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7Z kormány a lemondás gondolatával foglalkozik 
Bécsben pánik uralkodik — X német forgalmi szakszervezet 
indokolatlannak mondta a sztrájkot — Budapest és Bécs 

k űzött szünetel a vonatforgalom
Sopron, junius 25.

Az osztrák kormány tárgyalásai 
a vasutasok, postás-, táviró- és te
lefonalkalmazottak szervezeteivel 
nem vezettek eredményre, noha a 
kormány javaslata messzemenő en
gedményeket tartalmazott. Tegnap 
este 6 órakor a vasúti, posta, távíró 
és telefonalkalmazottak beszüntet
ték a munkát. A sztrájk egész Ausz
triára kiterjed. Hirtelen proldamá- 
lása magukat a szocialista vezére
ket is meglepte, minthogy ezúttal is 
.fórészt a kommunistáktól indult ki 
a kezdeményezés. A keresztényszoci-. 
alista alkalmazottak több helyütt 
megkísérelték az ellenállást, de ter
rornak engedni voltak kénytelenek.

Minthogy az alkalmazottak 
a sztrájkból presztízskér
dést csináltak, a kormány a 
lemondás gondolatával fog

lalkozik.
Politikai körökben felvetették a 
nemzetgyűlés azonnal való összehí
vásának eszméjét és koncentrációs 
kormányt akarnak alakítani, amely 
diktátort hatalommal szállna szem
be a mind vehemensebbé váló bol
sevista abitációval. Komplikálja a 
helyzetet a villamos vasúti alkalma
zottak magatartása is, akik minden 
valószínűség szerint holnap, hétfőn 
már nem lépnek munkába. A poli
tikusok körében óriási izgalom ural
kodik, mert attól tartanak, hogy 
Bathcnaú meggyilkolását a, berlini 
és bécsi bolsevista központok arra 
fogják kihasználni, hogy az általá
nos felfordulásban politikai céljai
kat meg valósítsák.

A kormány tagjai kijelentik, hogy 
n hivatalnokok követeléseinek telje- 
eitéfcc épp úgy, mint a sztrájk 
hosszabb tartama

egyértelmű lenne a kor
mány pénzügyi terveinek 
felbontásával. Bécsben for

mális pánik uralkodik.
Főleg a telefon kikapcsolása gyako
ri katasztrofális hatást. A rend
őrség teljes készenlétben van, hogy 
bármely oldalról jövő rendzavarást 
megakadályozzon. Eddig rendzava
rás nem történt. Ma déltájban az 
Ifjúmunkások többszáz főnyi tőmé
it a parlament előtt tüntetést ren- 
deiétt

A táviróalkalmazottak nagy része.

a sztrájk ellen foglalt állást. A kül-1 gulási index-szám megváltozása fe- 
földdel sikerült a forgalmat korlá
tolt mértékben fenntartani. A vas-' 
utasok elhatározták, hogy minden 
bécsi pályaudvaron befogadnak egy 
élelmiszerszállitó vonatot, úgy hogy 
a közélelmezés nem forog veszede
lemben.

A német forgalmi szakszervezet 
tagjaihoz a következő táviratot in
tézte:

A kormány folytatja a tárgyalá
sokat és junius 26-án nőtlen tisztvi
selőknek a márciusi fizetések két
szeresét, a nőseknek a márciusi fize
tés háromszorosát utalja ki, akik
nek pedig gyermekük van, azoknak 
a családi pótlékát minden gyermek
nél 7500 koronára emeli. A kártala
nítási összeggel junius 1-től kez
dődő visszaható erejével a fizetést a t
tizenötszörösére emelik fel. A drá- beszüntették. (MTI.) j

Rathenau mettyükolAshnaic 
küveikezményel

ben a köztársaság mellett - Rendzavarás nem történt 

nyilatkozatának a birodalmi gyűlés
ben való tárgyalása során Marx 
centrumpárti képviselő kijelentette, 
hogy pártja Rathenau meggyilkolá
sánál nemcsak a német nemzeti párt 
bűnösségét és nemcsak Rathenaxi 
személyét tartja szem előtt, hanem 
a német nemzet fennmaradását- 
Beszéde végén az ententehoz fordul 
intő szavakkal, amelyet felszólít, 
hogy o borzalmas esemény hatása 
alatt vegye fontolóra, mekkora őrü
let az, ha egy nemzetet, amely ilyen 
belső bonyodalmakkal küzd, tovább
ra is leláncolva túrt a Versailles! 
szerződéssel.

Radbruch birodalmi Igazságügy - 
miniszter ezeket mondotta: A biro
dalmi elnök rendeletéit a helyzet 
tette szükségessé, amelyet a jobb
oldali radikális körök túlkapásai 
és tüntetései támasztottak. Balol
dali radikális túlkapások veszedel
me egyáltalán nem fenyeget. A 
munkásság ne aggódjék tehát, hogy 
ezeket a rendeleteket, amelyek. a 
jobboldali radikálisok ellen irá
nyulnak, ővelük szemben találják 
aikalmázni. A köztársaság védel
méről szóló törvény, amelyet nem
sokára a birodalmi gyűlés elé ter
jesztenek, politikai amnesztiát ís fog

Berlin, junius 25.
A szakszervezetek kartelje általá

nos sztrájkot határozott el. A 
sztrájk kedden délben kezdődik es 
huszonnégy óráig fog tartani.

A Berlinben tartott tüntető gyű
léseken a szónak, leginkább a kü
lönböző köztársasági pártok ismert 
politikusai, felszólalásukban a mo
narchia agitáció megfojtását kö
vetelték. Ez csak úgy érhető el, ha 
a régi rezsim híveit a tisztviselői 
karból és a birodalmi vedőrsegbol 
kiszorítják.

Rathenaw dr. külügyminiszter 
meggyilkolása alkalmából ma dél
előtt a Lustgartenben a három szo
cialista-párt, továbbá tizenkét köz
társaság! és demokrata szövetség 
nagy tüntető gyűlést rendezett a 
köztársasági eszme mellett, amelyen 
mintegy 250.000 ember vett részt. ,

A német demokrata párt es a ne
met centrumpárt birodalmi választ
mánya közÖB felhívást tesznek köz
zé, melyben a legélesebb harcot hir
detik a monarchista elemek ellen és 
a köztársaság támogatása mellett 
tesznek hitet

Berlin, junius 25.
A birgdalmi ko.rmány tegnapi

jében járó kártalanítások fölött 
újabb tárgyalás lesz. Julius 1-re a 
márciusi fizetések tizenötszörösétuiaruiuoi ....—
követelték. Most már csak abban dasági
van differencia, hogy a nőtlen tiszt
viselők egy márciusi fizetéssel keve
sebbet kapnak, mint amennyit kér
tek. A sztrájk tehát indokolatlan. A 
német forgalmi szakszervezet tagjai 
ne vegyenek részt a sztrájkban.

Budapest, junius 25.
Az államvasutak igazgatóságától ...................

vett értesülés'szerint az osztrák ál-1 betiltására vonatkozik.
lamvasutakon kitört sztrájk miatti R^J^Oellen "“követett ^áva 
a Budapest Nyugati pályaudvar és ................................
Bécs közt közlekedő 2. és 1., vala
mint a Budapest Keleti pályaudvar 
és Bécs közt kötekedő 4. és 3. számú 
gyorsvonatok forgalmát folyó hó 
25-től kezdve további intézkedésig

tartalmazni és biztosan elvárja a 
miniszter, hogy a német államok 
ezt az amnesztiát a maguk részé
ről is messzemenő amnesztiarende- 
letekkel egészítik ki.

