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Ausztria 
pénzügyi

Páris, julius 24.
Á Journal de Debats hosszalbb cik

ket 'kcTÖl Ausztria pénzű? ' újjáépíté
séről A cikk azt fejtegeti, hogy a se
gélyakció legfontosabb pontja volna a 
bankjegyé ibocsáftó intézet létesítése, 
amely az országot uj életre kleltené. 
Minthogy azonban Ausztria képtelen 
e müvet egyedüli keresztül vinni, segí
teni keli neíkii és pedig kiét irányban. 
A kormánytól függetlenül működő 
bánik! jegyki J tócsái tó intézet alaptőkéje 
100 miiÚió arany frankban állapittat- 
nfcík meg, ai’helyndk felét a kül'föJ'di 
tőiké aidinú. Máisrészoől hozzásegítenék 
Ausztriát oly küíliföldi kölcsönhöz, 
amely jJicgaláibb két esztendőire fe
dezné a szükséges élelmiszerek bevá- 
párkisáma szánt állami kiadásokat és 
ekként a paipirpénzfong'ailom további 
wnélikedését meíta'kiadá'lyoznó. Vgy nm
ekkor egy belföldi kölcsönből is kel
lene gondoskodni, hogy a költségve- 
iés deficitje részben fedezhető legyen.

Ha aztán sikerült a bánikjegy-inflá- 
ciáma'la máir gátat vetni, a jegyibe nk.nialk l 
módjában lenne első feladatilt teljesi- I 
leni: vagyis uj pénzt hozni forgalom- | 

amelyet a bank egymaga gatrain- | 
tálna és állnid'óan egy bizonyos, a máir , 
niegálliapilott árfolyamon tartana. Az- I 
tón arról lesz szó, hogy az osztrák i 
korona uj pénzre konvcrLáltassék. Az | 
fillandó áaifolyam végleges megnltapi- ■ 
iása alkkor történnék meg, ha már a ; 
pénzügyi programmot, valamint a , 
jegybank tervezetét teljesen kidolgoz* . 
iáik és a nemzetközi kölcsön biztosítva 
van.

Ipari válság 
Csehországban

MBrlschostrau, julius 24. i
A Morgen-Zeiiumg irtja: Az ipari , 

Váság annyira terjed, hogy már a 
pénzügyileg legerősebb vállalatok sem 
állhatnak neki ellen, így a wilkowilzi 
vasgyárak 1500 munkást bocsátottak 
el, augusztus 1-én pedig további 1500- 
at akarnak elbocsátani. Ila augusztus 
folyamán a helyzet legalább valamivel . 
Meg nem javul, akkor szeptember 1-én i 
még 2000 mlnkást kell elbocsátani. Az I 
oderfurti vegyipari részvénytársaság i 
egészen meg akarta szüntetni üzemét, ■ 
de e munkásság és az üzemvezetőség , 
küldöttségének Prágában állami szál
ütést Ígértek. (MTI.)

IIÉres harcolt TOni^ian
Bécs, julius 24.

A Neue Freie Pressének jelentik 
Belgrádiról: A Tribün a prizrendi je
lentése szerint Albániában véres harcok 
folynak. A tiranai kormány csapatai 
Dómi sikereket értek el. .Jól lel vannak 
fegyverezve és ami igen jellemző, 
olasz egyenruhát hordanak. A felkelés 
a Drin folyón is átterjed. A kormány
csapatok két irányban operálnak* 
Alessio-Orozi, Alessi-IIselja és Skut- 
Baka irányában. A mirditák régi ide
áljaikat követik, hogv a kereszténye
ket n törököktől elválasszák. Oroziból 
érkező meghízható jelentések szerint a 
tiranai kormány soraiban sok bolgár 
tiszt is harcol a mirditák ellen.

Újabb szenzációs letartóztatások 
várhatók a hazaárulás! perekben

A kormány nem tűr külföSdá beavatkozást 
Megindulnak a hazaárulást! perek

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Teljsen beavatott forrásból szerzett 
értesüléseink szerint a kormány eré
lyes lépésre szánta el mayát azzail a 
mozgalom-mail szemben, amely a bécsi 
Jövő cimü és Garami Emlő és Lovászy 
Márton szerkestzlésében megjelenő na
pilap informálásrávaíl kapcsolatban

a kisánlánt segítségével a 
mai kormányzati rendszert 
kfvülről akarta megbuktatni.

Szász Zoltán, Persián Ádám és Rc- 
jöd Alpár letartóztatása csak a be ve
zetése volt annak a nagyszabású ak
ciónak, amelylyel a kormány lehetet
lenné akarja tenni, hogy idebent az 
országban támogatásra találjanak a 
bécsi emigránsok törekvései. Már

hónapok óta figyeli • kor
mány egyas politlkiw?t és 

njságirók működését,

de nem akarta az eljárási addig meg- 
aindítani, amíg nincsenek a kezében 

szükséges bizonyítékok.
Bebizonyítást nyert, hogy

a külöldi emigráns körök 
már hónapok óta tárgyaláso
kat folytatnak a kis-ánlánt 
politikusaival, abból a cél
ból, hogy a jelenlegi magyar 
kormányt külföldről alkal
mazott erőszakos beavatko
zás utján eltávolítsák a he

lyéről.

Különböző gyanuokok merültek föl

cég vádjainak az ügyében meginditan- • rációkat fog hozni.
dó eljárásra vonatkozólag is. Értesülő-1 A kormány függetlenül a büntető el
sülik szerint a kormánv össze akarja járástól politikailag és a legnagyobb 
kapcsolni az összes hazaárulási pereiket,: crélylyel fog fellepni az ellenzékkel 
ami annál is inkább sikerülhet, mert ■ szemben, amelynek szereplése szerinte 

... a emigráns körök törekvéseit
segíti.

Nincsen kizárva, hogy már holnap, 
vagy holnapután megindulnak a soro
zatos letartóztatások és leleplezések,

i

ami annál is inkább sikerülhet, i 
állítólag több politikus. Windisdhgraetz 
vádfai alapián és a mostani mozgal
makban is kompromittálva van.

Erre vonatkozólag bizo
nyosat megtudni nem lehetett, mert 
az előkészületek a iegnög.’nbb titokban ■ amelyek egyébként hivatva vannak a 
folynak, annyi azúrban bizonyos, hogy I parlamenti ellenzék és a liberális 
a most következő hét különböző szén- ‘ blokk működését is kompromittálni.

ÍVJ

Kolerajárvány a Volga és a Don mellékén
Pogrom az asztraháni népbiztosok ellen — „Eljött 

az ideje a szovjcturalom megdöntésének”

(A Magyar Távirati Iroda szikratáv
irata.) A Daily Express tudósítója je
lenti lapjánalk: Az éhínséget szenvedő 
orosz területek laikosságja, minthogy 
mostanában már kutyája .macis/kiája és 
yvatikánya sincsen, amit megehes-se-n, 
valóságos csordádban hagyja öl lalkó- 
helyét, abban a hitben, hogy olvan he
lyet tefláfl, a/hol még jódtefidiatik.

Ez a fejetlen menekülés főleg három 
irányba tereffödifc: az uj népvándorlás 
első vonala Szibéria felé tart, a máso-

■ dik Ek'il orosz orsz.ig és a Kaulkázus
• felié, a hsunmiaidik pedig, a legtekintélye
sebb, Mosizfcva felé földiül. Ami állatot 

_______ -- -- '... .... -■$ meg- 
zetői, akik szoros összeköttetést tar- es~iij. A gabonnraktáraikat feltörik, az 
tanak fent a Jövővel. Állítólag Káro- gQÍxxmát felikutatják. A luorriük
lyi Mihály gróf is kapcsolatot tartott ; nieyrohannak minden uljukba eső le- 

u~"" ' hervonatot és nem elégszenek meg
az®ail, hogy az igy talált éledem inzert 
elfogyasszák, hanem stzét is rombolják 
a vasutamyngot. A hatóságok fdszóJi- 
lósoklka. ’. fordulnak a fenyegetett váro
sok takosságúhoz, hogy a katonaság
gal’ kömöiltve v-éd'jéik meg városaikat az 
éíhező parasztok heöizönlése ellen. Az 
orosz önvédelmi szervezetek és a fosz
togató tömeg közti harcokról már több 
helyről érkeztek ie'entések. A harcok 
rewl'kivül súlyosaik, mert éhség foly
tán a parasztok egészen cl állat ia/sod- 
taik.

