. 7 és 9 órakor kczxlőxi- 
nek.

* A hót színházi eseményeinek hl 
tükre a Színházi Vilá«, Kardos kíván ked
velt he’.ilepja. E heti számának külön

| melléklete a „Meehiri.n’flil'n Szinhád 
Világ". Rás-kni Ferenc rooénve H mind 
naivobb érdeklődést kelt. Előfizetni ne
gyedévre 90 K.
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Botrányok
Egy zűokét megvertek

Ma forró versenynap volt Meffycren. 
Mindjárt azzal kezdődött a mp, hogy 
az első versenyt újra kellett futtatni, 
mert a két ló elindult anélkül, hogv a 
starter jelt adott volna nekik az in
dulásra. Ekkor Gitarre nverl Csajkát 
ellen, amelynek loaasa a versenyben 
nem tartotta i>e az utasítást. A tényle
ges lefutásnál azután Csajkás meg
nyerte a versenyt, de az igazgatóság 
Csajkás lovasát: Szabó Lajos lovász
fiút, gyanús és csalárd lovaglás címén 
nyomban eltiltotta a lovaglástól. Ki
derült, hogv az úgynevezett „paklizó" 
kezek GitOrrcl fogadták nagy- össze
gekkel s Szabó Lajos nyihón ennek a 
társa ságinak lovagolta először a ver- 
aenyl. Az igazi botrány az Akadály
verseny lefutása után tört ki, ahol a 
favorit szerencsés lovasa, mikor már 
egyedül ment s ellenfeleit elszórta 
maga mellől, egyszerűen feltartotta, 
bevárta, annig Vicispán elment mel
lette. s hagyta amazt nyerni. A közön
ség szitkozódja a mázsa-ház felé tolon
gott, Hutflesz zsokét botütések érték, 
műikor visszatért a mázsaházha s kö
vetelték a verseny megsemmisítését. 
Ezt az igazgatóság non tehette meg, 
mert a lefutás szabályszerű volt, el
leniről) Hutflesz zsokétól azonnal el
vonta lovaglásí engedélyét. Ez ügynek 
még komoly folytatása lesz. Előrelát
hatólag több kitiltás is lesz, a Lovar- 
egylel igazgatósága fogja a túriról ki
söpörni azokat a szennyes alakokat, 
akik machinációikkal egészen megfér-1 
főzték a megveri versenytór levegőjét. 
A részletes eredmény ez:

/. futam. 1. Csajkás (Szabó L.). 2. Gi* 
tar re (Csiszár J.) Tót.: 20:26

II. f utáni. 1. Jupiter (Smutny). 2. Imi 
(Tóth L.j. 3. Hogyhogy (Hutflesz). Fu
tottak még: Dudu, Kényur, F. F., Salvia, 
Goldik.v. Tót.: 20:78. 20:26, 70. 26.

III. futam. 1. Rózsi 11. (Szabó L.). 2. 
Rlack Gifl II. (Pfann). 3. Cornctle (Füki). 
Futottak1 még: Hólyagos, Gemahl, Haha* 
kuk. Birtokos. Lacri-ma, Djilvekiar, Tedd 
reá. Tol.: 20:108, 20:40. 42. 44.

TV. futam. 1. Livorno (Takács). 2. 
Vapidia (Beinwald). 3. Mac (Vidcrian). 
Futottak még: Tiirkin. Trappisl, Wie so. 
Tót.: 20:120, 20:52, 74.

V. futam. 1. Vicispán (Lipták L.) 2.
Szerencse (Hutflesz). 3. Pomeranze (Smut- 
ny). Tót.: 20:72.

VI. futam. 1. Színésznő (Triska). 2. 
Pintyőke (Szabó L.) 3. Bojár (Vondra).
FutO'ttak még: Tyrann, Asiago, Magda, 
Jirom. ldi.% Gerö, Szerelem, Pető