A birodalmi gyűlés esti ülésén 
sűrűn megtelt ház és karzat előtt a 
kancellár felolvasta a német kor
mánynak a német nemzethez kibo- 
csájtott kiáltványát.' Nagy tetszés 
támadt, amikor a kancellár a foko
zódó terrorról beszélt, továbbá ami
kor közölte, hogy javaslatot tett a 
birodalom elnökének kivételes ren
deletek kibocsájtása céljából, továb
bá akkor, amikor azt a reményét 
juttatta kifejezésre, hogy a német 
nemzet nem engedi magát olyan lé
pésre ragadtatni, amely a gyilkos
sággal bizonyára kapcsolatos gaz

kozná. Ezután a kancellár felolvas
ta a birodalmi elnök két rendeletét, 
amely a gyűlések és bizonyos egye
sületek betiltásáról szól és amelyek
nek különösen az a része talált he
lyes tetszésre, amely a birodalom ós 
az egyes német államok zászlóinak , 
megsértését fenyegeti büntetéssel, 
továbbá amely a rendkívüli állami 
bíróság felállítására és az ezredün-

Á Sitnday Times ezt írja: A 

gyilkosság nemcsak Németországot, 
hanem egész Európát sújtja. Német
országnak nehéz lesz helyébe mást 
találni.

Az Observer Rathenau életrajzát 
közli, elmondja róla, hogy mint szó
nok óvatos volt, a személyes érint
kezésben lekötelező és sohasem haj
szolta a népszerűséget. Ez a borzal
mas gyilkosság újból kiváló embert 
ragadt el Európa színteréről. Bár
milyen szempontból, akár német, 
akár francia, akár angol szempont
ból nézzük is, Rathenau a németeket 
képviselte, akit bátorítani és védel
mezni kellett volna.

A hüvlwMjyl robló6'”'Kos 
föidrjyaldsa

Tavaly télen történt, hogy Fried- 
keít Ferend foglalkozásnélküli sze
relő a villamoson megismerkedett 
Neuwirth He’nrikné budapesti asz- 
szonyal, akit kicsalt a Hüvösvölgybe 
ós ott egy erdő szélén megfojtotta, 
majd kirabolta az asszonyt.

Arendőrség 24 óra leforgása alatt 
kinyomozta a tettest, letartóztatta: 
és úgy volt, hogy statáriális bíró
ság elé álliják Friedrichkeit Feren
cet.

Már ki volt tűzve a rögtönitélő 
bíróság elá*t  a főtárgyalás, és két 
nappal korábban megjelent a rende
let, a statáriális bíráskodást a gyil
kosságra vonatkozólag megszüntette, 
így rendes büntető eljárásra utalták 
az ügyet és a budapesti büntetőtör
vényszéken dr. Patay István tábla
bíró tanácsa e hó 28-lkán tárgyalja 
Friedrichkeit bűnügyét, aki ellen a 
vádat dr. Dolevschiák Mihály kir. 
Ügyész képviseli.



Budapest, 1922

Ütközet angol katonák 
és a slnnfelnek között

A Keuter-iigynökség belfasti tu
dósítása szerint egy angol kato
nákból és ulsteri rendőrökből álló 
szakaszt, amely teherautomobilo- 
kon haladt át C’ushendall községen, 
Ballimena községben (Antrim gróf
ság) h sinnfeninpártiak tőrbe csal 
tak. útközei fejlődött ki, amelyben 
a támadókat visszaverték. Négy tá
madó elesett, bárom pedig megse
besült. Az angol katonaság veszte
sége egy sebesült tiszt.

Politikai körök szenzációja a 
szombati ülésen Eörffy Imre által 
bejegyzett indítvány, az 1913-as 
Tisza-féle szigorított házszabályok 
életbeléptetéséről. Mái*  a szombati 
ülésen híre terjedt, hogy Eörffy 
Imre a miniszterelnökkel egyetértő
kig jegyezte be indítványát s ezzel 
azi a célt akarták szolgálni, hogy 
az ellenzékre nyomást gyakorolja
nak az indemnitási vita korlátozá
sának érdekében.

Bethlen miniszterelnök szombaton 
este kijelentette, hogy Eörffy indít
ványáról nem tudott és az indít
ványt illetőleg az a nézete, hogy 
bármelyik niinzeigyűlési képviselő
nek joga van indítványt bejegyezni.

Vasárnap már sikerült megálla
pítani, hogy Eörffy indítványa 
puszta „egyéni akeió“ volt, amely
ről n kormánypártban senki sem 
tudott. Éppen ezért mozgalom in
dult meg a kormánypártban, amely 
azt célozza, hogy a hétföl ülésen 
Eörffy a szigritott házszabályokról 
szóló indítványát visszavonja. Hogy 
mennyiben fog célt érni ez a kor
mány részéről kezdeményezett ak
ció, azt megállapítani egyelőre nem 
lehet, hiszen Vasárnap a kormány
párti képviselők ” * "
tartózkodott.

Hangsúlyozzák a kormánypárt
ban azt, hogy a kormány a maga 
részéről mgetalálná a módját an
nak, hogy maga kezdeményezzen 
egy hivatalos akciót a szigorított 
házszabályok életbeléptetésére vo
natkozólag, hogy erre az indemni
tási vita túlságos kiszélesítése miatt 
szükség mutatkoznék.

Mint ebből a kormánypárti infor
mációból látható, Eörffy Imre indít
ványa egyelőre megfeneklett. Az el
lenzéken egy pillanatig sem hittek 
annak komolyságában, mert tisztá
ban azzal, hogy ha az indem
nitási vitát a kormány félbeszakít
ja ós nz 1913-as házszabályokról szó
ló indítványt tűzeti napirendre, — 
a kormányt állítaná kényelmetlen 
helyzet elé, hiszen az ellen szék igen 
heves és hosszú házszabályvitát ren
dezhet.

Ami az indemnitási törvényjavas
latot illeti, vasárnap azt az infor
mációt kaptuk a kormánypártból, 
hogy remélik az indemnitási javas
lat julius 1 előtti letárgyal ását. Ha 
t!Z nem következnék be, úgy a kor
mánynak még mindig kellő ideje 
volna erélyesebb rendszabályokra. 
Maga a javaslat legjobb esetben 
kedden kerül a nemzetgyűlés plé
numa elé, mert a pénzügyi bizottság 
a részletes tárgyalást még csak hét
főn délután kezdi meg. Amennyiben í 
pedig az előadói javaslatot a keddi 
ülésen a nemzetgyűlés elé terjesztik, 
a javaslat parlamenti tárgyalására 
csak négy napja marad és igy julius 
elsején a jelenlegi költségvetési fel
hatalmazás lejárván -- beáll az ex- 
lex.

A héten igen erős feltűnést keltett 
politikai, első sorban ellenzéki kö
rökben nz a hir, hogy Benedek Já
nos le akar mondani budai mandá
tumáról. A hir — be kell vallani — 
ne involt teljesen alaptalan. Bene
dek János tudniillik azok közé a 
jószivtt emberek közé tartozik, akik 
nemcsak az ingükéi, de a mandátu
mukat is megosztják a barátaikkal. 
Benedek János nagyon a szivére 
vette, hogy a budai kerületben csak 
őt választották meg demokrata 
progrnmmol és olyan érdemes, Bu
dán oly népszerű férfin, mint dr. 
Szilágyi Károly nem tagja a nem
zetgyűlésnek. Benedek János, ami
óta a mandátumot átvette, mindig 
őzen ngságnskodik, mig végre a na- 
pókban megjelent a nemzetgylós fo
lyosóján ós kijelentette: á á á áá 

