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A francia nép nem ringatódzik 
Imperialista álmokban

Berlin, juníus 11

(Wőlff.) A 'német bókekartel, 
amely a tizenöt vezető német pa
cifista egyesületből áll, a német
francia megértés érdekében gyűlést 
tartót. A francia szónokok azt 
hangoztatták, hogy mint a francia 
nép széles rétegei érzésének tolmá- 
esolói azért jöttek el, hogy hozzá
járuljanak a súlyos problémának, 
a két nép megegyezésének megol
dásához. Németországnak és Fran
ciaországnak, ennek a két egymást 
kiegészítő civilizációnak egyesülnie 
kellene. A tartós béke alapjai: a jó
vátétel végleges rendezése, a lesze
relés és az általános népszövetség, 
amelybe legelőbb Németországnak 
kell belépnie. A munkások — kézi
munkások és szellemi munkások — 
nagy tömegei kell hogy az újonnan 
építendő Ilid pillérei légyenek. 
Franciaországban tudják becsülni 
az ifjú demokráciának győzelmeit, 
•le azt is meg kell mondani, — s 
ezt megtehetik nyugodt lelkiisme
retid — hogy a francia nép nem 
ringat  ódzik imperialista álmokban.

A nemet szónokok kijelentették, 
hogy a német népet túlnyomó több
ségében áthatja a jószándék, amely- 
lyel a tartós béke és a jóvátétel 
teljesitéso iránt viselkedik. A né
met pacifisták hajlandók együtt
munkálkodni az uj Európa újjá
építésén, amelyhez hozzátartozik a 
virágzó Franciaország is. Termé
szetesen nem szabad azt a látszatot 
kelteni, mintha a német teljesít
ményeket nem Európa újjáépíté
sére, hanem idegen imperializmus 
céljaira fordítanák. A kisebb Fran
ciaországnak a nagyobb Németor
szággal szemben biztonság szem
pontjából garanciát kell kapnia s 
ez nemzetközi szerződésekkel való- 
eitható meg.

Az angol-olasz egyezmény
Róma.. Jfír». 11.

Schanzer külügyminiszter legköze
lebb Londonba szándékozik utazni, 
hogy hivatalosan is tető alá hozza 
az olasz-angol egyezményt. A Mondo 
értesülése szerint az egyezmény fő
pontjai a következők:

Triesztet ismét a Kelettel való ke
reskedelem gócpontjává teszik és ez
zel visszaszerzik számára régi jelen
tőségét.

A petróleum-egyezmény, amely az 
olasz-angol egyezmény egyik fontos 
része, az angol részesedéssel egyfor
ma részesedést biztosit Olaszország
nak romániai, kisázsiai és kaukázusi 
blajinezőkben. Az albán olajforrá- 
soktól lehetőleg távol fogják tartani 
más nemzetek konkurrenciáját.

A. szénre vonatkozó szakaszok sza
bályozzák az angol szénszállításokat 
és a Keleten közös szénállomásokról 
gondoskodnak.

Az iparra vonatkozó pontok az an
gol tőkének támogatását ék angol 
nyersanyag szállításút biztosítják 
Olaszországnak.

A kereskedelemmel kapcsolatos 
megállapodás arra vonatkozik, hogy 
az angol túltermelést Olaszország 
közvetítésével a Kelet felé irányít
sák.

Rupert Rezső 
győzött Devecserben 

FenyB Miksa Jánoshalmán visszalépett — Rassayt, Drózáyt 
és Létayt feltartóztatták és kiutasították a kerületből — 

Hegyesftalmy megbukott Szombathelyen
r- "A Hél/öl Napló MóslfójátO.

Vasárnap lezajlottak' az utolsó Vá
lasztási küzdelmek, (huszonhárom kerület 
pótválasztáson. meegválasztotta képvise
lőit. Ezután már csupán a lemondás ut
ján fölszabaduló körül otekl>en és Tár
nán fognak mérkőzni a jelöltök. Ez a 
választási ntójáték azonban már aligha 
fog változtatni a parlament erőviszo
ny adu. Most vasárnap egy kerületben 
csak komnánypártiak, kilencben csak el
lenzéki jelöltek, tizenhárom kerületbein 
podi"ellenzéki és kormánypárti jelöltek 
állottak szemben egymással. A titkos 
kerületekből végleges eredményekről la
punk zártjáig még nem érkezett hír, a 
nyílt szavazásos kerületek eredményei 
között kiemelkedő fontossággal bir 
Kúpért Dezső Rassay-párti jelölt deve- 
cseri győzelméé, amelyet Tauffer Gábor 
Andrássy párti jqlölttcl szemben ara
tott.

A devccseri pótválasztást a le>gelke
seredettebb választási küzdelem előzte 
meg. Mint ismeretes, a budapesti déli ke
rület liberális listáján harmadik helyen 
volt jelölve Rupert Rezső, azonban csak 
pótképviselővé választották meg. Termé
szetesen az egész liberális közvélemény 
feszült figyelemmel nézett a devecseri vá
lasztás elé.

Rupert Rezsőnek-a főválasztáson há
rom ellenjelöltje volt, a pótválasztsára 
már csak Tauffer Gábor Andrássy-párti 
jelölt bírta az iramot. Rupert Rezső 
győzelmét az ellenzéki körök a legna
gyobb örömmel fogadták ,a jogrend ér
dekében vívott küzdelmek első és ke
mény harcosának u.i mandátuma az el
lenzék igen értékes nyeresége.

A választási eredményt este tíz 
órakor hirdette ki a választási el
nök a devecseri községháza erkélyé
ről. A kihirdetésre a választóknak 
óriási tömege gyűlt a községháza 
elé a távoli, szétszórtan fekvő ta
nyákból is és a kihirdetett győzel
met, amely szerint

Rupertct 838 szótöbbséggel 
Tauffer Gáborral szemben kép

viselővé választatott,
a választók percokig tartó éljenzés- 
sed fogadták.

Az éljenzés csillapultával Rupert 
Rezső meghatottam egyszerű sza
vakkal köszönte meg, hogy válasz
tó ihüségesen kitartottak mellette. 
Nehéz volt ez a feladat — mondotta 
-- és hogy millió nehézség ellenére 
som tántorodtak ol hívei, az az ő 
oplitikai múltjának igazolása és 
egvuttal útmutatás a jövőre. Ö ez
után is kíméletlenül meg fogja 

| mondani az igazat és felemelt fővel,

Hifiit sisakkal fog küzdeni az élvyo? 
mottókért.

Rupert beszédéti a választók ki
törő lelkesedéssel fogadták, a kerü
let valósággal örömmámorban 
úszik. A választók Rupertet virág
esővel borították el és zeneszóval 
kísérték lakására.
Fenyő Miksa visszalépésének körül

ményei
Szómba tön este Fenyő Miksa 

Rassay-párti képviselőjelölt levelet 
intézett a jánoshalmai választási 
biztoshoz, amelyben bejelentette, 
hogy a jelöltségtől kerületében ki
fejtett hallatlan terror miatt visz- 
szalép. Visszalépését ténybeli ada
tokkal részletesen megindokolta és 
azzal fejezte be levelét, hogy reméli, 
— ezzel a lépésével vissza fogja sze
rezni ártatlanul üldözött és bántal
mazott híveinek szabadságát és 
nyugalmát.

A. •kerületben uralkodó állapotok
ra jellemző a következő, vasárnap 
este nyert információnk:

Fenyő Miksa támogatására autón; 
Jánoshalmára utaztak Rassay Ká
roly, Létay Ernő és Drozdy Győző 
megválasztott nemzetgyűlési képvi
selők. Jánoshalma határán Ras
sayék autóját egy 'csendőrörs fel
tartóztatta és közölte velük azt a 
parancsot, hogy azonnal el kell 
hagyniok a kerületet.

