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Héjjas szervezkedése
preventív Intézkedés volt
Sigray cáfolja, hogy része lenne a felkelésben
Célzás egy ismertnevii politikus részességéről
Politikai pikantériák a háttérben
- A Hétfői Napló tudósítójától -

Napok óta emlegetik a sajtóban,
hogy a nyugatmagyarországi felke
lés ügyében több politikus is érde
kelve van. de Hir György képviv
, iselő kivételével eddig senkit sem
neveztek meg. Vasárnap azonban
az ügy egészen különöse politikai
színezetet kezdett kapni. A legitim
isták újságjában ugyanis nyilatko
zik gróf Sigray Antal, Nyugatmagyarország volt főkormánybiztosa,
aki most jött onnan haza Budapestre.
Sigray gróf tiltakozik az ellen,
mintha részese lenne a felkelés
előkészítésének.

és minden felelősséget a kormány
ra barit, amelyről azt mondja, hogy
„a trianoni békeszerződés lojális
végrehajtását egészen a szervilitasig viszi". Amíg a kormányt szaka
datlanul
erős
szavakkal
illeti,
ugyanakkor azonban gróf Sigray
feltűnően meleg, rokonszenvtől izzó
hangon szól a felkelőkről. Általá
ban a legitimista orgánum maga is
lelkes tudósításban számol be a
szombati ebredő-gyülésről, amely
nek szónokai között szintén voltak
legitimisták. Ugyanebben a tudósí
tásban volt olvasható az a feltűnő
jelenség is. hogy szombaton
a tüntető ébredők megabcűgolták Gömbös Gyulát,
akihez
előbb annyi szál fűzte őket.

Hogy emelett a kormánynak is
kijutott az ellenszenves kifakadásokból, az igazán természetes. Poli
tikai körökben mindezeket a jelen
ségeket vasárnap igen élénken pertraktálták és nagyon sok kommen
tárt fűztek az eseményekhez. Min
denesetre megállapították a politi
kusok, hogy ezekután egészen vilá
gos Héjjas Iván vallomásának az a
része, amelyet eddig nem igen ér
tettek és amely szerint az ő szervez
kedése egyszerűen ellenintézkedés
volt, aminek valamit ellensúlyozni
kellett volna.
Nyilvánvaló ma már, hogy mi
ként keveredett bele gróf Sigraynak a neve az ujságkombinációkba.
Kiderült ugyanis,

'Apátiig századost gróf Sigray
vendégkastélyában tartóztatták
le.
•
Sigray régebben Ismertet Ápáthy századost, aki a honvédelmi
minisztérium igazolványával né
hány napi szállást kért, Szigray
szívesen látta a századost és még
Budapesten volt, amikor arrólér
tesült, hogy nagy cesndorkűlonítmény vette körül kastélyát és le
tartóztatta Apáthyt
.
Végre, hogy az ügy még n«‘»han
keveredjék, újabb személy lawrtK
felbukkant az eaemoények során. A
neve még ismeretlen, de Sigray
kiáeUnü róUl

— Még a télen hallottam beszélni
arról, hogy egy ismertnevü politi
kusunk, aki annakidején, mikor
ősszel a Lafitabánságot proklamálták,
félreérthetetlen célzást tett
arra, hogy nyugatmagyarországi
születésű és ő van hivatva vezető
szerep játszására, erősen foglalko
zott ily tervekkel, de a kivitel idő
pontjáról, valamint az egész meg
szervezés munkájáról nekem tudo
másom nem volt.
Ezt a leleplezést is nagyon pi
kánsnak tartják politikai körök
ben és nagyon érdeklődnek, hogy
a nyugatmagyarországi születésű
politikus nem szokott-e balatonfü
redi leveleket Írni?
A nyugatmagyarországi tobözás
ügyében a rendőrség vasárnap is
tovább folytatta a nyomozást. A
detektívek tegnap számos olyan
egyént állítottak elő a főkapitány
ságra, akik tudták a fölkelésről és
abban ha aktive nem is vettek részt,
de támogatták. A kihallgatásokat
szünet nélkül folytatták és a politi
kai osztály detektivjei egész napon
át permanens szolgálatot teljesítet
tek.
Tegnap várták a főkapitányságra
azoknak a detektiveknek a visszaédkezését, akik vidékre utaztak, hogy
ott megállapítsák,

hogy a mozgalom céljaira össze
gyűjtött két millió koronát milyen
módon hozták össze.

gadták el védelmül, hanem titott iöborzás cimén előzetes letartóztatás
ba helyezték őket. Vasárnap délel
őtt a karácsfai vezéreket átkisérték az ügyészség fogházába, ahol
tovább folytatják ellenük az eljá
rást. A felkelők közül visszatartott
huszonnégy fiatalembert tegnap
igazoltatásuk .után elengedték a
rendőrségről és megfogadtatták ve
lük, hogy hasonló kalankodban töb
bet nem vesznek részt

Tíz osztváfiok

előre tud
tak a felkelésről

Hivatalos helyről kapott Informá
ciónk szerint a fölkelő csapatok
Héjjas Iván tudta nélkül érintke
zésbe léptek az osztrák nacionalista
körökkel. A terveket részletesen ki
dolgozták velük, később azonban
egyes ékrdésekben nem tudtak meg
egyezni és ezért abbahagyták a tár
gyalásokat. így történt azután, hogy

Ausztriában már előbb tildtak
a készülő fölkelésről, mint ma
gük a mozgalom vezérei.

ügyészség
fennisirlőtte az előzetes
letaptőztatást
A nyűgatmagyarországi felke
lés gyüében dr. Miskolczy Ágost
kir. ügyész szombaton délután rész
letesen kiallhgatta a jogtalan to
borzás miatt letartóztatott Héjjas
Ivánt és társait. A letartóztatott
gyanúsítottak közül dr. Mészáros
Gyula egyetemi tanárt az ügyész
ség saját hatáskörében szabadlábra
helyezte. Az ügyészi kihallgatás
alkalmával valamennyi gyanúsí
tott jegyzőkönyve adta azt, hogy a
nyugatmagyarországi felkelés ügyé
ben ők semmiféle fegyeveres alaku
latot nem szerveztek. Az ő céljuk
azt volt, hogy .arra az időre, ami
kor Ausztria bomlási folyamata
olyan stádiumba jutt, hogy a szomszédos államok megszállás jítján
beavatkoznának, akkor a magyaüság se maradna tétlenüL Mészáros
elismeri, hogy bécsi barátaival ré
gebb idő óta megbeszéléseket foly
tatott a mindjobban
fenyegető
osztrák összeomlás esetére. — Prónay Pál, amint tudomást szerzett
a tárgyalásokról, kijelentette, hogy
semmii ilyen fajta akciókba nem
bocsátkozik, a tárgyalás eredmé
nyéről nem vesz tudomást és nejn
is avatkozott a 'dologba.

A kihallgatások ffiganatosltósa
után dr. Miskolczy Ágost kit.
ügyész kihirdette Héjjas Iván, Ju
hász Lajos, Bónis Páter Arkangyal
Osváth Zoltán, Balló Ferenc és
Fodor Lajos gyanúsítottak előtt a
rendőrség által foganatosított afőzetes letartóztatás fenntartását. Valamennyien tudomásul vették az
ügyész döntését, de ezen intézkedés
sel szemben egyébként sincs sem
miféle jogorvoslat, mert az eljárás
ezidő szerint még statáriális alapón
folyik.

