
Baját augusztus közepén 
ürítik ki a szerbek

Baja Táros tőrrényhat^gi közgyűlése 

, >- A Hétfői Naptő tudósitójától.
'■ Pest vármegye székházának közgyű
lési termőben vasárnap délelőtt tar
totta meg a megszállott Baja város 
Budapesten működő törvényhatósága 
'tavaszi rendes 'közgyűlését. A közgyű
lésen a törvényhatóság ideiglenes ve
hetője, Wunderlich József elnökölt, 
Miki bejelentette, hogy a törvényható- 

érkezett hivatalos értesítés sze
rint Baja város kiürítése augusztus 
'{közepére vádható. Ezzel kapcsolatban 
bejelentette, hogy a törvényhatóság 
jíelterjesztést intézett a kormányhoz, 
Itanelyben a kiürítés és visszafoglalás 
jravtartalan és békés végrehajtására 
(megfelelő intézkedéseket kért.
i A közgyűlés tárgyalta és elfogadta 

Védő Ligák Szövetségének inditvá- 
hyát, amely azt kívánja, hogy a tör- 
Vényíiatóság írjon fel a kormányhoz, 
pogy a nemzeti hadsereg a „honvéd
ség* nevet vegye fel és ne adjon tiszti 
pangót a régi közös hadsereg osztrák 
származású tag fainak. Hozzájárult a 
jkőzgyülés Vash'ármegyo átiratához, 
amelyben tiltakozásra hívja fel az ösz- 
wes törvényhatóságokat Nyugat ma- 
ygarország elszakitása ellen, majd le
tárgyalta a folyó ügyeket, elfogadta az 
évi költségvetést és zárszámadást. A 
(közgyűlésen mintegy 300 bajai mene- 

vett rész!

Hardiní a nemzetek gya
korlati együttműködéséről

Bécs, junius 19.
(A Magyar Távirati Iroda magán je

lentése.) Newyorki jelentések szerint 
Harding elnök egy nemzetközi jogi 
(tzakértőkből állá bizottságot azzal bi
gott meg, hogy dolgozzon ki tervet a 
nemzetek gyakorlati együttműködésé
ből, amely pótolhatná a népszövetséget.

A felsősziléziaí harcok
Németek megtámadták a francia 

csapatokat
Varsó, junius 19. 

.A'lengyel távirati ügynökség jelenti: 
VieTkíe Kosié közelében a németek a 
francia csapatokat megtámadták. A har
cokban több francia katoná meghalt és 
jpwgsebeeült. (MTI.)

. A lengyel távirati 
Beutheiiből jelentik, hogy 
met tábornok csapatai von

Varsó, junius 19. 
ügynökség jelenti: 

’ -«/ Hcefer né-
__ _  vonakodnak en- 

Eetlelmoskedni a .nemzetközi bizottság 
ama rendelkezésének, amely követeli,
hogy mindkét részről a csapatok vissza*
Vonassanak és a népszavazás területe 
űiüritassék. A németek Kondrzin köze
lében angol csapatokat fegyvereztek 
U (MTI.)

Ostromállapot Ukrajnában
Bécs. junius 19.

(Ukrán sajtószolgálat.) A hosszan
irtó fölkelések következtében a char- 
kovj szovjetkormány egész Ukrajnára 
elrendelte az ostromállapotot. A lcn- 
RTel-orosz határon most oda vont csa
patokkal megerősít ették a határőrséget.

Junius 21-én döntenek 
Magyarország hadereje felett 

MagyaFovszá® a népsz&vetség&sn
(A Magyar Távirati Iroda 
tudósítójának távirata) Géni, junius íS

fi népszövetségi tanács elhatározta, hogy Magyarszágsak a 
népszövetségbe vaió felvétele Iránti kérelmét a szeptemberi ülés 
döntése aíá Jogsa boesájt3nJ, egyszersmind felszólította a junlsis 21-én 
összeülő hadügyi tanácsot, hogy mondjon véleményt a Magyarország 
számára engedélyezhető haderő tekintetében.

„MaS kell ssfüÉIiil ai Alim!
Pazarlás illem UOiíF4

Hegedűs Lóránt beszéde az I. karüEoií keresxtéwypáribsrí

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Lord Curson és Briand

A Budapest székesfővárosi I. vá
lasztókerület keresztény nemzeti egye
sülés pártja ma délután fél 7 órakor 
a Budai Tornacsarnokban taggyűlést 
tartott, amelyen Hegedűs pénz
ügyminiszter tartott előadást. A pénz-' 
ügyminisztert dr. Joannovich Pál ny. 
államtitkár, választókerületi elnök üd
vözölte. Az üdvözlést Hegedűs Lóránt 
pénzügyiminiszter megköszönve, a kö
vetkezőket mondotta:

— A legutóbb karácsonykor a kérész, 
ténv női tábornak adtam elő először 
terveimet és az ő közreműködésüket 
kértem, hogy az én nagy munkámban 
támogassanak és munkám első részét 
siker is koronázta, mert március 20-án 
megállítottam a bankóprést. Most uj 
csata előtt állok. Megint idejöttem, 
azért is, mert nekem kell a nőknek 
segítsége, mindahhoz a két nagy ter
vemhez, amelyet kedden a nemzet
gyűlés elé terjesztek.

— Az első terv a költségvetés. Az első 
rendes költségvetés hét esztendő óta. 
Óriási terhet fogunk látni azért, mert 
végre először tudni fogjuk, hogy mi 
az, amit' költünk. Angliában, amely 
óriási erőfeszítésekkel sokkal nagyobb 
adókkal, mint mi küzdötte le a hábo
rús adósságokat, a király elnöklete 
alatt megalakult a pazarlás elleni liga. 
Én azt kérem, hogv Magyarországon 
is alakítsunk pazarlás ellcni_ ligát. 
Angliában minden héten jelentik a 
pénzügyminiszternek, hogv milyen ál
lások feleslegesek, ki nem jár a hiva
talba-, milyen autók járnak és mindem 
héten jelenti a pénzügyminiszter, hogv 
ezt és ezt a tételt törli a költségvetés
ből. Az a nagy hivatás vár tehát a 
nőkre, hogy csinálni kell egv állami 
pazarlás elleni ligát, mert a pénzügy
miniszter mindent nem ellenőrizhet.

— Az én rendszerem befejeződik az in. 
gatlan vagyon váltságával és másrészt 
a háborúban szerzett nagyobb vagyo
nok váltságával. Ha ez sikerül, müve
met befejeztem, mert ez nyitja meg u 
jövő fejlődés kapuit. (Lelkes éljenzés. I
— Mindenki fizetni fog a kataszteri tisz
ta jövedelem minden koronája után 
harminc kilogram búzát. Miután pedig 
átlag tíz korona egy magyar hold kV 

. taszter! jövedelme, ennélfogva három 
I métermázsa búza az, amit a legszebb

gazda fizetni fog. A többi nagyobb gaz
da progrésszive többet fog fize.ni. 11a 
teljem sikerülni fog, akkor a pénz ér
télre folyton emelkedni fog. Mióta el
szakítottam a folyton rothadó i’sz'iák 
koronától a magyar komát, azóta foly
ton hamisítják a bélyegzést. Ma adtam 
ki a rendeletet, hogy elseje u»án a régi 
ezrest és tízezrest nem fogadom el. Ké
sőbb elfogadom ugyan, de levonással 
és karácsonykor már egy kályha
ellenzőre felragaszthatják.
— Abban egyeztem meg, hogy a gazdák 

általában gabonaalapon fizetnek. De a 
nagyobb gazdáknál földiben fogom el
venni a vagyonváltságot és ezt fogom 
a parasztnak adni, de nem ingyen.

— Nekünk van egy úgynevezett hadi
nyereségadónk. Ez egv optikai csaló
dás. Ha valakinek a háború előtt 
20.000 korona jövedelme volt és most 
80.000 van, akkor ez a több jövede
lem tulajionképpen sokkal kevesebb.

Pénzzel nőm lehet hadinyer őseget 
mérni. El volt hibázva abban is, 
mert bevalláson alapszik. Én pedig 
enhek nem hiszek. A hadin vereségad ót 
még egyszer nem foghatom meg. Én 
a vagyontárgyaikat fogom meg. Aki
nek egymillió vagyona van, az men
jen haza, befejezte ti háborút. Akinek 
több van. azt előcitálom, megkérde
zem; önnek ennyi vagyontárgya van? 
Mutassa be, hogy megvoltak-e ezek 
1914-ben. Ha megvoltak, akkor vi

gye haza, ha nem voltak, akkor még 
egyszer befizeti a váltságot.

