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Franciaország ragaszkodik a 
jóvátételekhez és a háborús 
bűnösök megbüntetéséhez

Prága, jnnlus 5.
A népszövetségi ligák kongresszu

sa ma délelőtt tartotta megnyitó 
.ülését, amelyen mintegy kétszáz de
legátus vett részt. Ruffini szenátor, 
a szövetség elnöke köszönetét mon
dott a szives fogadtatásért, majd a 
cseh liga elnöke, Maros tanár rövi
den vázolta a kongresszus program
ját Benes miniszterelnök szólalt 
ezután föl. A többi között kijelen
tette, hogy véleménye szerint az ér
tekezlet lényegesen elő fogja mozdí
tani az újjáépítést. Az önök felada
ta — mondotta — nagyon meg fogja 
könnyíteni az erre irányuló munká
latokat-. Programmjlukon ott látom 
a fegyverkezések korlátozásának 
kérdését is. Ez egyike a legsúlyo
sabb problémáknak napjainkban és 
mindannyian azon a nézeten va
gyunk, hogy ezt a problémát meg 
kell oldani. Foglalkozni fognak to
vábbá a nemzetiségi kérdéssel, vala
mint azzal, hogy a népszövetségnek 
hogyan lehetne fokozott mértékben 
súlyt és tekintélyt biztosítani. Ez 
a két kérdés bármennyire külön
bözik, mégis egyazon alapon nyug
szik. Ruffini szövetségi elnök kifej
tette, hogy azoknak a nagy eszmék
nek megvalósítása, melyeket a szö
vetség maga elé tűzött, még keveset 
haladt előre. Reméli azonban, hogy 
a kongresszus munkálatai lényege
sen előbbre jutnak. Appel francia 
'delegátus hangoztatta, hogy Fran
ciaországot igazságtalanul vádolják 
imperializmussal, valójában azon
ban Franciaors-zd/7 borzad a hábo
rútól és a csiipán gyógyítani akarja 
a háborúban szenvedett sebeit. 
Ebben a szelemben azonban föltét
lenül szükségesnek tartja a jóvátétel 
teljesítését és a háborús bűnösök 
megbüntetését. Lukács magyar dele
gátus kifejti, hogy Magyarország 
ezidőszerint még nem is tagja a 
népszövetségnek, mégis reméli, hogy 
a nemzetek szövetsége valamikor 
létre fogja hozni a békét, de az igazi 
békét. Magyarország barátja, a bé
kének és a legcsekélyebb mértékben 
sem okozta a háborút. Több más de
legátus felszólalása után az ülést be- 
Irekesztették, mire valamennyi részt
vevő Masaryk elnöknél diszebéden 
jelent meg.

A finn kormány válság
Stockholm, juníus 4.

Tegnap megoldást talált a fiun 
kormányválság, amely annak kö- 
Yctkcztcbcn támadt, hogy a lengye
lekkel kötött szerződést a parlament 
yisszautasitotta. Minthogy a pár
tok nem tudtak megegyezni, Cajan- 
der tanár, az erdőügy .vezetője, 
meglehet ősén' jobboldali színezetű 
ügyvivő' minisztériumot alakított, 
amelynek tagjai jórészt magas- 
rar.gu hivatalnokok, akik eddig ke
vés részt vettek a pártpolitikában. 
Külügyminiszter Énekeli lett, a 
mostani párisi finn követ. A kor
mány csak az ősszel megejtendő 
választásokig marad a helyén.

A szocialisták nagy fölénnyel vczeíncli 
a budapesti és környéki választásokon 

Utánuk a liberálisok és Wolffék következnek
— A Hétföl Nápló tudósítójától -

A' budapesti és környékbeli sza-|hetősen lassan folyik, de a legke- 
ünne- vesebbet mégis az északi kerületben 

számoltuk össze. Az eddig összeszá
molt szavazatok száma kerületen-

vázátok összeszámlálása az 
pék alatt is tovább folyt, kivéve az 
északi kerületet, alíol vasárnap szü
netelt a munka. A számlálás megle- kint és pártok szerint a következő:

Buda Északi kér. Déli kor. Környék összesén
Szociáldemokraták < . « 4 12.112 10.079 26.213 21.276 69.680
Demokr. és liber. pártok « « 3.922 9.562 11.301 3.726 28.511
Wolff-párt • « • « « i « 10.889 2.769 10.560 2.914 27.132
Andrássy-párt 441444 5.567 1.703 5.791 2.830 15.891
Egységes-párt < 4 • » « * — >— r— 4.693 4.693
Nemz, polg.-p. « « 4 1 4 « 1.626 751 832 —- 3.209
Kér. Szoc.-párt • « 4 4 4 « 2.235 — 4.014 — 6.249
Gazd. poL párt 4 « ■ t 4 1.483 — ■ 2,484 — 3.967
Függetlens. párt 4 4 4 * « 789 — — 973 1.762
Régi Friedrfch-p. • < 4 « . 4— 637 — . — 637
Honvédelmi p. < 4 « < < « *-* 722 1.551
Nem%. Szót. p. « • « .» *.  . - — 516 516

A pUnkBsdhélfOl pffiválasztások
Pünkösd Hétfőjén 37 kerületben 

ojtették meg, illetve kezdték meg a 
pótválasztást Ezen a napon legelső
sorban a liberális ellenzék és a szo- 
eiáldemkor^ták voltak érdekelve. 
Rassay-párti jelölt 7 kerületben, 
függetlenségi pedig 4 kerületben 
küzdött, mig a szociáldemokraták
nak 7 jelöltje vett részt hétfőn a 
döntő mérkőzésben. Nyolö olyan 
kerület szerepelt a hétfői válasz
tási listán, ahol kormánypártiak 
küzdöttek egymással azért, hogy a 
liberálisabb vagy reakciósabb szí
nezetű jelölt mellett foglal-e állást 
a választóközönség.

Titkos szavazással csak Sopron
ban volt pünkösd hétfőjén pótvá
lasztás gróf Andrássy Gyula és a 
szociáldemokrata dr. Hebclt, Ede 
között De több más kerület felé is 
igen erős érdeklődés irányult. A 
hétfői mérkőzésnek eddig ismert 
eredményei közé tartozik, hogy 
Dánér Béla kibukott, ellenben 
megválasztották Hir Györgyöt. Az 
egységes párt általában több man
dátumot kapott, mint remélte, ellen
tétben Rassa yékkal, akik minden 
papírforma ellenére olyan területe
ket is vesztettek, ahol paktumuk 
volt a kibukott jelölttel egymás se
gítésére. A szobái dem okraták is 
vesztettek az első lendületből, mig 
a 48-as kisgazdapárt szaporította 
mandátumainak számát.

A 87 kerület közül mindössze a 
titkosan választó Sopronból nincs 
eddig jelentés. Ha azonban a kerü
letekben, ahol a késő éjjeli órákban 
valamelyik jelölt erősen vezet, az ő 
számára már eldöntöttnek tekintjük 
az eredményt, akkQt a hétfői napon 
az

Egységes Párt 30
Andrássyék ..«•••• 2
48-as kisgazdák • • « « « 1 
Függetlenségiek « • < < i 2 
Párfonkivüliek • •*««« 1

mandátumot nyertek.
Az egyes kerületekből beérkezett 

[választási eredmények, vagy előze

tes jelentések itt következnek í
Abony. Az első választáson három 

egységespárti küzdött egymással: 
Lévay Mihály 3335, Fábián István 
volt nemzetgyűlési képviselő 2328, 
Ncppel Gyula 1528 szavazatot ka
pott. A pótválasztásban Lévay és 
Fábián, mindketten egységespártiak 
veitek részt. Lévay 967 szótöbbség
gel győzött.

’Alsódábas. Az első választásön 
Zlinszky István (egys.) 1462, dr. Rá
kóczi Ferenc (függ.) 1786 és Szi- 
rál;y Pál (48-as kisgazda) 849 sza- 
szavazatot kapott. A pótválasztás
ban Zlinszky és Rákóczi vettek részt. 
Rákóczit nagy szótöbbséggel megvá
lasztották.

Bia. Az első választáson F. Szabó 
Géza (egys.) 169.1, Frankhauser Jó
zsef (egys.) 220, Adamszky Géza 
(Rassay) 1098 és Farkasfalvy Já
nos (Huszár-p.) 1672 szavazatot ka
pott. zt póf választás F. Szabó Géza 
(egys.) és Far.kasfalvy Jánös (Hu
szár-párti) között ment, végbe. Sza
bót megválasztották.

Dombóvár. Az első választáson 
báró P. Horváth Emil (egys.) 3115, 
Balogh Gyula (egys.) 3897 és őrgróf 
PaWavicíni György (Andrássy-p.) 
3860 szavazatot kapott. Balogh és 
Pallavicini között volt a pótválasz
tás. Pallavicinit megválasztották.

