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London, julius 3L.
(Reuter.) Lloyd Geonge miniszter tű

nök a thamoi katonai amlékszol>or le
leplezésénél beszedőt tartott, sir lyhen 
rámutatott Angliának erftkSfejté'oSre a 
háborúban és bánásul, zta. hogy Ang
lia 10 millió embert állite-tt ki Ó3 ezek 
közül három milliót elveszített Fran
ciaország ve^zteségfa azonban még sok
kal nagyobb. Franciaországnak, a há
ború költségeitől eltekintve, még elpusz
tított tartományait is újjá kell építenie. • 
A miniszterelnök értőttoll ennek tartja,
hogy’ ez a kői ország, amelyek a 
közös ügyért oh- óriási áldozatukat hoz- ■ 
tak ás a győzelmet annyi szenvedés árán 
vívták ki. vitába elegyedhet no a béke 
értelmezése miatt, amelyért oly nagy I 
árt lűztíttek. Franciaország és Aíigdor- 
szág egész nyíltan beszéltek egymással, 
mert az egyedüli módja annak, 
hogy sikereket érjünk el és a megértés 
útját megtaláljuk. Lloyd George ki
emelte, hogy a kezdetben fenn állott ne
hézségek megszűntek és hogy a szövet
ségesek találkozása az ellenieteket vég
leg elhárította az útból. Anglia csak 
azt követeli, hogy a béke magyarázatá
nál, amelyet oly nacv áldozatok árán 
vívott ki, szavát meghallgassák. Nem 
kívánja, hogy szava domináló, vagy ve
zető Ligyen, ez elviselhetetlen vakmerő
ség volna, csak egyenjogú szót követel, j 
Anglia teljesen elismeri, hogy Francia
ország nagy áldozatai feljogosítják őt 
arra, hogy érdekei különös figyetembe- 
vételét követelje, annyival is inkább, 
mert a veszély Franciaország határaihoz 
közelebb van és történeti okok is iga
zolják aggodalmait, amelyek Anglia ar
gója]mainál nagyobbak. A miniszterel
nök hozzátette, hogy tisztelettől mog- 
j egyezni óhajtja, hogy az érd ekeknek ez 
n figyelembevétele alkalmas orra, hogy 
a higgadt ítéletet megnehezítse. A mi
niszterelnök kiemeli, hogy Angolország 
azon van, hogy az oly drágán megvásá
rolt béke valóságos béke legyen. TIa 
Anglia türelemre int és Európa ügyei
ben mérsékletet ajánl, ezt azért teszi, 
mert a háborúban megtanultuk a béke 
értékelését. A miniszterolnök végül ki
emelte, hogy Angliának csupán .'Z okoz 
gondot, hogy a szövetségesek elrritázba- 
tablan hatalmukkal oktalan és szigorú 
alkalmazásával a jövőbeli konfliktusok 
gyökereit mélyíteni és megerűsiteni fog
ják CITI.)

fi csensR fotói uRnrJíK 
fl magyarellenes prowm®!
Prágából jelen lük: A Lidove Novinv 

szemére hányja a tót poHiitikai pártok
nak, hogy a fórradaloin óta teljesen 
ellmnyngvliák a magyarok elnyomá
sáról szóló politikni propaganda-iro
dalmat. Ami óla a cseSi-tót politikai 
propaganda érdekében legalább BOr-• 
60 kötetnek kelleti volna megjelennie, 
eszel szemben csafk kettő jelent meg. 
A cseh kormány nagy mulasztást kö
vetett el, mikor az oláh megszálláskor 
Bein tanailimá-nyoztatta át a biukupesti 
és egyél, vidéki magyar titkos levéltá
rakat, mert ezek anyagéhoz most 
már sohasem fognak hozzájutni. A 
cseh államtudományi társaság nem
wiin ri a msiigyiaT pollM'ikai irodalmat, 
’P-'il nincs magyarul tudó tagja, a tó 
tok pedig ily feladatra nem vállaikoz 
nnk. A fa,p végül rúirgHi a cseh-tót 
•‘1’ iní'szm'’ híveit, hogy Írjanak minél 
h'dd) könyvet magyarellenes szellem
ben, •(.roljnnak fel minél tölfl) magyar 
alrtu jiAsi. amelyekkel Apponvinak és 
B külföldi ringvar-barót propagandá
ik síken ’• redukálná lehet.

teszi ez atrocitásokat — Reíeienti kilépi sét 
az Jlndpássy-páptból — Xz elnöbMpáés menoíílása 

Bottlik vagy Hírláp?
— A Hétfői NapUi tudósÜójáuU —

Néhány Trappal ezelőtt a politikai I 
látóhatár még meglehetősen nyugodt- 
nak és felhőtleirnek látszott, a képvise
lőket egyediül a trvári szünet kérdése 
foglalkoztatta és miután Tomcsányi 
Vilmos Pál ig.azsá.’iÜ!gvminiszter kudar
cot vallott a saitónovella torsai özásá-j 
val. uffv látszott, hogv ezzel sikerült a 
szünet előtti viharok veszélyét végleg 
kiikapcsolni és » kormánv nyűge lan; 
láthiM boz^á «z egységes várt megszer
vezéséhez.

Az az agresszív és ellenséges 
magatartás, amellyel a Kis
gazdapárt Bcr.lczky utolsó 
felszólalását fogadta és az 
az őszinte, foiró ünneplés, 
amelyben a miniszterelnököt 
válasza alkalmával részel

tette,

meggvőzhettők a kormányt ar-'»l. hogv 
fiz elJenzőkj és néha bizalmatlan ham- 
gok, amelyek egyes miniszteri felszóla
lások alatt nagyatádi Srrrbó István j 
pártjának padsoraiból felhangzottak, 
végleg eliliallgwttaik és

a párt most már fenntartás 
és hátsó gondolat nőikül, 
lelkes bizalommal áll a kor
mány mögött és helyesléssel 
kiséri kormányzati cseleke

deteit.

Rakovszky 
Beniczky mellett

Ugv látszott tehát, hogv Beniczky 
Ödön elszigetelten és ellenséges hangú- 
lattól körülvéve, eauedül foci la meg
vívni csatáját. mára azonban jekntős 
fordulat állt be ebben az ügyben.

Beniczky Ödön váratlanul 
hatalmas segítőtársat kapott 
a Ház lemondott elnökének, 
Itakovuzky Istvánnak szemé

ly éb au.
Riakovszkv István már hosszabb idő 

óta bízoaivos aggodalomnrall flgvelte a 
kormánv politiká ját, valamint azt a kü
lönös magatartást. amelyet a pártok egy 
része .Beniczky beszédlei alkalmával ta
núsított és értesülésünk szerint

ez volt egyik rugója annak 
az elhatározásnak, hogy a 
Ház elnöki méltóságáról le

mondjon.
Rirl'.ovszkvnal; a parlamenti tudósítok 
b’ osurt a lóiéira adott válasza máT sejt
tette. hogv

nem hajlandó tovább tétlenül 
nézni a jogrend 'és sajló- 
azabadság körül mutatkozó 

aggályos tüneteket,
mint igen megbízható forrásból értesü
lünk, már kedden kilép abból a pasz- 
srMtásból. amelvet e Ház elnöki mél
tósága kv.avszeritctt rá cs

sürgős interpellál le, vagy 
napirend elölt! felszólalás 
keretében megtartja első be- | 
szédít, amelyben szóvá teszi 
az atrocitásokat, a jogren
den esett súlyos sérelmeket 
és további adatokat fog fel
hozni a Duna—Ti <• « közén 

történtekről.

Természetesen nem lehet előre meg
jósolni. hogv a pártok hogyan fogják 
fogadni Rakovszkv beszédét, de nincsen 
kizárva. hogv ha ugyanazok a tünetek 
mutatkoznak tőkép a kormánv részé 
ről. amelyek Beniczkv Ödön felszóla
lásait kísérték,

ítakuvszky ebből le fogja 
vonal a' konzekvenciákat és 
már keddi beszédében be
jelenti kilépését a Keresztény 
Nemzeti Egyesülés Pártjából.

Érthető izgialom és várakozás előzi 
meg tehát a Ház lemondott eh lökének 
fel■.zóialását. amely ismerve Rakovszky 
temperamentumát, parlament rutinját 
és debatteri készségét, az egész ülésszak 
egyik leghatalmasabb beszédének ígér
kezik. Rakovszkv egész képviselői 
múltja « fanatikus és megalkuvást nem 
tűrő igazságkeresés jég vében telt el és 
most, hegy akciószabadságát a maga 
teljességében visszanyeri, valószínűleg 
csak folytatni fogia ott. ahol a régi 
képviselőházban ellenzéki működéséi 
abbahagyta.

