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maros tüntetés II. Ölti eleit 
o demokratikus ellenzék teanapi bankettjén 
Éles támadások Zita királyné és a legitimisták ellen

Vasárnap délben az Iuiperial étterem
ben a Kispolgdrók cs Földmívesek 
Pártja bankettet rendezett, amelyen 
Hegymegi Kiss Pál, Létay Ernő uem- 
eetgyülési képviselők. P. Abrahám De
zső, a szegedi első kormány volt minisz
terelnöke, Bállá Aladár, volt belügymi
niszter, Bartha Albert, volt hadügymi
niszter, Rákóczi István, volt főispán és 
mások vettek részt. Föltűnt, liogy La
tinak Jenő, a Kossuth-párt vezetőtagja 
éí Szemére. Béla főorvos, az ismeretes 
Ulain—Bobula-pör egyik vádlottja is 
megjelent a banketten.

Az első szónok Hegymegi Kiss Pál 
volt, aki az összojövctel célját isméig 
tettes

— Asért jöttünk össze — mondotta—, 
hogy a koncentrikus támadásokkal 
szemben doguinentúljuk: vau erőnk a 
dolgozó magyar társadalomnak közös 
alapon való összefogására. Egyikünket 
sem hevít vezeri ambíció. Szervezkedé
sünk célja a demokratikus integer Ma
gyarország megteremtéso az igazság és 
a becsület fegyverével. Ezt az igazsá 
got nem engedjük bemocekolnl aljas 
pénahamisltással. Be tiltakozunk az el
len a beállítás ellen Is, hogy az integ
ritást csak Habsburg Ottó trónraillte- 
tcsc hozhatja meg ..

A bankett közönsége lelkes tapssal es 
helyeslőesel fogadta Hegymegi Kiss 
Pálnak ezt a kijelentését. Perceken út 
hangzott mindenfelől:

Abcug Ottó! Le vele! Nem kell ne- 
künk Habsburg királyság! Marad

jon ott. ahol van!
A viharos tüutotés után Hegymegi 

Kiss Pál igy folytutta:
—■ Elérkezett a tizenkettedik órája a 

nemzeti demokratikus összefogásnak, 
Meg kell szünniök a különböző frak 
fióknak, mert

a kormányzati rendszer megbukta
tása csak egységes ellenzéki harc 

árán érhető el.
Vissza kell meunüuk azokhoz, akik ne
héz időkben már harcosai voltak a de
mokráciának a parlamentben ég a köz
életben. Küzdelmünkbe be kell kap
csolnunk azokat a függetlenségi politi
kusokat, akik u 48as gondolat önzetlen 
és becsületes katonái voltak.

A hosszas éljenzéssel fogadott bo&zéd 
után

P. ABRAHAM DEZSŐ
szólalt föl:

— A konunün bukása után — mon- 
rótta — igen magas helyen hallottunk 
kijelentéseket a bűnös Budapestről, a- 
Viellycl szeuibeállíttatott a becsületes 
vidék, mfnt a magyar nemzet megmen- 
tője. Hol van itt a logika, ha a bűnös

Budapest titkos szavazással, u nemzeti, 
ós becsületes vidék pedig nyílt válasz- 
lássál dönt sorsáról.

BÁLLÁ ALADÁK
külpolitikai kérdésekkel foglalkozott be
szédében. Kérdést intézett a kormány
hoz, miként, egyezteti összo u dctronlzá- 
oiós törvénnyel uzt a tényt, hogy

mindenik követünk legitimista pro- 
pagandát csinált a külföldön,

A legitimisták, ha szivük szerint akar
nának beszélni, azt mondanák, hogy a 
dctronizáció forradalmi alkotás, mint
hogy azonban nem akarják elrontani a 
dolgukat a várral, azt mondják, hogy 
ez a kisegítő jogrend. Kíváneeiuk vol
nánk arra, vájjon a legitimisták, lm 
osztrák elvbarátaikkal összejönnek, tll- 
takozuak-e az ellen, hogy Ottó osztrák 
császár is lehessen. Zita királyné, hu 
annyira hü magyar, miért nem nyilat
koztatja ki, hogy az osztrák fejedelmi 
hazat kötelező családi törvényeket ér- 
vény felen ifi?

A közönség Itt újra • V f

viharos tüntetést rendezett II. Ottó
ellen.

Berlin polgárainak 60 százaléka 
szavazott vasárnap

Vilmos császár állandóan értesítést kapott a szavazás 
lefolyásáréi

Ma uieut végbe a nemet birodalom
ban a népdöntóe a fejedelmi javak cl 
idegenitése kérdésében. Délután öt órára 
a szavazás végei ért.. A Wolfi Iroda je
lentése szerint Nagy-Berlinben, mint az, 
eddigi megállapitüsökből kiderül, a sza
vazásra jogosult polgároknak összesen 
55—60 százaléka adta le szavazatát.

Berlin, június 20.
Este !) óra 50 perckor a szavaza

tok megbzámlalása a következő ké
pet mutatta.

Igennel szavazott '6.995.539 vá
lasztó, nem-niel 344.686; érvény

telen volt 185.465 szavazat.
Számba vettek Itt a Düsseldorf-ke- 
leti, Diisseldorf-nyugati, a drezda- 
baútzeni ós a württembergi kerüle
tek összegezett eredményét, ellen

Az 'értekezlet végül
LÉTAT ERNŐ ... _ „ J

előterjesztésére elfogadta a következő 
határozati javaslatot:

— A mai nehéz időkben a régi füg
getlenségi és 48 as elveket valló polgár 
Ságot a haladó nemzeti politika szá
mára meg kell szervezni, hogy a reak
ció elleni küzdelemben karöltve hurcol
hasson más demokratikus tényezőkkel.

Ecélból szükséges, hogy e küzdelembe 
bevonassanak a nemzőt! politikának 
azok a harcosai, akik a parlamentariz
mus történetének tanúsága szerint ide
gen elnyomás ellen is híven védelmez
ték a nemzetet. Az értkezlet szervező
bizottságot küld ki, amelynek feladata 
egy nemzeti és (hunokratiktts parlamenti 
összefogásnak alapját lerakni.

A szcrvozűblzcttság tagjai között sze
repelnek Hegymegi-Kis Pál, Létay Er 
nő, Szakács Andor és Baross János, 
nemzetgyűlési képviselők, P. Abrakául 

| Dezső, Bállá Aladár, Bartha Albert, 
Pdzmándy Dénes, Király Aladár, Póka- 
Pivny Béla ős mások. Balta gi Aladárt 
a szervezőbizottságba nem választották 
.vég, mert felajánlották neki uz elnök
séget, ő azonban nem vállalta, sót a 
banketten meg sem jolent.

ben hiányzik' az oppelni kerület 
végső eredménye.

A szavazók részvétele kereken 
60 százalék.

Berlin, június 20.
Az esti 10 óráig beérkezett jelen

tések megerősítik azokat az első je
lentéseket, amelyek szerint a nép
döntés Berlinben nyugodt lefolyású 
volt. A szavazást mindenütt súrló
dások nélkül bonyolították le.

Berlin, június 20.
A nópdöntés mai napja az eddigi 

jelentések szerint úgy a birodalom
ban, mint Berlinben komolyabb 
rendzavarások nélkül múlott el. Az 
acélsisakosok és a vörös fronthar
cosok között kisebb összetűzés volt 
a Halle melletti Aíinéndorfban ' éti 

Magdeb’urgb'an. Annendörfb'an 7 
acélsisakos sebesült meg, közülük 2 
súlyosabban, míg a kommunisták
nak 3 sebesültje volt, Mag-deburg- 
bau 3 acélsisakos sebesült meg sú
lyosabban. Görlitzbcn is összekap
tak egymással az acélsisakosok és a 
vörös frontharcosok, de a vereke
désben nem estek komolyabb sebe
sülések.

A szavazásban való részvétel az 
egyes helyeken nagyon különböző 
volt. A szavazók száma 15 és 70 szá
zalék között váltakozott. Berlinben 
magában a szavazásra jogosult pol
gároknak átlag 55-60 százaléka 
szavazott. Esti 8 óráig 575.271 „tgü “ 
ós 22.006 „ucni“ szavaztatott szánsz'- 
tak összes, inig 18.920 szavazat ér
vénytelen volt.

Berlin, június 21).
Ma ment végbe a német biroda

lomban a népdöntés a fejedelmi ja
vak elidegenítése kérdésében. Dél
után öt órára a szavazás véget éri. 
A Wolf Iroda jelentése szerint 
Nagy-Berlinbeu öt órára az eddigi 
megállapításokból kiderül, a szava
zásra jogosult polgároknak összesen 
55—60 százaléka adta be szavazatát.