— Ezekhez a terveimhez kérném tá
mogatásukat.

Beszédét a miniszter igy végzi: Na
gyon könnyű az ántántnak hatalmá
ból kapni Szlovenszkót és Erdélyt, na. 
gyón könnyű politikát csinálni, amikor 
az úntánt napja süt. De ha egyszer a? 
ántánt napja lemegy, akkor az uj nem
zeteknél nem lehet majd mást hal
lani, mint a mocsárban a békák breks- 
gését. De akik ma a magyar éjszakát 
kibírják, kibírják majd a trianoni bé
két is. Mi ezredéves nemzet vagyunk, 
minden magyarnak százados köteles, 
ségei vannak és csak várnia kell, amig 
ismét nappal lesz.

Ezután Schlachta Margit, a kerület 
képviselője mondott beszédet.

tárgyalnak a Keleti 
és felsősziléziai Hirdessen

Paris, junius 19.
(A Magyar Távirati Iroda magánje- 

leütése.) Lord Curzon és Briand kö
zött két óra hosszáig tartott az első 

i megbeszélés, amelynek folytatását dél- 
[ utánra halasztották. A délelőtti ülésről 
i Briand azt jelentette ki a sajtó képvi

selőinek, hogy a találkozás nagyon 
szives volt és gyümölcsöző munka ki
látásával biztat. legelőbb a keleti kér
dést tárgyalták.

Délután megkezdődött a második 
ülés. Lord Curzon és Briand megvizs
gálták azokat az eszközöket, amelye
ket a közel keleten való veszedelem el
hárítására kell alkalmazni. Ezen a 
megbeszélésen jelen volt a nagyköve
tek tanácsa is. Holnap a felsősziléziai 
helyzetről fognak tanácskozni.

Páris, június 19.
A Havas-ügynökség jelenti: Lou- 

cheur azt indítványozta, hogy lord 
Curzon bízza meg Franciaország és 
Olaszország athéni ügyvivőit, ajánlják 
fel a görög kormánynak a szövetsége
sek közvetítését. Ila Görögország ezt 
elfogadja, a szövetségesek ugyanazt a 
lépést Konstantinápolyban is megte
szik. Ha a törökök a görögök által 
felajánlott közvetítést visszautasítják, 
akkor a görögök újra megkapják a 
hadianyag beszerzésére Vonatkozó en- 
délyt <■ ak az 1920. no-
vomiberóben Londonban hozott pénz
ügyi korlátozásoktól. Ha az angórai 
kannán v a közvetítést elfogadja, ak
kor a törökök továbbra is részesednek 
mind azokban a kedvezésekben, ame
lyekről a Bekir Dsami bei által Lon
donban megkötött szerződés szól és 
újra megkapják a szuverénitást 
Szmirna felett, amely igy autonóm 
tartomány lenne nemzetközi közigaz. 
gatással. Az angolok Thráoia számán* 
a sevresi szerződés fentartását követe
lik, mig a franciák azt javasolják, 
hogu az eredeti határokat egészítsék 
ki az Enosz-Midia vonallal. Lord Cur
zon a hatonaságtól mentes zóna mel
lett van, melvet Briand ezzel szemben 
autonómnak szeretne látni. Az ango
lok bűn tető-rendszabályokat tervez- 
nők Törökország vonakodása esetén. 
Briánd pedig amellett van. hogv a fe
lelősséget arra a hatalomra hárítsák, 
amely a visszautasító magatartással 
előlién, Ha .Törökország volna ez a
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halalom, akkor Mtenné magát an
nak, hogy a smru sí szerződés ha táró- 
zalai felélednek és a Fekete tengert 
Trapezunltól Adáliáiq blokád alá fog- 
iák. Brland délelőtt a szövetségesek 
athéni követeinek küldendő utasítások 
megszövegezésével fog foglalkozni. Ezt 
fi' szöveget távirati utón kőzlik az 
olasz kormánnyal. Ha Sforza gróf 
csatlakozik hozzá, haladéktalanul meg- 
teszik a lépést közösen Ath^nbeis, 
■■nélkül azonban, hogv ezzel elismci- 
nék Konstantin királyt. ÍM. T. I.)

j? pártok készülnek 
a választásokra

Kritikus szeptembert jósolnak — Bethlen a válasz
tásokon akarja megcsinálni az egységes pártot — 

J%z ellenzék reményei
— A Hétfői Napló fuMsiló iától

A? Operaház tagjai 
támadják a vezetőséget 
a Wagner-cüvus miatt
— J Ilélfői Napló tudósítójától. —
A Magyar Királyi Operabál tagjai 

már régeken el maminak keseredve a 
mostani vezetőség ellen. Az elégedet
lenségnek eddig főleg anyagi < kai 
voltak. Most azonban, hogy az iga
tóság helyet adott az Operában egy 
idegen társulatnak, ebben súlyos er
kölcsi sérelmet vélnek szenvedni a 
színház tgjai.

Hibának rótták a ntai vezetésnek 
nzl, hogy a Wagnier-ciklust nem egy 
a saját művészeiből alakított társulat
tal rendezte, mint tavaly Ábrányi, ha
nem idegeneket hozott ide és ezáltal a 
magyar művészetnek rendkinil sokat 
ártott.

Szombaton tudvalevőleg Jeritza 
Mária lemondotta előadást, amelyet 
ennek következtében meg sem tart- | 
hallak.

Ez a lemondás végleges kifejtés felé 
aieltette a mozgalmat.

Vasárnap délelőtt a tagok megbe
széléseket folytattak és önnek folyo
mánya kép délulrn. már tanácskozást 
is tartott több főszereplő s Pilinszky 
Zsigmond javaslatára pontokba fog
laltaik sérelmeiket.

Ezek szerint az Operaház. vezetősége 
súlyos merényletet követett el a ma
gvar nüaészet elien, amiikor idegen 
társulatnak alkuimat adott arra, hogy 
a magyar kultúrát szolgáló épületiben 
hajlékot adott külföldi művészeknek. 
A második pont szerint az idegenek 
nemcsak ártanak a magyar művészek
nek, ha. can a ió magyar koronákat i 
viszik lei külföldbe és harmadszor a 
mostani háromszorosára emelt hely
áraik a közönség anyagi erejét annyira 
igénybe veszik, hogy ennek visszaha
tását a iíVvö szezonban fogják meg- 
sinyloni. Ennek annyiból oka a veze
tőség, hogy n vállalkozó Préyer Mik
sától egy rendes helyáru táblás ház 
bruttó jövedelmét követelte és szabad 
kezet hagyott neki a helvárak meg
állapításában.

Az értekezleten rcndk'iviil éles nyi
latkozatok hangzottak cl a mostani 
vezetés ellen. Jfarfer Raoult, az uj 
igazgatót csak bábnak tekintik Wlassi- 
csék kezében.

Az ügynek folytatása lesz, amennyi
ben a tagok küldöttséget fognak me
neszteni a kultuszminiszterhez, akiktől 
sérelmeik orvoslását várják.

•
Vasárnap este egyébként Jeritza 

föllépett és a Wagner-ciklus utolsó 
előadásakép elénekelte a — Tosoát. 
A közönség melegen ünnepelte egész 
este.

Foirőnapslltés
kelést

itt vannak

a csúnya swlök is,
.Minden hölgy gondoskodjék tehát Idejében a 

valódi
Olana-PMrfar éz ftlana-crúma 
besicrzé’M:. H kft ideális szópltőseer héinj.i- 
tusán rövid idő alatt ettöntetl n szeplőst, 
pattanásokat és bájos, friss szint ad az arcnak 
Kis dobos, Illetve alumínium tégely ára K M. - 
x>Rv . . .

Mindenütt kapható!

Gróf Bethlen István miniszterelnök 
első designáltsága idején igen határo
zott formában irta meg egy cikkben, 
hogy h« a nemzetgyűlés munkaképes
sége más módon nem biztosítható, 
akkor fel kell art oszlatni. Most, hogy 
min.iszierelnüjk lett, újra kísérletet tet
tek bizalmasai az egységes párt n?eg- 
alkolására, de a’kísérletek épen az el-j 
lonkező eredményre vezettek, mert a 
két párt még jobban eltávolodott egy
mástól, mint azelőtt voltak. Gróf 
Bethlen István viszont nemcsak arról 
győződhetett meg, hogy ezt a két pár
tot tartósan nem lehet esv fedél alá 
terelni, de arról is, hogy a nemzet
gyűlés a pártok között fennálló és Mi
kii sz öbölbe let len ellentétek dacára is 
munkaképes és ezzel a parlamertttel 
lehet dolgozni. Koronatanúja ennek 
nz állításnak Hegedűs Lóránt pénz
ügyminiszter, akinek súlyos terheket 
hozó javaslatai egészen simán men
nek át.

