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Franciaország erélyes fellépése 
Németország ellen afelsősziléziai 

kérdésben
Briand jegyzéke az angol és 

olasz kormányhoz

Berlin, julius 17.
(IVoW.) 'A francia nagykövet teg

nap délután közölte Rosen dr. külügy
miniszterrel, hogy a francia kormány
nak Lerond tábornok beható és igen 
határozott jelentései, valamint a len
gyel kormány sürgős közlései alapján 
kételyei vannak a németek magatartása 
következtében a felsősziléziai helyzet 
egyre fenyegetőbbé váló jellege, to
vábbá annak veszedelme felől, hogy 
Felsősziléziában, erőszakos akció tá
mad. A nagykövet az alábbi követe
léseket támasztotta:

1. A német kormánytól minden 
szükséges intézkedést megkövetelnek 
arra, hogy az önvédelmi és önkéntes 
szervezetek lefegyvereztessenek. fel- 
oszlattassanak és Felsöszilézia hatá
rairól eltávoli Itassanak.

2. Németországot felszólítják, tegyen 
meg minden szükséges rendszabályt 
arra, hogy a szövetséges hatalmaknak 
a békeszerződés végrehajtásáról való 
döntése Felsősziléziábam semmiféle 
ellentállásra ne találjon.

3. Németországnak meg kell tennie 
minden rendszabályt francia megerő
sítések gyors odavonása érdekében, 
amely erősítéseket esetleg Felsőszilé
ziába küldenek. Francia ország egy 
hadosztályt szándékozik Felsősziléziá
ba küldeni.

A külügyminiszter a francia nagy
követ e lépésének tudomásulvétele 
után haladéktalanul és nagy nyoma
tokkal felhívta a figyelmet aura, hogy 
már hetek óta s főleg az úgynevezett 
tisztogatási akció óta német részről 
naponta és óránként sokkal súlyosabb 
panaszok merülnek fel Felsöszilézia 
miatt. Rosen dir. emlékeztette a francia 
nagykövetet arra is, hogy már a tiszto
gatási akció megindulásakor félre nem 
érthetően kifejezte a német kormány
nak ez akció hatályossága feletti ké
telyét s annakx a meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy a lengyel in- 
surgensek csak látszólagosan vannak 
lcfcgyverezve. a valóságban azonban 
bentmaradfiak az országban s tovább 
gyakorolják terrorisztikus tevékeny
ségüket.

Ez ideiglenes válasz után a külügymi
niszter fenntartással élt, hogy a német 
kormánv véglegesen is állást foglal
hasson. (MTI.)

Pária. julius 17.
(Havas.) Az a jegyzék, amelyet Briand 

miniszterelnök az angol és az olasz kor- 
mánvhoz intézett Felsöszilézia ügyében,, 
többek között ezeket mondja: A német 
bandák igy lábhoz telt fegyverrel ma- ! 
vadnak s erőszakkal beavatkoznak, ha a 
hatalmak döntése a fdsőszilézini kérdésben , 
nem lesz teljesen kiri/ffitö. A francia kor- . 
mány ennélfogva lehetetlennek tartja, ( 
hogy a legfelsőbb tanács a technikai bi- ; 
zottság csak nébánv napig tartó tanul
mányozása után üljön össze és ily ko
moly kérdésben improvizált döntést 
hozzon. A miniszterelnök rámuta
tott arra, hogv a szövetségesek csak 
nemrég lehetetlennek tartották, hogy a 
végleges megoldás vizsgáló Iával foglal
kozzanak, míg a bizottság a lengyel és 
német bandáktól nic.d'sz'Jlott szavazási 
terül?■ újból lisszn nem n’i-'tv tek'n- 
tólvét. Indítványozza ennélfogva, hogy a

szövetséges kormányok a döntés feletti 
l)énminő tanácskozás vagy a legfelsőbb 
tanács összeülése elölt küldjék ki a szük
séges megerősítéseket, hogy Ismét helyre
állítsák a szerződés és a szövetségesek 
döntése tiszteletben tartásának elenged
hetetlen biztosítását. A francia kormány 
e tekintetben mór most intézkedéseket 
tett s többek között Lairrent nagykövetet 
megbízta, hogy a német kormány 
figyelmét irányítsa a felsősál-éziai tart
hatatlan helyzetre. A francia nagy
követ Tépését támogatnia kell az angol 
és az olasz nagykövet lépésének, hogy

.,A nemzetgyűlésnek megvannak 
a maga kötelességed

„A háromnapos hecc Irtó pénzébe került az államnak" — 
Hegedűs nagyszabású beszéde Egerben

r- A Wíf/öi Naptó tudósítójától. —

Eger, julius 17.
Hegedűs Lóránt pénzügyminisiz’ter 

ma délelőtt ismertette pénzügyi poli
tikáját több ezer főnyi töniQg előtt. 
A roépgyülést dr. Hagy János, a ke
rület nemzetgyűlési képviselője nyi
totta meg rövid beszéddel és felkérte 
a pénzügyminisztert beszéde megtartá
sára.

Huge.íüs Lóránt pénzügyminiszter 
szűnni nem (akaró éljenzés és taps 
között kezdte meg beszédét.

— Nagyo köszönöm — mondotta - 
Egri Nagy János tisztelt baráom sd- 
ves üd vözletét. Harminchárom észten- 
deje unnak, hogy mint süvölvétny ifjú 
itt •voltam Egerben. Harminchárom év 
a statisztika szerint egy ember élete. 
Egy emberélet után jöttem most 
vissza. Emlékezem, hogy álmodtam 
akkor egy nagy magyar babáról, ál
modtam, de önök is álmodtak 30 
millió boldog magyarról és annak 
dicsőségéről. Elmúlt a gyermekikor, 
c’jmwTtak az álmok, most visszajöt
tem. Visszajöttem és remélem," hogy 
nem fogok csalódni abban, hogy az 
egri nép meg fog engem érteni, ami
kor azt mondom, amit december 
20-án mondottam, amikor mindenki 
azt hitte, hogy mindennek vége. Pe
dig mi nem vagyunk egy jőM-menl 
náció, mi egy ezredévnek vagyunk 
összekovácsolt nemzete és ha nú 
nem hagyjuk el magunkat, nincs az a 
földi hatalom, amely minket el tudjon 
pusztítani. (Éljenzés.) Azt kérdezem, 
hogy el akarjuk-e hagyni magunkat 
és bele akarunk-e az őrök szégyenbe 
sülyedni? (Eilentmondáso-k.) Aki ezt 
akarja, az számoljon le, mert rá a 
rothadás vár.

Ezután arról beszélt a pénzügvmi- 
miniszter, hogv amióta kétféle pénz 
\an, ajnióta a magyar pénz független 
az osztráktól, azóta önálló Magyar
ország, majd igy folytatta:

__ Ha mi magunk nem tudunk 
lalpraállani, akkor más jön be és 
más fog talpraállítani bennüihkct, — 
ha nem saját magát — azért kell siet
nünk. azért nem engedtem meg. hogy 
a vagvonváltságot elhalasszuk az ősz
re. Nekünk készen kell lennünk, mert 
ha azt mondom az antantnak, hogy 
készen vagyok, nincs az a földi hatal
masság. amely ennél többet el tudjon 
vinni. (Éljenzés.) Én vagyonokat ka-I 
szálok, a felmentettél pénzt kérek, | 
hogy a hadirokkantat eltartsam, a ha- . 
dhngvontszerzőtől vagyont kérek, 
hogv az államot eltartsam és minden- 
kitol kérem, hogy adja ide ötéves jö

teljes hatást lehessen elérni. A szövetsé
gesek erősíti seinek gyors szállítására a 
mámét kormánynak intézkedéseket kell 
tennie. A szakértő-bizottság várva a»t, 
hogy Feisöszíléziálwi most és a jövőben 
a biztonságot helyreállítják azzal, hogy 
elegendő szövetséges haderőt küldenek, 
tárgyalhatná, és előkészíthetné a meg
oldást és a szerződés végrehajtását. Mi
helyt a szövetséges csapatok abban a 
helyzetben lesznek, hogy biztosíthatják a 

i szerződés végrehajtását Sziléziában, a 
' legfelsőbb tanács azonnal összeülhet.

