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Briand és Foch 
Prágába utazik

Prága, funius 26.

(A M. T. I. szikratávirata.) A Lu- 
<jove Noviny párisi tudósítója diplomá. 
eiai forrásból úgy értesül, hogy Briand 
miniszterelnök és Foch tábornok leg
közelebb Prágába érkezik. Ennek az 
átázásnak nagy politikai jelentőséget 
tulajdooitaiiak.

Az amerikai munkások 
a bolsevizmus ellen

Benvor (Colorado) jun. 26.
Wteirtrr.) Az amerikai munkásszövetség 

üulnyomó többséggel javaslatot fogadott 
cl arról, hogy elvetik a nemzetközi szak
szervezeti szövetségiét és visszautasítják az 
prosz szovjetkormányzatot. (MTI.)

Csehország és Románia újra osztozkodnak a koncon 
Korrigálják a trianoni békeszerződést

Bukarest, junius 26. [

Take Jonescu a kamarában a követ
kező kijelentéseket tette: Románia vé-' 
dő szövetségre lépett Csehországgal. A ! 
védőszövetséget a két állam feje rali-1 
fikálta. Minthogy a békeszerződés egyes • 
pontokban nem elégítette ki teljesen a í 
román érdekeket, a bukaresti kormány '; 
a prágai- konmánvnyal folytatott tár-; 
gyalások révén barátságos utón ren-; 
fjezle ezeket a sérelmeket. Csehország I

Anglia kiegyezésre hívja fel Irarszásot 
LloyiS George levele az Ir Röztársaság elnökéhez

Románia javára hat községről inon-. 
dott le, amelyek területe 172 négyzet
kilométer. lakóinak száma pedig 10.000 
lélek, köztük 7000 román és 3000. 
egyéb nemzetiségű. Ennek ellenében 
Románia két községet engedett át Cseh- 
országnak, amelyek területe 60 négy
zetkilométer, lakóinak száma pedig. 
3000 lélek, akik között mindössze hat, 
román akad. A Mármarossziget és Szál- ■ 
már közli müut, mely igen fontos a kél . 
város egymással való forgalma szem

pontjából, Románia birtokában marad. 
A Tisza balpartján egyetlen román 
község som maradt többé cseh fennha
tóság alatt. (M. T. !.)

Bukarest, junius 26.
Christescu tábornok vezetésével ro

mán küldöttség készül Prágába, ahol a 
Románia és Csehország között kötött 
vedöszövetség értelmében megállapí
tandó katonai egyezmény részleteit fog
ják megtárgyalni. (.V. 7'. I.)

Sforza gróf
Fiúméról és az olasz nem 

zetiségi politikáról

London, junius 26. | első gondjának azt mondja, hogy a ki- I biztosításával Londonba hivja, hogy Sir
(Reuter.) Lloyd George miniszterelnök ! rálynak békülékenységre szálitó felhívása , Jcrmes Craiggal, Észa! Írország m niszler- 

Dc Valerához, az ir köztársaság elnöké-! meftba;lff3i'á«t találjon. Eaért De Valerát | elnökével megvizsgálják a kiegyezés 
hez levelet intézett, amelyben a kormány i és néhány kollegáját szabadságuk teljes i nrndcn lehetőségét. (MTI.)

Róma, junius 26.
(Slefani.) Sforza gróf külügyminisz

ter a kamara mai ülésén megtette be
jelentett külügyi nyilatkozatát. Őrö
lnél fejezte ki a jóvátételt probléma 
szabályozása fölött és igy folytatta be
szédét:

■— A mostani német kormány I ami
jeiét adta annak a szilárd és lojális 
szándékának, hogy teljesíti kötelezett
ségeit. Tehát nem a német kormány
nak, amelynek magatartása jelenleg 
igen korrekt, hanem az egyik és a má
sik állam németcinek mondjuk, — 
akik tübbé-kevés'bfré nyíltan bevallott 
célokat szolgáló egyesülések utján me
részelik pillantásukat az Alpesek meg
szentelt határán túl küldeni -- hogy 
nőmet és szláv fajú polgártársaink ná
lunk a szabadságot fogják élvezni. 
Ez azonban egyidejűleg kötelessé
günkké teszi, hogy ne engedjük meg a 
kívülről jövő intrikákat.

A miniszter eaután a felsősziléziai 
és a keleti kérdéssel foglalkozott, majd 
a rapallói egyezményre tért ét. Emel
lett határozottan tagadta, hogy Mon
tenegró Répa Hóban cseretárgy volt és 
kijelentette, hogy som Rapall-óban, 
sem azóta sehol sem volt szó Monte
negróról, akárcsak Albániáról sem. 
Sforza gróf ezután a Jugoszláviával 
Fiúméról megkötött egyezségről beszélt 
és meggyőződését fejezte ki, hogy ezt 
az egyezséget valamikor majd mért- 
földkőnek tekintik a tökéletes béké
hez vezető utón. Ennél a pontnál érin
tette azokat a kérdéseket, amelyek a 
rapallói szerződésnek Dalmáciára való 
alkalmazásából merülnek fel és iga
zolta az alpesi határon innen lakó 
szláveknak az olasz királyságba való 
bekebelezését.

— Szlávjaink, — mondta a minisz
ter — hálásak lesznek nekünk, mint
hogy a természetes halárain belül egy
séges és szabad Olaszországban oly 
Ükét biztositoltunk nekik, amely meg
szilárdítja Olaszországnak azokat a* 
ideáljait, amelyek meg fogják erősí
teni velünk szemben a világon megosz
lott óriási hegemóniákat (MII)

Nagyatádi Szabóék 
megint ellenzékbe készülnek

Ellenzéki vacsora, kormánypárti résztvevőkkel — /} kormány 
engedményei a sajtóreformnál és vagyonváltságnál

— .4 Hétfői Napló tudósítójától —

A szituáció ma olyan, mintha a po
litikusokat semmi más nem emész
tené, mint egyedül és kizárólagosan 
a vakációs gondok. Ezzel ellentétben 
a pártok belső életében nem pusztán 
a' sajtójavaslatot és az ingatlan va
gyon váltságát tekintik elintézendő 
problémának, hanem vannak olyan 
kérdések .is, amelyektől a pártok a 
maguk presztízsét féltik. Ez az, amit 
különösen most, amikor mindenki 
számol a választások lehetőségével, 
egyik párt sora hailu-ndó feláldozni. 
Különösen a kisgazdapárt az, amely 
e tekintetben kész akár arra is, hogy 
kenyértörésre vigye a dolgot. Álta
lában

a kisgazdapárt lehÍRgndása csak 
látszólagos és a párt kebelében 
egymást érik a tanácskozások, 

amelyek ugyan nem döntő jellegűek, 
sőt amelyek nem is alkalmazkodnak 
a formalitásokohz, de amelyek mégis 
megérlelni látszanak a helyzetet. Eze
ken a kisebb megbeszéléseken alakul 
ki igazam1 a csoportok hangulata és 
ma olyan jeleket lehet látni, amelyek 
arra vallanak, hogy a kormányt támo
gató pártok között a legközelebbi idő
ben átcsoportosulást lehet várni és 
gróf Bethlen István miniszterelnöknek 
talán akaratán kívül is módjában lesz 
az egységes pártot megalakítani, a kis
gazdapártnak azonban már előbb le 
fog mállani az a szárnya, amely nagy 
atádi Szabó Istvánt tiszteli Vezéreként.

Erre vall az, hogv a héten 
az ellenzéki vacsorán résztvett a 

| kisgazdapártnak négy tagjai is 
I és ezek a kormánypárti képvisc'ök 

egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogv 
I rövidesen ismét tíPI táborban lehetnek

I azokkal a képviselőtársaikkal, akik az 
ö soraikból szakadtak ki, hogy kvár- 

' télycsinálók legyenek az ellenzéki pa. 
; dokon. Felszólalt a vacsorán a kis
gazdapárt egyik kiváló ütőerére is, aki 
ezt a leghatározol tabb-nn megerősített': 
és kijelentette, hogy

csoportjuk ezúttal követeléseinek 
kieszközlésére vérszerződést kö* 
tött, de ma már biztosra vehető, 
hogy ők nagyatádi Szabóval 
együtt ellenzékbe fognak menni.

A tállyai es ceglédi beszédek után 
ennek meg is van a lehetősége, ami 
azonban nem azt jelenti, hogy nagy
atádi Szabó István az egész kisgazda
pártot magával viszi, hanem csak azt, 
hogy leghívebb hívei mintegy 40— 
50 ember — megy ellenzékire (a vér
mesek többet is remélnek) mig a többi 
koalícióban marad a kormány támo
gatásúra, vagy esetleg a kisgazdapárt
nak ezzel a megmaradó részével meg 
lehet majd csinálni az egységes kor
mánypártot is. Ekkor azonban olyan

Nagyatádi Szabó a vagyonváltságról
F- A Hétfői Napló tudósítójától. —

Debrecen, junius 26.
A debreceni tenyészállatvásár ünne

pélyes megnyitása alkalmával rende
zett ebéden nagyatádi Szabó István 
földművelésügyi miniszter hosszabb be
szédet mondott.