Göncz. Az első választáson Pász
tor József (egys.) 1421, dr*  Nemes 
Bertalan (egys,) 1982, Káger József 
(Andr.) 2581 szavazatot kapott Ne
mes és Káger vettek részt a pótvá- 
lasbtásban. Nemes Bertalant (egys.) 
3557 szóval Káger. József (Andr.) 
2564 szavazata ellenében képvise
lővé választották.

G#omo*  Az első választáson dr. 
Zeőke Antal (egys.) 2193, Vági Ist
ván (szoc. dem.) 2388 és dr. Szőni- 
mer József (honv. párt) 822 szavaza
tot kapott. A pótválasztás Zeőke és 
Vági között ment végbe. Dr. Zeöke 
Antal egységespártit 723 szótöbb
séggel megválasztották.

Hajdúböszörmény. Az első válasz
táson Szomjas Gusztáv (egys.) 3071»

Tasnádi Kovács József (egys.) 2880 
és Friedrich István 1068 szavazatot 
kapott. A pótválasztás Szomjas és 
Tasnádi-Kovács egységespártiak kö
zött ment végbe. Szomjas Gusztáv 
egységespártit 1089 szótöbbséggel 
megválasztották.

Hajduszobosztló. Az első válasz
táson dr. Dánér, Béla (egys.) 3130, 
Barabás Samu (egys.) 4452 szavaza
tot kapott. Dr. Túri Zoltán (Andr-), 
kiesett A pótválasztás Barabás és 
Dánér között folyt le. Barabás Samu 
egységespártit 997 szótöbbséggel 
megválasz tották.

Herczegfalva. Az első választásön 
öt jelölt közöt, akik közül Hir, 
György (egys.) 1615, Eördögh .Jó
zsef (egys.) 635, Kosaras Sándor 
(egys.) 1402, Szlúha Pál (egys.) 482 
és Dor.ner Leó (Andr.) 806 szavaza
tot kapott rA pótválasztás Hir, 
György és Kosaras Sándor egysé
gespárti között ment végbe. Hiti 
Györgyöt megválasztották.

Igái. Az els őválasztásön Javös 
Antal (egys.) 2139, Őri Szabó (egys.); 
3781, Rónay Rudolf (Andr.) 1013, 
Svastics Nándor! (Huszár-p.) 1798 
szavazatot kapott. A pótválasztásön 
Javas és őri Szabó vettek részt. A 
késő éjjeli órákban Szabó vezet.

Kaposvár. Az első választáson grófi 
Hoyos Miksa (egys.) 3030, Erekí Ká
roly (egys.) 2341 és Sávolt János 
(szoc. dem.) 2431 szavazatot kapott. 
Gróf Hoyos és Sávolt szociáldemok
rata között ment végbe a pótválasz
tás. Hoyost 1976 szótöbbséggel meg
választották.

Karcag. Az első választáson Cson
tos Imre (egys.) 2952, Mészáros Já-i 
nos (egys.) 1646 és P. Ábrahám De
zső (függetlenségi) 3866 szavazatot 
kapott. Csontos és P. Abrahám vet
tek részt a pótválasztásban. Csontfis 
Imrét megválasztották.

Kiskörös. Az első választáson 
Afes/cő Zoltán (egys.) 2691, Kará
csony Endre (egys.) 1229, Lucza Pál 
(Rassa y-p.) 2424 szavazatot kapott. 
Me.skó és Lucza Pál között ment 
végbe a pótválasztás. Meskót meg*  
választották.

Kiskunhalas. Az első választáson 
báró Prónay György (egys.) 1773, 
Diniek Vidor (Andr.) 535, Fodor La
jos (Rassay) 1254 szavazatot kapott. 
Az egységespárti báró Prónay és a 
Rassay-párti Fodor között került a 
sor pótválasztásra. Báró Prónay 
György egységespártit 448 szótöbbt 
seggel megválasztották.

Kunhegyes. Az első választásira 
Herczeg Béla (egys.) 3014, Varga 
István (egys.) 1781, dr. Paczck Géza 
(48-as kisg.) 1783 szavazatot kapott. 
Herczeg és Páczck között ment vég-- 
be a pót választás. Herczeg 800 szó*  
többséggel győzött.

Kun szentmi Idős. Dr. TfrZcmcn 
Kornél (egys.) 922, dr. Mókcsay Zol
tán (egys.) 1294, dr. Búday Gyula 
(Andrássy) 1641 szavaztot kapott. 
Mokcsay és Buday között volt a
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pólválasztás. Mocskayl megválasz
tották.

Megyaszó. Forgácli Miklós (egys.) 
ás dr. Fazekas Endre (Rassay-párti) 
között vplt pótválasztás. Bay Gábor 
(egye.) és Nagy Sándor (nemzeti 
polgári párti) már az első válasz
táson kimaradtak. Forgách Miklós 
egységespártit 486 szótöbbséggel 
megválasztották.

Jfafőfür. Az első választáson dr. 
Rácz János (egys.) 2866, Mészáros 
Lajos (egys.) 2532 és Vértes Vilmos 
Istyáo volt nemzetgyűlési képviselő 
(48-as kiig.) 3148 szavazatot kapott 
Dr, Rács és Vértes között ment vég
be a pótválasztás. A késő éjjeli 
órákban Rácz 80*  szóval vezet.

Nagybajám (Somogymegye). Dr. 
Hegyi Antal (egys.) az első szava
sásnál kibukott s igy dr. Neubauer 
Ferenc (egys.) és dr. Wagner Ká
roly Baesay-párti között volt pót
választás, Neubauert 1000 szótöbb
séggel megválasztották.

Nagykáta. Az első választásnál 
<Lr. Viczián István államtitkár (egy- 
aégespárti), Bíró Imre Boldizsár 
(Rassay) és Juhász József (48-as 
kisg.) küzdöttek a mandátumért, 
Vüízián és Bíró Imre Boldizsár kö
zött került a sor pótválasztásra. 
Dr. Viczián István egységespártit 
1321 szótöbbséggel megválasztották.

Nagykőrös. Az első választáson 
gróf Ráday Gedeon (egys.) 2425 és 
Pólya Antal (honvédelmi p.) 2097
szavazatot kapott Bakó József 
(egys.) az első választáson kima
radt

Miután Pólya időközben vissza
lépett, gróf Ráday Gedeont a pótvá
lasztáson megválasztott képviselő
nek jelentették ki.

Orosháza. Csizmadia András 
(ogys.) 2685, Bodó Lajos (munkásp.) 
1074, Farkas István (szoc. dem.) 
2458 és Mittlasovszky János (függ.) 
339 szavazatot kapott Csizmadia 
é« Farkas között ment yégbe a pót
választás. Csizmadia András egysé- 
geepártit 937 szótöbbséggel megvá
lasztották.

Pásztó. Az első választáson dr. 
Somogyi István (Andr.) kibukott. 
A pót választás Ivándy Béla (egye.) 
és Farkasházy Zsigmond (függ.) 
között ment végbe. Ivády Béla 
•gységespártit 1679 szótöbbséggel 
megválasztották,

PUisvörösvár. Schissl Henrik (Hu
szár-párti), Dajkovits látván (egy
ségespárti), Gyulai Sándor (egys.) 
az első választáson végleg kibuktak. 
A pótválasztás dr. Baross János 
(p. kiv.) és Rádi Sándor (szöc. dem.) 
között ment végbe. Késő éjjeli je
lentés szerint Baross 700 szavazattal 
vezet.

Pomáz. Dr. Vasek Ernő (Haller- 
párti) kibukása után Almássy 
László egységespárti és dr. Gonda 
Béla szoc. dem. között ment végbe a 
pótválasztás. Almássyt 1627 szótöbb
séggel megválasztották.

Ráckeve. Desics József (egys.), 
Ksoüöhí Imre (Hnller-p.) és Hindy 
Zoltán (p. kiv.) az első választáson 
kimaradtak. A pótválasztás Szabó 
Gy. János (egys.) és Diniek ödöu 
(Andrássy-p.) között ment végbe. 
Diniek nagy szótöbbséggel győzött. 

Sárbogárd. Az első választáson a 
négy jelölt közül Czeglédy Endre 
(egys.) és Mchácsy József (p. kiv.) 
végleg kibuktak. A pótválasztásban , 
Huszár Dezső és Vargha Kálmán 
egységespártiak vettek részt. Hu
szár Dezső győzött.