A politikusokba mégis bcleedződött 
az a hit, hogy gróf Bethlen István kor
mánya kifejezetten választási kabinet. 
Ez az egyik oka annak, hogy a pártok 
már ma igen heves lendülettel készü
lődnek a Választásokra. wmelyck hi
tűk szerint még az ősz folyamán le 
fognak zajlani. Egyben viszont a pár
tok maguk is tudatán,an vannak tjq- 
•na'k, hogy ha az egymástól való elhi- 
dctsülés abban az irányiban folytató
dik, amelyben pár hét óta megindult, 
akkor igen rövidesen rombadőlnek az

Pppow székfoglalója 
a Szent Istoán Akadémiában 
r.1 Igazság nam h«ly«iha!8 forgalomba kooésbbá neme* oegjOlék nílhUI"

— A Hétfőt Napló tudólilójától. —

Vasárnap délelőtt tartotta a Szent 
István Akadémia V. rendes ünnepi 
ülését. A társulat disztenne zsúfolásig 
megtelt a magyar tudományos és köz
élet kitűnőségeivel. Megjelent az ülé
sen Horthy Miklós kormányzó nejé
vel, a Magyar Tudományos Akadémia 
képviseletében Herczegh Ferenc és 
Balogh Jenő. Vast Józsof kultuszmi
niszter, Korányi Frigyes báró »és 
m á«ok.

Az ünnepi ülésen tartotta Apponyi 
Aliiért gróf, az Akadémia újonnan vá
lasztott elnöke, székfoglalóját, amely
ben a többek között a következőket 
mondotta:

— Méh' hálaérzettel fogadom el a 
reáan ruházott tisztséget, de éppen 
azért, mert azt igen nagy kitüntetés
nek tartom, sokáig haboztam, hogy 
vállalhatom-e. Kételkedtem, vájjon hc- 
Ivcs-e a közélet egv emberét ideültebni, 
aki sem nem tudós, sem nem iró. A 
Szent István Akadémia is „vHeris 
artihus, vitae*4 akar dolgozni, azért 
választott elnökévé egv embert, aki 
életet talán salában képvisel, még pe
dig inkább nomzeti, mint egyéni életet.

— ügy hiszem, hogy az önoélnság 
fogalma adja kezünkbe a tudománv 
és az élet megkülönböztetésének' kul
csát. A tudomány önmagáért kutatja 
az Igazságot: az élet a kikutatott Igaz
ságot alkalmazza A politikus kényte
len mások érzelmeivel, gyengeségeivel 
számolni. Ezért az igazság is olyan, 
mint a szinamny, amely csak nemte
len éicvegyülékkel tehető forgőpénzzé; 
i kérdés mir.dlg csak az. vnjjcn a ve- 
gviiiék csupán nnnvl-e. hogy arany
pénz még aranynak legyen nevezhető.

együttműködés alapjai. Az Andrássy- 
párton ügy számítják, hogy még a 
nyári szünetig kibírják együtt a kény
szerházasságot, de a szeptember fel
tétlenül kritikus hónap lesz. Valószínű, 
hogy n másik oldalon is hasonlóképen 
látják a helyzetet és különösen ezek
ből a tényekből vonják le a következ
tetést, hogy az ősszel választások lesz
nek. Maga az a tény, hogy a pártok 
számítanék a választások eshetőségé
vel. mindinkább kiélesili a helyzetet, 
aminek tanúságai a tállyai és ceglédi 
beszédek az egyik oldalon és a ferenc
városi válasz a másik oldalon.

Sem gróf Bethlen miniszterelnök, 
sem gróf Ráddtj belügyminiszter nem 
szólónak talán legbizalmasabb környe
zetükben sem a választásokról, mégis 
egészen belcedződött a köztudatba, 
hogy a pártok óriási crőmérkőzése kö
vetkezik el az ősszel. Hírek vannak 
viszont arról, hogy gróf Bethlen Ist
ván az egységes pártot tulajdonkép
pen nem is ma és holnap, hanem a 
választásokon akarja összekovácsolni. 
A kisgazdapárt nagy reményekkel gon
dol mégis a választásokra, amit ilyen 
mértékben nem lehet elmondani az 
Andrássy-pártról, fftiol sokkal többen 
vannak a hitükben ingadozók. De leg
nagyobb a reménységük az ellenzéki 
pártoknak, akik biztosra veszik, hogy 
az ország javukra fogja Írni a másfél 
esztendő óta uralkodó rezsimek ellen 
vívott harcaikat.

így oz igazság sem helyezhető forga
lomba kevésbbé nemes vegyülök nél
kül, de ennek a vegvüléknék arányá
tól függ, hogy egyáltalán igazságnak 
nevezhető-e még. Ezért mindig irigy
séggel tekintettem azokra a boldo
gokra. akik a tudomány magaslatain 
tartózkodva, öncélúan dolgozhattak.

— A tudománynak az élettel való 
kapcsolatát tehát semmiesetre sem ugv 
értem, hogy az életnek igazi vagy vélt 
követelményei inficiáhják a tudomány 
tisztaságát, hanem inkábbj úgy, hogy 
az életből mentői gyakrabban emel
kedtünk a tudománv tisztultabb lég
köréivé és a gyakorlati életre szóló 
irányítás lényegét újból onnan vegyük. 
Sók tftdománv a gyakorlatiasság szol
gálatában vette kezdetét és igazi ered
ményeket éppen akkor ért el, amikor 
ettől a bázistól látszólag távozott.

— A Szent István Akadémia műkő- | 
dósé is kiterjed a tudomány minden 
ágárat a katolikus világnézet alapján. 
Jól tudjuk, hogy amikor működésünk 
katolikus jellegét hangsúlyozzuk, a tu
domány föltevésnélküliségének mo
dern dogmája nevében megvádolnak. 
Pedig a feltevésnélküli tudományt mi 
ápoljuk azzal a tudománnyal szemben, 
amely kiinduló pontul fogad el egy 
bobizonyitbatatlan feltevést, hogy t. i. 
o természet erőivel meg nem magya
rázható tények nem léteznek. Hitünk 
tehát nem tanít a kutatásról való le
mondásra, hanem tudományos felelős
ségérzetre, mert óriási felelősség ne
hezedik a tudományok művelőire, akik 
kiszámíthatatlan hatalmat gyakorolnak 
a tömegek fölött. Ennek a felelősség* 
nek álérzésében látom a tudomány be

kapcsolódását a nemzeti életbe. Ennek 
a felelősségnek tudatúban foglalom 
az elnöki széket.

Az éljenzéssel fogadott beszámoló 
után Berzeviezy Albert mutatta be „Az 
abszolutizmus kora Magyarországon** 
cimü legközelebb megjelenő müvének 
egyik fejezetét. A nagy érdeklődéssel 
fogadott előadás után Sik Sándor ren- 
des tag olvasta föl „A szemenyei stríL 
zsa“ cimü drámai müvét, amely meg- 
kapó erővel elevenítette meg a török- 
labanc-dulás szomorú hasonlatosságot 
mutató korszakát.

A lelkes tapssal fogadott előadással 
az ünnepi ülés véget ért.

Dr. BIsthHz Bsnái Endre 
Oísvétfet JetartöztatiáK küzoklrathamlsiu* büníetu- m!aM

— .4 Hétfői Napló tudósítójától. — 
Hetekkel ezelőtt megírtuk, hogy 

budapesti rendőrkapitányságon nagy
szabású nyomozást indítottak útlevél- 
hamisítások és külföldi vizmuok meg
szerzése körül elkövetett visszaélések 
miatt. Annak idején a rendőrség eb- 
ben az ügyben előállította dr. Bis<-hitz 
Bandi Endre fővárosi ügyvédet is, de 
kihallgatása után szabadon bocsátot
ták. A rendőri nyomozás befejezése 

után az iratok a budapesti kir. ügyész
ségihez kerültek, ahol az előadó ügyész 
terjedelmes vizsgálati indítványt ter
jesztett a vizsgálóbíró <lé. A Jdintető
törvényszék viz.sgálóbirája maga elé 
idézte dr. Biscihitz Bandi Endre ügy
védet és a bűnügy eddigi adatai alap
ján közokirathamisitás büntette címén 
letartóztatta és elrendelte ellene a 
vizsgálati fogságot. A letartóztatott 
ügyvéd a vizsgálóbíró végzése eilen fel
folyamodást jelentett be és igv az ügy 
a vádtanács elé kerül.