— Mikor B menyasszonyt asszony- 
nyú avatják — úgymond — akkor 
szokták azt a nótát énekelni, hogy: 
„Az lesz a szeretőm, aki volt . . .“ 
Én is azt mondhatom, nekem is lár-

niagyszámu és olyan erős ellenzéke lesz 
mégis a Belihlen-kormánynak, hogy 
ebben az esetben tényleg számolni keli 
a közeli választásokkal.

Nagyon bízni természetesen ezekben 
az eshetőségekben nem lehet. A mai 
viszonyok között a pártok legtöbb 
esetben magasabb érdekekkel szoktak 
számolni és már nem egy esetben 
akadlak olyan momentumok az utolsó 

i pillanaton, amelyek a döntő elhatáro- 
! zásokat megakadályozták. Most megint 
számolná kel fezzel, de nem lehetetlen, 
hogy nagyatádi Szabó számára tényleg 
betelt a mérték és ezúttal elhatározá
sát nem fogja megváltoztatni.

Ettől egészen függetlenül folyik to 
vább az alkudozás

a sajtóreform és az ingatlan va- 
gyonváltság módosítása körül

és ma már biztosra veszik, hogy n 
kormány mindkét javaslaton hajlandó 
módosításokat eszközölni, a pártok kí
vánságai értelmében. A kormány re
méli, hogy e feltételek teljesedésévet' 
j-unktimban keresztül tudja vinni, liogj 
mindkét javaslatot letárgyalják még a 
nyári szünet előtt. Nem számolnak 
azonban az ellenzék harci készülődésé
vel, amely ha módosítják is a sajtó
javaslatot, még mindig elegendő tá
madási felületet fog találni. Az ellen
zék arra számit, hogy a maga harminc 
emberével egymaga egyhónapos vitái 
tud rendezni a sajtónovella körül.

sadalmi és a politikai életben az lesz a 
szeretőm, aki volt, elsősorban a f<*ld 
szegény népe, azután a magyar nemzet 
és társadalom minden rangú és min
den faiu és minden vallásu tagja. (Él
jenzés.)

— Olvastam ép a napokiban egy új
ságcikket, amely azon kesereg, hogy 
ha az intelligencra nem tudja kezébe 
venni a vezetést, akkor az ország 
taipraállilása szinte lehetetlen. A«fvnk
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megy 
a helyzetet, 
beláthatalla* Másfél árát 

álló tak a villamosok 
A P&IHjf-lérl telep okozta az üzem
zavart — Arattak a konflisok As 

flakkeresek

jóvátétel kér-

antantnak 
akkor 
De ha 
akkor 
ujru,

md helyei az intelligenciának, de csak 
annak az intelligenciának, amely erre 
érdemes.

— Mondhatom, a kisgazdapártban 
huszonnyolcon vagyunk született kis
gazdák, akik magasabb iskolákat nem 
végeztünk, a többi magas iskolákat 
végzett, hát hogy lehetne hibáztatni 
erről az oldalról ezt a pártot. Nem úgy 
van a dolog. A mai idők szelleme, a 
zilált áramlatok követelik ázt, hogy a 
társadalom minden rétege képviselve 
legyen a munkáiban és ott legyen, ahol százat, a legutóbbi tárgyalási napokon 
a törvényeket hozzák. Kizárni ebből i a bíróság közel 20 tanú kihallgatósál 
nemcsak nein szabad, d nem is lehet mellőzte, mert sem a vád, sem pedig 
semmiféle társadalmi réteget.

— Rettenetesen 
vagyok. A ságzet odaállított, ahol sok- I 
szór határozni kell nagyon súlyos 
kérdések felett. Igen sok álmatlan éj
szakám \»n, amikor nem tudom, hogy 
mit csináljak.

— Kél igen nagy teher előtt ál
lunk a mai világiján, eltekintve a 
pártpolitikáim. A gazdasági gyűlésen 
szó volt a vagyon váll ságról. Rettene
tesei nehéz kérdés. Nem igaiz az, hogy 
b gazda társadalom ki a karná magái 
vonni a teherviselés alól. Ha a vagyon
adót nem tudjuk igazságosan kivetni, 
lönkretehetjük az országot, ha pedig 
a politikai pártok nem tudnak 
egyezni, felboríthatják 
aminek következményei 
nők.

A másik nehézség a 
tfése. Jönnek hozzánk azok, akik fel
daraboltak bennünket és most ismét 
a wgyonunkat akarják elvinai-i. Jön
nek hozzánk, nem tudjuk, hogy mit 
fognak követelni tőlünk, de hogy so
kat, az, bizonyos. Ha sikerülni fog a 
magyar kormánynak az • ■ •
rzt a kérdést megmagyarázni, 
n»ng lesz mentve Magyarország, 
niz antantban nem lesz belátás, 
olyan veszedelem előtt állunk 
amelynek politikai következményei be- 
!ú Ihatatlanok. Arra kérem a gazdatár- 
sadalmat, hogy a vaigyondézsmakér- 
désbon keressük a megoldásit és hogy 
h4i kereszlüleslüuk ezen a nagy pro
blémán, akkor várjuk ®z antantot 
egvcsüFt szik la szilárd epőve!, mert én. l 
kijelentem, hogy senki kedvéért sem 
vagyok hajlandó Magyarországot újra 
a rekvirálás és maximálás helyévé ten
ni és a gazdatársadalomtól nem fog
nak kapni földmlvelé.vügyi minisztert, 
aki újra áttérne a rokviválásokra ós a 
maximál ásókra.

Ilyen veszedelmek láttára összetar
tásra buzdi’otta a gazdatársfljdalm&t.

Maotlmer István családját 
őrizetbe vették 

Mauthner állítólag Pozsonyban 
rejtőzik

— Á Hétfői Napló tudósítójától. __
Ismeretes, hogy az életfogyilgleni fegy» 

házra ítélt Maullwcr litván, aki a váci 
(egyházunk volt lakója, Budapesten meg
szökött kísérőjétől. A rendőri nyömó2ás 
rögtön megindult, s ennek eredménye gya
nánt ma előzetes őrizetbe vették Mauthner 
családját, akik ellen az a vád. hogy ré* 
sízések Mauthner István megszökteléiében. 
A fogoly mellé rendelt őr ugyanis azt 
adta elő, hogy a család több tagja nagyobb 
összeget ajánlott fel neki, ha nem gördít 
Akadályokat a szökés elé. Az őr nam fo» 
gadta cl a lolkinált pénzt, de mégsem íor» 
ditult kellő gondot az őrizetére bízott fo» 
goíyra, aki kísérő nélkül távozott el mel
lőle. Az őrt is Őrizetbe béllé n rendőrség, 
k 'zlien megvizsgálták az állítólagos talál* 
máiiyokat. amiknek ürügye alatt Mauth* 
r.er kedvezményeket élvezett a fogházban. 
Kiderült, hogy a találmányokból ejjy szó 
sem igaz az egész csak humbug volt, a 
art a célt szulgi’la, hogy e chnen bejár* 
Itasson a fővárosba, s elterelje magáról 
az örök figyelmét. A rendőrség több ezer 
példányban fényképes köröxö-levclet bo» 
csálotl ki Mautlmerről, akifői vásnfiiüp 
két jelentés is érkezett n főkapitányságra. 
Ar rgyik szvriut B< estién látták, a másik 
pedig azt luondjn, hogy Pozsonyija tette 

Ütvén tanú kihallgatását 
mellőzi a bíróság a Tlsza-pőrben

A tárgyalás befejezése után nyomban kihirdetik 
as ítéletet

— A Hétfői Napló tudósítójától.

A Thra-félé gyilkosságf bünperbena 
hátralevő tanuk szúrna meghaladjo a

a védők azok kihal Iga tóoáhot nem r«- 
nehéz helyzetben ' goszkodtak. , w w. ____ ___

Dr. Gcrdó I.siván törvényszéki elnök Zoltán és Paksi detektív. A bizonyítási 
vasárnap délelőtt rovideáita a hátra- eljárás befejezése utón legalább öt tár
levő tanuk vallomásait és megállási- ffy®Jűsi napot igényelnek a perbe- 

j tóttá, hogy a kihallgatandó tanuknak j *zédek. 
| jelentékeny nagy része, legalább a 
| fele, oly ténykörühnényékre, vagy | inulvu a bíróság már kihirdeti az itó- 
i mellékmonientumokra volna kihallga

tandó, amelyeket az eddigi bizonyí
tási anyag már teljesen tisztázott. 
Ezeknek a tanuknak a kihallgatása 
elmarad, mert azokhoz sem az ügyéin, 
sem a védők nem ragaszkodniuk. 
Ezek mellőzése után körülbelül öbven

hm* . m. urnáim.