r- Le fogok mondani a budai mán-

i

•A strandfürdők
A szomorú és mindent megzavaró 

gazdasági viszonyok itthonmara- 
dásra kényszerítik a máskor szor
galmasan nyaraló közönséget és 
Budapest az idei fürdőszezonban 
olyan népes lesz, mintha máris meg 
lenne az az idegenforgalma, amelyre 
városunk vezetősége néhány évtized 
óta olyannyira hiába vágyakozik. 
De meleg van nyáron és a melegre 
eddig a fagylalton kívül csak a hi
deg vizet találták ki medicinának, 
hideg víz pedig nagyobb mennyi
ségben csak a fürdőkben lelhető fel, 
mi sem természetesebb tehát, hogy 
kicsi és nagy tódul a fürdőbe. Für
dőkben, hála Isten, nincs hiány a 
fővárosban. Strandfürdő pedig vagy 
egy féltucat épült a legutolsó idők
ben, úgy hogy Budapest (ha olyan 
tiszta város volna, amilyennek egy 
metropolisnak lenni illik), bátran 
megfürödhctue minden nap. De ilyen 
tiszták nem vagyunk. Mégis a fiatal
ság már kora reggel ott zsibong a 
Lukács-, meg a Császár-fürdő vizé
ben, óriási 1‘eeskendezést művelve, 
kacagva, lapdázva, egymást buk
tatva, ficánkolva. Az öregek is ott 
süttetik a napfürdőn gyengéd po
cakjukat és mosolyogva örülnek a 
fiatalok jó kedvének. A strandfür
dők homokjai ifjú párok gyengéd 
suttogását nyeli be mohó szomjm 
sággal és idősebb hölgyek korpu- 
lens bájainak csinál méla megol
dással vájulatot. A Duna vizében 
öregedő urak úsznak lihegve ke
cses, trlkós nimfák után, egyszó
val: fürdőnk. De nem mindnyájan, 
ó, távolról sem. Mert egy fürdő ára 
megfelel cgy kezdő hivatalnok bé
kebeli fizetésének, két fürdő pedig 
(a hölgyé és lovagjáé), annak az 
árán békében házat lehetett vásá
rolni. A vizet utóvégre ma is in
gyen adja a jó öreg Duna és igy 
némileg érthetetlen, miért tűri a 
főváros vezetősége, hogy kétszáz 
koronán alul ma ne lehessen a 
strandfürdőbe menüi és hogy a tri
kóért negyven koronát kérjenek, a 
kabinért külön százat, ezért is hú
szat, meg azért is húszát, mikor 
annyira lerongyolódottak vagyunk, 
hogy a fürdés már majdnem utolsó 
megnyilvánulása nálunk a kultúrá
ink. Talán lehetne ezen valamikép
pen segíteni, talán a középosztályt 
is hozzá lehetne segíteni egy kis 
üdüléshez, ha már itt kell maradni 
[nyáron is a tiroli hegyek hűvös er
dei helyett. Egy kis vizet talán még 
megkaphatnánk, annyit, hogy íz- 
zadt testünket megforgassuk benne, 
nem a félcenti me-os korona alap- 
ján, hanem — ha nem is olyan ol
csón, mint ahogy a jó öreg Duna 
méri, — olyan árban, amit meg 
tudnak fizetni azok is, akik legjob
ban rá vannak utalva. A|^rt a gaz
dagoktól csak szép, hogy nem mén
ttok nyaralni, hanem itt murádnak, 
de gondoljunk már egyszer azokkal 
is, akik nem passzióból, hunom kény- 
telenségből nyaralnak Pesten, hadd 
legyen azoknak is valami szegv- 
ttyeknek . . .

Schanzer 
tffatz küliigyminizzler holnap Lon
donba érkezik és rövid ottléíe alatt 
tárgpalásokat folytat az angol-olmz 
züWLWtóL

A kormánypárt visszavonatja 
a szigorított házszabályokrazlgorltott házszabályt 

vonatkozó indítványát
Kedden kezdi meg a nemzetgyűlés az Indemmltis tárgyalásét

jó része vidéken

más húrokat

i dátumomról. Talán még ebben az.
I esztendőben. Átadom a helyemet 

Szilágyi Károlynak, aki olyan érté
kes ember, hogy már régen bent len
ne a helye a parlamentben.

A politikai szenzáció hatását kel
tette ez a kijelentés. Az ellenzéki 
képviselők és maguk maguk a de
mokraták is csak másnap értesültek 
azonban az eseményről, illetve Be
nedek János kijelentéséről. Nagy 
Volt a meglepetés. Mindenki elis
merte, hogy Szilágyi Károlynak 
tényleg a parlamentben a helye, de 
ennek nem szabad azáltal bekövet-( 
kezni, hogy viszont Benedek János 
ne legyen képviselő.

Javában folyt a vita a nemzet
gyűlés folyosóján, amikor feltűnt 
Benedek János, alakja. Iiassay Ká
roly, Szilágyi Lajos, Pakots József, 
Fábián Béla vették ostram alá:

— Mi igaz a dologból János?
— Igaz is, meg nem is — volt a 

lakónikus válasz.
A kíváncsiság még nagyobb lett:
— Hát ne tréfálj, János! NJi igaz 

abból, hogy le akarsz mondani a 
mandátumodról.

— Hogyne mondanék le — felelt 
nagy derültség között Benedek — 
majd ha vidéken megválasztanak.

Ennél jobb megoldást igazán nem 
lehet elképzelni sem. Az ellenzéki 
képviselők azonnal . 1___ .....
kezdtek pengetni és most már min
denki arról kezdett beszélni, hogy 
ki hol fog föllépni, ha majd több 
mandátum fog megüresedni. A ket
tős mandátumok tulajdonosai a na
pokban le fognak mondani’. így ha
marosan lesz vagy tiz uj választás. 
A polgári ellenzék ezúttal olyan ke
rületben is állít jelöltet, ahol eddig 
szociáldemokrata volt a képviselő, 
így valószínűtek Rassay-párti jelölt
lesz Hódmezővásárhely második ke- 
ríitetébeft és mindenesetre Nyíregy
házán, mert Kállay miniszter a ka
nizsai mandátumot tartja meg. Do
rogon is lesz a szociáldemokrata je
löltnek ellenjelöltje. Barcson,, nagy
atádi Szabó második kerületében 
Szemző Ernő lép fel ellenzéki prog
rammal. Dorozsmán Eckhardt Ti
bornak lesz vagy tizenöt ellenjelölt
je, de azt mondják, hogy az ellenzéki 
zászlót leginkább Polónyi Dezső 
tudná diadalra vinni, ha vállalkoz- 
nék a jelöltségre. Vasváron, Vass, 
József volt kerületében, Hallév Ist
ván lemondása .után Beniczky Ödön 
fog fellépni keresztény ellenzéki 
programmal.

Érdekes hir, hogy Moser Ernő 
kormánypárti képviselőt lengyel kö
vetté nevezik és akkor az ellenzék 
Kisvárdán biztos mandátumot kap, 
amelyet valószínűleg a demokraták 
követelnek maguknak. Nagyon sok 
főispánt kinevezéssel is számolnak, 
mert még sok a miniszter, akinek 
nincs mandátuma. Ezekre a kerüle
tekre azonban az ellenzék is igényt 
tart és nagyon valószínű hogy úgy 
Ugrón Gábor, mint Sándor Pál is 
fellépnek valahol, hogy megválasz
tásuk esetén helyet csináljanak bá
ró Szterényi Józsefnek ós Bródy 
Ernőnek.

A VII. k«r. Ci'zsAbclvárogi Kör iné- 
l.vcii eujioíüuk kör.ll, horfy jncre’.ctt 
tiózmagyn,

ADLER VIKTOR 
folyó hó 25-ón hninntban, fájllal inas bc- 
teprég útin Jobblétro wiulM-ülf.

Prága hali'.oinkfti, nkl Kllrúnk é*  tt 
kcrlllft rui'gáfsdgft érdekében kifejtett 
Innkatiaflan //'irgalmával ilgviiuzgú 
uiunká.vligával soha cl nőni mulú há
lánk nt érdemelte ki, f. hé S7-4n, kod- 
dón, d. e. 11 órakor kl’érj/Uc el utólso 
útjára u rákoskeresztúri ter. tvniefíi 
Uf»k>U»sh4aáb.i|.

Tlrfdókéf örSkké*  mcgörlmük.
A Kör tagjai résxórc d. <•. jn órakor 

kQlöa Villamos indul a Rókáétól.

■A corki grófság 
még hátralévő nyolc vála,ztókrrí 
leiben az angol-ir szerződést tán 
gettó koalíció három hívét, a 
zödés ellenes koalció két jeltiltjót t 
három független képviselők 
tottak meg.

IVlison.
tábornagyot hétfőn helyezik 
nyugalomra Saint Paul sA‘ 
házban. A temetés telje, * 
pompával fog végbemenői. A 
szertartáson Fach tárbornagg (■ 
r észtvesz.