A szombat esti tüntetés alkalmá
val három embert állítottak elő a
rendőrségre, akik nem akartak en
gedelmeskedni a rendőrség felszólí
tásának. A Kálvin-téren, majd jiz
Eszterházy-ütcában tüntető fiatal
emberek erősen abeügölták a kor
mányt és lelkesen éljenezték Héjjas
A rendőrség utólag előzetes letar
Ivánt Amikor az utcán meglátták
tóztatásba helyezTe Brandt István
a rendőröket, azokat is abcftgolnl
tőzsdeügynököt is, akit szintén át
kezdték.
vitték a pestvidéki törvényszék fog
— Le a jog-rendőrökkel!
házába. Ellene az a gyanú, hogy a
A rendrőség emberei felszólítot nyugatmagyarországi fölkelés, Il
ták a tömeget, hogy 'rendben oszol letve a jogtalan toborzás pénzügyi
janak széjjel. Miután a felszólítás részét intézte. Az ő ügyével szigor!!
hiábavalónak bizonyult, a tüntetők kapcsolatban áll Hir György nem
'A’
közül mintegy negyven embert elő- zetgyűlési képviselő szerepe.
áillitottak a rendőrségre. Ezek közül vizsgálat eddigi adatai szerint Hir
Somogyi János napszámos, Varga György a nyugatmagyarországi fel
László hivatalnok és Tóth Antal in kelés ügyét Héjaséktól teljesen füg
gatlantulajdonost letartóztatták, a getlenül irányította és nagyobb ösztöbbieket pedig szombat éjjel szaba szeget bocsátott a cél megvalósítása
érdekében rendelkezésre.
don engedték.

Fontos annak- a megállapítása is,
hogy kik végezték a gyűjtést, hogy
milyen szervezettel hajtották azt
végre. A vidékre utazott detektívek
azonban mindeddig nem érkeztek
érkeztek vissza és igy a pénzszerzés
részleteit a rendőrségnek még nem
volt
módjában
pozitívumokban
megállapítani.
A karácsfai ütközet vezérei a
rendőrségen tegnap előzetes letar
tóztatásba helyezték. A fölkelésben
részt vett fiatalemberek, számszerint harminchatéin azt vallották,
hogy valamennyiükot Hit György
nemzetgyűlési képviselő Andrássyüti irodájában toborozták és az úti
költséget előre kifizették a részükre.
Amikor Nyugát-Magyarországra
érkeztek, nár napi ott tartózkodás
után,' történt meg a határmenti in
cidens Knrácsfánál. amelyet négyet
vezettek és pedig: Berzsenyi Lévay
Ferenc dr. ügyvéd, báró Horváth
Béla gazdatiszt, Erős Béla főiskolai
hallgató és Méreg László volt had
nagy. A vezéreket a karácsfai ütkö
zet résztvevőkkel együtt előállítot
ták a rendőrségre, ahol részletesen
Saegsd, julius 23.
kihallgatták őket.
A dorozsmai választókerületben a mai
Valamennyien beismerték, hogy a
vetésben rósgük volt ín
teíl választókon
...» iír a 1 bor dr. minisztert tanácsolt
hazafias fölbuzdulásból yd
lvúda
*
a.4i...dú. A|
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Eckhardt Tibort megválasztották
Dorozsmán
viselőjévé választották.
Ellenjelőltj®,
Óhegyi Lajos 3G9 gzavnzatot kapott. A
vúlaszús eredményét holnap délelőtt 11
órakor hirdetik ki u községházán, ami
kor -a mandátumot
is átnyújtják
az u£-------- -'
Jwu>« Begvítetett feRvteteek.
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Kip van Wánkia,
a spaknláns
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A beiflsvmlnlszter a loarendröl
ttekovszky Iván pros^ambeszérfe Nylragyhfisán
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Én a zsidósággal nem is mint felekezottel fogalkozom, mórt vóleniwnyem az
hogy mindenki úgy tisztelheti istenét
amint akarja. Gazdaságpolitikai szenv
pontból nézem a zsloSósúgot és a magyar
fuj érdekének szempontjából. Azt mon
dom, hogy a magyar faj, mely ezer év
vel ezelőtt elfoglalta e hont, van hivat
va elsősorban, hogy itt a hazában pa.
rancsoljon és vezessen és ennek van
joga 'ahhoz, hogy minden téren kezében
tartsa a hatalmat. Ezt elsősorban a gazdasúgi térre vonatkoztatom, mert tu
dom, bog ykcinek a zsebe telő van ban
kókkal, az parancsol.
A zsidó is magyarországi állam
polgár, azonban a zsidóság érdekei
a magyar érdekekhez úgy arányla
nak, mint a 8:1. Amikor ezt az
arányt megállapítom, nem vagyok
igazságtal:
a zsidósággal szem
ben, de vis
kötelességemet tel
jesítem saját.- fajommal szemben.
Azt látom, a bankok kilencven szá
zaléka, a sajtó hetven százaléka
zsidókézben van, szóval, ahol ha
szonról van szó, ott a magyar faj
nincs úgy képviselve, mint ahogy
a 8 :1-es arány diktálná. Hazaáru
lást követ el mindenki, aki nem for
dul szembe oly irányzattal, mely
ezt a magyar fajt elárulja.

