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A nyugatmagyarországi 
vármegyék tiltakozása 

egy párisi lapban 
Páris, agusztus 7.

(4 ]MT1. párisi tudósító jának~szik- 
rotániraia.) A Journal aes üeoafs az 
Uj Nemzedék nyomán közli a nyugat-
magyarországi vánnegj/ék lakosságá
nak tiltakozását az Ausztria részére 
leendő átadás ellen.

Szabadon boesájliák 
a standéin parlament 
letartóztatott tagjait

Dublin, augusztus 7.
(Reuter.) Hivatalos közlemény sze

rint a kormány a miniszterelnök nyil
vános és ünnepélyes Ígéretéhez képest, 
amely szerint az angol kormány az 
iroTSZiági béke lielycrállilása céljából 
folyamatba tett fáradozások támogatá
sára mindent elkövet, most már elba- 
táozta, hogy haladéktalanul és minden 
feltétel nékül szabadon bocsátjd a 
sinnfein-parlament mindazon tagjait, 
akik ezidőszerint internálva vannak, 
vagv pedig börtönben ülnek. (MTI.)

Százezer éhező orosz 
LengyelorsV: nteceknlt

Bécs, augusztus 7.
(A MTI. magán jelentése.) A Neues 

Wiener Tagblaftnak jelentik Londo .- 
ból: A limes varsói tudósítója nem
régiben beutazta Lengyelország keleti 
határát és azt írja, hogy a lengyel la
kosság rövid idő alatt százezer lélekkel 
megszaporodott és pedig elv módon, 
hogy Grodno környékének orosz la
kosságát az éllisé.g űzte át a lengyel ha
táron. A különböző fogolytáborok nem 
elégségesek a menekülők befogadá
sára, úgy, hogy nagyrészük kénytelen 
a szabadiban táborozni.

A görög hadsereg folytatja 
■ a? előnyomulást

Konstantinápoly, aug. 7.
(Havas.) Az első görög offenziivát kö

vető 8 napos szünet után görög forrásból 
származó hírek szerint a görög hadsereg 
alighanem arra készül, hogy folytassa 
az előnyomulást, amelynek közvetlen 
célja Anigora meszállása. Valamennyi 
élelmezési és hadbiztossági irodát áthe
lyezték Eskisehirbe, amely város a gö
rög hadsereg an sorai előnyomulásának 
kiinduló pontja lesz. (M. T. I.)

Fokozódik a vasipari 
válság Csehországban

Prága, augusztus 7.
A Pnger Tageblatt azt írja, hogy a vas- 

iparban a válság igen kiélésedéit. A mit- 
lrorici és felvidéki bányákban mind na
gyobb számban bocsátják el a munkáso
kat és az odrain kerületben is folyton 
növekednek az üzembesziintetések. A Zsó- 
Eia-kohóban három kohó működését iké- 
nűtoek megsriintelin. Ki akarják oltani 
• prágai vaaipar réMvénytársaság még 
üzemben lévő utolsó kohóját is. A magas 
koksz- áa ércárak miatt a v állatai nem 
tndja továbbra is üzemben tartani a kohó
kat és az acélt nem a Tthoma-féle eljárás 
tauMm olcsóbb módszer szerint állítja élű,

Elfogták a strandfürdői 
íragédla_szereplőit

Kiéin Margit fiatálának okozói a rendőrségen

Mar

isme. 
Mí^t 
szer

— A Hétfői Napló tudósítójától —
Vasárnap délelőtt %12 órakor szen

zációsan érdekes kihallgatás folyt a 
főkapitányság egyik detektivszobájá- 
ban. A rendőrség emberei azt a két 
fiatalemlfert hallgatták ki, akik köziül 
az egyiket szombaton éjszaka, a má- 
.'-ik-.t vasárnap délelőtt állítottak elő a 
főkapitányságra és akiket azzal vádol
nak, hogy a szerencsétlen Kiéin 
git tragédiájának az okozói.

Kiéin MWrgit tragédiája nem 
rétién az olvasóközönség elölt, 
emlékezetes, a szomorú esemény
dán délután történt a Margitszigeti 
strandfürdőben. A strandon Kicin 
Margit 18 éves hivatalnokleánv össze 
ismerkedett két fiatalemberrel, akik 
közel egy órai szórakoztatás után 
meginvitálták a csinos fiatal leányt, 
hogy jöjjön velük a mély vízbe, majd 
úszni fogják tanítani.

Kiéin Margit nem akart együtt tar
tani a fiatalemberekkel, hintázni akart 
és inkább meg akarta szakítani a friss 
ismeretséget, <h» semmi körülmények i 
között sem volt hajlandó a két fialal- 
?mberrel a mély vízbe menni.

Az invitációt és a kapucitálást a 
leány huz.ódozásál csak egyetlen szem
tanú nézte végig. A leány öccse, Kiéin 
Jenő 11 éves műszerészi anonc. A gyer
mek egyszerre csak azt vette észre.* 
hogy a nővére mégis csak engedeti a 
többszöri hívásnak és fél hat óra táj
ban a két fiúval együtt bement azon a 
korláton túl, amely a mély vizet az 
úszni nem tudóknak megjelöli. Itt a 
két fiatalember közül az egyik a két 
karjára vette Kiéin Maigitot és a viz 
színén tartva úszni tanította.

Az uszólecke csak egv fél percig tart
hatott. mert az úszni nefn tudó leány 
lecsúszott a fiatalember karjairól, egy 
kétségbeesettet sikoltott és egv pillanat
tal .később már elmerült a vízben. A 
leány eltűnésének pillanatában az os
toba iáték kezdoménvezői is eltűntek 
az el merülés helyéről.

Kiéin Jenő hallotta nővére kétségbe
esett kiáltását, látta. ho>gv a leánv eJ‘ 
menüit és nem kerül többé elő és si
koltozva szaladt arra a heh re. ahol 
nővére elmerült. Kiabálására figyelme
sek lettek a fürdö-sök. de már sem az 
elmerült leányra, sem a játékos kedvű, 
a tragédiát előidéző két 
sem sikerült ráakadni. '

Még ott a helyszínen 
rendőr kihallgatta Kiéin 
irta a két fiút, aki nővérét a mély vízbe 
csalta. Az adott személvleirás alapján 
megindult a nyomozás, de tegnapig 
semmi eredménye nem volt. Egyedül 
a leánv holttestét találták meg szom
baton délig, de szombaton délután egy 
véletlen a szándékos emberöléssel gya
núsított két fiutatetnKernek is a nyo
mára vezetett.

A Visegrádi-utca 17. szám alatt egy 
vendéglőben két fiatalember beszélge
tett és nem vették észré. hogv beszédű- 
.két egy Fodor Antal nevű szabómester 
véletlenül kihallgatta. A beszélgetésben r—- 
3 k« ftatalemlH-r Kiéin Mentit cseléről mi sérelem exjMHlksanak a

tárgyalt és egvikük ezt mondta:
— Akkor megcsúsztam és kiesett a ] 

kezemből. . . 1
A beszélgetés fii!tanú ja azonban te

lefonon jelentette ezt a rendőrségnek,1 
ahonnan e£»v detektív ment ki a Vrseg-' 
rádi-utca 17. számú házba, még ott ta 
falta a beszélgetőket és azt. aki a Rya- 
mis kijelentést tette, előállította a föika- 
pitánvságra.

Ez a fiú Wiesenbocher István hu- ' 
szonkétesztendős kcrcskedősegéd, aki 
a rendőrségen rögtön bevallotta, hogy 
ő volt az, aki Kiéin Margittal a stran
don megismerkedett. A másik, mon- ' 
doittt Wiesenbacher, László József, I 
szintén kereskedősegéd.

Lászlót vasárnap délelőtt megtalál- 1 
fák a detektívek és öt is előállították ' 
a főkapitányságra.

Wiesenbacher az éjszaka folyamán 
őrizetben maradt és úgy adta elő

Közös pártértekezíet elé Ikerül
Rakovszky és Beniczky mentelmi ügye

tragédiát, hogv a lánnyal bementek 
ugyan a mély vízbe, de ő távol volt, 
amikor Kiéin Margit elcsúszott és el
merült.