IVllllam Hockfeller
az olajkirály bátyja tegnap New. 
Yorkban 82 Éves korában tüdőgyul
ladás következtében meghalt. Ame
rika leggazdagabb emberei között <j 
volt a második.

Hölgyek versenye Megyeren
Az utolsó futamot várta tegnap izga

lommal a megyeri veresnyek közönsége, 
az újszerű Hölgyek versenyét, ahol a 
nézőtéren is jól ismert sporting-ladyk 
szálltak nyeregbe, hogy megmutassák 
lovastudományukat a sportvilágnak. 
Szimpátiával fogadta már tavaly is a 
közönség a kitűnő ideát s ez a szimpátia 
az idén csak fokozódott, mert ezúttal a 
totalisateurnél is kifejezést adhatott a 
bizalmának a sportpublikum favoritjalt 
illetőleg. A verseny úgy folyt le, ahogy 
a népszerű vorsenyek le szoktak folyni, 
a közönség kedvence, a jockey-kvalitá- 
sokkal biró kis Reeves Connio már a 
startnál „lopva" nehány hosszat haza
ka nterezett. A versenyek egyébként a 
realitás jegyében folytak le s a mező- 
nyö kis a nevezőkhez viszonyítva megle
hetősek voltak. A főszámot Borongó-baa 
igen reális esélyű ló nyerte meg. A rész
letes eredmény ez:

I. 1. Rózsafa (l^í) Hofbauer, 2. Marika 
(1%) Martinék. Futottak még: 3, Mar- 
dér, Mandragora II. 50:110. Könny. 1S, 
2’zí.

II. 1. Akadékos (3 r.) Glmpl, 2. Isten
adta (6) Biciste. Futottak még: 3, Ban
dit, Radcgunde. 50:55. Könny. 2 h.. 2M h.

III. 1. Boorngó (3) Biicsto, 2. Violáig 
(4) Pap, 3. Livorno. Futottak még; Akar- 
nők, Nosza. 50:215, 50.75, 105. Küzd. %, M,

IV. 1. Kabalia (2K) Szabó Gy., 2. Gá- 
bordiák (2) Murin, 8. Gemahl (l’/j) Bier- 
náczky. Futottak még: Katyi, Gerő, 
Voigtlűnder, Merengő II. 50:100. Könny. 
M, 3.

V. 1. Kotti (7:10) liojik. 2 Borszék. 3. 
Féltag. 50:75.

VI. 1. Gamotus (ltf) Hofbauer, 2. Szép 
Loány (5) Biernácky. Futottak még: 3. 
Fujinino, Nóta, Balsors. 50:130.

VII. 1. Junker (niiss. Reeves Connie). 2. 
A Ivid öccse (Károlyi Fruzsina grófnő). 
3- Tábor (míss Dolly Adams). Futottak 
még: Csín-Csín (Károlyi Klára grófnő), 
Kollag (inlss Mary Reeves).

—• Az Országos Fatermelő Rt. írdek*  
körébo tartozó és az utódállamok terüle
tén lévő vállalatok egységek vezetésére 
‘-'s n valutaingadozás kockázatának kikü
szöbölésére a Blankart & Cie zürichi cég 
és az . H. Bleichröder berlini bankház 
közreműködésével, Zürichben egyelőre 3 
millió svájci frank alaptőkével ,.,Ofn“ 
Ttolzindnstrio A.-G. néven nj társaság 
alakult. A svájci társaság átveszi az Or
szágos Fa termelő r.-t. összes üzleteit, 
azoknak egységes vezetéséről és termé
keinek a világpiacon való elhelyezéséről 
gondoskodik. A Blankart & C'ic cég az 
Országos Fatermolő r.-t. részvényeseinek 
jogot biztosit arra, hogy részvényeiket 
nz, „Ofa“ Iíolzindustrje A.-G. részvények- 
r>> < seréltcssék át. Minden 25 darab Ofn- 
réazvén.v ellr-nébeu 4 darab, egyenkint 
50 svájci frank névértékű 1922. évi oazta*  
lékjogosultsúggal biró „Ofa“ Holzindus- 
trű- A.-G. részvény lesz átvehető és a 
svájci társaság az Ofa 1921. óvi szelvé
nyeinek megváltása fejében részvényen- 
kint 50 koronát utal ki. A részvényeket 
1922 juníus 27-tól 1922 Julin*,  lU-ig az Or
szágos Fa termelő r.-t. budapesti pénztá
ránál (V'., Sas-utca 1.) cserélik ki. A 
•vájd társaság igazgatóságában Éber 
Antal dr., Fuclis Artúr dr. b. c., Gptt- 
mann Artúr (B. Bleícröder-cég képvisele
tében). Kransz Simon. Reitler Artúr dr. 
(Blankart & Cie-oóg képvÍMletáb«n)» Són- 
nenfeld Lajos és .Wlttmann Jenő dr, fog-

■ Iáinak helyet,
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Nyaralás
Junius huszonhatodika van ma, 

•nem valami különösen említésre- 
méltó dátum és csak annyit akarok 
vele mondani, hogy az iskolák már 
mind bezárták kapuikat az érettsé
gizett diákok már megszokott moz
dulattal verik le a cigarettájuk ha
muját, a bukottak talán már a pót
vizsgára is elkezdtek készülődni, a 
papák, mamák más években ilyen
kor már kézenfogták boldogan le
vizsgázott csemetéiket és utaztak 
velük Gossensasba, a Semmeringre, 
Gasteinba, Siófokra, Tálrafürcdre, 
vagy Kisbürgözdre, már aszerint, 
hogy kinek milyenek voltak az 
anyagi viszonyai.

Ezzel szemben konstatálni kell, 
hogy junius huszonhatodika van és 
nagyon sokan vagyunk ebben a 
gyönyörű szép fővárosban. Nem azt 
a rétegét sokalva, amelyet Wolff 
Károly tart fölöslegesnek, a beván
dorlókat, hanem a nyári kivándorló
kat, akik, mint említettük, ilyenkor 
más útnak indultak Gossensas, a 
Semmcring, Gastein, Siófok, Tátra- 
füred vagy Kisbürgözd felé. Ezek 
vannak ma itt, ezek tapossák még 
mindig e számukra szokatlan sze
zonban a pesti aszfaltot és az utcán 
gyakran hallani ilyenfajta beszél
getést:

— Mi az. mi az, ön még itt?
— Igen. Idén itt nyaralunk Pesten.
Vagy.
— Hová mennek nyaralni?
— Abbáziába.
•- Ejha!
— No igen, az Abbázia forraszára.
(Ezek a humorosak.)
Vagy:
— Hogy van, hogy van?
— Köszönöm kérdését, jól. Mióta 

'rájöttem, hogy ugyanazért a pénzért 
Pesten is lehet nyaralni és non kell 
a dunaszolcsvai tehércsorda bűzét 
lenyelnem egész nap és nem kell a 
föld alól milliókat clökcrilcnem és 
nem kell hétvégén izzadt, vasúti ko
csiban szoronganom négy órát, hogy . 
azután hétfőn reggel újra négy órát 
szorongjak visszafelé és nem kell.:, 
nem kell... nos, azóta egészen ki
tünően érzem magam.

Vagy:
— Hol sült le ilyen nagyszerűen?
— A strandon mester, a szigeti 

strandon. A Lidot idén fumigálom.
Hát igy. Pesten nyaralunk, az őr

gróf, a kapitány, a mester, a direk
tor, ő, te, meg én. Egyszerűen azért, 
mert rájöttünk, hogy igy olcsóbb és 
leglább is olyan jó. A nyaralás elő
készületei és a megérkezést nyomon 
követő mizériák legalább lerágtak 
annyi zsírt az ember idegeiről, mint 
amennyit az a gyenge hizókura rá
rakott.