Rakovszky Iván belügyminiszter | dalmat készíthetnek elő. Ez nem jogAnnyi kaland esett már az utóbbi
időben kedves öreg barátommal, programmbészédének elmondására rend, hanem visszaélés a jogrend fo
ma
reggel Nyíregyházára érkezett galmával. Van a jogrendnek Ctry
Rippel, hogy eggyel több vagy ke
vesebb már igazán meg se kottyan és a következő beszédet mondotta: másik, bölcs értelmeése, amely sze
— Az az ember, aki egy ország rint jogrend jelenti azt, hogy az or
neki, tarthatja a hátát miatta is,
elég széles. Rip esetét mindnyájan vezetéséi-e érni magát hivatottnak, szágban mindenki egyformán alá
ki
az államférfi címre és jellegére van rendelve a törvénynek, ahol
méltóztutnak ismerni: ő volt az a
boldog ember, aki < . .zer úgy el igényt tart, ki valóban komoly, ha rend uralkodik. Senki nem teheti azt
zafias
politikát akar folytatni és meg, hogy az ő nézete szerint ideá
talált aludni, hogy Washington írying ur tanuságtételo szerint
sz nemcsak demagógiát, agitációt pro lis okoknál a törvény elkerülésével
esztendeig fel sem ébredt. Hús : ;.-il pagandát, az az ember kell, hogy igazságot szolgáltasson. Ezt a valódi
lendő nagy idő és felébredve Winkle osztályelfogultságtól, felekezeti el jogrendet akarjuk mi, amelyet meg
ur, némiképpen megváltozott vilá fogultságtól és politikai hatalmi is fogunk valósítani.
— A felekezet elleni izgatás jelsza
got talált. Első meglepetése saját' vágytól mentes legyen. Azok, akik
szakállábán tellett, amely is .olyan egyoldalú osztályérdekekért álla vai talán most már halófélben van
nak
sorompóba,
akik
a
felekezeti
nak, de mégis megvannak.
bosszúra megnőtt, hogy a térdeit
Azok, akik a hitet, a vallást le
verdeste, azután ott volt divatját kérdést akarják felhasználni, hogy
az ország lakosságát egymás ellen rántják a politika sarába, az izgatás
múlt ruházata, divatját' múlt beszé
uszítsák, lehetnek népvezérek, de fertőjébe, kik arra használják föl,
de, minden, minden, ami más volt, nem államférfiak.
hogy anyagi előnyökért kalandokba
mint azoké, akik közé váratlanul be-,
A mi pártunk az egységes párt. bocsátkoznak, nem a vallásnak a
pseppent.
A kiegyenlítő politikát irta zászla parancsa, nem a hit szerint járnak
Sok ember agyút Turkál ja ma az jára. Ml nem akarunk egyoldalúan'
olyan jámbor óhajtás, hogy bár el egy társadalmi osztály érdekének el és nemcsak az országnak, hanem
saját hitüknek is kárt okoznak.
aludhatnának néhány esztendőre, szolgálatában állni.
A belügyminiszter ezután hang
mig ezek a csúnya, fekete idők el
- A jogrend kérdésében'többféle eui
,TOW, oz
ouurö,
súlyozta
az adóreform
szükségessémúlnak felőlünk, mig újra egy de szempontot latunk. Vannak emoe-1 gót
és kijelentette, hogy ha a kül
rűs, mosolygó, vidám világra le tok,
1-n Ir akik
n Iz 1 r kereken
l.-oi-n L-an azt
*1 f .álltjuk,
uliH.iir jog . ...... ....
hetne ébredni. IE sok agyíiírkálás rendre nincs szükség, hanem min föld látja konszolidált adó-viszo
>■/. >> n.i
közül természetesen
az Íróké Z1C
és in.
új denki a saját maga célja és föölfo- nyainkat, meg fog szűnni a korona
ságíróké a legnagyobb, akik siettek gása szerint egyéni' vállalkozások esése és ezzel együtt a drágaság fo
is a furkálást papiros-monétákra kal szolgálhatja a maga ideálját kozódása is. A drágaság ellen pedig
nincs egyéb tennivaló,
átváltani, felelevenítve néhai való Nem kell vitatkoznunk azon, hogy jelenleg
mint annyit fogyasztani, amennyit
jó Rip vau Winkle ur históriáját,
az állapot beteges és nem jog munka. Ezután ' röviden kitért a
átplántálván azt formás cikkelyek rendet, hanem rendetlenséget jelent.
belügyminiszter a’ tisztviselőkérdés
ben a mostani időkre.
Vannak, akiknek részére csak ak
Mi más történhetett volna egy kor van jogrend az országban, ha re, majd az egységes párt támogatá• Ilyen modern alvás után Rippel, szabadon izgathatnak, ha uj forra- az ország termel és . a megfeszített
sára hivta föl a hallgatóságot
minthogy, elaludván egy szerény'
k>z>
c-a
kis polgári vagyon birtokában,
olyan szörnyű drágaságra nyitotta visszaadtak neki az aranyakból, vázolt politikai irányelvet. Ezért alkal
ki szemeit, hogy nem maradt más azonfelül pedig még négy darab mas arra, hogy nagy és erős középpártá
terebélyesedjék, és főképpen, hogy magva
Basnyakovicli, a m. kir. rendőr
válat-ztá'e zsúmára, mint sürgősen ezrest.
És ahová ment, akármit vett is, legyen annak a munkaközösségnek, ség margitszigeti látható fejő be
befordulni a fal felé és egészen
amelyről
az
utóbbi
időben
oly
sok
szó
speciális, nagyszerű tudományát csak úgy repdesfek feléje az ezre esett. A felhívás közli még, nogy a leg szélte el e sorok Írójának a múlt
sek. Az egyik kereskedő diszkréten közelebbi választásokon nagyobbszámu koriban, hogy az egész főváros te
plő véve: menten elszenderülni.
nem katholikus .vallási: jelöltet is fel rületén redukálták a rendőrök lét
E sorok iró.ia azonban, aki egé meg is kérdezte Riptől:
— Aranyban tetszik? Én dollár állítanak, tekintet' nélkül arra, hogy so számát, egyedül a Margitszigeten
szen véletlenül abban a szerencsé
ban.
rakozik-e mögöttük a ncmkatholikus vá nem. Pedig ez az Istentől teremtett
ben részesült, hogy személyesen
Hazamentünk és Rip tárcája öt lasztók nagyobb tömege, vagy nem.
kis bázisa fővárosunknak aa egyet
megismerhette Winkle urat még a
len hely talán, ahol fegyelmezett
háború előtt, egészen más történetét venezer koronától duzzadt. Akkor
ocsúdott
csak
fel
ámulatából
anyrendszerető közönség található. Itt
fald ja . e mostani felébredésnek.
nyira,
hogy
kérdésekkel
forduljon
mindenki tudja, hogy a fűre lépni
• Rip, mint mindenki tudja, régótáneki,
tilos, hogy a lóvo.nat nem arra
Ból fogva kis. polgári vagyonnak hozzám. Megmagyaráztam
hogy
a
korona
mai
állása
mellett
való, hogy siessen, hogy akinek
.Van birtokában, amely körülbelül
hincs legalább 200 korona a zsebé
10.000 koronát tett ki a boldog béke körülbelül három millió koronának
ben, az nem fürödhet a Strandban,
időben. 10.000 korona nem volt nagy boldog birtokosa.
Nagyatádi
Szabó
István
földmlhogy a tejcsarnokban sokkal jobb
— Három millió? — kérdezte bol;
■pénz, de Rip, ide-oda utazgatván,
a jegeskávé és szalámi, mint a tej
dogan
Rip
és
gyorsan
levágta
a
szaveléstigyi
miniszter
Gömbös
Gyula
mégsem szeretett a beváltással bí
belődni és éppen utolsó elalvásának kállát. — Akkor igazán más foglal kíséretében vasárnap délelőtt 11 termékek, hogy a romok között a
iceggelén váltotta be az internacio- kozást választék. Három millióval árakor Barcsra érkezett Ulain Fe harmadik mindig megijeszti a má
sik kettőt, szóval akkora a rend a
nális pénznemre: aranyra. Költeni már érdemes egyébnek is lepni, mint renc támogatására.
Margitszigeten, hogy a rendőrnek
belőle már nem volt ideje, mert alig alvónak.
—
Lesznek
talán
olyanok
Barcson
hétszámra nem kell jegyzőköny
És ébren maradt.
(te)
jött haza a kis, finoman pengő
— mondotta — akik Gömbös Gyula vezni. És ime, e héten mégis tör
zacskóval, „Nnr ein Viertelstündtént
olyasvalami, ami rendőri, sőt
megjelenését arra szeretnék magya
phen‘“ kiáltással fölfeküdt a köny
gyermekvédelmi beavatkozást kö
vespolcra, nagyot horkan tott és
rázni, hogy bizonyos erős, keresz vetelt, nem kis szenzációt keltve a
.azóta ki sem nyitotta a szemét
tény, nemzeti irányzat hangoztató- szigeten nyaralók között
máig.
ja vagyok, melyet ők nem nagyon
Egyik hideg reggelen .ugyanis
' Ma délután némi nyújtózkodások
Páris, julius 23.
*
és krákogások után felébredt. Nem
A Temps vezércikkében írja: Francia helyeselnek. Ezeknek azt mondha Kraszner igazgató fülét gyermeksirás
ütötte meg. Elképzelhetetlen
tartotta szükségesnek érdeklődni a országnak azt kell szem előtt tartania, tom, nagyon jól tudják a barcsiak,
dolgok iránt (lehet, azt hitte, hogy hogy Németország pénzügyei rendbe mi az én politikai irányom és ha volt és mégis igy volt, a parkból, a
^nyleg csak egy negyed óráig jöjjenek, kölcsönt kapjon és fizetési kö- együtt tudok működni Gömbös Gyu nagyszálloda plántái tájékából apró
telettségeinek megfelelhessen. Abban a
gyereknek sírása hallatszott fel az
aludt) én sem tartottam szükséges pillanatban, amikor Németország a I
nek a felvilágosítást, elővett a március 21-iki moratórium ellenére fize lával, legyenek meggyőződve, hogy igazgatósági irodákba. Kiszaladt a
Zacskóból néhány tizkoronás ara tésképtelennek jelenti magát, széleskörű ezt csak a nemzet érdekében törté- személyzet kutatni, hogy honnan
nyat, a löbbit elzárta Íróasztalom rendezési programmot kell elébe szabni. I Dik. Akik a jogrendről ás az atroci eredhet a sirás és ime az egyik
pálma tövében gondosan bepólyá
fiókjába és megindult velem együtt Mindenekelőtt a szövetségesek tartozá tásokról beszélnek,
azoknak azt zott, de kis kacsóját marokra fog
sainak törlését kell elrendelni, továbbá
le az utcára.
az elpusztított területek fölépítésének el- mondhatom, soha nem volt még mi- va, prrát szemét dörzsölve a hideg
Ebéd — jó étvágya volt mindig — Bőbbsftffét és szükség esetén biztosítékok
z.
1 nisztereln8ki aki oiyan erősen ke- től, apró vagy kéthetes csecsemő
leves, hús, főzelék, tészta, gyümölcs, mellett német külföldi kölcsönök szer
zében tudta volna tartani a jövő feküd ta fűben és . keservesen sírt
sajt, feketekávé. Rip meg sem'nézte zését kell biztosítani.
Az Echode Paris Írja: Az, amit a megóvását, mint Bethlen István a nyári fagyos reggelen.
a számlát. Nagyúri gesztussal — gaRögtön bevitték az apró vendégel
(raraneiabizottsáff
Berlinből
hozott,
nőm
vnllérember, sőt könnyelmű lett egy
gróf.
a Nagyszállóba, megvendégelték,
kicsit az jitóbbi időben — odapendi- ogyób, mint tájékozódóéi rendszer, moly
Nagyatádi
után
Ulain
Ferono,
majd
a
szövetségeseknek
lehetővé
teszi,
hogy
azonban egyrészt mert nagy a la
íett egy hüszkőronás aranyat az
káshiány a Nagyszállóban', más
asztalhoz. A főur szemei felcsillan napról napra megállapíthassák Német Gömbös Gyula mondott beszédet.
fizetési készésgét. ■
— Ha vannak a kerületben olyanok, — részt mert egy ilyen kényes ízlésű
lak, táskájába nyúlt és nagy haj- ország
Berlin, julius 23. (Wolff.) A reggeli mondotta,— akik azt mondják, hogy én vendégnek nem tudtak kellő ellá
lóngások között leszámolt Rip elé lapok Jelentése .szerint a contrumpúrt
5500 koronát.
első elnöke az elnökség nevében felhí erőszakos ember vagyok, azoknak azt tást adni, átadták a rendőrnek, aki
— Hé — csodálkozott az öreg — vást tesz közé, amelyben többek között mondom, igenis, erőszakos vagyok min rögtön gondoskodott Pálma kisasza következőket mondja: A pártviszonyok denben, ami a magyar nemzőt érdekét szony kifogástalan elhelyezéséről a
nem téved?
— Bo-bocsánat — hebegte a főpln- egyszerűsítése éa egységcsitéso ma élet szolgálja és oröszakos vagyok minden lelencházbatí.
Végre tehát jegyzőkönyvet vehe
cér és leszurkolt még 200 koronát, kérdése Németországnak. Szükségünk kivel szemben, aki a nemzet egységét
tett fel a margitszigeti őrszem és
majd, hogy újabb korrektúra ne van ma erős pártra, mely megbirkózha- meg akarja bontani.
tik
a
jelen
szociális
feladataival
és
át