Dr. Bischitz Bandi Endre 41 éves 
ügyvéd, de rendkívül viharos malija 
van. Egyetemi tanulmányai idején bru
tális összetűzése volt egyik professzo
rával és ezen esetből kifolyólag a ma
gyarországi összes főiskolákból kitil- 

| totlák. Bischitz erre kivándorolt Ame
rikába, ahol több mint hal éven ál 
mint bányamunkás dolgozott. Vissza- 
vándorlása után kegyelemből visszavon
ták a kitiltást, elvégezte a jogot és 
ügyvédi irodát nyitóit. Ügyfelei legin
kább az angyalföldi lakosságból rekru- 
tálódtak és a hatóságok előtt, ahol 
csak megjelelt mindenütt, nagyhangon 
és agresszív módon viselkedett.

Csüins KonyuKos
7 dati vici 140 korona

— .4 Hétfői Napló tudósítójától —
Valamikor divatban volt a csalá

soknak az a módszere, hogy titokzatos 
arccal megjelent a pályaudvarok kör
nyékén egv-egv alak . és főleg vidéki 
atvaflaknak ..lopott'* konyakot kínált 
eladásra, l’jabban azonban megint 
felütötte fejét a csalásnak ez a mődja. 
A Csupor-csoport tagjai szombat dél
előtt letartóztatták Fisoher Lipót és 

i Weiss Mór állástalan kereskedősegé
deket. akik a Keleti pályaudvar előtt 
próbáltak léprecsalni a jámborabb 
külsejű sldéki utasokat. Fischcrt és 
Weisst éppen akkor csípték meg. 
amint külön-kiilön megszólítottak uta
sokat és sugdolózva előadták nekik, 
hogy olcsón odaadnák náluk lévő hét 
deciliteres konyakjukat, amihez tilos 
utón jutottak hozzá. Már éppen az 
egyik kapn alá vonták áldozatukat, 
amidőn a detektívek léptek hozzájuk. 
A vásárt megakadályozták és megál
lapították, hogy a szépön- adijifsztált 
hét decis konyakos üvogben sárgára1 
festett siz volt, amelyet száznegyven 
koronáért akartak rátukmálni a naiv 
vevőre. F’f.chort és Weiss Mórt a de
tektívek bevitték a főkapitányságra, 
ahol letartóztatásba helyezték őket.
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A „nemzetközi szám" 
; vagy 
csak esv

hyomerognak az artisták
1 záróra ellen — Deputúciósás hárem 
Lniszteriumban — Látogatásunk az 
| Artista-Egyesületben
I 4 [létfői Naplő tudósítójától. —

I \z árlisták helyzete sohasem volt oly 
l/lZ$ás, minit aminőnek horribilis fizete
ttről' regélő legendák meséltek. A kfi- 
liválóbb arl’slaszáfln, amely többnyire 
E—5 tagot foglalkoztat, ncni kap többet 
kp- havi fellépésért, mint t4—10 <
Koronát. Ebből az Ősszeglröl élni 1 
kellékeiket csináltatni, adót fizetni és 
La!(|jiK>kbnn leadott hirdetések is s 
Emmát tesznek ki.
Lohasem kap éves vagy félesztejjdős 
Eerződést, hanem csak esv hónaposat 
L-k'v 14 napost, mert ,a közönség szereti 
L víillozi/ossá jot. A kisdhb érdekessógii 
kráni: műlovar, bohóc s'cb. lesrföljelrb 3 
Ezer koronával kénytelen beérni.

Az árlisták neíliéz helyzetéhez még hoz- 
talárul Ráday Gedeon belügyijiűúszter 
Ismeretes rendeleté. mely --még külön bű z- 
tdóst tesz a l-ávéházak és vendéglők, 
Illetőleg a műsoros muia-tóiliclvek között. 
Síig az utóbbiak zárórája 12 óra, addig 
n kévéhórnk I óróte tarthatnak nvife 
Azután a lokálokat az állam 25 szárai - 
kos íénvüz>'®i, a város pecfirf 20 stawiliú- 

öval suiti

•tleTtnckké, hoau ide--ekoran 
biztosítsák maguknak a kilóit zárórát és 
meumenekülicnck a nagy adóktól; — az 
artistákat pedig szélnek eresztik.

Ezrkr-k a visszáságokmuk orvoslásá
ról kérőéit iivtézlünk Róland Róberthoz,
a ..'hgvoror:,z;í«Í Artisták üttk ‘

A 'i.dioz. aki a kővetkezőket volt ' 
szives elmondani n Hétfői Nuoló tudó- :

- Dcpi'!‘ácíó'hán voltunk a . bcDirgy- i 
minis:-!: r urnái fi az artisták létérdekét , 
’i■•/óivczWö rétidéit visszavonását kér
tük. A miniszter teljesen átértette inlcn- i 
dónkat, de útra való hlvctkczássál, I 
hogv ez ’■ 7 - ’s; kérdés, átutalta a|
kőzélehnezó: ügyi minisztériumba Mi er-j 
ró) a kérdésről i» kifejtettük az egyetlen | 
bclves véleményt, art tudniillik, hogy! 
Üzen kellőt öl egy óráig csík natívon kevés ; 
százalékot fogv:iszlarh?.k n vcn.-.''»ek, nem 
Hot tehát szó tulfo»'vas»tósiól Jfor/t>r ! 
h‘z'leimezé;i miniszter megférte sóról-1 
méink orvoslását, azonban Havitok még • 
effv ideig húzódni fog. mert az aktákat | 
uchimi szakkérdés miatt átutalták a ke- 
reske 1 el mi minisztéríu m ka.

Idáig tartott az interjú, aziifán körül- i 
néztünk kissé nz artisták kávéházában. | 
Beszéltünk műlovarokkal. excentrikus, ok- ; 
lel. zsonglőrökkel, akik ucvszólván va- 
kiniennvion nagyon elkeseredettek, pa- 
■tc.'.lkodnak a rossz kon inuk furára. Éppen 
n;° nzlunk n panaszkodó artistáktól, 

tnikor n kávéház mélyből hangos sikol- 
bs tőrt J,i Egv artista halat es ett és ■ 
Wálka akadt a torkán.

Megl rdeztiik a főurlól. hogv ki ?z 
ilbtn? IRV felc’f:

A kardnvelő. n Fővárosi cirkuszból...

A oacsal választan. Vasárnap 
•^kezdődött a pacsai választás, ahol 
^re>zdy Győző ellenzéki, Sebestyén Jé- 
*t6 Andrássy-párti és Molnár Dezső 
»*ndpárti jelöltek küzdenek a győze
lemért. A küzdelem igen erős, dacára ' 
ínnak, hogv Drózdy győzelmét az el- 
lenpórlon is biztosra veszik. Az And- 
rissy.párt mindent elkövet, hogy a ke
blet volt képviselőjét kibuktassa és 
W óriási agitációt fejt ki. .4 választás 
cfcdmériyét azonban csak kedden este 
l^zdetik ki, mert a szavazás minden 
’^rinüség szerint csak hétfőn este 
fcjezik be. A kerületben ugyanis f>2 
kerület van, jóval több mint 20.000 
Zavaréval. A mai napon is tnegerősü- 

**’ az a föltevés, hogy Drózdy Győző 
to’SvMasztósa bizonyos.

— A balamovkai ütközőt emléke. 
/r‘n>l|aKielyről jelentik, hogy a volt 
“zenegyes huszárezred tényleges és 
“rtalékoa tisztjei tegnap Szcnnbathe- 
5*11 összegyűllek. hogy a balamovkai 

évfordulóját megünnepeljék. 
J^c,í'w a pfispöM székesegyházban 
^'Zrnlse roll az dicset! bnjtársak lel- 
“üdvéért, esfe pedig a varmegyei ka-

Az AntiboSsevista Liga botránya
Mísfélmiílió korona tűnt el — Húszezer koronás kocsiszámlák — 
«z egyik ellenőrt előzetes letartóztatásba vette a rendőrség

Ez év junius havában alakult meg I 
Budapesten az Anübolsovi.sta liga, amely, 
a közludatiba A. B; C. néven kezdett be
vonulni. Az Antibolsevistu Liga elnöke 1 
lelt báró Petrícscvlcs Horváth Emil mi
niszteri tanácsos, a menekültügyi híva
tel elnöke, aki nagy lelkesedéssel kezdett 
hozzá a nemes célra alakult liga meg
szervezéséhez. Már a többi vezető ember 
nujváiasz!ásánál nagy hrbák történtek, 
ügyvezető aJclnökké Jákó János hírlap
írót tették meg, aki fiatal kora ellenére 
nővércuel;, .Tákó MáTgilnak köszönhette 
állását. Jákó Margit ugyanis sszekötte- 
l.rici révén eszközölte ki, hogy öccse ke
rüljön a felelősségteljes állásba. Még j
>ulvn;:t;bb hiba történt, amidőn Jákó ‘
János bizalmi otnberét, Just Rezsőt meg- 
lették a liga propaganda osztályának fa j 
gyűjtési akciójának vezetőjévé.