Amsterdam, június 19.
A volt német császár környezeté

ből jelentik, hogy a doorni udvar 
rendkívül feszült érdeklődéssel 
varja a vasárnapi népszavazás 
eredményét, amely az uralkodó csa
ládok vagyonának sorsáról dönt. A 
császár elrendelte, hogy a népszava- 
zés lefolyásáról a leggyorsabban és 
legkímeritőbben értesítsék, öcrg, a 
volt, császári uralkodó család meg
bízottja minden szükséges intézke
dést megtett, hogy a császár minél 
gyorsabban értesülhessen a népsza
vazás eredményéről. A népszavazás 
eredményét és a szavazással kap
csolatos fontosabb eseményeket 
még a késő éjjeli órákban is közük 
a császárral. Minthogy számítanak 
arra, hogy éjjel 12 órakor már nagy 
jában Ismeretes lesz a szavazás 
eredménye, valószínű, hogy a csá
szár éjjel 1 és 2 óra közt megtud 
hatja az eredményt.

llBQoal 4 árakor mWoii a Hungária gözlürdő.nol)ányH.ü|
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Búd pénzügyminiszter 
az exportban bevezeti a forsalmi- 

adé-visszatéritést
H nyár folyamán kidolgozzák a ffázisrendszer tervezetét

A bíróság elé került, iáért Papp- 
Váry Elemémé sírjáról virágot 

vitt Blaha Lujza sírjára
Néhány saál szegfű Blaha Lujza elhagyott sírjára

Btfd 'János pénziigyinin-szlerl az 
(Utóbbi időben erősen támadták az 
kdózás, íokeni a közvetett adók 
Rendszere miatt. A támadók között 
u legélesebb harcot Sándor Pál 
Folytatta le Búd János pénziigynii- 
uíszter ellen, akit elsősorban a for
galmi. odú revíziójára szólított fel. 
JA. Hétfői Napló munkatársa

teljesen beavatott helyről

Mz't az információt szerezte, hogy 
Búd János pénzügyminiszter a for
galmi adó terén nagy reformra íté
szül, A nyár folyamán

b a pénzügyminiszter hivatalosan 
kidolgoztatja a forgalmi adó 

F fázis rendszerének tervezetét

.Blpár Ignác vezetésével 
40 építész kivonult a mérnöki 

kamara közgyűléséről
Szakadás a mérnökök között

(Vasárnap délelőtt tartotta meg a 
(Budapesti Mérnöki Kamara szoká
sos rendes évi közgyűlését a Vi
gadó nagytermében. A közgyűlésen 
a nagyszámú egyetemi tanáron kí
vül Buday Béla kereskedelmi állam 
titkár is megjeleni. Sándi Gyula 
alelnök megnyitójában vázolta a 
mérnöki kar súlyos gazdasági hely
zetét Ezután Thfima Frigyes fit kár 
ismertette a kamara ügyrendjét, 
mely a szervezeti szabályokat is 
tartalmazza. Az ügyrend tárgyalá
sánál hagy vita indult meg. inel.v- 
♦nek során a többek között felszólalt 
Alpár Ignác, az ismert építész is 
és több épitésztársa nevében kérte, 
hogy a kamara, épügy mint, a mér- 
íjjökegylel. alkosson szakosztály,okai 
tíz egyes foglalkozási csoportok sze

Halálugrás 
a Pajor-szanatórium 
harmadik emeletéről

Idegbeteg idős uriasszony egy firlietlen pillanatban 
leugrott szobájának ablakából az udvarra

Tegnap reggel halálosvógü tra
gédia folyt le a vasutcai Pajor- 
Hzanatóriuinbat). özvegy dr. Nagy 
Barjiáné. vidéki urisaszony, a sza
natórium egyik ápoltja,

Őri zol len pl liánul bán leve
tette magát harmadik emeleti 
betegszobájából s a szanatórium 
Udvarának köreidén holtan te

rült el.

Az öngyilkossági tragédiáról tudó 
silónk a következőket jelenti:

- öl béllel ezelőtt vétet(9 fel ma
gát a l‘a jor-sziínat'óriiunbun dr. 
Nagy Barnáné. 60 éves úri asszony, 
egy vidéki ügyvéd özvegye. Súlyos 
krónikus idegbajban szenvedett, az 
idős nő, aki állandóan melankolikus 
bangulutji volt, hahdsejtelmckröl, 
az. ólét keserveit,ől, a nagy uy.omor- 
XoJ beszélt,. Egy szegényebb rokonit 
véuvztx- njcllelbf* az ápolónői teen
dőket é* a szanatórium orvosai 
meghagyták neki, hogy állandóuu, 
éjjel nappal tahrtózkodjék a beteg 
Beillett d ne távozzort cl ágya mellől.

favogy dr. Nitfty Barnáné, aki
K.jinfttóriifani időzese alatt a III. 

legközelebb pedig az osztrák példá
hoz hasonlóan rendeletileg fogja 
bevezetni az

export föllendítése érdekében a 
forgalmi adó visszatérítést.

Közgazdasági körökben -a pénz 
iigyniiniszternek a forgalmi adó 
visszatérítés bevezeiésérc irányuló 
elhatározását nagy örömmel veszik 
tudomásul annál is inkább, mert 
így sikerül megszüntetni azt a hát
rányos helyzetet, amelyben a ma
gyar exportőrök az osztrákokkal 
szemben voltak, akik tudvalévőén 
adóvisszatérítésben részesülnek. Ér
tesülésünk szerint a pénzügyminisz
ter a forgalmi adó visszatérítés te
kintetétében az átalányozási rend
szert fogja bevezetni.

rint. Az indítvány az elnökség ké
széről visszaütasitásra talált, majd 
szavazásra került a sor és a több
ség Alpár. Ignác indítványát elve
tette. A szavazás után Alpár Ignác 
ingerülten kijelentette, hogy a le
szavazásban a többség terrorját 
látja, majd társai nevében felolva
sott egy tiltakozó deklarációt és 
mintegy 40-—50 építésszel együtt 
tüntetőéit kivonult a közgyűlés ter
méből.

A kínos incidens titán Thöma 
Frigyes felolvasta a kamara évi 
működéséről szóló és a kereskedelmi 
miniszter, elé terjesztendő jelenté
sét, amit a közgyűlés cl fogadott.

A közgyűlés Sándi Gyula záró
szavaival ért véget.

emelet 70-es számú szobájából ki 
sem mozdult az utóbbi napokban,

feltűnő sókat beszélt életének 
keserveiről.

Senki sem gondolta azonban, hogy 
öngyilkossági, gondolatokkal fog
lalkozik. Tegnap reggel nyolc óra
kor, ápolónője egy percre kilépett 
a betegszobából. X következő pilla
natban nagy zuhunás verte fel a 
sza mi tó rí u m cse m I jét.

Nagy llarnáiié veres tagokkal 
elterülve feküdt a. szanatórium 
udvarán. Az őr.izctlen pillanat
ban szobájának ablakából leve

telte magát a földszintre.
A» élesztgetési kísérletek hiábava
lóknak bizonyultak. Az idős űri- 
üsszöny agyrázkódás s súlyos belső 
és külső sérülések következtében

azönnal. meghalt.
N tragédiáról a szaíiatóriü'm' igaz
gatósága. értesítette az életunt be
fog uriusszóny Budapesten tartóz
kodó egyetlen leányát és a rendőr
séget, mely a holttestet a törvény
széki Orvostani intézetbe szállíttatta.

A büntetőjárásbiróságon, ahol 
máskor többé-kevésbé komoly, de 
mindenesetben kellemetlen ügyeket 
tárgyalnak, tegnap regény témának 
is beillő ügyben hirdettek Ítéletet.

Ez az ügy, amely egy pillanatra 
napsugarat lopott be a komor bíró
sági terembe, a kerepesi temetőben 
kezdődött. Néhány héttel ezelőtt a 
kej'Cposi temető őre jelentése alap
ján a büntető járásbíróság eljárást 
indít ott Kovács Júlia magán tiszt
viselőnő ellen.

A fiatal leányt azzal vádolták, 
hogy a temetőben Papp-Váry 
Elcniérné a „Hiszekegy" költő
nőjének sírjáról leszakított né- 
hányszál szekfűt. melyet azután 

elvitt.