jelentette Bosnyakovlch parancs
történhessék, sietve távozott.
hidalhatja az osztályok közötti szakadé
— Valószinüleg azt is mondották, hogy noknak, hogy , . . ismeretlen tettes
Ruha is kellett Winkle Urnák. kokat, amely a rendeket és felekezete
*
Beá
koronát fizetett legutóbb, ket visszavezeti az építő politikai mun nem szeretem a zsidót A zsidó is épp ellen megindult a nyomozás.
tnöet Is letett a pultra öt aranyat kához és híven őrt áll az alkotmány úgy van teremtve, mint én, tehát neki
flasn moMlhnl R>2jMlÍAtí

Pálma kisasszony
a Szigeten

Gömbös
a zsldfikérúésrfl

A német centrum
egyesítési Kísérlete

Budapest, 1922. jullua 21
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PESTI SÉTÁK
Mozaik
Csak két pillanat felvétel a meg
figyelés kodakjával, anélkül azon
ban, hogy bármiféle morált is óhaj
tana a fotográfus e hir. enyveshá
takhoz fűzni. Célja — ha ugyan
egyáltalán van célja — mindössze
annyi, hogy a fotográfiákat oda
tartsa a pesti ember szeme elé azzal:
nézd meg jól, mert nem olyan vagy,
amilyennek kiagyalt cikkek és regé
nyek kedveskedve beállítanak, ha
nem ilyen, amilyennek a masina le
kap, ha nem vigyázol oda, ha nem
vágod magad pózba, nem affektálsz, nem szinsézkedsz, hanem mégy
egyenesen az utcán, feltartott fejjel
és hátadat nem görbíti meg sok
apró és nagy komiszságodnak
terhe.

— Arról a megdöbbentő
értesülök, hogy szombaton nem lesz
iilés — ezt a paradoxont pó .leken ulkonyálkor Vázsonyi Vilmos moudt.i c.
nemzetgyűlés folyosóján.
I-s valóban, alig, hogy egy napja ki
mondták az indemnitási vitu BÜr;;ő3ségét sictvo egynapos vakációt u;lnak.
A megokolás, hogy gardái.ott a
túlsó oldalon haza akarnak egy kicsit
rándulni, hogy egy kicsit ők maguk is
odatarthassák u zsákot a maiánáhon,
amikor az n búzát ereszti. Egyszóval,
igen örvendetes volt ez az egynapos
szünet, amely ellen még n szocialisták
som tiltakoztak, meri nekik i.i van egy és
más elintézni való marániij.y iik. A va
kációtól niég ők ‘ein ijednek meg, akik
pedig úgy utasították vissza a 130 ko
ronás cukrot, mikor a háznagy fölkínálta
nekik, mintha magú a sátán kísértette
volna meg Őket.
Aztán meg a szünet nem is árt egy
kicsit, mert bizony az indeninitúsl vita
egy kicsit megöregedett, lörődött, fá
radt lőtt. Lassan vonszolja a testét,
noha nem lehet mondani, hoay vérfer
tőzése van, mert a két ellentétes pólus,
az ellenzékkel versengve a kormánypárt
is állandóan kiállítja a mr.ga szónokait.
— Hűt most csak nem mondhatják,
hogy mi .obstruálunk, amikor a kor
mánypártról éppen annyian beszélnek,
mint innen? — vélekedik egy ellenzéki,
de egy másik hamarosan lehűti:
— Ugyan kérlek, a választójogi ja
vaslatnál is azt mondták, hogy mi liiucitottuk meg annak törvénybeiktatását,
pedig a kormánypárt obstruálta meg a
javaslatot. Az utolsó napon már kötéllel
fogták a szónokokat.
Ezúttal azonban ogyik oldal sem tehet
szemrehányást a másiknak, mert ha ez
obstrukció, akkor mind a két l'él ob
struál, lia meg nem az, ükkor is kvittek
lehetnek. Általában azonban megcsap
pant az érdeklődés, aminek legelső oka
az, hogy Jlassay Károly elutazott pi
henni. Ha pedig ő pihen, okkor a par
lamentbon sincs nyugtalanság, hiába