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

Ma délben a főváros egész területén 
i megállották a villamosok és égy és e>gy- 
í negyed óra hosszat tártő szünet után 
indultak meg újra. Az első percekben 
n közönség a szokásos hajóhibákra 
gondolt ,do a megállóit villamos csak 

! uem akart megindulni. A vezetők le- 
| szállottak, barátságosan vakargatták 
a nagy barna állal oldalát, majd dü- 
hősen a hajóba rúgtak. Mindhiába, — 
a villamos állva maradt. Egy pillantás 
az úttesten végig és a helyzet tisztán 
állott a bosszankodó sietős dolgu em
berek elölt, — generális üzeuizava- 
ros .a villamosok mindenhol Állottak, 
Az ellenőrök telefonon jelentették a 
műszaki igazgatóságnak, hogy kocsi
jaik erőtlenül rostokolnak és a válasz 
úgy szólt, hogy egy óra hosszat fog- 
uak állni mindenhol. Közölték ezt az 
utasokkal, mire mindenki leszóllott. 
Sokan a jegy árát követelték vissza, 
a leghangosabban a bliccelők, azután 
elárvultak a villamosok, még a veze
tők és kalauzok is lészállottak 
pohárkára. Vállalkozó szellemű 
misták azonban bentmaradtak a ko
csikban, akiknek sietős volt az ütjük, 
azok konflis után néztek. A derék ko
csisok hamar felismerték a pünkösdi 
királyság konjunktúráját és gyakran 
heves szóváltás jelezto a. honorárium 
körül támadt áthidalhatatlan differen
ciát. A Baross-téreű:

■— Halló konflis] Pszt! Pszsztl
— Hová tetszik? — ereszkedett le 

a kocsis a reménykedő utasjelölthöz.
— Az Emke-kávéhdzig.
— Az messze van!
— Húsz korona borravaló.
— Nem lehet, etetni kell.
— Harminc . . .
— Itatni is kéne.
— Negyven...
— No, nem bánom, beülhet, 
üres konflis egyáltalán nem 

látható, de az utca képe egyébként 
is megváltozott. Nagy tömegek vonul
tak a jáadán, olyan gyalogforgalom 
volt, amilyent még nem igen láttunk, 
fink asztalon kihűlt a leves, az üllői
ül végéről Óbudára kutyagolni 
lehetett u legkellemesebb. A fáradt, 

. noroscipőjii emberek arcára verejtéket szerű művésznőnek, György nevű teelvúH*- 
?«S..V*.5ÍI^P dívott n villamosokkal . ollontólbon '^f/Ukos Iett_ és meghalt. Péchy

teljes üzemben levő napsütés. No ó.
.....„ .......... ............... .. miudonn'-k ™ <ré«. inéi a villa ma
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Bér-ben akart maradni, do az ottani 
remii* sáp ezt nem nígvdtc meg, mire Po- 
ZM.n hu utazott. Kiadatása ügyében meg- 
Indjtotiúk az eljárás*

gyed óra múlva megindultak.
Az tftemtavar okáról az Egyesített

. i.osi Vasutak mii.iz.nki igazgatósága 
a következő felvilágosítást adta:

tanú kihallgatáséi volna még hátra, 
akiknek vallom ástétele azért válik 
hossza diai maswó, mert van köztük né
hány olyan, akiket részletesen, esetleg 
napokon keresztül kell majd kihall
gatni. Ezek közé tartoznak dr. Ulatn 

I Ferenc, gróf Károlyi Imre. Lcnf/yet

A tárgyalás befejezése utón 1—2 nap

letel is. Dr. Gadó István törvényszéki 
elnök ugyanis a bírósági tanácskozás 
befejezése után nyomban élő szóval ki
hirdeti az ítéletet és Csak ezt követő
tó? foglaljuk írásba a törvényszék Íté
letét, amely maga egy hatalmas kittet 
lesz.

A villamosok az egész főváros 
területén állottak. Az üzemzavarnak 
oka az volt, hogy a Pálffy-téri áram- 
fe.ilcsztötolep egyik turbinája elrom
lott, helyette 6gy másikat kellett bé- 
igtatni. ami bizony több mint egy órai 
munkál vett igénybe. R.

A váci Kommunisták 
a bíróság előtt 

Még öt évet Kapott az életfogytiglan elitéit vádlott
,1 Hétfői Napló tudósítójától. —■

A pcbtvidéki törvényszék dr. Kecske: 
méthy Gyula táblábiró elnöklete alatt mű
ködő ötös tanácsa tárgyalta Vácott az 01* 
tani komniuniták bűnügyét. A bünpörnek 
íi vádlóit ja volt, fele azonban az am- 
ncsztiasrendelct fulvián kegyelmet kapott, 
s így 22 vádlott került a bíróság elé. 
Csaknem 500 tanút hallgatott ki a bíróság 
s több, mint öt heti tárgyalás után most 
hirdette ki az Ítéletet, 374 rendbeli zsa
rolás. több rendbeli izgatás, lázadás, sze* 
mélyes szabadság megsértésének büntette 
miatt Ítélkezett a biróóg a vádlottak fe
lett. A* elsőrendű vádlottét, Krlszhábert a 
bíróság két évi fegyházbüntetésre Ítélte. 
Matejka János tanárjelöltet gyilkosságra 
való felbujt ás büntette miatt életfogytig 
tartó f egyházra Ítélték el már régebben, 
most 11 rendbeli izgatásért újabb 5 évi , 
(egyházat kapott. Fóliák Zsigmond ma
gánhivatalnokot lázadás és zsarolás bűn* 
tette óimén I évi fegyházbüntetésre Ítél
ték, Witiklcr Sándor géplakatossegéd, 
mint hadügyi politikai megbízott, a soro» 
xóbizottzng elnöke volt, 4 évi (egyházat 
kapott. ’ ísz/dn Antalné üzemtanácsi ta
got 8 hónapi, Vinczc Ilona üzemtanáéin 
tagot 6 hónapi börtönre ítélték el, Korát 

’ József lakalossegédet, aki a váci ’mo- 
ztk szocializálásával volt megbízva, zsa
rolás. büntette címén egy évi börtönre 
ítélték. Jánosdrák Márton bankhivatalnok 
a nagynéniét jelentette fel a forradalmi 
törvény szék elől’ ellenforradalmiság miatt, 
s ezért személyes szabadság megsértésének 
vésége miatt ICOO koiona pénzbüntetésre 
ítélte cl a bíróság.

Az WlKos Unrátnöje 
A törvényazfflk enyhllA körül
ménynek tekinti a szerelmet

— A Hétfőt Napló tudósítójától. —
Tipikusan nagyváros! (rágódni utolsó I 

fejezete játszódott le a budapesti törvény- ! 
t szék II. emeleti tárgyalótermében. Vów 

néni Lajos táMaWrő tanácsa elölt.
Hetekkel ezelőtt Péchy Erzsinek, a nép- :

került s ekkor a fiatal ember közös ciha- 
tározás folytán Budapestre Szöktette ba- 
rátnőjét. Itt egvütt (Hek; áronban a 
férfi szereim*’ nem tartott sókáig, kiáb
rándult Blaiwéból és elhagyta.

Ar asszonv minden támasz nélkül, qz 
éhségtől kénvszéritve. lassanként min. 
dentt eladogatta. Végső szükségben et. 
szegődött Faragó G/záné Borárot-téri ven. 
dégfőshöz pincérleánynak.

Egy este a vendéglőben megjeJeut 
Póchv Gvörgv s újra udvarolni kezdett 
az asszonynak. EKauné. hogv gavallérját 
vógleg magához kösse, szegényes ruháját 
úri ruhával akarta felcserélni. Lopni kéz. 
détt . . .

A loijott holmikat, élelmiszert- pénzt 
felvitte gavallérja lakásába, ah ól nagy 
vacsorákat és cécókwt rendestek. ver>- 
déldősné utóbb rájött e lopásokra és fej. 
jelentést tett a rendőrségen, aho] Blauné 
rövidesen mindent bevallott.

.Ultikor Péchy Györgyöt kérdőre vonták 
a történtekért, öngyilkos lett. Ar asszon? 
pedig folyton csak art hángootatta, hogy 
azért lopott, mert wDégyelle barátja etött 
rongyos ruházatát.

• »*
A nap egv pillanatra eltűnt a felhők 

közölt. A tárgyaló teremben félhomály 
lc’4 egyszerre. Az asszony ott állott lo
pott ruihúiában- fiatalságának teljés pom
pájában bírái elölt.

