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A Morning Pest

Windischgraetz 
leleplezéseiről

Paris, julius 10.

(A WTl. magántudósilójának jelen
tése.) A Morninfj Pást bécsi levele
se összefoglalja Windischgr&tz kér- 
cégnek Károlyi ellen emelt vádjait, 
emlékezetbe hozva Károlyinak a há
ton: alatt játszott szerepét és az 
Jntántnak let ajánlatait Miután Beth
len gróf miniszterelnök hajlandó a 
fazaárulás vádját komoly vizsgálat 
tárgyává tenni, a Morning I’ost szerint 
Károlyi a vádlottak padiéra jutna, ha 
nármíkor merészelne Magyarországba 
visszatérni.

Lelkes tüntetés
FMedvlcti István mellett

Fpíedvlcfi István nagyszabású besiéde
a területi inte&ritíisért

— A Hétfői Napló liidósilöjátril —

nemi Ssmarü eS a
hadbsröság rtsletet

Briand njfiíaSkoíaía
Berlin, julius 10

A Press-Jnformation páTÍs: értesü
lése szerint Briand kijelentette, hogy 
Franciaország a lipcsei hadbíróság 
Ítéletét nem fogja elismerni. A francia 
kormány által azokról elkészített má
sodik listát, akik felett s miién , a 
’jpesei hadbíróságnak kellett volna 
Ítélkezőidé, nem fogják a német kor
mánynak kiszolgáltatni, mert a francia 
kormánynak az az álláspontja, hogy 
a háború bűnösei feletti további Ítél
kezést nem bízzák a német bírósá
gokra.

Vizsgálat Becsben 
á belgrádi merénylet ügyében

Bécs, julius 10.
A jugoszláv ható-ragok kívánságára 

áí-rsben megindított vizsgálat nem szol
gáltatott oly adatokat, amelyekből azt 
lehetne következtetni, hogy Bécshen ké
szítették elő a Sándor régensiberceg elleni 
mcrinylctot. A merénylet következtében 
kompromittált kommunista pértmak né
hány jugoszláv tagja a legutóbbi évben 
átmenetileg Bécsben tartózkodott ugyan, 
tz azonban nem látszik feltűnőnek, mint- 
hogv Décscn mint nemzetközi idegen vá- ; 
roston jdeivtekcny jugoszláv kolónia él. 
A ház,kutatás, amelyet a Nasa Sloga nos ü 
Jugoszláv kommunista lap lielyisi’íjében 
végezlek, nean szolgáltatott a merényletre 
rom II-<■ 76 anyagot. A legcsekélyebb 
adatok sem 'merültek fel valamely nyo
mozás során moszkvai szovjet-fiók tevé
kenységére, vagv « tett propagandája va- 
bmoly ^kólájának fennállására vonatko
zóan. (MTI.)

Hétfőn tárgyalja 
a francia szenátus atrianoni beiét

Pária, juliurf tÜ.
(A. MTI. tudósítójának jelenteje.* A 

•zenátus a trianoni békeszerződés tár- 
ftyaiását n hétfői ülés napirendjére 
tűzte ki.

Tegnap délután a Keresztény Nem
zeti Párt nagyszabású ünnepség kere
tében- ünnepelte Vezérét Friedrich Ist
vánt abból az alkalomból. hogv az 
ügyészség a Tisza-perben a vádat ellen 
elejtette. Az ünnepség délután 6 óra
kor kezdődött a Wenckhciin palotá
ban. Hatalmas tömeg gyűlt egybe, 
melynek csak egy kis része fért el a 
tágas teremben, a többi kint szorongott 
az utcán s a palota előtt lévő téren.

A teremben díszes szőnyegekkel és 
virágokkal borított emelvény állott. 
Mikor Friedrich a-, emelvényen meg
jeleni, a tömeg szűnni nem akaró él
jenzéssel és tapssal fogadta.

A párt Vezető tagjai üdvözölték 
Friedrichet és a jelenlevő közönséget. 
Majd az ünnepi küldöttségek felvonu
lása következett. Egymásután jelentek 
meg az emelvényen az összes ke
rületek kiküldöttjei, a postásegylet, az 
irredenta egyletek, munkásbizottságok 
és egyéb egyesületek képviselői, kik 
meleg szavakban üdvözölték Fricd- 
richet és biztosították öt továbbra is 
ragaszkodásukról és hűségükről. A kül
döttségek mindegyike csokrot vagy 
koszorut nyújtóit át s Friedrich már 
egész virágerdő közepette állott.

A küldöttségek után Friedrich lépett 
a közönség elé. Hatalmas éljenzés fo
gadta, melynek csillapodtával a kő
vetkezőket mondotta:

-— Kedves testvéreim! Megrendülve 
állok itt önök élőit, mert rettenetes fe
lelősséggel jár ezt a sok szeretet, ezt 
a sok bizalmat átvenni. Itt kérem önök 
elölt az Istent, adjon nekem erőt 
ahhoz, amit önök kívánnak (Éljenzés). 
Egymagámban erre nem vagyok képes, 
Ila telkembe belenéznek, ha szivem 
dobogását hallják, higvjék el. hogy én 
is ugyanazt akarom. Én is csak em
ber vagyok, gyenge isteni teremtmény, 
aki mindezt csak akkor tudom meg
fenni, ha az Isten is segít. Testvéreiül! 
Budapest ma igazán magához ölelt. 
Reggeltől kezdve engem ünnepel. Éli 
szerelem önöket, hisz ezt tudják, 
mindig azt mondottam, hogv az erőt 
én nem érzem, hanem a magvar vi
dékről merítem. Es mcgmo.zdult a Du
nántúl és a Dumx—Tisza köze és a 
Tiszántúl is küldik a küldöttségekéi: 
Vezér, vezess!

Sok rettenetes pillanatot éltem ál, 
de a legreltenetesebbcl ma. mikor el
jöttek hozzám a lótok és erdélyi szé
kelyek piszkosan rongyosan és azt 
mondották, hogy Te, már leráztad a 
bilincseid, de mit fogsz tenni a miénk
ké W

Nekem, ugylálszik, az Isten nem ad 
pihenési időt. Most szabadultam a vád
lottak pad járól és ma már itl állok önök 
elölt. Arra kérem önöket, ne hízeleg
jenek volt ellenségeinknek. Bízzanak 
önök csak smtót magukban. Minden 
csak szemfényvesztés

Ez a párt a bátrak pártja. Aki nem 
érez erőt magúban, az légien ki. E:; 
máskép beszéltein a románokkal, pe | íogmih jzik

leklandoroztak. És jöttek a haza bö!- i 
csei, akik azt mondták, hogv nem ka
landokkal kell megmenteni az országot.

Most elég legyen az ünneplésből, 
hisz másfél év óta annyit ünnepeltünk, 
zászlót szer.teltünk. Következnek most 
a komoly munka. \ pártra ''ár a fel
adat, hogv helyre állítsuk az ezeréves 
Mgvarországot. isten áldása legyen 
munkánkon. (Szűnni uem Jtkaró él- 
jenvés.)

A beszéd után Friedrich a teraszra 
ment, hol az utcán várakozó tömegnek 
újból elmondotta beszédét és kérte.

hogv csendben oszoljanak szét.
Hazamenet az egyetemi ifjúság val

lóira vette Friedriohet és igv vitte Sz 
Egveteni-térig.

Itt Friedrichet kérésére az autóba ül
tették, melyet aztán mnguk toltak haza, 
egész az Attila-utcai lakásáig. Itt Fried
rich még rövid beszédet tartott oz er
kélyről és ismét kérte a közönséget a 
szétosztásra. Tíz óra tájban a tömeg 
hazafias dalok éneklése mellett szét ls 
oszlott.

Az ünnepség nagy rendben, minden 
zavaró incidens nélkül folyt le.

kötelezettségünk
n framcia szenátus elOt
192, május iiő 1-ffil ItezdfitlCleg tartozunk fizetni 

a júMátételi Összeseket

Az BliÉadó enyhítéseket javasol

de

— A Hétfői Napló ludósilójától —

Párjs, i alius 10-
Reynald szenátor, a trianoni béke 

előadója a francia szenátusiján, előter
jesztett jeletéséhen megállapítja Ma
gyarország háborús felelősségét és 
ezen állítását okmányokkal igazolja. 
Megemlékezik a zors/ág fölönrabolásá- 
ról, amelynek következményeképpen 
hÚTcnunillió magyar lelek idegen ál
lam femhatósága alá került. Tárgyalja 
ezután Milterand kísérő levelének je
lentőségét, melynek tu’ajdonk'hineni 
rendelteiébe csupán az, hogy a határok 
ippffnonásakor tapasztalt nagy ethnikai 
és gazdasági nehézségek a népszövetség 
utján barátságos megegyezéssel kikii- 
szöböltessenek.