László József viszont azt a leghatá
rozottabban tagadja. hogv a leányt a 
karjára vette volna. Melletti- állt a leánv. 
megbotlott és mint előadja, mikor a 
viz alá merült, még őt is magasai rán
totta.

Ezzel szemben Kiéin Jenő, a leány 
öccse, szemébe mondta Lászlón.k, 
hogv Kiéin Margit a fiatalember kar
járól csúszott a vízbe, amikor a sze
rencse 11en ség törlé n t.

Az ostoba játéknak ma délelőtt ujabh 
szemtanúi jelentkeztek, akiknek a ki
hallgatása még mindig tart. Csak ezek 
a kihallgatások fogják tisztázni, ho
gyan is történt a szerencsétlen Kleic

, Margit tragédiája. A rendőrség mén 
a Margit tragédiája.

Mégy terv közül kell választani 
vagyonaáltság megbontja a kisgazda^pártot ?

A Hétfői Napló tudósítójától —

fia talemberre 
z 

az ügyeletes 
Jenőt, aki le-

Utolsó, lcgfölebb utolsóelőtti hété 
kezdődik meg a parlamenti életnek és 
a hanyatlóban levő 'kánikulával való
színűleg megszűnnek a nemzetgyűlés 
ülései is. Tulajdonképpen mindössze; 
még az ingatlan vagyonok váltságúról 

! szóló törvényjavaslat volna hátra, 
I mely csak’ a napokban csúszott át az 
1 egyesített bizottságok rostáján, erö- 
I teljes módosítások is estek az eredeti 
! törvényjavaslaton, de azt., mondják, 
hogy most már a kisgazdapárt nem fog 
a javaslat ellen küzdeni. Az ellenzék 

I npm gördít a vagyonváltságjavaslat 
elé akadályokat, felszólalásait lehetö- 

' lég redukálja, s ha csak a kisgazdák 
1 meg nem másítják elhatározásukat, 
akkor négy-ötnapos vitára lehet ki
látás.

Mielőtt azonban a parlamenti szü
net megkezdődik, még egy nagy csatát 
l$efi megvívni és ez .

bizottság által tervbevett szokatlan 
módját, hogy Prónqy Pál alezredes 
nyílt ülésben kövesse meg a nemzet
gyűlés és Rakovszky volt elnököt.

Hétfőn azonban

a kisgazdapárt helyiségében a 
két kormánypárt közös értekez

letet tart

áz Andrássy-párt már erre az alka-

Rakovszky és Beniczky mentelmi 
jogának sérelme 

körül lóg lezajlani. A keddi ülésen a 
napirend első pontja ez, de igen való
színű, hogy egy nap alatt nem lehet 
majd befejezni a vitát, amely/— ha 
a hétfői papon a különböző vélemé
nyek között paktumot nem lehet létre
hozni — igen terjedelmesnek Ígérkezik 
és ez alkalommal az Andrássy-párt 
együtt fog küzdeni az ellenzékkel a kis
gazdapárt ellen. Ez az egyébként igen 
érdekes szituáció aligha lesz Ínyére a 
kormánynak, . bár úgy az Andrássy- 
párt, mint az ellenzék elveti a mentei-

és
lómra sürgönvileg Budapestre szólítot
ta a bárt tagjait, akik a keddi ülésen 
is teljes számban focnaik megjelenni. 
A közös pár térte kéziét nemcsak a vu- 
gvonváltság kérdésében fog dönteni, de 
remélik, hogv a mentelmi ügyekben is 
sikerül megegyezésre jutni. Ma ugyan 
még sokféle megoldásról van szó. igy 
arról, amelyet a mentelmi bizottság ja. 
vasol. valamint Csukás Endre. Huszár 
Károly és Taszter Béla indítványairól 
Az ellenzéknek az a felfogása, hogy nem 
P rónait alezredesnek kell elégtételt ad
nia a nemzetgyűlésnek és Rakovszky- 
nak. hanem a honvédelmi miniszter, 
ne.k kell elégtételt szereznie olyan mó. 
dón, hogv azt a személyt, aki a nem
zetgyűlésnek és elnöknek sziuverénitá- 
sát megsértette, súlyosan megbünteti. 
A keddi ülésen Kutkafahni Miklóson, a 
mentelmi bizottság elnökén és Somo
gyi Istvánon, a bizottság előadóján kívül 
többen fel fognak szólalni, többek kö
zött az ellenzék részéről Rassau Károly 
és Hunért Rezső, aki abból a célból 
jött fel Búd ■ ’re. hogv ebben a kér
désben megüsse a legradikálisabb haai- 
got.

Sokat beszélnek arról is. hogy a va 
gyomváltság Tigve nincsen még teljesen
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elintérve és vonnak. akik azt állítják, 
hogy

Szijj Bálint w „csizmás” társai, 
akik az utóbbi időben eltávolod
tak Nagyatáditól, ebből az alka

lomból elhagyják a pártot,

De még dbben az esetben is biztosak 
benne, hogy két héten belül le lehel 
zárni a nemzetgyűlés viharokban bő
velkedő kánikula-kapuját.

Nvilt kérdés még ma is az elnöki ál
lás betöltésének kérdése, amelyet Bott- 
lik Józsefnek talán többen sz^ 
mint Ga<d Ga&ztonnak. A döntést ebben 
h kérdésben is a hétfői közjs pártérte, 
kéziét hozza megy

Hegedűs és Andrássy 
Oláh Dániel beszámolóján 
•— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Oláh Dániel, az újpesti XII. válasz
tókerület nemzetgyűlési képviselője 
vasárnap délelőtt beszámolót t:- lőtt, 
amelyen megjelent Hegedűs Lóránt 
pénzügyminiszter, Andrásán Gvula 
ftrótf, Haller István. Usettji Ferenc 
nemzetgyűlési kópiáé lök. Meszlényi 
Zoltán iskolaigazgató megnyitó beszéde 
atán Hegedűs LórZánt pénzügyminisz
ter emelkedett szólásra.

— Mindazok pártjára tartozom, — 
kezdte beszédét, — akik szensed-nek 
és hisznek a magyar feltámadásban. 
I/ehetnek nálam sokkal okosabb poli
tikusok is, de ha nem hisznek orszá
gunk feltámadásában, akkor menjenek 
el. a templomba csak a hívőket szabad 
beengedni. Ha néhány külföldi Pestre 
jön és ha megiszik pár üveg bort, azt 
mondják: erek hazánk barátai. Nem 
igaz,! Nincsenek barátaink, Anglia, 
Franciaország annyit törődik velünk, 
mini a Fidsi-sziget törz&fű nőkéivel. 
Mindennap kikiáltjuk, hogy nagy nem
zet vigyünk, de senki sem hiszi el ne
künk.

— A rnigy próbát már kiálltuk, most 
már csak felfelé, haladhatunk. Minden 
magyarnál, össze kell foeni és nem tur
kálni felekezetibe. nem nézni, ki mit 
csinált ezelőtt, mea kelt fonnunk egu- 
más kezét, mert ránk srak^d a bánya. 
Ez a mimika sok áldozati>a került.

— Azt mondják, túlsúlyos adókat 
követelek. Hát eddig sóikkal több depu- 
tációt kaiptam, mint adót. Ebből pedig 
senkit fizetni nem tudok. Nekem pénz 
kell. Az embereknek választásik vltn: 
ha nem fizetnek. tudják azt, hogy a 
pénzük meg fog rothadni.

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd 
után Andrássy Gyula gróf emelkedett 
szólásra-:

— Amikor letört n kommfin. a ke
resztény nemzeti irány ellenségei letűn
tek. — m lotta — ma azonban újra 
csatasorban harcolnak, ök nem változ
tak.

— Rassay t képviselőtársam szerint 
a magyar demokráciáknak az utódálla
mok demokráciájával együtt kel! poli
tikát csinálni. Aki ezt mondja, az alá
rendeli Magyarország függetlenségét 
azon államinak, melynek legfőbb ér
deke Magyarország gyengesége. Mi 
nem pogrommal, nem durvasággal 
akarjuk keresztény alapra helyezni a 
magyar társadalmat, hanem osztály- 
kűlőnbség nélkül való összetartással.