Az elnök-válság
A lemondásával megüresedett elnöki 

szék betöltésének kérdése természete
sen élénken foglalkoztam » pártokat. 
Az Andrássv-párt. azon a jogon, hogy 
az elnök az ő soraiból került ki, magá
nak vindikálja ezt a méltóságot, a kis
gazdák viszont arra való hivatkozással, 
hogv számbelileg ők teszik most a par
lament többségét, a maguk embereivel 
kívánják betölteni az elnöki széket.

A kormánv egvdöre se.m’cgess^get 
mutal ebben a kérdésben.

de a kisgazdák váradrn vi
haros támogatása valószínű
leg nem téveszti el hatását 

Bethlen Istvánra,

ak.i, mint hirl’k. ha a Ház döntési ki-I 
vánua

az elnök u.^piélyét liletíSen 
maga is Rudiik József mel

lett foglalna állást.

Ezzel szemben az Andr áss v -párt 
többsége változatlanul rugaszkodik Hu
szár Károly személvéhez, akiben fP'- 
renciáját látnák az ülések P«ár. lan ve
zetésének és az izgalmak megelőzésé
nek. Gfiár Gaszton, Sibonyi-Semadam 
Sándor és Ilencz Károlv neve ugyan 
szintén kombinációba kerüli, de őket 
olyan kis frakciók támogatják csnipán, 
hogv megválasztásuk kizártnak te
kinthető.

Bottllk József és Huszár 
Károly között keit tehát a 

Húznak választania

és tekintve, hogv Bottlik József teljesen 
bírta a kisgazd -párt bizalmát, a kis
gazdapárt viszont a kormányét, meg
választ- -i majdnem bizonvosnak te
kinthető.

Aggodalomra vele szemi>eii csupán 
az ad okot, hogv

egyesek nem tartják elég 
erélyesnek sr^a, hogy ineg- 
nk'.’ctúlyozxu vagy egyenesen 
leheteíic né legye olyan dol

goknak a felhánytorgatását, 
amelyeket a képviselők 
nagyrésze, főként a Kis
gazdapárt neui tart oppor- 

tuniusoak.

A jövő bét politikája ezek szerint 
meglehcr.sen eserné-nvtc'i<snek igé ke. 
zik ás az atmoszféra, amely mint a vi- 
harok után rendesen lenni szokott, le
hűlt és mc 'isztiill. uira izgalmak vük. 
lamosságájval vau telítve.

Az izsáki menakültek 
feljelentése 

az Uj Nemzedék e'len
Érdekes feljelentéssel fordult dr. 

Dombot'áry Géza iigy.éd, az iz.sáki 
menekültek nevében a butlúipesh kiír, 
büntetőlörvényszék vízsgálóbi- újához. 
Az Uj Nemzedék ez évi j-iilius 23-dki 
számában „Izsák** cini alatt vezercíkflt 
jelent meg, amely többek kort a Lő- 
vetkezőket Írja:

,Az emberek csak mindenütt sopán
kodnak és keseregnek, az izsákiak cse
lekedtek. Szépen, udvariasan, minden 
hatósági kellemetlen fórum mellőzésé
vel kitessékelték a letelepedett gaÜ- 
cáaiakat. és kimondták, hogy ezentúl 
galíciait még sátorozó vásárosnak sem 
engednek Ix? a község határába. Vá- 
’sonyú és Beniczky interpellálhatnak 
ame ínyit tetszik. Izsákon egész em
berek laknak, akik nem végeznek fél
munkát. Az izsákiaik nem egy-két hó
napra alkarnak végezni Galíciával és 
az egész destrukcióval, hanem egyszer 
s mindenkorra. Az Izsákiak egész em- 
bercik, eészen keresztények, egészem 
magyarok. Köszönijük abban a
tucfatba>n, hogy péidáíjnkat nem f-gják 
követni sem Rmlan-xtoi Ti'csutt.
Meri ez a váru> a féleinberek városa, 
ez az ország minden ébred '"isavLláa 
mellett is alvó magyarok és félkeres®* 
tények ország?.**

A cikk azokra az eseményekre vo
natkozik, amelyek Beniczky képviselő 
■.íeinzetgyiilési Lcszedvilxöl ismeretesek. 
A feljelentés szerin* a cikk bűntettet 
és. biintévőket dicsér fel <'*s ezért kéri 
a Btk 174. szakaszába ütköző sajtó
vétség óimén ez eljárás megindítását 
A vizsgálóiikó a feljelentés dolgában) 
még nem döntött.

HaiMsch 'zBvetségi elnök 
és Masarylí találkozása

UÓC3, jdliuó 3L
A Hainisdh ezövetséci elnök és Ma-, 

saryk elnök találkozásáról szóló külön
böző lapjelentésekkel szemben a Tolo* 
graphen Korrespoirdcnz-Btireaut felha
talmazták annak közlésére, hogv az öab- 
szejövcjlel inAlozataínak nugállapitását 
célzó tárgyalásokat még nem fejezték 
be. A találkozás helyét és idejét méc 
nem tűzték ki és csak a legközelebb^' 
napokban fogják közölni a nyilvános’1, 
sással. (MTL)
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Bányászsztrájk teweaet Csehországban
. _ ■■ . . . ■ _ *-_ ... la amI A A

Páris, julius 31.
fWnvBB.) Hardinget ang--! követ sür

gősen tudomására juttatta Briand mi- 
lUEzterolnöknek, hogy az angol kor
mány szívesen belemegy Briand javal
latába ée utasította berlini kövotát, 
csatlakozzék a francia ós olaez kollégái
hoz a német kormánynál te; vbe vett 
közős lépés céljából. Közölni akarják a 
német kormánnyal, hogy kés-^eégesen 
meg kell könnu-itenie bármi módon 
azoknak a csapatoknak a kerewjtülvonu-- 
lását, meJvokre a feleőszi1 ésiaí helyzet 
szempontjából szükség lesz. Llc.yd 
George is részt fog venni a leglelső ta
náén párisi ülésein, • ha a francia kor-I 
Hiány őzt kívánni fogja. Az angol válasz | 
hangja igen szívélyes, Hardinget élénk : 
megelégedését 
utóbbi napok 
OUTI.)

fed fai ki afelott, hogy az 
félreértései eloszlottak.

Maehrífich-Ostrau, julius 31.

Morflenzeitu-ug jelenti: A bánvá
lj lkársága hajlandónak nvüíttko- 

arra, hogy tárgyalni fog a szak

hogy julius liux'át is az üzem korláto
zása jellemzi, amely különösen n vas
éi fémipart érinti. (MTI.'

i

megszokhatták. Hogy ez mh1 toerfib. 
Arról jobb nem is beszólni.

És ezen a hangon beszélnek mm- 
deüütt. Egy nagy körúti kávéház tulaj, 
donosa százezrekért átalakíttatta 
lyiséget.

— Minek ez? — kérdeztük.
— Mit tudom én, — felette a kávés 

— a közönségért! Tessék csak meg.fi. 
gyelni. Bócsnek van egy kis Dunáj* 
é> mellett egy óriási Gansdraeufel 
Nekünk ezer éve van egy nagy Du. 
mink, de strandfürdő nem kellett Az
tán épült egy, aztán még három, mind, 
egyik felér akármelyik világfürdd 
strandjával. Miért! A közönségért' 
Most agyszerre minden kell. Valami 
történt ezzel a közönséggel. Vagy w, 
lünk történt valami. Móndegy. fin 
mindeneseire átalakíttattam % kávéhá
zam. Majd én kikezdek ezzé’ a közön- 
seggel. Ha eddig is jól szolgálttara ki, 
majd megmutatom, hogy én is tudok 
harcolni érte.

Harcolni a puWiktwnért! És enné! 
maradtunk.