Vatínius 
xnegnyerle a Modepreisot

A pölöskei ménes nagyszerű anya- 
Káiliól ;i Dcrbv ni'ásodilkja, Vatinius 
került ki győztesen. Gyere velem jó 
második helye nraga.sra értékeli Vati
nius győzelmét, amely c fonna alap
ján, ha egészségesein áll starthoz, el 
•cin veszítheti a magyar Derbyt. A 
mai részletes eredmény:

I. futam. 1. Uranla (Tuss). 2. Rutilía 
(Nagy G.) 3. Zagreb (Slecker). Futott 
még Tnnnpf. Tol.: 50:152, 50:71, 73.

II. futam. 1. Abanoz (Eseh). 2. K. B. O. 
(Nagy G.) 3. Oroszvár (Gulyás B.) Futot
tak még: Avidius, Tcrry, Imiin, Brigitta. 
Tót.: 5'1:102, 50:60, 92, 83.

III. futam. 1. Sly Dcuce (Kertész). 2. 
Miért is (Schejl*al). 3. Lona (Vinccnz). 
Futói lak még: Modcdnme, Sulamith, Fül* 
lék, Mntador II., Carbtaa, FayrHale, Sem* 
drnrl, Pirouetlc. Tol.: 50:304, 50:68. 70, 73.

IV. futam. 1. Watiniits (Nagy G.) 2.
Gyere velem (Csiszár 1 J 3. Trojáner 
(Schejbal). Futottak még: Romnnclli, Mgr* 
clien. Ilandh-nbe. Androclus. Wolfgang, 
Boxcrl. Fantomas Brixlon. Harsona. Tót.: 
50:68, 50.68, 98, 278.

V. futam ’titeller (Pretzner), 2.
Malvolsie 11 s !. . 3. itaccawtt II. (Slecker). 
Futott még; Odébb. Tol.: 50:0,3, 50:64, 7,3.

VI. futam 1. 1 > • i /o-uít. 2 Sranhzló 
(Rojrk). 3. All; Troli (Németi)). Futottak 
még: 1.; kednme, Királyné, Sinnfein. Tol.: 
50 64, 50.61. 78.

VII. futam. 1. Marion (Pretzucr). 2.
Tolv (Wcidim nn . 3. Almenrausch (Nagy 
G.) Fulolltd. n"p; Góliálh .Pertica. Gauk- 
térin, Patai . I -rléing, Birdic, Rózsafa. 
Hadvezér. 50:173, 50: 73, 177, 58.

Az FTC fényes syOzelm Bécsben
Mintegy 10.000 főnyi publikum je- I 

lonlétébcn gyönyörű mérkőaés folyt le ’ 
ma a Ferencvárosi Torna Club csapata I 
és a bécsi Rapid bajnokcsapat között. 1 
A mérkőzésre 6 órakor a következő [ 
két csapat állott fel: FTC: Szamossy, ' 
Takács, Htingler II., Szabó, Obitz, 
Blum. fléger, Nikolsburger, Patak .v, I 

j Potya, Wiener II- A Rapid osztrák 
csapat részéről: Krauper, Dittrich, 

j Schlosser, Kálik, Brendstetter, Niet 
sahe, Wondrak, Urídi. Kutan, Wesseli. 
Dauer. A 20-ik pereljen Nikolsburger i 
piasszirozva rúgja be a vezető gólt, 
amelyet Kutan a 40 percben off sídé •

Az 1920—21, évi 
labdarugóba).nokság 
utolsó eredményei

A vasárnapi mérkőzések eredményei
Az 1926—21. évi labdarugó bajnokság 

utolsó mérkőzései vasárnap kerültek el* 
döntésre. A bajnokságot véglegesen az 
MTK nyerte meg, a második helyre az 
UTE csapata került, n»ig harmadik az 
F2'C együttese, kiesett az első osztályból 
a 35 FC, mig osztályozó mérkőzést játszik 
a Vasas és a BSE, mint a másodosztályú 
lwijnoksóg egyik győztese. A másik győz* 
les: a Vívó és Atlétikai Club mai győzel
mével bekerült az első osztályba a 33 FC 
helyeit.