rA luxuskutyák most nagy divat
ban és nagy becsben vannak. Köny
vben. érthető. Egy ilyen dög kénye
sebb bélit, mint- akármelyik közép
iskolai tanár, tehát eltartása is jóyal többe kerül. Már pedig ma, mi
kor, az ország lakosságának igen
tekintélyes része nem ehetik naponta kedve és étvágya szerint,
csak elég úri passzió egy hasznot
nem hajtő, rengeteg fogyasztó já
tékszert tartani, amely eleszi mások
elöl az eledelt. De nem ez a fontos.
Ahogy megyek a körúton, egy
szerre dühös csakolást és lélegzetfojtóan ijedt sikkoltozást hallok, i
Egy kis lány sikoltozik — hat éves I
lehet — ijedt sáppadtsággal igye-[
ifcezw hátrálni a fal fele a körülötte [
ugráló hatalmas farkaskutya elől. ;
A farkaskutya — hivatalos kutyológlai nevén német juhászeb — mint
méltóziatik tudni, egyike a legna
gyobb és legizmosabb kutyáknak.
Leeht hogy tréfál, lehet, hogy csak
ijesztgeti a gyereket, lehet, hogy ép
penséggel játszani akar, a gyerek
Az Andrássy-uton megy kereteiül.
azt nem tudja, a gyereket csuklás
kapja elő a rémülettől és a szemei Már bot sem kell neki. Szépen, ren
desen
rakja egyik lábát a másik elé
fájdalmasan nagy karikára nyíl
és senki sem látná meg rajta, ,<.ogy
nak.
Három vagy négy percig tart ez egyszer az a veszély fenyegette,
a csúnya jelenet. Senki nem mer a hogy béna marad életére. Az Opera
kutyához nyúlni, mert hátha hara felől egy autó jön. Örült iramban, t
pós, még az gazdája sem, aki tíz lé fis tülköl. Dé fordulni csak nehezen i
pésről igyekszik a rakoncátlan fene tud szakasz veztő barátom, futni I
pedig egyáltalában nem. fis folyton •
vadat csillapítani:
közelebb és az autó — másodpercek '
: — Duxi, her! Duxi, sofort her!
Díl.xiról lehámlik a német kul tizedrésze csak az egész — és foly !
túra, Duxi most nem érti a germá- ton tülköl és barátom —• most már •
íipk idiomját, Duxi passziózik. fis barátom — arcán kínos erőlködés. ;
csak akkor, hagyja abba, amikor Egy rémült másodperc — az autó i
becses kedvtelése már megelégelte lefékez. Egy centiméterrel gurul el ■
barátom mellett és ittasai — dühös '
az Ugatást.
Minthogy, Ígéretünkhöz nem fü rosszólással néznek vissza utána . . .
zünk tanulságot ehhez a kis mesé
hez, csak megmondjuk, hogy mi tör

tént:
A kis lány odatámaszkodott a
ház falához és biztosan nem a Nem
zeti Színházban tanulta azt a moz
dulatot, amellyel a jobbkezét sze
gény, pici halálrariadt szivecskéjére
szorítja.
Duxit néhány lépéssel
odébb rendszabályozza a gazdája. A
kezében tartott, összehajtogatott új
sággal néhányszor szelíden meglcgyinti:
— Du Spltzbub, dúl
fis a hangján valami nem titkol
ható büszkeség játszik. És tovább
mennek. A kislány ottmaradt, mert
a lába annyira remeg, hogy még
Hem tud elindulni.
•

Sókan vannak a sánta és lassujárásu emberek szép fővárosukban.
Istenem, háború volt és ezer, más
szörnyűség. Elnéztem a napokban
egy ilyen nehézlépésü embert. El
néztem, mert ismerem, a mellettünk
fekvő ezrednél szolgált, szakasz ve
tető, és egyszer nagyon megtalálta
nyomni a gránát szele. Akkor nem
tudott a két lábára lépni sokáig.
Most
ha IGSS'IH,
lassan, óvatosan <■',
is,
wv pedig, ll(l
de t ‘_____
tyefy&es&i s&áió omb&L&k szoktak
*

rendeznek közbeszólási baritonista-ver
senyt báró l'o:k,iu:tic:'-:y Endre, Varsá
nyi Gábor, Urbunies Kálmán, Halász
Móric és l'a'zcsi i)é:.o .
A levegőt nem k’.iet többé fölvilla
nyozni. Míg egy dolog azonban
segíthetne: ha llakcvszky István
szólal. Ez azonban, ami nagyon bizony
talan, már csak azért is, mert egy Rakovszky-bfszédhoz nagyobb ellenzéki
kíséret kell, mint amilyen még itthon
var.. Ám lehet, hogy az öreg tigris va
lamire készül, mert nagyon figyeli a
szocialista szónokok börzédéit. A minap
is tölcsért csinált a kezéből a füle köré,
amikor Várnai Dániel tudományos fejteg-- léseit hallgatta.
Kein fog fölszólalni Vázsonyi Vilmos
icni és akkor azuián igen megritkul az
ellenzéki szónokok sora, akik között
azonban még mindig van öt szociál
demokrata. így vaíószinüleg hétfőn ke
rül a sor Kéthly Annára és Esztergá
lyos Jánosra.
Az indemnitási vitának eseménye
azonban Gömbös Gyula és Szilágyi Lajos
mérkőzése lesz. Vezérkariak egymás kö
zött: — ismét színre kerül ez az izgal
mas jelenet. Szilágyi Lajosra már péntokon rákerült volna a sor, de „letörüt
közőit", mert ő csak Gömbös után akar
beszélni. A csata kemény lesz és bármi
lyen szolid szándékai legyenek Gömbös
nek, r.z összecsapás szinte elkerülhetet
lennek látszik akkor, amikor Szilágyi
magának követeli — az utolsó szót.
Ezzel azután elmúlik az indemnitási
vita utolsó szenzációja is, aminthogy
elmúlt az utolsó előtti is, a Wolff Ká
roly beszéde. Amíg a városházi matador
frázisait harsogta, szintű zuhogott a
kormánypárti taps. Aztán szétfoszlottp.k
a frázis-buborékok és ha megkérdeznék
bármelyik lelkes tapsolótói, hogy mit is
mondott, bizony ogy szavára se emlé
keznének. Pedig vezérnek kiáltotta ki
magát, vagy ahogy mondják, hadat
üzent Bothlennek. A vezér azonban ma
gára maradt a liadüzenottol. Még .jó, ha
Csilléry András megmarad hadsereg
nek.

— Blacke őrnagy földkörüli repülő
útja. Blacke őrnagy földkörüli • repülő
útjában tegna elhagj la Karachit éa
folytatta légiutját. I Legközelebbi állo
mása Ambala. Az őrnagy Allahabad
vagy Cu’vnpore érintéeóvol szándékozik
Calcuttába repülni.
— Francia vélemény a Jugoszláviában
kiutasított magyarok ügyéről. A Tempa
részletesen foglalkozik a Jugoszláviából
kiutasított magyarok ügyével. Közli azt
is .hogy a magyar kormány már teljes
mértékben orvosolta azt a sérelmet, ame
lyet a szerb kormány a kiutasítások
okául felhozott. Budapesten egyébként
azt hiszik — Írja a lap —, hogy a.szerb
kormány a kiutasítások révén tulajdon
képen azoktól akart megmenekülni, akik
a küszöbön álló választásokon kétségkí
vül a kormány ellen szavaztak volna.
— Halálozás. Impozáns részvét mel
lett kísérték vasárnap délelőtt utolsó
útjára Latkovich Eleket, a nemzc^yülés
irodájának főigazgatóját a Farkasréti
temető halottashúzából. A gyászszertar
tást dr. Kovács Kálmán V. kerületi'
apátplénános nagy papi segédlettel vé
gezte.
— Óriási siker mollett kerül bemuta
tásra a Kamarában az Osztrigás her
cegnő és a Szédületes hnrrler. Előadá
sok nyitott tető alatt 6, háromnegyed’ 8
és fél lü órakor.
A Margitszigeti*
1 és Scala-Moxgó
együttes uj műsora. Szombaton este mu
tatta be a két színház ‘uj közös műsorát,
molyon egy száenzációs, ötfelvonásos
olasz kalandortörténet, az Atléták harca
dominál, a híres Albertini-csoporttal. LA
Scala-ban ezenkívül 1 pompás burleszikmüsor lösz, a Margitszigeti-Mozgóban
pedig mint kisérő lilm Henry Bataille
Kétfélo szerelőm cimii 4 feNoaiásoa
színmüve kerül • szinTe. Jegyeik a pénz
tárnál.