Azután Oláh Dániel tartotta meg 
ÚA-számolőját, melyben hangsúlyozta 
H jedüs pénzügyi politikájának or- 
sz.ip'pitő fontosságát, ezt a jmütikái ő 
is teljes erővel támogatja. Haller Ist
ván volt a kővetkező szónok. A kor
mánynak progamol kell adni arról,
l.ogy  mit .szándékozik tenni a nyo
morúság. a fenyegető éhínség és tű- 
zelöp.nyaghinny, a dráf 'ság leküzdé-, 
sére. A mai politikai irány csak a ma- j 
gyár nemzet halálával érhet véget. 
Nyújtsunk testvéri kezet mindenkinek, 
aki*jó szándékú* és jóindulata! Egység, 
szeretet. kibékülés, programéi őség: 
c,,ak ‘'gy lehetünk, méltóik a kerc*ztény- 
szociólistii névhez és <sak így harcol
hatunk dicsőségesen Magyarország jó- ; 
yője ul I

Amerika mégis képviselteti 
magát a legfőbb tanácsban

Bécs, augusztus 7.
(A. M. T. I. magánjekmtése.) A Neua Freie Presse jelenti Londonból: Az 

amurikai nagykövet kommünikében közli, hogy Párisba utazik a legfőbb tanács 
értekezletére. Ez szakítást jelent Amerika hagyományos politikai elvével, amely 
szerint nem avatkozik európai ügyekbe, mórt ma olyan feladat megoldásáról 
van szó, amely az egész világ szempontjából nagy fontossággal bír. A háború
val kapcsolatos gazdasági kérdések a legnagyobb mértékben érdeklik Amerikát.

Felbomlás fenyegeti az antantot
Anglia és Franciaország viszálya
London, augusztus 7. 1

Az angol kabinet Lloyd George Pá- | 
risba utazása előtt minisztertanácsot j 
tartott, hogy Anglia álláspontját, ome- j 
lyet a legfelső tanács ülésén kell el- : 
foglalnia, véglegesen íixirozza. A Daily i 
Chroniclc egv nyilván sugalmazott 
cikkében azt állítja, hogy egyáltalán 
nem túlzás megállapítani, hogy Európa 
jc.endő békéje főként azoktól a lratá- 
rr.zatoktól függ, amelyekék most fog

aik Párisban hozni.
A cikik a kvvetkezőki>en ismerteti a 

helyzetet:
A sziléziai kérdés, ha a döntés nem 

lesz igazságos, az uj Eifrópa Elzász- 
Lotbaringiáját teremti meg és a jövő 
háborúinak magvát hinti el. A mos
tani határozattól függ a legközelebbi 
tíz esztendőben gyermekeink élete is; 
éppen ezért a helyes „megoldás min
den polgárunk érdeke. E mellett fel
merül a második kérdés, vájjon fenn- 

i álljon-e az ántánt .Angol-, és Francia- 
| ország között továbbra is.’ A francia 
! sajtó az utóbbi időben hangsúlyozta, 
• de kompetens körökben Is hangzottak 
| el olyan véleményeik, hogy Franciaor
szágban nagy pártja van annak, hogy 
az ántántból kiváljék és ezáltal Német- 

j országgal szemben szabod kezet nyer- 
, jen. A két nagyhatalom közt folyt 
l legutóbbi jegyzékvóltós — egyes fran- 
I cin lapok szerint — egyenesen ántánt- 
ellenes volt. Ezzel szemben megálla
pítható, hogy az angol demokraták

Fényes László ragaszk cdik
Dénes Aladár tanuságteteléhez 

Lengyel Zeitén kihallgatása 
A Tlsza-pör tárgyalása

— A Héttői Naptó tudósító —

A Tisza-büiypörben a tanuk kihall
gatásé már a "égé felé közeledik. Tu
lajdonképpen ár. Ulain Ferenc egy hé
ten át tartó vallomása után csak egy 
jelentősebb tanú kihallgatása tan 
hátra: dr. Lengyel Zoltáné. Dr. Len
gyel kihallgatása minden valószínűség 
szerint ma kezdődik, de ennek terje
delme korántsem lehet akkora, mint 
V la iné volt, mert Lengyel a katonai 
tárgyalások során Sztanykovszky vé
dője volt és arról egyáltalán nem vall
hat, amit védence révén tudott meg. 
Még akkor sem szabad 'állomást j 
lennie erről, ha Sztanvkovszkv a ti
toktartás kötelezettsége alól föloldaná. ' 
Dr. Lengve! kihallgatását megelő..öfrn 
Írásszakértőket, majd az orvosszakér-* 
tökei hallgatják ki.

Hátra van még Dénes Gy. Aladár 
kihallgatása, aiki b" a gyilkosság ér
deméről semmit sem tud, mégis ki
hallgatja a bíróság azért, mert Fényes 
ehhez Ragaszkodik. Ismeretes, hogv 
Fényes és Dénes Gy. Aladár közölt 
* láz ellenséges 'iszony van. Fényes 
hírlapi riportja folytán tartóztatták le | 
Dénes, a Mflszcrilzem akkori igazgató
ját. különböző visszaélések gyanúja 
miatt. Később a bíróság Dánért fel- ; 
mentette, mire hamis 'ád címén Dé- 
nes fordult Fényes ellen. Az 
előtt kijelentette Fényes, hogv semmi
képpen sem akarja elengedni D.'nes 
tanúvallomását, mert azt akarja, hogv 
eg. gyűlölködő ellensége mindent 
mondjon el. ajnit caak róla tud. 

I
I

lelkesen támogatják Lloyd Georgeot, 
ha a legfelső tanácsnál a felsősziléziai 
kérdés helyes megoldása és az ántánt 
fentartása mellett, — a világbékc biz
tosítása céljából — interveniálni fog. 
Kormányunk éppen, mini Franciaor
szág barátja, amelynek szintén érdeke 
Európa újjáépítése, a felsősziléziai 
kérdés végleges megoldása mellett van. 
ügy akarja ezt a kérdést megoldani, 
hogy se német, se lengyel részen ne 
hagyjon vissza sebeket.

Miután a cikk az ántánt ferttartásó
nak szükségességét ismételten hang
súlyozza, a következőkben mutat rá a 
helyzetre:

Ha a megoldás nem olyan lesz, 
hogy a felek igazságosnak 
fogják találni, ha tehát egy igaz
ságtalan megoldást erőszakolnak 
rá valamelyik félre, akkor azt erő
szakosan meg is fogják dönteni, 
amint ehhoz az érdekejtek ismét 
elegendő erősnek érzik magukat.

Ha a döntés nem lesz megfelelő, 
akikor a felek nem fognak megbízni 
'sem a legfelsőbb tanácsban, sem a 
népek szövetségében, hanem fegyverre 
bízzák majd a döntést és ezáltal vissza
térünk 1914-hez.

London, augusztus 8.
(Wolff.) Lloyd eGorge és Lord Cur- 

zon ma reggel az angol delegácival 
Párisba utaztak. (MTI.)

Magyarok a román 
börtönökben
“Ti ■->-» székely legény 

elmeséli rabsága történetét

A Hétfői Napló tudósítójától —■ 

A sjramosrrjvári kazamatákból, nyolc 
é'i raboskodás után, most szabadult ki 
*** székely szekereslegény.
Nyolc évig neui látta az isten legragyo- 
góbb székely’ égboltozatát, mert le
ütötte a falubeli román tanítót, aki a , 
szeretőjére szemet vetett. A megszül- ! 
láskor a r >.nán hatóságok revideálták J 
a rabok ügyeit és szélnek eresztették | 
a rablógyilkosokat is, de Visnyó Imré- j 
nek tovább kellclt hordozni a láncof, i 
iiiert szerelmi féltésében román vért i 
ontott.