MTK—UTE 2:0 (0:0). 'A Testgyakorlók 
ragyogó játékot produkállak a tavaszi 
idény utolsó bajnoki mérkőzésén. Végig 
könnyen győztek az UTE fölött, amely 
durva játékkal próbálta ellensúlyozni az 
MTK technikai fölényét. Pompásan ját
szott az egész MTK együttes, különösen 
Braun, Schlosser és Opata. .\ gólokat Kert 
tész 11. és Schlosser rúgták. Az MTK 
Orth helyén tartalékkal játszott

111. kerület TVE—Kispesti AC 1:0 
(1:0). Határ*utca. Biró Iváncsics Mihály. 
A mérkőzés győzelmet jelentő gólját 
Drechsler rúgta.

VÁC—BSE 3:1 (3:0). A másodosztályú 
bajnokság döntömérközéset a Vívó és 
Atlétikai Club csapata nagy fölénnyel 
nyerte meg és a VÁC ezzel a gyöaelmé* 
vei végleg bekerült az első osztályba. 
Nyolc ezer főnyi közönség nézte végig a

KÖZGAZDASÁG
Az értéktőzsdei magánforgalomban 

vasárnap nem volt kötés. Néhány rész
vényt a pénteki zárókurzusokon felül 
kerestek. Országos fa 910—30, Déli 
Vasút 920—30 körül jegyezhető. Dol
lár 52—53, lei 391—92, szokol 351— 
54, márka 369—70, Napóleon 840— 
50, wieni kifizetés 3854—39.

A Salgótarjáni és a Rimamurányi ér- 
doközössóge. A Salgótarjáni Kőezónbá- 
nya Készvénytársulat és a Himamurány— 
Salgótarjáni Vasmű Résavénvtársaság köz
li. hogy a két társaság közölt évtizedek 
óta fönnálló barátságos üzleti viszony 

utóbbi Időben mind szorosabbá vált 
is több közös vállalkozásban jutott ki
fejezésre. A vas- és sflén egymásrautalt
sága külföldön sok bánya- és kohóválla- 
latot hozott egvmásonl kapcsolatba, amely j 
tömörülés az érdekelt vállalatok mind- 
egvikére jelentékeny előnyökkel járt. En
nek helyes fölismerése érlelte meg mind* 
'két vállalat igazgatóságában azt az elha
tározást, hogv a két társulat egymással 
érdekközösségi*' lépjen. Ennek folytán 
mindkét társulat igazgatósága ez év 
junius 28-ára rendkívüli közgyűlést hiv . 
egybe, amelynek a Salgótarjáni Kőszén- j 
lúnya lU-szvénytársulat igazgatósága in- i 
ditványoroi fogja az. alaptőkének 75.000, . 
egyenklént 200 korona névértékű rész
vény kibocsátása állal 49.5 millióról 64.5 
millió koronára és a Rlmamwrrány- -Sál- 
gótarjáni Vasmű Részvénytársaság igaz
gatósága 120.000. egyenként 200 korona 
névértékű részvény kibocsátása által 100 
millióról 124 millió koronára való eme
lését A kibocsátandó. folvó évi julhis 
l-löl kezdve osztalék jogosult részvénye
ket a két vállalat kölcsönösen kicseréli , 
és lárvájában állandón-n lekötve tartja. 
A gazdasági érdekeken kívül a tranz
akció 161,", ívsAnél fontos szempontul szol
gál nz 's hogv jlvmótlon gát állíttassák 

állásból egyenlít ki. Félidő 1:1. A má
sodik félidőben ismét Nikolsburger 
rugjn mind a két gólt, gyönyörűen 
piasszirozva. Blum egy biztosnak lát
szó gólt leszedett IJridill lábáról. Vég
eredmény 3:1 aiz FTC javára. A mér
kőzés mindvégig gyönyörű volt, amely
nek a magyar futballsport történetében 
nagy jelentősége lesz, sőt a bécsi csa
pat, amely a legjobb cseh csapatokkal 
is mérkőzött, elismerte, hogy ilyen 
szép játékot, aminőt a Ferencvárosiak 
produkáltak Bécsben évek óta nem 
láttak már. (M. T. I. magán jelen
tése.) 

mérkőzést, melynek első félidejében a 
VÁC szinte „lelépte*1 ellenfelét. A gólokat 
Klopfer, Engel és Breier rúgták. Szünet 
után a BSE si támadott többször, n VÁC 
öngólján kívül, amelyet Menzer hibájá
ból értek el, az eredményt nem tudták 
megváltoztatni.