(MTI.)

vedelmét, hogv a többit megtartsam 
számára. Ez az a húsz százalékos va- 
gyonváltság, mert évenként átlag négy 
százalékot hozott a vagyon és ez öt 
évte húsz százalék. Természetesen a 
földbirtokostól ugyanannyit kell elven
nem. mini a bankoktól. Nálunk min
denki szívesen emeli a szomszéd adó
ját Én azt mondottam, képzeljék el 
azt, hogy 3—5 évág nem volt jöve
delmük, tehát ez a 3—5 évi termés az. 
amit- kérek vagyonvúltságul. Azt mon
dót tanx hogv nem megyek tudósok
hoz, mert ezek sokkal kevesebbet tud
nak, mint azok, Akik semmit sem 
tudnak, hanem megyek a néphez s igy 
elmentem Szentesre és Hódmezővásár
helyre és megértettük egymást. Először 
bebizonyították, hogy a három mázsa 
sok és én engedtem. Abban is van 
igazság, hogv minden gazdának öt 
holdig mentesíteni kell felszerelését. 
Ebbe is belementem. Harmadszor bele
mentem abba, hogv aki a fronton 
szolgált, 30 holdig egyharmaddal ke
vesebb váltságot fizessen. A vállság 
alapja csak a kataszteri tiszta jöve
delem lehet. A nagy adjon földet, 
hogy azt a kksineík adjam oda. de 
nem ingyen, a magántulajdon alapján 
csak becsületes munka árán kaphat 
földet mindenki, ennélfogva csak mun
káért. vagv búzáért adom a földet. 
(Hehioslés.) Miután azt mondották, 
hogy a három mázsa nagyon sok, le
szállítottam és tegnap sikerült is meg
egyeznem, hogv a legkisebb gazdánál 
45 kilogramm legyen a váltsák Tehát 
elmentem egvbatodáig. A legnagyobb 
fog fizetni két mázsán felül vfllamenv- 
nvivel. Ez olyan enyhe, amelynél eny
hébb nincs az egész vi ágon. É’isnic- 
rém. hogv méltán szamrehánvást fo
gok kapni ezért, hogy ennvit enged
tem. Tervem egy negyedrészét viszem 
csak keresztül és sokkal kevesebb 
pénzt kapok, mint akartam.

— Azt akartam, hogv a magyar 
adóalanyok megmaradjanak, hogy a 
jövő költségvetésbe is tudjanak adót 
fizetni. A nagy fizetheti földben, a ki
csi is, amit azonban nem szerelnék, 
tartsa meg a földet magának. Vagv 
búzában kiveti, vagv pedig pénzben, 
ha nem tud fizetni, akkor adok rá bc- 
lúblázott kölcsönt. Ez rz n . varvon- 
vállság, amely igazságos, elbírható és 
legenyhébb. Mi van Németországban és 
Ausztriában! Németországban hoztak 
egy vagyonadót, amely elveszi a leg
magasabb fokon a vagyon 98 és 
1'2%-át, vagyis csak 1.1% vágyó: ma
rad meg, ha beváltaná. A vagyon ki 

I

fogja bírni ezt a váltságot, mert a® 
nem lehet, hogv folyton csftk a cse- 
rencsétlcneket adóztassuk meg, nem 
lehet, hogy kénytelen legyek minden 
hónapiján sóból, gyufából adót csi
nálni. Ezt nem lehel kibírni. A ma
gyar vagyonos osztálynak meg kcü 
tudnia, hogy egy országot kormányoz
ni fog. a jogokkal nagy kötelessége^ 
is járnak.

De azt is mondom, hogy a nem
zetgyűlésnek is megvannak a ma
ga kötelességei. Nem az, hogy 
botrányokat csináljanak (Viharos 
helyeslés), nem az. hogy minden
ki miniszter akarjon lenni, nem 
az. hogy ne tudjanak megnyugod
ni a ma már nem miniszterek és 
felborítsanak mindent, nem az, 
hogy minden tekintélyt folyton 
leromboljunk, mert tekintély nél
kül fenntartani sem egy Házat, 
sem államok nem lehet (Viharos 
helyeslés.) és nem az. hogy mes
terséges hírekkel rontsuk a koro
nát. Maga ez a háromnapos hecc 
leverte a koronát 20 centlme-meL 
Ez irtó pénzébe kerül az állam

nak.
— Nekem tegnap azt mondották a 

parlamentiben,— folytatta Hegedűs -— 
hogv pazar vaig-vok és fűikor vágyóik. 
Hát igenis én fukar vagyok, mert 
semmiféle cofruugra nem engedek köl
teni. Ezért szüntettem meg'a közélel
mezési minisztériumot, az autóikat és 
éppen ezért tettem szabaddá a ga
bona forgalmat. De pénzt adtaim a 
magyar kultúrára, a testnevelésre. Él
jenek a gyermekek, mert most nin
csenek gyermekek. A mi szegény 
fiaink nagy részét hiába várjuk vissza. 
De meg kell várni, amíg jönnék má
sok, uj fiuk, azoknak adjunk tiszta 
magyar kultúrát, amely keiresztül- 
ragyog minden demarkátión. A mi 
kultúránknak tisztának kell lennie, 
mert nem pókhálós istálló, hanem a 
bibliai hét'karu gyertya tartó az, 
amelynek minden.- magyar ember sze
métben égni kell. Azért mondom azt, 
hogy nekünk nincs más dolgunk, mint 
összeszedni a vagyonúnkat és az álla
mot kielégíteni és túlélni azt a pár 
esztendőt, a inig a csillagok megváltoz
nak.

Percekig tartó viharos éljenzés és 
taps fogadta a pénzügyminiszter sza
vait.

Utána Egri Nagy János, a kerület 
nemzetgyűlési képviselője intézett tar
talmas beszédei a válá s'tóközönség
hez. majd egyhangú lelkesedéssel el
határozták. hogv Hegedűs Lóránt 
pénzügvlminisztcr beszéde alkalmából 
üdvözlik a kormánv! abban a biztos 
reményben, hogv minden fordulat el
lenére erélyes kézzel és telve akarat
tal fogja vezetni a sokat szenvedett 
és porig alázott nemzetet a feltámadás 
utján. Az egri választókerület közönsé
gének minden egyes tagja a kormány 
mögött áll. (Lelkes éljenzés és taps.)

Ezután Hegedűs I óránt pémdlgymi- 
nisztemek a városháza ■ kistermében 
Ijcmutatták a városi tanácsnokokat.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazába* 
Hiszek egy isteni örök igazságban. 
Hiszek Magyarorszag feltámadásában.



HETfOl NMPLü mi. julius is.

Elsikkasztott 
anwrikaiszeretstadományok 
Súlyos visszaélés Ped'ow kapi
tány nevében — Egy fővárosi 
fogalmazó és kezelőtiszt szél

hámossága
— 'A Hf/lAi Nápdi —
Ex év márciusában került Szamosi 

András, a székes fős á ros tanácsának 
fogalmazóra a közjótékonysági ügy- 
osztályba. Állása révén összeköttetésbe 
került Pedlow kaphátunysl, az ameri
kai Vöröskereszt-akéló vezetőjével, aki 
a főváros számára bőkezű szeretet- 
Adománv . t juttatott. Ezeknek az 
•merik ai ajándékoknak Ívelésével 
Szamosi fogalmazót bízták meg, aki a 
Ábráit ajándékokból száz rend vászon- 
öltöny!, több vég flanelt. száz pár ha- 
risru/át és hatvan rend női fehérneműt 
el sikkasztott. összejátszott Leugycl 
Géza fővárosi kezclötiszttcl. akinek 
a közvetítésével eladták az elsikkasz
tott adományokat több mint százezer, 
kérönéért. Amikor a sikkasztás kide
rült, Szamosit és Lengyelt letartóztat
ták. A klr. ügyészség Szamosit hiva
tali sikkasztás. Lengyelt pedig orgaz
daság bűntettével vádolta meg.

A bűnvádi eljárás során beadvány 
é-kezeit Pedlow kapitány aláírásával 
a fővároshoz. A lx-advánv hangsu- 
hozta. hogv az amerikai misszió Sza
mosi Andrással mint magánemberrel 
állt összeköttetésben, a kiutalt szore- 
letadomúnyok felett Szamosi szaba
don rendcfkeziieteft és az amerikai 
misszió tulajdonjoga csak akkor ve
szett d az adomán vök felett, ha azo
kat Szamosi kis olgúltatta. Pedlow ka- 
pitány azt is kérte ar irat szerint, hof/rf 
Szamosit ne vonják felelősségre, mert 
ha bűnt követett el, akkor azt csakis 
ez amerikai misszió sérelmére követte 
el. ők pedig sem a bűnvádi eljárás 
megindítását, sem pedig megbüntetését 
nem kívánják

Dr. Slpfiez Jenő polgármester a be
advány folvtán határozatot hozott. El
fogadta a Pedlow* féle beadvány kije
lentéseit és c hatámzofot kö'.űlte a 
bilntetőtörvénvszék vúdtanácsávál is. 
A büntetőbíróságnál gyanúperrel éltek 
és vizsgálatot rendeltek el. Dr. Vásár
helyi l.üntetőtörvi'nvszéki vizsgálóbíró 
megidézte Pedlow kapitányt, felmu
tatta előtte a beadványt, mire Pedlow 
eskü alatt vallotta, hogv n beadvány 
hamis, mert azt nem íratta és nem is 
irta aló. Pedlow levelét erre a vizs
gálóbíró bűnjelnek minősítette é« Sm- 
mosi ellen most újabb eljárás indult 
meg.