A jelentés a továiKú; kban rés/leicser. 
foglalkozik a Ka mai határozráayok. 
kai és felemlíti 1 békc.izcrz'désb' n ki
kötött jóvátételt.

Ki ©lse fizetősnek ezek szerint 
1K1 május 1-6n kefk-tt volna 
megtörténnie egy kamalmontos 
bon kibeosátáca által. Ezután 
következne a második ró-izlet 
egy 2'Z, aáza'ékos kibocsátás 
alakjába, mely az 1921—1920 évi 
időközben adandó és amelynek 
karrat'ába 152G-ii)l kazdődőleg 
öt százalékban és egy százalék 
töilosztcses kamatban állapít
tatnék mog. Azután pociig kö
telezné magát Magyarország egy 
későbbi időpontban köte’ezctt- 
ségeinek teljos teljesítése főjé
ben uj ötszázalékos bonoKat ki

adni.
jelentés kiemeli, hogy a trianoni 

'in a fizetések cllcnórzé- 
pref/f/; nak. a virár.ok

ria

A 
szerződés csu

i eének idejét <•& módját, nem 
| azok nagyságát állapítja meg.

A jelentés a továbbiakban fiz
’ gyarország pAioig 'i n ii.' -

I

vénnyel a saint-genmaini tókeszerzö- 
dés hasonló haláiozmányait megváltói* 
tatta, hogy Aussrián a korona dcr«» 
lék te lenedé se, folytán segítsen és meg* 
könnyítse kötelezettségeinek teljesítés 
sét.

Ugyanezen okokból

a francia kormány a kamarában 
törvénytemazetet terjesztett eiő, 
melynek rnndeiközősei Magyaror
szágnak hasonló könr.yitéceket 

biztositarának.

Jókai emlékünnep
A Svábhegyi Egyesület vasárnap dél

előtt 11 órakor, a Ligetszanatz/rium 
nagytermében Jókai emlékünnepélyt 
tartott. A közönség soraiban ott volt 
Hegedűs Lóránt pénzügy min iszí ar cs a* 
Widjóivai, I.irkochkh Géza báró nltábor* 
na-’’', Beölhv Zsolt, Kozma Andor, Sztá
rén yi József báró, Bclatiny Braun A?»- 
túr és még számosán. Az ünnepély b 
Himnusszal kezdődött, melyet a Budai 
Dalárda énekelt. Székely Ferenc, a 
Svábhegyi Egyesület elnökének rövid 
beszéde után Beöthy Zsolt, a Kisfa
ludy Társaság elnöke a következő be
szédet mondotta :

Jókait a Svábhegyhez valóságos szív- 
beli kötelék kapcsolta, Ennek a ;vbcli 
kapcsolatnak' .lékai melegebb kifejezést 
pem adott soha, m id abban az óhaj
tásában. amelyet írásba is foglalt, hogy 
itt a Svábhegyen akarna pihenni. Még 
pedig miért? Mert azt akaija. hogy amik 
itt a szellő, a magyar leégő elmond a 
fáknak, azt a fák mondják ol a raó- 
lieknek. a méhek mondják el a ’ i. j~ok

in.'’ ; k ; yöl "T» 1 ok és 
• ! a gyökerektől odalenn riedudjn «'• m. 

Ez az óhajtása nem mehetett te!i<«w 
‘ -tőibe, de w. a vonzalom, moly őt • 
1 .Svábbeu.'hoz fii/'.e. a IcgU'diKvobb kw 

v ; if-íe'/Zsr- jut abbt.i a . '‘létben, 
íáüúiáíia. a Sváb*

i
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hegyi Egyesület az ő emlékét ápolja és 
tiszteli. Ennek a hímj emléknek, az 
emlék tiszteletének két fojtása is van. 
Az egyik <zek közül az. ö juujy mu 
vészi lún^, fméje, amelyet mindenki
önkéntelenül érez, ajci a munkáit, ol
vassa, és ez az érzés igMHibb méltány- 
ilása Jókai zsenijének, mint bármi-féle 
magyarázat. Mindannyian érezzük ennek. 
n z eninek az erejét. Ereztük jó nap
jainkban. éreztük a legrosszabban. Ta
lán nem mondok újat é« meglepőt önök 1 
előtt, ha azt az emlékemet idézem fel. 
hojí.v a mi életünknek Jcgborzalnuwsabb 
napjaiban, a proletárdiktatúra nyo-

Felismertek a csepeli Miit 
Szegény teanlilMainoh wolt 
Két hete tűnt el otthonról

Szonil*Jton a reggeli órákban a Gse-; 
félsziget budai oldalánál ki t halász . a 
egy húsz-huszonöt év körüli magas- ’ i 
ternnetü férfi borzalmasan megcsonki- írás 

moriieága közöli minden második írni í tott holttestét fogta ki a Dunából. A ! hogy 
férfi koponyájának hátsó részén hatal
máé seb tátongott, testén pedig több 
helyen véraláfutásos nyomokat talál
tak. A rendőrorvos véleménye szerint 
körülbelül nyolc-tíz nap óta lehetett a 
Dunában a holttest. A borzalmas le
letről a csepeli rendőrség szombatom 
délután értesítette a főkapitányságot, 
ahonnan Ángyul László deteíktivfe!- 
ügvelő szállt ki dr. Vogel József rend- 
őrfógalmazóvaJ a helyszínre, a hullát 
már nem találták meg a kifogás helyén 
és azt a hullaházban tekintették meg. 
A rendőrség nagy aparátussal indította 
meg a nyomozást az újabb borzalmas 
bűntény földerítésére, mert kétségtelen
nek tartják, hogv a Csepelszigetcn ki
fogott fiatal férfi gyilkosság áldozata 
lett.

és olvasni 
asszonynak 
<Ugy van, 
gasztaló és ....... ..
két forrása volt: 
45S az ö <>rok magyarsága.

— Nem kívánok hossoae;aW»n foglal
kozni az ő művészi nagyságúval, ctuk 
azt engedjék meg, hogy egy pár apróbb 
alkotására hívjam fel az önök ügyeimét, 
amelyekben Jókainak a zsenije - egyik- 
l*n egész teljességében, minden színében, 
« másikban pedig legnagyobb szépségé
ben ragyog. Jókainak van egv kis novel
lája, amelyiknek a címe a .„Slniccmadúr". 
Ebben, ennek egy pár lapján benne van 
.'Jókainak jniüden irányú zsenije. Benne 
van az ö nagy romantikája, benne vau 
• szegény bujdosó szcrecsenkirálynak tör
tünőiében az ő megható mély érzelmes- 
sége. Benne van a debreceni kofa Jelene
tében az ő h.'ilbalatiau, szinte clképzcHic- 
tel’km és utánozhatatlan magyar humora. 

. Ebben a novellában benne van az egész 
Jókai. A másik is egy kis novella, címe 
u „Béka". Ebben Jókai a maga humorú
nak .mérhetetlen mélységét és gazdagságát 
'mutatja be.

■ Jókai n nemzeti életnek azokban a 
'fcülönWző korszakaiban, amelyeken élet
útja átvezette, mindegyikben a maga láng
elméjével vezető hatást gyakorolt nemző
iére. Jókai az, alki ma, mint nevelője a 
■magva r életnek, erőnek, léleknek, hasonlít* 
hatatlan szépségű, vonzó és igaz képeivel 
erősiti, mélyíti a mi erőérzetünket, azt a 

■tudatot, hogy csak magunkba kell szán
nunk, csak dologihoz kell látnunk, nkkor 
meg lesz az az erő. amelyre szükségünk 

■van a feltámadáshoz. (Taps.)
— Jókai táplálja ma is azt az érzést 

'bennünk, a nemzeti hazafias érzést, amely 
'szülője, táplálója annak a fantáziának és , 
'ösztöne annak a munkaerőnek, amelyre 
Szükségünk van.

— Íme, Jókainak az utolsó óhajtása 
•szintű megfordítva megy teljesedésbe. Amit 
,K» álmodik, mert bizonyos, hogy álmodja 
odalenn, azt megtudják a gyökerek, el
mondják a iringóknak, a virágok elmond
ják a máheknek, a méhek a fáknak, a 
íák a szellőknek és a szellők keresztül 
•suhogják vele az országot. (Elénk tetszés, 
<•1 jen zés és taps.)