Prága, julius 3
A Prager TagblHltnak Maelirisch- 

Ostrauból a szénpiac katas Áfájáról 
.szóló jelentése többek közt elmondja, 
hogy a szén, amely a cukorral együtt 
a legfontosabb tényezőül szerepel a

A
szók
zott
szervezetek képviselőivel a kollektív
szerződésnek a bányászok javasolta 
módosításáról, valamint az igazgatók 
konferenciáján, a széntermelés fokozá 
sara és egyúttal olcsóbbá tétele végűit j gazdaságpolitikai számlán, a szénterü-

I

Páris, julius 31.
(Wolff) A Journal! des Débrrts mai 

Vezércikkében az angol-francia tár
gyalásokról art írja, hogy mindkét ol
daliról tévesen vezették be és tévesen 
vezették végig a dolgot. Az angol kor- ; szlrAjkalap 
inány solmsem tűre kotlett azoknak 
komedy indíték oknak megértésére, me- : 
Jyek francia határoz®!okát niegfrum- 
leHék. iNémetoirszágnaik megenged léik, 
hpgy hasznot húzzon az egész felesle
ges vitából és igv Angliának nyflván
yai ónn nincs igaza, de Francraország 
ugyanilyen ügyet len séggeü cselekedett. 
A francia diplonnáeiiai akció vezetésé
ben az utóbSn nwpok folyamán inga
dozás és elsietés volt észlelhető. Nem 
titkolható, hogy « helyzet nagyon ko- 
rnoty volt, igy például hiba voOt az, 
hogy Nléinetországgal aü)H>fl.n a pilla- i 
'na’ban közöltek mindenféPéf, amikor j 
önmaguktóTi kérdezték, hogv élküld- ; 
JŐk-e az erősítéseket hármni áron is, 
vagy áldozatot hozzaanalk-e az angol- I 
francia ententenak. Ily körülmények 
kört ,j l.’gjózannhb, ha a megértés u-t 
ján megiszik az első lépést. Az angol 
kormány dolga most a második lépést 
nicglcnni. A lap tovább folytatja: Ha 
n leg felső tar ács evyszer összeült, még 
kpllenictlenebh újabb konfliktus fog 
támadni. Hogy ne rosszn.biboöijék, és 
hogy igazságos megodást lehessen ta 
lálni, a nehézségeket már most szóm 
elölt kellene tartani. Az angol kői 
mánv Németországnak akarja álén- !

a

; követei* intézkedésekről. 
I bányahivaíal a tárgyalások 
i keddre tüíte ki. A bányavállalkozók az alpesi 

.. . I c,S— 
j annak idején csak azzal a 1 
| voltak hajlandók uj tárgyalásokat kez- 
' deni, hogy a tárgyalásoknak háTom 

héten belül pozitív eredményük lesz, 
amin a válla kozó k a bérek esetleges 
redukcióját és a teljesítmény fokozá
sát érfik. különben a kollektív1 szerző
dést három hónapra felmondanák. A 
bányászok azonban nem akarnak be
leegyezni semmiféle bérlés?állításba és 
már teljes eréllyel megkezdték a 

céljaira való gyűjtést. 
Ugyanez a lap az északmorvaországi 
sziléznai ipar helyzetéről azt jelenti,

A kerületi , jeten hegymagasan halmozódik a t *!e- 
kezdetét j pékén- A koksz legfontosabb vásárlója, 

bányatársaság, vesztfáliai 
1 fedezi szükségletét. 

Magyarország a holland szenet csak
nem feieáron kapja a cseh szénhez 
képest. I omániával még mindig he
ves harcot vívnak 600 vagon miatt és 
míg ez a már háromnegyed éve dúló 
harc be nem fejeződött, addig nem le
het Romániára, mint vevőre gondolni 
Jugoszlávia a legújabb időben maga 
látja el magát szénnel. Lengyel őrs-'ág 
azonban nagyméretű felkelései miatt 
nem képes ipari tevékenységet kifejteni 
és hossza időre saját tartalékaiból 
látja el magát. A versenyképességre 
irányuló minden törekvés minduntalan 
két akadályba ütközik: a szénillelékbc 
és a szállítási tarifákba. (MTI.)

feltétellel i Stinnes-koksszal
1 M-fiffvarorszáff n

a !egsze>]>b liékeévek alatt sem dácsa 
kedihetett. Ilubay, Dohnányi, Bartók, 
D'Albett és Puccini eredeti bemutatói 
mellett egy sereg Wagner, olasz és 
francia dalmű felújítása szerepe! ezen 
a műsoron és hozzá még az állami Vá
rosi Színház, kibővített ének- es zene
kar, több uj értékes erő szerződtetése, 
operai és , mzeti színházi segédcs®- 
patokkal, k Iföldi attrulkciókikal . . , 
mindez a RvzÖMiségértl Ila csendben 
*vs, de mégis szokatlan hévvel készül a 
jövő szezonra a Nemzeti Szirdiáz is. 
A Vígszínház, a Renaissance- a Ma
gyar- és Belvárosi Színház őszi pro- 
grammja sok milliós km dósokat jelent 

__ o__ t ____ _______ _______a szinházvéllál-kozóknak. A magyar 
fsztell és kedves közönségről, melyet ■ szemzők egész Jégiój® fog felvonulni^ « 
a jövő’szezonban nyilván nagyinálió- 
síuyu, hódolattá! tisztelt és fenséges kö 
zönségnek fognak iilu'.úlní mindenütt.

Mi történt? kiváncsi kérdezőskö lé- 
sünlkre azonban csak szórványos fel- 
világosilúrt kapunk.

. ......................... .............. ....... . .................. Az-egyik nagy színházi tröszt ben- 
gedni jóformán az egész felsöszltéziai fentesc igy magyarázza ,» dolgot: 
területet és csalik a rybniki és a plessi — Mindennek gazdasági okai van- 
tei... _ a..............
Ha Anglia Németországnak ítéli 
nz egraz ipari területet, akkor igazság , nyed kereseti lehetősége erősen lerom- 
takinnak inul alku zik Lengyelországgal lőtt- A mull szezon végén hirtelen kezd 
Bzemlien. Franciaország szövetségeséi
nek számot kell adniok maguknak 
arról, hogy ebben n pontban n-m tn 
gedihet Franciaország. Az eljárási foi- 
mákról v-aló 
akaszthatjivk 
abban, hogy rálapintson a vitás kér
désre. Ezzel
fenyvge 
his.

Harc
a publikumért!

.4 Hétfői Napló tudósítójától. —

közönség, ez az ezerfcjíi gyer- 
becéztek 

illet-

A 
mdk, akit eddig is túlontúl 
és dédelgettek, máról-ih<»!nápra, 
ve tegnaipród mára rettentő nagy úrrá 
növekedett. Bárhová megyünk, ahol 
valamelyes kapcsol®! van a közönség
gel, színházi irodákba, éjszakai mula
tóhelyekre, mozidirekciókihoz, kávé
háziba, vendéglőibe mindenütt, nőni 
vti’iaimi rettegett tekintélyről beszélnek 
a közönségről, a nagyérdemű, mélyen

u .1 Mindennek gazdasági okaj van-
srüle’ek jutnának í^ngvelországntak.' nak. A fényes konjunktúrának vége, 

oda A közönség vagyoni helyzete és köny- 
nyed kereseti lehetősége erősen lerom-

tok a színházak nem menni, aminek h 
ránkszakoid! kániüvulán kívül ciyiib 
okai is lehettek. A közönség egyszerre 
nem érte be azzal, ami a játék renden 
maradt. Egyszerre friss dolgokra tá 
nwlt gusztusa és, mint a kényes gyom- 

' ru ember, aki visszautasítja a délről 
felmclegilett vacsorát, visszalökö’t

előzetes tárgyalások nem 
meg Francia országot

a kérdéssel kapcsolatbant a legveszedelmesebb kon Ilik mindent, amit a téli szezon alatt még |
... ... lt___1 ____ 17----------- 1). '

Páris. julius 31.