A hivatali sikkaszt,ás ügyében a bür»- 
tetőtörvényszók dr. Perénut Gábor 
tóbhb>ró elnöklésével augusztus 15-én 
tartju meg a fötárgyalAst.

Beavatott politikai körökben a kö
zeli napokban döntő fordulatot vár
tnak a politikában. Egyrészről a kor
mányt táínogaló pártok, másrészt az 
elleneék nagy boréi előkészületeket 
tesznek, minden vonalon nagy izga
lom tapasztalható é» mindenki érzi, 
hogy

ezen ■ héten cl kell dönteni azokat 
a kérdéseket, amelyek már most 
napok óta a legnagyobb Izga
lomban tartják a nemzetgyűlés 

tagjait.

Elsősorü/au a HezWcr*p-ügv írt, 
amely az izgalmat szítja. Az Andrássv- 
pártban ezzel kapcsolatban rrtozgalcnn 
indult, amely Rakovszky István há2- 
cfnök ellen irány-ult, ment úgy tudták, 
hogy Benlczky Jtakovszkyval egyetér
tésben járt el. Ez az izgalom azonban 
mór lecsillapodott és vsak kevesen 
vannak az A^drássv párti képviselők 
között, akik még minidig kitartanak 
azon kívánság mellett, hogy Bakovszkv 
távozzék az elnöki székből. Ezzei ; 
szemben egyre. veszedlemeaebib lilére* 
tekt ölt az a mozgolódás, oanely a kis
gazdapártban támadt Benlczky inttír- 
pellációjú-yal kapcsolóiban. A kisgaz
dák ugyanis a legteljesebb mértükben 
elítélik Benlczky eljáró* U és anélkül, 
hogy az interpelláció konkrét tartal
mát illetőleg állást fogtalnéiniMk, tisz
tán az interpelláció rejlett cújaiyul 
foglalkoznak,

meg vannak győződve arról, hogy 
Benlczky a legitimistáknak akart 

nagy szolgálatot tenni.

Félő, hogy ennek ítövelkeztébeu a 
kibgazdúk az alkotmányjogi kérdések 
terén erélyesebb lépésekre szánják el 
magúkat és ez az a pont, amely n kor
mány nnk különösen négy aggodalma.- 
kitt dkoz, más részről fíefitdzkff az el
terjedt hírek szerint folytatni fogja 
megkezdett akcióját és nincsen ki
zárva, hogy niég ezen 'a héten, talán 
már kedden vagy szerdán útból fel
szólal. Annyi bizonyos, hogy ha az 
általa megnevezett tiszteket a kor
mány a legrövidebb időn belül nem 
tartóztatja le, akikor ez ügyben

ujabh interpellációt Intés a kor
mányhoz és mint hírlik, ezúttal 

újabb adatokkal fog előáliani.

Az ellenzék természetesen kitört 
Benlczky mellett és e maga részéről 
más akciókkal n támogatja a kor
mány ollcni cfíen ivót. A kormány 
igv meglehetősen kényelmetlen hely
zetbe került, mert a kisgazdák vi
szont, ha a. Benicakv által képviselt 
irány nagyobb nyomást igyekszik gya
korolni a kormányra, akkor ők a ma
guk alkotmányjogi felfogásuknak tör- 
VénVbóik tat ágára fognak törekedni. Az 
Anárássv-párt páholyból nézi az ese
ményeket és bár nem nyíltan, de ti
tokban örül Beniczkv működésének.

A kormány mindezeket a körülmé
nyeket a tegnap esti minisztarlenA- 
cson mélyreható megfontolás tárgyá
vá tette és az elterjedt hírek szerint 
elhatározlak, hogy most már nem fog 
■késni azokkal az erélyes rendszabá
lyokkal. mnelvdc alkalmasak lesznek 
arra, hogv Általában az ellenzék, de 
különösen Benlczky további gáncsve- 
tésejt lehetetlenné tegye.

Politikai körökben arról is beszél
nek, hogv a kormány nem fuglu meg
engedni Benrczkvnek, hogv a múlt
kori inlerpclláoióiáüoz hasonló besté
déi nvilt ülésen mondjon el és min
den ogvés alkalommal, amikor az el
lenzéki képviselők olyan csemnéyoket 
akarnak szóvá tenni a nemzetgyűlé
sen. amelyek esetleg árthatnak az or
szág hírnevének és tekintélyének és 
amelyek alkalmasak volnának arra, 
hogy olvan színben

Felszabadítják a korona 
és az idegen valuták kivitelét 
Csak a bejelentési kötelezett

séget tartják fenn
Az értekek kivitelére vonatkozó rende

lni a moí idők követelményeinek mér I 
nem felelt meg. s a kiviteli cnge<W*íyek J 
körül étidig követeti eljárás a közönség' 
körében Igeu sok panaszra brolgéttatott 
okot. A Magyar Tőzsde értesülése sze
rint a k-gköiVlf-bhi Időben rnnxVelelet ad 
ki a kormány, amely a: értéin k kivi- f 
telének fettételeit és módozatait újból 
tnegdlapltja. A tenvoxrtt rrndelke*és M- 
nvcgr az. hogy az órliékkivitelre vonal- . 
kozó engedély kiadást a kormány d e» I
eenlritálja oly kópén, hogy az engedélye* I 
kei Budapesten az adójelflgprlöaég. vi
déken pedig a pénzügyigazgatóságok ét 
dllampéntlárak fogják kiadni. TermA- 
szeleden m rénzügyminlsHrrhnn fcWgve- 
tett hatásköre fennmarad, a végí>rvónw- 
sen dönt majd oly esetekben, s<hol b< 
elsőfokú Intézkedést a felek megfvJ- 
lobbezik.

Lényeges móiloritta lesz az uj rendelet
ben, Ihk'v a magyar köröndi bejelentési 
kötelezettség mellett korlátlanul lehet 
külföldre kivinni. A rendelet u legköze
lebbi napokban megjelenik. 1

Újabb izgalmak a politikában
Benlczky ismét ittzrpelláció a készül — Jé kormány 

erélyes intézkedésekkel akarja letörni az ellenzéket
— .4 Hétfői Napló tudósítójától —

szonyaiiikat, mintha iUen nem volna 
jogrend.

ráírt ülést fog elrendelni.

Ellenzék! körökben ♦ermészetesén 
legeréJvesebben állást foglalnak a 
kormánynak ezzel a tervével szemben 
és hangsúlyozzák, hogv a kormány
nak erre nincsen joga és ez egyéb
ként is piccedens nélkül áll a páriá
in cnlárizmus történetében. A kor
mánynak azzal a beállításával szem
ben, hogy ezzel az ország érdekeinek 
akar szolgálatot tenni, hangoztatjuk, 
hogy az ország érdeke igenis megkö
veteli mindazoknak a tényéknek a 
tisztázását, amelyeket Benlczky be
szédében felemlített.

.Mindé ck mellett az izgalmak mel
lett csak másodrangu jefeiitőségüvé 
sülyedt Hegedűs Lóránt pénzügymi
niszter sagyoiwállság.javaslMtAnak és 
a snjl-'movelMnak az ügye. Ezeknek a 
j.''aislatokimk tekintetében még a leg
teljesebb bizonvt«Tlanság uralkodik és 
senkisem tudja, mikor fogják letár
gyalni és milyen formában fogják azo
kat a pártok élfogad'ni.