Sopron. Az első választáson gróf 
Andrássy Gyula (Andrássy-p.) 2942, 
dr. Hébelt Ede (szót. dem.) 4010 és 
gróf Klebelsberg Kunó (egys.) bel
ügyminiszter 2837 szavazatot kapott 1 
és igy Hébelt és Andrássy kerültek ' 
pótválasztásba. l

Szarvas. Pékár Gyula államtitkár
nak (egys.) az első választáson tör
tént kibukása után Borgulya Pál ■ 
18-as kisgazda és Takács József szó- * 
Hiáldemokrata között volt pótvá
lasztás. Purgulya Pál 48-as kisgaz- ‘ 
dát 400 szótöbbséggel megválaszt ot- <

A fővárosban a választásokra összevont 
rendőri készültséget megszüntették 

Különösebb esemény seholsem fordult elő

— X Hétfői Napló tudósítójától. —
Mint ismeretes a választásokkal 

kapcsolatban a rendőrség az egész 
vonalon erős permanenoíát léptetett 
életbe. Az egyes szavazati helyisé
gekbe 2—2 rendőrt állítottak oda és 
ezenkívül mintegy 25U rendőrtiszt
viselő tartott inspekcióé szolgálatot 
és mint repülő ellenőrök jelentek 
meg az egyes szavazóhelyiségek
ben.

A kerületi kapitányságokon és a 
rendőrszobákban nagyszámú rend
őrlegénységet vontak Össze, az utcá
kon pedig lpVasrendőrök és kerék
páros osztagok cirkáltak. A rendőr
ség preventív intézkedései minden
képpen biztosították a főváros rend
jét és biztonságát.

A választási napokon külö
nösebb rendzavarás nem tör

tént
a két nap teljes nyugalombanes _ , __

múlott el.
A rendőri készültségeket péntek

Székelyhid. Az első választáson 
Fráter Pál (egys.) 1241, Fehér László 
(egys.) 358 és dr. Örbók Attila (p. k. 
elh) 1031 szavazatot kapott. Fráter 
Pál és Orbók között ment végbe a 
pótválasztás. Dr. Fráter Pál egysé
gespártit 203 szótöbbséggel megvá
lasztották.

Szekszárd. Az első választáson 
Őrffy Imre (egys.) 4953, dr. Sebes
tyén Jenő (Rassay) 4864 és Szúlimán 
György (48-as kisg.) 203 szavazatot 
kapott Az egységespárti Örfíy és a 
Rassay-párti Sebestyén között ke
rült pótválasztásra. Sebestyén egész 
késő estig erősen vezetett, akkor 
azonban örffy került fölénybe és 
néhány szótöbséggel megválasztot
ták.

Szikszó. Az első választáson részt- 
vett hprom jelölt közül Krisnyák 
János Haller-párti kibukott, a pót
választásban igy Szalánczy József 
és Putnoky Sándor egységespártiak 
vettek részt Pútnoky győzött.

Tamási. Az első választáson Nagy 
János (egys.), volt nemzetgyűlési 
képviselő 2328, dr. Batlay Dezső 
(egys.) 1653, Keyer, István (Rassay- 
p.) 2911 szavazatot kapott. Nagy Já
nos egységespárti és Keyer Ras
say-párti között került sor pótvá
lasztásra. Nagy János 500 szóval 
győzött.

Tiszafoldvár. Az első választásön 
Gál István egységespárti kibukott 
és igy dr. Erődi-Harrach Béla 
(eg77S.), Csóka Lajos (HaUer-p.) kö
zött került a sor pótválasztásra. 
Erődi-Harách Béla egységcspártit 
1024 szótöbbséggel megválasztották.

Tolna. Az első választáson dr. 
Kiéin Antal (egys.) kibukott, a pót- 
yálasztasbau Renczes János (egys.) 
és Spolarits György (egys.) vettek 
részt. Rcnczest megválasztották.

Túra. Borsody Gyulának (An
drássy-p.) az első választáson tör
tént kibukása után Kdlmrfn István 
(egys.) és Bulla Aladár (függ.) kö
zött pótválasztásra került a sor. 
Bállá az éjjeli órákban vezet

Vác. Az első választáson dr. 
Krakker Kálmán (egys.) 2859, Bár
dos Fereno (szöc. dem.) 1886 és dr. 
Hornyáilszky Zoltán (Andr.) 1258 
szavazatot kapott Krakker és Bár
dós között volt hétfőn pótválasztás, 
KMcker győzött 2242 szótöbbséggé.

‘ >**•  •

angol segilytiga
ielenU.e szerint 75 angol vános 
„iUalkoeOit frf, hogy gondoskodik 
a, etpiinzlittilt istakfranftíBrszági ' 
terlUet 95 zárasának é, fokijának ■

Nagyatádi 
a szociáldemokratákról

Hétfőn délelőtt nyújtották át 
nagyatádi Szabó Istvánnak, az egy
séges párt*  elnökének a kerület 
mandátumai. Barákőnyi Károly dr. 
ügyvéd, Választási' elnök, üdvözölte 
ez alkalomrhal á község polgárainak 
és a kerületi községek kiküldöttei
nek jelenlétében. Hatalmas éljenzés 
köszöntötte nagyatádi Szabó Ist
vánt, aki a községháza előtti téren 
az üdvözlésre válaszolva ezeket 
mondotta:

— Végtelen nagy az örömöm, lát
va azt a megértést és összetartást, 
amelyet Nagyatád tanúsított, vala
mint ennek eredményét, ezen egy
hangú választást öröm tölt el azért 
is, mert kerületem népe példát adott, 
abban a tekintetben, hogy mi a he
lyes politika Magyarországon. Akik 
az én politikámat még ma is szélső
ségesnek tartják, tudatos ferdítések
kel felhasználnak ellenem meg nem 
engedett eszközöket is, azoknak azt 
ajánlom, hogy nézzék meg a válasz
tások eredményeit Az elhajlás nem 
jobbra történt, hanem inkább balra. 
És ha az a mérsékelt, becsületes po
litikai riány, amelyet én és társaim 
képviseltünk a múlt nemzetgyűlésen, 
nekik szélsőségesnek látszik és ezért 
minket ki akarnak szorítani az or
szággyűlésből, végeredményképpen 
nem ők kapják meg helyeinket, ha
nem azok, akiket még szélsősége
sebbeknek állítottak.

— Tisztelem mindenki jogát a 
munkásét is, én voltam az, aki a 
múlt nemzetgyűlésen megmondot
tam, hogy sajnos, a munkások nin
csenek képviselve. Akkor a lapok 
támadtak engem, pedig tudtam, hogy 
az nem maradhat sokáig úgy, hogy 
a munkásság ott ne legyen a nemzet 
képviselőinek házában, amikor az 
egész világon résztvesznek a tör
vényhozásban. Akkor támadtak ér
te, ma azonban el kell türniök, hógy 
a szocialista munkásság nemcsak a 
saját fészkeiben jut mandátumhoz, 
hanem azokban a kerületekben is 
győz, ahol nem is mert rá számítani. 
Talán ez egészséges példa azoknak, 
akik engem tartanak szélsőségesnek, 
hogy mégis holyesebb volna azt az 
irányt támogatni, mely meg akarja 
adni mindenkinek a magáét, mint 
Újra szélsőségesebb irány felé men
ni. Tisztelője vagyak a mai mun- 
kásvezérékfiek. ök nem csinálták a 
kommunizmust. De engedelmet ké
rők, ők niéjlz csak osztály párt, 
amely 'nyíltan hirdeti az oszlályhór- 
cot és a polgári pártáknak nem 
közömbös saját jól felfogott drtfc-

estétől kezdve ípkozatoban csökken
tették és a permanencla vasárnap 
reggel már teljesen megszűnt. A 
rendőrségnek a választásokban való 
szerepéről a Hétfői Napló munka
társának az erre illetékes helyen a 
következőket mondották:

— A rendőrség minden eshető
ségre készen várta a választási na
pok eseményeit*  mert egyes helyek
ről kapott információk szerint bi
zonyos elemek részéről eget leges 
rendzavarásoktól kellett tartani, 
Ezek a híresztelések azonban nem 
bizonyultak valónak. A főkapitány
ságra beérkezett jelentések szerint 
sehol zavaró incidens nem fordult 
elő és minden a legteljesebb rend
ben folyt le. Az általános permanen- 
ciát természetesen már megszüntet
tük és most csak a szavazatokat 
összeszámláló helyiségben marad
tak vissza közegeink a munkálatok 
zavartalan elvégzésének biztosítása 
céljából.

a kezébe kerül. Talán ez a nzu 
elég azoknak, akid a mi pártat 
ós különösen a klsgazdapi.tot ) 
akarták szorítani pénzzel, veszted 
téssel, itatással, etetéssel és sok nf 
eszközzel. A nagyatádi választót? 
rület polgárait és engem nary0D 
igazolnak a mostani választási mó. 
lyek. így kellett volna az egész or 
szágban összefogni a polgári társa 
dafbmnak. Végtelenül örülök, hw>» 
a nagyatádi választókerület váW 
tópolgársága megértette az 
jelét. 0*

Újból ki kell adni a nemzet*  
gyűlésnek a királypuccsban 

részes képviselőket
— A Hétfői Napló tudósítójától.