(Havas.) A Reuter Iroda este be
érkezett jegy éke. amelyben Arptta 
elfogadja a felsősziléziai ellentét clt.i- 
mitására vonatkozó francia javaslatot, 
nagy megelégedést keltett 
hivatalos megerősítés is 
megérkezett és a berlini 
követ még este utasítási 
nézve, hogv csnlakozzék 
páshoz, amelvct már e’öbb 
nagvkövet lett u német kori .; 
R-kivoUé “s csapatok, 
való száiliGsa dolgában. A franca köz 
vélemény nagvra focin lwc./ilni. 1 
az angol barátok a franci:) kő in: 
rak az cgvclórlés belvre^tt!'.''5r 
natkozó tört'!.' sóit r! • ■ n- > 
Jóakaratot mulattak V kő 
nz •■! járás .lol-ál n t> 
lene” neveiét l 'st :mnn’ i< ' ól 
tekinteni, bocs :> ' ■ < 1
rás« i-vomon következik M I 1 '

Párisi.un. A 
hamarosan 

angol nagv- 
kapott arra 

ahhoz a lé
francia 

á vn.íl a 
J-'elsőszil ziába

o

lelkesedéssel habzsolt Ezek ni 
lulláplálikozás tünetei voltak, 
jöttek a hírek a külföldről, 
cg’sz Európáiban k’tört a színtTií 
zts, Bécsben becsuknak a színházak, 
Berliniem a ninb zak nem bírják 
mozi konkurrenciá'ját, a párisi színhá
zak redukálják üzemi k'adár. ők t. és 
hogy a nagy krízis huülánm már elérte 
Budapestet is Valóban mi még sem 
nií bu’’ám I se éreztünk, de ”éhánv 
i'Cdl színházi ember -et’egv? kezdeti 
beszélni a közönségről, m‘'ytől 'övőre 
nem csak pénzt kel! hogy kérjünk, l.a 
nem elsősorlxm áldozatot, amiéri 
tán töbl»cl -a kell nyújtani, mint 
bilin Erre n-'liáiiv ‘ 
■'r< grammot kezdeti 
mi ‘f'm 
d.ill a '

nz- 
va 

színház olyan őszi 
I hirdetni, hogy 

i maradhattunk tetten. Vauin 
'vrsenv és mo: dhatcwn olyan 

. költséges és magas
)/«. ij.i m , n« 

ifick :i.milven n

inti, ..cl ez

legdrágább külföldi, főleg francia da- 
ral>ok, költséges renrizek és tlsztártí 
kutturá'is szándékok, amilyen a nép- 
sz'umü, amelynek valamennyi pest: 
színház bőséges teret átjött. A prózai 
színházakkal természetesen az operet- 
te-sziriháznÍK is lépést tartanak é« 
amit például a Király Színház ígér - 
egyenesen amerikai méretű. S amellett 
uj sz’nhfiz is lesz, a B'.a.ha Lujza-szin 
ház, amely valóságos kis ékszere 
lesz a pesti színházi életnek. Most 
már természetesen nincs megálló*. 
Lesz, ami lesz. De, ami lesz, — az 
még nem volt. Legalább Pesten nem. 
.Hasonló » helyzet az orfeumoknál és 
egyéb éjsrakgi mulatóhelyeknél is. A# 
idén Pestnek ismét szerencséje lesz a 
legdrágább külföldi számokhoz, a leg
szenzációsabb angol, amerikai, fran
cia és német artista mutatványokhoz. 
De még ez sem elég. Az Orfeumoknál 
attól tartanaik, hogy a közönség szín
házat is akar a. orfeumbn-n. Kép te
hát színházat is A Fővárosi Orfeum) 
például ezért .zerzödtette Fe'Iákot és 
Tanapt, hogy az orfeum-közönség szín
bár! igényeit is kiéligitse és példáját 
a többi mu'.ülőhelyek is követik.

— Kérem. — mondotta »'gv moziko- 
I rifeu-s nekünk, — az idén volt az első 
nyár, hogv a közönség isméi nagy ré 
legekben mehetett külföldre. Nyolc 
rrtendeig a magyar lmtárök közé zár 

xa igazán nem voltaik napy igényei 
mindennel beérte. De mi lesz most, ha 
haza lön? Miket látott odwkünn? . . . 
Érzel sr’ Jtani kell. És mi számítunk 
> ezz<d. Jól tudják ezt az uj mozilu- 
lajdortosok is. A Nirvána és N’oljodv- 
fi’mek cr.ib szerény kórtoló abból, 

m nit ősdior a moz:lk a közönségnek 
.7i.'-k nyirti-ani. Olyan moziprogram 

.ui';’ nem vo’l Pesten, amilyen az
• s/ Dn rügy változás lesz magukban

• )• '; ’.! en is. Min-'en fé-
• pás és k.’n uho

ezl most a külföldi mozikban

Relle Pál.

lEíielső tanács üló^
Páris, juhos Sl.

A Neue Freie Pravsenek jelenük i>on- 
donból: A legfelső tanács összeillése kerdv- 
sóben egyezség jött létre. A konferenciái 
augusztus 4-én tartják mejj. A konfe
rencián Anglia részéről Lloyd George, 
Lord Garzon és Balfour vesznek részt, 
akik szerdán Párisba utaznak. Állítólag 
a lipcsei ítéleteket is kitűzik a konfe
rencia napirendjére.

Páris, juliu« 3l<
(Havas.) A legfelsőbb tanács augusz

tus 4-ild ülésére Belgiumot ús meghív
ják. Ak Egj-esült-ÁlJaniok mcitligyelőt 
küldenek ki. A legfelső tanács íaiíiue- 
nekelőtt a csapaterősitéseknek és a f /®- 
vaaási terület felosztásának kérdését 
fog;a szabályozni, azutár md,* izsc-rólja 
a háborús bűnösök és a lipcsei törvény
szék ítéletei ügyét. Az ülésen valószí
nűleg nem valamennyi jóvátételi kérdést 
teszik szóvá, minthogy a szövetséges 
pénzügyminiszterük haladéktalanul a 
konferencia után tisztázni akarják a kü
lönböző tech ikai kéidcseket, igy a meg- 

költségek megtérítésének fel- 
A legfelső tanóos a 'iá; -ui 
fenntartásának kérdófiórel is 

amelyeket a kezességi bi-

szállási 
osztását, 
szankció 
foglalkozik, ________  _ _______
zottsátg megfontolására bíznak. Foglal
kozni fog valószínűleg az orc-x éhínség 
leküzdésére irányuló sogitceszközök kér
désé; el, minthogy Nansen missziója zá
tonyra jutott, a szovjetkormánynak ama 
megengedhetetlen kívánságán, hogy egye
diül ő ellenőrizze a segélyakciót. A leg
felső tanács valószín illeg a keleti kérdési 
is megtárgyalja, bár Görögország nem 
kérte a szövetségesek közvetítését. A 
legfelső tanács ülése 8—10 napig tart
hat. (MTL)

Ui

á német kormány 
Hatzfeld herceg birodalmi bizfeá 

való kinevezését kéri
Párta, Julius 81.

(Wolff.) A Journal des Débats je
lentése szerint a 
ren.'iája a német 
sére, hogy adja 
Hatzfcjd herceg 
volt Rajna-vidéki _____________
lyére, azt válaszolta, hogy a Rajna- 
vidéki akták, melyek a békeszerződés 
mellett szerepelnek, nem írják elő bi
rodalmi biztos kinevezését. A szövetsé
ges kormányok csak azzn! a feltétellel 
fontolnák meg uj biztos kinevezését, 
lka a német kormány biztosítékot 
ad arról, hogy az uj biztos tartózkodni 
fog minden obstrukciótó) és egyű*1 
dolgozik a szövetségesközi Rajna- 
bizottsággal. (MTI.)

Páris, julius 31-
(Havas.) A Franciaország és Angii* 

közti egyetértést a sajtó általános 
dón élénk megelégedéssel fogadja. A lapok 

különösen Lloyd Georgcnak Thanie- 
bún Franciaországról mondott szavait 
emelik ki. amelyek h ’fni fognak min
den francia szivére. (MTI.)

nagykövetek konfe- 
kormány ama kóré- 
meg beleegyezéséi 

kinevezéséhez Stark 
birodalmi biztos he-

|

I
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Mit
fog mos! rólam gondolni ?

— Jelenet a Dunakorzón —
'A hölgy: (Egy Buchwald-széken

fa olvas. Lopva a sétálókat nézi.)
4 tiszt: (Rövid időközökben egy-egy 

székkel közelebb ül.)
4 hölgy: (ügy tesz, mintha nem 

venné észre.)
4 tiszt: (A hölgy mellé ül. Körül

néz, majd megszólal.) Nagyságos asz- 
Monyom, vár valakit?

hölgy: (Megvetően végignézi.) 
tiszt: (Egyre bátrabb tesz.) Nagy
nem pesti?
hölgy: Távozzék, uram! A fér- 
minden pillanatban jöhet. Nem

4
4

SH<1
4 

jem 
akarok botrányt.

4 fzszf: Nagyságos asszonyom ...
4 hölgy: Látásból már 

tudom kicsoda, éppen ezért 
hogy megszólít són. De most 
vozzék!

4 tiszt: Ismer engem?
4 hölgy: Csendesen, az Istenért. Itt 

a férjem.
W tiszt: Hol?
4 hölgy: Ott áll a Hangli bejára

tánál.
4 tiszt: Az a százados?
4 hölgy: Az, az! Csendesen, 

Istenre kérem.
4
4
4
4

csak
4
4

ismerem, 
tűrtem, 

már tá-

a jó

tiszt: Az a százados? 
hölgy: Mondtam már, az! 
tiszt: Az a magas barna? 
hölgy: De értelmetlen, 
egy százados áll ott. 
tiszt: Hála Istennek. 
hölgy: N m értem?!