PolHikui kőrökl’ftn teljes a tájík’r/at- 
lansúg aíbtban a kérdésben, hogy a 
konnány milyen rendszabályokhoz 
fog nyúlni az ellenzék egyre erősödő 
reiwlsz'abál.vflival szemben. Kétségte
lennek látszik, bőgj- i>ent a nemzet
gyűlésen a zárt ülések gyakori alkui- 
mazásával fog igyekezni az ellenzéki 
mozgalmaikat letörni, azonban mint 
hirlig, ezen túlmenően is erélyes lépé
seket kíván lenni parkfmenten kívül 
is az egyre Inkább elharapódzó ellen
zéki hanguht meg fék? zésére. A kor
mány idegessége e tekintetben annál 

; is inkább érthető, miután az. ellenzék 
« legiilóibíbi nai>okban szinte teljesen 
lefoglalta a magú számára a nemzet- 
ffVÜlés ülésed és egységes fclléjvésük- 
kel az ellenzéki pártők elérték ízt, 

i hogy a kormány lélekzethez sem jttitott 
11’<; kénytelen volt minden idejét és 
onerghíját az ellenzéki mozgalmak le
szerelésére fordtanl.

Friedt'lch István a vigadóban tartott 
tegnapi gyűlésén kijelentette, hogy 
bár nem sziveden, de kénytelen együtt 
dolgózói a Jáiberális ellenzéki pártok
kal. Friedrich ezt a kijelentését ellen
zéki körökben úgy Ítélik meg, hogy 
Friedridh igyekszik szervesen bele
kapcsolódni dbbu a mozgalomba, 
amelynek eddig leghareiusabb vezetői 
Itassavék és Beniczlky voltaik. Fried- 
riohnek ugyanis a pártjában valóiban 
nehézségei vannak amiatt, hogy sz-oro* 
snn együttműködik a liberális blokk 
tagjaival, de Friedrich úgy ítéli meg 
a helyzetet, hogy az ország érdekében 
ma él kell tekinteni az eg’jvw pártok 
között febnálló világnézett különbsé
gektől és a kormány elleni minden 
akcióban részt okát venni.

A görögök 
előnyomulása

Bécs, julius 17.
(A Magpat Távimli Iroda magűnjelen* 

féke.) A Noüe Freie Préséé jelenti 
Athénből: A pörög föhodiszáflás e hó 
14-éröl szóló jelentiéat'bő] nagyabb had- 

| műveletekre Jeliét következtetni, ame- 
| lyek folyamán eddig a Hörög haderő 
előnyöket vivőit ki. A görög hadsereg 
Tuhinbuntrr felöl vonult előre, átkelt 
h Gym»ris-folyőn. megfizAHotta Élűm-1 
siuát hmeba bocsátkozott r kulahiai 
ofMilct; ellenvéges állás eHen.

Athén, Julius 17.

tüntessék fel vi-

I Naponta este ’MJ öraker 
c ntnrtök, stomhat. vn- 
-ár- és ünnepnap d. u. 4 

I ómkor a nagy jullus! 
mOsor I - Előadd u’an 
vil amos közlekedés a vő- 
roa mindeu Irányiban.

Hamis fogakat s >-J í
Brillianst n «*
Ékszert 5 saerf
Platinát »a o

Antik tárgyakat í <z> ■
HCÖnaVaf ré0* é® r’lod”rn 
■>cpüííüí olajfostmenyoket

Dísztárgyakat
t'Havas.) A görög csalitok előrenyo

mulása az egész harovonnlon kitűnő 
körülmények között halad előre.
Sniyrnai ma i.'eleníés szerint Kutubi-> 
ját kiürítették. (MTIJ. I

Városlta®1

fővárosi ékszerész 
öngyilkossága

Láxrohamában 
leugrott a negyedik emeletről
— .4 Hétfői Napló tudósitójától. _
Borzalmas &ngyilko«^ággial akart m€g. 

szabadulni Ftscher I>ajc« ékszerész ni 
élettől. Fhclier, aki két napig W fokój 
lázion, tifusíjzetegen feküdt ’,>a r0,^. 
Irach-Utak 2. szimi alatti lakátun, sz<nnbg\. 
ion délután láarolrtméhin lódabta fejét 
o .iegertömbiM, kiugrott az ágyból és áz 
ablaknak roíhenf. A-nyő.va, «k4 féltő 
dal ápolta ve.jét, rrtegr«gu.i-i a ki; ;e. 
get, aki dulakodni kezdett vele, Fímúw 
14 esztendős sógornője is a szobába* 
volt, ő te igyekezett viwwtlertBnl n- 
schert, aki azoniien róluk a ruhát,
félrelökte őket és a negyedik emeletről 
kiugrott az ablakon az utcára. Estében 
megakadt a második emelet egyik redő
nyében, majd lezuhant az utca köve* 
zelére. Csodálatos módon azonban alig 
szenvedett külső tférfltést és eszim’Wt 
piltanatíg sem vesztette rt. Az előhívott 
mentők Fisr-hert a Rókus-kórházb?. szál
lították, cbon-non, miután mogáJlsipíWtt 
m-ert. hogy Fischer tifuszbeteg. vaaámp 
délelőtt a Gpltórt-kónhitalba vitték a szó. 
í'oncsétieii ékszerészt.

Fischer Lajor. mindössze homuinc esz* 
fond&s. Három hóitól ezelőtt nősüb, őr. 
\c;:y Halász Jótoefné 17 eszfen-ílős ká- 
nvát vette el. A italai pár a legboldo^b- 
bán élt. A Nagy János-ulra 9. sr.ímu 
házlxan laklak :’Hrf-rk*then J'Őlggetsy Mi
hály nviigalm-ixolt miniszteri saámvevő* 
.stgi igazgMónü. Flwhert avonhan az 
anyósa lakásán ápolták, mert az anyósa 
lakása alig 2—3 percnyire *&n a tulaj
dónál képező Wesíelényi-ttLcft 9. sz. 
alatt levő ékszerüzlettől. A fiatal asszony, 
aki férje betegsége alatt az üzletet ve- 
zette. azt akarta, hogy férje közeiéiben 
lelhessen; ezért ápoit&k Fisoherl at 
anyósa lakáján.

Fischer már szombaton déilerőtt káló* 
nuaeu viselkedett, Déltájbau kiugrott az 
ágj-ból és előbb kérte, majd követelte a 
ruháját. .Az.t mondta, liogy a borbélyhoz 
akar menni. Magynehezen lebeszélték 
szándékáról, erre más tervvel állott elő 
Kérte az anyósát, kísérje el a közjegy- 
zőböz. mert végrendeletet akar csinátai.

Az anyósa ismét megnyugtatta, csilla* 
pite-tta és orvosért küldött. Mire az or
vos megérkezett, Fischer már az utca 
Kövezetén feküdt összezuzódva.

Fischer szoKd, szorgalmas kereskedő, 
aki anyagilag som állt rosszul, borzal
mas tettét tehát csak lázrohamában kö- 
vethette el. Jelenlegi állapota súlyos 
ugyan, de nem életveszélyefi. Rém is any- 
nyira a zuhanás okozta sérülések teszik 
kétségessé az állapotát, mint inkább a 
t fusz és az azzal járó állandó 40 fokoj 
láz.

A francia—török 
tárgyalások

Bécs, julius ÍX
C4 Magyar Távirati Iroda mOgánfr* 

lentése.) A Neue Freie Presse jelenti 
Párifból: A Petit Journal szerint 4 
francia-török tárgyalásik igen szép 
kilátásokkal kecsegtetnék. A táTgyaU- 
sók siettetésére elhatározták, hogy a 
török delegátusok, akik eddig három
szor tanácskoztak Briand francia mi
niszterelnökkel, neki javaslataikat 
Írásban adják át.
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Detektivnap 
a Margitszigeten

.4 Ff ét főt Napló tudósítójától. —

A maga nemében páratlan, nagy
szabású ünnepélv volt a detektisnap, 
amely vasárnap zajlott le rengeteg 
néző jelenlétében a Margitszigeten. 
Szórakoztató mutatványok, kiállítás, 
versen vek, hangverseny, kabaré, szí- 
nielőadás, betetőzésül pedig pazar 
szinpvmpá.iu tűzijáték gyönyörköd tet
ték a közönséget.

Az ünnepélyt délelőtt tíz órakor 
nyitotta meg Nádoseti Imre belügyi 
államtitkár, rendőrfőkapitány. Ekkor 
kezdődött meg a sziget bejáratúnál a 
helyőrség zrtiekefúnnik monstre luHig- 
véfteilVe is. Ezután rendkívül érdé- 
kés re.ndőrkutya-versenvt rendezett a 
Mag var Ebtenyésztők Országos Egye
sülete a MAC-pályán. Már délelőtt 
csak ugv özönlött a nép a szigetre, 
délután pedig valósággal életveszélyes
ró Vált a bejutás az ünnepély színhe
lyére.