Rassay Károly a cesndőgőrs veze
tőjétől Írásos parancs fölmutatását 
kérte, amit az hosszabb vonakodás 
után meg is tett és előmutatta a fő
szolgabírónak Írásos rendeletét, 
amely szerint „Rassay Károly és 
társai eltávolitandók a járás terü
letéről:*

Rassay Károly erélyesen követel
te, hogy azonnal vezessék a főszol
gabíró elé, azt azonban a gsendőfi- 
őrs megtagadta, úgy hogy Ras
sayék kénytelenek voltak Mélykút 
felé távozni. Mélykút határán újabb 
meglepetés várakozott reájuk,

A község előtt a csendőrőrs pa
rancsnokának vezénylésére a csend
őrök „kész“-be vágott fegyverrel ál
lították meg a három nemzetgyű
lési képviselő autóját. Rassay Ká
roly követelte, hogy vezessék a fő
szolgabíró elé, hogy személyesen be
széljen vele. Az egyik csendőr, el
ment a főszolgabíróhoz, aki azt 
üzente vissza, högy várjanak. Há
romnegyed óra múltán azonban a 
főszolgabíró azt üzente, hogy neki 
az urakkal semmi tárgyalni valója 
nincs, — a csendőrök teljesítsék kö
telességüket.

Erre a főszolgabírói üzenetre a 
csendőrőrs parancsnoka újból föl
szólította Rassayékat a távozásra, 
bejelentvén, hogy ellenkező esetben 
erőszakot alkalmaz velők szemben. 
Rassayék kónyteleu.k yoltak enged

ni és Fenyő Miksával együtt’ esetni 
őrfedezet mellett mentek végig 
Mélykút községen. A község egyflc 
utcasarkán találkoztok Bugyi An
tallal, Láng Jánossal, akit RátH 
Sándornak, az egységes kormmány- 
zópárt igazgatójának kíséretében 
gúnyos mosollyal nézték, hogyan 
kénytelenek . az erőszaknak engedve 
csendőrfedezet alatt távozni a kei 
rületből képviselőtársaik.

Rassayék Baja felé hagyták d 
a kerületet és késő este érkeztek; 
vissza a fővárosba.

IPótválasztás Nagyvázsonyiul. ’
Nagyvásssonyban — teJefonjeleáh 

lésünk szerint — este hat óraktgí 
Zslgmond Gyula Rassay-várti 
lölt 930 szótöbbséggel vezetett, AJ 
kerületből kapott jelentésünk szén 
rint erősen bíznak Zsi gmond meg- 
választásában. A zárórát éjjel' 12 
órára tűzte ki a választási elnöke

A vasárnapi lapok közölték Zsign 
mondunk egy állítólagos levelét, 
amelyet választóinak küldött én 
amelyben’ kommunistának vallotta 
magát. Ezeket a leveleket Szenegá
lon, Nagyvázsonyban és Bándpn 
vasárnap délben kézbesítette ki « 

levéíhördó, aB*  ■Máa^csenaőó Sent 
be a címzett házába es az ffletSb 
nyomban letartóztatta. Ilyen mó
don Zsigmond embereit sorra letelt 
tóztatták, akik mág nem Wtok 
szavazni.

Jelentések á kerületekből
A Vasárnapi’ pótválasztfeöfeíSI 

ma éjjel érkezett jelentések a 
.vetkezők;

’ALs'Ölendvtri
(Tűri Béla, H^hzárpártí és

Imre Rassay-párti) Loád Imrp.gjő^ 
zöth

Bdtdiönfüféá:
(Héjj Imre egységospárfi és Csőrjfl 

Ernő egységespárti) Héjj Imrét 83% 
szótöbbséggel megválasztották, >

Celld&mölk:
MöHácsy Lajös 48-as kfagawflfe Aí 

gr.óf Cziráky György Andrássyi 
párt). Az utolsó jelentés 
Cziráky 1200 szóval vezeti

Csepregs
(Hallét József Haltef-pM Sd 

Ruprecht Olivér cgységespárti Ha/- 
lert 150 szótöbbséggel megválasztott 
ták.

Dcvecsctí
(Rupert Rezső Rassay-pánti óé 

Tauffer Gábori Andrássy pánti.) Rsír 
pert Rezső 83é szótöbbséggel győ
zött.
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Győr. 1.:
(Hegyeshalmy Lajos Huszár-párti 

és Németh Károly polgári párti.) 
Eredmény csak holnapra várható.

Győt\ II.;
(Boros Alán keresztény ellenzéki 

la Miákits Ferenc szociáldemokrata.) 
Eredmény csak holnapra várható.

Györszent'wrton:
(Szmrecsányi György Andrássy- 

párti és sokorópátkai Szabó István 
agységespárti.) Szabó Istvánt 143 
szótöbbséggel megválasztották.

Jánoshalma:
(Fenyő Miksa Rassay-páttl és 

Marschall Ferenc egyrégespárti.) 
Fenyő visszalépett és igy MarschdR 
egyhangúan választatott meg.

Komárom]
CBr. Korányi Frigyes egyBégcs- 

párti és Deák Lajos szocíáJdemo- 
krat a.) Eredmény csak holnap éjjelre 
Várható.

Miskolci Z.3
(Hüska Vilmos demokrata és 

Szentpály István polgári párti.) 
Eredmény csak holnapra várható.

Nagyigmánd:
(Gerencsért István Haller-párti és 

Qsijj Bálint egysegespárti.) Szijj 
Bálintot 1543 szótöbbséggel megvá
lasztották.

Nagyvatsány:
(Zsigmond Gyula Rassay-párti és 

Tkiódy-Szabó János egységespárti.) 
Hivatalos jelentés szerint Iklódy- 
Szabó 400 szóval vezet.

öriszentpétef:
(Beck Lajos pártonkivüli éa Markó 

István keresztény ellenzéki.) Az utol
só jelentés szerint Beck 650 szóval 
*wzet.

Pécs 1.;
(Oberkaipmer Antal pártonkivüli 

.^s Hammbrji*  Imre Rassay-náytí.) 
'Eredmény csak holnapra várható.

Somorja:
(Németh Vince Huszár-párti és 

Karika János Haller-párti.) Németh 
i75 szótöbbséggel győzött.

Soprónlövő:
(Gróf Zichy János Zichy-párti és 

^tvös Lajos pártonkivüli.) Utolsó 
jelentés szerint ötvös 500 szóval ve
zet.

S ópronkörn yék:
(Ostor József pártonkivüli és 

Utasok Vilmos pár tónk ivüli) Ostort 
lyti szótöbbséggel megválasztották.

Székes fehérvár:
(Gróf Károlyi József Andrássy- 

párti és Sütő József szociáldemo
krata). Eredmény csak holnapra 
várható.

Szombathely:
(Gróf Cziráky .József Andrássy- 

párti és Hegyeshalma Lajos Hu- 
f zár-párti). Czirákyt 1706 szótöbb- 
véggel megválasztották-

Vasvár:
(Vaus József Huszár-párti és Hal

tér Tstván Haller-párti). Az utolsó 
jelentés szerint Foss József vezet.

Zalabalsa:
(Hajós Kálmán egységespárti és 

Sztankovszky Imre pártonkivüli). 
Hajóst ^49 szótöbbséggel tnegválasz.- 
tofták.

Zalaegerszeg:
(BrigltvHs Károly Rassay-párti 

és Farkas Tibor páríonk'iviili). Far
kast 700 szótöbbséggel megválasz
tották.

A v.isúrnapi pót választások ered
ményéről lapunk zártáig befutott 
jotontésekből tehát az alábbi sta- 
Bwtikát áldottuk össpec

Megválasztott kormánypárti kép
viselők:

Hajós Kálmán (Zalabaksa).
Héjj Imre (Balatonfüred).
Marschal Ferenc (Jánoshalma).
Sokoropátkai Szabó István (Győr- 

szenmtmárton).
S'zijj Bálint (Nagyi gmánd).