Just Rezső katan-dos pályafutár, utón I 
került n ligához. Va’.nimikor soffőr volt, i 
majd automobilkcTeskedtare vetette ma- ■ 
gát. Ambiciózus ember létere Győrött ; 
részvénytársasági alapon ban'kot grilii- ' 
dőlt s a zugbanknak ő lett az ügyvezető- ' 
igazgatója. Végül, amidőn itt sem boldo- ! 
guilt, Jákó János behozta őt az éppen ; 
akkor alakult Antibolaevhta Ligához, 
ahol a gyűjtések elszámolásával bizla' 
meg.

Az Antíibolsevisla Liga nagy appará- 
tv&sfl! kezdett ntamkához, amely főként 
és majdnem kizárólag abból állott, hogy 
a társadalom minden rencíü és rangú 
taglót megsarcolták Msebb-nagyobb ado- 
mánvoWrl. A liga ügynöke! véglghásaL 
Iák a kereskedőket s eléggé erőta&kos 
módon léptek föl. Húsz koronától tíz
ezer koronáig menő összegeket vettek 
föl. ftéhdnv gazdagabb bankártól pedig 
még ennél is nagyobb összegeket SJted- 
f.*k ŐSSW5.

A közönség köréből egy»■ -másra ér
keztek panaszok a rendőrségre, hogy a 
liga gyűjtői visszaéléseket követnek el, 
erőszakoskodnak s nemcsak a liga cél- ! 
inira kényszerítenek ki adományokat, |' 
hanem flTangversenvjegveket is vásárol- ' 
tatnak, r.nük mindig Jákó Margit zongora
művésznő estelveire szólnak. A jegyeiket 
ugyanolyan erőszakosan sózták rá a kö- 
zöntty’ro, mint ahogy adománya i kát 
gviijte.ttek. Ezenfelül értesités ment a 
rendőrségre, hogy a liga pénzkezaMsa 
körül a legnagyobb szabálytalanságok 
történnek. A rendőrség n maga hatás
körében meginditottn a nyomozást s a 
immiszo’kat indokoltnak ldíia. Ugyana<k> 
kor Sipűcz polgárnwteT utasiitoita a 
második kerületi elöljáróság vezetőjét, 
hogv miután egyesületről van sző, vizs- 

szir.óban barátságos összejövetelen ta- ’ 
lálkoztak a régi bajtársak. Lánczy | 
Gyula, az ezred tartalékos főhadnagya, 
a hősi halált halt Vaikó István őr- ! 
nagy-parancsnok emlékére 250.000 ko- j 
rotiás alapítványt telt, amelynek kama
tai és az általa még külön folyósítan
dó évi tízezer korona az ezred özvegyei 
és án Ai segítésére szolgálnak. Ezenkí
vül még tiz holdat ajánlott föl vitézi 
tejeknek. (MTI.)

— A Magyarországi Újságírók Egye- | 
sütetének választmánya, hétfőn délután 
fél négy órakor az Otthon-Körben ér
tekezletet tart, amelyre re ügy fon
tosságára és sürgősségére való tokin 
tettel ezúton hh'ja meg a választmány 
tagjait az Egyesület elnöksége.

— Országos gépészkongresszus. Az 
Országos Gépész Szövetség, a Mozdony- 
vezetők Szövetsége, a Molnárok Szövet
sége, a KcresztényszociaJisla gépészek fa 
mozdonyvezetők szakszervezete s a luajó- 
gép&zek ma délelőtt » régi képviselő- 
hú7íl>nn országos kongresszust tartottak, 
iwrfrclyen Tatay Ferenc, határozati .javas
latot nyújtott be. amelynek értelmében 
a kongresszus tiltakozik * népjóléti <> 
kereskedelemügyi minis zt ereknek azon 
IntéziketMsei elten, amellyel lUztviselők- 
nck rövid elméleti tanfolyamok révén 
gépészekké leendő képesítését célozza s 
art sérelmesnek tartja és kéri az intx’z- 
ked'ése.k inegváMoztatúsát. A kongresszus 
nzi’IAn elfogadta a Géjtesz Szövetség! 
iigvé-s7tnek hatúrom-ti javaslatát a gépé- J 
sz.ct jogsiszonveinak szabályozásáról. E 

szerint a magáiwlkalmazott gépészek jog- 
viszonvei tekinteteben a kereskedelmi és 
ipari tiszlvl-elők jogsi szón vaj volnánr.k
irányadók. A közalkalmazott gépészek,

gálja meg a liga egész ügyvezetését. Az 
elöljáró erre lefoglalta a könyveket és 
a levelezést és ez egészet beszállítottak a 
II-ik kerületi elöljáróságra, ahd a köny
vek átnézése meglepő eredményre ve
zetett.

Kiderült, hogy a liga vezetői, ®a ado
mányok elszámolásával megbízott Just 
Rezső és az ő oHenőrzésSre hivatott Jákó 
János egyáltalán nem vezettek rendes 
könyveket. N«agv összegekről papiros
szeleteken ceruzával Írott nyugtáik vol
tak csupán, áruik valósággal megdöb
bentő kópét adták a pénzpocsékolásnak 
és tág teret engedlek a visazvRé'scknok. 
A közönség a<iományfiUórei>vel Gsáky 
színá Iáként bántak. Az egvik nyugta 
például igy hangzott: „Kocsi-számla
Dam ianich‘Utea 38. szám aki és vissza 
a kapitányságra, 8000 (nyolcezer) ko
rona."

Egy másik kocsi szúrnia mág horribi- 
iJseM) összegről szólott. „Kocsi Bignio 
Gyulához 70.000 (húszezer) korona."

A számlákul Just Rezső irta alá és 
Jákó János ellenjegyezte. Hymődon md*> 
félmillió korona van elszámolva az 
.4. B. C.-nél, amely ezenfelül negyvenöt 
százalékot vont le gyűjtési provízió chnen. 
Just Rezső előadása szerint ö a proviziónak 
csak bárinincöt százalékát tartotta meg, 
tíz százalékot az ügyvezető a lel nők, Jákó 
János kapott.

A rendőrség .sromlu'vton reggel a fő
kapitányságon előállította Jákó Jánost 
és Just Rezsőt s beidézíe a ligia többi 
alkalmazottait is, köztük Kovfics Láazlő 
titkárt. Just Rezső Damjanich-utca J8. 
szám alatti fényűzően berendezett lla'ká- 
sán, valamint Jákó Zsigmond-utcai la
kásában házkutatást tartottak s lefog’ il
lák ar ott talált iratok egy részét.

Dr. Bartha Gyula rendőrtanácísos in
dította meg az eljárást a nagyarányú 
bűnügyben. A szombati kíhallgatűs utón 
Jak őt és Juetot elbocsátották, vasárnap 
di-lelött nr.nivb'.'. oly súlyos tcriiclő ada
tok kerüllek a rendőrség birtokába, hogy 
Just Rezsőt előzetes letartóztatásba lie~ 
lyr.ték.

Az Antíbolsevista Liga megkárosította 
a Légrádv-tcstvérek nyomdai miiintézetet 
is, ahol mintegy nyolcvanezer korona áru I 
nyomtatványt rendetek, anélkül, hogy j 
cgv fillért is fizettek volna. A cég h föl- ‘ 
jelentőst tett a liga vezetői ellen.

Értesülésünk szerint Gömbös Gyula a I 
nemzetgyűlés legközelebbi ülésén tnfer- | 
pellácló alakiában szóba fogja hozni a 
ligánál történt visszaéléseket. A város
házán ngvanebben az ügyben Joanovics 
bizottsági tag készül felszólalói.

i.-»«

mozdonyvezetők, művezetők ugyanolyan 
elbírálás alá essenek, mint a 8 közép
iskolát végzett más közalkalmazottak s 
ennek megfelelően ezekkel egy rang- 
osztályba sorolandók.