A szórakoztató mutatvúnvokiat dél
után búrom óraikor kezdték meg. 
Ekkor nyílt meg a vurstli is, amelyet 
külön az ünnepélyre építtetett a 
Magyarországi Art'sí a Egyesület. Négy 
ómkor kaibaréelöadús volt a« ’obósétí- 
nyon. Mondtuti se kell, hogy jobbnál 
jdbb számok kerültek freimttatósni.

öt órakor tartották meg a színész-, 
újságíró- és rciydV>rs'portes«,aiix)t foot- 
haütnórköziését, hat órakor pedig a 

Evezős Egyletek rendeztek 
a szigeti

600 millió értékű 
Oamlspénzl váltott be az állam 

Hegedűs Leránt nyilatkozaté
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A pénzkicserélési eljárás folyamán 
tudvalevőkig Ausztriában igen nagy 
összegű magvar lebélyegzést! pénzt 
mutattak be kicserélés végett, ame
lyekről kitűnt, hogv közönséges hami
sítványok, úgy hogv azok beváltását 
az Osztrák-Magyar Bank mcgtagwltű. 
A bank álláspontja Ausztriában nagy 
konstemációt okozott és az érdekel
lek erélyesen követelték, hogy a bank 
álláspontja revízió alá vétessék. Az 
osztrák kormány ez ügyben a magyar 
kormányhoz fordult és intervenció(ja 
folytán a benyújtott pénzeket uMbi.» 
vizsgálat alá vették és ennek eicdmé- 
■nyeképixm a« ereifetileg visszautasított 
pénzek fetet mégis becserélték állam
jegyekre. A magyar állam ennek kö
vetkeztében hatszázmillióval több 
pénznek becserélését volt kénytelen 
eszközölni, mint amelynek felülbélyeg
zését annakidején ténylegesen eszkö
zölte.

Hegedik Lóránt pénzügyminiszter 
ezen ügyben » kővetkező nvilatkozntot 
tette:

— A bécsi Dvviis®-központ pana
szára, melyben art kifogásolta, hogy, 
a Bősből Le*küldött legnagyobbrészt 
hamiis bélyegzésii magyar bankjegye
ket túlságos szigorral bírálták felül, 
nz Osztrák-Magyar Bank közegei újból 
vizsgálat a'lá vették n becserélésre be
nyújtott bankjegyeket és ennek ered- 
inényeké.peh a haanisnak talált bankM«®w 

fényesen sikerült versenyt 
kápolna és az alsósziget között, majd a 
verseny után a Detektív Nyugdrij pótló 
Intézet vezetősége kisorsolt egy Imsr 
lóerős, több -mint százezer korona ér
tékű automobilt.

Az éjszakai műsort Mnmelyiík világi
város megirigyelhetné. Szinte nappali 
fényében úszott a sziget, minden h- 
lár.pa égett, valóságos tündéikért volt 
a Margitsziget vasárnap este. Minden 
eseményt teljesen lehetetlen felsorol
nunk, de feltétlen meg keli emlékez
nünk arról az előkelő, magas nívójú 
hangversnyrÖl, amelyet a felsőszigeti 
■vendéglő forraszán tartottak, meg a 
Hetek ti vívásról, amelyen — a nagy hő
ség dacára vígan ropták a táncot 
égést hainaThasadáRÍg fárad hatatlanul. 
Ugyancsak reggelig tartott a mulatság 
e- ’fojcjarnokból tündérkertté wrázsolt 
tttuiatóünn is.

A pazar tűzijáték tíz órakor kezdő
dött. Mintegy varázsütésre. a szigetnek 
egyszerre több pontján szökött fel a 
színes lángcsóva, amely milliószámra 
ontotta szerteszét a fényes tüzesil.logo
kat.

A fényes 'kivilágítás, a Ixzldog, béke
időkre emlékeztető jókedv, a sok lát
nivaló és szórakozás, a gyönyörű >zi- 
g*t.i hangntat, az ezüstösen csillogó 
Duna, a fák játékos kontúrjai feledhe
tetlenné tették a detektivnapot, amely 
bitónyám milliókat jövedelmezett a 
nemes jótékonycélrtu

határozta a gyűlés, hogy kéréssel for
dul a kormányhoz a vagyonváltság le
szállítása ügyében és üdvözli távirati
lag a kormányzót és nagyatádi Szabó 
Istvánt. A gyűlés után a telepi nngy- 
vendéglöben bankett volt, melyen Ru
binéit Gyula, Meskó Zoltán, Ilottlik 
József, Pertaky György szólaltak fej. 
Ebéd után a társaság Addndra ment 
át kocsin, ahol ünnepélyesen felavat
ják az első házhelyeket, melyek az uj 
törvény alapján épültek fel.

— A pápai nuncius az angyalföldi 
butsun. Ma délelőtt tartották meg az 
angyalföldi hívek a Karmeliták leau- 
lomáhnn bucsujuikat, amely alkalom
mai Sdiicppa Lőrinc pápai nuncta* ’ "eíTÍÍ,“ í™i'
,, */ 4. . mU. árdrágító vksreéles véts)6f?Shei» bu-fénye pop, segédlettel «ent misét nftsnot un kirr;fiMíI),

Földműves Szövetség alakuló köz-, 
gyűlése Siófokon. A Déli Vasúton 
Bbltttk József képviselőházi alelnök 
yctetóaóvél Meskó Zoltán. Orbók At- 
lilá, Könyves Lajos, Pertaky György 
idófokn utaztak a Földről vés Jkeftvet- 
■ség megalakulására. Siófokon 
kérőit a társasághoz 
A pályaudvaron b— 
leányok és a párt elnöke fogadta a 
vendégekét ,akik gyors reggeli után a 
városháza előtti térre vonultak, nhol 
már ezrekre menő közönség gyűlt 
össze. A városháza erkélyétől Farkas

mondott. A mise előtt dr. Brcyer Iát- 
Mán pápai prelátus tartott Rzentbeszé- , 
det. Pontban 10 óraikor érkezett meg 
a nuncius és fehérruhás leányok sor
fala körött tartotta ib’vonuláséi tíz 
ünnepélyesen feldíszített templomba., 
aanehnék ormán a púpoi zászló len
gett. A mtee alatt az énekkar régi egy
házi dalokat, majd » mise végén n 
Himnuszt és ..Hol Szent PéfeT sírba 
téve“ kezdetű dalt énekelte. Mire 
végeztével a ntaícius pápai áldást oiz-. 
lőtt és kíséretével átvonult a szomszé- ' 
dós sahiatorianus zárdába, ahol tiii- 
tóUtére villásreggelit adtak.

— Megtámadott fáklyásmenet. Szom
baton este Béciben a hernahi kerületi 
pap 25 eeztttndöe jubileumét hííkiyás- ( 
menettel ünnepelték meg a hivel. A; 
mcDriri, — mint a rendőrségi Jelentés 
mogáltapitja — állítólag kommunista 
Mihancok megtámadtál', akik n rend
őrkordont állörv, kdókkoi rd-rníak 
a menyiben résztvevő as'.zouvokra. A 
rendőrök visszaszorították a tömeget. 
Eközben egy rendőrt n kezén meg 
szűrtek, többet pedig bottal fejbe vei
tek, mire két rendőr fegyvert hasz- 

, nált. összesen két rendőr és három 
zi vaiUBim«i .........— tüntriő swberíHt meg »z ÖssrefltttÖtés-

László elnök üdvözölte az égybegyül-' nó1. A tüntetésből kifolyólag tizenkét 
tekét. Ftánri Bettiik József adta át' embert tartóztnttak le. Amikor a tne- , 
nagyatádi Szabó József üdvözletét. nci szétoszlott, a rendőrség épülete 
Majd Meskó Zoltán, utána Könyves elflu lftbb ggéz< f^nvi tömeg tüntetést 
Lajos beszélt. Hosszabb beszédet inon- ren(]c cft 9 rendőrség ellett. I
Goit Rubinét Oyula, aki különösen a| _ árdrágító bűrHIyok. Borbély Béla 
^írálykdrdéssé! foglalkozott. Utána borbély-mester nwlt év sreplomben’iben s 
' ’f/cÁf; György az Iparosok csntlako-,ha’jn.yirásért lő koronát, horotvélásérl 
zásának szükségességét. fejtegette. El-1 pedig 5 koronát szedetett be a vvnd-i-

cMit’a- 
,..,z Rubnek Gyula, 
nemzutisziüü ruhás

.jegyek mennyiségét harminc szdzo- 
lókra, vagyis az eddigi mennyiség fe
lére csökkentették. t

— Megjegyzem, hogy mi a Bécsbő! 
becserélés céljából beküldőit bánik je
gyek hatvan százalékét feltétlenül ha
misnak találtuk és igy a fenti eljárá
sunkkal igen nagy kedvezményt tet
tünk. Annak magyarázatát, hogy Béri
ben oly sok hamis pénz halmozódott 
fel, abban találom, hogy egyrészről a 
Itómis pénzek legnagyobb része Bócsb* 
menekült, másrészt igen nagy összeg 
ben Becsben állíttatlak elő. Németor
szágiból aránylag igen kevés hamis 
bankjegyet mutattak be kicserélés vé
géit. Az újabb vizité tat eredménye 
alapján átiratot intézteim a bécsi ’de- 
vrea-közpon'tlioz, valamint Németor
szághoz, amely ezeken a helyeken 
fel tét Lenül kóamegtnyug'. ást váltott ki.