Rassay-párt:
Lakó Imre (Aleólendva).
Rupert Rezső (Devecser),

A liberalizmus 
nagy léptekkel vitte előre 
az emberiség haladását

Wekerle Sándor és Beöthy Zsolt emlékezete

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A 
Szabad Lyc.eum vasárnap délelőtt 
tartotta közgyűlését az Akadémia 
kis üléstermében. A megjelentek kö
zött ptt voltak: Berzeviczy Albert, 
Szász Károly, llosnay Lajos, Jancsó 
Benedek, Fellner Frigyes, valamint 
az elhunyt Wekerle Sándor ás 
Beöthy Zcplt hozzátartozói.

A napirend Berzeviczy Albert 
megnyitójával kezdődött, aki arról 
a nagy veszteségről szólott, amely 
Wekerle Sándor és Beöthy Zsolt ha
lálával érte a Lyceumot Wekerle 
nagy közgazdász, politikus és de- 
batter volt. Ezekkel a képességeivel 
szinte gondviselésszerüen nyúlt bele 
hazai politikánkba. Mludig szíve
sen jelent meg a Lyeeumban. Beöthy 
Zsolt tisztán a toll és tanszék hatal
mát gyakorolta. Nemzeti és iro
dalmi tradíciónknak szinte utolsó 
képviselője volt. Mint tanár, író, 
irodalomtörténész és esztétikus, kor
szakot alkotott. A Lyceum hallgató
ságát is gyakran részesítette düs 
szellemében.

Ezután Pályi Sándor ügyvezető 
aUlpök terjesztette elő főtitkári évi 
jelentését, majd Lukács György v. 
b. t .t. mondotta el emlékbeszédét 
Wekerle Sándorról.

— Európa rombadöntésének — 
mondotta -r- nehezebb az újjáépí
tés. Tényezői ennek: a béke és a 
munka. E kettő jellemzi Wekerle 
Sépdor pályafutását. Wekerle Sán
dor pompás képviselője volt a he
lyesen felfogott demokráciának. Ö 
nemesek koptatta ezt n szót, hanem 
a maga személyére vonatkoztatva 
is megvalósitotte- Utálta a demagó
giát, mely a rend, tekintély, fegye
lem lerombolását jelenti. Nem volt 
arisztokrata, minden eredményt, ma
gának köszönhetett. Kedvteléssel és 
derűvel dolgozott nwgysgeni mun- 
kabirásával. Ennek forrása rnsom 
bán az ő nagy lelke volt, amelynek 
fideségét lelke harmonikus erejével 
párosította. Feje a világuralomhoz 
szokott állam fér fiúhoz veit hasonló. 
Törekvéseinek ■lappillérei az er
kölcs és az összhang volta)?. A nem
zet materiális életének növelésére 
törekedett.

— Kultúrától áthatott kiváltságos 
lénye megtestesítője volt az erköl
csökben előrehaladó, régi Nagy- 
Magyarországnak. ÁlUmfórJiui pá
lyafutásának legfényesebb része az 
egyházpolitikai törvények megalko

tása körött harca .ML »fcer

Andrásig-Priedrich párti
Gróf Cziráky József (Szombat

hely).
HaUer- (keresztény ellenzék) párt: 

Haler József (Csepreg). 
Németh Vince (Komorja).

Pártonkivüli képviselők:
östör József (Sopron környék). 
Farkas Tibor (Zalaegerszeg).
Nincs végleges eredmény 11 kerü

letben.

apostola volt a liberális iránynak. 
Széles körök ma is komprittálónak 
tartják a liberalizmust. Erről le 
kell szoktatni a közönségei: A sza
badelvű ség — mely faji, felekezeti 
és egyéb politikát nem ismer, a köz
szabadságok és közköl ele ségek 
szempontjából az állampolgárok 
egyenlőségét hirdeti — nagy lép
tekkel vitte előre az emberiség ha
ladását.

— Beöthy Zsoltot — mondotta — 
a minden szép iránt való vonzódás 
jellemezte. Szerette Istenét, hazáját, 
minden szépet a természetben, a 
szellemiekben, anyagiakban, sze
rette a tudományt, a kultúrát és az 
irodalmat, amely fejlesztette a nem
zeti lelket, amely a nemzeti erőt je
lenti. A szép iránti rajongás tette őt 
a közélet legtöbb oldalú emberévé. 
Szépérzéke visszatartotta a politika 
pártharcaitól, a nemzeti közügyet 
önzetlenül akarta szolgálni. Beöthy 
Zsolt tanár volt a szó legtágabb ér
telmében. „Magister, Hungáriáé", ez 
volt Beöthy. Telítve volt tudással és 
a közlés ellenállhatatlan vágyával. 
Lelke mélyén szózatos ajkán a be 
széd művészete soha nem látott erő
vel huzgott. Az iskolán kívüli okta
tás minden fázisában résztvett 1904- 
ben vezetője volt a szabadoktatási 
kongresszusnak, ott vglt a szabad
oktatási tanács szervezésénél. Nagy 
nitíukát végzett a Szabad Lyceum- 
ban is. „Irodalmi kis tükör" cimü 
műve irodalmi nevelésünk kis ká 
tója, amin okulnia kell az egész ma
gyar közönségnek. A magyar) iro? 
dalomtörténolemnek előadása
Beöthy nevéhez fűződik, a magyar 
középiskola tantermébe ő vitte bele 
ilyen erővel az irodalmat A nagy 
összeomláskor se vesztette el lelki 
erejét és hangoztatta, hogy kultú
ránk győzni fog. Meghalt, de emlé
kezetét munkáiban hallhatatlanná 
tette.

KERT-MOZI
Telefonszám: 11-47

E héten bemutatásra kerül
A sárga bosszúja
Erotikus színmű 4 felvonásban és

ítélet napja
Dráma 6 felvonásban 

Btóedfcolr keidet. 8V« é» 10 óra utón 
Elővétel d. e. 11-töl 1-ig, d. u. 6 órától

PESTI SÉTÁK
Urnák

Valahogyan nem egészen ügy 
került, mint azétölt, régen, pejt.: 
rekvizitumok mind ugyannak 
tak. A nagy piros ernyők tövébe, 
haszontalanhodo asztalok és a na.,, 
piros ernyők imádnivaló reflexében 
maguknak udvarolható szép és fce 
Vésbé szép asszonyok. A kacaam 
pori y ázó csitri lányok, a fiatal höl 
gyeket pvmpoló és okv etette nked& 
fiuk, az urna melletti széken tekinti 
lyeskedo. sisakos biztos ur, mind 
pontosa?' ugyanazok voltak, mintha 
valami isteni laterna magika a há
ború előtti boldog idők felvételeit 
vetítette veire két napig a pesti őszi 
faltra. Csal: c perselyekben Volt egv 
kis különbség. Egy egészen elenyé
szően apró különbség. A régi csö
römpölő, kis perselyeket nagy drót
hálók váltották fel, esetlenek és grá
cia nélkül valók, de ez a kis változói 
megölte a régi gyermeknapok kedé
lyességét.

Mert a lepke fogóhoz hasonló, 
los háló-perselyek már a kor igényel 
szerint voltak megalkotva: nem 
krajcárokat, hatosokat és koronákat 
kértek, hanem bankót, papirosban
kót, tíz-, húsz- meg százkoronást. 
Ennyi volt a különbség. És ez bor
zasztó sok. Az élclapok munkatársai 
és az újságok krokiirói talán kev&- 
sebbet fognak viccelődni idén o| 
perselyes amazonok elől való csa
lin ta menekülési módszerek felől, 
de az emberek valójában sokkal 
riudtabban. igazi ijedtséggel, igád 
kínnal menekültek, nem viccelődve, 
mint békében, hanem összeszoritott 
foggal, merev mosollyal, fázva és 
szégyenkezve, mint büntetés elől a 
bűnösök.