Szabadulása után nem állta sokáig 
a megváltozott világot és felszökött 
Budapestre. Most itt áll előttem és el
mondja rabsága történetét:

— A magyar foglyokat elkülönifet- 
télk a románoktól, — meséli, — letet
ték őket a pincébe, egv kazamatába 
összecsuktak vagy tizennyolcat. Entni 
csak egyizben adtak napjában, tiszta 
kukoricából kotyvasztott kenyeret és 
két éven át folytonosan csak káposztát. 
Voltak köztünk rablógyilkosok is. 
akadt olyan is, aki Ipvat hajtott cl, az 

elnök 1 ukóblN időben ai urakat is összecsuk- j 
Iák velünk. Most legutóbb is a resiéai j j 
gvárigazgatól zárták közénk, valami j. 
M Jerspach nevűt, aki a börtönőrök

A francia megyék 
bíznak Hlllerandban

Pária, augusztus 7.
(Havas.) Számos francié megye üd

vözlő feliratot intézett Milierand elnök- 
nőkhöz és Briand miniszterelnökhöz, 
amelyben bizalmáról biztosítja őket 
és kijelenti, hogy helyesli a kormány 
belső és külső politikáját és hogy szá
mit arra, hogy a kormány szilárd ma
rad abban, hogy Fanciuorszógnak járó 
jóvátételt megvalósítsa és a bókeszerző- 

szerint a magyaroknak kémkedett i dósokét végrehajtsa. (MTI. )

Volt köztünk egy szász huszárkapitány 
is, aki a román hadseregben szolgált, 
de ráfoglak, hogv kém, mert az ezre
des tartozott neki százhúszezer leijei.

— A börtönörök a régi Romániából 
valók, nagyon gyáván viselkednek, a 
legkisebb elégedetlenségre katonai se
gítséget .kérnek. Mikor-, az általános 
sztrájk volt Erdélyben, a bezárt pet- 
rozsénvi hányások kissé hangosabban 
kos eleitek tisztességes kenyeret, mire 
egv zászlóalj Vonult ki gépfegyverek
kel. sőt egv baftri tüzért is kivezényel-
tek.

— A kórházban minden nap meg
hal két-három fogoly. Természetesen 
leginkább magyarok, akikre a kegyelmi 
rendeletet nem alkalmazzák, kitöltetik 
velük a büntetéseket A múltkor angol 
urak jártak a börtönben, kihallgatták 
a panaszainkat, küldtek is szeretetado 
Hiányokat, de mi csak a hulládé! |t 
kaptuk ...

sok mindenfélét pana- 
| szolt még el a szamosujvári román 
börtön szenvedéseiből. Sötét képe ala
kul ki ezekből a román kultuniszo- 
nvoknak, melyeknek egvik fokmérője 
minden államban a börtön-ügy. El 
lehet képzelni, hogv bánnak a 'kaza
matákban sinylődő testvéreinkkel, 
mikor az egész ország egy nagy bőr 
tön...

Uj adók Németországban
Berlin, augusztus 7.

,A reggeli lapok behatóan foglal
koznak a kormány uj adóterveivel. A 
jobboldali lapok élesen elítélik az nj 
adókat, mert a tulajdont igen nagy 
mértékben sújtják. (MTI.)

A német iparosok felirata 
Felsősziiézia sor sa ügyében

Berlini augusztus T
A Wolff-ügynökség jelenti: A német 

iparosok és kereskedők nagy gyűlése fel
iratot intézett a birodalmi kancellárhoz, 
amely Fékősrilézia sorsának közelgő el
döntése dolgában ezeket mondja'

Ha már a nópek önrendelkezési jogát, 
amely állitx'üag az uj idők vezércsiliaua 
a háború után hazánk keleti és nyugati 
részén a legdurvább módon lábbal tipor
ták, most nem szabad ennek megisin 1- 
lödnie, A felsösziléziai népszavazás ren
den kétséget kizáró módon a Németor
szágnál való megmaradás mellett döntött. 
Ehhez kell igazodnia a döntésnek is és 
abba sem lehet beleegyezni, hogy Felsó- 
sziléziáimk olyan részeit szakítsák el a 
birodalomtól, amelyekben lengyel lakois- 
ság a túlnyomó. Ezt az országot oszthatat
lannak kell tekinteni, mert kerületei egy
mással és a birodalommal szorosan össze
függenek. Felsösziléziának nagy tonteató- 
gát ipara adja meg. Asz ország fejlődése 
a német szellemnek és a német munká
nak érdeme. Ha a lengyelek kezét* jut
na. ekatnyulna és ez az egées világ gaz
daságának nagy kárt okozna. As utol®'' 
órában kérjük, hogy ne mulasMáunak el 
semmit az ilyen katasztrófa dhárifcásAra, 
(MTI.)
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I Két kis öregasszony I és a kávéházi túlerő
I .4 kávéház előtt zöld- és bibor&zinü 
lűDteríitaf hűsítőket szűrésűinek a puha 
I fianellbe, •sistergő nyersselyembe öl- 
l/tótödő/f férfiak. .1 délutáni lapok rá- 
l-udu/noA- az őlomszűrke. örökzölddel 
I stégéinezett, hűvös sk/etre. melynek 
I pár fiaira időnktnt félájultan tátogó, 
I asuromviz alakokat vet ki a hőhullám. 
1.4 terrasz sátorvá&na cinóbervörössel 
I esikozott, a vendégek a nemzetközi 
I fürdőhelyek választékos eleganciája- 
| sál ékesek, a cocktailok a szivárvány 
I minden színében csilognak: az egész 
I lép darab Osztende a Terézváros' 
I közepén.

Most hirtelen izgalom fut végig a 
terraszon: két győngyösfőkötős, fekete- 
parókát, ráncosképü öregasszony te- 

I lepszik le a szélső márványba ztal mellé. 
1 4r öregasszonyokat mindenki ismeri 

az Erzsébet-téri kioszkból, itatni 
Drcchsler délutáni verandájáról: 
arcok, a nevük nem fontos, nem is le
het őket megjegyezni, ők azok, akik a 
kis kávés flndzsáből két óra hosszat 
szopogatlak a barna folyadékot és 
közben elcsacsogják az összes házas
sági. házasságtő rési újságokat, végig- 
eíh'assélk n német topokat és megteszik 
észrevételeiket, a irilág forgandő dol
gaira.

A mondaln-kánéház terraszán kön- 
sternáclőt kelt a két kávénénlke meg
jelenése. — Már ide *em lehet járni, 
— mondta egy fiatalember dühösen. 
Egy hölgy, aki a szomszéd asztalnál 
itta ki az uzsonnakávé iát, idegesen 
fizet, a pincérek összeverődnek az ajtó
nál és tanakodnak. Ar egyik nénasz- 
tzony elkaparint egy berámázott lapot 
és beledug ja a gyöngyös kis madárfejét, 
a másik élénk mimikával hiúja a pin
cért. Most a pincérek közűi kiválik 
•ov arrogánsképű. vörösei angolbajsza 
ác odalép a nénikékhez. — Hozzon kést 
hideg kávét, de sok habbal. — mondja 
az egyik nénike és meleg bizalommal 
tekint a pincérre. A pipcér nem érde
mes a bizalomra, ő ebben a pillanat
ban a legelőkelőbb, legdiszflngváltabb 
Andrássy-utt kávéház reprezentánsa 
és neki őrködni kell' a helyiség nivó- 
fan.

— Azt ajánlanám a hölgyeknek, 
menjenek át a Drechslerbe! Én mon
dom. hogy ott jobb a kávé!

.4 nénikék csökönyösen ragaszkod
nak a kis márványasztalhoz, hízeleg
tek, követelőznek, a pincér tanácsta
lanul áll előttük, a kávéház előkelő 
közönsége uszító kajánsággal figyeli a 
jelenetet. .4 pincér elmegy, visszajön, 
azt mondja, hogy összefutott h tej. az 
eyy’k nénike átpannszkodik a szom- 
aéd asztalnál ülő ezredeshez, a másik 
o táoozó pincérnek hozza tuodmására. 
hogy a fia gyermekorvos. A harc folyik 
tovább, a kávéházi túlerő ráveti magát 
b két anyára, akik úgy szorongatják, a 
töpörödött markukban a délutáni lap 
rámálát. mint egy lobogót. f—t)

- Sréter—Beniesky-ügy. Még a múlt 
folyamán történt, hogy Beniczky 

Ödön volt belügyminiszter Az Újság 
álén támadó nyilatkozatot tett közzé 
Stréter István volt hadügyminiszter el
ten. A cikk meggyanusilúst tartalma
tolt abban az irányban, mintha Sréler 
8 kis ententc képviselőivel összej-'!- 
•zott volna a király kérdésben. A k * 
ügyészség hivatalból indította meg aa

A Magyar Híradó írja: Ismeretes, 
hogy a TLsza-buapör pénteki főtár
gyalásán dir. Ulain Ferenc mielőtt az 
esküt letette volna, kijelentette, hogy 
vallomását még ki akarja egészíteni, 

| stötbbek között vallomásának egy ki
egészítő részében a következőket 
mondotta:

..Megemlítettem vallomáson során, 
hogy az Astóriúból bizonyos jelenetet 
említett Vágó, amikor ott volt Hat
vány, Károlyi Mühályné, akinek laiz 
ölében ült Jeszenszky hadnagy".