(Honid szünet.) 
tiszt: Nem jön ide az urad? . 
hölgy: Hogy merészel tegezni? 
tiszt: Jogom van hozzá.
hölgy: 
tiszt:

Iái kozni.
4 hölgy: 

a férjemnek szóljak?
4 

szén
4
4 

Hát

A
4
4
4

Hiszen

Az orosz szövet v^^napjal
A*! tehát! marékül

— A Hétfői Napló tudósítójától — 
Berlin, julius 31.

A Berliner Tageblatlnak jelentik
Pétérvárról: Az intelligencia elrncne- 

'küíl't. A main kásák úgyszólván sémánál 
sem dolgoznak. Nincs vas, sem egyéb 
egyéb anyag, de a szerszámok is tel
jesen kiíOgytak.

Egy font kenyér naponta, negyed
font cukor és egy font szárított hal 
havonta, némi dohány, só, néhány do
boz gyufa, ez minden, amit kapni lehet.

A gyárak 75 százalékában szünetei v.......... _ _
a munka, mert sem tüzelő, sem nyers- sem tartóztaBh'atja már tel. Az ameri- 
auyíig nincsen. Azok a gyárak, ame- kai szociáldemokraták Lenin és Troc- 
lyek dolgoznak, a békebeli munkás- kij azonnali eltávoRtáeát, valamennyi 
létszámnak csalt a 15—2a százalékát párt képviselődből ál’.ó parlamentáris 
foglal kozta tják. I kormány meg® laki Jósát és a sajtósaa-

.4 kormány nyíltan beismeri ezeket! badság helyreállítását követelik. Any- 
az állapotokat. Az újságok a közeli ‘ ‘ ‘ 
végről írnak. A helyzet javulását ki-

I

örült! 
Szerelnék veled estére la-

Provokálni akarja, hogy

tiszt: Szólhatsz* neki bátran, hi- 
a — bátyám.
hölgy: Á bátyád? 
liszt: Látod, kis sógorasszony! 

nincs jogom tegezni?!
(Rövid szünet.) 

tiszt: I( .?z ugyan, hogy a bátyám 
nőtlen, de majd megnősül.

4 hölgy: Mit fog most rólam gon
dolni?!

4 tiszt: Mindegy az.
4 hölgy: Csak azért mondtam, mert 

féltem, hogy tisztességtelen ajánlatot 
tesz nekem. ügy-e most már megvet 
eneem?

4 tiszt:
tisztességes ajánlatot?

4 hölgy: Kénytelen tennék elfogad
ni, hiszen — a sógorom vagy.
(Arra félé sétálnak, ahol a s:ízados úti. 

Elhaladnak előtte.)
4 hölgy: Miért nem köszönsz a 

bátyádnak ?
4 tiszt: Kinek?
4 hölgy: A bátyádnak.
4 tiszt: Ja, a bátyámnak? 

nincs bátyám. Egyetlen gyerek 
gyök. A mama kedvence.

4 hölgy: Hát a százados?
4 tiszt: Az a sógorom, a kegyed 

férje. ‘

A

inmcegy napon át gúzsba kötöttek min
den magyar és nemzeti goitaoiatoi. Uj 
börtönök teltek mec a haza iegjobbjni- 
v»l- és pribékjeik vérfürdőbe fullasztot
táik a nemzeti újjáéledés fenkölt liar- 
cál. Hallatlan korrupció, tengernyi köny 
és szenvedés, ez volt kísérője átkos 
uraimuiknak, amelyre mindig fájdalma
san és szégyenkezve fognak visszaemlé
kezni azok is. akik egy pillanatig is 
hinni tudtak a vüáríboldogitó vörös 
kannibálok hangzatos csábszavainak.

— Kémkedésért elitéit álhlrlapirő. 
Lapunk legutóbbi számában ilyen el
men cikket köaöltünk Kakuszi Antal
ról. Mint most illetékes helyen meg
győződtünk, Kakuszi ellen a rendőr
ségen ezideig semmiféle eljárás nincs 
folyamatban, miért is a cikk megírása 
felett sajnálatunkat fejezzük ki.

— A Köztársaság Párt Petőfi szob
ránál. Petőfi Sándor halálának évfor- 
dhttójáii, junius 31-án délelőtt kilenc 
órakor a Köztársasági Párt küldöttsé
ge megjelent a Petőfi-szabornál. Dr. 
Nagy György elnök beszéd kíséretében 
virág xt tett a szobor talapzatára. Ez
után a székely menekült egyetemi hall
gatók kiküldöttje, Csiszér Gábor jog
hallgató elszcuvaMa Petőfi Respublika 
cimü versét. Utána dr. Veér Imre, a 
párt alelnöke mondott nagyhatású be
szédet, melyben foglaülkozott a pártot 
ért támadásokkal is. Az ünnepélyt 
Sebestyén Sándor református lelkész
nek a 
be.

hazáért mondott imája fejezte

Feltartóztatták Szabadkán a 
szerb követet. Szabadkáról

És ha most tépnék egy
I 
I
I

Mert 
va-

(Rövid szünet.)
4 hölgy: (B- lekarol a tisztbe. Hozzá 

simul.)
Hol vacsorázunk?

(ta —más.)

— Évforduló. Ma két esztendeje 
■nnnk, hogy a vesztett háború és a 

fr-rradnlnm rettenetes csapásaitól 
daléit omzág felébredt letargiádból 
és merész elhatároz* ’ meqbuk’•tt:»

a vörös lömnrnlmr’ E’V fdr'chn s 
•torszak minden h . ’omlott
össze, az emlékezetes ti’ :' - i * ete" 
Oapján és oszeves.. tton menJJVne! 
a vörös diktatúra ved el. -m
briséc űMrv jelszavai alatt százb r-

megváltozása folytán e bárom színház 
egy héttel kérőbb, augusztus 13-én, 
pénteken nyitja mer kapuit a közönség 
előtt. A Magyar Színházban a Búzavi
rág, a Belvárosi Színházban A zafír 
•gyűrű és A na&v komédiásnő. a® A-n- 
drássy-uti Színházban a tavalyi évad 
nagysikerű zárómüsora kerül szinro 

, magnyitó előadásul. A müvészazemé}/- 
I zet jelentkezése e szerint augusztus
11-én délelőtt 11 órakor lesz mind a 
három színháznál.

— Felvágta az őreit. Berg.man.ii Józsel 
; 22 éves asztalos Újpesten, az Ó-utca LK

zárótag a külföldtől remtHik, még pe
dig áricsere formájában. Árut csak 
aranyért lehet kapni.

Bécs, julius 31.

(A MTI. magán jelentése.) A Neues
Tz—_ *n. u*.xku. ’ 4,0 wv®8 »>zttuo3 ujpesren. az t>ucca UKWiener Journalnak jelentik Hágából: alatt lévő lakáBén fel akarU várfqú

Hollandi baiukárok niegbiziható híreket ... ...
kaptak arról, hogy az oroszországi 
szovjetrenidszer fentartása lehetetlen. 
A kommunizmus teljesen összeomlott. 
A katasztrófát Nyugateurópa segítsége

nyi bizonyos, hogy a botaevizmus az 
őszt nem tog-jia tutehú.

prágai 
táviratozzék: Jugoszlávia uj prágai 
követe, Vosnyák tegnap itt keresztül 
akart utazni Prágába való útjában. A 
szabadkai határ rendőrség meg akarta 
vizsgálni az állomáshelyére utazó kö
vet podgyászát, ez azonban diplomá- , 
dai küldetésére való hivatkozással i 
nem egyezett bele a vizsgálatba. A j 
pénzügyőrök erre megrohanták Vos- 
nyák dr.-t és erőszakkal feltörtél- I 
podgyászát. A követnél arany evő
eszközt és néhány vámtúigyat talál
tak, amit lefoglaltak és csak a kiviteli 
vám lefizetése utóit adtak vissza. A 
követ magéból kikelve hagyta cl 
állama uj határait.