A beszéd után a 
kelte Zöldi Károly 
^Hiszekegyet, Kozma 
vAsta n „Magyarok cimü ódájáL A Szó
zat déneklése után Székely Ferenc, majd 
n svábhegyi egyesület elnöke koszorút he- 
lyczeti Jókai szobrára, a budai dalárda 
újból elénekelte a Hiszekegyet és Jókat 
•jlégi dal, régi dal" cimü megzenésített 
költeményéi. (MTI.)

tudó ma.J.iar embernlek és 
Jókait találtam a kezében, 

úgy van !) Az ő nagy vi* 
művészi erejének voltaképp 

az ő örök fiatalsága

budai dalárda eléne- 
mcgzenédtésében a 

Andor pedig felöl-

Itt van újra

HÖLGYÜNK RÉME
a szeplő!

De segít rajta

HŐLGYÉ1NK krémé
a valódi

Diana-arckrém
Mindenütt kapható!

Hamis fogakat 
Briliánst
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat
Ktnaiíotríqi cs mo<'ern 
■wtyCr. vl olajfestményeket 

i Dísztárgyakat

o
<a

a

o

A Hétfői Napló tudósítójától. —

Ma délután Széfcely Ilona megnézte 
a csepeli Ihalottasházban a hoitlnslei, 
mert lapokban már tegnap k.ízűit le-' 
•“ ’> alapján erős gyanúja támadt, 

fivérével azonos'.

Székely Ilona határozottan fal* 
ismerte fivérét. Székely Aladár 
20 éves bankhivatainokot, aki 

két hete tűnt ei hazulról.

szerencsétlen végű fíatah*inl>-?r
A

A
! gúny fővárosi szabó gyermeke. . 
' széleskörű nyomozás indult meg.
' Iád mélyen megrendüli, mikor megbi
zonyosodlak arról, hogy a meggyilkolt 
a liuk. Teljesen érthetetlennek tartják 

' a tragédiái, mert tudlukkal Székely 
I Aladárnak nem volt ellensége és pénze 
sem, úgy hogv- bosszú- vagy rahlógyil- 

j ko&ságra ne in is gondolnak. A meg
döbbentően titokzatos ügyben Voget 
József dr. rendőrfogalmazó vezetésével 
széleskörű nyomozás indult meg.

SZP.
CSÍ1-

áram fej lesztőlepe fogja szolgáltatni. 
villamosítás rendszerire, vonatkozói!)- 
pedig Kandó Kálmánnak, a Ganz-Du” 
r.ubius vezérigazgatójának uj rendsze 
rét fogják először alkalmazni. Egy 
ilyen rendszerű mozdony a Ganz . jr. 
bán rövidé-- >n elkészül.

A legillch'keseb'h faktorok résziről 
i-' minden akarat meg van a mielőbbi 
átalakulás keresztülvitelére. Ez a fe',. 

! fogás Hegyeshalmi miniszter részeröi 
j is teljes megértéssel taláJkoz-.;’. a 
: munkálatok még az ősz fotvamón npg. 
kezdődnék és az első villamos prő1*. 
menetek az 1922. én tavaszán 
dúlnak. A villamosításba befektet -mlő 
töke egyik főamortizációja az a szén- 

í megtakarítás lesz, melyet a vil'amo 
, vontatásu vonatok a gözüzenáiekk'-l 
szemben felmutatnak. E megtakarítás 
a rövidebb vonalszakaszoknál 10 szá
zalékot, míg a nagy országos összefüg
gő hálózatnál 60 százalékot tesz ki. 
Ezen nagy széimn^lakarití.-. 1 ’hetövé 
teszi azt. hogy a Máv. síénfogyasztá- 
sát annyira csökea'sii ;, hogy a kiilfől. 
di szenet nélkülözhetjÜK. .4 szénfo
gyasztás teljes egészében megszűnik, hu 
az energiát vízerőművekben állíthatjuk 

I elő.

Utalni, Lengyel Zoltánt és Pa&syt 
a hét végén hallgatja ki a bíróság 

Krucsio Antal leplezi le Hflttnert 
A Tisza biinper mai tárgyalása

— A Hétfői Napló tudósítójától. —•

Dr. Stiltrssy Pál kir. ügyész a szom
bati főtárgyai ásón Hókay Bán László 
tanuvallomúsánatk befejezése után, 
amidőn a tanú megesketésének indít
ványa következett volna, tartó ta meg 
azt a beszédet, amellyel Fríedrich Isi-, 
váiinal szemben a vádat eletjette. Hó- lók cs ezért Krucsió Antalt a tö'.árgya- 
’ n’ T ' ................................. lásra1 megidézte. Ugyancsak a hétfői

napra kaptáik idézést Bibó Dénes had
nagy, Domolay Árpád, Pataki] István, 
Flelscher Sándor, Dr. Kasnija Géza. 
Orbánék Jánots, Seprényí Imre és Zom- 
bori Tóth Róbert boxoló. Az utóbbi 
négy tanú a Friedrich-ügy tanúja vol
na s így kihallgatásukra nem kerül 
sor. Megidézték még a- budapesti fegy
vergyár igazgatóját, aki Sztanykouszky 
alibijére vonatkozólag tesz majd val
lomást. Dr. Ulatn Ferenc, Lengyel Zol
tán és Paksy detektív kihallgatására c 
hét végén, legkésőbb jövő hét elején 
sor kerül.

Próba villamos vasút 
a MÁV vonalán

199.2-ben indul meg az első villamos 
vonat — A mozdonyt már most építik 
60% szenet fogunk megtakarítani 
— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

1919-ben, mikor a szénkérdés leg
súlyosabb volt, akkor vetődött föl a 
terv ttz államvasutak viUamositását il
letőleg. E cériíól a Máv. igazgatósága 
egy villoinositási irodát állított föí, ' 
amely a szükséges terveiket és előta
nulmányokat végzi, melynek eredmé
nyeképp a Máv. a kereskedelemügyi 
minisztériumnak egy próbavonat föl
szerelésére előterjesztést is tett. A pró
bavonat fölúpitéséhez szükséges anya
gok beszerzésére és a vonat fölszerelé
sére a Máv. 33,000.000 koronát, a vil
lamos mozdonyok gyártására 85 millió i 
koronát irányzott elő. Az első próba-1 
vonat fölállításának semmi más aka
dálya nincs, minthogy a nemzetgyűlés 
ezen előirányzott költségeket helyben 
hagytja.

A pré'lmvonat fölállítására nézve a 
Budapest—Fiume-fővonal Kelenföld1
Adony-Szabolcs 19 km. hosszú kétvá
gányú szakaszát emelték ki. A szüksé
ges villamos energiatermelést ideigle
nesen a Helyiérdekű vasutak budafoki

gyilkosság napján, október Sí-én, Hütt- 
ner egész nap a honvéd kerületi pa 
rancsnokságon tartózkodott, tehát nem 
vehetett részt a gyilkosságban. Dr. 
Gadó elnök detektivekkel megállapit- 
tatta, hogy a névtelen levél adatai va-

kay Bán László megesketésének kérdé
séhez a .védelem ennek folytán nem is 
szólt hozzá, úgy hogy a hétfői tárgya
lásra előállítják Hókayt, nyilatkozni 
fog a védelem s azután határoz a bíró
ság a megesketés kérdésében.

A per további folyamata tárgyában 
illetékes helyeu a 'következőket mon
dották:

A tanuk hátralévő része aligha ke
rül kihallgatásra, mert lenagyobbrészt 
oly tanuk kihallgatása következett vol
na, akik Friedridh védelmi tanúi. Ezért 
« helytelen volt A/nidssy Denise kép
viselőjének a pótmagánvád átvétele so
rán tett azon nyilatkozata, hogy még 
számos tanú kihallgatása van hátra, 
mert hisz ezektől a1 tanuktól — a vé
delem tanúitól — a vádihatóság sem
mit sem várhatott. Sokan, még jogá
szok is, megütköztek azon, hogy Fé
nyes ellen miért folytatják tovább az 
eljárási. Elfelejtik, hogy Fényes ügye 
nmn kongruens Fríedrich ügyével, 
egész más mozzanatok elbírálása szük
séges minden egyes vádlott esetében.