Abban a bünpörben, amelyet a« 
ügyészség az októberi klrálypucs- 
csal kapcsolatosan folyamatba tett
miként ismeretes, a vádhatóság vád? 
irata folytán' a benyújtott kifogások 
fölött a budapesti büntetőtörvény, 
szék vádtanácsa már1 régebben meg
tartotta a tárgyalást Eszerint gróf 
AnRrássy Gyulát és az ügyben sze
replő nyolc másik vádlottat a vád- 
tanács lázadás büntette óimén rész
ben mint tetteseket, részben pedig 
mint bűnsegéd! bűnrészeseket vád 
alá helyezte.

A' nagy bünpör terjedelmes frafrf. 
a büntetőtörvényszék elnökségéhez 
kerültek főtárgyalás kitűzése vé
gett Az iratokat huzamosabb időn 
keresztül dr. TÖreky Géza kúriai 
bíró, a büntetőtörvényszék alelnöki 
tanulmányozta, azonban az ügy fő-, 
tárgyalása a legközelebbi időben 
nem várható. Igaz ugyan, hogy a; 
régi nemzetgyűlés a bünpörben sze
replő volt nemzetgyűlési képviselő-! 
vádlottakat kiadta, helyesebben 
mentelmi jogukat fel függesztetted 
azonban időközben egész uj helyzeti 
állt elő. A nemzetgyűlési képvise^ 
löknek a mentelmi joga is megszűnt/] 
a nemzetgyűlés feloszlatásával és a 
most lezajlott képviselőválasztáson 
alkalmával már eddig is uj mandá
tumot, kapott a bünpör cgyik-másilj 
vádlottja. Megválasztották Puftoö*  
s/rifc# Istvánt és Sigray Antal grfj 
főt, Andrássy Gyula grófnak, va«! 
lamínf Gratz Gusztávnak a válasro 
fása még nem intéződött el és így! 
ők is mandátumot kaphatnak. Két-j 
ségtelen azonban, hogy Rakovszkw 
nak és Sigraynak ügyében a birósár 
nem folytathatja, a tövábbi bűnvádi] 
eljárást mindaddig, amig az njo'ibj 
nan szerzett mentelmi jógát fel nemj 
függeszti. Épp ezért a nagy bünpőií 
aktái most hosszabb' időn keresztüli 
pihennek. ía

Amerikai \
jótékonysági egyesületeknek EBI 
megbízottja érkezett Sivasból Kön*  
stantinápolyba. Elmondották, kógg 
S inasban hét száz göröggel találkoz
tak, akiket a törökök deportálást 
ítéltek. A szerencsétlenek sülyot 
nélkülözéseket szenvednek és atfghd 
marad közülük egy is életben.

Rembrandnak
„Pál apostol a fogságban**  "ctniu léé*  
pét az elmúlt éjjel a stuttgarti db 
lami képtárbál ellopták. A kép érté
két 5 millió márkára becsülik. A teb 
tes kézfekeritésére és a kép félteit®" 
tásáta 50M0 márka jutalmai tűz
tek ki.

Paraguayba*
a Dolly Mail jelentése szejjnl a fVh 
radalöm tovább terjedt

Az angol király 
születésnapját nagy ünnepélyesség*  
gél ülték meg az egész birodalom' 
bán. Régi szokásnak megfelelően ö 
király ez alkalommal többeket fő
nemesi, illetve nemesi méltóságra 
emelt. Az öt uj peer. a kereskedelmi 
és pénzügyi vifággt fogja képviselni
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PESTI _SÉTÁK
Plakátoakarás

54 méregzöld és halványsárga, ke- 
•reszttel ékített és szinesrajzu plaká
tok leélték tiszavirág-életüket és 
ahogy jöttek hirtelen és kefe segítsé
gével, éppen olyan hirtelen és 
Ugyancsak kefe segítségével tűnnek 
is el, A kefe, amely annak idején, 
kwirülása pillanatában enyhe si- 
rnogatással szaladt végig hátán és 
gondoskodott róla, hogy mindenütt 
fessen rásimuljon a falra: a kefe 
'iriőst, józan és hícteg vízbe már.tva, 
a kérlelhetetlen sorsod játssza vele 
szemben; felszaggat ja patyolat tes
tét, cafatokat hasit belőle, elnyüvi 
vékonyra, tongyokra, mig le nem 
kaparta az egészet a falról.

*A választási kampány (bocsánat 
ezért a hivatalos és csúnya kifeje
zéséit) még véget sem ért, még ví
gan dúl az ütközet sokfelé e szép 
hazában, szeretett fővárosunk sem 
'tudja még e pillanatban, kiket tisz
telt meg képének viseletével, a pla
kátok azonban máris eltűntek leg
nagyobbrészt a falakról, levakarták, 
lesurolták, lesikálták őket.

Voltak, nincsenek, öt évig nem 
látjuk őket. 4

'Azt mondja egy francia ít/>-újság
író, aki szellemes tálalásban szokott 
napi problémákkal foglalkozni, hogy 
nincs az az apró esemény, amire ne 
lehetne szimbólumot ráhúzni, vagy 
amiből ne lehetne tanulságot le
vonni, vagy amiből ne lehetne va
lami szép és kelemes általánosságot 
következtetni.

Hát lássuk:
A plakátokat levakarták. Jelent

hetné ez azt, hogy a politika kivonul 
az utcáról, hogy az íitcák ezután 
olyanok lesznek amilyeneknek jól 
{nevelt Utcának lenniök kell: szür
kék, és nem fognak mindenféle, hoz
zájuk nem illő színekben har.sogni? 
HöOV nem az Utcán fog ezentúl el
dőlni, ez a politika helyes-e, vagy 
amaz, hanem a parlamentben, ahol 
a helyén van? Hogy emberek ez
után érvekkel fogják igyekezni meg
győzni egymást, nem pedig azzal, 
hogy egymás plakátjait leszaggat
ják a falról — it-ott csattanóé kí
sérőzene mellett?
, Vagy jelentheti-e azt, hogy a ház
falak ezután házfalak lesznek, nem 
pedig hirdetőtáblák, a plakátok pe
dig elfoglalják régi helyüket: a hir
detőoszlopot, Hogy a dolgok vissza
adatnak eredti rendeltetésüknek, 
viszont a dolgok illetékes helyükre 
is kerülnek? Hogy ezentúl mindenki 
azt csinálja, amit csinálnia kell, a 
házfal nem hirdet politikát, hanem 
szürke pölgáriasságot, Gunda tisz- 
teletes ur. nem hirdet gyűlöletet, ha
nem szeret etet, Breki Károly ur pe
dig Újra a rajztábla fölé hajlik, ke
zében rajzónnal, nem pedig a pénz
ügyminiszter fölé a fúróval?

Vagy: jelentheti-e azt, hogy a pia-! 
fiátoknak, amelyek Ígértek és csak 
ígértek, el kell tünniök. az ígéret 
helyet ad a cselekvésnek? Hogy a 
programmok után most a program- 
moh beváltása következik, a kiabá
lás után a munka és a munka nyo
mán csend, rend és nyugalom?

Vagy .... vagy egyszerűen csak 
annyit jelent, hogy a plakátokat 
levakarták, hogy a falak szűzen 
várhassák az újabb áradatot, hogy 
a falak és az utcák csak lélegzetet 
vesznek és kifújva magukat újra 
kezdik az üvöltést, gyűlöletet, mások 
piszkolását, politikát?

Vagy végül talán nem is jelent 
semmit? Á plakátokat levakarták, 
meri a háziúr ezt a parancsot adla 
a házmesternek, a házmester, pedig 
v vicének? . . . Tálán . . .
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Egy tőzsdebizományos 
másfélmilliós sikkasztásai 
R felek pénzét elspekulálta s a saját céljaira fordította

— A Hétfői Napló tudósítójától. -
A rendőrségre számos följelentés 

érkezett Strumpf Jenő tözsdebizo- 
mányos ellen, aki a feleit közel 
másfélmillió korona erejéig megká
rosította, Strumpf az egyes vételi 
megbízásoknak nem tett eleget, a 
pénzt saját céljaira fordította és 
amikor a megkárosított félek följe
lentést adtak be ellene, megszökött 
a fővárosból.

A sikkasztó tŐzsdebizömányos a 
Nádor-utcában rendezte be irodáját 
az ötszobás pazarul berendezett la
kásban. A felek, akiket a lakásán 
fogadott, az előkelő, gazdag beren
dezés láttára teljesen megbíztak 
Strumpfbán, aki egyre több és több 
kommittensre tett szert A fiatal 
tőzsdebizományost, aki maga is ját
szott a tőzsdén, az utóbbi időben 
veszteségek értek.