De még többen is lettünk, nem
hogy csak annyian maradtunk, mint 
voltunk télen. Egy csomó lógósorrn 
ur járkál itt közöttünk, akiket 
ugyanaz az ok hozott fel Pestre, 
amely bennünket itt tartott. Ok a 
villájukat szerették volna bérbe
adni a nyárra háromszáz, esetleg öt
százezer koronáért, de, ha lehet, hat
százat is elkértek volna érte. Meg a 
fürdötelep igazgatói, akik már előre 
dörzsölték kezeiket a. jó kis pestiek 
megcsapolásának gondolatéira. Elő
re nevettek és vártak. Vártak, de 
nem jött senki. Hihetetlen, de úgy 
van: a pestiek otthon maradtak és 
a villásoknak, meg fiirdősöknek le
esett az álla. Lejjebb kellett szállni 
vagy néhány lépcsőfokkal és gőgös 
várakozás helyett ide jönni Pestre 
vendéget fogni.

De a vendég most már vitézül 
állja az ostromot és nem megy. Ha 
már egyszer megokosodott, akkor 
ahhoz is van elég esze, hogy vissza 
ne csinálja. Marad, marad és marad, 
hiába a szép szó, hízelgő prospektus, 
jutányos ár.

És igy van, hofiy idén nyáron a 
pesti, utga gazdagabb lesz néhány

A vasárnapi 
bajnoki labdarugó-mérkőzések

A VII. kerület és a TTC kiestek az első osztályból
Az A1TK eldöntetlenül végzett az UTE csajiatával

A vasárnapi bajnoki labdarugó
mérkőzések eredménye i aztán a 
terézvárosi Torna Club és a V1I. 
kerületi Sport Club, amely veresé
get szenvedett és a „veszélyes zóná
ból" nem került ki, kiestek az első 
osztályból és a jövő 1922/23. évi lab
darugóbajnokságért a másodosz
tályban fognak már szerepelni. Az 
elsöosztályu bajnokság utoisó lic- 
lyezetje ezekután a Kispesti Atlé
tikai Club csapata lett.

Az eredmények a következők:
MTK—UTE 0:0. A Testgyakorlók 

Orth nélkül játszottak, akinek he
lyén Braun szerepelt. Az újpestiek 
teljes csapattal mentek a küzdelem
be és különösen az első félidőben 
többször, veszélyesen is támadlak, 
azonban Kropacsck minden hely
zetben menteti. Szünet után a MTK 
volt többet frontban, azonban az 
UTE védelmi triásza menteit. A já
ték vége felé erős iram volt a győz
tes gólért, azonban ezt ne mérte el 
egy csapat sem. A heves játék fo
lyamán Priboj meg is sérült. Bíró

színnel, aminek nem örülnek a szal
ma-jelöltek, de örülnek a legények, 
mert egy kis kalandocskáért nem 
kell idegenbe menni.
Honffy Hona és Kiéin Pál.

HÍREK
— Fliehs Emil, a budai zeneaka

démia rendes tanára zongorás nö
vendékeivel f. hó 18-án a V akokat 
üyámolitó Orsz. Intézet dísztermé
ben felette sikerült matinét rende
zett. Ez a kiváló pedagógus fényes 
eredményt mutatott fel. Kiváló pro
dukciót nyújtottak többek között 
Hein Anni és Ili. Páka Ervin,

— A biharmegyeiek Szent László- 
iinnepe a Mátyás-templomban. A 
nagyváradi és biharmegyei mene
kültek ma délelőtt 10 órakor Ho- 
ványi Géza, a Blharszövetség el
nöke, Lukács Ödön, Nagyvárad 
volt helyettes polgármestere a ko
ronázó Mátyás-templomban Szent 
László magyar királynak Nagyvá
rad és Biharmegyei föpatrónusá- 
nak emlékére templomi ünnepséget 
rendeztek. Az ünnepségen nagyszá
mú és előkelő közönség vett részt. 
. — Ügyészi kirándulás. A pestvi- 
dékl kir. ügyészség tagjai ma, hét
főn nagy kirándulást rendeznek a 
szentendrei szigetre. Véliik tárta-1 
nak, mint vendégek a budapesti kir. I 
ügyészség tagjai is. A kirándulási 
folytán úgy a pestvidéki törvény-i 
széken, mint a budapesti kir. tör
vényszéken is elmaradnak a hétfői, 
bűnügyi tárgyalások, vádtanácsi cs ] 
egyél) sürgős ügyek főtárgyalásai j 
1—2 egyes biró előtt fognak le-I 
folyni.

— A szállítási tisztviselők nagy
gyűlése. A szállítási tisztviselők' 
vasárnap délelőtt tartották nagy-! 
gyűlésüket, amelyen Sándor Dezső] 
szövetségi titkár ismertette a szál
lítási alkalmazottak fizetési viszo
nyait. Követelik, hogy a normál 
munkanapra vonatkozólag a tiszt
viselők érjék el a más szakmában 
elért átlagfizetéseket, adjanak a 
közszükségleti cikkek árához iga
zodó fizetéseket. Kijelenti, hogy a 
harcot igazságuk érdekében végig- 
küzdik. Herzfeld Béla megemlitettf, 
hogy ha kell, a parlamentben ülő 
szociáldemokrata csoport utján a 
kormányzat által is rá kell szorí
tani a szállítási munkaadókat, hogy 
rendeztessék a 8 órai munkaidő es 
a feltétlenül szükséges túlmunka 
megfelelően dljaztassék. Ezután 
Sándor Dezső terjeszti be a hatá
rozati javaslatot, amely uz elhang
zott beszédek követeléseit egyesit). 
Plklcr Emil neipzetgyülesi képvise
lő, a llagántiszlviselők Szövétgége-

Sándor vezette a mérkőzést.
FTC—TTC 1:0 (1:0.) A ferencvá

rosi együttes végig biztosan győzte 
le a Terézvárosiak csapatát, amely 
ezzel a vereségével ki is esett az 
első osztályból. A gólt Pataki rúgta. 
A második félidőben a bíró ott is 
kiállította Procenkót.

BTC-Kispesti AC 1:0 (0:0.) Ered
ménytelen félidős játék után a BTC 
fölénybe jutott a Kispestiekkel 
szemben és Hajdú góljával megsze
rezték a győztes gólt.

111. kerület- VII. kerület 3:0 (0:0) 
Az eltfő leiidőben mindkét csapat 
egyenlően wüzdött a győzelemért. 
Szünet után a ILI. kerület átvette a 
támadó szerepet és jól működő csa
társorával Horvát révén három gólt 
rúgtak.

Törekvés—Vas és fémmunkások 
0:0. Egyenlő erejű csapatok mérkő
zése, amelynek eredménye megfelel 
a lefolyt játéknak.

Ékszerészek—Erzsébeti al vai Tö
rekvés Sport Egylet 3:0 (1:0.) 

nek elnöke beszédében kijelentette, 
ohgy a maga részéről mindent el 
fog követni, hogy a kitűzött célok 
elérésében segítőtársa legyen. A 
szociáldemokrata parlamenti cso
port a dolgozók gazdasági érdekeit 
fogja elsősorban képviselni és en
nek előnyeit a tisztviselők is érezni 
fogják — mondotta. A nagygyűlés 
a legnagyobb rendben ért véget.

•— Nemzetgyűlési Almanach, Len
gyel László dr. és Vidor, Gyula hír
lapírók szerkesztésében már a leg
közelebb megjelenik az uj Nemzet
gyűlési Almanach. A vaskos könyv 
a képviselők tárgyilagosan és új
ságírói készséggel megirt életraj
zain kívül hasziiQs függeléket tar
talmaz.

— A kerösztényszoeiajista bank*  
altisztek országos taggyűlése. A 
Keresztény szociáli s ta Ba nk ti szte k 
Szövetsége vasárnap délelőtt 9 óm
kor a Saskör helyiségében tartott 
taggyűlésének egyetlen tárgya a 
nyomasztó gazdasági helyzet követ
keztében szükségessé vált újabb fi
zetésemelés követelésének megbe
szélése volt. Elhatározták, hogy új
ból nyomatékosan követelni fogják 
a TÉBE-tőI az öt százalékos havi 
segélynek 15 százalékra való fele
melését.