— Miért tette ezt? — kérdezie az elnök 
atyai hangon.

— Szerettem* — mondta egyszerűen a 
bűnös asszony.

Ar elnök pár percnyi tanácskozás- után 
kihirdette a törvényszék Ítéletét.

— Két óid fegifházra ítélte a bíróság 
magát! A törvényszék enyhítő körűimé* 
nyül vette azt, hogy nágvon szeretett.

Az asezonv csöndesen Műittott és lx4e- 
nyugódott az itéletbé . « .

Ravasz László

I

lett a dunamellékl refor
mátus egyház püspöke 

149 szótöbbség — Kovács J. István 
59 szavazatot kapott — A szsvazat- 

bontó bizottság ÜSése

— A Hétfőt Napló tudósítójától —
A dunamelléki református egyház 

püspöki széke tudsalevőleg Petii Elek 
halálával megüresedett. Az egyházke
rület többsége már közvetlenül Petii 
temetése után amellett Volt, hogv a 
püspöki széket Ravasz László kolozs
vári esperessel töltsék hé. A pesti egy- 
háfcközség akkoriban meg is választot
ta Petri helyére a Káhin-téri templom 
lelkészévé. Ravasz jelölése ellen Nagy 
Ferenc l»je»t,i egyházmegyei esperes 
hix'éi arcai éneitek, hogv a mostani 
felette súlyos időkben nem tartják 
helyénvalónak, hogv az erdélyi híve
ket vezető néhkül hagyják.

Ilyen előzmények #után kezdődőit 
még a dun melléki egyházközségek 
szavazása a következő jelöltekre:

Ravasz László espéres.
Kovács J. István ny. államtitkár, 

teológiai tanár,
Naau Ferenc pesti egyházmegyei es

peres.
Takács József egyházkerületi íö* 

jegyző, ceglédi lelkész,
Utunar István teológiai tanár és 
dr. Szabó Aladár teológiai tanár.
A szavazás titkos volt és a beérke

zett szavazatokat a szasazatboutó l»i- > 
z-ottság ma bontotta föl. melynek el
nökei: Daránirl Ignác főgondnok és 
Pápai Endre cdpore.s, tagjai pedig: Lé.
val Jőz^Si esperes, Lukács Imre dui’a-; 
Vecsei lelkész, dr. $!:íl«ssn Aladár egy* 
házkcriileli gondnok, dr. Be/náth 
Géza, Kovács Sándor és Rádau 
duón gróf belügyiminiszter, egyházke- 
rüleli taiiácshlrák voltak.

Délután két órakor hirdette ki Da
rányi elnök a válaszhis eredményét 
Eszerint 265 egyházközség összesen 
375 szavazatot adott le, amelyből? 
Ravasz Lászlóra 208, Kovács J. Ist
vánra 50. Takács Józsefre 90, Nagy Fe- 
reucre 19. Hamar Istvánra 4. dr. Szabó
Aladárra 2 szavazat esett. Ezután Ita- 
fasz László erdélyi esperest megvá- 
liiSztüttnak Jelentette ki.

Bejelentette egyúttal, hogv Ravasr- 
szál mór táviratiba? tudatták a sz°va- 
zás eredményét és hogy a beiktatást az 
ecvház.kerület őszi közgyűlésén tartják 
meg.

iv.ii • Féchv
dc György már fiatal korában szerelme* volt 

IrAró Guttanann uradalmai eeyik gazda- i 
u~ . tisztjének szép, fiatal feleségébe. Bírni I 
’ Jcnöné. Kicin Jolánba, nőnapokon ke- I 

I resztül prúl ólt udvarolni n szép as-zony, 
nak- de JÖI; a hóboru, Péftlrvnok cl kellet! 
mennie a harci?-re.

i A forradalom kitörésekor Péchy haza

I

l
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— József Ferenc főherceg doktorrá 
nvatása. .József Ferenc 'őhnieg 1 k 
torrá avatása Junius 29-én, szerdán 
délelőtt tiz órakor fesz a Tudomány
egyetem aulájában.

__ Kerti ünnepély a Margitszigeten, 
Vasárnap délután n Margitszigeten a 
Jóf Appony* Albert főiskolai díákottímn 
javára fényesen sikerült kerti ünnepélyt 
tartól Lak; Hegedűs István dr., E«ter/i<izw 
László dr., Pap István <fr.’ Jelen Miklós 
dr., Kuszkó István, Somodi András, fíls- 
ué'r György és Legpold János pompás és 
ötletes rendezésében. Az ünnepély, me
lyen a társadalom számos kitűnősége je- 
Unt aieg, a késői éjszakai órákban ért 
séfiéL

— Nincs tárgyi bizonyíték a lágy- 
niányosi gyilkos ellen. Kovács Sán
dorig a lágvimánvosl gyilkosság gyanú
sítottját. alibit igazoló körútjáról visz- 
szahozták a fővárosba s a főkapitány
ságon folytatják ta kihallgatását. A 
rendőrség a legnagyobb erőfeszítéssel 
dolgozik, de tárgyi bizonyítékok még 
mindig nincsenek. A kihallgatásokat a 
legnagvobb körültekintéssel végzik s a 
gyanúsított minden szavát följegyzik. 
Kovács Siíndör igen nafináltan véde
kezik. itt-ott elszólja magát s a fino
mabb pszihológiával dolgozó nyomo
zók elölt igen ptauzibilisnek látszik 
Kovács bűnössége. A vizsgálat döntő 
tárgyi bizonyítékok után kutat, de erre 
vonatkozólag még csak gytngr tám
pontok vannak.

— A Lafontaine-társaság a nyári
uűnet előtt ms délelölt 11 órakör tartottá 
utolsó felohvMó-'ülésrét a Tudományos 
Akadémia üléstermében. Dr. Csengery 
János elnöki megnyitója és Vikár Béta 
főtitkár jetartéae után Rexa Dezső olvasta 
fel értekezését Petőfi befejezetlen maradt 
Rómeó és Julin fordításától. Dr. Laczcr 
Irtván Kereskedelmi Akadémiai tanár is
mertette ezután francia nyelven Lafonlnine 
müveinek azt a teljes kiadását, amelyet 
Csapó Zsigmónd, Páriában élő hazánkfia, 
küldött a.,—u ... , VIS«. -
Darvas Lili, a Magyar Színház művész- sznvonásával, s a csalással vádolt al- 
nője olvasta fel dT. Sehc.stgéái Károly az kalmazott megjulalmazásával végzö- 
Orleánsi Szűz fordításából az elöhang 
harmadik jelenetét és elszavalt egv mono
lógot A közönség úgy « művésznőt, mint 
n fordítót melegen ünnepelte.

— Mikszáth Albert temetése. Kis*
csoltóí Mikszáth Albert miniszteri tit
kárt, földbirtóikost és iró! Nógrád vár
megye tön’éuyhatósógi bizottsági tag
ját, Mikszáth Kálmán, elhunyt na- 
gyünk fiát ma délután kísérték örök 
nyugalomra a kerepesi-uti temető ha- 
tottasházából. A temetésén ott látluk a 
főváros társadalmi és művészeti életé
nek számos kéválóságát A gyászszer- 
larlá után az elhunytat egy hivatal 
beli kollégája a minisztérium nev^L^.., 
majd az Otthon írók és hírlapírók •
köre, a; nógrád vármegyei törvényha
tósági bizottság és más testületek ne- 
*ében bucsuztatták el.

— Magyarország népeinek testvéri 
szövetsége közgyűlése. Magyarország 
népednek testvéri szövetsége vasárnap dél* 
«lött tartotta meg eeévi rendes tisztujiiö 
közgyűlését a MOVE Podmoniczky-utcai 
helyiségében. A közgyűlést Holtós Pál 
nyitotta meg, röviden vázolva a szövetség 
misszióját. Utána Kutkafalvg Miklós má- 
íodclnök bejelentette, hogy a szövetséget 
céljai elérése érdekében teljesen újjá kell 
szervezni s igy n szövetség élére erélyes, 
hazájukat törhctellenül szerető embereket 
kell állítani. A titkári és a pénztárosi je* 
lentés elfogadása után egyhangú lelkese* 
déssel Hammersberg Elemér grófot hív* 
rik meg ügyvezető-elnökké. Gróf Teleky 
^élt és Pékár Gyulái diszelnökökké, 
fóo/noAg Jenő dr.-t országos elnökké, fő* 
titkári pedig rCabovizky Arthurt válasz* 
lőttéi meg.