Fríedrich védője végső felszólalásá
ban példás elégtétel elmaradásáról be 
szélt, holott Fríedrich oly elégtételt ka
pott, amelynél nagyobbal a perjogi 
szabályok betartása mellett vádlott 
egyáltalán nem kaixhat. Amikor a- köz
vád képviselője bejelenti nyiH főtáv- 
gynláson, hogy Fríedrich ártatlansága 
bebizonyult, ez olynn elégtétel, amely
nél nagyobb el som képzelhető. A bi- 

ság csak a törvény rendelkezéseihez 
ragaszkodott és a megszüntető végzést 
a törvény szigorú szemmeltartása mel
lett hozta meg.

Dr. Gadó István fötárgyalásl elnök 
már korábban megidézte e hó 16-ig a 
kihallgatandó tanukat, de ezeknek jó- 
rész? elesik, mivel Fríedrich ügyére 
vonatkor'tag teltek volna vallomást. A 
mai tárgyaláson kihallgatják Krucsió 
Antal főhadnagyot, aki Hüllncrre vo
natkozólag tesz érdekes vallomást. 
Névlelrn levélben jelentették az elnök

einek, hvgy ez a tanú lúd arról, hogy a

j
i

i

i
I

A féltékeny férj 
följelentése 

Lopással vádolja meg alaptalanul 
üzlettársat

— .4 Hétfői Napdó tudósítójától. —
A rendőrségen följelentést tett Kohn 

Mór fővároii nagykereskedő, hogv üzle
tiéből több mini félmillió korona érték
ben tűnt el áru. Följelentéséhen előadta, 
hogy a lopások elkövetésének gyanúja 
SchwaTz Rudolf cégtársára bárul. \ 
nagykereskedő előadta, hogy az utóbbi 
időben gyakran telt üzleti utakat Becs
ben s azt hiszi, hogy ez idő alatt vitte 
el az árut Schwarz Rudolf. Az ügyet a 
főkapitányságom, az egyik dete-ktivcaoporl- 
nak osztották ki, amelynek kiét tagja 
azonnal hozzálátott a nyomozáshoz. Na
pokig figyelték Schwarz Rudolfot, sőt « 
egvik detektív mint kercAkedöseg’vd az 
üzlet alkalmazottjává is fölvétette magát. 
A cégtárs lakásán alapos házkutatást 
tartottak, de semmi gyanús körülményt 
nem lehetett megállapítani, úgyszintén az 
üzleten seun észlelbék a lopások megismét
lődését, jóllehet a személyzetnek fogalma 
sem lelhetett róla, hogy a nyomozás folya
matban van. Annál érdekesebb megfigye
lést tett a boltban alkalmazott detektív, 
akinek figyelmét nem kerülte el az a kö
rülmény. hogy a nagykereskedő félté
keny a feleségére s azzal gyanúsítja, hogy 
megcsalja cégtársával. Az üzletben nem 
egvszer észlelt cúvódásokot s Kohn több
ször kifejezésre juttatta cégtársa iránti 
ellenszenvét. A detektívek ekoor behívat
ták n nagykereskedőt a főkapitányság^' 
és vallntőra fogták, hogy ml igaz a lo
pásokból, amiknek semmi pozitív nyomát 
nem lehet földeríteni. Kohn Mór rövid 
kerlelés után bevallotta, hogy a főljcien- 
técvt csak azért adta be Schwarz ellen, 
hogy kompromittálja s igy megszabadul
jon tőle, mert a felesége körüli Jegyes ke
dést már tűrhetetlennek találja. Ez alapon 
a rendőrség befejezte a lopás ügyéiben 
való nyomozást, a m^gyanusitott üzlet
társ azonban rágalmazásért jelentette föl 
Kohn Mórt s egyszersmind megnktitotta 
az eljárást, hogv kávái jón a féltékeny 
cégtárs üzletéből.

Óriási hőség Amerikában
Newyork, julius 10.

(Reuter.) Az Egyesült Államokban 
tűrhetetlenné fokozódott a hőség. Va
lamennyi nagyobb városból hőguta 
okozta haláleseteket jelentenek. Külö
nösen Newyork sűrűn lakott város
részeiben sok áldozata van a hőgutá
nak. Számos őrült ségi esetet is jelente
nek. Az emberek tömegesen keresnek 
enyhülést a folyókban, miközben so
kan elpusztulnak az örvényekben. A 
háztetőikről, amelyeket házhelyeknek 
rendeztek be, sokan lezuhantak. A 
hatóságok megnyitották n parkokat, 
hogv n szabadban való hálást lehetővé 
tegvék és gondoskodás történi n ,ür- 
dök cs frissítő-helyek szapoi ilá'árf •
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4 becsületes megtaláló
Délután öt, vagy mint most mond

ok: tizenhét óra van. .4 korzóra hull 
i napból szitáló arany por, fehér ruhás, 
’ingócsipőjü Képek bágyadtan lógnak 
lovagjuk oldalán. Nők: fiatalok, őre-1 
fék, férfiak: öregek, fiatalok itt ülik a j 
nerclem vásárját. Milyen különös is... í 
i korzó: demokratikus, mindenkit szí- I 
tesen fogad, comtessát, coquQtlc-ot„ 
:sak legáns legyen. íme: ar a fehár- 
nlyemharisnyás szépiába nőké tövté- 
telmi nevet visel. A kékfehércsikos 
tzoknya alól térdig hencegett ele
gáns plasztikáju lábak tulajdonosnőjc 
_ egy mulató tündérkéje. De viszont 
arisztokratikusan excluzlv is a korzó: 
•jak elegáns ruha jogosít hozzá.

Kavargó parfőmfelhőben sétál, hul- 
úmzik a csevegő fehérnép. (Nyáron 
gazán rájuk illik. Csupa fehér minden 1 
tő.) Urak, urftak és válogatóit cigány- 
legények szegődnek nyomukba, izzó ■ 
pillantások füzében fogant ígéret, vágy 
kergeti gyorsabb tempóban a véri, a 
nemek csatája tüzeli az ősi. az egyet
len nagy, összetartó ösztönt, egy ke
ringő ritmusára...

És ebben a perzselő levegőben két j 
kedves öreg sétál ártatlanul nézelődve. | 
Kicsi, evikkeres, kopasz bácsi, sárga 1 
•ugos cipő, fehér nadrág, lüszlerkabát, I 
tzalmakalp, de minden divattalan rajta. ; 
4z asszonyka kövér, ósdi szabású se- I 
Igém ruhája, kalapja a régmúlt idők 1 
budai házacskájából hozta, vagy vala-, 
melyik zenélő órás kis városból. Úgy 
látszik, hallották, hogy a nők alig tér
iig érő szoknyát hordanak és jöttek néz
ni a modern csodát. Kedvesen beszél
jenek, az asszony lorgnonja szaporán 
villog jobbra-balra, de inkább balra, 
némi kontroll irányában, vájjon nem 
néz-e kelleténél többet az élete párja. 
Ss lám, hunefutság parázslik a hamu 
datt, az öreg ur hipnotikuson mered 
tz egyik Bucluvaldon ülő cs éppen 
tgylk lábát a másikon teljes sikerrel 
átvető hölgyre. De* az asszonyka lesúj
tó pilanlással bünteti éleszemü urát, 
mire az szégyenkezve lekapja a fejét és 
kitüntető érdeklődéssel nézi az aszfal
tot. Abban a pillanatban le is hajol és 
egy női erszényt emel föl a földről. 
Meglepve forgatja a kezében:

— Nézd csak mama!
— Látom.
Tanácstalanság ül az arcúi a:
— Mit csináljunk?... Kié lehet?
— Talán itt valakié. Kérdezd mc/j. 
Bátorságot vesz a kis kopasz és oda

megy a Buchuialdon ülő hölgyhöz. Ár
iára széles mosoly terpeszkedik.

— Kérem, nem a kisasszony vesztei- 
le el?

A kisasszony ijedten kap maga mel
lé, de ott az ő retlkülje. Egy mosolyt. 
Hittat az Öregnek.

Nem, köszönöm.
Zavartan áll, a feleség-, lihós-cl- 

rántja.
— Azt tudtam, hogy ettől fogod 

megkérdezni. Ha tovább folytatod a 
rzemtelenkedést, hazamegyek! Értet
ted?!

Nem tudhattam ... — hebeg az 
'reg, aztán egy idős nőhöz fordul:

— Kérem... — tovább nem jut, 
*rdbb lökik a sétálók, szétválasztják 
Wy mástól őket, az öreg meg csak fo-

kapkod, egészen elvesztette a fejét.