— A bombamerénylet ügyében nincs 
újabb fordulat. A rendőrség nagy appa
rátussal dolgozik azon, hogy a sörhúz- 
utcai bombamerénylet letteseit kérek c- 
ritse. Eddigelé sok tanút hallgattak ki 
ebben az ügyben is és ha • valamelyik 
tanúvallomás a legkisebb jelentőségű irá
nyítást vagy támpontot tartalmaz, a de- 
tektivtestüle utánajár és igyekszik kibo
gozni uz adatokat. Az eddigi' eredmény 
azonban egyáltalán nem ‘kecsegtet azzal, 
hogy u detektívek egyhamar a tetteseket 
elfoghassák.

— A Magyayry Posztógyáyr tőkeeme
lése. A Magyar Posztógyár Részvény
társaság. Csepel—Budo pest, flunins 23-án’ 

i tartotta cisz Fiilöp elnöklete alatt a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank helyi
ségében első rendes közgyűlését, melyen 
el leltározta toí’ így a kimutatott 3 mil- 
li. 854.588 K S2 ül. tiszta nyereségből 
részvény oszt a lókra fi százalék, azaz 1 mil
lió 500.000 K. tartalékalapra 1,000.000 K 
forditfnssék és 519.129.94 1< mint nyere
ség elövitel az 1922 .üzletévro vitessék át. 
A közgyűlés az eddigi 25,000.000 K alap
tőkét 50.000.000 K-ra emelte föl és az 
igazgatóság sorába ifj. dr. Cborin Feren
cet beválasztotta.

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei magánforgalom

ban a szombati csekély vállalko
zási kedv még inkább lecsökkent. A 
Bécsscl szünetelő összeköttetés tel
jes tartózkodást váltqtt ki. Részvé
nyekben egyáltalában nem volt kö
tés. Államvasutra 17.200, Rimára

3350—75 pénz. Dollár néhány 995—• 
92 között. Márka 288^-89. lei 620—35, 
dinár 1270—80, szokol 1915—25, osz
trák korona 650—60 jegyezhető.

Árutőzsde
A gabonapiaci magán forgalom 

üzlettelen volt. Dunántúli és pest- 
megyvimegyel búzából volt kínálat 
4150—4160 K-val állomáson. Rozs 
teljesen üzlettelen, névleges áru' 
sem alakult ki. Zab Budapesten 
3650—8700 korona, morzsolt tengeri 
3650—3675 K állomáson. Korpa 2250 
K zsákkal együtt budapesti paritás-1 
bán.

Színház és limitem
• A ,’,Tüzek" 25-ik előadása. Jövő ném

teken jut el állandó táblás házak és a 
közönség legnagyobb tetszésétől kísérve 
Hans Miller „Tüzűk" cimü darabja 25-ik 
előadáséhoz a Magyar Színházban. A ju
biláns előadáson is a kiváló együttes 
tagjai: Darvas Li’i, Báthory Giza, Si
mon Marosa, T. Oláh Böske, Tarnay, Baló 
és Kabos a főszereplők. A nagysikerű 
darabot azonkívül ma, kedden és vasár
nap is adják. Szerdán „II. Lajos király", 
Szomory szenzációs történelmi drámája 
van műsoron Törzszsel és Darvas Lilivel 
a főszerepekben. Szombaton Hatvány Lili 
„Első szerelem" cimü játékát adják.

• A Belvárosi Színház szezonzáró elő
adásai lesznek e héten, amikor is ma 
szerdán, és pénteken a „Kikit", kedden, 
csütörtökön és szombaton „A gazdag 
lányt" játsszák. A szombati egyúttal az 
évad utolsó előadása.

• Az Andrássy-uti Színház kapuzárása 
már küszöbön áll. A rendkívüli sikerű 
szezonzáró műsort még e héten adják, az 
utolsó előadás szombaton, julius 1-én 
lesz.

• A Viffsznház e hefl műsorán a 
szezon legfrissebb sikerei váltakoz
nak. Julius 2-án zárják be a víg
szí nliázi szezont amelyet ezután u 
Burgszinház tíz estért terjedő ven
dégjátéka követ. A vendégek tiz 
estén hat rendkívül érdekes és hatá
sos színdarabot adnák elő. A burg- 
szinházi előadások este nyolc órakor 
kezdődnek.

• 38—44-lk előadása lesz a nagysikerű 
„Három a tánc“-nak a Király-színház
ban, ahol nap-nap után telt házak előtt 
adják a méltán népszerű daljátékot.

• Csortos Gyula kedden lép fel 
utoljára a Morfium főszerepében, 
melyet már csak hétfőn és kedden 
játszik az idei szezónban a Renais- 
sance-Szlnház negyedtizenegyórai 
műsorán. A fő női szerepet ezúttal 
is Komjáthy Mária játssza.

• Az éj királynője Lábasa Jucival 
és Sarkadi Aladárral a legvidámabb 
színházi esték <ierüs szórakozását 
nyújtja a közönségnek, amely a leg
nagyobb tetszéssel élvezi Az éj ki
rálynője. kacagtató vigjátéki jelene
teit, máris népszerű muzsikáját, Lá
basa Juci szenzációs megjelenését 
és pikáns humoru alakítását, vala
mint Sarkadi ellenállhatatlanul ké
mikus figuráját és táncait. Az éj ki
rálynője a megszokott színházi sze
zon idején túlnőtt sikerével jövő 
héttől kezdve sorozatosan kerül 
színre a Rcnaissanee-Szinházban.

• A legkellemesebb esti szórako- 
I zás a rendkívüli hűvös nyitott tető-
jü Kamarában az eredeti magyar 
filmek: az ötödik osztály és a Gyer
mekszív. (6, ’48. ’ÁlO.)

• A Városi Színház. A Trubadúr mai 
előadásának magas színvonalát Pattiéra 
Mauricoja, Jhngbaner Jenny Leonórája. 
Schuetzendorf Gusztáv Luna grófja óa 
Kittel Hermina Azueenája biztosítja. 
Ebben nz elaődásban fellépnek még Jo- 
vanovics Karola, Betett! Julis és Kubn 
Pál dr. Vezényel Ábrányi Emil. Az elő
adás félnyolckor kezdődik.

Naponta »/s8 órakor 
a fényes

Júniusi m fi sor. 
Csütörtök, szombat, va
sút- ó» ünnepnap <1. u. 4 
órakor családi és gyér-, 

mekelőadásTelefonszám: 55—55
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A Rövidlátók Klubja 
Uj nyári kassinó alakult j*  

Gyerekkori barátom, akivel néha 
évekig nem találkozom, s aki olykor 
a Ritz terraszán vacsorázik, de más
nap ötven koronát kór tőlem köl
csön, hogy harmadnap ismét auto- 
taxin robogjon fel a svábhegyi Mái-- 
lódéba, ma barátságos, de kissé le
ereszkedő mozdulattal Üdvözölt 
egy száguldó fiákkor mélyéből, Sőt 
többet tett: megállíttatta a kocsit és 
szeretetmél.tóan kiszállt belőle, hogy 
nehány barátságos szót váltson ve
lem,

— Hogy megy neked! ~ kétdezte 
egy kis enyhe fölénnyel.

— Nana, — mondtam kit^leg.,-- 
Neked azonban, úgy látszik, nagyon 
jól megy. Ha a külsőd után Ítélni 
lehet...

— Hála isten nincs okom a pa
naszra, — válaszolta elégedetten és 
elém tartotta arany cigarettatárcá
ját, melyben békebeli egyiptomi 
cigaretták voltak. — Egy-kpt minisz
teri tanácsossal, vugy főispánnal 
nem cserélnék. Most öregem. alig
hanem a helyes sínekre jutottam.

— Megütötted a főnyereményt!-
— Kedves barátom, ma már egy 

főnyereményből nem igen lehet meg- . 
élni két hétnél tovább. Ezzel ugyan 
nőm volna segítve rajtam. Olyan 
állapotba jutottam, hogy anyagi 
gondjaim nem igen lesznek többé 
életein végéig.