Lóverseny

Kedden kezdődik a kétnapos pestvidéki
mecting, azonban jelentős verseny sem
a keddi, sem a csütörtöki programmon
nem szerepel. Az első napra tipjeink
ezek:
I. Lángzó—Násfa
II. Furfang—Iródiák íd.
III. Kabala—Azadeh
'
IV. Betörő—Ares
V. Nevető—Radegundo
tásból nem lett semmi. Visszaköve
VI. Babuczl—Csokonai
telték Ncéscrtől a pénzt, aki a felét
VASÁRNAPI .VERSENYEK
meg is fizette. Közben Neéser föl
Valóságos - bookmaker vérfürdő volt
kereste dr. Rupert Rezsőt nemzet tegnap Megyoron, valamennyi versenyt
gyűlési képviselő ügyvédi irodáját, a favorit nyerte meg, sőt még a könyve
ott elpanaszolta, hogy Hir János sek egyetlen reménységébep, a nagymoHir György képviselőre való htvat- zőnyii kétéves handicapban is a három
kozással 600.000 koronát a Britániú- legjobban fogadott ló foglalta le a he
val való fenyegetéssel vette el tőle lyeket. Az egész ineeting a' realitás je
zajlott lo és minden tekintetben
és azt mondta neki, hogy ha nem gyében
sikerültnek is tekinthető, ha a régi ugrófizet, akor Hir György segítségével mcetingektől móg mindig messze is volt
bevitetik a Britanniába, ahonnan sportnivó dolgában. Ennek azonban egye
élve nem fog kikerülni. E tényállás dül a háború alatt leziillött, kipusztult
alapján ügyvédi fölszólító levelet ugró-anyag hiánya az oka, amit az Urküldtek Rupert ügyvédi irodájából lovasok Szövetkezete nagy áldozatkész
*
Hir György képviselőnek is és kö- séggel igyekezett elfeledtetni monstre
zölték vele a Neéser által adott díjazású ugróversenyek kiírásával.
I. 1. Vonzalom (4 lr.) hg. Odescalchi.
tényállást és választ kívántak arra
hogy hajlandók-e Hírek a jogtala 2. Bovary (4) Wittmann F. 50:0.
II. 1 Kindy (5^ r.) Hauser V. 2. La
nul elvett pénzt vissza szolgáltatni.
Ez az ügyvédi fölszólitólevél ké cika (3) Orora fhgy. 3. Gábordiák (3)
F. m.: Flcury. 50:80.
pezi a mostani biinper anyagát. Hir Gimpi.
III. 1. Anyukám (ÍZ r.) Gimpl, 2.
György képviselőtársát zsarolás és Bombulus (2H) Rojik. 8. Mandragora II
rágalmazás címén jelentette föl, de
— A magyarországi húsipari mun az ügyészség megszüntette Rupert 1 (10) Göllci. F. m.: Dölyföe, Napvilág,
kások nagygyűlése. Vasárnap dél ellen az eljárást, mert a fölszólitó Our Miss Glbbs.
IV. 1. Sorvins (8:10) Csernovits un. 2.
előtt mintegy 2000 húsipari munkás levél a zsarolási kísérletének a je Magda
(11:10) Rakovszky ur. 3. Driva
gyűlt össze a régi képviselőházban len-egeit egyáltalában nem foglalja (3) hg. Odescalchi. 50:70.
a már régebben megindult béreme magában. A rágalmazás vétségének
V. 1. Donna Magda (1) Takács. 2. Fhxllési akció véglegs elintézése érde elbírálása végett pedig az iratokat mine (4) Pap. 3. Kótyagos (8) Toleki. F.
kében. A gyűlést Reise Mór elnök u büntetőjárásbirósághoz tették át m.: Róllzsi II, Ráckor, Katyi. 50:90,
nyitotta meg, aki előadta, hogy a J)t. Tóth László büntetőbiró a mff- 50:70, 90.
VI. 1. Delicat (1H) Hofbauer. 2. Myo-j
húsipari munkások nehéz megélhe sik két vádlott kihallgatása után a
tési viszonyok miatt fizetésük eme tárgyalást elnapolta és megkeresi sotis (lJ-á) Blciste. 8. Maya (1>£)» Szalését kérik. Határozati javaslatot a nemzetgyűlést Rupert mentelmi bóky. 50:105.
VII. 1. Adoma II. (1J4) Szabó Gy. 1
olvasott ezután föl, amelyben a jogának fölfügggesztése végett és
gyűlés utasítja a szövetség végre csak azután tűz ki újabb tárgyalási Tik-Tak (4) Hofbauer. 8. Gyöngyi (8)
I’app. F. in.: Amok, Parázna, Moreda,
hajtóbizottságát, hogy az Illetékes határnapot.
Balbina, Bohém, Kiss me qulck,
helyeke na bérek fölemelése miatt — Magyar határkérdések a londoni Sógor,
Flttflrity. Virgonc.
lépéseket tegyen.
népszövetségi tanács előtt. A
„ Morning
— Hír György följelentése Ropcrt 1 Post hosszabb tudósítást közöl a nép
Rezső ellen. Hír György kóppviselő I szövetségi tanács londoni üléséről és ez
Árutőzsde
bátyja Hir János magántisztviselő zel kapcsolatban behatóan ismerteti az
I osztrák-magyar kérdést, valamint azt a
érintkezésbe lépett Neéser János I vitát, amely a kérdésről a tanácsülésen
Aa értéktőzsdei magánforgalomban
novű emberei, aki azzal dicsekedett, [lefolyt.. A tanács méltányosságból hoz a tegnapi
*
----- első hivatalos szombati fór
hogy marhaosempészekkel áll ösz- zájárult (i kérdés előadójának, llymant- ?aiom után üzletet nem igen kötöttek.
A
spekuláció
a
legmagasabb
fokú
tarszeköttetésben. Hir János Neéserrel ■ nnk ahhoz a javaslatához, hogy , az
megállapodott abban, hogy egy na [egyenlőség kedvéért Magyarország kép 1 tózkodást tanúsította. A nyugodtabb
gyobb marhacsempészési ügyet bo viselőjét is meghívják ai ülésre. Ugyan- ! kedéllyé lugy néhány részvényt, mint
nyolítson le. A tárgyalások
_ után I Ilyen eljárást követtek a szerb-magynr a valutákat Arfolyamlkat véve, a teg* •'
.... ’lr 1 ' "
, ha:u. i aoly a tanácsúak . napiaknál alaukuuya'ubre bocaullék. Dq1« |
| lár 1GWH-W10, mátka 81W
«
*
Jöhetett, <
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zéseit H így vógeredmőnyhen
ma a legolcsóbb kazlescdésl
,,,i
lyen a tulajdonosai nyernek ia
,fc
Százezer hamis Memphis és Király cigarettát adtak el Jelül, hogy használják. Könny™8 ?'
§ A kültelki Doh-Juan. Prautncr
értheti a helyzet, lm elgondolja ?'s'
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
“O
egy évvel ezelőtt még egy co
József nó közös háztartásban élt
túrakocsit másfélmillió koronáért i.,
Reltter Józseffel. Erre azonban ha
Most,
hogy a dohánynemüek
A detektívek még aznap rajta- hotelt
knmrt. m!g ma már ilyet
?
marosan ráunt és összeállt Tónner megdrágultak, a zugárusok ismét csipték u clgarettahamisitó társa llón alul aligha lehet beszerezni
István napszámossal. De ennek az működésbe kezdtek és n fővárost ságot is. Behatoltak a lakásba, ahol most lm kiszámítjuk az aatótartá, ,
oldalún sem érezte jól magát Bó épp úgy mint a vidéket, teljesen el éppen dobozokba csomagolták a évi költségét, - ez körülbelül 7Dni
árasztják hamis cigarettákkal és Memphys és Kirdíjz-cigaretta hami koronára tehető, _ úgy könny,,,
káig és visszavágyott első szerel szivarokkal. A rendőrség emberei sítványokat. A lakásban házkuta , lapíthat,uk, 1-ogy eRi ezelőtt egy éív
méhez. Múlt hetekben Tonner éppen ezért a múlt héten razziát tást tartottak és egy szekrénybe el i vett egy ilyen músfélmilliúB kocsit »
nagymennyiségű dohányt egy évi használat után nemcsak hojrv *
egyik kültelki korcsmában íddö- tartottak azokon a helyeken, ahol rejtve
gált, amikor beállított Reltter, Jó már azelőtt is hamis cigarettákat találtak, ezenkívül ezerszámra menő kocsi teljes vételárát kapta vissza V
gyártottak.
hülzniket
és a gyártáshoz szüksé nem még azonkívül másfélmilliót
zsef Prautnernéval a karján. Ez a
sett rajta, amiből bőven futotta m
A razzia alkalmával előállították ges eszközöket.
tartásnak a 700.000 koronás költség,
szemérmetlen' hűtlenség
annyira a főkapitányságra Kiéin Jenő és
A társaság tagjait Kovácsékat és val a kocsit teljesen Ingyen használta,
dühbe hozta Tonnort, hogy felug Ravasz Árpád foglalkozáspélküli ahol bevallották, hogy már hetek
amellett még szerzett vele nyolcszó„„
kereskedősegédeket,
akik
elmondot