— Somogyi Ede meghalt. A régi új
ságírói gáida r?’ u1ó soraiból megint 
kidőlt egy, a legkiválóbbak közül 
való. Somogyi Ede, a napisajtó együk 
legérdemesebb, legrátermettebb mun
kása vasárnap délután fél 3 órakor 
Népszinház-ut<.*ai lakásán Ö7 éves ko
rában meghalt Az elhunyt ncgyels.A- 
/•dníl tovóléi rto’gjzott a Budapesti 
llirlap kötete l.étien és fők ép külpoH- 
:rkai és tudományos cikkeivel vonta 

n kö zség Pgyel'^ét Értékes 
un’ .•I n segíts r.éré voM 

négy yelvtudási g zdag ismeretkö
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re, amellyel ritka szorgalom és pá 
rattan munkabírás páromift. Pár évvel 
ezelőtt súlyosan meglwtegedott, ba 
ját kiheverte, de az idegölő szerkesz
tőségi munkát nem bírta többé és 
nyugalomba vonult. De a nyugatom 
sem jelenteit pihenést számára, mert az 
után is egész sereg külföldi jeles müvet 
ültetett át magyarra azzal a gondos
sággá] és lelkiismeretességgel, amely 
szép újságírói pályájának egyik fő
vonása volt.

— Franciaország konzulátust állí
tott fel Zágrábban. Zágrábból jelentik: 
Franciaország újonnan kinevezett zág
rábi konzula, Clement Simon már 
megérkezett Zágrábba. Tiszteletére 
Demetreulcs tartományi főnök nagy 
bankettet adott

— Aki fel akarja támasztani Tisza 
Istvánt. Egy Bajnok-utcai borbély
üzletben borotválkozás közben tört ki 
az őrület Havas Jenő 21 esztendős biz
tosítási tiszviselőn. Havas, még mielőtt 
megakadályozhatták volna. — félig 
készen — elrohant a borbélytól, fel
szaladt Bajnok-utca 16. szám alatti 
lakására és az ablakból valóságos szó
noklatot tartott, az időköziién össze
gyűlt járó-kelőknek.

— Felfogom támasTtani Tisza Ist
vánt!

Kiabálta le az ablakból-
— Én belőlem a próféta beszél, — 

folytatta — ő bízott meg, hogv titeket 
Vezesselek. Havas ezután lejött a laká
sáról, kocsibn ült és azt az instrukciót 
adta a kocsisnak, hogv hajtson a 
Tisza-tárgyalásra. Havas hozzátartozói 
bejelentették az esetet a rendőrségen, 
amelynek végre vasárnap sikerült Ha
vast a Szabúdság-téren megtalálni. A 
Lipót-mezőre szállították.

— A „Nirvána" I. része. a „Titokza
tos ház" hétfőtől kezdve jelenik meg a 
Kert-mozíhan, Ez a monstre-(Um lel ilin- 
cselő hatású történetével uj koTsznkot jc- ] 
lent a film történetében, az események 
hátterében titokzatos erő démon ke e 
irányit emberi sorsokU t a rejtélyek LM- 
hatatlan szálai a Titokzatos ház labirin
tusba vezetnek. A Nyugat kultúrája s a 
Kelet Tnisz'.il- nma csapnak Itt össze a 
döntő küzdelemre. A rendkivb.1 nehéz és 
nagy művészetet igénylő szerepeket Évi 
Éva, Bemhard Goetzke. Vhidlmir Agijeff 
és Preben Rist viszik diadalra. Esős idő
ben az előadásokat az Imperial-mozibun 
fDem’ inszky-utca éa Aréna-ut .sarok) 
tart'ák meg, ahova az elővételben vásárolt, 
valamint a középie szóló Jegyek érvé
nyesek.

— D Anruiio lelkesíti a léficnáriuao- 
kat. A Neues Wiener Taaolattnak je
lentik Triesztből: Ittoni jólérteeüit 
körökben azt beszélik, hojjjv d'Annunzio 
a fiumei légionáriusokat l&vélben felszó
lította, hogy a B.'iros'-kikötőt végső le- 
l-.eletűk g védelmezzék. A végső veszély 
píllsatában ö is ott fog teremni, hogy 
a legionáriu- iva! együtt haljon meg.

— Elhalasztott megnyitó előadások. 
Az eddigi diszpozíciók szerint a Ma- 
"j#r Szín1 at, n Boh árost Sz i ’ -4z.it 
<s az Andte '■•-úti Színhazat e hó ^-Án 
kellett volna megr-itni. E disznó..dók

az ereit, de a borotva életlen volt és i«v 
csak kisebb sérüléseket szenvedett. A 
mentők bekötözték és segélcyujtás után 
a lakásán hag-'*k.

— Husmérgeas, Blum Izidor keres
kedő tegnap este az újpesti piacon kol
bászt vásárolt és jóízűen elköltötte va
csorára. Blum vasárnap regire! az ut
cán hirtelen rosszul lett és összeesett 
Kfhitók hozzá a mentőket, akik meg
ái lapították, hogy hur-m. rgezé&t szen
vedett. Segélyn.vritáe után a lakására 
szállították

i — - A Seála Sirinhaznan „A Tündérak
i oselédje'1 minden előadása zsúfolt ház 
előtt a teljes siker jegyében folyik le 
A színház nagyszerű együttese ■ Honthy 
Hanna, a népszerű primadonna. Viola 
Margit, Galetta, Kabos, Falus ré In ke 
pompás ének és táncszámaJkkal állandó 
élvezetet gyújtanak a közönségnek. 
Előadás végeztével közvetlenül a szín
ház előtt külön színházi villamos.orta- 
t-ok várják a hazatérő közönséget.

Letartóztatott budapesti 
sertésnagykereskedő

— A H'föi Napló tudósítójától —
Napokig tartó nyomozás után őri

zetbe vette n rendőrség Jung Ádám 
ismert budapesti sertésnagykereske
dőt, akit a Vásárpénzlár igazgatósága 
jelenteit fel csalás miatt. Jungot Nép- 
szinház-ulca 22. szám alatti lakásáról 
állították elő a detektívek a főkapi
tányságra, ahol liartha dr. rendőrtaná- 
esős hallgatta ki a csalással vádolt 
nagykereskedőt.

Jung előbb tagadta 
meny elkövetését, de a 
rán megtört és 

beismerte, 
másfél

budapesti

a bűnöse lek- 
kihallgatás so-

hogy 
mill; >O‘:l károsította

meg

hús- és vásárpénztárt. A 
sertésbevásárlásra kapott

mintegy

a
pénzt, amit
a pénztár igazgatóságától, a saját cél
jaira fordította. Védekezésül előadta, 
hogy a konjunktúra változása miatt 
nem tudott egyre ulyosbodó kötele
zettségeinek elegei tenni, ezért volt 
kénytelen valami uton-módon pénzt 
szerezni, nehogy C3ödbe kerüljön.

Jungot vasárnap délelőtt ismét ki
hallgatták, majd kihallgatás után le
tartóztatták és átkisérték az ügyészség 
fogházába.

Némeforczág
nem aHar többé háborút

Berlin, julius 31.
Vasárnap egész Ném< tországban 

Soha többé háborút!" jelszóval min- 
•tenütt pacifista deinonsti .dót tartót 
tak. Pacifista külpolitika, az ifjúság 
uj szellemben való nevelése, a köztár
sasági úllamfotma biztosítása mellett 
és a revíi»isvf.<inc ellen demonstráltak. 
Mintegy háromszáz ilyen gyűlést tar
tottak. Münchenben nem engedték 
m. g a gyűlés megtartását. Az angol 
pacifista-szervezetek ebből az n!k lom
ból üdvé {ölték a német nagygyűlés 
vezetőségét.

JARDIN DE PARIS
Pr ei!v

A világhírű, 12 logu Jeiiof orosz • inccscprt’ 
Sarksúi Aladár vendég)! éka

Hcgedüg az oka mindennek! 
Lukács Gvii'r é* ary lm revtje. . cndy 
' '<tes ?.Pníii:irnnr'«-.L I1' hreo b'd. De 
V no - i s kei ’t-te n ved 3 0 ■ ■ r.

MMI
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Bezáriák Belgrádban 
a kommunista bankot

Belgrád, julius 31.
Draskovics miniszter elfogott me

ri ívlője, Aliaglcs, a vallatás során 
eünondo'blajhogy akik a gyilkosságra rá
bírták, azzal biztatták, hogy a bíróság 
nem Ítélheti el halálra. Murkovics 
Szima dr. és Pavlovics Pavlo jugoszláv 
kommunista képviselők a vallomás 
szerint Moszkvából Londonija utaztak 
s innen irányítják a déhz’áv bolsevista 
mozgalmat. Az elfogott merénylő val
lomása alapján megindult nyomozás 
sói n a belgrádi hatóságok tegnap be
zárták a kommunisták bankját, a 
. Jladnicska Cooperativa" t, amelynek 
lefoglair könyveiből megállapították, 
hogv In’-'.milliós átutalásokat kapott 
moszkvai bankoktól.