Strumpf több százezer koronát 
vesztett a dollárspekulációján és a 
veszteségeit a felek pénzén próbálta 
pótolni. Ezért a felek által adott 
megbízásoknak nem tett eleget. Az 
értékpapirvásárlásókra kapott, pénzt 
megtartotta magának és a nála ide
iglenesen elhelyezett valutákat el
sikkasztotta.

A Rendőrségre eddig nyolc följe
lentés érkezett be ellene. Az első pa
naszt Kiéin Dávid bornagykereske
dő tette, aki 1760 dinárt, 8000 szok.olt 
és 54 dollárt adott át neki, hogy azo
kat az általa meghatározott kurzu
son a'dja el. Minthogy azonban a 
jelzett valuták árfolyama nem érte 
el a Kiéin által adott kurzus nagy
ságát, a nagykereskdő visszakérte 
Strumpftól a valutákat. A tőzsdebi- 
zomány.os azonban különböző kifo
gásokkal huzta-halasztóttá a visz- 
szafizetést, mire Kiéin sikkasztás 
címén följelentette.

HÍREK
—- Bucsuüunepély Pedlow kapi

tány tiszteletére. A lovag Wechsel- 
mann-féle Vakok Intézetében vasár
nap délelőtt Pedlow kapitánynak 
Magyarországból való eltávozása 
alkalmából nagyszabású bucsuün- 
nepélyt rendezett. Az intézet kapu-l 
jában Truska Juliska — az intézet 
növendéke — fogadta kedves üdvöz
lő beszéddel, majd Bergef. László 
angol nyelven tolmácsolta a ma
gyar gyermekek soha meg nem 
szülő háláját jótevőjük, 'Pedlow 
kapitány irányában és hatalmas vi
rágcsokrot nyújtott át neki. Bonn a 
teremben virágokkal borított asztal
hoz ült le a gyermekek jótevője és 
megkezdődött a tiszteletére rende-, 
zett hangverseny. Első szám a ma
gyar Hiszekegy volt, amelyet az 
intézet énekkara adott elő. Faustok 
Gizi, egy vak kisleány hárfán. Hüt- 
tér Pál csellón, Unger Imre zongo
rán játszottak, Spurber Olly három 
bájos tánccal, S. Gervay Erzsi ének
számmal szerepelt a műsoron, végül 
a hangverseny befejező száma Ga
rat György, Neumann László, Kesz- 
ler Jenő és Maohula Tibor quartett- 
je volt. Ezután Adler Simon, az in
tézet igazgatója beszéd keretében 
átnyújtotta Pedlow kapitánynak ft 
tiszteletére alapított alapítvány disz- 
okmányát, amely szerint egy vak 
gyermek neveltetéséről ingyen gon
doskodnak, hogy ez hirdesse örökre 
a magyar gyermekek nagyszivü aty
jának az emlékét akkor is. amikor 
kötelessége már messze szólította 
Őt tőlük Amerikába. Megköszönte 
Pedlow kapitány nagy és sikeres 
munkálkodását, amely oly sok sze 
gúny gyermek szeméből törölte ki 
a könnyet Pedlow kapitány meg
hatódó! tan válaszolt és kijelentette, 
hogy kötelességének tartja hangsú
lyozni újra, azt, hogy ö csak xégjQ-

Dr. Ferenczy Andor ügyvédtől 
320.000 koronát csalt ki Strumpf az
zal, hogy közösen vesznek értékpa
pírokat, amelyeket rövidesen to
vább adhatnak jelentékeny haszon
nal. Strumpf a pénzen dollárokat vá
sárolt 870-os kurzuson és pár nap 
múlva 50 pont veszteséggel tudott 
csak túladni rajtuk. Az ügyvéd, aki 
kimondottan értékpapírra adta neki 
a pénzt, nem fogadta el a dollár
üzletet és csalás címén följelentette.

Jelentékeny összeg erejéig károsi- 
totta meg özv. Kön/# Emilné háztu- 
lajdonosnőt, akitől közel félmillió 
koronát csalt ki tőzsdei célokra két. 
hónappal ezelőtt, azonban egyetlen
egy esetben sem számolt el n pénz
összeggel. Ali után Königné értesült 
arról, hogy Strumpf ellen már töb
ben adtak be följelentést, ő is a 
rendőrségre sietett és egyben kérte, 
hogy a tőzsdebizományos lakberen
dezéséből kártalanítsák.

A többi följelentések jelentéktele
nebb kárösszegekről számolnak be. 
Az együttes kár összege megközelíti 
a másfél millió koronát. A detektí
vek szombaton délelőtt megjelentek 
Strumpf lakásán, amelyet bezárva 
találtak. A házniesterné elmondotta, 
hogy Strumpf mint albérlő lakott 
ottan. A lakás egy földbirtokos ba
rátjának a tulajdona, aki mialatt 
idehaza tartózkodott. albérlettel 
adott ki neki két szobát.

Strumpf, amikor a lakás kttlcsait 
csütörtökön’ átadta a házmesternek, 
azt mondotta, hogy a barátjához 
utazik a birtokra. Valószínű azon
ban, hogy a sikkasztó tőzsdebizo
mányos a följelentések elöl kül
földre menekült.. A rendőrség elfo
gatasd ra körözőlevelet adott ki el
lene.

hajtója volt. Amerika nemes szán
dékainak. Reméli, hogy talán al
kalma lesz még — legalább évenkint 
egyszer — visszajönni ide azok közé, 
akiket soha sem tud elfelejteni; a 
kedves magyar gyermekek közé. 
Nem búcsúzni akar, hanem csak 
ezt mondani a viszontlátásra. Ped
low kapitány szavait taps és éljen
zés fogadta. Ekkor 'Adler Simon 
Pedlow kapitány kísérőjéhez és tol
mácsához — Havas Miksához — 
fordulva megköszönte azt, hogy 
Pedlow kapitány figyelmét az inté
zetre terelte, bevezette körükbe és 
szívvel lélekkel igyekezett ügyüket 
előmozdítani. Ezért tiszteletére egy 
emlék táblát helyeztek el az intézet
ben. Az emléktábla leleplezése után 
Grünwáld Paula az intézet növen
dékei nevében mondott kedves bú
csúbeszédet Pedlow kapitánynak. 
Utána Egri Margit — egy vak és 
siket néma növendék — angol nyel
ven búcsúzott társai nevében. Az 
amerikai Himnusz eléneklésével ért 
véget, a bensőséges bucsnünnenély.

— Elesett ís rokkant hősök emlékün
nepélye. Vasárnap délelőtt 1(1 órakor a 
Szabadság-téren fényes ünnepség kere
tében emlékeztek meg a hősi halált halt 
katonákról és a háború szerencsétlen 
áldozatairól a rokkantak. Az ünnepsé
gen részt vettek Horthy Miklós kor
mányzó és nője is. As ünnepélyt a Him
nusz elénoklésé nyitotta mog. majd ar 
egyetemi dalárda énekelt. A Tőzsde
épület. Szabadság-téri főbejáratának lép
csőzetés tábori oltár volt felállítva, 
amelynél a szentmisét. Zadravecz Istváú 
tábori püspök két közvitéz segédlete 
mellett celebrálta. A szentmise befeje
zése után Zadraveez István megemléke
zett a háború vértanúiról és hálára, 
adakozásra szólította fel a nemzetet a 
rokkantak és as elesettek özvegyei és 
árvái felscgitésére. Ezután Csanády Fri
gyes gyalogsági tábornok tartotta meg 
Ünnepi beszédét.

— Halálos villamos el gás olás. Néhány 
nappal ezelőtt az Erzsébet-hid pesti híd
főjénél Gozmúny Gyqlánó 51 évos ma
gánzónő egy villamoskocsi perronjáról

j 
leesett éti a kerekek alá került. Az egyik 
Jábút tőből, u másikat pedig térdón aluli 
metszette le a villamoskocsi. Beszállítot
ták a Rókus-kárházba, ahol pünkösd1 
vasárnapján meghalt. Az elhunytban dz. 
Gozniány Ferenc rendőrfogalmazó édes-4 
anyját gyászolja.

Az FTC nemzetközi atlétikai versenye.! 
Szép sikerrel végződött a zöld-fehérek 
nemzetközi atlétikai viadala, amelyen 
Némethy Jenő ismét országos rekordot! 
javított az 5000 méteres távon. A részlte 
tes eredmények a következők: 100 m. !.{ 
Gerő 10.S. 2. Kurunczy. 100 ni. síkfutás^
1. Benedek 1.50. 2. Pötty ó. 5000 m. sík
futás. 1. Némethi! Jenő 15.40.6 orsz. rek.^
2. Bedarff. Diszkoszvetés. 1. Csajthay\ 
40.68 m. Magasugrás. 1. Gásaai 181 enuj 
Gerelyvetés. 1. GyurkA 60.15 m. Rudiig-. 
rés. 1. íladhózy 340 m. Svéd stafétatutítaJ
1. MAC 2.2 p.