-- A Pesti Izraelita hitközség köz
gyűlése. A Pesti Izraelita hitközség 
vasárnap délelőtt tartotta ez évi köz
gyűlését. amelyen a tagok rendkívül 
nagy száanfoan jelentek inog. Az ülést 
Székely Ferenc nyitotta meg. aki je
lentésében beszámolt a hitkö ség múlt 
évi munkásságáról. Vázsonyt Vilmos 
hatalmas beszédet mondott. Szavait a 
megszállott területen lévő zsidósághoz 
intézte, akiket felszólít, hogy marad
janak helyükön, s a magyar hazához 
való töiSietetlen hűséggel, ‘a magyarság 
iránti legnagyobb szeretettel ápolják a 
megszállott területen a magyar érde
keket. A közgyűlés elhatározta, hogy 
Vázsonyi nagyhatású beszédét kinyo
matja, s főleg a megszállott terület 
zsidósága köréiben terjeszteni fotrja. 
Léderer Sándornak a rabhinátus ren
dezése ügyében beterjesatett. ind itt%- 
nyál n közgyűlés elfogadta.

Megszökött az Andrássy-uti 
rablógyükosság tettese. Emlékezetes 
még, hogy az Andrássy-uton márciusban 
meggy ilkoltíík őre. Brcifncr Simonnét, 
Stein Sándor főpincér anyósát. A gyil
kossággal gyanúsított Székely Kálmán 
pincért, amint jelentei Műk, nemrégiben 
sikerült Munkácson egy bécsi detek-. 
livnck letartóztatnia. Erről értesítés 
érkezeit a budapesti rcndőrfőkapilánv- 
ságm, s megindult Székelv kiadatása 
iránt az eljárás. A kiadatási eljárás
azonban a mostani érintkezési nehéz- •

ségek miatt eddig n«m járt eredmény- 
nyel s az ottani rendőrség Székely! 
már szabadon akarta bocsátani kükV 
nősen azért, mert Siféíkely ugv tüntelto 
fel a dolgot, hogv csak azért nem Je
lentkezett a rendőrségen, mert nem 
akar ártatlanul szenvedni. Tegnap ér
tesítést kapott a bécsi detektív, aki 
Székelyt Munkácson letartóztatta, hogy 
Székelv csütörtökön Munkácsból meá* 
szökött.

— Elfogott bolseviki agitátor. .•< 
svéd-norvég határon letartóztatták! 
Gcrtz kuTirt, altit a revali bolaevhHta* 
kereskedelmi delegáció küldött, Krisa* 
tiániáhor hogy bolsevista ‘propaganda
iratokat terjesszen. A kurirnAl huBiséeer 
arany rubelt és harmincezer norvég 
koronát találtak. Miután egy napNB 
fogva tartották, mecbitthntó kísérettel 
visszaküldték Oroszországba. (MTI.)

— Letartóztatott angyalcsinálónő. .C 
rendőrség letartóztatta Kovács Jozeflii! 
Magiódi-ut 172. szám alatt lakó asz- 
ftonyt, aki ellen már huzamosabb 
ideje érkeztek följelentések, hogy tiltott 
műtéteket végez el kisebb-nagyobb dí
jazások fejében. Legutóbb arról kapott 
értesítést a főkapitőnyság, hogv egy 
Thot Margit nevű leány halálát is Ko
vács Jozefin okozta. A leány, aki jó
módú vidéki szülők gyermeke volt, 
Kov’ácsnénfd szállott meg, akivel meg
egyezett, hogv megszabad ltja őt szé
gyenétől. A műtét nem sikerült, s ami
dőn orvost hívtak, ez már cuak a vég* 
ső haiytusát tudta megállapítani. V 
rendőri nyomozás kétségkívül beigazol* 
ta, hogy Kovács Jozeíln tömegesen üa* 
te az angyalcsinálást. Találtak egy üz
leti könyvet, amelyben nem kevesebb 
mint háromszáz üzletfeléről voltak; 
jegyzetek, a páciensek nevének kezdő* 
betűi és az összegek, amiket az operá
ciókért fizettek. Kovács Jozelinről ki* 
derült, hogy valaha a bába képzőt vé
gezte, <lo nem szerzett bába-oklcvelcL

— Pénzhamisító ksreskedök. A rend* 
őrség pénahainÍ8Ítás büntette címén el* 
járást indított Orosz Mór 34 óvw 
Weingarton Sándor 24 éves kereskedők 
ellen s a lefolytatott nyomozás alapján 
mindkettőt előtetős letartóztatásba ho- 
lyeztúk.

— A Landau röpirat szerzője. Mosin* 
tűk, hogj' Szabó Andor hírlapíró el teái 
a rendőrfőkapitányság Bariba tanácsos 
megrásálraazdsa miatt hivatadból. rá
galmazás ir.iabt '.‘■-•’.jtó'port indított. Aa 
oljárás során M.ireaiits vizjs^álóbiró a 
fokozatos felelőseég alapján Szabó rÖr>- 
irata miatt a nycwndáflzt vonták voln< 
a felelősségre, a főmacán.rádiók bejelen
tették, hogy Szabó Andor ezidőszerinÜ 
•Debrecenien tartózkodik Js a ví’saáló- 
hir-ó most onnan idézi nxcg a sajtóper
ben.

— Az Országos Köztársasági Párt 
Koesuth Lajos cárjánál. A Köztái’sasógi 
Párt zászlóbontásának tizedik óvfordiw 
lóján, vasárnap délelőtt oz Oinnus 
mozRÓl>an Kossuth Lajos ünnepélyt hir
detett, de a fókaqátény az ünnepet 
nem engedélyezte. A párt vezetősége o£ 
évfordulón dé'e’őtt 10 órakor kiment 
Kossuth. Lajos sírjához s arra koszorút 
tott. A sírnál dr. Nagy György párt
elnök és dr. Veér Imre . a párt ál
elnöke mondott nagyhatású beszédet.

— Eulenburg gróf halála, A Nav. « 
Wiener Journal jelenti Berlinből: 
Dulenburg Ágost gróf volt külügymi
niszter szoinbat délután szivszélhüdéf 
következtében meghalt. (MTI.)

—• Ons szigete fellázadt. Vígéból 
táviratozzék a Havas-ügynökségnek; 
Ons szigetének lakossága fölkelt, ki
kiáltotta függetlenségét és hatalmába 
kerítette az egész környéket. A felkelés 
elnyomására csapatokat küldtek ki.

öxv. Blschltz Mórné, szUI. Start Ida, 
úgy a mHsa, mint az egér.z cm Iád nevé
ben, táidaíomtúl lesújtott szívvel tudatja, 
Hogy hőn azeretett férje, a legodaadóbb 
ftu, testvér, sógor és rokon 

BISCH1TZ MÓR 
« Blschitz Testvérek cég beltagja 
életének 47. évében rövid szenvedés után 
elhunyt. A megboldogult bilit tetemét f. 
hó 20-án, hétfőn d. u. 3 órakor kísériíik 
örök nyugalomra a rákoskeresztúri íxr. 
temető hatottaskátaból. Külön villanios 
Indul a Rókna-kórháztól */«2 órakor.
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’ — Ax Amerikai Vöröskereszt mese- 
rlólutánja. A fővárosban működő ame- 
{rilcai VöriWkercszt vezetőságe vasárnap 
HélutAn az Auguszta Karakókban lakó 
munkáegyermekok szórakoztatására mo 
tercf Ivilámt trrtndezott, amelyen aa 
lAanerikai Vöröskereszt kiküldöttei, 
Klükön Pedlow kapitánynyal vettelk 
rérzL A OcoGiel ezer főnyi gyermekso- 
regnek Oszkár bácsi két humoros me
gáját mondotta el, amit a gyermekek 
pagy tapsai fogadtak. Utána a kicsinye
ket ineguzsonáztatták. Az Auguszta 
barakók lakói az iinnopály után lelkes 
Vvárióban részesítették Pedlow kapi
tányt.

— öngyilkosok. Nofelejts-utca 27. 
fczám alatt Bandiik Anna 29 öves leány 
marólúggal mcigmárgezte magát. A 
toontők a Dologkórházba szállították. 
»— A Kőbányai uj köztemetőben Winter- 
jjen/üner Gottliob 23 éves önkéntes őr- 
yezető mellbelőtte magát. A mentők a 
HonvédliclYŐrsfigi kórházba szállították. 
r~ A Hemád-utca 12. számú házban 
iKnausz Henmin 18 éves háztartásbeli 
Irány lugkőol(latot ivott. A mentők a 
Pologkórházba vitték.
! — A Lidón sült ily szép barnára

Lenin lemondásra szólította 
fel a népbiztosokat

A szovjetrendszer nem mentheti meg Oroszországot a pusztulástól
Bécs, junius 19.