Mert békében igen egyszerű coM 
a dolog:

Akin félig-meddig jő ruha volt, 
azt meg lehetett támadni. A kék
ruhás munkást meg lehetett támad
ni. A frissen borotvált embert mea 
lehetett támadni. Az iskolás deákot 
az újságírót, a kofaasszonyt, a szí
nészt, a füszeressegédet, a sz( hat
napos villamos-kalauzt, az egye lenti 
tanárt, a zupás őrmestert meg le
hetett. támadni. Mindegyiknek voH 
egy hatosa, egy koronája, vagy egy 
tízese, amit rászánt és amit reggel 
kipumpolt direkt erre a célra a ki
adótól. a direktortól, a feleségétől 
a papájától, a főnök űrtől, a bárdit 
iától, akárkitől. Még meg is spórol
hatott valamit rajta, ha ügyes volh 
Az élet szelíd présben tartott ben
nünket, amelyen fájdalmasat csaí 
nagynéha csavarfintott.

Ma azonban . . . Véres és halá ’̂ 
lös küzdelemben múlik időnk, aUfll 
enyhébben, mint volt ax isönzóf 
folyton fülelni, folyton remegni] 
honnan jön lövés, mekkora, félre-i 
ugrani, kivédeni, menekülni, végül 
halálos verejtékkel elbukni. Ez oá 
életünk ma, a sokaké, d nem kiváür*  
ságosaké.

Harctéren élő embertől — 
ke a nagy háborít kis taniílságai-i 
vak •— könnyű volt pénzt kölcsőii 
kapni vagy könnyű volt tőle 4 
áavi fizetését elnyerni kártyán a 
nélkül, hogy megharagudott volna: 
Más izgalmaink voltak. De láttáid 
egyszer egy kapitányt, akinek aá 
ágya felett egy bajtársain a gránát 
ugatását Utánozta igen sikerültén, 
felugrani álmából, elsáppadni, 
után, amikor megértette a tréfát: d 
pisztolyához kapni — agyonlőtte 
volna a tréfacsindlót, ha idejében dl. 
nem kapja valaki a karját. f

És ami a kapitánynak n grditdt 
hangja volt: ae nekünk ma a pű*-  
polás. örök és vergődő karéban a 
pénzzel és a pénzért: fölriadunk és 
halálos sápadtsággal ugrunk föl ál
munkból, ha támadást sejtünk valap 
honnan. Egy gránát talán nem ré< 
mitene meg ügy, mini egy számla.' 

A színész, az egyetemi tanán, 0 
kendet 44



Badapeat, IMI jnnlaa U. HÉTTŐI N»PL9 3
fiit: csak takargatják szörnyű nyo 
„ónkat, a borotváld*  talán as 
italsó huszkor.onásba került, a tan
les ruha belzó zsebében talán nín- 
Isct is pénztárca.
ts ezért volt a hajsza, a tréfás, 

tedélyes, vicces hajsza idén kegyet
len sarunk számára, ezért volt az 
önkéntes adózás fájdalmas kerin
géssel egybekapcsolva az utca 
igyik oldaláról a másikra, ezért 
menekültünk nem ravasz mosoly- 
iyal, hanem hideg verejtékkel a 
homlokunkon és nagy-nagy szé- 
gyenérzészel a szivünkben.

Hogyan követték el
i a három milliós csekkcsalást

■gy letartóxtatA*  történt
— Cí Hétfői Napló tudósítójától. -

(A Hétfői Napló tudósítása.)
A Pesti Magyar Kereskedelmi 

Bank Rákóczi-uti fiókjában — mint 
ismeretes — a detektívek előállí
tottak két fiatalembert, akik 3,270.000 
koronáról szóló postatakarékpénz
tári csekket akartak beváltani. Az 
illetőket Schneider Sándor inas és 
fíeisz Lajos tőzsdei alkalmazott sze
mélyében Jvekisérték s> rendőrségre.

Tegnap délelőtt hallgatták ki őket 
részletesen a főkapitányságon és 
akkor a következőket állapították 
meg a csekkhamisitás körülmé-i 
nyélről: Schnoider a báró Gíittmann 
Henrik-cégnél volt alkalmazva mint 
Inas és onnan még 1910-bcn ellopott 
kőt postatakarékpénztári csekk
lapot.

Akkor elhatározta, hogy a csek
kekkel nagyobb összegű pénzt fog 
fölvenni és ebből a célból a csek
kekre ráhamisitotta Kalmár cégve 
zető nevét. Az egyik csekket 8000 
koronára állította ki és azt pénte
ken a postatakarékpénztárnál akar
ta beváltani. A csekket kifizetésre 
benyújtotta és számot kapva, vára 
fíozott a 3-ns számit pénztárnál. 
Közben történt a már ismeretes ra
kétarobbanás és SehneideH sietve 
eltávozott az épületből.

"Délután a másik csekket 3,270.000 
koronára állította ki és másnap 
reggel elvitte a Kereskedelmi Bank 
RákóczLiiti fiókjába beváltás vé
gett Ott azonban a csekket gyanús- 
nak találták, annál is inkább, mert 
az aláíróként szereplő Kalmár cég
vezetőnek nem volt jogosultsága 
arra, hogy a céget a'iáirásával érvó- 
nyespn képviselje.

Ezért azt mondták Schineidemek, 
hogy jöjjön vissza később, mert a 
csekket csak egy óra múlva tudják 
kifizetni. Schneider eltávozott, a 
bank pedig a« esetről értesítette a 
rendőrséget, ahonnan két. detektív 
jelent meg. Schneider attól való fé
lelmében, hogy a bankban esetleg 
fölfedezték a hamisítást, nem mert 
visszamenni, hanem megkérte egyik 
barátját, Reisz Lajost, akivel az 
utcán találkozott, hogy a pénzt ve
gye fel helyette. Reisz gyanútlanul 
vállalkozott a dologra és igy történt 
azután, hogy a detektívek elsőnek 
őt fogták el.

A kihallgatások befejezése után 
Reiszot elengedték a főkapitány
ságról, minthogy bebizonyosodott, 
hogy neki a Csaláshoz nincsen köze 
Ellenben Schneidert tegnap délelőtt 
a rendőrség letartóztatta.

Miit.'
Mills angol futóbajnok hornuxiizban 

mognj orte a London ós V indsor közt 
rendezett marathoni futóversenyt. Gyo- 
tolmét 2 óra 47 pere 30 másodperc re
kordidő alatt aratta.

nagyköveti értőkőtM 
mint az Echo de Paris tudni véli, 
rövidesen bizottságot küld ki, 
hogy az az Egyesül t-Allamokkal 
tárgyalást kezdjen azokról a nehéz
ségekről, amelyekbe a» ^amerikai 
az amerikai, megszállási Költségek

Labdarúgás a bajnokságért
X vaatkrnapl mérkőzések eredményei

HÍREK
MTK—VivóAC 0:0 döntetlen 

eredménnyel végzett a bajnokcsapat 
a VÁC együttesével, amelynek vé
delme produkált különösen dicsét 
re-reméltó teljesítményt A kék-ehé- 
rek Orth nélkül játszottak ismét, 
mig a VÁC nagy lelkesedéssel és 
szép összjátékkal egy ideig fölény
ben is volt az MTK-xal szemben. A 
kékfehérek közül Kertész II. játé
kairól lehet dicsérettel megemlékez
ni. A VÁC legjobb embere Fischer 
kapus volt. Az első félidőben a kor- 
nerarány a VÁC javára 8:2 volt;. 
Szünet után erős küzdelem folyt k 
győztes gólért, azonban eredmény 
nélkül a játék eldurvulásával.

FTC—MAC l!í0 (1:0). A ferenc
városi együttes megérdemelt, győ
zelmet aratott a MAC fölött, amely
nek csatársora csak a második fél
időben produkált szép, azonban 
eredménytelen játékot A mérkőzés 
egyetlen gólját Göbler beadásából 
Schwarcz rúgta az első félidő 43-ik 
percében.

" fíTC-VII. kér. SC 1:0 (1:0) Szántó 
rúgta a Torna Club egyetlen és 
győrié*  gólját az első félidő köze

Döntetlenül végződött 
a magyar-svéd atlétikai mérkőzés

Magyarország -- Svédország: 5:5
Vasárnap délután került eldöntésre a 

második orezágközi atlétikai viadal Ma
gyarország és Svédország válogatott at
létái között az iillői-uti sporttelepen. Az 
első mérkőzés tudvalevőleg Ferenc Fer- 
dinánd trónörökös meggyilkolásának 
napján folyt le. Nagyszámú közönség 
nézte végig a rendkívül érdekes küzdel
met, amely 5:5 arányban döntetlenül 
végződött. Az egyes eredmények igen 
szép teljositinények, amelynek részletei a 
következők voltak:

100 m. gátfutás: 1. Cristicusen (svéd) 
35.9 mp. 2. Püspöki 3. Lludstroni, 4. 
Püspöki.