A moszkvai szovjetlapok közük a 
szovrtkormány cáfolatát arról, mintha 
az E esü'M Altamoklhoz fordultak vol
na stv'ilyt'gé’.d.

K -b?n a kolera-járvány úgyszólván 
ekadáilytalanul dnl, különösen a Volga 
és a Don mellékén, ahol a halion.-ír ság 
minden képzeletet felülmúl. A viszo
nyok olyanok, hogy a járvány terjedé
sének semmi nem áll útjában. Asztra- 
hánban a járvány pusartitósának egé- 

1 szem különös következményei voltok: 
. a lakosság pogromot rendezett a bolse
vik népbiztosok között.

Révai,
| Az Est Eurcpe jelenti: 
meusevikiek a következő

Páris, julius 24.1 intézték Oroszország egész lakosságá-
Magyar Távirati Iroda szikratáv-

a
tekintetben, hogv ennek a mozgalom
nak a bécsi Jövő című lap a főhadi- b.... . ........ ____  ....... ............
szállása és azok a politikusok a Ve-i fl, utón találnak, azt leütik és

fent Lovászyékkal, szellemi vezére az- 
egész mozgalomnak azonban maga; 
i/ovászy volt, aki a kis-án’ánt által \ 
ránk oktrojált kabinetnek, amely ; 
„pacifista és demokratikus" alapon I 
alakult volna meg, a miniszterelnöke • 
Itt volna. A terv egyébként az volt, i 
hogv az egész jelenlegi alkotmányos . 
berendezkedés megváltoztatására a jó-} 
válételi bizottság ideérkezését használ
ják fel, amely hivatva lett volna ewt a 
változást kiforszirozni.

Értesülésünk szerint a kormánv ma 
már birtokában van az egész bizonyí
tási anyagnak, ugv hogv az eddigi le
tartóztatásokon felül a legrövidebb 
időn belül

njabb

hoz:
Pétervár és Moszkva munkása,i újból 

sztrájkolnak: kenyeret követelnek .va
ját maguk és az egész népesség ré
szére. Erre az igazságos követelésre a 
kormány letartóztatásokkal. kényszer
mimikára szóló Ítéletekkel és Szibériába 
hurcolással válaszol, llogv egyenetlen- 
séget támasszanak a munkások között 
és eltereljék figyelmüket saját szenve
déseikről. a kormánv titkos ügynökei 
n leggvaJáratosabb aknamunkát fejtik 
ki a niunikósosztólv körében. Az orosi 
munkás helyzete sokkal rettenetosebb, 
mint bármikor volt s még gyűléseikéi 
sem szabad tartania. hogv legalább el. 
panaszolhassa bajait. Nőm bcszélhe- 
‘ünk szabadságról addig’ amíg a mun
kásosztály nem beszélhet sznlv dcp «fl. 
iát magának és az országnak szenvedé
seiről. Különben is már nőm arról van 
szó, hogv kenyeret kériüiik. Eljött ai 
ideje a szovjet-uralom megdöntésének!

Fefllh iv.iuk az összes munkásokat, hí. 
vatalnokokel, katonákat. mnflrőzokat 
és iparosokat, hogv tömörüljenek • 
harcra. Követeltük az összes letartó;, 
látottak szabadonbocsátúst és a szaka, 
dailanvl folttá kivégzések beszüntetését,

Le a szovjet-hatalommal, étien az ah 
kotmánvozó nemzetgyűlés! (MTI.)

TöröH vereség 
E,szkisehirnél

szenzációs letartózta
tások várhatók.

arra mutat, hogvMinden jel
több ma is szerepet látszó 
liberális politikus is bele van 

keverve ebbe az ügybe,

ezekkel szeanben azonban csak a

Bécs, julius 24.

MTI. magánielcntése.) A Neue 
Presse jelenti Athénből: Hivata- 
ie lentik. hogv n törökök tegnap 

északkeletre 14 gyalog

ezekkel szemben azonban csak a leg
teljesebb óvatossággal kiv n eljárni a 
kormánv és amis a hazaárulás hun
cselek mén vének minden olda.át telje
sen nem tisztázta, nem akar a nvilvá- 
uosság ólé léipm a bizonvitékaival 
Ettől az a.'ábbi’ó! függetlenül fn’-nak 
az előkészületek WmdisóhgraeU her-

I

julius 24.
Az oro*z i 
kiáltványt hátra.

(.4 
Freie 
lesen 
EsZkisefti Írtől
hadosztállyal és két lovasdandúrral tá
madást kíséreltek meg a görög hadse
reg ellen. A görögök a támadást vissza
verték.
vette a 
sültet.

A gfaösj lovasáig üldözőbe 
törököket, akik srómos sebe- 
hadifoglyot és ágvut hagytak
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Német válssz 
Briand jegyzékére

Berlin, julius 24.
A« ttení wvjtó a B Honid jegyzőkéire 

«H.ott német vMrwjegryaáket {1 azélsö 
jctéholdoli Jropok kivitelével helyezi. A 
válasz, amely a németék vérttel enné
nek jelét hordja magán, a mostani vi
szonyok keretében olyan diplomáciai 
okmány, amilyet a német nemzet 1915. 
november óta nem látott. Dr. Hősen tár- 
gvilagofiun, koolyan, méltóságtóljesen 
válaszo-ít Briand valótlan áü-Jitfisaira. A 
Doulsche AMgemoine Zeitung különö
sen k'jcandi a jegyzéknek tárgyilagos ’ 
lumg'ií't ős öruuunel üdvözli, hogy a 
n-’imel kormány a „banda** kifejezést, 
nmélyet Briand a német önvédelemre 
vamudwr/f tag hasannB, I atározottan 
FvÍA«zniutw.<áotta. A Voriivarts kétségbe 
vonja azt, hogy a válás /jegyzek a pá
risi hivatalos sajtóban kedvező fogad- 
fcAá&ra fog találni. (MTI.)

A pörögök üldözik 
a török hadsereget

Párta, julius 24.
flA N. T. 1. szikratávirata.) A kis-

'Azsiai hftdihelyzelröl szóló konstanti
nápolyi táviratok szerint a hadmiive- ----- ---------------- --------- ----- -------- — l „
telek most a front két szárnyán kéz-' o,oí'1 a kaUaii. Aradra vándorolt. Aradon !}u‘, v<í. ”, .”'^.n?.1JeVesen !,97^a 
fenek kifejlődni. Az athéni jelenesek; 1czshtoH minden lczsáToMiatól, azután ,^nMakJxj2’ 
szerint a török hadsereg eszkisehirí és ................................
kjutahiai maradványait a görög csa
potok ,37. angorai utón üldözik, ahol 
r török csapatok összpontosulni 
gkernak.

Jeni-Selrt
Párta, julius 24.

A Havas Iroda, nngórai jcteutésc ’ 
taurint « töTokök cifoglaHáfc Jcai-Seir 
*áro,<<i és újra niegiszúliorták Aifoai- 
KarahtawJál.

A töröRöR 
előnyomulása

Konstantinápoly, julius 24.
éfíanas.) A legújabb harctéri jelen- 

Ifwík szerint a törököli megkezdték ne 
ftkmvomntást a Meamder-front ellen éj 
aWagkuiták ltariurlu hely véget és althv- 
lepei stretégila i áül ásókat. A hadmüve - 
Irtokét Mnstafa Komái pasa állítólag 
8w®tfho5en tetézi. (MTl)

W-francia megegyezés 
a telsősziléziai kérdésben

Bérűn, Julim 34.
A Dentsöhe Alloemeine Zeituna j®* 

frnbkse sprint n Teinps ngv véti, hogv 
ftz angol és francia meg- ja esésnek a 
Írls6szilézja< kérdésben sxép kilátásra 
‘vannak. Jánetleg atlófl sam áltemak 
au-s.ve, — mondja • lap. — hogy meg
egyezzenek í, hntArvonflil eM me^áftB'. 
péti színin. A megcgvezésnnk ez a re- 
méíiv.- nnníd is k«<wultíubb. niioáhogy 
Franetaorrtoág hefejemi ólwitia AngliA- 
vj»1 a FehrTsziléziáró! folytatott vitát. 
Meg '-nemn-k mtóI győződve, hogy 
íord Ctrr/on. a francia-angol diplomá- 
«km r'wMiénel-. proktamó-lásána époly 
feevés».v gondol, mónt Briand. A Li- 
l>eité tzeTTirt fl lonxioni kormány cwö- 
k'iHvÖMK'íjr csnk lnlrpknő fogás. Aj 
Snh-aHMjt'anf Lkrvxl Cecrríniftk éles ktia 
tavfó’okW hánvm 

ággal < 
ji'dsrJk (yyi'idöbcn 
(MTI.)