rott és zsebkésével megszurta a ri
Sütőt előállították a rendőrségre, -egynullió koronát tiszta liaszoekéjm
válisát. Könnyű testi sértésért kel ták, hogy tagjai egy bűnszövetke óta foglalkoznak hamis cigaretták
Magyarországon jelenleg három u
lett Tonnernek most felelnie. A já zetnek, amely hamisított cigarettá gyárátásával és eddig közel száz lyen állítanak elő mindössze autókat1 .
kat hoz forgalomba. A detektivekrásin róság el itélto 8 napi fogházra nek elmondották továbbá, hogy ó- ezer darbot hoztak forgalomba. A Győri Vaggongyúr, a Magvar Általi
gyártásba rajtuk kívül részt vett nos Gépgyár s a Magyar Fiat Müvek
ós 200 korona pénzbirságra.
budán, egy Lajos-utcai földszinti még két fiatalkorú leány is, akiket MAG es a Győri Vaggongyár ugyszólvin
§ Egy pohár sörért _ 500 korona. A házba rendezték be a cigarettagyá szintén őrizetbe vettek a főkapi kizárólag kistipusu, 8—10 lóerős géne.
választás idejére kormányrendelet tiltja rat, ahol rajtuk kívül Kovácsi An tányságon.
ket hoznak forgalomba, míg a Fiat-mii.
uz alkoholfogyasztást. Ezt tudta ugyan tal és a felesége, Sütő Nándpr hajó
nagyobb túrakocsik előállításával
A cigarettákat két pincér által vek
Salamonovics Mór, Dob-utca 34. szám munkás és még két nő gyártják a
is foglalkoznak. A kedvező konjunktúra
hzták forgalomba, az egyik volt hatása alatt újabban az autógyáraink
■alatti ’korcsunáros, do ő azért mégis adott hamis cigarettákét.
a tilalojnidő beállta után is sort egy
Rajner Béla, akik azokat zugkávéA detektívek másnap figyelni házakba adták tovább a trafik élénk exportot létesítettek a Balkánnal
vendégének. Alkoholtilalom metgszegése
valamint a nyugati államokkal s a kis
miatt szombaton a bíróság 500 korma kezdték a jelzett házat és észrevet árnál magasabban. Az utcai árusok szívós, pompás munkateljesitmónyü s
pénzbirságra ítélte. Az ítélet jogerős.
ték, hogy a házból bizonyos időkö is vettek tőlük jelentékeny rneny- szolidan megépített magyar kocsik a
§ „Egy férfi szerelemé." Újhelyi zökben gyanús külsejű fiatalembe nyiségben.
külföldi köröknek is legnagyobb meg.
Nándor ismert írónak fenti cimü rek távoznak és a kezükben na
A detektívek másnap fölkeresték elégedéséro szolgálnak s ami fo„ ár te
könyvét tudvalévőén az ügyészség gyobb csomagokat visznek el. Az
kintetében csaknem fölveszik a ver
szeméremsértés miatt elkobozta. E egyik
fiatalembert a detektívek azokat a zugkávéházakat, akik a senyt a nagyon olcsónak mondott ameri
héten nuís formában került szóba a megállították,
majd igazoltatása hamis cigarettákat vették -és elad kai Ford-koesikkal is sőt, ' tetszetősség
járásinróság előtt a már elkobzott után felbontották a nála lévő cso ták. Két kávéházból tizennégy em szempontjából messze felülmúlják az
bert állítottak elő, akiknek hamis utóbbiakat. Egy Ford-kocsi ára ma 7könyv. Bauor Miksáné ugyanis fel magot.
jelentette szomszédját, Styx GerAz ujságpapirosba göngyölt cső cigarettákat találtak és valameny- 800.0G0 korona, tehát a különbözet éppen
írelyné; és ennek leányát, Annát, magba kétezer darab cigarettát ta nyiről megállapították, hogy rendes séggel nem tűin agy s amennyiben sike
foglalkozásuk nincsen. Ezért mind- rülne a közeljövőben az anyagbeszerzést
hiért ők azt állították a lányáról, háltak Király és Memphys hülsnik
*
ki még csak a kereskedelmi iskolát be. amelyekről alaposabb vizsgálat annyiukat átszállították a tolone- olcsóbban eszközölni a magyar autógyálátogatja, hogy ez Újhelyinek „Egy után megállapították, hogy azok házba, ahol a további eljárást meg raknak, úgy már a közeljövőben a világ
piacon élénk konkurrenciát fejthetnénk
férfi szerelme" című könyvét ol közönséges hamisítványok. A fia indították ellenük.
ki az agyonreklamirozott, néni tulaáguvassa. A pikáns hátterű tárgyalás talember, akit Rajner Bélának hív
A rendőrségen elhatározták, hogy san esztétikus külsejű Ford-kocsikksl
azonban elmaradt, mert u felek tak, ezután bevallotta, hogy a ciga ezeket a razziákat rendszeresíteni szemben.
egyike som .jelent meg a kitűzött rettákat egy Nagymező-utcai kávc- fogják, hogy ezáltal is véget vesse
A magyar vúg4r"4közönség a magyar
tárgyaláson és így a bíró kénytelen házba akarta vinni, ahol valóságos nek a hamis dohánynemüekkel való gyártmányok mellett természetesen erő
volt az ügyet megszüntetni.
zngbörzézés folyik az ilyen hami- üzérkedésnek, amely ismét egyre sen favorizálja a jól bevált külföldi már
§ A mi házmestereink. Sós József és Bitványokkal.
kákat is, különösen a német ismert gyá
nagyobb arányokat öltött.
felesége a Dembinszky-utca 6. számú
rak készítményeit. Jellemző, hogy példá
(házban a házmester! tisztséget töltik be.
ul Benz-kocsit ma úgyszólván teljesség
Természetes, hogy a lakókkal fzömben
gel lehetetlen kapni Buclnposten. Ennek
állandóan éreztetik fe-lsűbibségüket és
most már Hajdú visszanyerte sza az oka, hogy a mannheimi nem-gyár,
mindenkinek kcllemetlcnikodncík. A ház
mely
12.000 munkást foglalkoztat s megbadságit, Halásznak ellenben még
egyik lakója, ZoLenka. Lőrinc megelégelte,
a házmesic) pár bábáskodását. Egy szó-,
a már egyszer, birtokában volt feszitett üzemével napi i7 kocsit dilit
elő,
már
két évre eladta Amerika szdváltás állni mával ugynuis a Sós házas Egyezség, amely rágalma"
200.000 koronája sem
*
volt meg.
mára az összes ez idő alatt előállítandó
pár azt mondta Zd ónkénak, hogy men
zással végződik
A póruljárt gyáros erre levelet kocsijait, még pedig dollárokért s nem
jen ki a házból és engedje át lakását
tisztessój.-es embereknek. Zelenka ezért - A Hétfői Napló tudósítójától. - irt Hajdúnak, melyben azt állította labilis márkáért.
dr. Bállá ügyvédről, hogy erőszak
l>M8ületsértés miatt feljelentette Sósa
kat. Buz’íth Jenő járásbiró Sóst 700, a
Néhány héttel ezelőtt a Fis.cher kal szerezte meg tőle a visszavonó
feleségéi 1400 korona pénzbírságra Ítélte. József szikvizgyár feljelentést tett kérvényt. A levél eme részét dr.
§ Szállodai fehérnemű a Teioki-téran. ismeretlen
tettesek
ellen lopás Bállá magára sértőnek találta és
Az ügyeletes d etek ti veknek feltűnt, hogy miatt, mert gyárából napról-napra Halászt rágalmazás miatt bepana
újabban sok használt ágynemű kerül a
különféle
szikvigyári
felszerelések szolta. Most tárgyalta ezt az ügyet
Teleki-béren forgalomba. Rövid vizsgálat
után nieuHHapifottí'lk. hogy ez a holmik tűntek el. A rendőrség csakhamar, dr. Káry István járásbiró már má
Az Izzó negyvenkét millióra emeli tő(kiselejtezett) dolgok ugyan, de minden kinyomozta és letartóztatta a tette sodízben. Miután sem az első, sem kéjót. Az Egyesült Izzólámpa ég, Villa
esetre lopásokból keli szánnozniok. A seket a gyár több alkalmazottjának a második tárgyaláson Halász nem mossági Részvénytársaság legutóbbi köz
nyomozás kidöntötte, hogy egy Mohiár személyében.
tudta bizonyítani, hogy dr. Bállá gyűlése elhatározta, hogy egy külföldi
Béla nevű munkakerülő egyén a szállo
Az egyik gyanúsított, Haján Ig erőszakosan járt volna el vele izzóiámpagyár megszerzése, kibővítése és
dákban mint besurranó tolvaj grusszál nác egyezségre lépett a gyár tulaj szemben, a bíró Halászt a rágalma egyéb, a vállalat önellátásához saüiktóés az szállítja lopott áruit a Telpki-téri’e.
ges cikkeket előállító uj üzemek bekap
Sikerűit őt letartóztatni és bíróság elé donosúval, Hálása Istvánnal és kö zás vétségében bűnösnek találta én csolása, végül saját üzemének kibővitésa
állítani, ahol 4 évi fegyházat kapott. Az telezte magát 200.000 korona erejéig elítélte 2400 korona pénzbírságra. folytán előálló tőkeszükségletének fede
ő fővénaz orgazdák is foézrckcr ültek r, céget kártalanítani, ha viszont a Az ítélet kihirdetése után Halász zése céljából alaptőkéjét 9,500.000 ko
Hirsch Mérné, Paukev Farkas, Freiden- cég visszavonja ellene tett pana bejelentette, hogy dr. Bállá ellen rona névértékű részvény kibocsátáaa ál;
berg Rudolf és Sch:;.p Fenmimó szemé szét és Hajdú rögtön visszanyeri büntető feljelentést tett
tál 42 millió koronára emeli föl. Az UJ
lyében éa ezeket t v.ne.p 400—400 (korona szabadságát Ezt az egyezséget
részvények 5:1 arányban. 6000 korosa
pdníbirságra ítélték cl a biintatőjárás líajdil védője, dr. Bállá Ernő köárfolyamon
adatnak ki. Elővételi jog jú
bíróságon.
lius 18-tól 27-ig bezárólag gyakorlandó
tötto meg, aki Halásztól a panasz
.§■ V’flamosjogyosaltís.
Öváry-Toldy visszavonó kérvényt tényleg át is
a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál.
László 20 éves nyonidász'.anonc egy ta vette és természetesen rögtön be is
A Zentai és Roskányl Egyesült Ipar
lált vil!:miLx:.jv.:ygyel akart utazni. A (erjesztette az ügyészséghez. Ha Milliókat kerestek akik régebben vállalatok Rt. részvényeseinek felajanltatnak a vállalat jugoszláv telepéből
vásároltak autómobilokat
kalauz lettan óii.e és áfa ’if-i egy rjniőr- lász sziutón megkapta u kikötött
alakult részvénytársaság összes részvé
nek. Most kellett Vuliia fülelt# Ítélkez 20.'.000 koronát,
A fővárosban újabban szinte rohamo nyei névértékűnek egyenként 400 jugo*
nie Tliót járásbirónak. Miután azonban
Halász azonban később meggon san szaporodik az automobilok száma, szláv koronáért, 6:1 arányban. Az átvé
a bíróság előtti mgaaviselete felette gya dolta a dolgot és azt a klauzulát holott az autótartás egyhavi költségei teli jog a Magyar Leszámítoló- és Pénz
ma jóval nagyobbak, mint háború eltöt váltó-Banknál gyakorolható 1922 julius
nússá vált, a bíró elrendelte elmebeli nkarta az egységbe felvétetni, hogy egy
egész autónak.a vételára. A nemrég 25-ig.
ha a Hajdú által csinált kár na lezajlott
áUapotáűak megvizsgálását.
hortobágy—balatoni turáut a
gyobb
összegre
rúgna,
akkor
tarto