Diszkosz vetés. 1. Zallhagcn (svéd) 
42.20 m. 2. Csejtley 40.55 m. 3. Tokky

Lóverseny

.. 2. Txitti 
Szmutny.

Rojik, 2. 
Csokonai 
J4, 2?4.
Gimpl, 2.

3. Szélmalom (8) 
Istenadta.

Megyeri versenyek.
KJs mezőnyök jellemezték a vasár

napi versenynapot, mert az istállók 
Alagra tartják frissen crackjoiket. Négy 
favorit győzött, csak az utolsó futamot 
nyerte a mezőny legszélsőbb outsidere; 
Város. A részletes eredmény ez:

i. 1. Frankopan (1% r.) ^Diner, 2. 
Borongó, Pacák. 3. Robin (4), Vas. F. 
iti.: Szerelem. Tót.: 50 :80. Köny. 2, 254.

II. 1. Helia (154) Liptúk A.. 
(11:10) Rojlk 3. Temes (1%) I 
Tót.: 50 : 110. Köny. 2. 6.

III. 1. Kaballa (1% r.) 
Szárcsa (3), Biernáczky, 3.
(2) Tóth B. Tót.: 50 :70. Bizt. !

IV. 1. Akadékos (ljí r.) 
Bandit (2>í) Rojlk, 
Csiszár. F. m.: Pek-Güzel, 
Tót.: 50 ; 75, 50 : 70, 70.

V. 1. Fészkssfene (1% r.)
2. Rózsi II. (2) Martinék, 
(1%) Rojik. Tót: 50 : 90.

VI. 1. Város (8) Btencel, 2. Rózsafa
(3) Hofbauer. 3. Mara ja (í) Biernáozky. 
F. m.: Myositis, Gamotua, Fulmine, 
Gerö.

Biernáczky.
3. Kurfang

ügetőversenyek.

Su«l nyerte a Juniuel handlkapot. 
a vasárnapi tltaáinot, njalib javulást 
mulatva. Susl ngylátsrlk elősreretettcl 
pályázik a nagy handikapekre, a múlt 
hónapban a Májusi handfkapot nyerte 
könnyen. Feldpost, mely adatén esé- 
jyaa pályázója volt a varwwiynek. írt
maradt. mist PecMa Jávái l»SJoM> 
ideje alatt futott, tehát Búd legnagyobb 
ellenfele! nőm futottak formát. A rész
letes eredmény ez:

L L Belladonna (1K r.) Kaljenka, 
I. Maual (1H) Bénid. «. Talu rom 
(8) Bíró. F, m.t Gubernátor. Tfcte TOrlL

pén. Szünet Után eldurvult a játék 
és a biró Kanyareket ki is állította.

UTE—III. kér. TVE 6:1 (2:1). Biz
tos győzelmet aratott az újpesti ( 
együttes, bár, a mérkőzés első gól
ját a III. kerület rúgta. Az UTE | 
tizenegyes büntető rúgással egyen
lítette ki az eredményt Priboj ré
vén, ugyancsak ő szerezte meg a 
vezető gólt is. Szünet után Szidon, 
Priboj, Schaller, és Paulusz rúgták 
: további gólokat.

TTC—Törekvés 3:2 (3;0). Az első 
.félidőben a TTC könnyen ért el há- 
ro gólt Procenko és Penkovszky ré
vén. Szünet után a Törekvés volt 
frontban és Hitpzer. révén két gólt 
ért el.

Vas- és fémmunkások—Kispesti 
AC 4:1 (1:0). Könnyű győzelmet 
aratott a Vasas együttes a KTC fö
lött, amelynek különösen a csatár- j 
sora játszott igen szépen. Hímmel • 
rúgta az első gólt, Horváth ki
egyenlítette, majd a vezető gólokat 
Jellinek rúgta és a negyedik gól 
Taivdcs érdeme volt.

Óbiidai TE—Újpesti Törekvés SE 
1:0 (2:0,

39.88 m.
800 ni. síkfutás. 1. Benedek 2. 2.7 p„ 2. 

Sundblad. 3. Alstrand. 4. Vogel.
Magasugrás. 1. Gáspár 186 cm. 2. Jo- 

hamison 180 cm. 3. Petrasovszky 175 ein.
180 ni. síkfutás. 1. Gerő 11 mp. 2. Eng- 

dall és Kurunczy holtversenyben.
5000 ni. síkfutás. 1. Némethy 16.4 p. 2. 

Mattson. 3. Csitbay.
Sulydobás. 1. Vállag 18.13 in. 2. Beái) 

12.61 mp. 3. Lundstrőm 12.52 in.
1500 m. síkfutás. 1. Lundgen 4.11 p. 2. 

Kongó. 3. Jfsfrau.
Távolugrás. 1. Johannson 0.95 m. 2. 

Nysttr 6.87 m. 3. Somfay 6.77 ni.
100 tn. síkfutás. 1. Endgall 50 mp. 2. Be

verlek. 8. Kurunczy.

II. 1. Dacos II. (1J4 r.) Novák, 2. 
Vívmány (1%) Novák, 3. Heina B. (6) 
Biró. F. m.: Elida G., Kármentő, Ka
kas. Bihar. Tót.: 10:14, 10:10, 10, 14.

TIT. 1. Van I). L. II. (2'4 r.) Bern, 
2. Smki más (4) 1. Wactlier, 3. Galgen- 
strick (2) Cas6olini, F. ni.: Drótos. Tót.: 
10 : 12, 19.

IV. 1. Erzerum (2>í r.) Novák, 2. 
Therese (2)4) gr. Sennyey, 3. Urhan (4) 
Maszár. F. m.: Mary Reaper, Ed. Lunos. 
Tót.: 10:12, 10:10, 11.

(2) Cassolini 2. Job- 
3. Shady NI. (6) 

ördög. Tót.: 10:27,

V. 1. Imrossario 
bán (4) Rosenberg, 
Benkő. F. m.: Ovid 
10:14, 20.

VI. 1. Susi (1% 
vány (l’/í) Cassolini, 8. Pro Patria (4) 
Rauch. F. ni.: rcckás, Feldpost. Tót.: 
10 : 16. 10 : 12. 12. ’

VII. 1. Adoma (3) Maszár, 2. Rézan
gyal (2) Cassolini, 3. Bakter (3) Benkő. 
F. m.: Cifra. Carcini, Bankár, Pandúr. 
TútM 10 : 23, 10 : 27, 19, 19.

VIII. 1. Emden I. - Rigó (l>4 r.) 
Sennyey, 2. Hontalan—Robinson 
Orosz Gy., 3. Hr.dileáuy—Picikém 
Fritz. F. m.: Tündérleány—Zsandár, 
Pro Patria—Regalia média. Tót.: 10 ;12, 
10 :13, 19.

Észak’ Walesben
tszdk-Wrilesben 3000 kőbányámunkás 

nem egyezett bele a bér leszállításába 
és sztrájkba lépett. (MTI.)

r.) Maszár, 2. Lát-

gr.
(3)
• 2)

NEMZETI HÓVAL ORFEUM
Telefon; József 121-flR.