A mi helyzetünk természetesen rend
kisül súlyos, mert

60« millióval több bankjegyet 
voltunk kénytelenek beváltani, 
mint a mennyit eredetileg felül

bélyegeztünk.
Ez « hnlszáz millió tebá' ó-ltétlenüi 
hamis volt és mi mégis beváltottuk. 
Mindenkinek be kell tehát látnia, bőgj' 
ezen eljárásunk folytán mily nagy 
mérteikben emelkedtek a magyar ál- 
tamadótMiágaá és hogy ennél nagyobi) 
ked’vez'ményl nem ny<ujHhe tarok.

szerepléséről és egyéb miHkö- 
a védelem kivánaágára be
dé. Szávn Zoltánt, dr. Barta 
dr. Bedő Mór iign’édeket, m- 
dr. Bal kán v» KAknánt, n

ftckh'il segédjeivel, Fábián Antal és 
Tóth Sándor borbélysegédekkel. Árdrá
gítás miott följelentették a borbélyme*- 
teii és segédjeit is. akik ellen meg is in
dult az eljárás, a székesfehérvári törvény
szék azonban inirtd-l* Arcúikat felmentette 
ez árdrágító visszaélés vétségének vádja 
aW. A kit. Kúria a bejctenteU rvsniJiM- 
bi'uÖ pnnasxoknwk helyt a(hn, ftr, ítéle
tet mcxseaiMDísitetto és mitudfiérmukat 
küJíin-külön 1 hónapi fogház ás 500 ko
rona pénzbüroat elésre ítélte el. A Kurta 
indokolásában kimondotta, hogy a bor
bély k-ÖMMsüks-églet tárgyát szolgáló mun
kát végez, mert a közönség jelentékeny 
része közegészség, köztisztaság éé kül
csín szempont,|áhó1 rá ven utalva a bor- 
Mlyok műnkéjá na, tehát ha a borbély

Ismeretes,
szombaton dr. Gadó István főtárgya- 
lási elnök gyengéikedése miatt nem 
tárgyalta a Tisza-féle

szombatra beidézett tanukat élted- 
tette a bíróság. hogv hétfőre kötele
sek megjelenni. Ugyancsak hétfőre 
küldtek idézést fíibó Dénes hadnagy- 
nak, továbbá dr. Fritz Jánosnak, aki 
a nemzeti tanács jegyzője voH annak
idején. Ha sor kerül rá, kühillgctják 
még Palotád Kovács Károlyt, Pataki 
Istvánt, Kozma Miklóst. Roth Gyulát. 
Bu* Fekete Lászlót és Ilofftnwnn 
György hadnagyot, aki a katonatanács 
tagja volt. A keddi tárgyalásra is ki
küldték már az idézéseket és e napra 
érdekes tanúvallomás várható. Be
idézte a törsénvszék keddre Makra 
Lajos csendőrt isiiét, akit a Mergit- 
köruti fogházban tett tapasztalatairól 
hallgatnak ki, továbbá Kéri Pád Ott
honbéli 
déséröl 
idézték 
Ferenc, 
lamint
OMKE igazgatóját és Dénes Pált. Le* 
bet séges, hogv wt kerül kedden Sza
bados Sándor kihallgatására ín.

— Tanárok teünltíei tanfolyama. A 
kereskedelmi iskolai tanárok Művidéi 
tanfolyamát, amely dr. Vasa Jóxaof knl- 
taszm-miszter rendeletére jött létre, ▼»- 
wírnap nyitotta n?eg a Kereskedelmi 
Akadémia dísztermében dr. Sahack Bála 
udvari tanácsos, főigazgató, a kulbusz- 
tn kereskedelmi miniesteriwn éa km- 
mos intézmény, testület képviselőjének 
jelenlétében. A tanfolyam három béti* 
fo« tartani és rnintexy hatvan hallgatója 
van. A® előadások délelőttÖnkínt A— 
12-íg lesznek a Kereskedelmi Akadé
mián. Délután kereskedelmi ée ipart 
telepek és intésmáuj'ok megtekintése van 
program mon.

— A fűszeresek ■ kereskedelem
ellenes irányzat ellen. A Fűszer- és 
Vegyeskereskedőik Orozzon Egyesü
lete vasárnap délelőtt a Kereskcdekná 
és Ipurkurnára nagytermíhen tartott^ 
évi rendes közgyűlését Hoffmann Mi
hály klr. tanúireos cinciklete alatt. A 
zsúfolásig megtett teremben a közgyű
lés lefolyása izió hangú tata volt At 
évi jelentés megvitatásm, az blwpszn- 
bdlyrüc módbsitdw s &• uj igazgatóság 
megvátanztáoa titán erős pknast hang
zott fel nemcsak az elinTkvég, Imncmi 
a közgyűlés v-alamennyi résztvevője 
lészéről n kerc»ke<lejemellenen irány
zat ellen és a nagy adóterliek nwatt.

: Szóvá tettók azt, hogy' m kormónynal- 
itak kell gon<krtk«xinia arróln tehető
ségről, hogy az adózó polgárok ji'ret- 
delemre tehessenek szert, amelyből 
a nagy adóterheket megfizotbessék. 
Elhangzott szá'nioa panasz amiatt an 
elgáncsolás miatt, mely az egyesületet 

— A Tisza-féle gyilkosság! bünpör. és a füszerkeroskedőket &■ szabad kc- 
hogy a büntetőtörvényszék i reskedelem kifejezésében akadályozza.

1 — Egész Olaszország megünnepll
________Szent Domonkos halálának 700-lk év- 

bűnügyet. A ’ fordulóját. Bolognából jelentik, hogy

önborctválkozás fáradsá
got, az „ELIDA“-Shaving 
Stlck örömet okoz. Az 
„ELIDA“-Shaving Stick 
sűrű, tartós, gyorsan ható 
habot ad s emellett enyhe 
és kiadós. Bátran állíthat
juk, hogy az egész vilá
gon nincsen ennél jobb 

borotvaszappan • •
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Szent Domonkos VII. centenáriumá
nak megünnepksére országos kon
gresszus lesz Olaszországban, amelyet 
szeptember 15—30-ig terveznek. A 
kongresszuson számos bíboros érsek 
és sok püspök részlvesz. Az ünyepseg 
fénypontja lesz a szent fejének ünne
pélyes Körmendben történő átvitele a 
Szent Domonkos-bazilikából a Szent 
Petronius-templomba.

— Hatalmas tűzvész, Stockholmból 
jelentik, hogy Svédország déli részében 
az Aelnihult—Kristlanstaih-i vasútvo
nalon hatalmas erdőtűz támadt, mely 
nagy gyorsasággal hajad tova. Több 
ezer katona dolgozik a tűz lokalizálá
sán, aimelv már 16 kilométernyi 
mélységben puszitilja az erdőt. A tűz
vész vidékén eddig már 20 major (igeit 
le. A füstfellegek az almi tengerpartig 
terjednek: azt hiszik, hogv árkok ásá
sával sikerülni fog a tüzterület loka
lizálása. (MTI.)

— A hírlapterjesztő munkások mu
latsága. A Magyarországi Hírlapter
jesztő Munkások Országos Szövetsége, 
a Budapesti Szervezett Munkások 
Dalköre, a Budapesti Könyvnyomdá
szok Dalköre és a „Haladás** Ifjúsági 
Dalkör, valamint sakált műkedvelő 
gárdája közreműködésével egyesületi 
segélyalapja; javára vasárnap délután 
a kőbányai Régi Sörház összes helyi
ségeiben fényesen sikerült, reggel 4 
óráig tartó tánccal, világposíával és 
szépségversennyel egyilMjkötött nagy 
nyári ünnepélyt rendezett.