— A detektiv-nap, amelyet julius 
17-ikén tartanak a Margitszigetei, a 
detektivtesítület Nyu^dijpótló Egyesü
lete javára, páratlan látványosaugnak 
'gérkezik. Erre a napra nem lesz :r‘

Nagy szerencsétlenség 
a Millenáris versenypályán 

Két német bafnoK aulyoa aérüléaeKet azenvedett
— A Hittől Napló tuAósltilólól. —

Vasárnap délután a millennáris ver
senypályán nemzetközi kerékpár- és 
motorverseny volt, mely súlyos sze
rencsétlenséggel végződött. A 10 kilo
méteres motorvézetóses verseny közép
futamában a versenyzők a megengedett 
őO—60 kilométere* sebesség helyett 
70 kilométeres irammal indultak. A 
második fordulónál a pólya Thököly- 
uti oldalán Bartos testvérek a belső 
kört akarták elérni. A néhány méterről 
vezető német versenyzők erre még 
megerősítették az iramot, azon ben h 
vezető motor pedálja a fordulóiban 
horzsolta a földet, a motor megtor
pant és vezetőjét, a német Bajonad 
Maxot tr«repítette a mögötte haladó 
versenyzők közé. A közvetlen mögötte 
lm la dó német kerékpáros Sréfeld Jó
zsef gépével beleszaladt a pályatesten 
heverő motorba és súlyos sebesüléssel 
terült el gépével együtt. Ezt látva Bar- 
tós Béla, megakasztotta motorját úgy. 
hogy az öt kitérő kerékpáros, Barlos 
Gyula gépével együtt a levegőbe repült, 
ahonnan hét méteres Ívben egy salto

I

I

— 40 éves tanári jubileum. Vasár
nap délelőtt a Nagym*ző#üt©ai polgári fiú
iskola tanári kara Schnötler Lajos c.«igaz- 
gatő tiszteletére ünnepséget rendezett ta* 
nári működésének 40-edík, ar. intézetnél 
való tevékenységének 95*ik évfordulója 
alkalmából. A diákéne'kkar éneke nyi
totta meg az ünnepséget, majd Benka 
Balázs igazgató meleg szavakkal üdvö* 

i zölte az ősz jubilánst, akinek tiszteletére 
mélv eev pillanat alatt ’l<™ ’0k V°U l*mlvínj» seregien egybe. 

. ' .......... hogy hálájukat és elismerésüket tolmá*
csolják.

—- Schnitzer Ignác temetése. Ma 
délután temették a Bécsben elhnyl 
Schnitzer Ignácot, az ismert írót és 
Petőd fordítót a kerepesi-uti izr. temc- 
tód’-'H. A gyászstertartásou rendkívül 
r.agyszimu előkelő közönség jelent 
meg, közle a Neues Pcsler Journal 
kükfölteége és az elhunyt aggastyán 
sok bécsi barát és tisztelője. Fischer fő
rabbi gyászbeszéde és LazOrus főkán
tor éneke után Fetenczi Zoltán, a Pe- 
töfl-Tár&aság alelnőke szép é.s tartal
mas beszédben méltatta Schnitzer har 
zafias írói munkásságát, majd Síposa 
Ignác, szerkesztő a Neues Pester Joui- 
nal nevében mondott búcsúbeszédet e 
lap megalapítója fölött. Az elhunyd írót 
utolsó kívánságához hívén a családi 
sirboltaba, felesége mellé temették.

—- ítélet a mátyásföldi direktórium 
bűnügyében. A pestvidéki törvény
széknek dr. Surgoth Gyula táblabirő 
elnöklete alatt működő tanácsa most 
ítélkezett a mátyásföldi direktórium 20 
tagia fölött, akik a diktatúra alatt bol
sevista bűncselekményeket követtek el. 
A bíróság ez ügyben mintegy 250 ta
nul hallgatóit ki, köztük báró SzurmOa 
Sándort és feleségéi, Friedrich Istvánt. 
Csizmadia Sándort. Lenggcl Zoltánt. A 
perbeszédek után a bíróság Mosolygó 
Antalt. Mikuilik Józsefet tiz-tizévi fegy. 
házra, Vass Iharost ötévi fegyházra. 
Maszlits Mihályt háromévi börtönre, 
Ib k Ferencet négyévi börtönre, Húszát 
Mihályt hatévi fegvházra itéllc el. A 
többi vádlott két éven aluli börtönt ka
pott. néhányat pedig fölmentettek.

| — Jákó János egyelőre fogva ma
rad. Az Antibolaevista Komité ügyé
ben a rendőrség által előzetes letartó?, 
tatásba helyezett Jákó János hirlarpir<M 
és Juszt Rezső ügynököt álkisérték a» 
ügyészség fogházába. A bűnügy iratait 
dr. Barlha János soros kir. ügyész ta- 
nulmánvozla át és az előzetes letartóz
tatás fenntartását indítványozta. Dr. 
Engedi Róbert soros vizsgálóbíró álfa- 
nulmánvozza a nagv kőleg irwtot. az
után kíha'Igatla a letarőztafásba helye- 
ze’fekci és ezután dönt a szabadlábra- 
helyezés vogy fotfvatartás kérdésében.

— Helyreigazítás. Az A. B. C. ügyei
ről irt. múltbeli cikkiinklwn Juszt Re
zsőnek alábbi számláját közöltük : Kocsi 
Bignió Gyulához 20.000 korona. Megálla
pítást nyert, hogy ezt a számlát Juszt 
Rezső önkényesen Állította ki, amennyi
ben az, akció ügynökei közül senkinek, 
de sem Jusztnak. nem JAkónák módja 
sem "olt ahhoz, hogy Bignió Gyulával 
az A. B. C. ügyeiben érintkezésbe lép
jenek.

— Lestyán Sándor köny ve. Le-ttyán 
' Sándor a legtrilietségesebh fiataJ újság

írók egyike. Riportjaiból az élet és 
ember-látó iró művészi megfigyelései 
csillognak. Lestyán ismerője sok pici 
rejtett lélekrugónak. melyek végered
ményben egész életünket dirigálják. 
Ezt .lokumentálják színesen finom, 
őszinte szívből rajzolt Írásai. Lestyán 

s.Aról pontos könyvet vezeteit. A föl ■ most mint író lép a nyilvánosság elé. 
jelentést visszavonták, az üzletw.ifíi Vergődő férfilélek a föalakja, aki egy 

...................... * "■ sőt jutalmul külvárosi lebujbán látja

mortaléval bevetette magát a futball- 
pálya mezőnyére.

A jelenet, r 
játszódott le óriási izgalmat keltett a 
közönség körében, különösen, mert, 
már az előző versenyben ugyanennél 
a fordulónál Schrőder Max drezdai 
versenyző is könnyebb sérüléseket szen
vedett Néhány perc alatt ott voltak a 
mentők Adler Imre dr. vezetesse aiátt, 
aki megállapította, hogy Schrefeldnck 
egyik jobboddali bordája eltörött, 
azonkívül a lábán és a karján szenve
dett záródásokat; Bajorod Max súlyos 
belső sérülésekkel, Bartos Béla pedig 
kisebb zuzódásokkal került ki a baj
ból. A két súlyosan sebesült berlini 
versenyzőt a mentők a Telepy-utcai 
kórházba szállították, míg a két köny- 
nyebben sérüli sebeit bekötözték s a 
helyszínen hagyták.

A szerencsétlenség után az ügyele- 
tes rendőr-tisztviselő esek oly feltétellel 
engedte a verseny további folytatását. 
Ina azért a rendezőség felelősséget 
vállal.

Tízmilliós nyereség 
egy hűtlen alkalmazott révén

A Hungária-bank szerencséje — Följe
lentés, amely jutalmazással végződött

— A Hétfői Napló tudósilúiától —»

Különös viszonyaink torzító tiikré- • ebbe a kikötésbe s az üzletvezető teljes 
egy évig kapta a kettős számlákat, 
amik közül a magasabb összegről 
szólókat nem a vevőknek mutatta be, 
hanem megint saját kezeihez, kiílzet- 
tette magának a Hungária Bankkal. | 

Végre azonban valahogyan kitudó
dott a manipuláció s a bárók vezető
sége a múlt héten följelentést adóit 
be a váci-utcai buforraktár üzletveze
tője ellen. Megindult a nyomozás s 
ékkor váratlan fordulat történt. Az 

kétsége n-

ben mutatkozik az a csalási följelen
tés, amely egész héten át foglalkoz
tatta a rendőrséget, s amely előzetes

ajándékba a társaságnak. Végül j őrizetbevétel helyett a följelentés >is.