Husi porosok SC—Munkát TE 2:0 (0:0). 
Másodosztályú bajnokság.

Főo. T. Kör—Ékszerész 1:1.

Az Óbudai Torna Egylet, vasárnap 
délután a Császárfürdöben országos úszó* 
versenyt rendezett, amelyen a gyermek* 
versenyekre kitűzött vándordíját a VÁC 
csapata nyerte meg. Főbb eredmények: 
Gyermek verseny 35 m. 1. Jnng Béta. 105 
ni. gyorsuszás. 1. Babos OTE. Gyermek
verseny mellúszás 35 m. I. Glück VÁC. 
70 m. hátuszác. 1. Zádor NSC. 1.05 p. 
70 m. oldaluszás. 1. Benedek NSC. 1.06 p. 
Műugrás. 1. Glück VÁC. Ifjúsági mellúszás 
140 in. 1. Földes UTE 2.21 p.

A BEAC nemzetközinek hirdetett ver
senye országos viadallá zsugorodott össze, 
mert a bejelentett külföldi atléták közül 
egy sem jött Budapestre. A Margitszigeten 
rendezett viadal legérdekesebb eredménye 
a 100 m. síkfutás volt, amelyet Gerti Fe
renc nyerte meg 19.8 mp. rekordidő matt, 
a hátszél miatt azonban az eredmény nem 
hitelesíthető. A 400z m. sikfutist Juhász 
György MTK nyerte 52.1 mp. jó idő alatt 
Benedek és Berács előtt. Az 5000 m. dkfu* 
lás Csithay nyerte 15.46 p. akrtt. (80 m. 
előny). Távolugrásban Haliuka BEAC 
győzött 662 cm. ugrással. Genelyvetésben 
első Csejthey BEAC 50.27 m. dobással. A 
stafétafutást 4X100 m. a MAC nyerte 
47.1 mp. idővel.

azzal e sokhelyütt mutatkozó törekvéssel 
szemben, hogy hazai vállalatok külföldi 
befolyás alá kerüljenek, A vállalatok 
vezetőségei meg vannak győződve arról, 
hogy a létesítendő szoros együttműködés 
úgy a hazai közgazdaságra, mint az ér
dekek társulatokra jótékony hatással lesz.

A Magyar Agrár- és Járadékbank rt. 
f. hó 8-án megtartott évi rendes köz
gyűlésén elfogadta az igazgatóság által 
előtörj osztott és 7.018.494.44 K nyere
séget fölmutató mérleget. Az osztalék 
részvényenként 30 K (7 és fél százalék), 
amely f. hó 10-étől kezdve folyósittatik.

A Magyar-Olasz Bank folyó hó 8-án 
megtartott első rendes közgyűlésén el
fogadta nz igazgatóság által előterjesz
tett és 38,197.894.60 korona nyereséget 
felmutató mérleget. Az osztalék rész
vényenként 15 K (7 és fél százalék), 
mely f. hó 10-étől keadrve folyósittatik.

A» Magyar Aftalános Kőszénbánya 
Részvénytársulat o hó 6-án tartotta 
XXIX. évi rendes közgyűlését dr. Berze- 
viczy Albert titkos tanácsos elnökk/sével. 
Vida Jenő vezér’gawntó előterjesztette 
az évi jelentést, melyet a közgyűlés egy
hangúlag elfogadott. A javasolt tőkeeme
lést a közgyűlés egyftamgnlac elhaitArozta 
és felhatalmazta az igazgatóságot asmak 
végrehajtására. A 90 koronában megái la
pított osztalékot e hó 8-íkától kezdődően 
kifizetik a szokásos helyeken. Ar, igazga
tóságba bovátasztaittak Boné Monod (uj) 
(Genfi és Ttanzinger Vince, a felügyelő- 
bizot'lságba Günter Fereuc, Dav'dson 
Monaco, Szájbélv Kálmán és dr. Szász 
János. A közgyűlést követő icazgatósági 
ülésen elnökké dr Berzcvic.zv Albert, nl- 
clnökökké Blslcglh Rudolf <-s báró Vil
mán u Adolf választattak meg.