Tegnap tárgyalta az ügyet Kéry 
József dr. járásblró. Kovács Júlia 
sírva állt a bíró elé és zokogástól 
elesukló hungon adta elő védekezé
sét. Elmondotta, hogy nem akart

Napi kétmilliós gázsival szarzőMak 
egy pesti kiskutyát a francia filmesek 

Daisy von Herxhotf a legújabb filmciar
A Hétfőt Napló irta inog először, hogy 

a rendőrség kifogást emelt a francia 
filmesek által készített „La petite Re iné" 
cimü filmjáték egyes részletei ellen, 
melyekben Hubsburg-propagandút látott. 
A. franciák méltányolták is ezt a kifo
gást. Tovább folytatták ugyan a fölvéte
leket,

a ftiiudarabból azonban kihagyják 
az Inkriminált részleteket.

Az újabb felvételeknél, amelyeket, egy 
pestkörnyéki filmgyárban folytattak, új 
szereplő vált váratlanul szükségessé. A 
kihagyott részek Pótlására ugyanis újabb 
részleteket állítottuk be és ezekben a je
lenetekben feltétlenül szükség volt egy 
szép és okos kutyára, amely a fliui cím
szereplőjének a kedvencé lesz. A szerep 
természete azonban olyan, hogy a kutyá
nak még Rin-Tin-Tint is megszégyenítő 
ügyességet, kell tanúsítania. A franciák 
először Párizsból akartak egy művész
kutyát hozatni, kiderült azonban, hogy 
ilyen okos kutya nem akadt Párizsban. 
A filmesek erre

hajszát kezdtek Pesten egy kutya
talentum után.

Ma azután rá is akadtak egy eddig fel 
nem fedezett tehetségre, Daisy von 
Herzhofra, „aki" azonban nem egy új 
fiImprimadonna, hanem egy törpe javai 
uszkár.

Fröhlich Károly né, pesti úri asszony fe
hér uszkárja viseli ezt az. előkelő nevet. 
Daisy von Herzhof a pünkösdi kiállítá
son iiét aranyérmet nyert, egy esztendős, 
összesen másfél kilop ram a súlya. Az. 
oroszlántipusu hófehér uszkár anyját, 
JaüuI, három esztendővel ezelőtt, hozta 
Budapestre Jáva szigetéről egy Jackson 
növő amerikai artista. Daisy von Herz- 
hoff azonban már Vudapcstcn látta meg 
a napvilágot. Most tehát már a magyar 
„1-u.tf/utársadaiomnak“ szerez dicsőséget 
az.z.nl. hogy a franciák figyelnie rátere 
lődötl. Daisy von Hcrziioft’ot, tulajdonos
nője utján próba felvételre hívták, moly 
vasárnap délelőtt már meg is történt a 
filmgyárban .A próba után nyomban

alá Is írták a szerződést, mely napi 
harminc, dollár honoráriummal bi
zonytalan időre a franciák pesti 
film lel vételeihez alkalmazna Daisy 

von Herzhofot.
Ez a szerződés, mivel a harminc dol

lár kétmUlióegyszázezcr magyar koro
nának felel meg, egyszeriben u legjobban 
fizetett filmpriiuadonnák sorába juttatta 
Daisy von Hc.rzhoffot. Ez pedig még egy 
pesti kiskutya számára sem megvetendő 
fizetés. Különösen pedig 11a azt is hoz

lopni, a vlrágqt neui is. vitte el, 
hanem néhány perccel azelőtt Blaha 
Lujza sírja előtt ment cl és látta, 
hogy a sir teljesen elhagyottan áll. 
Alikor atillán észrevette, ' hogy 
Papp-Váry Flemórné sírját renge
teg virág díszíti, elhatározta, hogy 
ezekből a virágokból átvisz néhány 
szálat a szomszédos sírra.

Leszakított Papp-Váry Elemér- 
né sírjáról két szál székiül, és a 
virágot Blaha Lujza sírjára 

tette.
Közbe u észrevette a temetőőr, fgti- 
zólásru szólította fel és megtette 
ellene a feljelentést. A járásblró rö
vid tanácskozás után

felmentette Kovács Júliát,

mert bebizonyított mik látta, hogy 
nem aljas szándékból követte cl 
tettét, hanem cselekedetével kegyfl- 
letes érzésének akarta ta mijeiét 
adni.

zászámítjuk, hogy a szerződés szerint a 
filnivállalnt élelmezi Dnisyt, „akinek- a 
tejfellel készitelt spenót u kedvenc étele 
és ebből, mint már nz első próbán is be
bizonyította, hatalmas tányérral fo
gyaszt cl.

Vlfézavafás 
a Margiíszlgafen

Horthy Miklós kormányzó vasárnap 
délelőtt avatta fel hugyoiuúuyos ünneni 
keretek között a margitszigeti MAC pá
lyán a vitézi rend uj tagjait.

A Hiszekegy elóiiokléso után a pap
ság mondott imákat. Ezek végeztével a 
kormányzó alabúrdos * testőrök sorfala 
közt a vitézzé avatásra előkészített emel
vényhez vonult. Itt Kiss Etelka urhölgy 

átadta a kormányzónak nr.t az ere
déit* diszkardol, melyet 11. Rdkóezi. 
Ferenc fejedelem XIV. Lajos francia 

királytól kapott ajándékba.
A. kormányzó ezután a felavatandó vi

tézokhoz fordulva, beszéde:, intézett hoz
zájuk.

Uj csillagok gyulnak ki e napon a 
magyar égen s uj őrszemek állnak fel u 
csonka ország földjén — mondotta.

— Legyetek ti ezen az őrhelyen sze
rény, vallásos munkás emberek, de egy
szersmind kemény, mindenre elszánt ma
gyarok is. Legyetek n valódi hazaszere
tet apostolai, kivált ma. amikor látjuk, 
hogy kitűnő képzettségű gyermekeinket 
nem tudjuk ellmlyezcni s nagy gondot 
okoz, miként, és hol értékesítsük mun
kánk gyümölcsét. A. legfontosabb, hogy 
a dolgozni akaróknak munkát adjunk,

4 a dolgozóknak anyagi és a kötési 
jólétet hi-.'osilsunlc,

mert az állam erojo és nyugalma a meg 
elégedett, erős egzisztenciákon fordul 
meg.

A kormányzó beszéde után vitóz Tg- 
mdndy Hegyossy Géza vitézi tyrvAkapi- 
tány felolvasta az avatásra kerülő 389 
tiszt és 1203 legénységi vités rovott.

Délben 12 órakor a minlsztoroljiökségi 
palotában gróf Hetiden István mi ni ara
torol nők előtt tfsstolgott a Vitézt l’ond 
küldöttsége. Nagy Pál tábornok üdvö
zölte a minísztorelnükŐí a genfi siker 
alkalmából s még Mháborodásámjk 
adott kifoje.vist a mlninztarelnököt ért 
gálád merényit Telett. Bethlen István 
miniszterelnök válaszúban kilőne Let 
mondott az Üdvözlésért.

H ÉRETT NYUGATINDIAI BANAH 
j____A LEGJOBB TÁPLÁLÉK BP. TELE FŐID 982-85|

az.z.nl
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Ébredők
a „népsiövetsé^i kóser 

ligáról"
Hz átkozott középút a vasárnapi ébredő 

beszámolón
: Vasárnap délelőtt tizenegy órakor 
ftartotta meg a régi képviselőház
iban második beszámoló gyűlését az 
Ébredő Magyarok Egyesülete. A 
^gyűlés első szónokának Eckhardt- 
'Tibort hirdették, a gyűlés megnyi
tása. előtt azonban felolvasták Eck- 
fyardtnak Balatonfürediről érkezett 
táviratát, melyben bejelentette, hogy 
jcsaládi ügyek miatt nem jelenhet 
■ineg a beszámolón.

Az elnöki megnyitó után Lenkey 
fljehel, az Érne igazgatósági tagja, 
.tartott beszédet. A. zsidó szociál- 
Idemokrácia és a zsidó kapitalizmus 
fcsszetartását fejtegette majd víiág- 
lipolátikai térre kalandozott. Angol 
Eredetire hivatkozva 'nemzetközi kő- 
tser ligának deklarálta a Népszövet
séget.
R —- Lehetetlen az, hogy rituális 
d konyhán élő lengyelek ítélkez
ik zenek nemzetek felett — 
•JnQndotta, a termet megtöltő közön- 
leég nagy tetszésért Különösen a 
phallgatóság fejkendős hölgytagjai 
hés a megjelent villamoskalauzok 
helyeseltek a világpolitikai fejte

Pestté
a franko^ táblai 

tárgyalásáról
Szeptemberben döntaTábia a bizonyítás kiegészítéséről!