E kijelentésre nagy felzúdulás tá
madt a védők padjain, Fényes László 
és Kéri Pál egyszerre • kiáltották 
Ulain felé: Pfuj, szégyelje magát! 

• Majd ilyen’hangok hallatszottak a vé
dői padokról: Nem átall egy nőt igy 
megsérteni? Ocsmányság! Erre Ulain 
igy válaszolt: „Nem nő az kérem, ha
nem gonosztevő!"

Dr. Ulain Ferenc e kijelentése miatt 
I gróf Károlyi Mihályné jogi képviselője, 
dr. Nagy György ügyvéd beadványt in
tézett dr. Gadó István főtárgyaié sí el
nökölhöz, amelyben dr. Ulain Ferenc 
vallomási jegyzőkönyve vonatkozó ré
szének a büntető járásbírósághoz való 
áttételét 'kéri az eljárás megindítása 
céljából. Beadványában többek között 
a következőiket mondja: , *

— Gróf Károlyi Mihályné képvise
letében dr. Ulain Ferenc ellen feltű
nően durva becsűItsértcs vétsége és 
rágalmazás vétsége miatt bűnvádi fel
jelentést adok be, s tiszteletlel kérem 
az Elnpk urat, méltóztassék a jegyzö-

eljárást, sajtó utján elkövetett rágal
mazás címén Beniezky Ödön volt bel
ügyminiszter ellen, akit Kovács Miklós 
vizsgálóbíró most hallgatott ki. B»- 
niczky elvállalta a sajtó-jogi felelőssé
get és a valódiság bizonyítását közér
dek címén kérte. Az iratok az ügyész
séghez kerültek érdemleges indítvány
tétel végett.

— Kapisztrán-ünnep Kőbányán. Va
sárnap délután a kőbányai kaszinó he
lyiségében Kapisatrán János emlékeze
tére ünnepélyt rendeztek. A megnyitó 
beszédet Takaró ref. lelkész helyett, aki 
holnap Amerikába utazik, V almosok 
apát-plébános mondott és Zadra- ecz püs
pököt, mint Kapisztráai utódát üdvözölte. 
Ezután Zadravecz István tábori püspök 
mondotta el ünnepi beszédét.

_ A csehek a magyar viselet ellen. 
Pozsonyból jelentik: A galántai főszol
gabírót elmozdították állásából, mert 
egy népgyülésen megtűrt egy magyar 
viseletben megjelent embert, akiről kd

t-ső honvéd
17-én délelőtt -
templom álban gyászistentiszteletet tar’ 
utána a tiszti ‘ aia*
és ebéd lesz.

kaszinóban megbeszélés 
w Felkérik az ezred volt
tényleges és nem tényleges tisztjeit, 
hogy minél nagyobb számban meg
jelenni szíveskedjenek, öli ^et k:h'*

lönben kiderült, hogy világéletóben min
dig magyar ruhában járt.

— Betörő boltiszolga. Rácz Mihály a 
Wandor gyógy- és tápszerwyár rt.-nál 
volt alkalmazásban / mint boltiszolga. 
Egy este, amikor »z üzletet bezárták, 
Ráca Mihály visszajött, álkulccsal ki
nyitotta az üzletet, úgyszintén az üzlet
ben lévő Wertheim-szekrényt és abból 
70 000 korona készpénast ée több ezer 
korona értékű bélyeget vett magános a 
megszökött. A gyógy- és tápszergyár rt. 
feljelentésére Angyal detektív nyomo
zott a betörés ügyében és megállapí
totta. hogy Rácz Mihály a betöri el
követése ntán Debrecenbe szokott. majd 
félve, hogy nyomára akadnak, a Deb
recen kezeiében lévő falvak környékén 
bujkált. A napokban azután elfogták, 
a lopott pénéből már alig találtak né
hány száz koronát nála, mert a pénzt 
elköltötte. A betörő boltiszolgát felhoz
ták a budapesti főkapitányságra es le
tartóztatták.

— Gyászistentisztelet. A m. kiT. volt 
huszárezred folyó hó 
10 órakor a Ferenciek

i

Károlyi Mihályné föllölöntCttö Domonkos halálának 700-ik évfordulója y-j y 11 • 9S 0 9 ‘ X I alkalmából a Szent Domonkos-rend bu-t T rdnvwiatv vnaárviiLn délelőtt emlék-dapesti háza vasárnap délelőtt emlék
ünnepet tartott. Schioppa Iörinc pápai 
nunoius tartotta a nagymisét, amely 
uán P. Bólé Kornél házfőnök tartott 

sürgős lefolytatását szentbeíízédet. A templom énekkara P. 
*.m dr. I Iáin Radarj Bertalan O. P. vezetése mellett 

Ferencet a törvényben előirt büntetés. naífyjnteót ^ott elő. 
maximumával, egy évi fogházzal súj
tani és

■ Ítéletet 
tésében 
vezető 
telettel _____  ____  ___ , ..-OJ _ — .
Ulain Ferenc vallomásának vonatkozó 
részét u, budapesti ügyvédi kamarának 
is megküldeni szíveskedjék, hegy dr. 
Ulain ellen fegyelmi eljárás is megin
dítható legyen. Példátlan a magyar 
közéletiben dr. Ulain eljárása. Gróf 
Károlyi Mihály politikai szerepéről le
het dr. liláin Ferencnek elítélő véle
ménye, ide arra nem lett volna sza
bad vetemednie, hogy a férjének po- 

’lüi'kai magatartása miatt a feleségét, 
a^nőt megrágalmazza. A csúnya valló-

könyv vonatkozó részét áttenni «i buda- ' 
pesti kir. büntető járásbírósághoz/. 1 
ahol az eljárás 
kérem és már most kér

___ t „>,oj — A csehek minden áron statáriumot 
a főszerkesz-Iakarnak a Felvidéken. .A Wiener Meg

jelenti Prágából, hogy a

öt arra is kötelezni, hogy az 
saját költségén a _____ ____
megjelenő Sz.ópal cimü lapban ^enzeitung 
helyen közölje. Egyúttal tisz- | r8eji igggségügymmiszter, tekintettel a 
kérem ebiök urat, hogy a dr. j

dők ügyvédi hivatásukhoz méltóan 
erélyesen, felháborodva ulasitolták 

I vissza a rágalnriL Minthogy dr. Ulain 
I l’írencnek rágalmazása a Tisza bűn
ügy nagy nyilvánossága mellett hang- 

1 zott el, tisztelettel kérem, -méltóztas- 
sák ezen kérésemét a főtárgyalás so- 

■ rán a nyilvánosság mellett isanerletni, 
valamint ismertetni a tekintetes tör
vényszék ezen beadványomban ho
zandó határozatát is, hogy így a köz
vélemény tájékozva legyen, hogy a rá
galmazás miatt a perrendszerii elégi é- 
teli eljárás folyamaiban van.

i

Csütörtök óm 
pénteken 

r. előadá-

t.rianoni békeszerződés ratifikációs ok
mányainak már megtörtént kicserélésére, 
lépéseket tett abból a óéiból, hogy • 
cseh képviselőháa jogügyi bizotteága mi
nél előbb tárgyalás alá vegye a felvi
déki és rutén-földi rögtönitólő bíráskodás 

i büntetőjogi szabályoeására vonatkozó ni 
j törvényjavaslatot. A trianoni béke rati- 
! fiká'l^sának ugyanis az a következménye, 
• hogy az 1912.-Í magyar törvény, amely- 
jlyel 1920 julius 16-án a Felvidéke® k»- 

. __ o--o-................ -• liirdették a statáriumot. mo«t már nem
máskor megnyugtató volt, hogy a ve- alkalmazható. Hogy azonban a kormány

nak e törvény hatályon kivül heljezése 
után is módjában álljon szükség esetwi 
rendkívüli intézkedések elrendelése, ezért 

‘dolgozták ki ezt az uj javaslatot..
— A Vígszínház szerdán a Piros biw 

gyellárissal kezdi meg az uj szezont. 
Szombaton és hétfőn megismétlik a nagy
szerű énekes nép szín mii vet. Cíü;”_‘k,‘"“ 
és vasárnap A hattyút adják, | 
pedig Az öndög kerül színre. Az 
sok ftlnyolekor kezdődnek.