(A Magyar Távirati Iroda magán- 
ielentése.) Mint a Stockholm Tidondc 
Helsingforsból értesül, Lenin a bolse
vista vezérek egyik összejövetelén ál
lítólag kijeiemíette, hogy a szovjet
rendszer nem képes a teljes anarchiá
ban levő orosz ipart ismét récrí szín
vonalára fölemelni. Az ántánt-államok 
segítsége tehát nélkűlözihetetlen. Mint
hogy az ántánt alkcrtmányozó nemzet
gyűlés összehívását köv'eteli, Orosz
ország kénytelen ennek a kívánság
nak engedni és a választásokat ki-

tűzni. Lenin beszéde rendkívüli nyug
talanságot keltett és lármás jelentek 
támadtak. Miután ismét valamelyest 
helyreállott a nyugalom.

Lenin azt követelte, hogy a ra
dikális népbiztosok, közöttük 
Trockij is, egyelőre mondjanak le 
hatalmukról és utazzanak a Krim- 

félszlgetre.

Mint továbbá Helsingforsból jelentik, 
tényleg tartózkodnak a kormányzás- 

, ' ■ t t ■ < v
bán való minden részvételtől.

| Nemzetközi athletikai verseny
I — M liuuii min m , , , bajnál mérkőzéses. wn az wszm- ; A Magyar Atlétikai Club vasárnap dél-
^'ssznnyom? Ddhogyl Az uj barna színű ; j . játékok vonnak folyamatban, hogy . után a Margitszigeti sporttelepen nemzet- 
i rm/tert hnsznóloiml . . .. ... tzl..., Kn-ínnV.váizb'n : . . .................... ...

Labdarúgás
A bajnoki mérkőzések után az osztá- !

púdert használom!
lV

Színház és HlmujdonsáSoK
♦ Hétfőtől kezdve pontban fél nyom

kor kezdik a Vígszínházban a „,Kis. 
grizctlü" előadását.

• A Városi Színház jövő heti mü- 
fcorámsk főrészét temmészcicsen ismét a 
Kzcrencsetánc előadásai töltik ki. Stolz 
Képszerű burlcszk operettje változatlan j 
Vonzóerővel halad immár az ötvenedik 
előadás felé. A Szcrcncsctáncot hétfőn, 
Oax-rdán, csütörtökön, szombaton, vasár
nap /-s jövő hétfőn adják. Kedden Az 
Harcos bál, pénteken Gigoletto és jövő 
irasta-nap délután a Mignon mwy.

• Faun-albumot adott ki a Színházi 
Világ, Kardos István hetilapja, melyben 
iöibl>ek közölt dr. Sebestyén Károly irt 
tanulmányt Rajnai Gábor Faun-járói. 
Közli továbbá Ráskai Ferenc pompás 
krögényvt, a Férfi sí rá s-t. Az album ára 
10 korona.

* Nem titok, hogy miért van olyan 
Mragy sikere a Városi Sziniház burleszk- 
ppereltjének, a Szerencsetáncnak Mert a 
legmul'ilsc'ígosatbb darui), amelyben két 
primadonna és négy kémikus vensenyt 
utalói, láncol, kacagtat ás mulattat a kö
zönség tapsaitól jutalmazva.

* Villamosközlekedés a Scála Színház
hoz. Jövtí 3>ént’dkcai tartják meg *,A 
lündórok cselédje (Iréné) cimü nagy 
mnerikai rendkívül érdeklődéssel várt 
upcTolt premierjét a Scála-szinházban. 
IÁ bemutatóig minden este a kitűnő 
llip víu) Winkle kerül színre. A színház 
gyors n)áT>szerüiség^t a kitűnő előadások 
mellett annak köszönheti, hogy rend
kívül Jvénycfcues villamosközlekedés áll 
n közönség rendelkezésére a város min
den rés&flből. A közút* vállamos 25, 27, 33 
és 35, a városi villamos 8 és 10-es számú 
kforsija a szinüiáz, mellett állnak meg.
' * Rendkívül érdekes kalandortörténet 
ftserepel a Kér i mozi heti műsorán, mely 
„Az álarcosok harca" címmel kerül be
mutatásra. Ez n bravúros olasz film 
izgató meséjével, gyönyörű müvésries 
ikiálliliVáml, ugv mint már külföldön, 
atz itteni közönséget is hánwlsHra fogja 
ejteni. A ..Frkkilin mint szerelő" c. cso
kiás amerikai burleszk a poanpás műsor 
kiegészítő része, malyhcz hasonló mesés 
technikai trükkökben és derültséget keltő 
iwMnoriran gazdngalA) kén aliv volt még 
hurfai»esti vásznon. Kedvesen hat a 
kultuszminisztérium „GyernickimajálSs a 
(Vérmezőn" cimü fihn)e is, inelivcl együtt 
K>lv műsort -aá ezentúl is a Kertinozn, 
melynél ImtAsosabbat rég láttunk. Etó- 

tidások fél 9 és 10 óra után. Telefon 
Jl—47.

• „Le az álarccal" az Omniában és 
n Tivoliban. Az Omniában ós a Tivoli- 
Inai) az óvad egyik legnafivohtbszal>ásu 
knlandorfilimjének, a nagysikerű Brix- 
toni keselvü-nek harmadik és befejező 
része kerül színre a jövő héten I^e az 
álarccal címen. Mindkét szimházlwvn pom
pás kisé.rönuisor előzi meg a nagy film 
bemutatását Az előadások egyformán 
6, 7 és 9 órakor kezdődnek.

i

elsőosztúlyu bajnokságba • versenyt rendezett,
***' . . ............ j lyen

I emelkedő része volt

eldöntsék az < 
mely csapot jusson be

két osztályozó mérkőzés került dldőai- ! 
lésre, míg egy játék, az UTE—BF.AC- 
meccs ugyancsak .vasárnap ikerült el
döntésre.

Vas- és fémmunkások'—Budapesti SE 
1:1 (1:1). Erős küzdelem után döntetle
nül végződött a mérkőzés, amelynek első 
'félideiében a Vasasok, szünet után pedig 
a BSE volt fölényben.

BAK—MAFC 2:0 (0:0). Ár. atléták csa
pata bbitosan győzött Az első gólt 
Donáth rúgta, a másodikat Okos révén 
érte el a BAK.

UTE—BEAC 3:1 (1:0). Mindkét csa
patban több tartalék játszott. At újpesti 
csapat így is gólokkal volt jobb és 
könnyen győzött

Szombathelyi Sport Egylet—Szombat
helyi AK 1:0 (0:0). A Ferencvárost Torna 
Clubot verő SzAK vereséget szenvedett a 
SZSE pompásan játszó csapatától.

Magyarország— Délnémetország
Ma-jyarország válogatott labdarugó

csapata junius 26-án, vasárnap délután 
6 órakor mérkőzik Délnémetország rep
rezentatív együtteséivel^ az 
telepen.

A magyar csapatot az 
bizottsága mn esti ülésén 
tani, amely valószínűleg a

P'attkó — Vogel IL, Mandi 
tész ll.» Nyúl, Blum —1 
Bodnár, Schlosser, Tőih,

Üllői-Alti sport-

Naponta este’/»8 érakor Az Hl * Ű Wk csütörtök, szombat, va-
K ^jsár- és nnncpn.jp d. tt. 4

<■ <S órakor a nagy júniusi
V4rosU€e' hnilsor! - Előadás uMn

—r- | yillainos közlekedés a vá-

ame- 
osztrák atléták is resztvettek. Ki- 

a versenynek az 
1500 m. síkfutás, amelyben a győztes 
Lovass és a második Némethy Országos 
rekordidő alatt futották, az eredmény 
azonban nem hitelesíthető, mert előny
verseny volt

Sulydobás 1. Vállat 12,49 m. 2. Bedő 
12.18 m. Magasugrás. 1, Gáspár Jenő 
183 cm. 2. Magyar MTK 183 ón. 400 m. 
gátfutás 1. 
m. síkfutás 
2. Némethy 
2. Cslthay. 
KAOE 1.59.
2.5 p. 2. MAC. 3. WAC. Távolugrás. I. 
Ekker. WAC. 6.93 m.