Ellenzéki körök véleménye sze
rint a frankhamisítási bűnügy tör
vényszéki főtárgyalása nem tisz
itázta a politikai felelősség kérdé
sét, éppen ezért baloldali jogászkÖ- 
trökben bizonyosra veszik, hogy a 
tábla a feljebbviteli tárgyalás során 
el fogja rendelni a bizonyítás kiegé
szítését annál is inkább, mert a leg
utóbbi Mészáros—Perzsián affér ed
dig ismeretlen és fontosaknak lát
szó adatokra hívta fel a figyelmet. 
JY táblai tárgyalásnak éppen ezért 
.politikai szempontból is jelentősé
get tulajdonítanak az ellenzéken, 
mert nem lehetetlen, hogy a táblai 
tárgyalás során olyan adatok me
rülnek fel, amelyek, az egész ügy
iben új fordulatot eredményezhetnek

I Pesthy Pál igazságügy min iszter 
akinél a táblai tárgyalás időpont
járól és a bizonyítás várható kiegé
szítéséről érdeklődtünk, a követke
zőket mondotta a Hétfői Napló

Másfélmilliárdos birtokháboritási per 
az Autóbuszüzem és a népjóléti 

minisztérium között
Néhány kocsi homok lerakásának követkézményc

A budapesti járásbirótágon különös 
birtokhúboritásri perben folyik :tz eljá
rás, melyben a székesfővárosi Autóbtuz- 
ilzom rt. ál) szemben u népjóléti minisz
tériuminál.

A népjóléti minisztérium néhány hó
nappal ezelőtt bérházépitósbe kezdett ti 
Pannónia ucca 6. számú telken. A mun
kálatokat ii, minisztérium megbízásából 
Afe«fer István építész vezette. Az épl'.és- 

,hez szükséges anyagok nem téliek el a 
telken és az építész másutt keresett nzok 
lerakodásához, megfelelő helyet. A nép-

I.jóléti  minisztérium építkezése mellett 
van a Lutzcubucher rt.-nalc egy üres 
telke, melyet jelenleg az Autóbuszüzem 
bérel. Mester Istvánnak nem vblt tmlo- 
,inasa erről a -bérletről fa.őzért* terme- 
ezotéseú nem az Autóhnszüzómbez. ha

getésnek.
A következő szónok Zsirkay Ist

ván nemzetgyűlési képviselő volt. 
A kapitalista liberalizmusnak a 
magyar munkássággal szemben el
követett bűneiről mondott beszédet, 
melyet véges-végig többé-kevésbé 
ismert anekdotákkal fűszerezett. 
Befejezésül arról beszélt, hogy a 
kedvező óra egyszer már elérkezett, 
ezt azonban elmulasztották és jött 
az átkozott középút, a jogrend.

— Mi nem vagyunk középutasok, 
mi igenis

kílengők és szélsőséges jobb
oldaliak vagyunk

— mondotta.
A. hallgatóság állandó éljenzéssel 

és tapssal kisérte a szónokok beszé
déi. amelyet sűrűn szakítottak félbe 
ilyen kiáltások:

— Ébredő kormányt! ökölhar
cot! Éljen Mussolini! Paleszti

nába a zsidókkal!
A. gyűlés háromnegyed egy óra- ■ 

kor ért véget minden zavaró inci
dens nélkül.

munkatársának:
— Ebben az ügyben egyelőre csak 

annyit mondhatok, hogy a Tábla 
még nem tűzte ki a frankügy fcl- 
jebviteli tárgyalásának terminusát. 
Úgy gondolom, hogy

a táblai tárgyalásra csak ősz
szel kerülhet a sor, legkorábban 

szeptemberben,
mert hiszen a törvénykezésben is 
nyári szünet kezdődik, de ettől el
tekintve is, a főtárgyalás anyagá
nak feldolgozása hosszabb időt igé
nyel. A bizonyítás kiegészítésére 
vonatkozó döntés bírói megítélés 
tárgya, ehhez nekem nem lehet sza
vam.

A Hétfői Napló munkatársának 
értesülése szerint azok a legitimis
ták, akik a frankügy főtárgyalásán 
szerepeltek, élénken készülnek a 
frankügy feljebbviteli tárgyalá
sára. Hír szerint lázas munka fo- 

\lyik új adatok beszerzésére.

nem Lul teaba eh er (•égnek állandóan a 
telepen tartózkodó titkárjához fordult és 
engedélyt kért tőle, bőgj idejglcnc. cn el
helyezhessen néhány kocsi homokot,, és 
egyéb építési anyagot :i Lutzcnbaencz- 
fóle. telken. -

A cég alkalmazottja meg is adta az 
engedélyt,

mi ío a telek egyik Hurkába szállítottuk * 1 
n népjóléti minisztérium építkezési anya-1 
gait. \

Néhány nap múlva levél érkezett .Ifrs- 
/(■/ Istvánhoz, mulybeu az Autóbuszüzem 
rt. kérte, hogy sürgősen keresse fel őket 
a vállalat Irodájában.

A népjóléti minisztérium építésze 
rpeg Is Jelent az Autóbuszüzem Iro- | 

(iájában.

ahol legnagyobb meglepetésére kijelen
tették neki, hogy a telek, melyre az épí
tési anyagot lorakta, az Autóbuszüzem 
rt. tulajdona, a lerakodáshoz, az üzem. 
nem adja meg az engedélyt, és

tizenötmillió korona kártértésl kik 
vételnek.

Az építész arra hivatkozva, hogy az 
engedélyt a Lutzenbacher cég titkára 
adta meg, megszakította a további tár
gyalásokat.

Másnap azután
Teleki Pál gróf az Autóbuszüzem 
Rt. elnökigazgatója magához. kérette 
a népjóléti minisztérium építészét 

aki azonban nőm ment el erre a tárgya
lásra, amire az üzem pert indított a nép
jóléti minisztérium ellen.

Nagy Vince Debrecenben 
egységes eHenzéki harcot 

sürgetett
Vámbéry Rusatem beszédét a rendőrség többször 

féibeszakiMta
JJebreczen, június 20.

(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.)
Egy óvcu át sikertelenül próbálkozott 

Nagy Vince, Debrecen Ili. kerületének 
Kossuth-pártl nemzetgyűlési képviselője, 
hogy kerületében beszámológyülést tart
hasson,

a rendőrség b gyűlés megtartását 
eddig sohasem engedélyezte.

Végro mára engedélyi, kapott, hogy 
beszámolót mondhasson.

Vasárnap délelőtt a Royal-szálló disz, 
termében folyt le a gyűlés, melyen közel 
háromezer ember vett részt.

Ormos Lajos elnöki megnyitója után 
lelkes ováció közepette

NAGY VINCE
emelkedett szólásra.

— Most — mondotta Nagy Vince, hogy 
a hatóságok kgeyelméből összejöhettünk, 
nem akarok távolabbi programról, kül
politikai és közjogi problémákról be
szélni, hanem csak a kenyérről, a gaz
dasági helyzetről és a mai kormány
rendszerről. Három alkotó tényezője vau 
a nemzet életének: földmivelés, ipar, ke
reskedelem. Hogy ezek nálunk végzetesen 
összroppantak, ezért az utolsó hét év 
kormányai felelősek

Ennél a szomorú gazdasági politikánál 
semmivel sora vigasztalóbb a belpoli
tika. Balkánt kivéve

Magyarország az egyedüli állam, 
ahol nincs titkos választójog.

A kormány azt mondja, hogy ez a 
nép még nem érett meg a titkos vá
lasztójogra, ugyanakkor az oktalan és 
hangos irredenta a világ logkülönb ná
ciójának hirdeti a magyart.

— A nép nem érett — mondja a kor
mány és ezzel elköveti n leghallatla
nabb nemzetgyalázás bűntettét. Nemcsak 
titkos választójog nincsen, hanem gyü
lekezési és sajtószabadság sincs. Elko
bozhatják azokat a lapokat, amelyek 
iigy-ahogy ki merik fejezni gondolatai
kat. De nem is merik, meri, ha csak 
félhangosb politikát folytatnak a kor
mány ellen, akkor jön egy kis idézőjel, 
amelybe belekapaszkodik a. kormány, 
és betiltja a lapot örökre.