1 Ptemfeií BM 
cégmeiájféi Hamis leMfyegz&a pénz

« üS»4»sés eiíizotes latertóztet&lba helyezte

— .4 Hétfői Napló tudósítójától —
A múlt bét folyamán nagyarányú 

rendőri nyomozás • indult meg egy föl
jelentés alapján, amely arra hívta föl 
a hatóságok ügyeimét, hogy egy előke
lő pénzintézet fölisztviselőjénck közre 
működésével százezrekre menő hamis 
Icbélyegzésü ezrest és tízezrest cserél
nek be s az államot ezzel alaposan 
megkárosítják. A följelentésfjen emlí
tett személyeket figyelni kezdték, s a 
nyomozás lefolytatása után két Jetar:: hamk'főtlsztviseiők további *fo*gva°laríá- 
tóztatás történt. sóról e hét elején fognak határozni, s

Az állami felügyelet alatt álló Pénz- í egyelőre folytatják a nyomozási elle- 
intézeti Központ egyik pénztárának ve- j nük.
zetője, Schwáb Károlv cégjcgyzö. hat; A Hétfői Napló tudósítója érdeklő
bankügy nőkkel állott összeköt!'? té-ben, ; dűli az ügy részletei iránt a Pénzinté- 
akik állítólag Becsből kapták a hamis- 
bélyegzésü ezreseket, amiknek jő ma
gyar úllamjegyekre való becseréléséről 
Schwáib Károly gondoskodott volna. 
Schwábnak összeköttetése volt egy Di- 
ményi József nevű, szintén ínagasál- 
lásu bankfölisztviselővcl, aki ugyan
csak aktív résztvevője volt a hamis 
Icbélyegzésü pénzzel, űzött manipulá
cióiknak. Körülijeiül négyszázezer ko
ronát sikerült forgalomba hozmok, 
bár az összeg végső tételét még nőm 
állapították meg, s a rendőrségnek az 
a nézete, hogy a hal banküg^nök alig
ha érte be ilyen arány talapul kis esz
szeg elhelyezésével, s enné!fog\u sok
kal nagyobb összegekről van szó. A 
nyomozás még nem tisztázta végleg

Schwáb és Diményi szerepét

I

s 
nem sikerült megállapítani, hogy 
iáképpen milyen módon jártak el a 
hamisított pénz becserélésénél.

A bűnügyben szereplő hat bankügy
nök egyelőre tagadja, hopp B ácsból 
hozták be n pénzt, s a legtöbb jóhi
szeműségével védekezik.

Az előreles letartóztatásba helyezett 
Schwáb Káról,- és Dimcnyi József

tóztatás történt.
Az állami felügyelet

zeti Központ vezetőségénél, ahol azt 
a fölvilágositóst kaptuk, hogy Sohwá'b 
Károly cégjegyző manipulációját mint 
magánember követte el, a pénzintézeten 
kívül, s a Pénzintézeti Központ egy
általán nincs érdekelve az ügyben. 
Schwáb az intézetnek fennállása óta 
hivatalnoka, mindig pontos és lelkiis
meretes főtisztviselő volt s egyáltalán 
nem értik, hogy mikáppen bonyoléxlott 
az odiózus ügybe. Az értékpapir-pénz- 
tárt kezelte, de csak papírokat vc.t át, 
pénzhez nem jutott, s igy gondolni 
sem lehet arra, hegy esetleg a Pénz
intézeti Központ pénztáránál cserélte 
be a hamisítványokat. A Központ pénz
tárait átvizsgálták, s mindent a legna
gyobb rendben találtak.

Végül egy ezredest állít meg. . bb ke-\ Jaj! — és nemét megtagadó 
zében nyújtja az erszényt:

— Kérem nem az...
.— Mit akar, — dörren ró « katona. •
kis kopasz megszeppen:
—... ez a izé... ez.
— Nem, — szól a szigora ezredes 

és ellép. Emberünk arcán a legbutább 
kétségbeesés retteg. Körülnéz. A felesé
ge eltűnt mellőle.

— Lotti! — de Lollit elnyelte a föld. 
Az emberek megállnak és nézik a lehe
tetlen ,félszeg helyzetben evickclő bá
csit.

— ...a feleségem ... Lotti! Wo bist 
Lotti?

Körbe szalud, tolakszik, lökdös, mint 
a gazdáját vesztett kutya. Az emberek 
nézik.

— ... Lotti!
A kőrülállók mosolyognak.
— ... kérem a feleségem ... Lotti! I
Már sokan állnak körülötte, egészen j 

elzárják a kilátást előle. Gondol egyet.; 
feláll egy székre és igy nézeget széjjel, I 
keresve az asszonyt.

— Lotti! — hangzik a székről. Most , 
már csurog róla a viz, uj érdeklődők 
állanak meg.

— Mi az?
Nyújtogatják a nyakukat:
— Mi történt? Nem tetszik tudni, 

mi van itt?
— Valami reklám..,
— Azt hiszem bolond.,.
— Mentőkért kelten telefonálni.
— Rendőrt keressen valaki.
A tömeg egyre nő. Egyszer csak 

fruska elslkoltja magát.
— Nini az

A

. ........................— cnergiá-
I val verckszi magát keresztül a tűrne- 
i gén.

— Lotti!
— Adja ide nz erszényeinél'
— AMI Zsebtolvaj, — szólal 

valaki a tömegben.
— Adja ide az erszényemet!
Az öreg megszeppen.
— Kérem, kérem.. Mi volt benne?
— l-ÚU nj ezres, egy huszkoronás 

posta, egy levél, egy fehérhátu tükör, 
egy puder-pamaes, egy préselt szegfű, 
egy fehér gomb, villamos jegy...

Az öreg odaadja az erszényt, a frus
ka elrohan, a tömeg vihogva eloszlik. 
A fáradt emberről csurog a viz. Ken
dőjével szorgalmasan törölgeti magát, 
kifújja a- orrát, aztán leszáll a szék
ről és forgolódva elindul. Ncha-néha 
megáll.

— Lotti!
Mind messzebbről hangzik, az em

berek amerre megy, megnézik, aztán 
tovább sétálnak. A jámbor kis öreg, 
aki megtalált egy re.likűlt, de elvesztet
te a feleségét, biztosan nem jön főb
bet a korzóra, hanem otthon maiad és 
a zeges-zugos Buda keskeny utcácskáin 
asszonykájával karonfogva beszélik 
meg, hogy a délutáni kávé milyen híg 
volt a Maycr&knál és:

— .. .te Lotti azt ezerszer jobban
tudod főzni. B. A.

ZHC0
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— A gyermekvédelem ünnepe. Nagy 
érdeklődés mellett tartotta meg vasár
nap Siófokon a Zsófia Országos Gyér- 

egy > mekszanatórlum Egyesület XII. köz- 
j gyűlését. Ott voltak dr. Bernoiák Nőn- 

emzényem nala van! dór népjóléti miniszter és felesége, dr.

Benárd Agojion volt népjóléti minisz
ter. a külföldi missziók képviseletében 
1 llovr kapitány. Ásta Nilscn, Tekla 
Overs. b. F.eding Biborcgg. Hermann 
Lindberg Jb. Siófokon Szabó Lásúó 
községi bíró ü-hözö’.te az érkezőket, 
akiknek nejében Bernoiák Nándor fe
lel! szivtives -zavakl an. A liözjvül st 
a siófoki szi'nJiörljen tartották ; ■. a
melyet a közönség egészen megtöltői:. 
Rákosi Jenő gvuiíó hatású megnyitó 
beszédben kifejtette, ho:.'” qz egyesület 
cella a beteg gverinokek iJápolásJ. 
Rákosi Jenő után Beruolák Nán
dor népjóléti miniszter mondott beszé
det. méltatva az ég ésűiét áldásos mű
ködését. Burchardt Bélavárv Rezső 
francia beszédben üdvözölte, a misz- 
s iók kép. i.selüt és bejelentette, hogy 
a balatoni g.ógvfürdők és nagyszálló 
részvénytársaság igazgatósága a gver- 
mékszanatórium javára 20.000 koro
nás ágyalapilvényt ‘esz Bernoiák Nán- 
dorné nexére. Több lelkes felszólalás 
után a közgyűlés •• ’gf l éri és a vendé
gek hosszú kocsisorban vonultak Sza- 
1 .Krj’m, ahol megtekintették a szanató
rium mintaszerű berendezését. Azután 
visszatértek Siófokra é.s oll megebé
deltek. Ez alkalommal számos pohár
köszöntőben éltették a külföldi mis
sziók képviselőit. Ebéd után a vendé
gek külön hajón. Almádiba mentek és 
moglokinlcílék az oltani szanatóriumot 
is. Innen a vendégek visszamentek 
Siófokra és az esti gyorsvonattal haza
utazlak Budapestre.