— Miss Adains meglátogatja Magyar
országot. A női liga bécsi kongresszusa 
magyar delegációjának sikerült miss 
Adamsot megnyerni arra, hogy meg- 
látogassa Magyarországot, ahol egy 
gyűlés keretén belül ismerteti a ma
gyar közönséggel a liga céljait. A nem
zetközi női liga tagjainak néhány ki
válósága, mint miss R'arsdhall, Cenoni 
Róza, miss Rámond, miss Balőh és 
miss Toubjerg, valamint néhány irá
niét, amerikai és kél japán! asszony 
elkísérik és támogatják munkájában 
miss Adaunsot. A liga kongersszusánaík 
mai ülésén Szirmay asszony indítvá
nyára a liga vezetőségét megbízlak, 
hogy a még hadifogságban levők haza
szállítása ügyéTien a nemzetközi vörös
kereszttel és a népsövetségi ligával 
egyetértsen járjon el. (MTI.)

— Az Országos Köztársasági párt 
Kossuth Lajos sírjánál. Az Országos 
Köztársasági párt julius 17-ére nagy
gyűlés hirdetett, melyen válaszolni 
akart Tasnády Kovács József nemzet
gyűlési képviselőnek a párt ellen el
hangzott vádjaira. A hirdetett köztár
sasági nagygyűlés! a főkapitány betil
tatta s a főkapitány határozatát a bel
ügyminiszter helybenhagyta'. A betil- 
tott nagygylilés najpján délelőtt 11 
órakor a párt vezetősége kivonult 
Kossuth Ixijos sírjához s a sirt dr. 
Nagy György megkoszorúzta beszéd 
kíséretében. Utána dr. Veér Imre be
szélt.

ItoHM Került o Snar-vldék FrandKorszűShez
Félrevezették Wilson elnököt

Berlin, július 17.
Senki sem tudta eddig, hogyan jött 

létre a legfelsőbb tanács ama döntése, 
amely a Saarvidékel a népszövetség 
igazgatása alá rendelte és ekként azt 
Franciaország hatalmi befolyásának 
szolgáltatta ki. E döntés homályban 
maradt előzményeire imost «egl.v volt 
porosz hivatalnok vet világot, aki egy 
xaarvidétki kormányhivatalban maga- 
sabb állást tölt be, hivatkozván e te
kintetben a SaaTvidéken folytatott 
francia propaganda főnökének. Richet 
őrnagynak közléseire, amelyet nemré
giben egy szwkebib társaságban telt. 
A francia őrnagy szerint Wilson a lég-

felsőbb tanácsban sokáig makacsul 
ellenezte a franciák követelését, hogy 
a Saarvidélk n népszövetségi tanács 
igazgatása alá helyeztessék. Az amo 
rikai elnök ellentállását végre egy pc- 

I litikai manőverrel sikerült megtör
niük. Wilson elé feliratot terjesztettek, 
.’iniely 150.000 saárvidéki polgár alá
írásával a kérdéses területnek Fran
ciaországhoz való csatolását kívánta. 
Wilsonl ez az emlékirat és aláírásai 
győzték meg Franciaország követelésé
nek jogosultságáról. Richet őrnagy 
azonban most maga is beismeri, hogy 
a Wilsonn'aik átnyújtott felirat hami
sítvány volt.

|

Jugoszlávia és Románia 
szövetsége MaSvarorszáí ellen 

A védelmi egyezmény hiteles szövege
anélkül, hogy prc-vokáltattak volna', rt 
szerződéses felek valamelyike c. tn t..- 
madást intézne oly célból, hogy 
döntsék a triahoni vagy neuiily-i 
ződés által teremtett rendet, a 
fél kötelezettséget vállal aziránt, hogy 
a megtámadott félnek szabatosan meg
állapított módon segítségére siet.

II. cikk: Az SHS királyság és Ro
mánia műszaki hatóságai közös meg
egyezéssel a legrövidebb határidő alatt 
megállapítják az ezen egyezmény végre
hajtására szükséges rendelkezéseket.

III. cikk: A magas szerződéses felek 
egyike sem köthet szövetséget harmadik 
hatalommal anélkül hogy erről a másik 
felet előzetesen ne értesítené.

IV. cikk: A jjékpt biztosító törek
véseik- terén leendő együttműködés cél
jából két konmány kötelezi magát arra,

---- _----- -------- -...........- . - hogy a Magyarországgal és Bulgáriával 
------ f.'.is állapított meg, megegyezésre; való viszonyt illető külpolitikai kérdé- 
jutottak aziránt, hogy védelmi egyez- ; sekben egyöntetű eljárást követ, 
ményt kötnek------------------------------------------- Az V—VII. cikk a formalitás okról in-

I-ső cikk: Amennyiben Magyarország, tézkedik és megállapítja, hogy az egyez- 
vagy Bulgária vagy mind a két állam inény 2 évre szól. (MTI.)

Belgrád, julius 17.
Az Avalu-ügynökég jelenti: Itt közzé

teszik azon védelmi egyezmény szövő 
gét, mely Belgrádban 1921. junius 7-én 
Juoszlávia és Románia között létrejött. 
Az egyezmény egy bevezető részből és 
hét cikkből áll. A bevezető rész így 
hangzik:

őfelsége a szerbek, horvátok és szlo
vénok királya és őfelsége Románia ki
rálya, határozottan eltökélve arra, lictsy 
fenntartsák az annyi áldozatok árán 

. megszerzett békét és a dolgoknak azt a 
' 1 rendjét, amelyet a Trianonban 1920 jú

nius 4-én, a szövetséges és társult ha
talmak között egyrészről, Magyarország 
között másrészről, valamint azt, amelyet 
a Neuillyben 1919 november 27-én 
ugyanazon hatalmak közt egyrészről és 
Bulgária között másrészről létrejött 

j szerződés

meg- 
szer- 

másik

Megyeri versenyek
Gyönyörű vasárnapja volt ma Me- 

gyérén az l’rlovasok Szövetkezeiének, 
l'giy az ugróversenyekbon. mint a siR. 
lutannoikhian érdekes flnishek voltak $ 
a luigys-záinu küziönségnek egyfonmáa 
\o!< nésize favorit- és outakler-győzel- 
mekiben. A részletes eredmény;

I. futam. 1. Livornó (2*.<í). 2. Excel- 
lenz (3). 3. Tiírkin (6). Futottak még: 
Vipidia, Mac, Gerö, Idis, Pető, Tol1 
20:02, 20:20, 28, 38.

II. futam. 1. Edith (1%). 2. Sinnfei0
3. Delnő (3). Futottak még: Eli.ök 

és Gállá’ Tol.: 20:44, 20:26, 26.
///. futam. 1. Sakál (3). 2. Helyre

Kata (!■%). 3. Imi (4). Futottak inég; 
Tennis Girl, Lángzó, Lacrima. Tót' 
20:72, 20:32, 28.

IV. futam. 1. Árosa HM). 2. Abdul
Wailvab (1%). 3. Marci. Futott még
Deres. Tót.: 20:30.

V. futam. 1. Harmath 11. (3). 2. Cor-
nelte (3). 3. Shogun (8). Futottak még: 
Rózsi II., Mátyásföld, Sans Blegue, U 
meritum. Kevélység, Ouragan. Tolj 
20:114, 20:34, 26, 50.

VI. futam. 1. Csajkás (1%). 2. Raspu, 
lin .2). 3. Caesonia (4). Tót.: 20:28.

VII. futam. 1. Freilich (6). 2. Pintyfc 
e? (3>í). 3. Wie so (5). Futottak mép 
.Xásfa, Hólyagos, Cscrnaihora, Palást, 
Spinnetle, Kemenate és Semprónia.

A Magyar Cukoripar Rt. az 1920—21. 
éivre 3C0 K osztalékot* fizet. Minden 
1200 K névértékű részvényét 2 dagöo 
600 K n. é. részvényre -cseréli ki, az 
alaptőkjét pedig 12 millióról 18 millió 
K-ra emeli. Az ujonním kibocsátandó 
részvényekből 6000 darab u régi részvé
nyeseknek ajánlatik fel. Az elővételi 
jog minden 5 rétgi, illetve 10 kicserélt 
részvényre részvényenként 1500 K le
fizetése ellenében gyakorolható.

Centrai Bank és Kereskedelmi Rt 
Budapest. Az intézet igazgatósága közli, 
hogy a hanküzlet intenzív fejlesztésit 
határozta el és evégből Sivó Jusztin 
igazgatót, aki a bel- és külföldön sok 
éven, át sikeresen müködielt, az igazgató- 
Ságba meghívta és egyúttal az intézet 
ügyvezetésével megbízta.