— A gazdasági élet teljes leromlása, 
igazságtalan adók, jólét helyett nyomor, 
életkedv helyett ön gyilkossá gok, sza
badság helyet! titkos társaságok, nyílt 
szavazás, a sajtó és gyülekezési, szabad
ság olnycffiiúsa - ez m» a helyzet szig
nál tírű ja. Ebben a rettenetes helyzetben

fí. maroknyi ellenzéknek borzasztó 
harcot kell vívnia, de sajnos, nincs 

meg az összhang.
--Sándor Pál csak a pénzügyminisz-

h. I. Hassa// csuk a belügyminisztert 
támadja, de nem követelik az egész kor
mány távozáséi. Aki a műi politikai el- 
nyomoltsúgából való felszabadítását ki
váltja emuk uz országnak, annak nyíl
tan és őszintén ellenzékinek kell lennie, 
és ennek a feltétele:' követeb i az egész 
kormányzati rendszernek Hellilen mi
niszterelnökkel együtt való távozásál.

Majd a frankiiggycl foglalkozva, kö ■ 
szünetel mondott Briandnuk, hogy j 
dlsztingvált. és’a frankhamisítás Iriin-I 
tettéért nem a magyar népet, hanem a 1 
mai rendszert tette felelőssé. F

Az Autóbuszüzem rt. birtok háborít á« 
miatt adta bo keresetét, amelyben

másfélmilliárd koronában jelölte meg
•i a pertárgy értékét.

és egyben kérte a birtokba való vissza
helyezését.

Az ügyben már négy tárgyalást tar
tott .Vésx'rfros Béla járásbiró, do érdem
ben eddig határozatot nem hozott. Szom
baton volt az utolsó tárgyalás a bonyo
lult ügyben és a bíró helyszíni szemlét 
rendelt el. Augusztus 6-án a népjóléti' 
minisztérium, az Autóbuszüzem rt. és a 
bíróság szakértőiből alakult bizottság 
Mészáros bíróval együtt helyszíni szem
lél tart a Pannónia uccui lelkeit és csafc 
ezután hoznak ítéletet az ügyben, moly 
eddig már tizenötmillió korona perkölt
séget okozott az Autóbuszüzem rl.-nak.

— Lch.l, hoyu n maroknyi elten,
sékel oldat vagy hál balti inadás éri ba
ráti részről, de mi akkor' is tudni fog
juk, hogy nem ők az igazi ellenfelek, 
hanem a mai kormányzati rendszer.

A szűnni unni akaró nagy taps után

HITÉRT REZSŐ
nemzetgyűlési képviselő súlyos argiw 
meritumokkal bizonyította h kormány, 
gazdálkodásának pénzügyi következmé
nyeit.

Végül
VÁMBÉR V RESZTEM 

beszélt. ,
— A mai kormánypárti képviselők —< 

mondotta Vámbéry — labancok, de mig 
a. régiek fegyverrel harcoltak, addig a 
maiak az. alkotmány mögé bújva ját
szók kisded játékaikat. Súlyosan meg
büntetnek ma Berzsenyit a „Magyarok
hoz** cimii ódájáért és Széchenyit nem- 
zetgyalúzásért elítélnék a .,Kelet népe** 
cimii könyvéért.

Vámbéry beszédét többször félbesza
kította a rendőr tiszt viselő ügyel mozte- 
tése.

A gyűlés után a Sas szállóban va< 
esora Volt.

BármllynehÉz
viszonyok kö
zölt élünk ma. 
a női szépség 
és fiatalság az 
élet küzdelme
iben is hatal
mas segítő esz
közünk.

Egyetlen le
ánynak. vagy 
asszonynak 
sem szabad te
hát egy percre 
sem elhanya
golnia az ész
szerű lesi- és 
s z é ps é gá p o- 
lást.

Aki az élet 
feladataival, az. 
érvénye stíl és 
lehetőségeivel 
tisztában van, 
habozás nél
kül belátja, hogy mit köszönhet külső 
megjelenésének, fellépésének s annak az 
első kedvező benyomásnak, amelyet em
bertársaira gyakorol.

Ahi illési. íllitíjíiwdÉsf. inunkéi keres.
nlii lielsá ürlfihn.l nK-iria kife|tiésre láttatni, 
aki lórsnilalini itvéniMlilsái pályázik.
Bki fel akarta hívni n ligydinBl samliMri. 
tki iTiáti akarja surnlWni magit.

az ne mulassza el knlsö megjelenésének 
rokonszenves beállítását sem.

Egészséges, szén, bizalomgerjesztő, von
zó Külsejének biztosítéka, ha arcbőrét, 
kezeit, vállait és nyakát a páratlan hatású, 
valódi

Dini) kráaimc: és Diana sriippuruiu!
icndbzcrcsen ápolja.

E világhírű s,építészetek mindenhol 
kaphatók cs igen kis költség-jel szolgál
jál: azt a célt, nulyct elérni kíván, mert 
már néhány napi használat után jelentke
zik feltűnő hataauk.
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Kífcsztotttik 
o MoitosMznt
Betörők a temetőben

A főkapitányságra tegnap egy 
Vakmerő és eddig még példanclkiili 
fellő betörés ügyéről éduzctt jelen
tés. A soproni rendőrkapitányság 
fertesítettí a budapesti rendőrséget, 
hogy Sopronban
! a temető halottasházában betű*
\r rők jártak,
feleik a haleltasliázal teljesen kifosz
tották. A vakmerő betörők, akik 
•raZÖJUÍHwen Budapestről Indullak 
rl vidéki kirándulásra, éjszaka át
másztak a temető kerítésén és be
hatoltak a bulottasházba és össze
pakolták a Imlottásliáz, egész lel 
szerelését. A koporsók közül kiszed
ték a koporsók készítésére hasznait 
szerszámokat, szegeket és

a hal«ttnsházban talált minden 
elmozdítható tárgyat magukkal 

vittek.
’A betörök a vakmerő rablás után 
elmenekültek és minden valószínü- 
bég szerint Budapest fdc vették 
iitjukal.

A soproni rendőrségnek az agya- 
’Tiuja, hogy a betörésben segédke
zett a halottasház egyik alkalma
zottja, ak a betörés után eltűnt, 
Sopronból. A jelenté* alapján a fő
kapitányságon megindították a 
nyomozást a halottasház losztoga-
1ói után._____________ _________

RÓTH BANK
Budapest, V, Vilmos császár út 15. sz.

Alapítva: 1906. évben 

Készpénzét kihelyezzük 
első helyi jelzáloghiztositék mellett 

fővárosi és környékbeli házakra, ugyan
ezeken kockázatmentesen s legjövedel
mezőbben gyiimol.cbözletjiik. Törlesztő* 
ses és kamatozó jelzálogkölcsönöket 
folyósítunk mezőgazdasági földbirtokok
ra, b ó r- és <■ s a 1 á il i házak r a. 
Pénztári órák: 9-től 5-icj

4 salátával kellemes módon vc- 
tzünkfcl magunkba egészséges táp
lálékot. Ziildsalúla a legjobb bői- 
■ápolószer, azért .egyszer naponta 
találat öregnek-jiaialnak egyaránt 
hasznos szokás.

.1 salátái természetesen a legjobb 
hozzávalóval kell elkészíteni,akkor 
.rendkívül egészséges, mert vcrf'ris- 
sítölcg és nedvtisztítőlag hat.

Saláta, mayonnaisc, máriás stb. 
készítésére legfinomabb olioaola- 
ilinknl és vnlótli errlüpkel ajánl in 
s Meinl Gyula
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Lendvai bocsánatot kér
Bethlen miniszterelnöktől

A kormánypárti fajvédők interveniálni fognak Lendvai 
perelnek békés elintézése érdekében

Btth'.rn. István gróf miniszter
elnök úgy a maga, mint az összkor- 
mány nevében több bűnvádi eljá 
rást indíttatott meg keudrai Ist
ván ellen, aki különböző vidéki nép- 
gyűléseken mondott beszédeiben a 
politikai kritika határait túllépve 
támadta öt és kormányát. E beszé
dek miatt, amelyek közöli szerepel 
a hírhedtté vált mtilészulkai beszéd
i.* t Bethlen István gróf miniszter- 
elnök becsületsértés -és rágalmazás 
címen lett feljelentést Lénával Ist
ván ellen, kinek ügyei a napokban 
kerülnek a bíróság elé!