— A Király-színház és a 
Színház megnyitó-előadása. A

í Színházat jövő pénteken, 12-én 
1 meg a tavalyi szezon < 

sikerével, a Búzavirággal, 
Törzs Jenővel és Darvas Lili vei. n nép* 
szerű darabot vasárnap este megismétlik. 
Szombaton a Gárevicset adják. — A Ki
rály-színház megnyitó-előadása szomlM*- 
ton, 13-án lesz, mikor is Lehár szenzá
ciós sikerű A kék ma zűr cimü operettje 
kerül színre. A darabot minden este 
megismétlik,

—- A Belvárosi Színház és az Andrása^ 
utl Színház megnyitó-előadásai pénteken. 
13-án lesznek, amott A zafirgyürirt és A 
nagy komédfásnőt adják, melynek elő
adását vásárnál* este megismétlik, szom
baton a nagyszikerü A buta oinber kerül 
színre. Az Andrássy-uti Színházban a leg
utóbbi műsor kiváló darabjait: Tobbv. 
I.ojd és a kitűnő ■m-agánsrámokat játsz,- 
szók. Az összes előadásokra szóló jegye
ket vasárnaptól. 7-fől kezdve árusítják • 
színiházak jegypénztárai, valamint*a töliiá 
jegyirodák.

Magyar
Magya r 
nyitják! 

egyik kimagasló 
I, a főszerepekben

— Házfelügyelők és segédházfelügye
lők gyűlése. Vasárnap a házfelügyelők 
és a segédházfel ügyelők külön-külön 
gyűlést tartottak, amelyen helyzetük és 
a téli időkben előálló bajok, ruházat, 
élelem olcsó boszerzéaével foglalkoztak. 
Az egyik ülós vásárnál) délután 2 óra
kor a Huwady-utca 34. szám alatti he
lyiségben folyt le. Ezen a gyűlésen i 
nagyszámmal jelentek meg a házfel
ügyelők és segédházfel ügyel ők is ás meg
tárgyalták a téli tüzelőre való, téli ru
házatra való és a télire való élelem 
olcsóbb beszerzésének a lehetőségeit. 
Ugyancsak gyűlést tartottak a aegéd- 
há-zfel ügye lök a Wenókheim-palota nagy
termében vasárnap délután 3 órákor, 
amelyen a segédház.felügyelők , ni sza
bályrendeletét ismertették és vitatták 
meg. a segédházfeliigyelők szerveinek ki
egészítését és a segédházfeliigyelők szer
vezkedésének szükségességét hangoztat
ták, foglalkoztak az általános munkás-; —'Auguszta fíhercegatezony öfenségw 
kérdéssel és a jelen helyzettel. 1 kíséretével együtt pénteken este végig-

Frnyö Miksai niunkísWrdésnSI. nfete • «Nirv»na" rázét « a lw- 
p -.„I-I r,„ , \*i ' őszintébb elragadtatás hangján nyilat-Becsből jelanlík: temjü Miksa a ,VrUe koIol, , a lagajabb haUl-
f rne /'resse-bca „A mngvarorszáin mM „lj,<>tóBÍról. A „Nirvána" II. rónát 
munkanélküliség" címmel cikket ‘ . ................
amelyben,azt mondja, hogv a

kíséretével együtt pénteken este végig- 

őszintébb elragadtatás hangján nyilat-

. a „Kincsesbánya" augusztus 8-ától, hót- 
, . . ___ régi fittől kezdve jelenik meg a Kert-mozi-

Mngvarország gyáripara, amley 400.000 bán. A» első réez ingalmai fokozódnak 
munkást foglalkoztatott, ma nem ké
pes Csonka-Ma^varországon a meg
maradott 220.000 munkást ellátni.
(MTI.) _____ ____ _ _____ ____

A hamis lebólyeyzéaü ezresek ügye mást. A mélységesen lebilincselő jelene- 
a táblán. Megírtuk, hogy a múlt hó tek mögött pedig 
elején n Leszámitolóbank egyi.l^ szolgáin 
szá darab ezrest kapott e«v Bónul Imre 
nevű ningánhivafalnoltól. nbból a róüból, 
hogv az eareseket az Osztrák-Magyar 
Banknál állwmiegvekre cserélje he. A *a»l- 
g» az p/reseket a rendőrségre vitte, robot 
megállapították, hogv arok hamis felül- 
bMvegzéeflek. A rendőrség megállapította, 
hogy az ezresek e^v Reitzcr nevfl iigv-

1 nőktől valók és Reitzer Mórt, valamint 
Rónai Imrét letarlózk.ttn A letartóztatást 
a vizigálóbiró é.s i> vádlnnács is fenntar
totta. A vádtanács döntése ellen dr. Bár
dos Gvörgv védő felfolvamodással élt és dnre. 
n királyi tábla a védő előterjesztésére el
rendelte a terhelteknek 200.000 ko-<m« 

1 óvudAk elleniben való szabadlábrahelye-
|' zéséi.
j — Ernát Elzát Újpest eljegyezte 

Brflnn Sándor, a Löwy Dávid és fiai cég 
leiviim az-iTvon, főtiszt viselője, (Minden külön értesítés
„ilug atilla vágj ujrendiierii ruházni, twlyoll.)

és rohanva emelkednek a fordulópont 
felé. Az események lázas gyorsasággal 
peregnek le s egrik rendkívül megrázó 
jelenete a Kinoseabányának. amikor egy 

| rablóbanda megtámad egy vasúti álló*

_ örökké ott érezni a 
» kifürkészhetetlen távlatába látó 

mélytüzű szempár átható fényét ... A 
„Kínoseebánya teljesen befejezett egysé
ges kalandorfilm, amely azok számára 
is megórtihotő, akik a ..Nirvána** első 

■siaét n»m látták. Az. előadások 8 ás 
10 órakor kezdődnek. Esős időben ax 
előadásokat az Imporial-mozgóban (Aré
na-ut és Dembinvzky-utca sarok) tart
ják meg.

| — 40 48-ik előadása 1 esz a n&cysi-
' kerü A tündérek cseMdje cimü amerikai 

.. operettnek a jövő héten a Sc/ila-Színház- 

.. bán. Holnap, valamint jövő vasárnap dél
után 3% órakor mérsékelt hdvarakkal a 
klasszikus srnéjO Nebántevirág

Ma ét minden ette fél 8-kor 
a szenzációs megnyitó műsor
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R kereskedelmi Bankot 
egy negyedmillió koronával meg
csalta egy .hamburgi kereskedő 
Vasárnap elfogták a szélhámost 
*— A Hétfői .Napló tudósitójától. —■

A szombatról vasárnapra virradó 
fjszaka a főkapitánysás központi ügye
letén nem mindennapi érdekességü 
feljelentést tett a Kereskedelmi ltunk 
igazgatósága egy állítólagos hamburgi 
kereskedő ellen. A feljelentésben az 
előkelő bankcég részletesen előadja 
azt az agyafúrt* szélhámosságot, ami
tel sikerült az állítólagos hamburgi 
kereskedőnek 250.000, koronát kicsal
ni a bankcégtől, azután eltűnnie itt 
Budapesten a Kereskedelmi liank em
berei elől.