A kitűnő hinlusl évadzáró mOsor te Magyar Erzsi 
vendteMtéka: Aranymadár, Hsrnath—Zerkovttz 
n«gy operettje Kezdete 9 órakor

Naponta ’/»8 órakor 
aftnyaa 

jnlusl mű»on 
lUtÖrtók, szombat, va- 

te ünnepnap d. u. 4 
TdtfMnU: »-» *

— A La Fontaine Társaság ülése*  
A La Fontaine Társaság vasárnapi 
délelőtt 11 órakor felolvasó-ülést 
tartott az Akadémia egyis ki^ter- 
infiben Giesswein Sándor elnöklé
tével. A rövid elnöki megnyitó 
után iVikár Béla terjesztette elő 
főtitkári jelentését, amelynek kap
csán a Társaság üdvözölte Giess- 
woint abból az alkalomból, hogy is
mét tagja lett a nemzetgyülésnekj 
A főtitkár bemutatta Doulcet fran
cia követ levelét, aki legmelegebb*  
elismerését fejezi ki a La Fontaine 
Társaság működése felett. Üdvözöld 
ték Leffler Bélát, aki mint a stockJ 
holmi követség tagja, sokat tett a 
svéd-magyar kajjesolat erősitésérei 
Ö tette lehetővé ugyanis, hogy égj 
magyar antológia készült el svéu 
nyelven magyar költők műveiből éá 
egy ugyanilyen antológia van k& 
szülőben svéd költők műveiből ma
gyar nyelven. Bejelentette Vikáí 
Balogh Pálnak uj Faust-forditásáti 
amely közelebb áll az eredetihez 
mint Dóczió, és ebből színre fog
nak hozni egyes jeleneteket. Ugyan*  
csak bemutatta Vikár Béla Zoltán 
Vilmosnak uj Rabindranat Tagor< 
fordítását, amely „Hindosztáni vl*  
rágok**  címen jelent meg. Ezt egy 
felolvasó-ülésen fogják ismertetni) 
A La Fontaine Társaság a jövő 
évadban nagyobbszabásu irodalmi
ciklusokat rendez. Többek között 
egyik ilyen alkalomkor bemutatják 
Petőfi verseit ének, szavalat él 
megzenésített formában — idegen 
nyelven. Lesz egy Troubadour-mcu 
iiné, egy Mistral-ünnep, svéd mati
né, angol matiné, lengyel matinéi 
finn matiné és tervbe va nvóve egy 
tót matiné is. Vikár Béla jelentésű 
után a felolvasásokra került a són 
Dr. Vass Árpád tartott előadási 
Chauser angol költőről, az angol 
irodalom megalapítójáról, akinél 
róvén ismerjük a canterbury legem 
dákat. Chausernek még egyetlei 
műve sincs lefordítva magyarra. A 
felolvasó lefordította az élőbeszédei 
és ebből a fordításból Vikár Béli 
mutatott be részleteket nagy tetszés 
mellett. Ezután dr. Láczer Istvái 
tartott előadást a Carmen-opera él 
regény eredetéről. Végül Simonffi 
Margó adta elő dr. Juhász Jenőnek 
orosz költőkből ős dr. Téglás Dezső
nek modern francia költőkből tó 
szült fordításait nagy művészettel

— Zadravuc püspök a pártoskodásról 
A Hungária-úti Vilmos- laktanyába^ 
vasárnap délelőtt 10 órakor leplezték M 
azt a díszes emléktáblát, melyet az egjl 
kori cs. és kir. 31. tábori tüzérezred 
(h volt 10. tábori ágyusezred) hőstettek! 
nek megörökitéséro illesztettek a lak4 
tanya falába. Az ünnepségen megjo*  
lent József királyi horceg, a kormányt 
zó képviseletében Sárkány Jenő tábori 
nők, a honvédfőparancsnokság részéi 
ről Hellebronlh Antal tábornok, a had-' 
iigymlulszter képviseletében Sándor 
Dénes ezredes. Az ünnepély szentmL 
sével kezdődött, melyet P. Zadravecs 
István tábori püspök mondott. A püs
pök a miso végeztével beszédet mondott 
és összehasonlította az emléktáblát az
zal a kővel, amelyet Lázár sírja fölé' 
görgettek, de amely alól mégis volt 
csodálatos föltámadás. A tábla mögött 
fevő dicső múltnak is fel kell támadnia 
éfi ezért imádkozunk, de imánk hiába
való, ha egység helyett pártokra sza
kadunk. A püspök szava! után Sár-' 
köny tábornok a kormányzó megbízásá
ból megadta az engedélyt, hogy az ez
red diadalmas harcait hirdető emlék
tábláról a lepel lehulljon. Az emlék
táblán fehér sas alatt márványba vés
ve vannak a helyek nevei, amolyokea 
az ezred dicsőségesen küzdött Az arany, 
betűk között csupán as utolsó feketéi
nk: Venzone, ahol a fegyverszünet ek 
sietett értelmezése következtében az ez
red kelepcébe került és csak mégsem-' 
rnisltett felszerelése hátrahagyásával 
tudott menokülni. Az emléktáblán jel
zett dicső küzdelmeknek a történetét 
mondotta el ezután ünnopl beszéd kere
tiében Hanke Vilmos százados, majd. a*  
ezred volt tartalékos tisztjei nevébe^ 
Tolnai Iván mondott beszédet,

.4
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~ Tolvaj postás. Szász János a 
|70-es számú postahivatalnál állott 
ialkalmazásban és hosszú időn ke
resztül rendszeresen dézsmálgatla a 
ipostacscmagokuL Lisztet, dohányt 
lés egyéb élelmicikkeket szedett ki 
u. csomagokból, amidőn egyszer 
.rajtacwipték. A budapesti büntető- 
jtörvényszéken dr. Valentin Károly 
itáblabiró tanácsa négy havi fog
házra ítélte a vádlottat.

— A Magyar Jogászegylet 
.gyűlése. Vasárnap dólelőtt 11

l
kős
óm

kor tartotta a Magyar Jogászegylet ren
des évi közgyűlését a budapesti Ügyvédi 
Kamara dísztermében. Dr. Nagy Ferenc 
v. b. t. t elnök megnyitója után az igaz
gató választmány jelentését olvasták fel. 
Ennek során bejelentették, hogy a nem
zetközi Jogászegylet magyar csoportját 

417, egyesület kebelébon megalakították. 
Utána számvizsgálókat választotok meg, 
majd dr. Sebess Dénes tartotta meg elő
adását „Az uj Verbőczy" elmen. Előadása 
során fojtegette u magyar jog fejlődését 
és annak az óhajának adott kifejezést, 
hogy a magyar jog revideálásánál a szo
ciális érzés kora fog elkövetkezni. Vá
zolja az uj alkotmányjogot, magán- és 
perjogot és várja az uj Vcrbőczyt, aki 
ezeket az uj törvényeket inog fogja al
kotni.

— Temetés, özvegy Bródy Zsig- 
mondnét hétfőn délután y_5 órakor teme
tik a rákoskeresztúri izraelita temető ha- 
lottiisluízából.

— Zita királynő mint fő-zászló- 
anya. A Szent Domonkos-rend ve
zetése alatt álló „Credo" Férfiegy- 
J«t vasárnap délelőtt tartotta ünne
pélyes zászlószentelését ós tagava- 
tását. Az ünnepélynek egészen kü
lönös lény í kölcsönzött az a körül
mény, hogy a fő zászlóanya ságot 
Zita királyné elfogadta és képvise
letével gróf Apponyi Albertnét bíz
ta meg. Zászlóanyai tisztet töltöttek 
niég be.; gróf Károlyi József né, 
Czurda Andorné, a „Credo" Férfi
egylet elnökének neje és dr« Pau- 
’peya Ferencné.

Sándor Mátyás — Verne regénye 
Símen — az Urániában. A teljes film 
két részben: 4 órakor I. fele, 6 órakor 
a II. fele; 8 órakor ismét I, fele, 10 
órakor TI. fele.