PSvl’-e*' iNapoata »•»* l*»tt órakor
3 ap» ■rtl’L f'ül’f‘l 3 **> RMimbai, va-81 f S? K W ** ‘‘""'•P'W d- u. 4órakor a arsy Jalíusi

Wro.W**1 * aitoort - aJtóii uMn 
-----  I vriawMM' körieké 'a a v i.

Te-Hon-futai: 5MB |ma minden irtnváhj

wwn&v hogy 
és Németor*x:tegril 

i kettős játékot.

Kémls^désárt 
EeSartóztato^ álhirlaplró

KdE»2-ipathcim2Mtá*s!il, ztiaroüós' a8 
és Is gyanúsítják

— A Hétfői Napló tudósítójától —
Rendlkivfil veszedelmes, furfangos fedett meg azzah 

szélhámost leplezett le a napoiklban a Kender-utcai lakásán fogadja, a Md.e- 
rondörsóg. Több r.*iat ’y* hf'lig fiigyel- kültüevi Hivatala! szobát utaltatott ki 
tdk s „szfflfcesztö** ural, akit MÓglre is magának a Deák Ferenc-szállodában, 
a N^vvyork-Wbvébái.frafi) letartl.’HaHak. 
Jeleniteg a főlcapit:ínys:':ron tartják 
őrizetben az elfogott szél hóm »s<, afci 
efllen az az aáaix>s gy®nu, hogy Jugo
szlávia flrefeft kéme.

E i idlíett a súlyos 
vaJlósé^jgal eítőrinitock 
(a közokirathamisitás, 
törés), amelyeket áiHiíótag 
követett a biztos fellépésű szélhámos, 
elkit Kakuszi Antalnak hívnak és a-ki 
■kiváló előszeretettel szór ette nugát 
szer.k esztt" nmak tkulá-ltatni. Kakuszi 
Antal nem először van » rendőrség ke- 
zén. Több ízben volt már letwrlóetaLva. 
de midig sikerült valami uton-módon 
kisnaii&íhjlnia.

Kakuszi Szegedről került Budapest
re. Szögeden ékekig vészéi vettette a 
közbiztonságot és követett el az apróbb- 
nagyobb bit nőse ’r-kmén veket Annikor j 
már tűrhetetlenül forróvá vált lába

tubb vidéki városban vendégezere]mi 11 
meglehetős anyagi eredménnyel. Buda-

I pestre a komon űn Jnrkása után került.
Itt valami n ion-mód on összeköttetésbe 
került a roanán konzulátussal és en
nek a révén n töfljbivel. ucv. hogv Ka
kasai Iwmaiross-n elismert szrúrtekin- 
téLv lett « .

vfctHnSMr:sé3 terén.
Öeinte k ies itten folytaim üzemet,

, de amikor láttia» hogv ez üzlet fénye
sen jövedelmez, szélesebb aloipokra 
fektette működését. Most má/ nem elé- •

A némsi koraány válasza 
a francia naMSvet Mnékére

Erősítéseket kaiktonek Felső-Sziléziába
Berlin, július 24.

(Wo«f4) A néniéi kormány a fran
cia nagykövet által átadott Jegyzékre 
vonatkcwó vákwzjcgyaékében ezeket 
mondja-:

A regulái-* csapatok és a HaTVer- 
csa-patok egy része nehéz fegyverekkel 
átlépte ugyan a határt, abol újabb be- ■ 
törésekre készen kiinduló áHAsokban 
\annak összegyűtekezve, de a szava 
zási területen belül a felkelők egész 
szervezete ni-^pnaradt. A francia meg
szálló csapatok részéről a lengyel fel
kelők lefegyverzésére eddig határo
zott lépés nem történt, sőt a kiürített 
területek egy részében befogadtuk a 
felkelőket fegyvereikkel együtt. A fel
kelők a közigazgatást is csupán Ítész
ben adták át a srövetaégesközi bizott
ságnak.

Hogy a 
az ország 
ezt braonvitiák a német érzelmű em- 
berek folyton Ismétlődő báníahnazá- 
mí és elhurcolásai, a lengyel zászlók, 
amelvok ma ismét számos erődön lo
bognak. marián azokat Le Rond tá
bornok inspckciós utjának tartamára 
be\'onták. Schoppibfcan ma ia megvan 
Rorfanty főhadiszállása a?, úgyneve
zett likvidáló ffltárotiaág alakjában. 
A német kormány reméli, hogv a 
francia kormány az njabb tényleges 
megállapítások alapján arra a meg
győződésre fog jutni, hogv német fel
kelés veszéluéről szó sem lehet.

A nóme( korm&nvnak (ovíbM »r. a . a ,mraul 5I„.
nézete, hogy a francia haderők szopo-1 vetséges megttizott kiváizjágál tcljesM- 
ritása lxajoMm fog ahhoz hoz zajú- sék. (MTX.j.

á< a srövetaégesközi bizott-

lengyel MkeWk mennvlrr 
uralnak tekintik magukat.

♦
hogy „üzletfeleit**

gymni ancRctt 
a többi vádiak 
zsarolás és be- 

. tetőn el-

Itt bonyolította le kétes üzleteit, ide 
hozták fizetett sloppejei az áldozrato- 
kai, innen irányította bűnszövetkezetét 

; Kaíkuszi Autal.
j Hő-napokig dolgozott ilven módon ax 

ügyes szélhámos. aki néhány vízumot 
csodálatos módon tudott is szerezni. 
N-agy jövedelme volt, mondják, hogy 
.'őftfe mint félmilliót költött n barátnő
iére, egv volt szi.pinövendékre>’ ak-it fé
nyesen kitartott és akit Siófokon nya
raltatott.

Dacára óriási jövedelmének gyak
ran jutott pénzzavarba. Ezen aztán úgy 
segített, hogy néhány bankba betett 

‘Dér száz koronát, csekk-könyvet vál
tott és boldog -boldogtalannak oszto- 
vatta a fedezetnélküli csekkeket,

Öt-tiaezer koronás csekket 2—3 ezer 
korona készpénzért lehetett Kakuszi- 
nál vásárolni.

A rendőrségnek már régebben gya-

kid tartott fenm szoros össroköttetést
1 Figyelni kezdték a szélhámost és en- 
I nek alapján éppen akkor tartóztailá'k 
j le. amikor Siófokról visszaérkezett és 

a Newvork-kávéháziban egyik üzletfe
lével tárgyalt több amerikai -beutazási 
engedély megszerzéséről.

Kakim! mindent tagad, de már ed
dig is annyi bizonyítékot produkállak 
eilene a detektívek, hogv bűnössége 
mgJváövváM. Ka-kiv-zit. aloről a rend- 

j őrségen ezt hiszik, hogy egy kémszer- 
azvezet vezetője, hétfőn kísérik ál 

ügyészség fogházába.

nxlni, hogv a feszült feisősziléaiai 
helyzetben való döntést nyugodt érte- 
lemben befolyásolja. A német kor- 
mánv arMad, hoey m ntthnátumot 
nemcsak elfogadta, hanem annak vén
re hajtásAban m messzire előre haladt. 
bizonvhí-Mt smlMUtattn annak, hegy 
orimitálódfaa r békére, nem pediit há
borús kalandokra irányul. A német 
kormány mér óriási pénzügyi és raz- 
dasági teljesüményvket vtégzeit A ne
mei kormány ebben a törekvésében 
tovább fog haladni. A békeszorzódés 
vágraha-jtáza azonban egyebek között 
attól is függ, vájjon sikerül e a len
gyeleket arra bírni, hogy „ békewor- 
zödést a masnik részéröl is respektál- 
iák. hogy a jogtalan célokra vnló tö
rekvést abbahagvják át az erőszakos 
oszfrözök alkalmazásáról lemondja
nak. (M. T. L)

Párts, julius 24.
(Havas.) Az angol ügyvivő mg dél

után BertihelotnáJ a külügyminiszter hun 
főtitkáránál látogatást tett. A beszélge
tés a felsőszilézW kérdés dinitézésénél 
követendő eljárás körit forgott. Az 
angol képvrsclő megismételte azokat 
az érveket, amelyeket lóid Curzow r 
francia londoni nagykövet előtt gifcj- 
k.tt. Berthekrt eme azt válaszolta, hogy 
neki az a megbízása, hogy az eljárás 
mikéntje tekintetében felmerült vitát 
bef jezze és ragaszkodik ahhoz, hogy 
haladéktalanul küldjenek erősítéseket 
Felsőszilé zi.il>a és ezzel a három szö-

Varsó, julius 24 
í MagvnT Tádrati Iroda jelentései 

Lengyelország, Észtország, Lettonű
és Finnország külügyminiszterei k
lius 25-én Helsingforsban tanácsko. 
zásra fognak összeülni. Lengvelorsií. 
got Dahski külügyminiszter fogja kép. 
viselni, a keleti osztály főnökének 
Lukasievicsnek kíséretében.