_  A Magyar Miiszaki Akadémia 
kuló gyűlése. Vasárnap délelőtt a Ma-’ 
gyár Műszaki Akadémia alakuló nagy-, 
gyűlését tartotta meg a Magyar Adria.1 
Egyesület helyiségében. A Magyar Mű-, 
szaki Akadémia eszméje nem nj keletiig 
mert, már 1756-ban felmerült. Bőd PéterU 
a Magyar Tudós Társaság tagja ezt Mi 
eszmét részletesen ki is dolgozta. A va-l 
sárnap délelőtt megtartott naggyüUstí 
főkép azt tette szükségessé, mivel a bel
ügyminisztériumhoz felterjesztett alap- 
szabály tervezethez nem volt csatolva az! 
utolsó választó ülés jegyzőkönyve. Meg-j 
választották 1921 -22. évre etoők®}
Ödön ff y Lászlót, aki az előkészítő bizottj 
súgnak eddig is tagja volt. JegyzőSE 
Pálffy Gyulát választották meg, aki •' 
vezetőségnek nj tagja lett. Takdc*  Ist
vánt mint pénztárost óh Bárfaival Boboej 
Gyulát ellenőrré választották meg. 
többi tisztséget egyelőre nem töltöttéi
be. A Magyar Műszaki Akadémia eszmé
jének propagandaszerü terjesztésére a- 
vezetőségen kívül Fehérváry Béla, Ed^a 
lényi László, if£ Kovács Géza váKalkOB-« 
tak. A közgyűlés elhatározta végül, hogy0 
csütörtökön este 7 órakor bizottsági üléfk^

— Csendélet Újpesten. Sípos Ferenc » 
éves postaaltiszt szombatról vasámaptBfe 
virradó éjjel a Váci-utón hazafelé lMD-1 
tott Útközben négy imnoretlen embeff 
megtámadta és botokkal ütlegelni 
tők. A megtámadott ember aegél 
saira Morianovics Béla 24 éves 
munkás lett figyelmes, aki a verek 
színhelyére sietett, azonban nridfőtt 
postaaltiszt segítségére lehetett 
a négy Ismeretlen ember őt is 
madta és fején snlyos sebeket 
A verekedés zajára egy rendőr is e 
riilt, aki a támadók közül kettőt 
tott. Az újpesti mentők a két sébesffl#< 
embert bekötözték és lakására 
ták. A támadók ellon a rendőrség 
vizsgálatot megindította.

Árutőzsde
A gabonapiac magánforgalmw 

lelteién volt. Névleges búza ár 
K. Budapesti paritásban. Rozs I
K, állomáson, Zab 2725 K. Tent 
8150 K. Takarmányárpa 2700 K. £ 
pa J825 K zsákkal együtt budap# 
paritásban. •

Vasárnapi magánforga
Az értéktőzsdei íBnxnntioifca, 

szombati szilárd irÁnjcaatát m 
végig megtartotta. Pünkösd va 
nap üzlettelen volt, de hétfőn ó 
kebb üzlet fejlődött. ÁHamrvara 
15000—15100, Rima 3850 -925. Sa 
11150-250, Spódium 3200-250, Izzói 
6500—650, Brassói 5100—5150, Klotíld! 
4300—400, Coburg 8200-300, Urikúkj 
nyí 10000—10100, Alt kőszén 18550—4 
650, Trust 2750—800, Gnmmi 4150—4 
250, kerestek malom rész/vényeketd 
Liptákot, Liohtiget, Fegyvert Va*  
1 utókban csekély volt a forgalomé 
Dollár 834—42—88, márka 314—15 
lei 566—69, dinár 1158—68, Napóleoni 
3280—50, szokol 1623—29, osztrák kan 
róna 720—35 jegyezhető. J

KERT-MOZI
Telefonszáni: 11-47

E héten bemutatásra kerül

John Bull, a gólyaláb 
Fatty bálba megy 

Fridolin mint sheriff
Előadások kezdete &/z és 10 óra után
Elővétel d. e. 11-től 1-ig, d. u. 6 órától
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Lóverseny
Megnyer: Vasárnap

Csalódottan távozott vasárnap az ün- 
Jiopi közönség Megyerröl, mert a gyatra 
mezőnyök és a gyámoltalan lovaglások 
nőm hathattak lelkesítőén a kedélyekre. 
Húrom favorit vesztette el lovasa tehe
tetlensége miatt a versenyt: Myosotis 
Bandit és Rózsi TI. Különösen Bandit 
lovaglása keltett vagy felháborodást, 
mert flojik a könnyen galoppozó mént 
állandóan hosszal tartotta a két ve
zető mögött a csak akkor vette fel vele 
a verenyí, mikor az utolsó gátnál Ne
vető elbukott, de már nem tudta beérni 
az egyébként teljesen elkészült Szerel
met s fejhosszal verve maradt.

I. futam. 1. Akarnok (5) Vass I., 2. 
Pajti (3) Biernáczki. 3. Myosotis (1K) 
lfj. Gombolni. Futott még: Viselius. Tót.: 
50:465.

II. futnm. 1. Szerelem (3) Llpták A. 2. 
Bandit (Uí) Bojik. 3. Fox Trott II. 
h3) Rnjcsik. Futott még: Nevető. Tót.: 
50:180.

III. futam. 1. Nimfa (1%) Haar. 2. 
Rózsi II. (1J4) Smutny. 3. Aprés (1%) 
Iicinwald. Tót.: 50:100.

IV. futam. 1. Magda (1% r.) Llpták A.
2. Scrvlus (1) Bojik. Tót.: 50:70.

V. futom 1. íródeák (1) l’atzák. 2. Kis
leány II. (8) Vondra. 3. Mandragore II. 
(4) Blernászky. Futottak még; Bitorló, 
Dölyfös és Alegro. Tót.: 50:110, 90, 150.

VI. futpin. 1. Királynőm (6) Martinék.
2. Kótyagos (1’.4) Murin. 3. Csokonai (3) 
Hofbaucr. Futottak még: Ouraugan, 
Szárcsa és Város. Tót.: 50:295.

Megyei-: Hétfő
'A hétfői nap is csak kis mezőnyöket 

jhozott, de a fogadott lovak győzelme 
némileg kárpótolta a közönséget a fe
kete vasárnapért. Csak Deuikin veresé
gének fair voltábau kételkedett min
denki.

• I. fntam. 1. Gábordiák (1) Murin, 2. 
Balsoru (11:10) Vas, 3. Firuzeh (4) Bla- 
sek. Tót. 50:95.

II. futam. 1. Násfa (2'A r.) Csiszár, 2. 
Szelvény (S’.'s) Lipták A., 3. Bojtár (6) 
Smutny. Tót. 50:65.

III. futam. 1. Nosza (3) Biernáczky, 2. 
Borongó (2) Bojik, 3. Robin (8) Vas. 
Futottak még: Ekehard,. Llvorno, Kali
fa. Tót. 50:140. 50:70, 75.

IV. futam. 1. Pajti (?%) Martinék, 2. 
Denikin (2 r.) Szabó Gy.), 3. Azadoh (3) 
Blornáczky. Futottak még: Gamotus. 
Tót. 50:205.

V. futam. 1. Sásán (1) Bojik. 2. Fleury
(2) Csiszár, futottak még: Maxim 13, 
(mint első dg.). Tót. 50:85.

V. futam. 1. Katyi (1) Szabó Gy., 2. 
.Villielnishot (3) Martinék, 3. Szép Leány 
(8) Stenczel. Futottak inég: Bovary, Ma- 
ruja, Elme, Bnrgarln, Sly Bnby, Gorő, 
Város. Tót. 50:100, 50:70, 90, 240.

(Vasárnap délelőtti ügető versenyek:
I. futam. 1. Mausi (1) Benkő. 2. Bel- 

1adóna (ll.*)>  Kallinka. 3. Hontalan (4) 
Novák. Futott még: Pengő. Tót.: 10:16, 
íl. 11.

II. futam. 1. Athos (1%) I. Wachtler.
2. Vidám (2) Benkő. 3. Vívmány (2) No
vák. Futoltui: még: Pálma, l’alko, .Bi
har és Paalelte. Tót.: 10:23, 10, 10, 10.

III. futam. J. Rézangyal (2) Cassolini. 
2. Bawtcr (1) Benkő. 3. Pandúr (5) Bo- 
senberg. Futott még: Tibor, Adoma, 
Senki más. Tol.: 10:29, 16. 25.

IV. futam. 1. Keszkenő (2’í)' Wampe- 
tich. 2. Jola (2) Novák. 3. Sperber (3) 
Rauch. Futott még: Tnnngra és Pancsl. 
Tót: 47, 20, 18.