tulajdonosa, tenyésztette s 
után a boldog tenyésztő szemlát^J 
nagy meghatottsággal vezette el a Li-:| 
páholy elölt. A részletes eredmény. 'H 

/. futam, 1. Boronqó (Hnarl. 2 ( ■ 
Blague (Sajóik). 3. Fox-Trott 
ner). Futottak még: Gordius. Oura^'B 
Kevélység. Tol.: 20:94 . 20:18. 60. ’ ■

//. futam. 1. Nyalka (Scheibal). 2 <: I 
tesuta (Takács). 3. Bank (Hnnr). pB1,B 
tak még: Talmi ezüst. Rendbontó m'^I 
Aiirelia, Boroevie, Királyka, Fitarre I 
so. Tol.: 20:168, 20:46. 36. 68. ' *1

///. futam. 1. Vatinius (Nasv G.l »I 
Korom (Schejbal). 3. Krix-Krax (Tan)" I 
Futottak még: Államtitkár. Csaikás, p'I 
cliflc, Bocula. Tót.: 20:26, 20:22, 24, 28*1

IV. futam. 1. Rózsás (Esch). 2. Fidkl
bús (Poszter). 3. Cigányleány (Kertészi I 
Futottak még; Raquette, DelmartiiJ I 
CJairette, Afferl, Boy, Fayritale, Tu I 
20:52, 20:30, 36, 38. I

V. futam. 1. Kindy (Sajdik). 2. jwl 
nőse .(Escíh). 3. Prachtweiberl (KrflKl 
Futottak még: Cornette, Baccann í 
Malvoisie, Kaballa, Carlvle, Bandit. Ró, 
zsi II., Színésznő. Tót.; 20:82, 20:22, 86 
60.

VI. futam. 1. Násfa (Taikács I.) j 
Ursíiis (Nagy G.). 3. Magda (Füki). Futói 
tak még: Tnappist, EkkeihaTd, Gauklaia, 
Vipidia, Tyrann, Kemenate. 3 h holh. 
2-ik helyre.

KÖZGAZDASÁG
Á tőzsdei magánforgalomban alig I 

kötöttek üzletet Javult irányzatban je. I 
gyezhető: Országos fa 835—55, Li]> I 
ták 865—70, Lidhtig 720—30. Dolláj I 
243—44^, lei 383--8G, márka 365- I 
67, Napóleon 800 és bécsi kifizette I 
37%-%'. j

A lembergi nemzetközi vásár. Vsa 
sóból jelentik, hogy a lembergi nem
zetközi vásár az előkészítő bizottság 
határozata folytán szeptember 25-éu I 
nyílik meg. Eddig 760 bejelentés ér
kezett a vásárban való részvétekéi 
(MTI.)

A Pénzintézeti Központ Schmidt Jó 
—____ ______ _____ | *sef b. t.i t. t. elnöklésévoL tartott

ugyan egészen hivatalos ünnepe a ma- I 1020-ra vonatkozó közgyűlése, aa 
-------- -------------- . . . . . 1920-as mérleg megállapítása után el

határozta, hogy az ,»A“ sorozatú üzlet- 
részek után 6% osztalékot fizet Á 
Lánczy Leó elhalálozásával megürese
dett választmányi tagsági helyre Weisl 
Fülöpöt, a Kereskedelmi Bank elnökét, 
a Serly Gusztáv lemondásával megüre
sedett igazgatósági tagsági helyre pe
dig Visnya Ernőt, a Pécsi Takarék
pénztár Vezérigazgatóját választotta 
meg, a felügyelőbizottságot pedü 
Schreyor Endre dr.-ral egészítette ki.

A Drasche tőkeemelése. A Kőszén
bánya s Téglagyár Társulat Pesten 
(Drasche) alaptőkéjét ötmillió koronáról 
haihnilKÓ koromáTa emeli fel. öt régi 
részvényre egy . uj részvénv bocsáttató 
ki, 1650 koronás áron*. Az elővételi jcfl 
folyó hó 11-étől folyó hó 18-áiff bezá
rólag a Magyar Általános Hitelbanknál 
gyakorolandó. ’

H el fér KAOE 43.8 mp. 1500 
előnyverseny. 1. Lovas MAC. 
FTC. 5000 m. 1. Bese MTE.
800 m. síkfutás 1. Fogéi 
100 m. stafétafutás, f. MTK.

Az első magyar Derby
I. Vatinius
II. Korom 

III. Krix-Krax
ÍAz első Magyar Derby nem volt

gyár társadalmi világnak, amint várni 
lehetett, mert Horthy Miklós kormány
zón és József főhercegen kívül, akik 
családjukkal együtt tisztelték meg a 
nagytribün udvari páholyát, nem lát
tunk künn senkit a kormány tagjai 
és a parlament kitűnőségei közül, de a 
hűséges közönség, amely teljesen át- 
érezte az ünnepi nap jelentőségét, a 
Király-díj napjához hasonló méretek
ben özön lőtte el a tribünöket.

A nagy eseményt, amely uj fejeze
tet nyit a magyar telivértenyésztés 
történelmében, a megszokott izgalom 
előzte meg. Hét ló1 állott az első ma
gyar Derby startjához s közülök szem
re is Va/Zníitt, a verseny nagy kedven
ce mutatott a legtöbbet. A nagy klasz- 
szikus futamban starttól a célig egye
dül a nyerő játszott szerepet. A táv
oszlopnál lovasa, Nagy Géza, egy-két 
hosszal előredobta Vatiniust s mögötte 
már csak arról lehetett szó, hogy me
lyik lesz a második és a harmadik.

A hatalmas közönség rendkívül zajos 
óvációval fogadta a nagy favorit gyö- 
zelmét s ami a gyepen ritkaság, mele
gen megéljenezte Boros Gyulát, a pö- 
löskei ménes tulajdonosát s Bossányi 
Havass Tibor századost, ..........
managerét is. A pölöskei ménes 
klasszikus győzelmeknek 
sorozatát zárta le Vatinius győzelmé
vel. Androclus nevű lova nyerte meg 
a Trial-Stakest, Balbinus a Király-di
jat és az Osztrák Derbyt, Vatinius pe
dig az 500.000 koronás Divat-dijat és 
az első Magyar Derbyt. Hasonló kar
rierre egyetlenegy istálló sem tekinthet 
vissza, de biztos, hogy a rendkívül 
fairen vezetett istálló ma már a nép
szerűség tetőfokára jutott a sportvilág
ban.

6?4O p. Vatiniust egyébként a pettendi mé-
Nyolcas szenior:. í. Pannónia 5.22 jncs, amelynek Luczenbacher Miklós,*

' a legkiválóbb sportemberek egyike a I „UJSÁGÜZEM"

MLSz válogató 
fogja összeálli- 
követkeaő lesz: 

Kér- 
Braun, Molnár,

A budapesti nagy regatta
A vasárnap legnagyobb sportesemé

nyét, a budapesti nagy regattát, a Mar
gitszigeten töibb mint 5000 főnyi elő
kelő közönség nézte végig. Megjelent 
a versenyen Horthy Miklós kormányzó 
is.

A regatta második napjának kiemel
kedő eseménye volt a Fíilepp Kálmán- 
emlék-verseny, amelyből a Pannónia 
együttese került ki győztesként Az Ál- 
lamdij, amely a vasárnapi verseny 
megnyitója volt, a Hungária csapatá
nak győzelmével végződött.

A kétnapos verseny győztesei a kö
vetkezők:

Újonc négyes: 1. Pozsonyi HIE 5.41 
perc.

Újonc egyes: 1. Blum Béla Pannó
nia 6.11 perc.

Főiskolai négyes: 1. Neptun 5.43 p.
Kormányos nélküli négyes: 1. Pan

nónia.
Margitszigeti dij: 1. Pannónia.
Budapest székesfőváros dija: 1. Pan

nónia.
Államdij junior: 1. Hungária 5.49, 

2. Sirály, 3. Normáimén.
Fülepp-memorial: 1. Pannónia.
Vásárhelyi-memóriái: 1. Pozsonyi 

HE;
II. osztályú 8-as: 1. Műegyetemi

Egylet, 2. Neptun, 3. MAC.
9 Öpler-memorial (egyes)t 1. Koós

NEMZETI U®YAL ORFEUh 
PALLAY ANNA a világhírű táncprimadonna énekel 
táncol, látszik. Dénes Oszkár vcndégfellépte » 
BEN KOLUMBUSZ

TcXrtou s*ánu : 5ő-<3 jros jntadcn irányában.<1,'Huugtiria. *
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