A jugoszláv kormány intézései 
’z albáiwlfei szenta

Bécs, julius 24.
(A M. T. I. maflán jelentése.) A giáci 

Tagespost jelenti Belgáidból: Triiin. 
tettel az albániai válságos helyzetre, a 
jugoszláv kormány meglette mej-fe. 
leiő intézkedéseket, hogy az albániai 
csapatok részéről a meglepetéseket el- 
kerülje. Ha a zavargások tenábh tar 
tanak menn a Jövöbel. Állítólag karó, 
bán interveniálni lesz kénytelen.

Ausztriának feltétlen 
szüksége van az antantra
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A Neue Freie Presse Edwaird N. 
House ezredestől vezércikket közöl. Aj 
ezredes kifejti, hogy mennyire szüksé
ges az ón t ént segítsége Ausztria részé 
re. A többek köaött ezeket írja;

— St mmitól-i olyan szövetség’ amely 
azt a nevet tényleg megérdemli. Ausr- 
.r’a. Magyarországi Jugoszlávia és 
Csehország ■ között létre nem jöhet 
addig, amíg ezen államok közhangula
tában határozott változás nem áll lie. 
Mindaddig nehéz lesz elérni honzájá- 
rulásaikat eblvoz. hogy gazdasági kér- 
elésekről tárgyal janaik és hogv a koz- 
gazdásági és pénzügyi folyatom kortó- 
Iáit olyan mértékben távolítsák el, 
amint ez fejlődésük és jólétük szem, 
pántjából annyim szükséges volna.

Halálos fürdőzés Siófokon 
oommor Gyula nagyvendeglöj 

a Balatonba fűit
— A Hétfői Napló tudósitó ját dl -*

Rendkívül tragikus esemény történi 
szombaton délután Siófokon. Sommal 
Béla, a Sebesta és Soöimer-cég társ
tulajdonosa, a Balatonfüred és Siófok 
telepi vendéglők bérlője hat óra után 
Frőhlichnek, a népszerű bárúiekesnek. 
társaságában fiirMwi indult. Múltán 
az utóbbi időlJen nagyon leapadt a B* 
kdön, Soanmerék fürdésre készen, 
uszárui tóban csóaiákba szálltak és be
eveztek a mélyebb íviz felé.

Amikor úgy találták. hogv megfe
lelő helyhez érkeztek. Sommer be
ugrott a vtizbe. hogy megfiirödjók. Ba
rátja pár pillanat múlva köpetni 
akarta, de miután Sommert nem látta 
a vízből ismét feltűnni, gyanút fogott 
és odaevezett, ahol barátjának sze
rinte ki kellett votoa emelkednie 4 
vízből.

Percek múltak el és Sommer méú 
mindig nem mutatkozott. ErőhlícJi 
most már kétségbeesetten kutatta a 
vizet a csónak körül, de hiába, Som< 
mer nyomtalanul eltűnt.

Amikor kutatásának eredményte
lenségét látta, gyorsan kicvezett és je
lentést tett a fürdőigazgatóságnak 
amely több csónakot küldött ki a7 eb 
tüut feUkiutatásóra. Csak nagysokérfl 
sikxsrült a szerencsét lemül jr'vrt mngy- 
vendéglős holttestét feltalálni. Nyoin- 
Iram a partra vitték, ahol két orvos 
hozzálátott a felélesztéséhez. Mesrtcf- 
ségies légzést alkalmaztak, minden le
hetőt elkövettek, , de hiába. Sommert 
nem lehetett vissc’aai.inii az etetnek- 

Bizonyosra veszik, hogv Sonimö* 
katasztrófájának az az oka, hogv ép
pen abban a pillanatban érte szivszé*- 
hüdés. amikor a csónakból a vizbo
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Siófoki előkészületek 
az éjjeli fürdésre

Az elmúlt hét egyik napján, siófok 
/Erdőtelep sasszemü és minden uii- 
tásra szívesen hajló főtitkára Kelndor- 
fer azzal rontott be Kolozsvár^ igaz
gatóhoz, hogy:

— Baj van... nagy baj van.
__ Mi az — kérdé a hidegvérű igaz

gató?
__ Tessék csak elolvasni ezt a lon

doni sürgönyt. Az áll benne, hogy 
Angiidban néhány nap óta a hőség 
elviselhetetlenné fokozódott, csak est' 
kilenc órától hajnalig lehet egu kis 
enyhülést találni, a hőmérő 30 Rea- 
mur árnyékban, a napon olykor 40+ 
50 fokot mutat, a Themse partjai éj
jel oly élénkek, mint máskor nappal 
sem. Az éjjeli fürdés általános divattá 
vált. A Themsében éjfélután egy óra
iig) szinte hemzsegnek az uszőruhás 
‘férfiak és nők.

__ Hát mi közünk nekünk a Themse 
idrdőihez?
f’X. Hát kérem, tapasztaltuk mar, 
kbgg minden rossz Angliából ered. Biz
tosra lehet venni, hogu ezt a rosszai 
Is ránk küldi Anglia és akkor itt ál
lunk a magyar Themse. illetve Lidó- 
pel és 40—50 fokos hőségben a mi 
fürdővendégeink is éjjel akarnak 
majd fürdeni és e’.aek beláthatatlan 
követki zmányei lesznek, amelyért nem 
vagyok hajlandó a felelősséget vál
lalni.

__ Miféle következmények származ
hatnak ebből f

__ Világítási, közbiztonsági és eset
leg erkölcsi zavarok. Könnyű az 
angliusnak a Themse partját éjszaka 
fürdésre átengedni, 
világítás van, de 
amikor a nagy $

KeejfajSotta a gyermekül és kenyérbe dagasztotta 
a holttestet

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Különös szenzációin var a csendes nan rendőri bizottság szánt k! és 
Várnak. A gemütlich budai -nénikét I rendőrorvos megállapította, hogy 
összebújnak és fejüket ingatva tárgyalják 
a nagy eseményt.

Hammer Károly pékmester sütöházába 
hordják a sütni való kenyeret a Vár 
lakói. Néhány nappal ezelőtt egy keny'- 
rct hozott egv urilaány, akit még nem ’ 
láttak, tehát nem lehetett várbeli. A ke
nyérért azonban másna.p. sőt harmadnap 
sem jelentkezett. Különös szag kezdőit 
terjengem a boltbon. Az egyik inasnak 
feltűnt és hamarosan rájött, hogv a 
„37‘*-es kenyér terjeszti a bűzt. Behívta 
a mestert, aki mikor felvágta a kenyeret,

egy újszülött csecsemő összeégett I 
holttestét találták a kenyérben.

Azonnal értesítették a rendőrséget, ahon- voltak.

egyi-ca közli, hogy 
jelenlegi pozsonyi szán

csali miniszter kije- 
kifogása a magyar 
épít magának szin- 

Amilyen humor osan 
olyan komoly 

pozsonyi magyarok

lesr és igy állandó (hajlékot tudnak biz
tosítani az anyit a ükiözoii magyar színé
szetnek.