V. futam. 1. Imprcssario (2 r.) Dum- 
moltshamer. Jobban (3) Rosenberg. 3. 
F.mdcn I. (3) Rauch. Futottak még: Baca 
és Ördög. Tol.: 10:15, 12, 17.

VI. futnm. 1. Pazar (2) Novák. 2. Bebe- 
Ila (4) Wnchllcr. 8. Wapiti (2 r.) gr. 
Sennyey. Futottak még: Meernixe és 
Fcldpost. Tót.: 10:82, 18, 35.

VII. futom. 1. llankúr (IX) Kovács. 
2. Cifra (lzí) Mászár. 3. Imre (2%) He
gedűs. Futott még: Cinka Panna. Tót.: 
10:23. 12, 12.

VIII. futam. 1. fíadiledny—Piciikén- 
(2) Fritz. 2. Csitt—Lövészárak (6) Waw- 
rek. 8. Mirabcllft—Bigó (2) Orosz R. 
(Futott még: Shady M.—Zérus. Tót.: 
*10:85, 15, 20.

A bécsi Derby
Vasárnap dőlt el Froudenauban a bé

cs! Derby, mint előrelátható volt, a 
magyar színek fölényes győzelmével. 
Lavtmdel II. a Dreher-istálló derby- 
crackjo, moly mint óriást favorit állott 
'Marthoz, nyerte az év logértókesebb
[ Nyomatott az „UJ8AG0ZEM" könyvkiadó és nyomda r.-t körforgógópoin, Rökk 8iilárd-utca 9.

n pünkösdi sportesemények
A pünkösdi sportesemények főattrak

ciója volt a skót Aberdeen-csapat buda
pesti szereplése, amelycu ismét igazolást 
nyert, hogy a magyar footballsport még 
mindig nem érte el régi nívóját, omeny- 
nyiben áz MTK és FTC csapatából kom
binált együttes verséget szenvedett attól 
a csapattól, amely szombaton Prágában 
mérkőzött a Slavlával és 5:0 arányú ve
reséget szenvedett.

A pünkösdi mérkőzések eredményei a 
következők:

MTK—Unión (Berlin) 0:0, Hungáriá
nk Biró Vértes Imre. A Tostgyakorlók 
Orth nélkül és Senkeyvel játszottak. A 
berliniek egy ideig nagy fölényben vol
tak, Kropacsek azonban mentett minden 
helyzetben. Szünet után Senkoy kiállt, 
sérülése folytán és Orth beállt n csatár
sorba és erős MTK-ostrom dacára a ber
liniek liáólja gól nélkül maradt a német 
kapus bravúros védései folytán.

PTC-llI. KTVE 4:0 (1:0). Magyar ku- 

versenyét a reális második esély Szeged 
ellen. Harmadik az osztrák sportkörök 
sovány vigaszára egy ottani ló: Gangos 
lett, mely a Derbyt megelőzően a leg
váltakozóbb formákat futotta. Egyéb
ként Gangosén kívül csak egy osztrák 
ló vett részt a versenyben: Durbar s 
igy ha a magyar lovak nem mennek fel 
segítségül Bécsbe, szégyenletes kudurc- 
cal végződik a Derby-meeting, magá
ban a „chief-event“-ben is csak két in
dulóval. A helyezettének ezek voltak: 
Delicat, Kodak, Dereké, Goody-Gaody, 
Belisce, Durbar, Apró.

Színház és filmuJtíonságoK
Passió • játékok bemutatása

Eger mellett, Mikófalvám oberamiuer- 
gaui mintára, de még hatalmasabb mé
retekben felépítették az Ur Jézus Krisz
tus életével, szenvedésével és keresztha- 
lálával kapcsolatos történelmi nevezetes
ségű helyeket és épületeket. Minden tel
jesen készen várja a juníus 10-iki és 
11-iki két első üunopélyes megnyitó .elő
adást, melyen 1200 szereplővel béiÁüta- 
tásra kerül Jézus bevonulása Jeruzsá
lembe. az Utolsó vausora, JéztW clfoga- 
túsn, keresztrefoszitése, sírbatútele st/b. 
Az előadás körülbelül 6 óra hosszat tart.

A kereskedelmi miniszter élrendelto, 
hogy a passio-jegy felmutatása és lebé
lyegzése ellenében az összes állomások 
féláru jegyet adjanak ki Mikófalvúva és 
vissza. Ezek a jegyek 6 napig érvénye
sek és Budapesten és Egerben 1—1 napra 
úgy oda, mint visszafelé megszakíthatok. 
A passio-jegy visszafelé is megőrizendő. 
Két gyermek részére csak egy fél vasúti 
jegy váltandó.

A junius 10-iki és 11-iki első két elő
adásra Budapestről az előadás napján 
reggel 7 órakor különvonat indul, mely- 
lycl egy napon belül vissza is leliet 
jönni. E külön von a tokra is 50%-os ked
vezményű, féláru jegyek válthatók a 
Mcgyu; Géniusznál (Andrássy-ut 62., 
telefon 55—07.)., a m. kir. posta hirdetöiro- 
dújában, a főpostán és a Szent István- 
Társulat könyvkereskedésében, hol 100, 
200 és 300 koronás belépőjegyek is kap
hatók, a különvonatra szóló jegyek ára 
200, 350 ós 1150 korona,

• Kilenc ruha: tiz méter. A Margit
szigeti nagysállloda igazgatója, Krusz- 
ner ur három dologról híres: először ar
ról, hogy nagyszerűen igazgatja a szál
lodát, másodszor arról, hogy összes ven
dégeit ellátja tanácscsal ügyes-bajos 
dolgaikban, harmadszor jó kedélyéről. 
Podig ma a szigeten humorral nőm 
könnyű feltűnni, mert annyi Író, színész 
és egyéb csepürágó lakik kint,, hogy 
maguk között elláthatnák a fél konti
nens vicclapjait ötletekkel. Többek kö
zött odakint tanyázik most Lábass Juci 
is, a kedves, jókedvű és szorgalmas 
primadonna*  - aki borzasztóan elfoglalt 
színésznő, mért csak most kezdték a 
Renaissance-ban próbálni az Éj király
nőjét, — amelyben ő Játssza a címszere
pet, — néhány nap múlva pedig már 
meg is lesz a premier. Tegnap este is 
holtra fáradva ért kJ a művésznő a szi
getre és kétségbeesve vetette magát egy 
karosszékbe.

— Tönkre kell menni — pnnnszolta. — 
Ezt Igazán nem birom! Képzeljék az F..1 
Királynőjéhez kileno ruhát kell csinál
tatnom. Kilőne ruhát!

na eldöntő mérkőzés, amelyet a zöld-fe
hérek igen könnyen, nagy fölény mel
lett nyerlek meg.

BAIC-URAK 3:1 (2:1). Donét rúgta a 
BAK mindhárom gólját.

Aberdcen—MTK. FTC kombinált 2:0 
(0:0). Uilői-uf. Biró Iváncslcs Mihály. 
A skót csapat ellen a szövetségi kapi
tány a következő csapatot állította ki: 
Kropacsek—Mand), Hungler—Kertész II., 
Szabó—Vágó—H éger, Molnár, Pataki, 
Siklósi, Tóth.

Változatos volt a játék első félideje, 
mindkét csapat többször veszélyesen tá
madott, a védelem azonban mindkét rész
ről résen volt. Szünet után Pataki meg
sérült és Ci<ak 10 emberrel játszott a ma
gyar csapat és lassan a skótok frontba 
jöttek, akiknek• legjobb emberük a bnl- 
:rzélFÖ volt. A félidő közepén érték cl a 
vezető gólt, Kröpacsok keze között csú
szott be. a labda a hálóba, mig a második 
gólt a 44-ik percben szerezte meg a 
vendégcsapat.

Spdrta—Beschoot (belga bajnokcsapat)
Prága 5:0 (3:0).

— Kikpc ruhát! — mosolygott tréfás 
szörnyüködéssel Kraszner igazgató ur.

— Szegény művésznő. Ha meggondolja 
az omber, hogy mibe kerül nia egy mé
ter selyem és hogy kilenc inkához 
legalább — tiz méter selyem kell...

• A Vígszínház e heti műsorán a sze
zon legkedveltebb darabjai váltakoznak. 
Ezekhez járul a „Nincs clvámolni való
ja", a régibb játékrend egyik legmulat
ságosabb bohózata, amelyet szombaton 
éjjel adnak először uj betanulással. Csü
törtökön este lesz a „Liliom" századik 
előadása.

•• A „Három a tánc" nagysikerű elő
adásai folytatódnak o héten is a Király
színházban. Jövő vasárnap délután 2’ú 
órakor rendkívül mérsékelt helyárakknl 
a Rákosi-iskola vizsgaelőadásául a „Ci
gánybáró" cimü operett korül színre.