Ziigtözsdél* és játéktermek
Marienbadban

1’íágH, julius 31.
'■’n jelenti Mari'-nbadból: 
ölvcnnél több személyt 

akik mint bankadók. 
krupiék és pénzváltók tevékenykedtek 
a legutóbbi időben alakult zuglőzsdé- 
ken és játéktermekben. A kiutasítot
tak nagyrésze, főleg bécsiek és berli
niek, prágai ügyvédekhez fordult, 
hogy fellebbezzenek a törvényes itétel 
nélküli kiutasítás ellen. A hatóságok 
szigorú eljárása következtében tegnap 
óla valamennyi marienbadi játékterein 
bezárta kapuit. (MTI.)

Felsősziléziai 
segélynap Becsben

Magyar atléták 
ujább győzelme Stockholmban

Négy vertienyben az elsőit voltak
■ ’ - «• I 1000 ni. síkfutás: 1. Lungreen 2.35

magyar atlétákat j Pefc., 2. Allshand, 3. Benedek Ján.;> 
versenyre hivták | (MAC).
magyar atléták a‘ 3000 ni. síkfutás: 1. Némethi/ Jenő

Stockholmból táviratozzék: A svédj 
fővárosban időző 
szombaton újabb 
meg a svédek. A 
stockholmi stadionban rendezett verse-j (FTC) 9.34 ., 2. Petersen (Stockholm), 
nyen jól szerepeltek, amennyiben több 3. Csitbay (MAG).
versenyt kitűnő eredménnyel nyertek! 110 m. gátfutás: 1. Christierson 15.7 
meg. j mP-. 2. Lindstrőm, 3. Stollmár (FTC).

A nemzetközi verseny eredménye a< 4/^200 m. stafétafutás: 1. Buda- 
következő: \ Pest (hurunczy, Gerö, Fixl és Futón),

T . 2. Stockholm.

(MIK) 22.4 mp., 2. Gerö (K (Kumnczy, Fután, Fixl és Benedek),
Appelgreen. | 2. Stockholm.3.

árzuhanásáról, A Neme Freie Pic«a 
Weisz Fülöpnek, a Pveti Magyar K&. 
j-eekedelmi Bank elnökének nyilatkozz. 
i.,t közli a niairjar lioiona árh.aasstlá. 
sánóJ. Weisz l'iilöp löbixík közt ezeket 
mondja: Pónzü^yminiszterüuk aki ed
dig rendkívüli sikereket érté p. 
rde- érthető es ezeket a hibákat az i 
lengék us a szeptikusok bőven kihasz
nálják. Ha nem is értek egyet a pénz- 
üí’vminiszter programmjának Diindea 
egyes pontjával, meggyőződésem, hogyj fa., ea ;,v>u>..,av UJ, U.l^gyOZOUeSem, hogy 

i H&sedüs pénzügyminiszter nemcsak 
| hogy semmit el nem rontott, hanem oly 

síkéi ekeit én el, amelyeket más pénz.
ügymini szer 
nemzetgyűlés 
szavazta volna 
lyeket Heged ü: 
nem álhiúnk nemzetközi 
szemben, meglehetős 
lehetne mondani, hogy a 
mának emelkednie kell, 
inog van a természetes 
alapja.

voh
Meg.

el aom érhetett volna, a 
senki ünésnak ‘meg nem. 

azokat az adósat, ami
snek _ mofiszavazott. fía 

spekulációval 
biztonsággal azt 

magyar koro
mért ennek 

és egészséigtf

Motor éxS kerékpárverseny
Á MÁV Gépgyári Sport Kör vasárnap 

délután motor- és kerékpárversenyt ren- 
I dezcll a Millenáris pólyán, amelynek több 
[ Tuint 5000 főnyi közönsége volt. A ver
seny keretén belül rendezett rekordkísér
let nem sikerült, ellenben nagv é deklő- 
dés kísérte a h(dgyver.ieuvt, ameiyet 

! Dandary Istvánná nyert meg. 
I A verseny •'észlelés eredménye 
i vetkező:

Megm/itóverseny 1000 m. 
I (EKE), 2. Dénes (II. kér.) 
(Vasas): I. Mosd* (MTK).

Kezdők versenye 1000 in. 
(VII. kér.), 2. Litter (TKK), 
(KAC), 4. Hornit (FKE.)

Király-díj 1000 m. 1. Uhareczky (VEK), 
2. fíurghardt (VEK). 3. Szécsényi (TKK), 
4. Piriig (FTC).

Motorverseng 5000 m. 1. Jankovics 
(EKE), 2. Weidl (MÁV), 3. Báró Lipthay 
(EKK). Idő 4.51 p.

MOVE vándordija 5000 m. 1. 
rcezky (VKiK) 16 p. 2. Welwart 
kcr.) 12 r. 3. Tóth (VEK) 8 pont.

Tandem verseny 3000 m. 1. Pirtty— 
Elgner-p&r. 2. Nagy—Balta-p&r. 3. Ma- 
zák—Hauast-pir. 4. Pfeífer—Kovács-pkr.

Térelőng verseny 2000 m. 1. Dénes 
Zoltán, 2. Dénes Imre, 3. Szilágyi.

25 kim. motorvezetéses varsem/. 
Bartos, 2. Tóth, 3. Bállá.

HÖlgj/verseny. 1. Dandary Istvánná, 
Dandary Sándorné, 3. Gárkányné.

Kerékpár póló: Vllágosság^Kombirtált 
csapat 6:0 (2:0).

I

Bécs, julius 31.
Az ansnriui birodalmi németek szö

vetsége ma felsősziléziai segéJynaot 
rendezett. Délelőtt a városháza záiszló- 
diszt öltött, néptermróben ezrekre me
nő tömeg gyűlt össze ünnepé gyüil'és- 
re, amelyen sok szónok ecsetelte a 
szenvedéseket, amélyelknik a fcls5szilé« 
ziai nép a lengyel felkelőik részéről ki 
van téve. Valamennyi szónok kifejezte 
a-nt a reményét, hogy Mr Németország 
javára döntene a legfelső tanács, a 
népszavazás eredményének megfele
lően. Bécs városának nevében Gross 
községtanácsos üdvözölte a gyüle-keze 
let, miközben ugyancsak azt a remé
nyét nyilvánította, hogy Felsősziléz-ia, 
amely Ausztriának és különösen Bécs- 
nek szénellátása óriási fontosságú, 
Németországé marad. Az ünnepi gyű
lésen Scflwf'fenberg rénv*’ ügyvivő és 
Vivenot főkonzuli vett részt. Délután 
és colé töbh bécsi kerületben szántén 
gyűlések voltaik a felsősziléziai segély
akció javára, amelyeknek prograimim, 
ját a m:p szelleméhez aTkalmaztáik. A 
kereskedelmi és ipri szövetséges mi
nisztérium az ünncip rendezőségének 
rendelkezésére bocsátotta Schönbruflint 

ésamelynek pailjálmn zenekarok 
dalárdák hangversenyeztek.

a kö-

A’aíiy
3. Pfei/fer

1.

1.
3.

Dénes
K uzén

Uha- 
(VII.

1. Bokor Sándor (MTK) 4.26 p. — 
Gerelyvetés, juniuor: 1. László Ferenc 
(MTE) 44.02 m. — 3000 m.: 1. Garat/ 
Ferenc 9.34 p. — Olimpiai staféta:
1. MAC 3.50 p.. 2. MTE.

Koronánk árfolyama, 
gáncégtől érkezett 
közli, hogy a n ... 
lyama ismét ellanyhult, 
galombfii 1.57*2 áru. 1. 
a jegyzése üzletkötés né)

Zürichi ma
vasárnapi távirat 
gyár korona árfo- 

. A magán fór- 
52% pénz volt 
Ikül.

A Pesti Tőzsde uj számának vezető
cikkét Friedrich István irta Érdekes 
riportok számolnak lx* a Közpo.ili Hftel- 
l*aak viharos közgyűléséről, a mjlucii- 
kartel hadjáratáról, i.üllöldi adós-ágaink 
rendezéséről, a mezőgazdasági cikkek ki
viteléről. a budapest. miike.. :eieai 
súlyos válságáról. Papp Károly -gyeleuii 
tanár Csonka-Magyarország létező bánya
termékeiről irt cikket. A szeszkarlelről, 
Kronberger favállalláról, a Magyar I’ct- 
róleumipar R. T.-ről, az aranycscini>é- 
szésröl közöl érdekes informá iókat és 
híreket a lap, amely részletes tudósilá t 
közöl a budapesti és a bécsi tőzsde ese
ményeiről is.