dött.
A Hungária Bank nagy hu! orra ki ári 

alapított Budapesten s Váci-utca 3. 
szám alatt rendezték be a nagyúri 
igényekhez szabott, hatalmas boltot. 
Az üzlet élére leszerzödtcttek egy ki- üzletvezető manipulációja 
váló bécsi szakembert, akinek teljes kívül Leigazolást nyert s már csupán 
felhatalmazást adtak aí üzleti ügyek arról volt szó, hogy megállapítsák a 
tebonyófitásárá s a bútor-vállalat ve- j bank veszteségét, amelyet igen súlyos. 
Ütésére. Az üzletvezető Min<>|ért ar nak véltek. Ebiből a célból leltárt készí- 
alapitásnál keveeélte azt a másfélmillió lettek 
koronát, amelyet a Hungária Bank 
árubevásárkfeáre és az üzlet vezetésére 

ívmul- rendel ke résére bocsátott s emiatt több halmozva, mint amennyinek tulajdon- 
vében I beadványnyal fordult a barik vezetösé- kópjxm lennie kellett volna. A rejtélyt

’ j hamar megoldotta az üzletvezető, aki
megmagyarázta, hogy mit csinált. A 
magasabbra megszabott számlák 
lőnliözetét nemi költötte el, hanem 
torokat vásárolt s beállította a bank 
raktárába. Minden kedivéző konjunk
túrát kihasznált, csakhogy minél gar. i 
dgabb raktárt gyüjthessen össze s *' 
roppant kedvezőnek ígérkező évi mé'.- 
léggel meg akarta lepni » bank veze- 
lőí* a-kik vele szemben mindig fukar 
kodtnk. A bank vezetősége elfogadta 

...__ ___ : ézt a védekezőt annál is inkáid), mer-
Ite, hogv "valwn«inyi,remiit fiz milliói nyortok s mi
kezeihez jultasvanak el. j V<;1 »z üzletvezető mhide.n váilal.koz.r-

á váci -utcai ralk túrban talált 
árukról s kiderült, hogy pont tíz mil
lió koronával több bú-tor volt ott föl-

I
Miután pénzt hasztalanul sürgetett, 

elhatározta, hogy a bútorüzletet úgy 
fogja vezetni, mintha saját tulajdona 
lenne s ezentúl már egyáltalán nem 
számolt he a banknak működése rész
leteiről. Megállapodásokat kötött több 
nagy fővárosi brótorgyárnai ás asztalos 
mesterrel, bútorok szállítására, kikö
tötte azonban, hogy az árukat kétszer 
számlázzák. Először azon az áron, 
amibe tényleg IwriHtek, másodszor pe
dig tiz—húszezer koronával magasak- . 
Ixm s kikötötte, - ----------- -
számlát a I.---------  — -
A nagyobb összegekre kiállított szóm- j 
Iákra — mon<k>ttn a szállítóknak

A 
ká
ba

Iákra — mon<k>tte a szállítóknak — i
ttirt '»n sriiWgí. hegy ■ vevőknek ! nW6h«gyWk JIMsibae. 
meam-utathasM s hngv axok ne tilt.-. neki haszonr«M.,e<W» nmen nv«t.
kodmannk n bora,, árak ellen. A •• '« mill>6 i>z százalékát, ami dégse I i-láli 
bútorgyárak és asztalosok belementek »takm’élyes summa.

morni a detektívek Irányítása mellett |
« a gyengébb sziivüekct a burlingtoni

kozhassanak a borsos árak ellen.

iszont szercl- 
Az élet hannisitatlan konzekven- 

A‘a tíz millió nz százalékát, ami eléggé ) ctája lüktet a kis történetben. a meg
írás tartalmas iró munkája. B. .4.

— Letartóztatás kormányzósértés 
miatt A budapesti rendőrfökapitánv- 
"" —
rést indított Lusriif] Antal pincér és fele
sége ellen és inmdkrttöt kihallgatásuk 
után előzetes letarhSztuláslM helvczlék. 
Ugyancsak kormíinyzósértés vétsége minit 
letartóztatták Márkus Mátyás 70 éves

Lloyd George pihen. A Dnilv ,4« ^rirnSnyzőrt-rtz-. v.'ufw <-imén rljá. r— ■ ■ .* , ,1, v-t 7 Aa.tnl A- <**1*m >vi ________ w Express jelenti, hogy Lloyd George az
jaguár fogja rémitgetní. Bál, tűzijáték, utóbbi időben tulerőltctle magát és

' *----------- - ezért orvosai egyelőre pihenési r-’n
j ae Vo|| n ..... . ......... ..

szándéka, — amire nézve ig-’retet *s i főldmivest is.
» al — Plck Marcell vizsgálati fogságát 
tisz- ■ meghosszabbították. A Morcur Bank 

diszebétlvn, de vizsgalati fogsákban levő igazgatója, 
le kellett ■ nak, Pick Marcsiinak vizsgálati P *>ga 

I ma lejárt és di. Schultz Gvula királyi

■/tr- strand-mozgó. művészi hangverseny,-o'-**ivAra. űrre a nain.i nem ... —o ... , , .. >
óra Margitszigeten s a közönség reg- Nagy Endre kabaréja, szabad színpad. deliek szamara. Eredetileg 
««lwi másnap reggelig szórakoihat A kolbász- és lepénye,•és-verseny > még szándéka, — >■- — ,
Hrtrosi .rinész- iró- és ujságM-világ széz és száz seérkoztató attrakció varja ■ lelt, hogy részi vesz a feW.lnizbair 
IvgkiválóHr tagiéi működnek közre a a közönséget, amelynek mnlallatássiröli .lominicm.k tntniszterelnókénei; l 
siker érdekéiben s emellett speciális1 olyan meglepetésekkel gondoskodnak, leletére rendezendő <   
rendőri és delektiv-üirgyu mulatságok amire még nem igen volt példa Bu- gyöngéikévé miatt erről 
te lesznek, A közönség maga fog njo- dapcsten. tennie. IMII ]

óvárosi színész-, i.„
legkiválóbb tagjai működnek közre a



,4 __________________________ HÉTFŐI JVZPLO
ÜRvész a fogságnak harminc nappal 
való mcghossz’aDbbihisát indítványozta, 
amit dr. A’ouócj Miklós vizsgálóbíró cl 
is rendelt. A királvi ítélőtábla ettől füfi- 
jicllt nüi e héten dönt Picii Marcell szá
lba dl áh ráhelyező si kérelme fölött. — 
Ugyancsak egy hónappal hossaabbi- 
toltak meg a Hcller Róbert-féle bűn
ügyben letartóztatott I-Tencz Dezső 
pastatisztviselö fogságát is.

-- Kitette a gyerkekét. A budapesti 
királyi ügyészség nw'*g nmlt évben bűn
vádi eljáród indított Adóra Mária 22 éves 
caelédleány ellen, aki ‘múlt év őszén 

’setnő gyermekét a Visegrádbutca 13. 
szánni ház ele kitette. Adóra Mária meg
szökött, úgy hogy nyo-niozóflevclcl adtak 
ki ellene. A rendőrség most kézrekeri- 
bette s letartóztatták.

Pénzcsompészés. A rendőrség 
Lányi Ármin 32 éves kereskedőt |>énz» 
csempészés büntette címén letartóztatta.

— „Ezer társalgási téma." Ezen a 
címen német nyelvnek magánúton való 
tanulására, tanítására, haladók tovább
képzésére és az általános műveltség elős 
mozdítására most jelent meg az Alvinczy* 
féle könvv nőmet szöveggel. A1 a a szójogv- 
zék melléklettel és a felárral együtt 55 
korona.

Színház és Hlmuldonságok
* A kis gil?8tt hete lesz a Vígszín

ház e hete is. Minden este a szenzációd 
sikerű operettet adják parádés szerep- 
oszlásban. Az előadást pontban fétnyoic 
órakor kezdik.

* A kók mazur 50-ödszer kerül színre 
pénteken a Király-sáníhúzJ an, a nagy
sikert! darabnak, mely most is állandóan 
táblás házakat vonz, az idei szeaonban 
ez lesz az utolsó előadása. Szerdán dél
után a Rá kosi-iskola vizsga-előadásául az 
Elvált asszony I. és II. felvonása és A «Ö- 
tét szoba clniii egvfelvoná'os kerül szín
re, pénteken délntón ugyancsak vizsga- 
előadásként Rómeó és Júliából, Fauszt* 
bál egy-egy jelenetet, A Nebánts virág 
egv felvonását és kabarét szí mókát ad
nak elő. A vizsgáéiőadósak 2% órakor 
kezdődnek és rendkívül mérsékelt hely
árnak.