—- Vád alá helyezték Ivánka Im
rét. A budapesti ügyészség csalás 
büntette óimén vádiratot, adott be 
dr. Ivánka Imre volt országgyűlési 
képviselő ellen, akit Wolf Móric bé
csi kereskedő jelentett fel. Wolf pa
naszában azt adta, elő, hogy még 
1920. év június havában Bécsben 
Ivánka eladott, neki, mint saját ter
mést, 15 vaggon burgonyát és 200 
vaggon fát. A vételüzlet alkalmával 
azt mondta Ivánka, hogy a portékát 
a saját birtokáról szállítja és átvett 
a vételárra .3:10.000 korona előleget. 
A szállításból nem lett, semmi és a 
bécsi kereskedő a 830.090 koronáját 
is hiába követelte vissza. Az iiygséz- 
ség vádirata ellen Ivánka kifogáso
kat adott be és azzal védekezett, hogy 
megmondta Wolf Móricnak, hogy az 
eladott áru nem az ő termése, hanem 
ő csak közvetíti az eladást. Azzal is 
védekezett, hogy a burgonyát és a 
lát azért uein szállította, mert nem 
kapták meg a kiviteli engedélyt. A 
vádtanács dr. liaón József bíró elő
adásában foglalkozott az üggyel, el- 
utasitptta n kifogásait és Ivánkát 
csalás büntette címén vád alá he
lyezte. Az iratokat, a főtárgyalás 
megtartása véget! a büntetőtörvény
szék elnökségéhez tette át.

A német kölcsön ü$ve
Párta, Juníus 11.

(Wolff.) Horgán a nemzetközi 
kölcsöníigyi bizottságban a Chikago 
Tribüné szerint kijelentette, hogy a 
jövő év tavaszán Németországunk 
nyújtandó nagy nemzetközi köl
csön élénk visszhangra találna. A 
rendelkezésre álló tőke legnagyobb 
része most u gabonaforgalommal 
kapcsolatos kiadásokra kell és a 
jövő tavasszal Amerika sokkul in
kább lenne abban a helyzetben, 
hogy a kibocsájtandó kölcsönből je
lentékeny részt vállaljon.

A görög hajóhad két óra hosszáig 
bombázta Samsunt

Athén, június 11.
(Athéni sajtóiroda.) A teíigerészeti 

miniszter közzéteszi, hogy a görög 
hajóraj június 7-én érkezett a Feke
te-tengeren Samsun elé. A tenger
parton nagy lőszer- és aknaraktára
kat, valamint komoly jellegű vé
delmi müveket találtak. Samsun a 
Fekete-tengeri kemalista tengeré
szet csapatok ellátásúnak fontos 
központja. A görög liajórajparancs- 
nők a nebzetközi jog zsabályainak 
megfelelően záros határidőt szabott 
a török parancsnoknak a hadianyag 
elpusztítására. A török parancsnok 
visszautasította ezt a követelést, 
arra hivatkozva, hogy Samsun vá
rosa nincsen megerősítve. A határ
idő leteltével 4 órával a flotta meg
érkezése után erős bombázás kezdő
dött a görögök részéről, amelyet az 
ellenség nagy kaliberű ágyukból vi- 
szonzott, ezzel is megcáfolva a török 
kormányzónak azt az állítását, hogy 
a város nincs megerősítve. Miután 
két óra hosszáig sikerrel bombázták 
a görögök az ellenség hadállásait 
és erősségeit, a tüzelés megszűnt. 
Több hadianyagraktár a lőszerek 
és aknák robbanása következtében 
elégett. Magának a váróénak bom
bázását gondosan kikerülték. A gö
rög flottát semmiféle veszteség nem 
érte. A lapok megerősítik azt a hirt, 
hogy a bombázás emberéletben nem 
okozott kárt. A bombázásra a többi 
közt az is okot szolgáltatott, hogy 
Samsunból kiinduló kis ellenséges 
hajók megtámadták a kereskedelmi 
hajókat és kalózkodásokat követtek 
el, minek következtében a görgg és 
orosz kikötök között megszűnt min
den közlekedés. Most ismét megkezd- 
té kahajóforgalma t.

Vizsgálat 
a bolgárkcmitácsi-bandái ügyében

Szófia, június 11.
(Bolgár Távirati Ügynökség.) 

Stambulinszki miniszterelnök a 
sajtó képviselői előtt a következőket 
jelentette ki: Belgrádi meghatal
mazott miniszterünket megbíztuk, 
javasolja a jugoszláv kormánynak 
nemzetközi vagy inkább boJgár- 
jugoszláv bizottság mogul 
Ennek a bizottságnak az volna a 
feladata, hogy vizsgálja meg azokat, 
u vádakat, amelyeket Bulgáriával 
szemben támasztanak orra vonatko
zóan, hogy a bolgár kormápy ko- 
mitácsi bandáknak megengedi a 
bolgár területről jugoszláv területre 
való átvonulást. A jtigöstíóV kor- 
máuy hajlandónak nyilatkozott bol- 
gárrjugoszláv vizsgáló bizottság 
megalakítására Bolgár részről en
nek a bizottságnak a kűliigy. bel- 
ügy es hadiigy miniszterek képvi
selői lesznek a tagjai. |

i
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Hajsza o poMMpéKldrl merényiek útin 

Vidéken Is keresik a tetteseket
- A Hétfői Napló tudósítójától. —

'.V postatakarékpénztárban történt 
robbanás .ügyében a rendőrség to
vább folytatta a vizsgálatot, pozi
tív eredményt azonban mindezidáig 
nem tudott elérni. Mint ismeretes, 
szombaton délelőtt cgy gyanús fia
talkorút állítottak elő a rendőrség
re, ákit azzal vádoltak, hogy része 
van a robbanás elkövetésében. Teg
napra azonban tisztázódott szerepe 
és a fiatalkorút elengedték a rend
őrségről.

A detektívek kétségtelenül meg
állapították, hogy a rakottakat a 
üzletben az ilyen vásárlásokról ren
des jegyzéket vezetnek, a rendőrség 
emberei most sorra járják az üzlet
ben járt vevőket.

Egyes nyomok szerint a vevők 
cgy része vidéken tartózkodik és a 
tetteseket is ezek között kell kercs-

itt Tegnap reggel a ten’dőrségről 
két detektív vidékre utazott/ ahol 
valószínűleg már pozitív eredmény
nyel térnek vissza.

A rendőrség emberei tegnap és 
tegnapelőtt razziát tartottak a kül
ső perifériákon, abban a remény
ben, hogy a tetteseket, akik való
színűleg kültelken bujkálnak, sike
rül majd elfogni. A két napos raz
zia azonban nem járt semmmi ered
ménnyel. '

ftsáijnáp jelentkezett a rendőrsé
gén a postatakarékpénztár két tiszt
viselője, akik elmondották, hogy a 
robbanás után pár perccel öt fiatal
embert láttak kirohanni az épület
ből. Valamennyien a Hajnal-utca 
felé • szaladtak és ott különválva 
egymástól, különböző irányban- tűni 
tok el. A vizsgálat folyik.

Színház és fllmujűonsások
• A Belvárosi Színházban ma, ked

den, ívűteken és vasárnap „A ga-ídog 
lányit, szerdán, csütörtökön és szom
baton á „Kiki“-t játsszák*,  mindannyi
szor <v bemutató kitűnő szereplőivel.

• Amálka tant, Klrály-ldíll és Rövid- 
záriul', továbbá a j.uuiúsi műsor nagy
sikerű magúnszámai minden esto Színre 
kerülnek o héten is az Andrássy-uti 
Színházban.

Sándor Mátyás — Verne regénye 
filmen — az Urániában. A teljes film 
két részben: 4 órakor T. fele, 6 órakor 
a II. fele; 8 órakor tamét I. fele, 10 
ómkor II. fele.

• A „Három a tánc" 25-!k előadása.
Szomaházy—Fn r«i gó—Komjáthy „Három 
a tánc." cimü daljátéka e kedden jubilál 
először a Király-színházban. A máris 
népszerű darab 1rúnt iankadn.tlan nz ér-1 ,;v'2~‘i '*,  
deklőés ós hjzonyos, hogy plég s*áni©s  n legutóbb tartott közgyűlés ha-
jubileuma lesz. A főszereplők ugyanazok. tór0MÍ* alapján az eddigi 0,000.000 ko-.i..i , . .. .. .. — .. I ronn részvénytőkét 16,000.000 koronára

emeli fel. Az uj részvényeket 2 :1 arány- 
’ bán, 1922. évi szelvénnyel 600 korona (tel 

quel) ajánlják fel a régi részvónybirtoko- 
soknak. A« elővételi jog juniua 6-tól 17-ig 
az Angol-Osztrák Bank budapesti fiókte- 

’ lépénél gyakorolható.
A Pénzintézeti Központ folyó hó 10. 