— Sztrache Gusztáv dr. szabadsá
gon. Sztrache Gusztáv dr., a budapesti 
kir. ügyészség elnöke a mai napon 
nvári szabadságra ment és távoliéin 
ideién Polányi Aladár dr. kir. fő- 
üRvészhelyettes látja cl az ügyészség 
elnöki teendőit.

— Az unitáriusok közgyűlése. A Duna- 
Tiszamenti Unitárius Egvliáz'kör ma dél
előtt taiíolta a Koháry-atcai unitárius 
templomban évi rendes közgyűléséi. Hajós 
Béí-a dr. ehlöki megnyitója ulán Józan 
Miklós budapesti lelkész, püspöki heiynök 
tartotta beszámolóját és terjesztette be az 
espercsi jelentést.

—- Al!á3Íoglclás a józsefvárosi pU« 
bánosváíasztás ügyében. A józsefvárosi 
rőtn. kaih cgyházkö oég hívei vasár
nap délelőtt a Mária Tcrézia-téri nép- 
is-koia udvarán népes gyűlést tartottak. 
A gyűlést Ibrányi Elemér elnök nyi
totta meg s ismertette a választás esé
lyeit. Beszéde közben a gyülekezet 
állandóan Blic&ner Ágoston lelkész 
megválasztása mellett tüntetett. Bohn 
József törvényhatósági bizottsági tag 
bejelentette, hogy a választó 11-ik 
(Vili.) kerületi tóvárosi bizottsági tag 
közül 11 Bliesnc.r mellett foglalt állást. 
A gviilós ezt a bejelentési nagy lelkese- 
déssol vette tudomásuk Bejelentette 
Bohn azt is, hogy a józsefvárosi má
sodik plébánosi állásra Birgmaier 
Ferencet jelölték. Kifejezte az egyház
községnek azt az óhajtását is, h j^v 4 
józsefvárosi plébívnia, mely ezH'?z’- 
rint a világ egyik legnagyobb ptT.-á- 
niája, idővel három plébániai körzetre 
osztassák. Bohn után Krupp György 
és Fésűs István szólaltai fel Blicsner 
mellett.

— Mirbach Ottó gróf ügye. A buda
pesti kir. büntetőiörvénvszók vizsgáló- 
birája kihallgatta a rendőrség által le
tartóztatott Mirbach Ottó grófot <’•» 
fcnwartotla vele szemben az előzetes 
letartóztatást. A gróf a vádtanácshcz 
jelenteit be fel folyamodást a szabad- 
láb rabé I yezés c ér de kébe n.

/
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sem képzelhetjük el egészséges, szép, feher fogak nélkül, mert ezek 
nélkül szépsége nem teljes; de a száj leheletének is kellemes

nek kell lennie. — Ezért hölgyeim és uraim használjanak 
reggel és a főétkezések után fogaik ápolására és 

szájüregök tisztán és üdéntartására kipró
bált, bevált szereket, vagyis:

A
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— Bornemissza báró követ Dániában 
ás Norvégiában. Stockholmból jelentik: 
Bornemissza Gyula báró magyar kö
vet ma Dániában1 és Norvégiában lett 
hivatalos útjáról sisszatérl 
hóimba. Bornemissza báró 
tette, hogy megbízólevelének 
alkalmával Keresztéig dán 
valamint Haakon norvég király élén
ken érdeklődött a magvar viszonyok 
iránt. A dán és a norvég sajtó rokon
szemes hangon foglalkozott a 
követ audienciájával. (MTI.)

— Vilmos császár eltiltotta 
nyilvános szerepléstől. Egy 
filnttúrsaság felkérte Vilmos 
herceget, a német császár egyik fiát, 
hogy egy Nagy Frigyesről készülő 
film rendezésében mint művészeti 
tanácsadó közreműködjék. A herceg 
cicin le haj’andó volt, nem ugyan ho
né; ' iArt, de az ügy érdekében
>2i’: zésére állani, de néhány nap
múlva irt a társaságnak, hogv a 
közreműködésről le kell mondania, 
mert atyja megtiltotta fiainak, hogy 
Németonszágba>nj bármely formában w 
a nyilvánosság előtt szerepeljenek.

— Lembergi Keleti Vásárok. A Ma
gyar Távirati Iroda jelenti; A varsói ma
gyar királyi külképviselet jelentése sze
rint a lembergi keleti vásárok végrehajtó 
bizottsága (Izemlberg .Akad-enricka 17.) 
az ősz folyamán vásárt rendez, melynek 
egyik főcélja, hogy iparcikkekben
óriási -hiányt szenvedő orosz pHc szük- 
ágidéit a lehelőség szerint kielégítse. A 
vásár vezetősége inár összeköttetése kel 
tort fenni Oroszországgal, ahol különösen 
’« következő cikkekre volna szükség: ké
miai és gyógyszerek, mezőgazdasági gé- 
f<-k és eszközök, vas- és késáruk, festé
kek, lakkok, kendőző szerek, cipők, kü
lönösen fűzős cipők munkások részére, 
mi-rószerek, rövidáruk, textiláruk min
ién faja, fehérnemfü, papíráruk (cignret- 
In-iliüvelv), üveg- és edényáruk, petró
leumlámpák, élelmiszerek, zsír, konzer- 
•ck és dohány. Kereslet általában inkább 
'•Isőrcndii szükségleti, mint fényüzési 
lílkkek iránt mutatkozik. Orosz részről 
t artósra kerülne: cserzetten bőr, nagy
mennyiségű nyers prém, len, kender, 
ltoniló, lui'liesztáni gyapot, cukor és 
Wbonn.

Boros István ügyében még min- 
níncs eredmény. Legújabban nó- 

tnnu jelentkezett, de érdemlego 
ict mindössze Borosnak egy barátja 
Mondott. E szerint Borossal szombaton 
«te Nagyiótónyen találkozott. Boros 
cilelt, csal, köszöntötték egymást. A de- 
tokt-ivdk igen Atókeenek látszó adato- 
fat kutattak fel erre vonatkozólag.

— Halálozás, Gold Lajos magúnhiva-
•alnok 27 éves korában f. hó 9-én este 
rövid időig t_..J .......
•Ihunyt. Temetése hétfőn délután négy 
kakor lesz a rákoskeresztúri izr. teme
tőben.

— Bombarobbanás Madridban. Az 
elmúlt éjszakán éjfélkor Madridban a 
Grand Hotel rácsozata előtt felrobbant 
egy bomba. A robbanás nagv páni-kot 
okozott a 
Szerencsére 
robbanásnak, 
könnyen megsérült

— Bischitz Bandi
kerül. Megírtuk, hogy Bischitz Bandi 
Endre fővárosi ügyvéd azt a kérelmet 
teriesztette Koricsánszku József dr. 
vizsgálóbíró elé. hogv tegyen indít
ványt a vádtanács előtt arra, hogv ren
deljék el a h'kásán való házi őrzést 
ta. ö költségére. \ fennforgó körül mé
nvek alapfí ' ugv a vizsgálóibi.ó, mint 
n kir. ügv Bandi Endre
kérőiméi r’ ;• I - i . L tlí-k a vád
tanács ok*, -hol ,1 .*•; 1-diabra helyezés 
kérdósvJ.cn ii'., • k u dön
tést.

— Helyreigazítás. Molnár Károly 
bonklnvatalnok. akinek előző számunk
ban öngyilkos súgóról adtunk hirt. an
nak közlését kéri, hogy nem követett ol 
ön £ yi Ikoss árot.

•— Vétkes bukás. A háború óta igaz, 
hogv a l ü'io >clekménvc\ itvcniékonycn 
fnlszaporodk1'... de a kiilönl öző konvmer* 
ctólis korejun' --.rák erodniényc az volt, 
boy közel 5 év óta hamis vag\ vétke, 
bukás miatt nkl ellen nem indítottak 
oljiiTást. A g.uda ,..i válság nyomán meg
tört a kedve, ő koniunkfurR és most a 
randöraég csal- r<l bukás minit Rúzncr 
SándoT 28 . I .-.ke,löt elö/elvs le- 
tartézlutásza helyette.

Slock- 
kijelen- 
átadása 
király.

> Diszkoszdobás: 1. Pctrasovszky 41.44 
110 m. gátfutás: 1. Stollmár 16.2* p. 
Rúdugrás: 1. Braunsz 300 cin.; 800 ni. 
síkfutás; 1. Fonyó 2.04 p. Hánnasugrái 
(előverseny): 1. Braun 14.27 m.; 2. pj,

| fulaczy 14.14 m.; 3. Gáspár 13.93 m. 
i előny nélkül. Gerely vetés: 1. Gyurii

46.10 m. Slaifétaverseny: 1. MAC 3.41 p, 
i 
I

Megyer
/. futam. I. Magda (4), 2. Pintyőke (3). 