* A Sárga csigó uj előadásával szán- 
dlékozolt a jövő szezonját ke-derJ a 
Henaissancc-szinház, mivel azonban a 
Vígszínház magának \indikálta a szct- 
zöjogilag szabad színdarab fclijjilásának 
ötletét, n Rcnpissance-sziniház a jövő sze
zont a Falu rossza előadásával fogja kez
deni. Tóth Ede klasszikus népszínművé
nek elvben nz igen érdekesnek Ígérkező 
előadó sálban Finom B.zsit Berky Lili, 
Bálkai Tercsit Korniáthy Mária. Göndör 
SándoTt Virányi Sándor. Gonosz Pistát 
ennek az alulinak országos hírű alakítója, 
Dczs'ri Gvula- Gonovzn.’t Csalni Janka, 
Feledi Gáspáil BánÓczi Dezső, Csanlnét 
Vágóné. Jóska '.érést Gázon Gyula, Ró
tt vn kántor! Rétheg Lajos, a cigányprí
más,'. Kővári/ Gvuln a korcsmára rt Sze
nes Ernő fogja inl.-isani.

* A Szerencsetánc folytatja diadal
mas pálvi’f' l j'át a Városi Színházban a 
bélen 1®. amelyrck folyamán ma, k-.dden. 
csütörtökön, pénteken és vasárnap este 
kerül színre. Szerdán A zví.íónől, szom
baton a Faustod adják. Jövő vaárn-ap 
déliulán a Ilofimann mosói szerepel a 
műsoron.
• * A tündérek cselédje bemutatója csu- 
törh'i > 1. c hó ;>,;-,in ic z. A I. hó 2-1-re 
váltóit jegvek erre n napra érvényesek. 
A bemutalónak. a P'óhúk után ítélve, 
szer,rá, i sí here h . .

* Escróityrc ropmek a Tivoliban. R 
bélen k•■t nagy filmsiker ismétlődik meg 
o 'iivídilxnn. Ma is kedden a Roland 
mrstcr-l újítják föl, n grand'ónn. histó
riai ‘Hnmiivel, iimo'vnek női főszerepét 
Vsa Imi játssza. Szudán és csütörtökön 
a Go/. on'.i, Rudyard Kipling kalander. re- . 
gén ve Ürül reprizre, a főszerepben f?o-I 
'■ Rob ralonáal, lxie”Arzit mindkét I 
i:- s<>:t a Bos”uhaii'.írat c'unfl amerikai
1 or.'örl 'nel és az Amatőr filmjzlné-\ 
rrei- című I vrlcszk. Az előadások 5, 7 
i’y !> órakor kezdődünk.

„ * II N.i,"n!n este ' »8 érakor 
. -r> trtlc, szombat, va- 
;<-i- ' ünnepnap d. u. 4 

- - ~ — . lómkor n nagy Jnnlirsl
VirordlR6 1műsor! Eladás u'án 

----  villamos k-lz ekcdés a vA- 
Telcfon-azAni: 55-55 |ros minden irányában.

MEMZE.TÍ SIRYAI. 08ÍWM
PÁLLÁ.' ANNA t.incpritna-'oimn éneke!
táncol. iá' Pénzt: Oszkár vcaóígfelié.-i.c a 
RFU KfilllKIltíS/ '"' '""’d.t S/ciuá.'ósULn AULbiUUUűt varietéinílsor. Kezd, fél 8órakor

Magyarország—Délnémetország 3:0 (2:0)
A Ttuigyar válofjatottak fölényes yyőzelme

Négy hóién belül a második német á- 
logalojt Inlxkirugécsapr.tlal mérkőzött J/a- 
gyarország roprezentativ legénysí'te <s 
másodszor is nagyarányú és értékes gyű* 
zclniet aratott a magyar csapat.

A magyar futball már isiiét kezdi 
visszanyerni régi kitűnő formáiét, bár a 
németek ezúttal sem küldték el legjobb 
csapi tukat. A válogatott együ'tesben 
ugynnis nem a leglobb kapus véd'.tt.

Íz üllői-úti pályán lefolyt mérkőzés 
f< ittál is töld) mint 30.000 főnv közön
ség előtt folyt le As a magvarok nagy
arányú győzelmével végződött. Már az 
első percben eldőlt a mérkőzés sorsa, 
amikor Pataki nagyszerű támadás kere
tén belül megszerezte a magyar csapat
nak az első gólt. Ezután ismét magyar 
fölény volt, majd a 10-ik percben ismét 
a magyarok voltak döntő fölényben és 
egv kapu előtti kavarodásból Braun sze
rezte meg a második gólt. Ezután válto
zatos volt a játék, a németek azonban 
komoly támadást egyet sem tudtak ve
zetni a magyar kapu ellen

Szünet után sem változott a játék képe, 
Kropacseknek kevés dolga volt, ellenben 
a második félidő 22-ik percében Molnár 
rúgta a harmadik magyar gólt Bernstcin 
német kapus hibáiéiból.

A győztes csapat legjobb embere Vogcl 
II. volt, aki minden helyzetben nagysze
rűen játszott. Jó volt még Pataki, ellen
ben igen gyengén szerepelt Szabó és-Tóth. 
Szabó hibájának róható fel az, hogy ke
vés labdái adott a jobb oldalra és ezzel

A Magyar Kanca-d^j
I. Léda II.

II. Halavány 
IH. Maya

Az első Maf/ijar Derbit után az első 
Mogyar Kancadijat ma futották olyan 
érdeklődés mellett, amilyen a Derby- j ’ 
napon se nyilvánult meg. Ez a verseny ] 
volt hivatott végleg eldönteni, hofcy a 
Dcrby-évjárat gyengéd)]) neméből me- | 
Ívik az igazit klasszis. Hat kiancát nyer
geitek fel a versenyre, ezek közül az 
előzetes favorit, Léda II. tetszett a leg
jobban. A verseny maga nem folyt le 
egészen simán, mert a favorit egyetlen 
ellenfele, Hatylhabe a forduló előtt 
megbotlott s lov-aca, E&f7i lebukott rója. 
Szerencsére som a lovasnak, sem az 
értékes lónak baja nem történt. Ilyen
formán a csaknem végig verető Ledkt 
II. a legközönségesebb kantorban nyer- 
te meg az első Magyar Kamcadijnt, 
amelynek győzelmi pálmáin nz ugyan
csak népszerű és fair Dreher-iftállónak 
jutott. A győzelem igen népszerű volt, 
mint mindig, ha egy-egy kla^szijikus 
veresnyben a nagy flavorit' végez elöl. 
A részletes eredmény’

I. futam: 1. Vnkc (2VS r.) 2. Prím (4). 
3. Napkelet (3%). Tót. 20:2(1.

II. futam: 1. A'Dalk (2l<). 2. GcmaliI 
(b). 3. Ghevalier (0). Futatlak még: Má
tyás király- Snnct-Bernhard. Gloconda, 
Hahakuk, Tóiméin. Sans Btagne. r>!.: 
20.56, 20:30, 44, 40.

Hí. futam: ! Léda II. (1). 2. IId 
(20). 3. Mavn (8).
tor
20.28.

IV. fuluni: 1. Pannikám (12). 2. Oro
(12). 3. Virágeső (2r.). Futoitak még:
Lnurcnzi, Flroruch, DclmarÜno, Afforl. 
Tót.: 20:434, 20:72. 86, ?A

V. futam: 1. Tanagra (ljf). 2. Catarina 
(2i. 3. Poseldon (4). Tót.: 20:34.

VI. fut*ni: 1. Csernahora (4). 
ror.gó (61. 3 Mntfda (6). Futóink még: 
Bank. Árion II., ”nlmyra, Guzla, Násfa. 
Tót.- 20:90, 20:38. 56. 50.

íny 
Futottak még: Erlx- 

Handhalw, Aurelia.
74.

Tót : 20.30,

2. Bo-

A néniét Derbyben Col. Koma- 
nelli helyezetleniil \vgzett.

KÖZGAZDASÁG
Az értéktőzsdei magánforgalom a 

szombati nchiípv üzletkötéséből kiin
dulva. szilárd irányzatú maradt de 
köt'\s már nem történt. Pénz volt Or
szágos fára 900, Liptók 415—18 és

a támadás eredményességét akadályozta. 
Kropacsek kevés munkáját jói végezte, 
Mánál kielégítőn játozdtt.

A német csapat legjobb része a fede- 
zetsor volt, amely brilliánsan játszott. 
Láng jobb fedezet és Schnürrc közí-pfe- 
dezet voltak a legjobb tagjai a német csa
patnak, továbbá Ailvater lxilszélsö ját
szott kielégítően. Bernstein kapus csak a 
harmadik gólt védhette volna.

Schmidt bécsi biró a mérkőzést kitü
nően vezette.

— II. osztály reprezentatív csapat — 
Középmagyarország válogatott csapata. 
5:0 (3:0).