. én tartotta V. rendes közgyűlését dr. 

. Sghmiöt József b. t. t. elnöklete, alatt. A 

. közgyűlés megállapította az 1921. évi zá- 
_ rószámadásokat. A mérleg főösszege

<866,000.000 korona (1920-ban 3.499,000.00(1 
K), a nyereség 5.893.000.000 korona. A 
megüresedett két választmányi tagsági 
helyre Ludvig Jánost, a Békésszentan- 
drási Takarékpénztár vezérigazgatóját éí 

, Vcrsényi Tibort, a Debreceni Első Taka- 
, rékpénztár vezérigazgatóját választotta 

inotf. Újra megválasztotta továbbá a köz- 
i gyűlés az oddig| felügyelőbizottságot.

A Hitelbank közgyűlése. A Magyal 
Általános Hitelbank n\a tartotta közgyű
lését, amely jóváhagyta a 93.4 millió ko
rona tiszta nyereséggel záruló 1921. évi 
mérlegét és elhatározta, hogy a 31. sz. 
osztalékszelvény folyó hó 8-ától kezdve 
75 koronával váltassák he, továbbá dr. 
Kzcitovszky Tibor ny. államtitkár, ügy
vezető igazgatót az igazgatóságba uj tag- 
kézit beválasztotta.

Az Atlantlca Trust tőkeemelése. A 
Atlantíca Trust Rt. közli, hogy a no
vemberben megállapított 100.000.000 ko
ronára történő tőkefelemeléBnek 2-ik 
részletét, 30,000.000 koronát, behívja 
Minden két régi részvény alapján egy 
uj (1922. évi szelvénnyel) vehető át í>00 
K árban 1922. juníus 7-től 17-ig a vál
lalat. főpénztáránál és az Angol-Ofiztrák 
Banknál. A fennmaradó részvényeket 
az igazgatóság hosszabb lekötöttséggel 
elhelyezte.

A Magyar-Cseh Iparbank Rt.-nak 
Kolin Albert Bódog elnöklete alatt 
ma megtartott rendos közgyűlésén «z 
igazgatóság összes javaslatai határozat
tá emeltottek és ennek alapján a 
20,151.354 korona 65 fillért kitevő tiszta 

■ nyereségből 15 százalékos osztalék fizet
ett lk ki a tavalyi 12 százalékkal szem
ben.

mint a bemutatón: Honthy Hanna, Vaály 
Ilona, Vaszary Piroske, Nádor, Latabár, 
D'Arvlgó, Halmay, Raskó, Borosa, Gyön
gyi és Hajnal.

• Törzs JonŐ első fellépése. Törzs Je
nő, a Magyar Színház illusztris tatfja, 
hosszas betegsége után szerdán, e hó 
14-én lép fel először a Magyar Színház
ban. Ez, a fellépés összeesik özomory De
zső költői müvének, „II. Lajos király
nak 50-ik előadása jubileumával. A fel
gyógyult milvész a címszerepet -játéeza, 
amoáybon egyikét, legszebb sikereinek 
aratta. Mária királynő természetesen ez
úttal is Darvas Lili lesz, akit minden 
egyes fellépése alkalmával ünnepelt a kö
zönség.

Sándor Mátyás — Verne regénye 
Ólmon — az Urániában, A teljes, dini 
két részben: 4 órakor I. fele. I órakor 
a II. fele; 8 órakor ismét I. fele, 19 
órakor II. fele.

• A Blaha Lujza-sziaház évadzáró 
előadásai lessnek e héten. Mlndpn este 
a ..Vigypn el az ördög44 kerül .színre 
Kruyswyk. Anniéval, Pintér Böskéyel, 
Rozsnyay Ilonával, palettával. Szir
maival, Ujváryval és Matánnyal. Az 
évad utolsó előadása vasárnap, 18-án 
le?Z.

„Tüzek4* ötször szorípol e héten; 
fl Magyar Színház játúkrondjén. A nagy-' 
síkért! darabot, melynek minden egyes 
előadását zsúfolt ház nézto végig, ma, 
kedden, csütörtökön, pénteken és vasár
nap esto játsszák. Szerdán „II. Lajos ki- 
rály"-nak van az 50-edik előadása, szom
baton az, „Első szerelem**  megy. Csütörtö
kön, ló-én délutáu a Rúkosi-takola növen
dékei vizsgáznak, színre kerül a „Boszor
kány*.  vasárnap, 18-án délutáu ugyan
csak a Rnkosl-lskoln vizsgaelőndásúu! a 
„Sasfiók" ITT. felvonását és a „Taifnn‘*-t  
adják. A délutáni előadások 8 órakor kez
dődnek és rendkívül mérsékolt hely
úr tiak.

• A legnagyszerűbb Mti szórakozás a 
legkellemesebb hűvös nézőtérit, nyitott 
fetojii .Kamara-morgóban, ahol a „Kis < 
híuátlnyok" 1? felvonása korül bemuta
tásra 5.-X8 és #10 órákor. x-

• A Vígszínház jövő heti mfisorát fő- | 
lég. a színház Jcgfrleaehb újdonsága, n 
Kék frakk és a nagy sikerrel felújított ' 
Mncs clvámolni valója? tölti be. Szom
bat este az Aranyborjút ismétlik Most 
vaMrnap lösz a Vőlegény első délutáni 
előadása, jövő vasárnap délután hosszabb

I pihentetés után a Hattyút játsszák. 1

közgazdaság
Árutőzsde

A’ gabonapiac!' magánfori-»l„™ 
szilárd Irányzata volt. Bum 3w 
K budapesti paritásban, roa, w. 
K állomáson, zab Budapesten un. -3150 K, tengert 3500 K nóvlegí 
dapesti paritásban. Takarniánv 
árpa üzlet télén. Sörárpa, köles iránt' 
nem volt érdeklődés. Korpa wí 
1975 K Budapesten. °°~

Vasárnapi magánforgalom
& ,éríé*t3Md'* magánforgalom- BZilArd irányzatban csak igen mér- 

sekelt volt. A szombati árfolyamé, 
kon több részvényt kerestek. Kőié- 
sok: Allamvasut 17.400—500, Sateé 
1ÜM“550, Rin,a 400"—‘•025. Gitnrni 

-400. Országos fa 1375—90. I.ieb- 
”8 5?5_<i®0. Vasntforgnlmi 3550- 
600, Aner 4100-200, Izzó 7100, Kó. 
burff 3700-725, Trieszti gáz 9100- 
150. Dolár 908—184Í, márka 307—09 
lei 607—12, dinár 1305-09, szokni 
7760—05 és bécsi kifizetés 535-45

A Brit-Osztrák Bank tökrcmelá,,. A 
Brit-Osztrák Bank és Kereskedelmi Rés-- 
véiíytártaság Wien, alaptőkéjét 700 millió 
osztrák koronára emeli fel. Mindon két 
!&Lrí?™inyrt*ro cgy vehctő át juníus 
I6-fól 26-áig 1000 osztrák koronáért (hoz- 
^á 5% folyókámat) Becsben, az intézet fő
pénztáránál és Budapesten az Angol-Ma
gyar Banknál.

A Kőesénbánya és Téglagyár-Tár*  
■salat Pesten (Drasche) alaptőkeszapori*  
tása. A Drasche közgyűlésén elhatá
rozták, hogy az elmúlt üzletévre 75 ko- 
ronu osztalékot fizetnek és az alaptőkét 
kilencmillió koronára szaporítják.

A Teutlloff—Dittrlch budapesti Arma< 
túra-, szivattyú- és gépgyár r.-t. tőke- 
emelése. A Teudloff—Dittrich r.-t. igaz-
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