Lendvai István most kísérletei 
tesz arra, hogy Bethlen István gróf 
miniszterelnökkel békésen intézze

Az Állatkertben 
megmérgezte magát egy diák, 

mert félt a vizsgától
A gyulupad és iskolákon yv mellől a halálba

Vasárnap délelőtt az Állal kert
ben egy pádon alvp fiutal emberre 
leljek figyelmessé a.z örök. Odamen
tek hozzá. Kelteget fék, de a fiatal 
ember egyáltalán nem reagált éb
resztés! kísérleteikre. Erre kihívták 
a mentőket, akik az eszméletlen 
Rút a Rókus kórházba szállították. 
A kórházban megállapították, hogy 
<i fiatal ember valamilyen ismerői
den méreggel mcgmcrge.ztc magát. 
Átkutatták a zsebeit, amelyekben 
Zipscr Lajos névre szóló igazol
ványt találtak. Értesítették a hú 
Dalnok uccu 1/b alatt lakó szüleit, 
akiknek az előadásából azután ki
derítették a fiú tragédiáját.

Zipser Lajos szegény szülök gyer
meke, akik fiúkat nem tudták tanít
tatni. A kis Zipser Lajos tehát inas 
uak ment. De tudásvágya nem 
hagyta nyugodni.

Évekén át, saját szorgalmából 
így folytatta tovább gimná-

Kardiával leütött a rendfir 
egy duhajkodó legényt

Két részeg ember garázdálkodása a Muzeum körúton
Vasárnap hajnalban a Muzeum- 

köruton hangos veszekedésre, majd 
éneklésre lett figyelmes az őrszem. 
Két ittasállapotban lévő férfi dü
löngélt a körúton, akik a rendőr 
igazolására Szlanek Gyula. cipész- 
segédnek és Bldli József naukzánios- 
imk mondották magukat, de mivel 
kellőképpen nem tudták személy
azonosságukat igazolni, a rendőr 
felszólította őket, hogy kövessék öt 
a rendőrségre.

A két ittas férfi nem akart eleget 
tenni a felszólításnak,

rátániadt az őrszemre, aki szo
rongatott helyzetében kardjá
val úgy sújtotta fejbe Sztaue- 
ket, hogy az eszméletlenül esett

„Csirkefogókat látnak 
a pénzintézetek vezetőiben 

a pénzügyi közegek** 
A Pénzintézetek Országos Egyesületének közgyűlése 

az Iparkamarában
A Budapesti Kereskedelmi és Iparka

mara. üléstermében ..vasuruup- délelőtt 
tartotta Mdndy Lsjo« eluÖklésével évi 
kongresszusát. és közgyűlését a Pénzin
tézetek QrszagQs ycsülcse, A Loug-

el sájtópöreit. Éppen ezért fölkérte 
Dalwsi Halász Móricot és niás kor
mán vpárti képviselőket is, hogy 
Bethlen István gróf miniszterelnök
nél interveniáljanak a békés elin
tézés érdekében. Lendvai István 
megbízói előtt kijelentette, hogy 

hajlandó Bethlen István gróf 
miniszterelnöknek a legtelje* 
sebb elégtételt szolgáltatni és 

tőle bocsánaton kérni.

Az dl erjedt hírek szerint a kor
mánypárti fajvédő képviselők huj 
landók Lendvai István érdekében 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
nél közbenjárni.

ti und lanulmányait és eddig 
Összes vizsgáit kitüntetéssel 

tette le.

Hétfőn kellett volna. vizsgáznia a 
VII. osztály anyagából. kis Zip
ser Lajos izgatottan készült a vizs
gára, de panaszkodott, hogy a mű
helyben sok a munka, estig kell ál
landóan dolgoznia, ez annyira ki
meríti, hogy alig jutt ideje a tanu
láshoz.

és fél. hogy elbukik a vizsgán.

Szombat délután elment hazulról 
és bizonyára több gyógyszertárban 
valamilyen mérget vásárolt, azután 
kiment az Állat kertbe, lefeküdt 
egy padra, feje alá telte a könyveit

a vizsgától való félelmében be
vette a. ‘mérget.

így akadtak rá másnap üz őrök, 
akik aztán a Rókusba szállíttatták.

össze.
Ebben a pillanatban Bidli futásnak 
eredt. A rendőr utána szaladt és 
hosszas hajsza után elfogta őt, 
majd Lidiivel együtt visszament a 
verekedés színhelyére, ahonnan 
rfzonban akorra már

Színnek eltávozott.
A rendőr íSztaneknek Muzeum- 

korut 19. szám alatti lakására ment 
és innen állította elő mind a két 
izgága embert a főkapitányságra, 
ahol hatósági közeg elleni erőszak 
miatt indították meg ellenük az el
járást és kihallgatásuk titán mind-
kettőjüket letartóztatásba helyez
ték.

resszuson 6G0 vidéki pénzigtézel képvi
seltette magái. A pénzügy minis* tórium 
képviseletében dr. Iklódy-Szaljó Andor 
miniszteri tanácsos, a hitelügyi osztály 
jtozetőjq jehit meg, “ ' ?

z Hantos Elemér uy. államtitkár elő- 
■ adásában kifejtette, hogy Oroszország 
I kivételével

egy államban sent esik annyi ter
mőföld cgy-cgy lakosra, mint ná

lunk,

ahol nyolcmillió lélek van s a termo 
iöld területe 72 cs fél millió kataszter 
hold. Tehát a föld, valamint a termelés: 
eszközök tekintetében nem volnánk sze
gények. Más okok idézik elő a tivár 
gazdasági helyzetet. ./ háborít utáni in
fláció elsodorta u ném eti vagyon nagy 
részét. A pénzintézetek és a fővárosi 
nagybankok háboruelőtti vagyonuknak

csak 14 százalékát,
a. vidéki pénzintézetek pedig vagyonuk 
10%-át. tudtak csak átmenteni.

Hantos államtitkár előadását azzal fe
jez le be. bog?,- Sinifh. főbiztos megálla 
pitása szerint Csonka-Magyarországon 
egy-vgy ember számára évi, ötszáz: arany- 
korona jövedelem, jut, a közterheket le
számítva pedig

csupán 380 aranykorona.
Dr. Nyáry Pál terjesztette elő ezután 

az Egyesülés igazgatósági jelentését, 
amit a közgyűlés egyhangúlag elfoga- 
dotí, majd Nyulászy János dr., a Tébn 
igazgatója tartotta meg előadását, mely 
böl kiderült, hogy

a kincstárral szemben milyen nehéz
ségekkel kell megküzdeni a pénzin

tézeteknek.
— Soha, — mondotta Nyulászy Jánoa 

dr., — fővárosi vagy vidéki pénzintézet 
vezetőjének nem jutott eszébe a kincstár, 
megró vidítése, m cg is

állandóan csirkefogókat látnak a 
pénzintézetek vezetőikén a pénzügy! 

közegek.
— Lehetetlen állapot, aiui u forgalmi* 

adó lerovásánál történik. A váltságdíj 
bcinkasszálása. ultin is szednek forgalmi
adót. A pénzügyi hatóságok tévesen ér
telmezik á Tcndeletcket. ' Éppen ezért 
határozatikig Javasolja, hogy a kong
resszus a pénzügy minisztertől a külön 
bűző ellentétes szabályoknak, akár a 
törvényhozás utján, akár a szanálási 
törvény keretében cszközlendő össz
hangba hozatalát kérje.

Egyben kérelmezni fogja a Pénzinté
zetek Országos Egyesülése a pénzügymi
nisztertől, a 10”í-os betétkamatndónak 
legalább :>%-ra való csökkentesét, a 
fóTyószámlaátaláuy ‘ illetékének törlésál, 
a részvényszelvény illotéköHszegének szá
zalékos szám szerint való újabb meg- 
állapítását, a fokozatos bérilleték leszál
lítását, a nyugtatván}', engedmény és 
kezességvállalás illetékének mérséklését, 
valamint a vidéki pénzintézetek számára 
az 0. F. B. engedélyével a. paraellázási 
illetek mentességéi.

Kelemen Ferenc, u Nagykanizsai Ta
karékpénztár igazgatójának felszólalása 
után dr. dörög Frigyes, az Egyesülés 
titkára a jelzálog reformról, Katona La
jos, a Pénzintézeti Központ főrevizora, 
a biildnói nemzetközi pénzintézeti kong
resszusról, Prossicimincr. Béla dr. a 
nyugdíj valorizációról, dr. Nyári Pál pe
dig a mezőgazdasági hitelről tartott 
előadást.