Az Első Dunagőzhajóztai Társaság 
igaiíJntótanácsfl megtartott ülésén az 
1918.. 1919. és 1920. óvi zárszámadások 
felett határozott. Az 1918. évre 417.963.60 
K. az 1919. évre 19,293.150.60 K vesz
teség mutatkozott. Az 1920. évre a meg
állapított tiszta nvere’ég fenti vcszles-g 
fedezése, valamint különféle leírások 
után 28.061 017.35 K. Az igazgatótanács 
elhatározta, hogy a f. é. junius 30-ára ki

tűzött kör,gyűlésnek javasolni fogja, 
hogv nz 1918. és 1919. évekre osztalék 
ne fizettessék és igv az 1919 június |H;n 
és 1920 junius 1-én esedékes volt szel
vényeket ue vállán be. liánom az 1920. 
ívre a fent kimutatott nyereségből rész
vényenként 210.-— K osztnHték, vagyis 
20,370.000.— Ki továbbá az élvezeti jegy 
birtokosainak járadé'k-részcnkiéstt 14.70 K. 
vagyis összesen 367.000 K fizottoss/k ki.

Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kő
szénbánya Részvénytársaság közli, hogy 
folyó hó f»-án báró Ullmann Adolf elnök
lete alatt megtartott rendes köz^yWJfe* 
elhatározta, hogv az 1920. üzdetóví oszta
lék, vagyis részvényen kint 80 korona o 30 
számú részvény beszolgáltatás* ellenébe i 
folyó hó 9-álől kezdve kifizetésre kerül.

A „Részvénytársaság Villamos es 
Közlekedési Válfalatok 8zámára<l cóe 
kÖzsryiilúse jóváhagyta az 1920. évi 
mérleget éc elhatárözta, hogy a 3. szá
mú osztalékszelvény folyó évi iuninf 
8-tól kozd ve 36 koropával. azaa 18%-kal 
váltassák be a Magyar Általános Hitel
banknál. Egyúttal fölhateliuazta au 
igazgatóságot arra, hogy aa alaptőkének 
16 millió koronáról 40 millió koronára 
való fölemelését aiEkahnaJs időben 
hajtsa végre. A a úrazgatóságba uj ta. 
gokul Na#y Ödön és Tolnay Kornél, e 
fölügyelő bizottságba pedig Fejér I4» 
ló ‘dr. választattak be.

A Liget-Szanatórium Részvénytársa
ság közli, hogy junius 3-án tartott köz- 
gyűlésén elhatározta, hogy az ehnuli 
év tiszta nyereségéből részvényenként 
30 korona osztalékot fizet. Az osztaléké 
a részvénytársaság pénztára, vagy ai 
Angol-Osztrák Bank fizeti ki.

4^1 EREDETI

VÁSZDHEIPÚK
EREDET!

legdivatosabb Mvltal 
ben nők, gyermekek 
és férfiak részére ver- 
sanyenklvUU érákon 1

A nyári nap 
sok hölgy arcbőrének lecna- 
gyobb ellensége a
Oiana-puder és Diana-oriiu
pedig legjobb barátai. Már • 
legelső próba a legbámulato 
sabb hatásról győzi meg, mert 
tüneményes gyorsasággal el
tűnnek arcáról, kezeiről » 
szerplŐk és pattanások.
* Diana-pudor és Diana-oréma 
rendkívül finpm. válogatott 
anyagánál fogva, valamint gon
dos készítési módiia folytán • 
legkitűnőbb modern szépitő- 
swerek.

Kis doboz, illetve altuni- 
friium tégely* ára . . . K Iftr—
Nagy doboz, illetve alu
mínium tégely ána - K 30.— 
Mindenütt kaphatói
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