A Hétfői Napló munkatársának az 
Érdekes részletekben gazdag csalásról 
fes a csalás előzményeiről a következő
ket sikerült megállapítania:

Néhány nappal ezelőtt a Kereske
delmi Bank főintézetében megjelent 
tgy elegánsan öltözött, jókülsejü^ né
met ur. aki az egyik igazgatóval akart 
beszélni. Német névjegyet vett elő és 
mint Kari Friedrichzen — hamburgi 
kereskedő mutatkozott be az igazgató
nak, akihez bevezették.

Kari Friedrichzen előadta a Keres
kedelmi Banknál, hogy tudomása shn 
arról, hogy a Nautika hajózási válla
lat a bank egyik vállalkozása és aján
latot tett, hogy Hamburgból Magyar
országba szállított két motorcsónak át 
»— amelyekkel a Balatonon akart szé
na élyforgalmat lebonyolítani —, 250
ezer korona lefizetése ellenében zálog
ban hagyja, mert elfogyott a pénze és 
más utón hirtelen nem tud pénzhez 
jutni.

A Kereskedelmi Banknál megálla
pították, hogy Kari Friedrichzen tény
leg rendelkezik itt két egészen uj. kö
zel egymillió koronát érő motorcsó>- 
nákkal és a kért J50.000 koronát ki 
is adták az állítólagos hamburgi ke
reskedőnek, akiit, természetesen köte
leztek, hogv a két, egy negyedmillió 
koronáért zálogba adott motorcsónakot 
Uzomral szállítsa be a Nautikához.

A hajózási vállalat megkapta a két 
ni motorcsónakot, Kari Ifriedrichzen 
fölvette a negyedmilliót és mindez a 
lovagiasság szabályai szerint jó üzlet
ként elkönyveltetett a Kereskedelmi 
Banknál. Azonban alig egv pár nap 
multfa kiderült, hogv a jó üzletre alap
jában a Kereskedelmi Bank fizetett rá 
egvnegvcdmillió koronát

Tegnap ugyanis megérkezett Ham
burgból egy Friedmann nevű előkelő 
hambuYgi gépkereskedő, aki Kari 
Friedrichzent kereste itt Pesten, mert 
Friedrichzenre két értékes motorcsó
nakot bízott, hogv azokat szállítsa a 
Balatonra. A hamburgi kereskedő 
Friedrichzent keresve megtudta, hogy 
megbízottja a két hajót a Nautikának 
eladta. Előbb a Nautikához, majd a 
Kereskedelmi ’ Bank megbizottjaivnl 
együtt a rendőrséghez (fordult, ahol 
közösen följelentést tettek az ismeret
len tartóz kodásu Kari Friedrrchzea 
ellen csalás és sikkasztás miatt.

Tegnap éjszaka kapták meg a de
tektívek a Kereskedelmi Bank és a 
hamburgi kereskedő följelentését és 
azonnal sorra járták Kari Friedrichzen 
szcmélvleirásával az összes budapesti 
éjszakai mulatóhelyeket és szállodá
kat.

Hajnali négv órakor már eredménye 
volt a deteklivók munkájának, mert 
pz egyik

előkelő szállodában sikerült a szél
hámos hamburgi emberre rá

akadni.
Azonnal előállították Kari l*rled- 

richzent a fkapitányságra, ahol rövid 
vallatás után beismerte, hogv tényleg 
t> az. aki negyedmillió korona őreiéig 
megkárosította a Kereskedelmi tan
kot. de ezenkívül beismert egv •

negyvenötezer márkás sikkasztást 
is. amelyet ■ Frirdmann-ftWe ham

burgi cég kárára követet el.
Vasárnap <léh*Wt MfUkwi's dr.

Elmarad a Ms entente 
harlsbadi értekezlete

Bécs, augusztus 7. i
f.4 Af/7. magánjelentése.) A Neue, 

Fre.ie Presse jelenti Prágából; Belgrádi 
hir szerint 'Pasics miniszterelnök az | 
eredeti tervből eltérően nem Karls-; 
hadira, hanem egy a Genfi-tó partján f 
levő fürdőhelyre utazik. Elhatározásá
nak megváltozatása, amelyet orvosai i

Kun Béla borzalmas Kegyetlensége
25.000 Katonát gyilhoitatott le - TitKárnője ellenőrizte a vérengzést

Pária, augusztus 7.
(A MTI. párisi tudósítójának szik- 

ratáoirata.) A Daily Telegraph rész
leteket közöl Kun Bélának egy borzal
mas kegyetlenségéről, aki a Krim-fél- 
szigeten 25.000 tisztet és altisztet vé
geztetett ki. Előbb rendeletet adott ki, 

rendőrkapitány kezdte meg a szélhá
mos hamburgi ember részletes kihall
gatását és azonnal táviratban érdeklő
dött a német rendőrségnél, hogv nem 
terheli-e még néhány sikkasztás és 
csalás az előkelő fellép.'síi, elegáns, 
hamburgi Kari Friedrichzent.

A rendőrségen a Kereskedelmi Bank 
csalóját kiha’lga'ása után tetartóz, 
tat tűk.

Nillerand békát 
és esvetértést akar

Rambüuillot, aug. 7.
(Havas.) Monsignore Cerrutti, az újon

nan kinevezett pápai nunc-ius, ma át
nyújtotta meghatalmazását Millcrand 
köztársasági elnöknek. Ez alkalommal 
beszédet mondott, amelyben a mai na
pot rendkívül fontosságú, történelmileg 
emlékezetes időpontnak mondotta. A 
pápa élénk örömmel üdvözölte a diplo
máciai összeköttetés újra felvételét Fran
ci aország és a Szentszék között, áthatva 
attól a meggyőződéstől, ho«y ez nagy 
előnyökkel jár majd mindkét részre 
nézve. Millcrand elnök valászában a 
maga részéről is kiemelte a mai nap 
fontosságát. A francia parlament, ami
dőn szétválasztotta az egyházat és az ál
lamot, szabadelvű kormányzatot létesí
tett cs a kormánynak lehetővé tette, 
hogy az egyházi hatóságokkal a kölcsö
nös előzékenység, a kölcsönös tisztelet 
és a kölcsönös bizalom alapján tartson 
fenn érintkezést. Az elnök nem kételke
dik, hogy az uj nuncius részt fog venfci 
abban a magasztos munkában, amely 
minden népeket érint. Részt fog venni 
ebben a munkában bizonyára a francia 
papság is, a béke és az egyetértés na
gyobb dicsőségére. (MTI.)

Az oroszok ipari 
cikkeket vásárolnak

Berlin, augusztus 1.
Az Ost-Express jelentése szerint 

S’omoniakov, az orosz delegáció ber
lini vezetője, aki Moszkvából érkezett 
a német fővárosba, egy milliárd márka 
erejéig készül bevásárolni ipari áru
cikkeket Oroszország számára. Első
sorban Németországban akar vásá
rolni. (MTI.)

Itt van újra

HÖLGYEIK RÉME
a szeplő I

De segít rajta

HŐL6YEIHK KRÉMÉ
a valódi

piana-arckrém
Minderüttkapható!

tanácsával indokol, lehetetlenné teszi 
a kisántánt augusztusra tervezett karls- 
badi értekezletét. Take Jonescu alig
hanem Marienbadba jön és Benessei 
tárgyal, de a szakreferensek bevonása 
nélkül. A prágai lengyel követ szintén 
csak magánjellegű tanácskozást fog 
folytatni a cseh külügyminiszterrel.

hogv az összes fehér gárdákat vegyék 
föl a katonai parancsnokok jegyzéké
be, majd zt tá’.iratozta, hogy a jegy
zéken levő összes személyeket végezzék 
ki és fiatal titkárnőjét küldte el, hogy 
meggyőződjék, vájjon rendeletéit vég
rehajtották-e.

SPORT
— Nemzetközi uszóverseny. A Ferenc

városi Torna Club nemzetközi uszóver- 
senyépek vasárnapi eredményei a követ
kezők' voltak: 100 m. mellúszás: 1.
Wenk János (FTC) 1.25 p. 200 m. úszás 
Magyarország bajnokságáért: 1. Eper- 
jessy Béla (MOVE) 2.35 p. Hölgy úszás 
100 m. : L Wagner Olga (FTC). Gyors- 
uszülS 1GO m.; 1. Wenk János (FTC)
1.11 p. Vegyes staféta-úszás: 1. NSC 
A-csapat, 2. NSC B-csapat.