EmberwÉdelmi Kiállítás
^aamsKBBaaBKaBEnasaaBBBBnMMBBE:

Június 21 —ilu-ig naponta délelőtt és délután

GyermeSegészséWyl 
versen;

Naponta délelőtt 2 eves korig, délután a 2—6 éves 
korú gyermekek iclentkeztictnek. Első és második 
dij a Magyar-Hollandi Biztosító Rt. 100 pengős 
életbiztosítási kötvénye. Azután -KM) díszoklevél 
és minden gyermek egy csomag ajándékot kap

BeMptfetíJ 12,000 K
A kiállítás mindennap nyitva ■

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PflPc. PAP . PAP
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

SaSnvM, pokróc, Ugoóny, ,gy- «> 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, leányssob*-, előszoba- és kertídutorok, ernyők 
és sátnk mlntfan kivitelben ka pH a tök 
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Ni^iuulevuiranKiUarbaaFiiuakUdök
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Két városatya különös szerepe 
az újpesti vurstli körül

A rendőrség nem hajtotta végre a városi tanács végzését
A fővároB melleit Újpest közönségét 

jrnár hetek óta izgalomuan tartja egy 
eset, mely különös módon világítja meg 
a város közönsőgo es a tanács közötti 
helyzetet. Az esemény uz újpesti vurstli 
iigyo körül keletkezett.

Újpesten ugyanis a Vasút uccával 
fezemben levő mezőn, a rendőrségi ópii 
■Jet közelében az utóbbi időben uj vurstli 
alakult ki. Céllövölde, körhinta, cirkusz, 
és más mutatványos bódék épültek u 
mezőn, sőt belvcinnilliós költséggel szín
kört is épített. Vajda bajos színigaz
gató. A vurstli nagyszerűen prosperált, 
olcsó pénzért megfelelő szórakozást 
nyújtott, a gyárváros közönségének. A 
pünkösd előtti héten azután váratlan 
meglepetésben volt részük a mulatva 
nyosoknak, akik javában készültek a 
pünkösdi ünnepekre. A tanács felhívta 
a, mutatványosokat, hogy nyombaui be 
tiltás terhe mellett azonnal mutassák 
hó helyhatósági bizonyítványaikat. Ez a 
rendelkezés teljesen órthetlelen volt a 
(mutatványosok előtt, akik magántelken 
működtek, a rendőrség játszási enge
délye alapján, és így helyhatósági bizo-: 
jjyitványru egyáltalán nem volt ‘ szük
ségük. A felhívásnak természetesen nem 
tudlak eleget tenni, mire pünkösd előtt 
két nappal

a városi tanács 21.396 926. szánni 
végzésében utasította a mutat ványo- 
sokat, hogy huszonnégy óra alatt 
zárják be bódéikat és hagyjak cl a 

A w urstlit,
A végzés egyben azzal a meglepetéssel 

hzolgái az érdekelteknek, hogy részükre 
juj helyet jelöl ki telepedési helyül.

Ennek a helykijelölésnek különös előz- 
Jnényo van. A mull esztendőben ugyanis 
'Láng Ferenc árlista egy komoly tőke
csoport megbízásúból ajánlatot tett a 
tanácsnak, egy Angol parkszerű szórako 
•zóhely'" létesítésére. A park céljaira ki 
akarta bérelni gróf Károlyi Lászlónak 
a lóverseuytérl és Szilágyi Dezső uccu • 
közölt elterülő telket és a park l'elépité- 

.Béhez a várostól engedélyt kért. A város 
nz engedélyt nem adta meg. Ugyanerre 
a telekro rövid idő múlva a városnál 
teljeben benfenfes

Aadadi Albert a városi hirdető bér
lője ős csendes társa Tihanyi Kál
mán városi képviselő a vurstli épí

tési engedélyét megkapta.
A bérleti szerződés megkötésétől kez

dődött azután a vasutuccaí vurstli zak
latása és mikor u város a mutatványo
sokat kiparancsolta, régi helyükről, uj 
telepként

a Vadadl ős Tihanyi által bérelt tel
ket jelölte ki számukra.

A megrémült bérlők sietve tárgyalásba 
bocsátkozlak az uj telek tulajdonosaival 
akik horribilis bérleti dijat követeltek u 
mutatványosoktól.

A mutatványosok erre egyöntetűen 
'{Visszautasították a bérlők ajánlatát.

Az egszisztenciájukban megtámadott 
■fenlborek a városházára siettek, ahol Papp 
Szilágyi városbíró fogadta őket. Itt 
pzutáii megtudták, a mutatványosok, 
hogy mivel-indokolja a város a kilelc- 
pitési végzést. Uudadi ügynökei ugyanis 
összeszedték harminckét környékbeli 
lakó aláírását, hogy a vurstli zavarja a 
környék nyugalmát. A mutatványosok, 
hogy haladókhoz jussanak, már csak azt 
kérték, hogy legalább a pünkösdi ünne
pek alatt engedjék őket játszani, mire a 
yárosbiró azt a meglepő tanácsit adta 
nekik, hogy

forduljanak haladékért Vadadlhoz 
és Tihanyihoz.

A mutatványosok azonban nem fogad
ták meg ezt a furcsa tanácsot, hanem a 
írendőrségro mentek, felkeresték Iiiicc 
Károly Tondőrlanácsost, az engedély ügy
osztály vezetőjét és reprodukálták előtte 
u városbiró kijelentését, amit a tanácsos 
U legnagyobb csodálkozással fogadott. A 
tanácsos kijelentette, hogy a rendőrség 
által május hónapra kiadott engedélyt 
nem vonja vissza és nyugodtan játszhat
nak tovább. Megtörtént tehát az, hogy

A város parancsa ellenőre az ember- 
t>éges Vince tanácso# jóvoltából nem 

lakolUtták ki a vurstlit.

Juniua elsejéD azonban lejárt „ a 
Eóáei engedély é# 

tényleg becsukták a vurstlit.
Újpest közönsége felháborodva vette 

tudomásul, hogy egyetlen olcsó tzóra 
kozóhelj üktől megfosztották őket. Ez a 
felháborodás Űrnapján hangosan is 
megnyilvánult A vurstliban nagy' tö
meg gyűlt össze és követelték, hogy 
nyissák ki a mutatványos bódékat. Mi
kor azután megtudták, hogy tulajdon
képpen mi történt, súlyos kifakudűsok 
hangzottak cl és olyan izgalom keletke
zett, hogy

a tömeg a városháza elé akart vo« 
nulqi, hogy ott tüntessen

és csak hosszas rábeszélés után álltak el 
szándékuktól.

Közben azután még egy furcsa dolog 
történi. A színkör ugyanis játszási en
gedélyt kért június hóra, mire kiszállt 
a rendészeti bizottság. A bizottság, 
melyben képviselve volt a tűzoltóság, a 
rendőrség és a városi mérnöki hivatal 
— tűzrendészet Ueg és közblzlonságilag

A városi pártok nem tudnak 
megállapodni a Beszkár-ügyben 

Burkolt opció a Speyer-ház részére
A 'demokrata párt vasárnap dél

előtt közgyűlés előkészítő-ülést tár
tául I, amelyben az elnökség közölte 
a bizottsági tagokkal, hogy a szer
dán megtartandó közgyűlésen a 
J'iiggő kölcsön kérdésében Fognak 
dönteni, azután áttérnek a költség
vetés tárgyalására. Bejelentette, to
vábbá, hogy a megüresedett külön
böző bizottsági tagsági állásokra a 
jelő 1 éseket megejtő11c.

A függő kölcsön tárgyalásánál dr. 
Hegedűs József rámutatott, arra, 
hogy az ideiglenes kölcsönről szóló 
szerződésben a főváros a húszmillió 
dolláros nagy kölcsönre vonatkozó
lag

opciót biztosított a Speyer 
bankház részére.

A szerződés 5. pontja ugyanis ki
köti, hogy a függő kölcsön rende
zése előtt a főváros más kölcsönt 
nem vehet fel, minthogy pedig- a 
nugykölcsön már szeptemberben 
esedékessé válik, viszont a függő 
kölcsön lejáratának idejét a szerző
dés december ölében állapította 
meg, ez a szerződés-terminus tulaj
donképpen

kizárja azt, liogy a főváros 
mástól, mint a Speyer bankház
tól vehesse fel nagy kölcsönét.

A párt a bejelentés alapján ciha véget éri.

Egy telekspekuláns „meghosz- 
szabbltolta** az Andrássy utal 

üres telket övező kerítésre házszámot és „Andrássy 
ut“ felirásu táblát szögezett ki

is kiépülnének, egyszerre óriási érÉvtizedes terve a fővárosnak, 
líogy az Andrássy utat a Millcni- 
umi oszlopon túl meghosszabbítja 
s a sugárutat egész Rákospalotaig 
az alagi verseny pályáig vezeti. Ez 
a terv azonban még ina is a jövő 
álmai közzé tartozik, bár a főváros 
lassan igyekszik apró, néhány nié 
teres részletekben a sugárút kiépí
tését folytatni.