• A „Tüzek", Hans Müller szenzációs 
sikerű drámája négyszer szerepel o hé
ten a Magyar Színház műsorán: kedden, 
csütörtökéin, szombaton ós vasárnap 
este. Szerdán és pénteken Hatvány Lili 
„Első szerelem" cimü játékát adják, a 
pénteki előadás egyúttal a darab 25-ik 
jubilárls előadása is.

• Felváltva Játsszák a Belvárosi Szín
házban é'hét/i „A gazdag lányi" a „Ki
hívói", a Kikit szerdán, pénteken és va
sárnap esté, n Gazdag lányt ma, csütör
tökön és szombaton-adják.

3 Az Andrássy-utl Színház e hetét á 
nagysikerű szenzóiizáró műsor kitűnő 
darabjai: Amálka tant. Király idill. Rö
vidzárlat stb. és a nagyhatású magán
számok töltik be.

• A „Vigyen el az ördög" minden C3to 
műsoron van a Blaha Lujza-sziuházban.

• Az Ezeregy éjszaka színes fllmmes- 
termi! az Urániában 6, 8 ós 10 órakor.

• Rajnai Gábor húrom utolsó fellépése 
emelkedik ki eseményként a Kenais- 
aan^c-szinhúz o iieji -esti műsorából. A 
nyári pihenése előtt búcsúzó művész ma, 
csütörtökön és szombaton játssza el 
utoljára három parádés szerepét, me
lyekben oly nagy sikereket aratott. Ma 
a ..Faun" alakításával lép fel utoljára, 
csütörtökön „A tyukketreo" Lconnrd sze
reiét mutatja be utoljára és végül jú
nius 10-én. szombaton Liptai Imre har
madszor jubiláló vigjátékában, „A jó 
flu“- parádés címszerepében búcsúzik el 
a Renatssancc-szinhd-. közönségétől. A 
hét többi napján, továbbá jövő vasárnap 
és hétfőn is a harsogó sikerű bohózat
újdonság: «„Az ártatlan Don Juan" kerül 
színre Sarknál Aladár kacagtató alakítá
sával és a bemutató nagy sikert, aratott 
együttesével. A Xll órás kezdetű elő
adások műsorán jövő héten is minden 
este n „Morfium" szerepel, a Renaissance- 
színháznak ez a hatalmas sikerű művé
szi eseménye, mely Csortos Gyula gran
diózus alakításának élvezetét nyújtja a 
közönségnek és a fő uöi szerepben Kom
játhy Mária művészi szereplését.

• Az Ezeregy éjszaka színes fllmmes- 
termi! az Urániában 6, 8 és 10 órakor.

• A Knmara nagysikerű előadásai n 
Tizennegyedik, a kitÜDŐ magyar együG 
főssel, élén Petrovich-nl, Loth Ilával, 
V»6, Vt8 ’/ilO órakor, nyitott tető mellett, 
a legideálisabb nyári helyiségben.

• Az Ezeregy éjszaka színes fllmmes- 
terniü az Urániában 6, 8 és 10 órakor.

• A Mozgókép Otthon ma tartja idény
záró előadásait A műsor gazdag és vál
tozatos: „Texas rózsája" című amerikai 
regény 5 felvonásban, Werne Gyula re
gényének, a „Némo kapitánynak" (7 fel
vonás) a reprizze és kitűnő amerikai 
hnrleszk. ’.t8 és ’AIO.)

KÖZGAZDASÁG
A Leszámitolőbank tőkeemelése, a 

Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank 
megtartotta LIL rendes közgyűlését 
amely megállapította az 1921. évi mér
leget. A kimutatott 24,369.287.09 K UyP. 
rcségből az 1921. üzletévi szelvény 5Q 
koronával kerti! június hó 1-től kezdve 
beváltásra. A közgyűlés elhatározta, hogy 
nz intézet alaptőkéjét 1411,300.000 K-ról 
200,000.000 K-ra emeli föl, A kibocsé. 
tápra kerülő uj részvényükre a végi 
részvényeseknek elővételi jog bizlositta- 
tik oly módon, hogy minden 5 drb 
régi részvény alapján 2 drb uj részvény 
vehető át, darabonként 670 K-ás árfo
lyamon. Az elővételi j-'g június 1-tÖ! 
10-ig bezárólag gyakorolandó.

Az Országos Központi Takarék tőke
emelése. A Magyar Országos Központi 
Takarékpénztár részvényesei mújv.s :)Lén 
rendkívüli közgyűlést taflotiak, uiciy el
határolta a társulni aluptőkéj'.' 'uk fij 
millió koronáról 72 millió koronára való 
fölemelését vs az e. célból kibowálo’t 
20.000 dyb uj részvénynek legalább 220') 
koronás árfolyamon, szabadkézből v;:ió 
értékesitéséi'0 felhatalmazást adott n*.  
igazgulósúgnak. A közgyűlés egyben tu
domásul vette az igazgatóság be.ic'on!'-- 
sót, hogy ezen uj részvények elhelye
zése —- szindikátus mellőzésével -- u 
takarékpénztár régi részvényeseinek és 
ügyfeleinek jegyzése által biztosítva van.

Az „Atlanticf Trust" Rt. 0 hó 3 ún 
tiszasűlyi Polnay Jenő elnökléDével meg
tartott rendes közgyűlése részvénycnkint 
íüü korona osztalék (50%) fizetését hatá
rozta cl. A szelvények juníus 7-töl ko
rülnek beváltásra.

A Spódlumgyúr tőkeemelése. Az Első 
Pesti típiódium- és Enyvgyúr közgyük.. < 
az alaptőkének 80 millió koronára leendő 
fölemelését határozta el. Minden régi 
részvény alapján egy uj vehető át jú
nius 6-tól 13-ig 630 koronáért az Angol- 
Magyar Banknál. Az uj részvények már 
a folyó üzletévre, osztalékjogosultak.

A wieni Uníonbauk-nak a legutóbbi 
alnptőkecmolésböl származó 250.00(1 drb 
rétizvényé.t, továbbá mindazon részvé
nyeket, amelyek az Alig. Oesterr. Bódén- 
oreditanstalt-tal történt fúziós megálla
podás inegszünjctése folytán szabaddá 
váltak, többévi zárolás kötelezettsége 
mellett egy konzorcium vette meg, mely- 
neg tagjai: Casliglioni t illő, a Dresd
ner Bank, Magyar-Ok i’auk Ó3 a 
Böiníschc Uiiionbauk, i> t nek képvi
selőit he fogják választ t i ,iz L’nloubáák 
i gn'^ga t óságába.

A Magyar Forgalmi Bank Rt. f. hö 
8-án tartja közgyűlését, molyén az igaz
gatóság javasolni fogja, hogy a kinnita
tott 10,108.566.83 korona tiszta nyereség
ből 32 K (16%) osztalék fizettessék.

A „Mercar" Vúlióüzlet Részvénytár
saság igazgatósága Rosenfcld Ármin 
cégvezetőt igazgatóvá nevezte ki és 
Schiller A rnold, valamint Kovács György 
dr. főtisztviselőket cégjegyzési jogosult
sággal ruházta fel.

A Bárót! tranzakciója. A Baróti Szesz
finomító Részvénytársaság közli, hogy 
közgyűlése elhatározta, hogy a Villányi 
Pezsgőgyárral érdekközösségre lép és 
25.000 uj Baróti-részvényért 12.500 Vil
lányi-részvényt vesz át.

A Kőbányai Gőztéglagyúr tőkoeiuek’ss. 
A Kőbáuyui Gőztóglagyúr juníus M-éra 
rendkívüli közgyűlést hivott egyho _« 
4,365.000 koronás részvény tőkének TJ.I75 
darab uj részvény’ kibocsátásával 8 mil
lió koronára való fölemelése ügyében. Az 
uj részvényeket — amint értesülünk -- a 
részvényesek igou kedvező feltételek 
mellett kapják. A vállalatnál egyébkent 
érdekeltséget vállalt az a belgu pénz*,  sö
pört, amely nemrégibon a Drasche re. 
vényeiből is egy nagy tótelt, vett át.

A Foncléro Általános Biztosi(f-lnté- 
zet igazgatósága folyó évi május l"’ 
31-éu tartott ülésében elhatározta, J ozy 
a közgyűlésnek a 200 korona névértékű 
intézeti részvény 1921. évre vonatkozó 
osztalékszelvényének 45 koronával (ta
valy 30 koropa) való beváltását fog.1* 
indítványozni. A tartalékalap és díjtar
talékok 107,674.573.25 kor.-ról 160,000.412.07 
K-ra emelkedtek és igy az 1920-iki mérleg
hez képest 52,325.868.82 K-val szaporodtak
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