Kerékpár és motorverseny
Az UMTE nemzetközi kerékpár verse

nyén súlyos szerencsétlenség történt, 
amelyről lapunk más helyén Írunk részle
tes kudósilást. A verseny rendezése rossz 
volt, inért előfordult két versenynél is, 
hogy egy körrel kevesebbet versenyez* 
tellek a kerékpárosokkal és mikor a 
győztes a célt elérte és lassított, akkor 
szóltak, hogy még egy kör van hátra. A 
győztesek a következők voltak: Meg- 
nvitósverseny. 5 kim. 1. Eigner (FTC). 
Monstre selejtezö*verseny. 1. Papp Gyula. 
Nemzetközi főverseny. 1. Uhereczky Fe
renc, 2. Burghardt. Szenior térelöny*ver» 
seny. 1. Beinler. Nemzetközi motorver
seny 1. Kaszala.

' őrdűklőtek vuspirí értékek és Közúti 
iránt. Valuták üzlett^leniil jegyezhetők: 
Dollár 254—55, márka 355—57, lei 
393—95, szokol 358—60, Napóleon 
830—40, wieni kifizetés 37 %—%.

A Wiener Bankverein osztaléka és rész- 
vénytökeszaporitása. A Wiener Bank
verein f. hó 21-én Bécsben tartott köz- 
.... ’.. elhatározta, hogy részvényen- 
kint 12% == 48 K osztalék fizettessék, 

koronáról

.gyűlésén

Az. alaptőkét 300,000.000 ______
500,000.000 koronára emelték föl.

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság tőkeemelése. A Rima- 
murány-Saigótarjáni Vasmű Részvénytár
saság minap megtartott rcndkivü'.i közgyü* 
lése a társulat alaptőkéjének 100 millió 
koronáról 124 millió koronára való fel
emelését és azt, hogy az uj részvényeket 
a SalgólaTjáni Kőszénbánya Részvénytér- 
sulatnak adja át 75.000 darab Salgótar
jáni Kősziénbánya Rés»vénytársu!ati rész
vény átvétele ellenében, egyhangúlag el
határozta. Dr. Hetnrich Dezső részvényes 
meleg szavakkal méltatta a tranzakció 
közgazdasági kihatásait. Az igazgatóság uj 
tagjaiul mcgválaszlaltak id. dr. Chorin 
Ferenc, dr. Gratz Gusztáv, Rehnann Lázár 
és ifj. dr. Chorin Ferenc. Közgyűlést követő 
igazgatósági ülésen az igazgatóság elnö
kivé id. dr. Chorin Ferencet, alelnökké 
pedig Popper-Altbcrg Rernátot és Weiss 
Fiilöpöt választották meg.

A Salgótarjáni Köazúnbánya és a 
Rima érdekközössége. A Salgótarjáni 
Köszön bánya Rt. megtartott rendkívüli 
közgyűlése Zelovich Kornélnak a tranz
akció nagy jelentőségét méltató felszóla
lása után egyhangúlag elfogadta az igaz
gatóságnak a Rimnmurány— Salgótarjáni 
Vasmű Részvénytársasággal tétesitendő 
érdekközösségre vonatkozó javaslatait és 
igazgatósági tagokul megválasztotta Pop- 
pet-Artbc-rs Bernét és dr. Biró Pál 
urakat.

Magyar lengyel kereskedelem. A Ma
gyar Táiirnli Iroda jelenti: A Magyar 
Kereskedelmi Csarnok textiláru szakosz- 
lályánrk fel-kérésére Pál Jób, a Magyar— 
Lengyel Kereskedelmi Kamara ügyve
zető igazgatója vasárnap délelőtt fél 11 
órakor a Kereskedelmi Csarnok nagyter
mében előadást tartott a lodzi textilipar 
helyzetéről; az előadó, akinek közel egy 
hóimpig n hely szilién volt alkalma arra, 
hogy a világ második - helyen álló Jcxiil- 
'I>urót tanulmányozza, a iengyé' ipar tör* 
féndmének ismertetése után a lodzi tex
tilipar mai helyzetével foglalkozott. Az 
előadás után ’artot'a meg a Magyar— 
Lengyel Kctcskcdelmi Kamara rcndkivüH 
közgyűlést, ugyancsak a Kereskedelmi 
Csarnok helyiségében. Az elnök bevezető 
szavai után Pál Jób igazgató mondotta 
el beszámolóját.

A Mc.-cwr Váltóüzlet Részvénytársa
ság alaptőkéjét 30,000.000 koronáról 
50.000.000 koronára emeli fel. Az elő
vételi jog 3:1 arányban folyó hó 30-ig 
bezárólag gyakorolandó, részvénjenként 
350 K árfolyamon. Az olaptőkoemelés
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sikerét egy szindikátus biztosítja, mely. I 
jiek élén a Bank für llandel und ij. ■ 
duuuio és a Bank & Waehsolstúta ■ 
A.-C-. Mcrcur. Wien áll. ■

A Magyar Sorfözök Egyesületi) a m. B 
pókban tartotta rendes évi közgyűJéju ■ 
Aich György elnöklésévol. Az előtorjejj. • I 
tett évi jelenté® megállapítja, hogy a U I 
folyt évben sem javult a szomorú hely. I 
zet, melybe a magyar sörmar jutott. I 
Sürgeti a jelentés oly kereskedelmi szer- I 
ződések megkötését, elsőbb a szomszédos I 
államokkal, melyek a magyar sör kivi- I 
tóiét lehetővé fonnék. Különösen meg. I 
nehezítik a sörfogyasztást a nyomasztó I 
adóterhek, melyek egy éven bedül kát I 
szer is tetemesen emelkdtek. I

A Szont István Tápszermüvek tök*. I 
emelése. A Szent István Táp&zerművek I 
Rt. junitts 30-án tartja rendes közgyeié- I 
sét, melynek napirendjén szerepel & 8 
milliós alaptőkének 16 millió koronára 
való fölemelése. A vállalat mérleg 
1,093.140 korona tiszta nyereséget tűntek 
föl.

A Fonciére Általános Biztositó inté
zet Széchenyi Bertalan gróf elnök veze- I 
fősével megtartott közgyűlésén bemu
tatta az 1920 évi üzleti jelentést. Az in
tézet összes dij bevételei a® 1919. érj 
53,921.342.36 koronával szemben 1920. 
évben 125,531.952.11 korona, a dij- és 
egyéb tartalékok 85,148.596.60 koronáról 
107,674.573.25 koronára emelkedtek. Aj 
intézet a múlt évi nyereségből 15% 
=z 30 korona osztalékot fizet.

A Klotild Első Vegyipar rt. e tó 
25-én tartott rendkívüli közgyűlésében 
elhatározta alaptőkéjének 10 millió ko
ronáról 25 millió koronára való feleme
lését, az uj részvények 4 : 3 arányban 
250 korona árfolyamon — hozzáadva. 25 
korona illeték és költség — bocsáttat
nak a régi részvényesek rendelkezésére.

A Dietrich és Gottsohlig rt. töke- 
emelése. A Dietrich és Gottsohlig Rész
vénytársaság, a Földhitelbank alap’lása, 
e hó 28-án tartandó rendes közgyűlésén 
felemeli 3 milliós alaptőkéjét. A tőke
emelést a vállalat nagyszabású fejlődése 
teszi szükségessé. Mérlege 416.744 koro
na tiszta nyereséggel zárult, bár 198.517 
korona leírást eszközöltek.

Ullmann és Seligmann-cég részvény, 
társaság. Értesülésünk szerint az Angol. 

-Magyar Bank támogatásával az Ullmann 
és Seligmann szállítócég részvénytársa- 
sággá alakul át.

A Pesti Tőzsde, Kallós János koz- 
gazdasági hetilapja ma jelent meg rend
kívül érdekes tartalommal és rikkancsok
nál és a Beszerzési fiókjainál kapható. 
Külön cikkek számolnak be a Wie^tl 
Bankverein nvugatmagvarország: lérhódw 
fásáról, a sörkartell váltságáról, a szesz* 
pánikról, a tőzsdei helyzetről, az ám- 
piacokról, a vállalatok, bankok tranzak* 
dóiról. Szerkesztőség 6s kiadóhivatalt 
TeabeDa-utoa 43., III. em. 14. szám alatt 
Telefon 121—04.

SzeplSk 
és pattanások 
ellen minden hölgynek és urnák csak a valódi 
békebeli anyagokból készült, behizelgöen kelle- 
Icmes, gyengéd, elegáns illatú 

Dlana-puder és Dlana-arckrém 
ajánlható.

E két modern szépitöszer nemcsak a szép
séget emeli, hanem a hygienia céljait is szolgálja, 
mert megvéd a forró napsugarak s a tulerös fény 
káros behatásaitól.

doboz, illetve alumínium tégely ára K 18.-

Mindenütt kaphatók I

Hamis fogakat 
Brilliánsí 
Ékszert 
Plaíináí
Ciliik tárgyakat 
KÉpakeí^^ 
Dísztárgyakat
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