A Magyar-Hollandi Biztosító Rész* 
vónytársaság Nagy Ferenc v. b. t. t. 
elnöklete alatt julius hó 30-án tar
totta ezidei rendes közgyűlését, összes 
biztosítási állomány 1920 december 
31-*én 168,590.186 K 23 f tőke! íz. te sí Ül 
volt. Díj- és kamatbevétel 8,876.593 K 18 
f. A díjtartalék 26,158.224 K 18 f-w 
emelkedett. A mérleg az 1920. iizletér 
nyeresiégiéül 90.000 koronát tüntet fel. A 
közgyűlést megelőző igazgatósági ülésen 
kinevezték Halász Mórt veziérlitkárrá, 
Stein Mártont igazgatósági titkárrá, 
mindkettőt cégjegyzöi jogosultsággal 
Hauer Barnát cégvezetővé és Bande Bé
lát az Országos Vezérügynökség cég
vezetőjévé.

— Letartóztatott bolsevista. Klier I * E hét keddjén, julius 19-én lesz a
Gottlieb 43 éves mozdonyvezetőt bolse- Szerencsetánc ötvenedik előadása. A ju

bileumi ünnepi estén ugyanazok játsza
nak, minit az előző eladásokén. Stolz 
híres burieszk operettje e héten ma. ked
den, csütörtökön, pénteken és vasárnap 
kerül színre.

* Mulatságos darab, látványosság 
számba menő kiállítás és elsőrangú 
szereposztás a tényezői, a Scalarszinház 
rendkívüli sikerű operettjének, „A tün
dérek cselédjének**, mely e héten is 
minden este szinrekerül.

A Condor Kerékpáregylet 
jubiláris versenye

A Condor Kerékpár-Egylet vasárnap 
délután rendezte idei első jubiláris ke*- 
rékipár- és motorversenyét a Millenáris 

; versenypályán.
A jubiláris kerékpárviadlalt több mint 

közönség nézte végig és 
nagy dijat erős küzdelem 
(FTC) nyerte

vista bűncselekmény gyanúja miatt a 
rendőrségen előállították, ahol kihall
gatása után letartóztatták s átkisérték 
a kir. ügyészség Markó-utcaii fogházába.

— Újból Slnovjev lett a szovjet 
végrehajtó-bizottságának elnöke. Var
sóból jelentik, hogv a kommunista 
internacionále kongresszusa Moszkvá
ban minap fejezte be tanácskozásait. 
A végrehajtó bizottság elnökévé újból 
Sinovjcvet választották meg.

— Felakasztotta magát a nyílt utcán. 
Újpesten, az Árpád-utcában szombat 
este kilenc órakor a járó-kelők etgy 
ház falán lógó akasztott emberre lettek 
figyelmesek, levágták a kötélről az élet
untat « a nála levő okmányokból meg
állapították hogy Günsel Imre 32 éves 
szolga az illető, aki szüleivel való vi- 
szálykodása miatt követte el tettét.

— A Nemzetgyűlési Almanach. Most 
jelent meg Vidor Gyula hírlapíró szer
kesztésében és a Magyar Lap- és Könyv
kiadó Vállalat kiadásában a Nemzet
gyűlési Almanach, amely a képviselők 
nemzetgyűlési szereplésével foglalkozva,

— Raktártüz a Nádor-utoában, Va
sárnap délután öt óra után kigyulladt 
Húszát József magkoresikedő Nádor-utca 
28. 6zÁm alatti ráktára. A tűzhöz a 
' ’ . ■ -- - .. .. ^TS(52 vonult
kí. amely a tüzet hamaroean lokalizálta, ____________ ____ _______  __________ _
úgy, hogy csak néhány zsák mag égett Ijközli azok színes életrajzát és a nemzet
nie;*. A kár jelentéktelen. ..‘ól ....... ••• * • ■
előtt bizottság fog kiszállni a raktár
isin. , _ „ __ „l....
ityegállaipitsa,

— Miért nem árulnak kenyeret a 
kávéházaklnin. ez a kérdés vetődik fel 
önkéntelenül, amikor két és fél ko
ronái kell egy kerekded kis zsem
lyéért leszúrni. Miért nem árulnak 
kenyeret, amikor az üzletek már tele 
vannak kenyérrel és példának okáért1 ápdószcr az JSlida*‘-fogkrém. 
efíU kiló finom soroksári kenyér busz jünk az „Elida" 
koronába kerül. Ebbcp már természe- írása tubusra é> a zöld csomagoló kar- 
tesen benne van. a kereskedő tisztes- t°nTa-
séges haszna is, ttgy hogy ha a kávé- | * A kis grlzett 37—45-ik előadásaira
sok, ilyen kenyeret árhsittatnának és árusítják a jegyeket a Vigsánliáz pénz- 
még ha 50%-kai drágábban, kilónkint ^rai. k »*r*d*» yereflberiás. amelynek 
harminc koronáért árusítanák is. a ’
k6rö,^g s„ktal jobban járna. Kit j S L)"ri J a l . s-endágv*. lósággal ünnepivét^onáirt .tarai, trelet ken!reret el6a<MsSt
tehetne adni és nem kellene zsemlyét Mlen , srcnrációs sikerű 
•»wm- Mert most kell . » , adják.

^központi és V. kerületi 
kí, amely a tüzet hamar

Hétfőn dél-

hogy a tűz keletkezésének okát

gyűlés másféléves történetét. A tetsze
tősen kiállított érdekes mü ára 10G K..

— Erdőtűz, A solymári erdőben va
sárnap délután 3 órakor erdőtűz ütött 
ki és 2400 négyzetméteren égett le az 
erdő. A tüzet sikerült a III. kerületi 
tüaőrségnek eloltani. A kár jelentékeny.

, — Valóban kiváló hatású, felül múl- 
: hatatlan és változatlan minőségű fogs 

----------foítrfx. Ügyel - 
névre. a sárga fel-

8000 főnyi 
a jubileumi 
után Pirity 
nők hosszal.

Rendkívül
póló, amelyen a Magyar 
Köre és a Törekvés Sport 
vett részt. Az első félidő 
döntetlenül végződött, a második félidő
ben a Törekvés döntő fölénybe jutott és 
két góllal nyerte meg a pólóanéTkötest.

A verseny részletes eredménye a kővet
kező volt:

Ünnepi megnyitó-verseny 
EigOer 20 pont 3.30 p. ! 
Bankó.

Akadályvesreny 2000 
(Székesfehérvár) 3.10 p. 2. 
dóri.

Jubileumi nagydij 1000 i 
1.44 p. 2. Havasi. 3. Raumler.

Tandem verseny 2000 m. !. 
Faffa-pár. 2. Plrity—Eigner-p&r. 
ler—Kuzem-pár.

Beinstingcl memória! 15 km.

meg egy ke-

érdekes volt a kemékpár- 
Testgyakorlók 

Egylet csapata 
2:2 arányban

r 2000 m. 1.
2. Mausa. 3.

m. Szlnobel 
Paycr. 3. Ván-

m. 1. Pirit y

rt poipurj v|>uv»uio, aiuvív uvi.
I Kosáry Emmi, Király Ernő, Tanév 
I Frigyes. Vfcph Manói és Ujvúry I^ajos a 

teszik a 19.47 p. 2. Skrotmnek.
Az egész 
operettet Haday.

Dankó—
3. Raam-

1. Plrity

Nogv hnndicap 1000 m. 1. Elyner. 2.

Kerékpárpóló. Törekvés—MTK 4:2 (2:21.

Itt van újra

HÖLGYEIK RÉME
a szeplő!

De segít rajta

HŐLGYEIHK KRÉMÉ
a valódi

niana-arcKrém
Mindenütt kaphatói

JARDIN de PARIS
Jnlins 16-tól az uj műsorban

Hegedűs az oka mindennek! 
Aktuális revü, a főszerepekben: Balogh Böske, 
Mészáros Paula, Denes Oszkár, Kertész 
Endre. Narbla balett. Szendy Lajos z«ne- 
humorisfa. — Előadás kezdete fél 9 órakor.

SZOMAHÁZY ISTVÁN
felelős szerkesztő távollétiben a sae®* 

kesztósért
Dr. ELEK HUGÓ
szerkesztő felelős. 
Társszorkesztő:

PA 10,1
„UJSÁÜÜZEM" R.-T. BUDAPEST