— Igazgatósági tag lettél á. Hazai 
Takarékpénztárnál! > P;

— Édes fiam, én a mostani rjöve-; 
Helmeinet nem cserélném el egy 
pásti vezérigazgatóéval sem. • !

— Csak nem léptél be társnak "A 
jiewyorki Morgan-cégbe?

— Nem. Társ-plnkabérlő vagyok 
p. Hazai Rövidlátók Klubjának 
agyagos-füredi nyári kaszinójában.

Ijedten néztem rá; azt hittem, 
hogy napszurást kapott és■ meg
őrült. Ilyesmiről már olvastam 1 az 
prv.osi lapokban.

— A rövidlátóknak külön klubjuk 
(Van! — kérdeztem meghökkenve.

Barátom megveregette a válla*  
mát és jóízűen elnevette magát.

— öregem, öregem, mindig tud*  
tam, hojfy egy kissé nehéz <1 fölfo
gásod! Miért ne lenne klubjuk a 
rövidlátóknak! A cim nem fontos: 
a födolog, hogy alapítson az ember 
egy kaszinót, ahol bakkozni és smé- 
neznl lehet. Épp úgy alapíthattunk 
volna egy klubot az antinikotinis- 
ták, a náthára hajlamosak, a cím
bal omked velők szájára, mint ahogy 
n rövidlátók számára alapítottunk.. 
Ebből természetesen nem következik 
az, hogy csak rövidlátókat veszünk 
föl a tagok sorába. Mi készségesen 
befogadjuk a távollátókat, pa.. ép- 
szemüeket, sőt a félvakokat is, ha 
elegendő dohányuk van. ..Nekünk 
bankárok és poentőrttk keljenek, 
akik a pinkapéntA leadják, J^jhez 
szükséges valami egyesület*  — egé
szen mindegy, hogy minők hívják.

— Az ember megcsinálja,a Rövid
látók Klubjának alapszabályai^).?, 
miniszter jóváhagyja, —vak^rGAz
tán nyugodtan te lehet 'aratni a 
pinkapénzoket. A rövidlátók & 
messzelátók egyaránt boldogok, hogy 
Agyagos-Füreden reggelig kártyáz
hatnak, ez fontosabb nekik, iuinta 
fürdő, az inhalácló, vagy a savókura. 
Én és a társa, akik a pinkajövédél- 
met kibéreltük, egy-egy kerejc.m’l-. 
liócskával fogunk az összej vissza
térni Budapestre. Ma az éip.^erc(e( 
sokkal jobban csábítja, egy.^rfyjQlr 
mes kártyakaszinó, mint égy fény-' 
vesördő vagy egy tengerpam 
strand ...

A rendffrsógen az utóbbi Időben 
600 eltűnést Jelentettek be 
Újabb altOnbsek — A randűrsbg nyilatkozata

‘ f . —* A Hétfői Napló tudósító jótól —
<h Az utóbbi időben a fővárosban 
feltűnő módon szaporodott az el
tűntek száma. Nem múlik el nap, 
hogy a főkapitányság eltűnési osz
tályán egy-egy újabb eltűnést nem 
jelentenének be és az egyre szapo
rodó akták kinyomozása sok dolgot 
ad a rendőrségnek.

Különösen sok fiatal leány tűnt, 
el a fővárosból és az eltűnt fiatal- 

<VÍ>bi gyermekek ' száma is egyre 
szaporodik. A múlt hónapban a fő
kapitányságon közel hatszáz eltű
nési esetet jelentettek be és ez az 
ijesztően magas szám egyre szapo
rodik.

Az eltűnésekre vonatkozólag kér
dést intéztünk a főkapitányság ille
tékes osztályán, ahol a következő 
felvilágosítást kaptuk:

-r Érdekes jelenség, hogy külö
nösén a nyári hónapokban szaporo
dik meg az eltűnések száma és az 
eltűntek között többnyire nő szere
pel. Leginkább eltűnt cselédlcányo- 
kat jelentenek be a házinsszon'ok, 
akik felmondás nélkül távoznak 
szolgálati helyükről és ezeket vi
déken a szüleiknél találják meg. 
Ezenkívül sok Idegen nemzetiségű 
nevelőnő tűnik el Budapestről. Itt*  
már súlyosabb esetekről van szó, | 
inért ezeknek legnagyobb része 
leánykereskedők karmai közé kerül. 
•Az eltűnéseknek sokszor tragikus 
következményei vannak, mert az 
*eltüntek sokszor öngyilkosságot 
követnek el és ezeknek holttestét 
hapok és hetek múlva találják meg 
vagy fogják ki a Duna hullámaiból.

— Júniusban, iskolai bizónyitvá- 
nyok kiosztása idején, sok ■ fiatal 

eltűnését jelentik az áfigódó 
mfiilők. Diákok, akik rossz bizonyít
ványt kaptak, szüleiktől való félel
mükben, nem mernek otthon jelent
kezni és megszökne^. hazulról. A 
kis diákoknak kevés pénzük van 
Ahhoz, hogy sokáig távol maradja*  
nak hazulról és a főváros közelében 
sikerül csaknem valamennyit meg-

találni. Beteges jelenség az iskolai 
tanulók tömeges eltűnése, amelyhez 
még hozzájárulnak a kaland vágyó 
fiatalság regényes szökései. A kü
lönböző olvasmánvnktól megkótya- 
gosodott fiatal gye ekek külföldre 
akarnak szökni, sokaknak sikerül 
is a tervük, a legtöbbje azonban 
alig jut át a határon. Mindent ősz
szegezve, az utóbbi hetekben beje
lentett eltűnések száma meghaladja 
a hatszázat.

A főkapitányságon tegnap dél
előtt Kell ért László 
jelentette, hogy Imre 
fia, aki az István úti gimnázium 
harmadik osztályába járt, szerdán 
délelőtt eltávozott hazulról és azóta 
nem jeleni kezeit. Egyik iskolatár- 
sával levelet, küldött haza, amely
ben bejelentette, hogy rossz bizo
nyítványt kapott és ezért, öngyil
kosságot fog elkövetni.

A kétségbeesett szülők kívánsá
gára a rendőrség gyors nyomozásba 
kezdett és megállapították, hogy a 
kis diák Rákosligeten egy ottani 
barátjának a szüleinél rejtőzködött, 
ahonnan azonban tovább szökött. A 
ftn 140 cm. magas, fekete hajú, kék 
szemű, eltűnésekor világosbarna 

, ruliát és- 'szalmakalapot viselt. A 
rendőrség keresi.

Az‘ összekötő vasúti hídnál egy 
női holttestet fogtak ki a Dunából. 
A rendőtorvös megállapítása sze
rint a hulla két hete lehetett a víz
ben, ellenben semmiféle írást nem 
találtak nála, a személyazonosságát 
nem tudták megállapítani.

A főkapitányságon utána nézlek, 
hogy az utóbbi időben a holttesthez 
hasonló személyleirásu uőt jelentet
tek-e be és ennek alapján megálla
pították, hogy a Dunából kifogott 
holttest Dregai Anna varrónővel 
azonos, aki két héttel ezelőtt tűnt el 
a lakásáról' és hozzátartozóinak le
vélben bejelentette, hogy öngyilkos
ságot követ el.

kereskedő be- 
nevü 14 éves

I

Egy színésznő 
hamis ezresei 

UJabb p«nzhami,n*,ok  Bécu,,

A Hétfői Napló tudósítójútól _ 
Tegnap este a Morglt-körutl veu 

desrlöbeu egy elegáns hölgy vacso' 
rázott és fizetéskor hamis ezerkorca 
nássla akart fizetni. A főpiacéi á 
pénzt nem fogadta el. azzal a m.g 
jegyzéssel, a bankjegy közönséges 
hamisítvány. A nő azonban tiltnko- 
zott a gyanúsítás ellen.

— Kikérem magamnak ezt a gya. 
nusitást. Ez nem hamis és tessék el. 
fogadni.