— Uj magyar színházat építenek 
Pozsonyban, Jelentették a lapok, hogy 
n cseh kultuszoniniszter megvonta a ját
szási engedélyt a kassa—pozsonyi ma- 
gya.’ szintársulaltól. Ezzel a hírrel kap
csolatosan most érdekes dolgokat mon
dott cl a Hétfői Napló munkatársának 
Sugár Gyula, oki a társulat bonvivanja 
volt és aki szombaton érkezett nelhány 
napi tartózkodásra o fővárosba. Sugár 
megerősíti az engedély megvonásáról 
saóló hírt, de egyl - a közli, hogy ez a 
tilalom csak a 
házra vonatkozik. A 
lentette, hogy nincs 
színészet ellen, ha 
házat Pozsonyban. 
gondolta ezt a miniszter, 
valósággá vált. A

c ______  nyomban gyűjtést indítottak, amely már
mert ott nappali el,6 nap túl>b mint három millió 

e mit csinálunk mi. ««>koil eretWwewll. A pozsonyi ma- 
. n .... ,,, A, ionén gyarok biztosra veszik, hogy az építéshez slrand/aM telepen ™ 8fj2M BBp

nincs egyetlen ivtámpánk sem. A hota-1 ........................................................
világos éjjeleken csak megjárná a do
log, de holdfogyatkozáskor a legőrül
tebb zavarok támadnának. Egyik
másik fürdővendég nem találná ka
binját, a másik eltévesztené a gyere
kéi vagy feleségét és ami a fődolog 
nem gi/afcorolhatnánk. kellő ellenőr
zést a víz lölStt. Nappal szemmel kt- 
sérhetiak, hóm ki meddig merészke
dik a vízben. Éiiel azonban nem látni 
u Balaton vizében az emes alakokat 
és r.amon könnyen mafftörlénhvt, 
hogv valaki ram esetleg többen is 
messze bemerészkednek és ha halliá. 
is közegeink a kiáltást, nem tudhaliuk, 
hóm hol segítsünk, hova meniünk a 
mentőcsolnakkal.

Hosszas tanácskozás után cm men- 
tőöllcte 'ámadl a leleményes laazpató- 
nők. Megrendelt száz tucat apró kts 
villany zseblámpát és uíi-y iKtUjuA, kö- 
telezövé lesz téve minden éi/eli filrdö- 
zönek, hogv nyakába akasszon egy 
ilyen kis lámpát mielőtt a fürdőbe 
megy.

A siófoki fürdővendégek már előre ( 
Is örülnek az ufitásnak s már meg
született az uf siófoki vicc, hogu nem | 
a Srt. János bogárkák .esznek érdeke
sek a Balatonban, hanem a Ju
liskák.

Miért hallanak annyira az 'Andrássy- 
uti fák levelei? — kérdeztem a baráto
mat, aki szakértő az ilyen ügyekben. 
Barátom készségesen megmagyarázta:

— Tudod, — mondta — amíg öntöző
kocsik jártak az utcákon, a kocsis mjn- j 
dia sorra járta a fákat és a fák töveit' 
bőségesen in cglocsolta. Most motoros ön
tözőkocsik büszkélkednek a napfényben 
és ontják a vizet bőségesen a kocsiútra, 
arra azonban senki sem gondol, hogy a 
fáktól — különösen olyan hosszantartó . 
..zárási, esetén, mint az idd - se sza- , aata „wu.ru w.uouw
bad egy kis vizet tatnál ni. Kizárólag ez , vezetésével. A temotósen résztvett 
az oka annak, hogy a fák satnyulnak, I-------------.. v__x_ _t--------------s. /_ x-__
a levelek korán megsárgulnak és időelőtt 
lehullások. Talán lehelne valamit tenni?

Pálul.

•*_ A béra» magyar sajté tnformálói. 
i vizsgálóbíró vasárnap délelőtt részlete
sen kihallgatta a rendőrség által letar
tóztatott Szász Zoltán, Gergely Győző és 
dT. Bánóczq László terhelteket. A vizs
gálóbíró n kihallgatás után mindhárom 
terhelttel szemben elrendelte az előzetes 
letartóztatást, mert a büntetés előrelátható 
nagysága folytán a szökés veszélye fenn
forogni látszik. Szász Zoltánnal szemben 
h 141. §.-5. pontjára is hivatkozik a 
vizsgálóbíró végzése, mert Szász Zoltán 
ellen korábban is folyamatba teltek 'izga
tás büntette elmén egv bünügvet és c 
bűnvádi eljárás folyamata követett
el újabb bűncselekményt. Mind a három 
letartóztatott a vizsgálóbíró végzése ellen 
íelfolvanioftást jelentett be, Ugv, hogv az 
iratok a vádtanács elé kerülnek, amely 
legközelebb dönt a fogva tartói*. vagy a 
szabadlábra helyezés kérdésében.

— Frauendorfer öngyilkossága. 
Frauendorfer volt bajor miniszter ön
gyilkosságáról Münchenből még a kö
vetkezőket jelentik: Minden intézkedés 
megtörtént, hogy Frauendorfert pén
teken lakásán kihallgassák, amit al
kalmasint nyomon követett volna le
tartóztatása. A hivatalnok meg is je
lent ott ezen a napon, de Frauendor
fert nem találta otthon. Lakását őrizet 
alá vették, Frauendorfer azonban 
nem ment haza, és nem tudni, hol töl
tötte az éjszakát. Szombaton reggel az 
Isa’-völgy egy padján pihent és ott 
golyót röpített jobb halámtékába. 
Szörnyet halt Amikor tettét elkövette, 
pp egv kerékpáros hajtott el mellette, 

rádől a

i

éj látta, amint a miniszter 
padra. Nyomban jelentette az esetet n 
csendőrségnek. Megállapítást 
hogy Frauendorfer tényleg értékes 
régi pénzeket hamisított. Miniszteri 
állásában könnyen hozzáférhetett az 
állami éremgvü Keményhez és tanul
mányozás céljából kivehette onnan a 
legritkább régi pénzeket. S inarany- 
hé! hü másolatokat készített azokról 
és saját gyűjteményéi gazdagította ve
lük. Ezt az éremgyiiilcménvt akarta 
anvagi zavarában eladni és katalógust 
készített róla. A berlini' éremgvii Ke
mény igazgatója azonban a katalógus 
megidk-m lésekor rájött a faunt isi tóéra,

nvert.

a csecsemőt megfojtották és mi
kor klszenvcdett, akkor tehették 

bele a kenyér tésztába.
Tennészeesen széleskörű nyomozás in

dul meg a tettes kézrekerhése iránt. A 
detektívek végigjárták a kli. 'kát, kőrhá- 
■akat, budai bábaasszonyokat és megálla
pították azoknak a nevét, akik a kérdé
ses időben szültek. A személy leírás, ami. 
a pék adott, aoznban nagyon hiányos, 
úgy, hogy a nyomozás! igen megnehezíti. 
Kihallgattak több asszonyt köztük Meyer 
Lajosnét aki elmondotta, hogy barna ma
gas fiatal leány hozta a kenyeret, aki 
urinő lehetett mert a kezet Igen finomak 

A nyomozás folyik.

mert a katalóguson olyan régi pénzek 
is szerepeltek, amelyek csak a mün
cheni állami gyűjteményben vannak 
meg. A hamisítás a nyihánosság elé 
került és minisztertanács is foglalko
zott aiz ügygyal. Enauondorfer erre 
maga kérte az államszolgálatból való 
elbocsátását.

— A Tisza bünper Eéesben eltűnt 
aktát Mintegy hat héttel ezelőtt a 
Tisza-biinpör főtÚTgválásán a bíróság 
elrendelte báró Hátrány Lajos és Dezső 
Alajos tanúkihallgatását. A bűnvádi 
perrendtartás szabályai szerint ponto
san elküldötték a bécsi bírósághoz a 
megkeresést és közölték hiteles német 
fordításban azokat a kérdőpomtokát, 
amelyek a tanuknak félteendTk. A vé
dőügyvédek már hetek óta sürgetik a 
bécsi (bíróság előtt tartandó kihallgatá
sokat és most arról értesültek, hogy a 
kérdŐDontok és a megkeresésre vonat
kozó akták a bécsi bíróságon elkal
lódtak. A bíróság ennélfogva újabb 
megkeresést intézett a bécsi bíróság
hoz és pótlólag cáu tolta az elkallódott 
aktáik másolatát is.

— 8chvarcz Sándor kálybagyáros a 
fővárosi li'paroskörök e«yik kimagasló 
alakját, tegnap vasárnap délelőtt tíz 
órakor temették el a rák< ákereszturi 
izraelita temető halottas házábóL Az 
egyházi szertartást Flscher főrabbi és 
Lázárua főkántorral az élén az opera 
kara szolgáltatta. A temetésen testületi
leg vettek részt a budapesti kályhagyá- 
rosok Bruck Andor vezetése alatt ezen- 

| felül a Wiener Oommeraialbank tiszti
kara Sebestyén Ricbárd igazgató tanár

nagyszámú barátok és rokonuk és tisz
telők meghatottan hallgatták Bruak 
Andort, ki a kálylwgyárosok önfeláldozó 
buzgó és kimagasló alakját búcsúztatta 
az elhunytban.