Nemzetközi vizipóló-mérkőzés Ferenc
városi Torna Club—Wiener Atletic-Chub 
6.1 (3 :0).

— Atlétikai viadal. A Budapesti Tor
na Club a Margitszigeten rendezett or
szágos atlétikai viadalt, amelynek emlí
tésre méltó eredményt a következő at
léták érték el: Magasugrás: 1. Gárdos 
Lóránt 183 cm. (10 cm. előny). Diszk* sz- 
vetés: 1. Kobulszky Károly 38.85 in.
4X 200 m. másodosztályú stafétaverseny : 
1. MAC, 2. MTK 1.36 p. 200 m. síkfutás: 
1. Kovács János. Fóthy Samu-i ándor- 
dij : 1. Somlai Elemér. 1500 m. síkfutás: 
1. Fouyó Márton (MTE).

— Kerékpárverseny. A Világosság ke
rékpár versenye vasárnap délidán került 
eldöntésre a Millenáris-pályán, amelyen 
nagy meglepetésre az 1000 méteres baj
nokságot Burghard István (Világosság) 
nyerte meg. 2. Nagjr Rezső (Edison) 
volt, mig a bajnok jelölt Uhareczky Fe
renc harmadik lett. A MOVE-vándor- 
dijat Uhareczky nyerte meg. A 25 km. 
motorvceztéses versenyben Bartos Gyula 
győzött 26.56 p. alatt.

Megyeri versenyek
Zajos és mozgalmas versenynapja 

volt ma a Pestvidéki Versenyégyletnek. 
Minden futamban népes mezőny állt 
starthoz s Iburg győzelmére az Alagi 
handicapben huszonkétszeres osztalé
kot fizettek. A részletes eredmény:

I. futam. 1. Violanta (2). 2. ívka (6). 
3. Pintyőke (1%). F. m.: Servius, Guuk- 
lcnin. Tót.: 20:48, 20:38, 00.

I //. futam. 1. Hefbert (1). 2. Luchs (1). 
3. Marói (12). F. m:: Mirza. ToL: 20:34.

III. futam. 1. Iburg (8). 2. Rózsi II. (5). 
3. Marika (8.) F. ni.: Cornette, Harmat 
H., Driva, Kótyagos, Ficsur, Mátyásföld. 
Tol.: 20:454, 20:108, 58, 94.

/V. futam. 1. Lángzó (2%). 2. Sakál
(144). 3. Nevető (3%). F. m.; Szelvény, 
tacríma, Palást, Vakmerő. Tót.: 20:68. 
20:24, 24. 26.

V. 'futam. 1. Afferl (1 %). 2. Elvlársnö 
(4). 3. Sokoró (8). F. m.: Babuczi, Katyi, 
Messze mentél, Herzliebster. Tót.: 20:50 
20:28, 28, 38.

VI. futam. 1. Ad meritum (2). 2. Ke
vélység (8). 3. Bovary (3). F. ni.: K. B. O., 
Mongcnwhid. Sinnfein, Djilvekiar, íme, 
Tuskó. Tót.: 20:90, 20:30; 70. 3*0.

Bécsi versenyek
A Baltazzi-emlébuerscnyt a Dreher- 

islálló Kudlich-a nyerte meg, amelyet 
a bécsi közönség kedvéért állítottak 
starthoz, miután Dreher Antal, az is
tálló tulajdonosa, váratlanul meghall.

A részletes eredmény: 1
/. futam. 1. Puppe (1). 2. Ossj (3, I

Sietek. F. 111.: Güliazar, Janihe. w?I 
tette. Pro hono. Tol.: 5Ó.98, gjj - I

II. futaill. 1. Despot (fi. 2. |-. . J1' I
(4%), J. Fontos (81. F. m.: Morla sd.'|| 
Bernliard. Istros, Ruchlos, Nom.i M(/| 
Tót.: 50:54. 50:115, 82, 168, j

III. futam. 1 Aurélja (7.10 r.i 2. 1.1
ménv (2). 3. Hupferl (4). F. ni.: I
Tráncz. Tol^ 50:8", 50:60, 78. I

IV. futam. 1. Kudlich (1'4 r.j 2. h: I
híd (1%). 3. Narrische (8). F. ni.: y 
legro. Advent, Adriáidé Tol.: so-fp '■<, 
55, 60. '

V. futam. 1. Kalifa (lOi, 2. Azadeh i. I 
3. Eredőn (1J4). F. ni.: Lona, Ama, 
dedame, Etui. Hollandw., Matador 11 
Blondkopf. Tót.: 50:1200, 50:281, 73 71

VI. futam. 1. Antagopist (l'í r.'i 2.1^, 
rio (1%), 3. Der^k (8). F. m.: Brigin,' 
Tót.: 50:54, 50:55, 55.-

VII. futam. 1. Doppetear (1H). 2. lm. 
kér (61. 3 Marmolata. F. m.: Bank, 
Lengenád. Tót.: 50:181, 50:92, 138.

KÖZGAZDASÁG
Az értéktőzsdei magánforgalomban 11 

zürichi kqrona zárókurzusa minden- I 
Cselre szilárdított, azonban számoj I 
részvényre, ha akadt is több vevő, I 
élénkebib üzlet nem igen fejlődött. Pénz I 
volt Sajgó, Rima. Phölms, Közúti, sőt I 

I néhány korlátérlékre is Kötöu..x: I 
Országos fát 1135-^-50, Liplák 452—1 
54 Szlavónia 1275—95, Lichtig 915—1 
35, Scüilick 940—50, Déli vasul 1^55— I 
75. Dollár 393—94, lei 498 -591, sic-I 
hol 494—98, márka 490—92. nitel 
57—60. lengyel márka 19.’.—20, Na-1 
polcon 1265—^75 és bécsi kíftzelés I
35%—36! 4 volt

Az Magyar Papíripar rt. i-éta
30-án tartotta meg 1920. évi rend?* köz- 
gyiülpfél. A társaság méri:-;e az értékesül 

| kenési számlának 1,600.000 koro.iáva! év 
la nyugdíjalapnak 1 niilli* ko>onúval vá■ ' 
| dotálása után 3,526.125 6‘> fi'E’
' nyereséget mutat föl. melyből iésziéuycn- 
í kint 36 korona (18$- 1 oszlat’k kerül ti- 
j fizetésre, szemben a tavalyi 24 koron- al

A Llgot-szanat^rium rt.’■ á/.íí. 1io°t a 
i vállalataihoz szükséges tőke m;g-zrrzé:é- 
| nek céljából alaptőkéjét 2,000.000 kor* 
; nával fölemelte. Az előv.’iHi jog gyük* 
| rolható augö-szlus 15-től 20-ig, a tár u'ali 
1 pénztárnál. Minden négv ré i ré‘. v. nyre 
I egy uj részvény adatik. A kibocsátás'* ár

folyam 500 korona.
A Pesti Tőzsde vezércikkét a tőzsdá 

hausseról dr. Horváth Lipót vezérigaz* 
gató irtá. Cikket közöl a lap a gabona- 

' ncipüek áremelkedésének' okairól, az ui 
jegybank nemzetközi összeköttetéséről, a 
magyar értékek külföldi jegyzéséről, ’ 
tőzsdei tranzakciókról, a gyapjuaukciók- 
ról. a Ganz—Danubius-kábelgyárak, s 
malmok tranzakcióiról, az uj dinam.t- 
gyár megalakításáról stb. Szerkesztőséi 
és kiadóhivatal: Budapest, VI., Iza- 
bella-utca 43. Telefon 121—04.

Hamis fogakat 
Brilliánsí 
Ékszert 
Platinát
&ntik tárgyakat 
|£6|1Pl'ilf ré9‘ *"és modern 
IVcpCAül olajfestményeket 

Dísztárgyakat

Telefon-szám: 55-55— • • • — — ^ros minden iránya

felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztök:
Dr. ELEK HUGÓ is PAJOR

„UJSÁGÜZEM" R.-T. BUDAPES