Hosszas szóváltás támadt közöt
tük. mire rendőrt hívtak, aki a nőt 
leigazolta. Az illető Harmath Anna 
24 éves színésznő névre igazlota 
magát, minthogy azonban az ezres- 
ről tényleg megállapítottak, hogy 
hamis, a színésznőt előállították a 
főkapitányságra.

A rendőrségen tiltakozása dacára 
megmotozták és a zsebében négy da
rab hamis ezerkoronást találtak. A 
színésznő a hamis bankjegyek ere
detére vonatkozólag azt mondotta, 
hogy azokat. Lénárd Ferenc nevű 
barátjától kapta.

A detektívek megjelentek Lénárd 
lakásán, ahol azt mondták nekik, 
hogy Lénárd, aki többnyire Becs
ben tartózkodik és rejtélyes módon 
tartja fenn magát, két nap előtt el
utazott Budapestről. A rendőrség 
valószínűnek tartja, hogy Lénárd 
tagja annak a pénzhamisító társa
ságnak. amelyet néhány tagját he
tekkel ezelőtt leplezték le. Kézreke- 
ritésére megtették a szükséges in
tézkedéseket.

••
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dillerákhan. Pedig egy sasvadászt | zá-su hadikölcsönjáradékra, —
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KÖZGAZDASÁG
Zfrau hadikölcsönjáradékra. amiért a 
háza köszönotén kívül egy ideig igen te
kintélyes összegeket kapott kézhez. '

A háború befejezése a férjet egy ször
nyű probléma elé áldotta. Felesége a 
háború tartama alatt ugyan egyáltalán 
nem volt képes megkorrigálni termé
szetnek vele szemben megnyilvánult 
uiostohaságait, a férjuram ellenben pár 
nap múlva kénytelen volt megállapí
tani, hogy viszont a márka folytonos 
zuhanása következtében már korúntsom 
rendelkezik olyan tekintélyes tapaszok
kal, amelyek felesége önagyságáuak 
Bzépsógbeli fogyatékosságait kellőkép 
leplenzi tudják. Ezért aztán, — miután 
hasztalan kísérleteket tett arra nézve, 
hogy az apóssal az uj helyzetet megér
tőre és ennok megfelelőiem a házassági 
szerződés megfelelő rviziőját elérje, — 
beadvánnyal fordult a bírósághoz, 
amelyben feleségének arcképét mellé
kelve. a hozomány kilő mértékű, utóla
gos felemelését, illetve uz egykori hozo
mány valorizációját kéri.

A biróeág döntését, moly elvi jelentő*  
ségnek ígérkezik, természetesen a leg
nagyobb tiirelmetlnséffffol várja nem- 
esek a férj, hanem Németország sok 
hasonló esetü polgára is.

■ —■ — A-^tTijTurrujrujii

A Hazai Bank tőkeemelése. A Haza! 
Bank Részvénytársaság igazgatósága el
határozta. hogy a június 28-ára egybehí
vott rendkívüli közgyűlésnek a bank 
alaptőkéjének 100 millió koronáról 150 
millió koronára való felemelését fogja 
indítványozni.

A Magyar Cukoripar Rt. az 1921—22-lki 
üzlotévre 300 korona osztalékot fizet és 
alaptőkéjét 18 millió koronáról 30 millió 
koronára emeli. A részvényeseknek min
den 8 darab részvényre 2 u', egyenként 
600 korona névértékű részvényt ad.

A Magnezitlpar Rt. 2 régi részvényre 1 
újat ad ki 8250 koronáért.. Az elővételi 
jog folyó hó 80-áig gyakorolható a Hitel
banknál.

A Hungárla-malom osztaléka. A Hun
gária Egyesült Gőzmalmok Rt. az 1921. 
évi osztalék-szelvényeit, egyenként 70 ko
ronával váltja be a Magyar Általános 
Hitelbank utján.

A Viktória bútorgyár tőkeemelése. A 
Viktória putor- és Faúrugyár Rt. alap
tőkéjét 50 millióra emeli. A régi részvé
nyesek öt régi részvényre egy újat kap
nak 400 koronás árban. Az elővételi Jo
gok o hó 21-étől 27-óig a Fabank Rt.-uál 
gyakorolhatók. Az uj részvéuyck már ez 
év üzloterodményeibon részesülnek.

Az Újlaki tőkeemelése. Az Újlaki Tég
la- és Mészégető Rt. e hó 27-én rendkí
vüli közgyűlést tart alaptőkéjének 12 
millióról 15 millió koronára való feleme
lése ügyében. A vállalat az Angol-Ma
gyar Bank affiliációja sorába tartozik s 
az uj tőke a vállalat teljes és nagyarányú 
üzcmbehelyezésével van. kapcsolatban. 
Az uj részvények egy részét — értesülé
sünk szerint. — egy előkelő külföldi ban
kárcsoport veszi út.

aligha lehet rövldlátósággal gya
núsítani . . .

Mintán megigértette velem, Hogy 
a ily áron egy-két nppra én is lené
zek Agyagos-Füredre, barátom be
tért egy Váci-utcai divatkéreskedés- 
be, hogy angdl zefiringeket Vendel
jén. Én pedig, mig gyalogszerrel to
vább ballagtam, némi megilletődés- 
sel gondoltam a szegény sasvadász
ra, aki bizonyára kevesebb vesze
delemnek volt kitéve a Cordillerák 
hogyszakádékaiban, mint az agyn- 
gos-fürédi kaszinó zöld asztala 
mellett . , .

Hozomány 
mint szépségtapasz 
ti mikor a pánt elértéktele
nedik és a csúnya feleség 

megmarad
' fcffifik német városkában esett meg az 

alábbi. történet, melynek sajátossága 
k’Wirén kívül a háború. befejezése óta 
y 1(Ik Vft^u^r^8 °Uplódásokbau gyö- 
JA német városka egyik ismert flatal- 

cinbere még a háború előtt elvette fele
ségül a város egyik tekintélyes polgá- 
-rának földi bájakban ugyan, nem íulsá- 
glosau gazdag, de anyagiakban annál in
kább bővelkedő leányát. A hozomány 
JlMOp -békebeli" márkát tett ki, amit a 

Írttal férj egy állaűdó jellegű 
Iákra "Változtatott. át.

asw

KERT-MOZI
V..' I ’ * .. 1. í , rJ ■■ BPffUl n Vi>ros 08ryl* tekiufcélyea poigá-Mhideit a járdán möndta el, cicának földi bájakban ugyan. nem íulsá- ■d rii, Bxa ín, virul i n 1,1, "^1,. ___ _ ■. ...aztán betuszkojt a fiakkerbe s mrc-" 

gával vitt a Kristóf-térre, 'ahol-Né
hány uj bútordarabot akart .vás> 
rolni a klub számára. Útközben 
mondta, hogy már nagyon sok elő-

m mpeti tns u kíuuuu, iudock 
közt a dúsgazdag Sárváry László 
Is, a híres sportember, aki legutóbb 
heteken át sasokra vadászott a Cor-

uivuuva, uoj; Ui»c ung.vuu bús eio- i-VC ""
kelő ur. lépett be a klubbá, WbbSk" <S háK°ni'" a flaU.1 férJ
• - • - - — - - - öt éven keresztül a harctéron szolgált a

a német birodalom érdekeit. Még a há
ború során azonban a 4 százalékos Jára
dékát becserélte egy magasabb kamaté-

JMBAWTBM" MwWMÍ*  wa*  á, Bükk SailM-Mat i
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Hétfőtől vasárnapig, jun. 26-tól jul. 2-ig

Alsói
tsntajxtikutn 7 fejeiéiben

Emil lonntugt ét Erna Moréna a fötzfrepekbtn 

A falu réme 
izgalmai cowboy történet

Fetty a fürdő szépe
nagyszerű burlesrk

Előadások kezdete 8'/s és IO>/» óra utón

Felelős szerkesztő: 
SZOMáHAZY ISTVÁN

Társszer kesztők:
Dr. ELEK HUGÓ «• PAJOR MÁTYÁS

líwnyejetö; Gnaesah Szűrsz.