— Kaplsztrán-tinnepély. Díszes ün-; 
népedig színhelye volt i

pos lehet. Teljesen mezítelen volt 'is 
teste tele kékes-zöld foltokkal. A rendőr 
a VHI. kerületi kapitányságra vitte u 
csecscmőhullát és jelentést tett a borzal
mas leletről. A re időrsé" megindította a 
nyomozást a lelketlen tettes kézrekerité- 
sére,

— A nagyvárosi élet pocsolyájából. 
Példátlan erkölcsi riiiloitségről rántotta 
le a leplet legutóbb a bécsi erlőlcsrendé- 
szeti kapitányság. A renr!őrs<„ följ Men
tés alapján járt el és megállapította, hogy 
a Neubaugörtel 17. szám alatt lakó Kern 
Celesztina, valamint két fiatalkorú leánya 
a legfajtalanabb prostitúciót folytatják. 

1 Az anya, aki férjétől elváltán él, harminc
öt éves, míg a leányai közül az egyik 
tizennégy, a másik pedig tizenhat éves. 
A faj tálán kodásra az anya biria rá •leá
nyait. akikkel együtt már évek óta tart
ják fönn magukat ilyen életmóddal. 
Néha éjszakákon át maradlak távol laká
sukról, de igen gyakran a lakásukon fo
gadlak férfltársaságot, még pedig közö
sen. A leányok azonban anyjukat Go 
lesztin néninek szólították. A fiatalabbik 
leány megnevezte azt a férfit, egy bécsi 
vállalat igazgatóját, aki elcsábította. Az 
illető neve Hartmann Gusztáv, aki szónk
ban a fiatal leány anyjával és idősetbldk 
nővérével is viszonyt folytatott. Ilartr 
mann tagadta, hogy elcsábította a leányt, 
de beismerte, hogy a nővérével és az any
jával gyakran volt együtt. Hartmannrói 
kiderült, hogy volt egy legénylakása, 

. ahol teljesen felszerelt fényképező műter
met tartott. A rendőrség itt egész rak
tárra való obszcén képet talált, köztük 
olyanokat is, amiken Kcmn-é és két 
leánya volt lefényképezve, leirhatatlanvJ 
erkölcstelen j>oaihirákban. A rendőrség 
Kernnél letartóztatta, két leányát |>edig 
javító intézetben -helyezték el. Hartmann 
igazgató ellen folytatják az eljárást

— Hajléktalan háziúr. Az uj lakás-* 
rendelet kissé homályosan intézkedik 
arról, hogy a háztulajdonos mikor él
het felmondással lakójának avégből. 
hocv maga költözzék a saját házába. 
A bírói gyakorlat e tekintetben méjj 
nem fejlődött ki és a budapesti köz
ponti járásbíróságon dr. idám Lajos 
most hozott érdekes határozatot ebben 
a kérdésben. Redl Jenő posta- és táv
írda műszaki igazgató, háztulajdonos 
felmondott egyik akóyának, Róna 
Lajos szerkesztőnek a lakásrendelet 
44. §. 1. pontjára hivatkozva azzal az 
indokolással, hogy ő magá hajlékta
lan és salát házába kíván költözni. \. 
szerkesztő képviseletében dr. Rongrácz 
Jenő a tárgyaláson azzal érvelt, 
hogy a lakásrendelet xtonatkozó para
grafusát ugv kell értelmezni, hogv a 
háziúr csak akkor mondhat fel lakó
jának, ha egy kis családi háza van és 
ebbe szerelne mint hajléktalan beköl
tözni. Beülnek pedig nagy bérháza 
van és mint ilyen háztulajdonos a 44. 
§. alapján lakóját nem teheti ki, csak 
abban az esetben, ha ennek számára 
más lakásról gondoskodik. A járás
bíróság elfogadta ezt az érvelést és a 
háztulajdonos felmondását érvényte
lennek mondotta ki.

_____ ___ Jugoszláviából szabad a valuta* és 
__ _  vasárnap dél- devizakivitel. Belgrádból jelentik: A 

elölt a budai helvöreóri templom. A !•» m ,i „ima kört a pénrtMy-
Honsaeretet Ejjvwület Kawartrin JA- ”>«■’*" u> f

. . . i -i x t. t z j : mtaforgalomról. Eszerint valutával és de-no, Msi emlőkének aokaaáaadoa em. vWval >aibldon |ebe[ ker„kpdn1i idegfn 
k-kitanepM tartotta a temptambMi. voluta korl4Urau3 vihelő ki aI or5lW,« 
ahol az egyházi és tarsaidalmi élet ki- hozható be Csupán arany- és ezüst* 
vASói igei Mentek mw. Az ünnepi mi. kivinni. A dinát.-a szintén Uta
sét P. Zadidvet: István tábori piispSk |nn S|| tenn, amenniben abból csak 2000 
celebrálta.

— Az nngol flotllla látogatása Baján.
Bajáról jelentik: Az angol flotilla két vassuk, hogy a berlini Progress Film-* 

gvár az ottaari legelőkelőbb koncert
teremben rendezett flve o‘clock thee 
keretéiben fér, es és előkelő közönség

dinér vihető ki engedély nélkül.
— A „Leipzfgt ? Tageblatr'-ban ol-

egysége, a Gloworue és Lady Beth 
tisztelgő látogatást tett a bajai Duna- 
kikötőben- A megszálló szerb hatósá-, 
«,k ttdvozléaét a flotilla oai-ancsnota | e|ön m.ula|ta filnKy4rtá,
meleg szarvakban köszönte meg.

— Magyar kórház 
Newyorkból jelentik: 
magyar kórház épül, 
zetője dr. Földes Dezső

— Csecsomóhulla a Tisza Kálmán-' 
téren. Borzalma* leletre bukkant va
sárnap reggel öt óra tájban a Tisza Kúl- 
mán-téren posztotó ren-dör. Az egyik pad 
alatt, — a Városi Színház mögött — esv 
hosszúkás Itorna papirosba hurkolt cső-1 
magol talált. Felvette a csomagot a föld
ről és a pádon kibontotta. Borzalmas 
látvánv tárult elét a csomagban egy mér 
oszlásnak induló csecsemőhulla volt, 
amelynek nyakán fojtogatás nyomai lát
szottak. A csecsemő m-ntegy 2—3 hóna-

Clevclandban. 
Clevelandiban 

amelynek ve-• 
lesz.

I lógnia hl) remekművét. a ,'Nirvami“-t. 
A monumentális alkotás valós-ággal 
extázisba hozta az előkelő vendégeket, 
s « jeLenvolt francia, a'ncol és amerikai 
előkelőségek elragadtatással nyilatkoz
tak a néunet filmrendezés és filmtech- 
nikn eme nv’stermüvéről. melv augusz
tus 1-től a Kert-moziban fogija gyö
nyörködtetni Budapest közönségét

— A. tánoklrály jubileum! eladása. 
A tánckhály mai 25-ik előadásán o Bu
dai Színkör nagv sikert aratott operettjé
ben CoraUe, n harmadik felesé# pompás 
szerepéi Dényl Dalnia játssza, aki az 
utóbbi előadásokon ének- és táncszámai
val feltűnést keltett ée egy csapásra hkí-

%25e2%2580%259ewu.ru
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— „A Tündérek cselédje" minden 
előadásán zsúfolt ház tapsol a kitűnő 
ének- és táncszámoknuuk, melyeket a 
Scála-szinház népszerű primadonnája, 
Honthy Hanoin, továbbá Galetta, Viola 
Margit, Kabos, Falus és luké alig 
győznek i ’ételni. A közönség ké
nyelmére e.< i ,'zgatóság a ' illamos 
vasutak nak előzékenysé
géből 1 .. .,i : kocsikul járat,
melyek H ■ « .ház előtt
várják <a ., . , h hazatérő
közönséget. 4 Bákóczi-utat,
Muzeum-köi utat, Calvin-teret és az 
‘Üllői-utat érintik, ennélfogva a kö
zönség a sáros minden részére csat
lakozást nyer. Ezenkívül a 25. 27, 33, 
és .35 viszonylatok, valamint a föld
alatti villamosvasulak kocsijai is a 
közönség rendelkezésére állanak.

— Hegedűs az oka mindennek mond
ják nem a börzén, hanoin a Jardin de 
X’aris aktuális kacagtató Terűjében, 
tr.elyLen Balogh Böske, Mészáros Paula, 
Lenes Oszkár, Kertész Endre aratnak 
nagy sikert estéről-estére. A zsúfolt ház 
rengeteget tapsol Szendy Lajos zene
humorista szenzációs produkciójának 
és a Narbia bakit gyönyörű táncainak.