3. Türkin. F. in.: Ahncnrausch, Rasputin. 
20:98 . 20:34, 30.

II. futam. 1. Aranyom (4), 2. Alpesi
lány (4), 3. Jolly (1). F. ni.: Herzliobster, 
Vártleány, Robin, Matyi. Vera III.

III. futam. 1. Tövis Jankó (6), 2. Sinn- 
fein (6), 3. Labedame (3). F. ni.; Delnő, 
Edith, Sunbeem, Szerencse. 20:62, 20:64, 
16, 32.

IV. futam. 1. Vadászkaland .2), 2. Ve
zér 41), 3. Gállá (8). F. m.: Stry, Tenni* 
Girl, Vicis-pán. 20:76, 20:30, 26.

V. futam. 1. Gitarre (1), 2. Servius (2), 
3. Pouvoir (6), F. m.: Epsomfia, Lacrima, 
Macika, Gerö, Brigitta, Féltag. 20:34, 
20:20. 22, 24.

VI. futam. Mátyásföld (2’4), 2. Gemahl 
(2j$), 3. Garani (10). F. in.: Mnlvoisic, 
Bovary. 20:56, *20:32, 38.

VII. futam. 1. Mac (3) és 1. Caesonia 
(1’4 r.), 3. Excellenc (12). F. m.: Boroe- 
vic, Pandúr. 20:36 Mac, 16 Caesonia, 
20:26, 24.

— György görög herceg a frontra 
ment. Szmirnából jelentik: György gö
rög herceg, valamint a görög hadsereg 
főparancsnoka a szmirnai vezérkarral 
a görög frontra indult. (MTI.)

— Letartóztatott kereskedők. Kaszt- 
ner József bőrkcrcskedöt és Friedigcr 
Bornál kereskedőt — mint ismeretes — 
a rendőrség hamis tokotokkal való ma
nipulálás miatt előzetes letartóztatásba 
helvzle. Minőiét kereskedőt átkisérbék a 
királyi ügyészségre és a soros vizsgáló
bíró hétfőn foglalkozik ügyükkel.

A cigarettapapir-adó. A Magyar
K “kedelmi Csarnok díszműáru sz»k- 

' e.'i//lúlva ülést tartott, inelven a ciga
rettapapir-adó törvény végrehajtási uta
sításával foglalkozott, Ullmann István 
miniszteri tanácsos hangsúlyozta, hogy 
a végrehajtási utasitás értelmében 
augusztus 1-ig adhatók el hüvelyek és 
cigarettapapírok handeroll nélkül és 
augusztus 1-ig eladott mennyiség után 
sémin féle adót nem kell fizetni.

— Az
(Shaving ______ , ___ _______
valóban örömet okoz. Ennek egyforma 
s soha nem száradó sűrű habja a sza
káit gyorsan, és alaposan megpuhitja, 
úgy, hogy a borotválkozás igen köny- 
nyen végezhető.

i

magyar

„Elida** — bortvaszappannal 
Stick-cl) való borotválkozás

i
Ügető

K&ZGAZDASAG

* A kis grizett hete lesz a Vígszínház 
s hete is. A jubileum után is mindig ‘ táb
lás ház előtt játsszák a nagyszerű ope
rettet, amely ezentúl is minden este fél- 
n.yo-lc órai kezdettel kerül színre.

* A jövő heti műsor. A Városi 
ház e heti műsorát változattanul a 
rcncsetánc dominálja. Stolz népszerű 
reltjét hétfőn, kedden, csütörtökön^ 
fokén és vasárnap este adják. Szerdán 
A zstdónő megy, szombaton A trubadúr 
és jövő vasárnap délután A szevillai 
borbély.

* Nézze meg a „Tündérok cselédjét" 
a Sc?.la-szinházhan.

* (Priscilla Dean), a hírneves ame
rikai filmstar legújabb kreációja: Éj
féli látogatás" címmel kerül bemuta
tásra a Kert moziban. Ezt a csodás mű
vészettel megjátszott filmet A vadon 
leánya című kép egészíti ki egyrészt, 
másrészt pedig ujalbb szenzációval 
szolgál a Kertmozi, amennyiben fárad
ságot és költséget nem kímélve, e 
Carpentier és Dempsey, a világhírű 
boxmatadoroknak, a Jersey-Cityben 
lefolyt küzdelmének introdiukciójút, a 
mestereik l>oxtféningjét az amerikai 
Pathé-gyár kiadásában már most je
lenteti meg. A Jóhnson—JefTrics- 
match óta (1910 — Reno) nem volt 
ilyen hatalmas érdeklődés Imxmatch 
iránt. Ez a műsor, mely bármelyik leg-

Szin- 
S»e-

I. futam. 1. 
más (1’4), 3.
Janicsár, , , _.o,__
bora. Jogász, Mausi. 10:14—9. 10:11, 10.

II. futam. Róbert (1'4). 2. Farka (2J4),
3. Rátét (5). F. m.: Ördög, Citera, Jo
hanna. Pompás. 10:27, 10:17, 20, 24.

III. 'futam. Aqua Viva (1’4 r.), 2. 
land (3), 3. Dinem Dánom (6). F. 
Vallomás. 10:14, 10:11, 12.

IV. futam. Meemixe (1), 2. Gyurka
3. Felrlipost (8). F. m.; Rebelia, 
szél. 10:20, 10:12, 12.

V. futam. 1. Grivotette (2% 
Wadhmann (4), 3. Dcrwisch (3). F 
Ottó S. 10:12, 10:12, 21.

VI. futam. Indus—Rajongó (2% r. 
Betyár—Carene (3), 3. Miza B.—Nj 
(5). F. ni.: • Pipsi—Rajacli, íme—M; 
10:14, 10:11, 12.

VII. futam. Susi (2 r.), 2. Russia (-6), 
3. Alsó doch (4). F. m.: Drohrer 11, Pi
ros-ka, Bukarest, Pipsi. 10:15, 10:11,17,16.

Tündérleány (1J4) és Senki
Jóság (4). Ffm.: Bakarat, 

Picikém, Gyöngyvirág, Cím-

>es Kornuan i. no u-en este *»i« ■ , . , • , ...tartó súlyos betegség után ^okdTb, tél{ színháznak is hecsule-

szálló 
nincs

Az

vendégei között, 
ember áldozata a 
angol nagykenet 

a karján. (MTI.) 
Endre szabadlábra

1 téré válnék, ismét bizonyítéka annak, 
hogy a Kertmozi mint eddig is, toviílbb- 
ra is vezet. Előadások 8 és fél és 10 
órakor. Telefon 11—47.

* Nirvána. A német filmprodukctó 
hatalmas sliKi meglepetései szolgál a 
filmtótognló közönségnek. Delekiivtörté- 
i.éttel, de nem olcsó hatású (s mór ezer
szer ismételi kalanitdvk sokaságával. A 
történet főmotivuma a keleti mászterium, 
mely az indiai vallás ködös némaságét 
használja fel az. események kflx»gozásána. 
A főszereplő titáni alakját, ki örök titok
ként uralkodik terek és idők fölött és 
látnoki erővel szemléli a jövőt, nagy né
met színész, Bernhard Gaetzke játssza, 
nrajd ugyanezt a szerepet az események 
folyamán a liires ’ r^osz fi lm színész, Vla
dimír AgaleíT vésd át, ki mellett nagy 
szerepe jut a dán Rrelnn Pisinek. és a 
magyar Gclkért I -ir.srrr.k. \ női főszere
peket Esi Evw <\ Ig .’iu Sundy játsszák. 
Különös, izgalmas ■ • I ’"kir. markoló ese
mények vonulnak föl 6 részkeu. 36 fel- 
vonásom keresztül. A rendezés szonxáviós 
diostermü. A felvételek egy része Ma
gyarországon készült. Ezt a hatalmas 
filmet a M-agvnr Progrcss FDmgyár (e;.- ' 
előtt Uher) hozza forgalomba és az elő
kelő közönség közkedvelt szín’uVa. n 
Kert-mozgó fogra augusztus 1-töl kézda-c 
jáiszani.