Svai jy>v«aaJzöwrFiZTiíS-a*jqréri'•
vagyonosabb közönség szokatlan nagy
zik a felmerülő többletet a cégnek érdeklődése között zajlott le s a most
__ fa woü
Naponta Vs8 órakor
szintén megtéríteni. Erről persze megtartott árumlntavásáron kiállított
Hajdú hallani sem akart, mire Ha- autók iránt Is régóta nem tapasztalt
lász visszaadta a 200.000 koronát és erős érdeklődés nyilvánult meg.
™
Vá r O s H
*■
Csütörtök, szombat, w
Hétfőtől csütörtökig, julius 24-töl 27-ig
varosut
sár. Ó8 ünnepnapd-u- 4
visszakövetelte a visszavonó kérvé
A fővárosi automobilkercskedők mind
órakor családi és gyetDollár
kisasszony
nyét.
Hajdú
azonban
nem
teljesí

egyöntetűim
hangoztatják,
hogy
a
va

Telcfonszám:
55-55
*
mekelőadá
történet az auierikai iiiillMi doiok világából 5
gyonos
közönség
igényeit
már
szinte
felvonásban. A főszerepben! Giadya Watton
tette Halász kívánságát, mert a
kérvény már az ügyészségnél iktat képtelenek kielégíteni. Megállapítható
Osztrssás
hercegnő va volt. Hiába járt Halász az ugyanis, hogy az uj gazdagok jelenté
amerikai vígjáték 4 tclvnnáibaa
Szomaházy látván távollótében
• főszerepben: Ossl Osualda
ügyészség vezetőjénél, ahol azt a keny része a pénzét autóba fekteti. Akárhányan az autót csak néhány hónapig
a szerkesztésért felel:
felvilágosítást kapta, hogy a vissza ▼agy
hétig használják, s aztán felhaszCukrászszereiem
Dr. ELEK HUGÓ
vonó kérvényt nem lehet egy újab nálva a konjunktúrát, jelentékeny nyeama: lkai builcszk
bal visszavonni,
Hajdút ennélfogva
I:reséggel továbbadják. Az elért nyereség
Elöedá»q)t 8 és 10 órakor
Táreszorkesztök:
.
i mii,
'Ty’V’i----azahadlibra kellett hal.vezul. így utótag híven fedezi az nutótartá. kai
*
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