— Az Országos Vas és Gépipari kiál
lítás. Augusztus hó 10-cn fog megnyíl
ni. A kiállítás védnöKo Horthy Miklós 
kormányzó Ü Kőinéltósága, helyettes 
védnöke Hegyeshalmi Lajos kereskede- 
lemügyi min.uztcr. Az Iparos? mok tel
jesen la van fo. fialva, a kiállítás első
rangú és laiktv ikat is érdeklő látvá
nyosságnak Ígérkezik.

— Rendőri hírek. Nagy Antalné 68 
esztendős asszony a farkasréti zsidó te
mető melletti kutból vizet inerilcit és 
eközben a kútba esett, miro ráakadtak 
meg volt hal a. — Dárdai Erzsi 17 esz
tendős varróleány Dévai-utca 10. szám 
alatti lakásán lugkőoldatot ivott. A 
mentők a Jlókus-kórháizba szállították. 
— Rochnitz Gasztá.' nrunkanélküli kör 
bányai lakos a Terminus-szállóban tíz 
da/nab szublimát-pasztillából álló olda
tot ivott. A mentők gyomormosást vé
geztek az életunton és a Hókuisba vit
ték. — llubaczi Rezső húsz esztendős 
hivatalnok Gergely-utca 23. szám alatti 
lakásán mollbolőtto magát. Miro a 
mentők megérkeztok kiszenvodott. Tét- í 
lének <ka gy.’gyithatatlan betegség®. — 
Horváth Gyula szobafestő a Csángó
it toa 15. -szánni ház előtt összeesett. Mire 
a mentők a helyszínére érkeztek meg
halt.

— Nem kapom meg.
— Megkapja.
— Nem kapom meg, mert én a har

madik kategóriába tartozom.
— Maga szerencsétlen, nincsen.' 

harmadik katej Arin.
— Dehogy Van. aki az elsőbej

tan, aki a m.:-- 'iikb.-i és van, aki aj 
Jisztkereskcdén-'\ íiiila/ik. Hát ezért.

— Ilyen hő.-t . ■ megjárja.
— Normális időben nem is mertem 

volna . . .

A MAFC nemzetközi <,*■ 3KvX
uszőversenys

A MAFC nemzetközi uszó-< senyé
nek 'második napija vaisárniup délután _ _ . ....... .......
a Cs is.'úr-fürdőben nagyszámú közön- ■ io). Hadvezér (16). 
ség el ít folyt le. A bajor versenyzők 50:68, 64.
közül r k Vatjck nvert egv versenyt, 
inig a többi külföldi versenyzők csak 
helyezve voltak.

A nemzetközi verseny vasárnapi
győztesei a következők:

100 yardos király-díj: I. Turnovszky
Endre (MAC) 59.2 mp.

100 m-cs hátuszás. 1. Baliko (iNSC)
1.20 p,

H00 in-es mellúszás.
(FTX1)

4X70 in-es staféta.
í II. München.
| 100 m-es oldaluszás.
i ohen.) 1.18 p.

400 m-es föverseny.
Béla (MOViE) 5.44 p.

3X70 m-cs staféta. I. MAC. II. Mün
chen.

Műugrás. I. Nagy Károly.
Vizipóló: FTC—III. iker. TVE

(3:0)

IV

•Szci'i' HP, ár (10) Tot: 5C :63.
II. “viain. 1. Talmi ezü

Inni 2 ;).
III. 

li. n
tani. 1. Marion (2'. 

,. 3. Kiiá'yka (l^í). F

t/. Futam. 1. Derék (8). 2. Bandit 
(1*4). 3. Vogt (p). Tót: 50:365.

V. Fiiam. Naririschc (2>á). 2. Frej. 
beuter (p). 3. Mahboubeh (3). F. í>? ■ 
Palikám (5). Pótia (10). Shad ums Geíd 
(10). Tót; 50:193, 50:78, 64.

VI. Futam. 1. Árvaleány (p). 2. Bab 
fántos (8:10). Tót: 50:92.

VII. Futam. l.Bóbita (4). 2. Tawnf
(4). 3. IIocus-pocus (4). F. m.: Surs 
Blegue (4), Bubi II. (6), Desuot föl 
Woolsack (1*4). Tót: 50:327, 50:111’
98, 116.I

Somnicr Béláné és leánya H 
híddalomtól sújtott szívvel je- M 
lentik, hogv forrón szereteti R 
férje, illetve apja 

ieMaer Bt ír I 
a Sebesta és Sommer cég n 

beltagja,

a Siófok fürdőtelepi és a Bala- Íí 
tnnfüredj szanatórium és Grand & 
Hotel éttermek társbérlője, 37 H 
éves korában f. hó 23-án tragi- H 
kus körülmények között el- 
hunyt.
Temetése hétfőn, f. hó 25-én ■
délután lesz a siófoki tem?t5- H

I. Wenk János

I. MAC csapat

I. Mayer (Mün-

I. Eperjessy

4:2

A Siófoki telep vendéglői alkal
mazottai mélyen mcizrondiilvo tu
datják, hogy legjobb főnökük és 
atyai barátjuk

Bila 

űr,
f. hó 23-án szombaton d. u. hir
telen elhunyt.
Életében mindannyiunknak min

taképül szolgált. Halála pótolha
tatlan veszteség reánk.

Siófok, 1921. julius 23.

Asaansr©? szel^Iaasast 
állá tassWtá csaps- 

iok- ííSzaöása

Budapest kerékpáros bajnokságát 
Pirity nyerte

Az Újpesti Iparosok Kerékpár Köre és 
1 a Kispesti Atlétikai Club vasárnap délután 
i kerékpár- és motorversenyt rendeztek a 
i Millenáris pályán, amelyen a legjobb ma- 
i gyár versenyzők mind szerepeltek. A k«- 
! rékpár-verseny legérdekesebb száma fíu- 
' dapcst bajnoksága volt 1000 
(távon, amelyet erős 1 ”...........
: kerékhosszal Pirity Jenő nvert meg Eiq. 
\ner klubtársa-előtt 1.5! p. jő idő alatt, 
i A verseny részletes eredménye a kö
vetkező:

Budapest 
(FTC) 1.51 
(VKK).

Kezdők ...........    ...
eiscl (FTC) 1.24 p.“ 2. Zömmel.

10 kim. motorvezetéses verseny: 1. 
Weidl (MÁV) 10.01 p. 2. Stier. 3. Zajáé.

üldözök versenye 5 kim. 1. Rusovszky 
(VII. SC) 7.9 P. 2. Skobanek (VKKj.

! Himnia-dij 15 kim. 1. Pirity 18.1 p. 2.

A legjobb vidéki csapat a Szegedi AC. 
Vasárnap délután mérkőzött a Szegedi 
Atlétikai Club együttese a Miskolcá 
Vasutas Sport Club csapatával a „leg
jobb vidéki csapat" címéért. A a üllői- 
úti sporttelepen mérkőzött a két csa
pat szép számú közönség előtt és a 
mérkőzést a Szegedi .-iC nagy fölény 
mellett, végig könn.vcn nyerte 3:0 gól
aranyban. Az első félidőben 1:0 arány
iban vezetett a SaAK, szünet után érte 

a ,tov^bbi. két gólt a szegedi csapat. 
A mérkőzést Vértes Imre vezette.

Én és a barátom!
•— Na v
—- Mi az. hogy na Végre?
— Az, hogy na végre — hogy 

balosán, fejezzem ki ....._________
jelenti, hogy na >égre itt a nyár.

— Na és maga örül ennek?
Ilát persze, hogy örülök. Hogyne 

öiülnék. Én ne örülnék? Egy ilyen 
költői lélek, mint én, ne örülne? 
Csakis örülök. Itt a nyár ... A fák 
zöldéinek, a patak csobog . . .

— A rendőrség kinyomozza a sik- 
kasztókut . . .

—. Kikérem magamnak! Az csak el
számolási differencia volt. Nem vol't 
szerencsém az üzlettel.

— Csodálom, pedig a 
pénz — ahogy mondják — 
hoz.

■— Célzás akar ez lenni?
— Ugyan, hogy képzeli? Csak 

gondolja, hogy ilyen borzalmas 
légben célozni fogok.

— Magától minden kitelik, 
mondja, mit szól a lis-.felosztás 
rendjéhez?

— Nagyon helyes.
— Maga ezt helyesnek találja?
— Hát persze. Nagyon helyes. Min

denki. akinek igénye van hatósági 
lisztre, megkapja a füzetet, azzal el
megy a pékhez és felveszi az őt meg
illető mennyiséget. Ez csak helyes.