Mmar és ö'seffi
Ma két helyen, Megveren és 

iigelöpályán hódollak a verseny! 
, -porinak híveik. Mindenütt nagv kő-1 
i zönség gyűlt íis,sze s míg nz ügetőn i 
f supn favorit nyert. Megyeren egv-két! 
második esély is érvényesüli. A rész

1 letes eredmények:

■n, az

i
i

I „Atiantioa" Tengerhajózási Rés> 
yónyytársaság folyó hó 7-én tartotté 
meg tisz-asülyi Polnav Jenő volt közélel
mezési miniszter elnőklás-ével évi rendes 
közgyűlését. Az igazgatóság inditványá. 
n-ak inegfclclőlcg részvényenként 100 ko
rona osztalék (50%) fizetését határoztad.

Az Ergon ipari és Ke; oskedelmi R.-T, 
junius h-ó 30-án tartott rendes közgyiilé- 
s-én megállapította az 1920. december 
31-én lezárt üzleti év mérlegét, elhatá
rozta a vagvonvá-llságinak váltságrészvé. 
nyék utján való lerovását, -az alaptőké
nek 15%-a-l való leszállítása és megfelelő 
felemelése utján, továbbá az alaptőkének 

; 30,000.240 koronára való 
i uj tagokkal megválasztotta 
| gá-ba Rudnyánszky György urat
■ iigvelő-íjízottságába Okolicsányi 

UT.lt.
Baráti Szaszfinomitó r.-t. e _ 

I tartotta VII. közgyűlését, melynek hatá
rozata alapján nz 1919—20. üzletévre 14 

. i saizalék osztalékot (28 K) fizet e hó 5-től 
Forgó- ®u/'3Pesten a Magyar-Olasz Bank r.-t., 

; Wienben az Allgemein-e Depositen Bank 
főpénztáránál.

A Magyar Elet- és Járadékbiztosító 
. Intézet mint, szövetkezet junius 30-án 
tartotta XVIII. rendes évi k-özgülésél, a 
rászjcgybírlokosok elénk részvétele mel
lett Széchenyi Viktor gróf nemzetgyű
lési képviselő el nő kié sí vei. Jelen volt 
Erdődy Tonnás gróf kamarás, Rud- 
nyásn-szky József báró főrendiházi tag, 
EhrcnhöfTer Aladár miniszteri tanácsos, 
I.ismyai Danó Tihamér h. államtitkár, 
Sereghy Elemér dr. zeneiró, Szerdahelyi 
Jenő dr. h. áBamtitkár, Kállay Dezső 
igazgató, Szombathv Kálmán fősjprkesr- 
tő, Szőts Pál miniszteri osztálytanácsos, 
Pongrácz Jenő báró kamarás, Kállay 
Sándor tanácsi cg yző, Szundy Károly dr. 
kir. tanácsos, Temple Rezső h. államtit
kár. Vajda Károly dr. főorvos. Soltész 
Adolf dr. igazgató, Kállay B'íHa vezérigaz
gató. A közgyűlés örömmel vett tudomást 
az 1920. évi sikeres működésről, mely a 
vagyoni helyzet, dijl rvéte] és a tőkeállo
mány jelentékeny növekedését ernd'>nék 
nvezte <'s az igazgatóságnak, valamint » 
tisztikarnak elismerését és köszönetét 
nvilvánitotta.

| Az Orion Filmgyár és Forgalmi Rt. 
július 3-án megártott rendkívüli közgyű
lésén alaptőkéjét 2 milióról 10 millióra 
emelte föl. Az igazgatóság tagjaivá 
Wenck'heim László gróf, Széchenyi Vik
tor gróf, Bartókv József dr. v. b. t t„ 
B-attbav Dezső dr„ Buday Barna, Fodor 
Miklós, Hegedűs Gyula, Horváth Imre, 
Jekelfalunsv Zoltán v. b. t. t.. Krisztiéi

■ Sándor dr., Marsohall Ferenc dr., Ocskay 
Sándor, Papp Várv Elemér, Rákosi Ja
kab, Pogány Pál, Sziillő Géza cs. kir. ka
marás választattak meg. A f ebi gyei ö-W- 
zottság tagjai Englerlh Károly, Pfc-sy 
Henrik és Wagner Károly dr.

A Pesti Tözrde uj számában Popo 
vics Sándor nyilatkozik a pénzügyi kér- 
elésekről. Ghillány Imre báró n mezőgaz
dasági helyzetről. Információt közöl ■ 
lap dunai hajópark felosztásáról, a va- 
gvonválh.'gbank megalakulásáról a bu* 
dapest:. ’éicsi, berlini tőzsdékről. A főbb 
cikkek: a Danira részvényeseinek kAhá- 
riájh — 360.000 magyar Foresfa részvé
nyes várja az osztalékot. — A Plhöbus 
rósz , ('‘nyesek panasza. — A gazdasági 

( depresszió Szegeden. — Meglepő kudarc

felemelését > 
igazgatósa- 

és feí- 
Zoltán

Al-
m.:

hó 4-du

■él kér ép ár Derbyt 
Uharetzky nyerte 
Jé Fővárosi kerékpár Egylet 

nemzetközi versenye

Vasárnap délután került eldöntésre a 
Fővárosi Kerékpár Egyesület rendezésé
ben a Millenáris pályán a magyar kerék
pár Dcrby 1000 m. távolságban, amelyet 
Uharetzky Ferenc nyert meg egy kerék- 
hoszal. A németek részéről csak Max 
Martin és Bayer indult, utóbbi a 2000 mé
teres meghívás) versenyben Uhareczkytöl 
vereséget szenvedett.
- A verseny győztesei a következők voltak: 

ünnepi megnyitó verseny, 1000
1. Eigncr Jenő (FTC) 1.55 inp.

10 km. motorverseny. 1. Weidl Emil 
(Máv.) 9.30 p.

Magyar kerékpáros Derby, 1000 
1. Uharetzky Ferenc (Vil.) 1.54 p.

Motorvezetéses verseng. 1. Bartos, 2. Max 
Martin. 3. Tóth.

Tandemverseny, 2000 m. 1. Nagy Balta 
S.30 -p.

Kihivási verseny, 2000 m. 1. Uharetzky 
Mihály, 2. Bayer (Drezda).

Nemzetközi páros verseny, 15 km. 1. 
Uharetzky—Burghardt pár 23 50 p.

Meghívásos nemzetközi motorvezetéses 
verseng, 40 km. 1. Bartos Gyula (TSE) 
(vezető Bartos), 2. Max Martin (MTK).

m.

m.

Országos 
(itJilelUcai viadal

Németh g deno két. rekordot! javított

A Feerncárosi Torna Club vasárnap, .. ___ ......... -
délután az (Mlői-iiti pályán országos irt- í a Rvapjuaukciókon. Szerkesztőség és ki* 
létikai viadalt rendezett, amelynek cdöMviatal VI., Izabella-utca 43. szám,
értékesebb eredménye -•
FTC futása az 1500 méteren volt, ame- 1 
Ivet 4. 5, 6 p. alatt tett meg és ezzel 
országos ........................................
a verseny __ __ ..
mérföldéi távolságban és a tavalyi „„ 
ját maga állal felálitott 4.28,2 p. rekord
ját mvgjavitotta, amennyiben az egy 
angol mérföldéi távot 26.4.5 p. alatt 
futotta meg. Némethi/ teljesítménye di
cséret remélt ó. amennyiben két rekordot 

i javított. A hármasugráan Gáspár javított, 
I országos rekordot.
I A győztesek a következők; 100 m sík- ' 
j futás: I. Gcrfí 11.1 mp. Maga- grás: 1.!
\ Gáspár 130 cm.: 1500 síkfutás: 1. Némc-
Ihy Jenő 1.5.6 p. (n kord) 1 angol I 

Imid.; 1. Némethy Jenő 4.26.5 (rekord).1i

Némcthy Jenő ' Telefon 121—(M.

rekordot janitott. Némethi] 
után tovább futott egy angol 

i sa-

XB ^övAfO*’ |Naponta este ’/s8 órakor 
-sütürtők, szombat, va- 

H 0 02 VlJI W.ihT- és ünnepnap d. u.4
órakor a nagy júliust 

Városiig®' műsor I - Előadás után 
----- I villamos közlekedés a va- 

Telefon-szám: 55-55 Iros minden irányában.

SZOMAHÁZY ISTVÁN 
szerkesztő távol létében a 

kosz-ósért
Dr. ELEK HUGÓ 
szerkesztő felelős.
■Társsze /kesztő: 

PAJOR MÁTYÁS
„UJSÁGÜZEM" R.-T BUDAPEST

felelős

k%25c3%25a9rd%25c3%25b3svJ.cn