A Triesti Általános Biztosító Társulat 
(Assicurazioni ktensraü) 1920-as iizh‘- 
évröl szóló mérlege megjelent, mely ez
úttal is az intézet hatalmas arányú fejlő
déséről számol be. Az int.'.tétnek, írtc'y 
erős kötelékekkel kaucscl-ódik bele a 

közgazdasági életbe, bruttó dij-

Megyeri versenyek
A kánikula dacára hatalmas <?mbér

tömeg évült össze Megverem ahol i^en 
sikerült versenynapia zajlott le a Pest
vidéki Versenuegyletnek. A reális ei-ed- 
ménv csak éppen a map föszámúbam, a 
gáthandicaiphen borult fel, mhol a favo
rit Sakál mind'iárt a>z első gátnál fel
bukott. A részletes oredménv:

I. futam. 1. Macika (8 Takács I.), 2.
Ma-lvoisie (5 SziaiLó J.), 3. Sestilia (2
Vondaa). Fütollak még: Giocond®, Bo- 
roevic, Gemaihl. — Tót.: 20:174; 20:66, 56.

II. futam. 1. Confidens (2% reá 
Steckerj, 2. Mándok ^1 Hofhauer), 3. 
Anyukáim (4 Tóth J.). Futott még: Kegye
let — Tót.: 20:30.

III. futam. 1. holtversenyben Makda
(6 Bici te és Helia (10 Tóth L.). 3. Ne
vető (2 Gimipl). Futottak még: Sakál, ......... .......... .....
Black Girl II. — Tót.: 20:116 Magda és ! magyar közgazdasági élv-lbv, hu.-ló wj- 
Helia; 20:64 Magda, 80 Helia. | bevétele a 272 millió Jirát meghaladta és

/V. futam. í. Násfa (3 Takács I.), 2. | az üzletév 6.457.376.78 líra tiszta nyere- 
Pintyőke (3 Steckcr), 3. Spinette (5 Rein- ' séffgel zárult, melyhői részvényenként 
wald). Futottak még: Guzki, Wie so?, ' 
Kártyás II, Tyrarui, Ouragan, Gerö - 
Tót.- 20:78; 20:32, 32, 44.

V. futam. 1. Herbert (1% Gimpl), 2. 
Helyre Kata (2% Houser), 3. Árosa (1J4 
Liptúk A.) Futottak még: Marci, Kíván
ság. — ToL: 20:42; 20:28,- 28.

VI. futam. 1. Giunia (3 Stecker. 2. Gá- 
bordiák (4 Seltenreich). 3. Cornette (4 
Füki). Futottak még: Bovary, Racker, 
Balsors, Mátyásföld, Rózsi II., Lolli, 
Morgenwind. Tót.: 20:84; 20:30, 34, 30.

KfiZGAZDASÁS

I

I

1.

2.

Bajnoki uszőver&ony
A Magyar Unió Szövetség vasárnap 

délután rendezte az 1921 évi uszóbaj- 
notkságokat az újpesti uszodában, 
amelyen két rekord javítás történt.

A kitünően sikerült uszóverseny 
győztes úszói a következők voltaik:

Gyermekverseny 50 m. 1. Lajta Jenő 
NSC.

Junior gyorsttxzás 100 m. 1. Schrantz 
Jenő 111. kér.

100 m. gyorsuszás bajngksága 
Tumovszky Emire MAC 1.9 6 p.

Nyeretlenek versenye 100 m. 
Bajcsi József FTC.

100 m. hölgyuszó bajnokság 
Sellö Ilonka (33FC) 1.4-6 p.

100 m. hátuszó bajnokság 1. Balikó 
Kálmán NSC 1-22 p.

100 m. melluszó bajnokság 1. Sí
pos Márton (Keszthely) 1.19.2 mp. Or
szágos rekord.

Magyarország müugróbajnoksága. 1. 
Nagy Károly FTC.

Magyarország 800 m. uszóbajnoksá- 
ga. 1. Eperjessy Béla ’ 2.9.4 orsz^oS 
rekord.

Bajnoki oizipoló. FTC—MAFC 7:0.

1.

1.

1.

'.376.78 líra tiszta
-........, melyből részvény v.>i»v»»

640 líra osztalék kerül felosztásra. A tár- 
rulal biztosiibéki alapjai a mérleg szerint 
505,853.094.26, lírára rúgnak.

L Kőbányai Polgári Serfőző R.-T. ju- 
üius 30-áu ta-tott köagyülése részvé
nyenként 40 korona osztalék kiűzetését 
határozta el.

a suepSöü

Szaka? ermsll 
hongresszas hllleöen

Lilié, julius 31
(Havas.) A szakszervezeti"kongresz- 

szus tanácskozásai az orientálódásról 
Benattc beszédével értek véget, aki n 
Moszkvához való csatlakozást javasol, 
ta és Jounaux beszédével, aki többség 
nevében válaszolt a támadásokra. Jou- 
naux vázolta a Confederation Géné

A JKAOE atlétikai versenye
A Kereskedelmi Alkalmazottak Or

szágos Egyesülete országos atlétikai 
viadalt rendezett vasárnap délután aznatix vuzoiiu n vxinieuvranvii uvnv . . ,, .... . .

rak dn Travaíl fúradonUait és ráonu-! ullöi’uJi P.61fá.n’v,a1dalon két orszá-
tailott annak szükségére, hogy az am 
aztendami inlernocionálónál maradijá
nak, mert ez egyedül valósítja meg an«K, mén n egycaui vwívsnja meg a .,.r) 9R 
nmxetUM egységet. A, orientálódé. ' * ’ ‘;8 “P;
BíérdéaiSiwn megejtett szavazásnál a 

indítványt 148 s zavarai több- -«&p?el elfogadtak. (MTI.)

gos rekordot javítottak. A győztesek a 
következők:

800 m. síkfutás: 1. Medved Árpád 
2.2 — 200 m. junior: 1.

' Markoviit Árpád 24.4 mp. — 200 ni. 
gátfutás. 1. Helfer Béla (KAOE) 27.3. 
Országos rekord. — Hármas ugrás: 
1. Somfai/ Elemér (MAC) 13.95 m. 
Országos rekord. =— 1300 nu síkfutás:

Viharos hausse 
a magánforgalomban

A pénteki tőzsdének szilárd hangu
lata, amint az előrelátható volt, átcsa- J 
port *a szomlbali magánforgalomba s 
a koronának lanyha irányzata folytán 
az értékp-aipirok a záróárfolyamon fe
lül cseréltek gazdát. Szombaton és 
vasárnapon is olyan nagy üzlet fejlő
dött ki értékpapírokban szilárd irány
zattal. mint hónapokkal ezelőtt, amikor 
lüktető élet volt a tőzsdén.

Vasárnap élénk kereslet volt korlát
értékekben jóval a pénteki záTÓkurzu- 
solkon felül. Már látszik, hogy a kö
zönség szélesebb rétege érdeklődik a 
tőzsde iránt. Kereslet tárgya volt az 
Országos Fa 1380—1450, Lipták 518—• 
530, Lichtig 1075—1145, Közúti 1130 
—1160, Biniaanurányi 2475—2550, 
Sialgő 4200—4250, Ganz Danubius 
20.000—20.500, Budapesti Gőzmalom : 
5150- 5200. A valutapiacra is emel- I 
kedő hatássa! volt a szilárdság és 
emelkedő árakkal nagy tételek kerül
tek forgalomba. Dollár 399—401, 
Márka 485—488, Lei 497—199, Szo
kó’. 495- 197, Rubel 56— 57, Lengyel 
márka 19—19.50, Dinár 675—685, 
Napóleon 1280—1295, Osztrák kifize
tés 40.50—41.Weiu FüJ&jj nyilatkozata a korona >

De segít rajta

HÖLEYMK
a valódi

^Mindenütt kapható!

a valódi

,*4vAr’»*1 &

'*■ Városit,.'
Telefon-szám: 55-55

Naponta este ¥s8 Arakor 
csütörtök, szombat, va
sár- cs ünnepnap d u. 4 
órakor a nagy julius! 
műsor! — Előadás után 
villamos közlekedés a vá« 
ros minden irányában

karnis fopkaí 
Billiós! 
Ékszert 
Piaiinát
^ntik tárgyakat
Stf’ánQl/iif réfll cs modern fltCPCIlül olajfestményeket 
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