— Nem kapja meg mindenki!
— De megkapja.
— Nem kapja. Én például nem ka

pom meg, pedig igényem Van.
— Hát fogadjunk, hogy megkapja.
— Nem kapom meg.
— Biztosan megkapja, mert két 

kategória van. Az elsőbe azok tartoz
nak. akik termelők, tehát saját magu
kat látják el, a másodikba azok tar
toznak, akiket az állam köteles ellátni. 
Ebbe tartozik maga is. tehát feltétlen 
megkapja a lisAet a kereskedőnél.

íré . .

... sza
lu ki magamat —• azt

I

i

sikkasztott 
szerencsét

nem 
mc-

de 
uj

a piacon

A tőzsdei magánfoi 
| zürichi jegyzés hatácc 
| Iában kereslet n; 
irányzattal kötés nélkül 

méteres | folyamon kerestek Scl, J.. tjei
küzdelem utón két i Phoobust és Klotildot, 
nő nvert nieg Eig- kisebb kötések .jöttek '

bajnoksága 1000 in 1. Piritij
P. 2. Eigner (FTC). 3. “ "Hazák

térelőmj-versenye: 1.

.Madrid, julius 21.

(Havas.) A leaufaibb közléseik sze-’ skro&ane/c. 
gint, amelyeket ma délután a hadii?/.y- 
miniszter a madridi újságok külön e 
célból a hR'dügvminiszti-rium'b? hivott 
szertkoszlőinck adott, kiderül, hogy 
azok az események, amelyek a leg
utóbbin i’“’ ö ________________
zónáiban nz annuális állásnál lejátszód- ren, mintlra balatoni örömöket ígért 
tak, a Spanyolország szolgálatában volna a versenytér. Ehelyett egyszerűen 
álló benszülött csapatok egy része fel- csak egy megszökött versenynap zaj- 
lázadásának folytatása Kvanánt tokin-: |OM le, tolón élénkéiben, mini máskor, 
tendök, amelv lázadás már iuniusiban d€ szenzációja nem akadt A nap fö- 
tfirlént. Ezek az események mégis „4^ , p6]öskei ménes S(.r,,fuM 
mindenkit meglcnlctc. l-.oztük _ Béren- nyerte meg. A részletes eredmény: 
ffuor tábornok, snnnvol főmppflMznffnt _ _

t®®ö

íj Megyeri versenyek
vuvmvui vux, uuiKU.yCK a sv.uaivivo Acviiiivuitt'JMlH IHyun lltt-
időben a marokkói spanyol táiinras közönség gyűlt össze ma Megye-

A rettenetes kánikulában olyan ha

csak egy megszokott versenynap zaj-

Bzombatj 
ott. Ál tor

30. márka 430—32, u 
448—49, lengyel máik
Jvamon.

Kctischloss—Lichtíg ih’ics npo-
rasegs. A Neusohloss-Lielitig Repüiő- 

A'8 yo.il,ar R--T. ma tette köz-J 
szorint 
kcror.a 
millió 

A tár-

guer tábornok, spanyol fömegbkottot 
és Sylvester tábornokot. Malii la város 
pairaincsnoiká't. Ez utóbbi épen aramtól is 
állásiban tartózkodott, miikor a leg
utóbbi események lejátszódtak. Ott- 
miaradásának okait még nem ismerik. 
.Az oltani spanyol csapatokat a hen- 
szülöttck minden oldalról (körülzárták

I. Futam. 1. Akadókos (2^r). 2. Li- 
i vornó (3). 3. Tedd reá (33). F. m. : K. 
B. O. Tót.: 20:24.

! II. Futam. 1.
! Sinnföin (1*4). 3.
’ Csikós, Kényur,
20:20, 20:20.

I III. Futam. 1.

Din tette hó." 
------------ medj’ 

a nevezett társaság 50 millió 
alaptőke mellett több mint 7.5 
korona tiszta nyereséget ért el. u-- 
saság az CO milliós részvénytőke mellett 
közel 90 millió tartalékalap fölött ren
delkezik. A Neusohloss-Iáahtifi julius 

n tarája, óyí rendes közgyűlését.
.., ,, e^’ Tőzsde uj számúnak vozet‘5- 

i X C 1 fJant<>s Elemér irta. A korona 
árfolyjumhanyatláisáról Földes Béla ny. 
ininjiszter irt cikket, a magyas-amerikai 
kapcsolatról Conrád Ottó a Kercsko 
aelnu Bank igazgatója. A rész..-órvV/;:-. 
su-g lerovásáról, a bankok félévi ' mé> 
Legéról, az Atlantica Haros-szigeti gyá
ráról. a cukorkartel megadakulásáréb

, kiviteli engedélyekről, az áru és 
értéktőzsdékről érdekes cikkeket cs b> 
formációkat közöl a lap. Érdekes riport 
számol bo arról, hogy milyen pánik van 
az ékszerpiacon a hamisított japáni 
gyöngyök miatt.

^wuizurituM. I w(1% r.). 2.
és midőn spanyolok elhasználták lő-' ?*ev, . Ma«da í10)- F. m. Ra-
----- ./.t------------------------------ . e .'bonban, Pourvir, Black Girl II., En- 

Eomfia. Tót.: 20 :32, 20:22, 26, 30.
• .. ■ Futam. 1. Imi (1’4). 2. Szere<l«mvissz,vnnnh:,, na. (1y4). 3. Galla (2) Tot . 2O.MS e6m 

---- ,V. Futam. 1. Gábordiffli (3). 2. Kótva- 
SO3 (6). 3. Rózsi II. (2^). F. m. :Oura-

szerüket. Svlvester tábornok az óriást 
lőb'bségíbctn lévő ellenség hetöi-'sélől 
tartva, csapatainak \ I., .. .
roncsot adott, ö maga azonban vezér-
karával! együtt, amely vomaikiodloüt öt el- _ ......________ _ x., m. iVflu.a„
hagyni, ottmaradt az állásokban. Nem ean’ Balsors, Oornette, Giunia, Carlyle 
tudják. hogv mi történt később, csak A/1 -
annyi bizonyos, hogy a halottak közt 
volt Svlvester tábornok, két ezredes 
ős négy tiszt.

^^nsnEBMnaEnnMDonHBaBMnHanKa

SIöTokl villái,
'■aXY exv villában 4_5 szoMt Krefník 
a'-Kuszlus hónapra. Szives ajánlatot „lói 
mectlzetem" jelige „jatt n Hétfő Napló 
kiadóhivatalúba, VI., Nartymetó-ulea «. 

szám alá kérjük.

Itt van újra

HÖLCYEIHK RÉME

De segit rajta
HÖLGYEIK KRÉMÉ

a valódi

Dlana-arckrém

• ----- . '-•iiinu.o, mányié,
Ad meritum, Kevélység, Bovary. Gerő 
20‘jsi 2425M (Utt0rd‘ák « Kótyaaosj 

j VI. futam. 1. Rasnutin (2). 2. Wie 
so? (6). 3. Oajkáa (1% r.) F. m. : Frei- 

■ lich és -Mac. Tot.: 20 :90. 20:44, 64.
VII. futam. 1. El-, társnő (6). 2. "Kutyi 

(4). J. Affért (1%). F. m.: Oró. Sulamit, 
Elme,, Meti.ztó II. Szópleány. Muslinca 
Peonblende. Vera III.. Messze mentél, 
Húzón II.. Robin. Tot. 20:204 20 -38 
30. 32.

felelős

Hamis fogakat 
friliiánst
Ékszert 
Platinát
&ntik tárgyakat

r“8* és modern 
olajfestményeket

LDiszíárgyakal

N ■"

« -
s -•M □

Mindenütt kaphatói

Bácsi versenyek
Silány mezőnyökkel és rentlkivül 

gyenge sporttal indult meg a bécsi nyári 
meeting. A nap főszámában, a híres 

futott s ezek közül is a legnagyobb 
0114ddpr num-l A -nZ..,___’ *

............© •• a l|
5 ScMnaiii-dijbcm minröMze három

oulsider nyeri. A részlete, eredniúnv. JUJSAGÜZEM"

SZOMAHÁZY ISTVÁN
szerkesztő távollétében a rzer- 

kcsztésért
Dr. ELEK HUGÓ
szerkesztő felelős. 

Társszevkesztő: 
PAJOR MÁTYÁS

---------R,.T, BUDAPEST