A Hermina úton túl fekvő telkek 
tulajdonosai természetesen állan
dóan zaklatják a fővárost, hogy a 
sugárút építését gyorsabb tempó
ban folytassa, ami részükről ért
hető is, mert a jelenleg parlagon 
heverő, mezők, rétek alakjában 
fekvő lelkek az esetben, ha azokon 
a tervezett Andrássy út végig vo 
nulna s annak új melléj útvonalai 

mindent, rendben talált. Ennek ellenére 
Addig is néma az újpesti liget...

a Un ács a 23.484 '926. számú végié- 
bében elutasította a kérelmet

azzal, hogy a hely rendészeti szonipon 
tokból ueni alkalmas a színkör működé 
sere. A rendőrség azonban

ez alkalommal Is szembe hclyezkc* 
(let a ianácceal

és kiadta júniusra a színkör részére a 
játszási engedélyt.

De ezzel még nem ért. véget a bonyo
lult ügy, amelyet

Fábián Béla képviselő tett magáévá 
a két városi hatalmasság ellen ég az al 
ispánhoz fordult sürgős orvoslás végett.

Fábián Béla néhány nappal később új
ból érdeklődött az. ügy állása iránt, és 
legnagyobb meglepetéssel értesült arról, 
hogy a junius 4-éu a városi hatóság ál 
(al az alispánt hivatalhoz továbilott fel 
lebbezés meg

jüniug 12-őn sem érkezett az alis- 
páni hivatalhoz.

Ez értesülés alapján ismét megsürgette 
az ügy elintézését.

A löd kenyerét veszített, elkeseredett 
ember és Újpest közönségének nagy része 
most bizalommal néz az alispán! döntés 
elé, amely minden bizonnyal dcziyruálja 
Jjpest városi tanácsának határozatát.

távozta, hogy csak vzcu ki köles 
mellőzésével adja meg hozzájárulá
sát a függő kölcsön .felvételéhez.

Baracs Marcell elnök bejelentette 
hogy a Beszkár igazgatóságára vo
natkozólag a különböző pártok kö
zött folyta lőtt tárgyalások

a inai napon sem jártak ered
ménnyel,

úgy hogy 45 pillanatban teljesen bi
zonytalan, vájjon a demokrata párt 
egyáltalán igazgatósági tagokat 
fog-e jelölni a Beszkár vezetőbe 
gébé. A demokratikus blokk 
ugyanis ragaszkodik azon megálla
podásához, amit a többi közgyűlési 
pártokkal a, bizottsági tagságot, be
töltésére vonatkozólag eredetileg 
kötött, és minthogy a Beszkár igaz 
galóságát is csupán ily bizottság
nak tekinti, ragaszkodik ahoz, hogy 
az igazgatóságba az eredeti szám 
arányában küldjék be tagjaikat az 
egyes pártok.

Amennyiben a mai napon u pár
tok között nem sikerül a, kérdést 
végiegcs megá 11 apodáslioz j u itatni, 
úgy könnyen beállhat az a helyzet, 
hogy a demokratikus blokk ügyál - 
talán nem fogja delegáltjait bekül
deni a Beszkár igazgatóságába.

Az értekezlet a szerdai közgyűlés- 
többi pontjainak letárgyalása után 

tűkre emelkednének s a mai kis ér
tékű telkek tulajdonosai egyik nap
ról a másikra hatalmas vagyonhoz, 
jutnának. Az egyik telektulajdonos 
a napokban azután érdekes módon 
oldotta meg a kérdést. A rendes 
ucca névjclzö táblákhoz hasonló, de 
valamivel nagyobb alakú pléhtáb- 
lát készíttetett, hatalmas. betűkkel 
ráfestette:

andrássy ut
s a frissen mázolt táblát miuden to
vábbi nélkül

kiszögezte a telkét körülvevő 
kerítésre.

Sőt még ennél is tovább ment, meg 
rendelt egy címfestőnél egy. kióebb 

négyszögalakú táblát is, arra nie£ 
házszámot pingáltátott s ua

Andrássy út 131

felírásé táblát valamivel távolabb 

szintén kifüggesztette a kéri* f 
lésre, i

Az ötletes Iciiiú ugyanis úgy otos- 
kodotl, hogy az Andrássy út párat 
lan oldala az Aréna, út sarkán a. 
129 számmal végződik, tehát az ő 
lelke a mező szélén csak a 131 száülj 
mai követ kezhetik.

A városháza, illetékes köreit Ü 
Hétfői Napló munkatársa értesí
tette az Andrássy út bekövetkezett

„meghosszabbodásáról.*'
A városszabályozási és az útépítési 
iigj os/Já lyokon a legnagyobb meg
lepetéssel hullották. a példái lan ese 
tét s egyhangúan megállapították, 
hogy csakis lelek spekuláció céljá
ból szögezhették ki önkényesen az 
Andrássy út lelirású táblát, s tájé
kozatlan embereket akartak annak: 
kifüggesztésével megtéveszteni és 
károsítani.

A főváros értesülésünk szerint 
nem tér napirendre ti különös ese
mény felett, hanem kihágást eljá
rást indít az öltkényes tcleklntaj- 
donos ellen.

Titokzatos éjszakai 
revoiveres támadás 

a Városligetben 
Részeg ember merénylete

Vasárnapra virradó éjszaka a 
Városligeten keresztül haza felé tar
lóit menyasszonyával Uhl Antal la
kai os. A békésen haladó pár a liget 
szélén szembekerült egy szemmel- 
láthatólag ittas állupotban levő fér
fival, aki Ildiiden ok.nélkül megtá
madta őket és

jnzultálfa a leányt.
Uhl a támadásra arcul vágta az it* 
las férfit, aki az ütés erejűi öl meg- 
tántorodotl és a földrezuhanl. Uhl 
Antal azután menyasszonyával to
vább folytatta útját. Alig tettek 
azonban néhány lépést, mikor az 
isinereíleu támadó fellépászkodott 
a földről, utánuk szaladt és közvet
len közelről revolverből

háromszor rálőtt Uhl Antalra.
Két golyó célt íéveszjutl, a. harma
dik lövésnél azonban már vissza
fordult Uhl Nutal éli

a golyó a hasába fúródott.
A lakatos eszméletlenül rogyotfi 
összes, az ittas tárnádéi pedig '/ao- 
neküll. Uhl Antalt u Zsidókórliázba 
vitték, az ismeretlen merénylőt pe
dig keresi a. rendőrség.

Hl SS
teljesen üjannan berendezve megnyílt.

Az étteremben esténként

RÚCZ JÓZSi ci$ónyzeneKarn 
hangversenye^ s a szálló újonnan borén 
dezett IDD szobája a niigjénleinü közön
ség rendelkezésére áll. — El. örain íi. jó 
konyha. Olcsó árak, l igyelmes kiszolgálás 
IV. Mária Valéria ucca4. Teleién 56 05
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HÍREK
— Pesti polgárt még az idő is 

húzza. A lőttéi kalendárium tudós 
szerkcszIőjc vgynítcsa k cső válh a Ha 
n fejót, mikor ma kitekintett az 
'uicáYja. A kalendárium rubrikájá
ban- ugyanis június huszonegucdike^ 
ti, nyár hivatalos kezdete. A mai 
uyárforduló napja pedig alaposan 
'rácáfolt a kalendáriumra. 7/uhogó 
zápor. vcrlo pocsékká az utcára 'me
részkedő urak szalmákul apját és 
esökopenyt húztak káprázatos to
alettjeik falé a pesti, Derbyre igyek
vő hölgyek. A városligetben tábori 
zöld hadfiakra várakozó háztartási 
alkalmazottak busán igyekeztek le
déi alá jutni, még szirtik szerelmé
nek feláldozásával is. Otthagyták 
a vendégek a kávéházi térrészt, a 
csenevész pesti, földel és biztosabb 
helyre húzódtak, Be a kávéház bel
sejébe, ahol védve voltak az eső el
leti és ahova nem jutott cl a levegő 
sóhaj-rádóján a zöldbeli vendéglő
sök hangosan 'nyilvánított vélemé
nye Oi kalendáriumról, az időjárás
ról és más egyebekről. Így köszön- 
'töbl. be a hivatalos nyár a szegény 
pesti polgárra, akit szomorú- sorsa 
arculatján az — idő is „huz,t.

—Matyók lakodalma a Margitszigeten. 
*Ma délelőtt úrvulúuyhujas, köcsögkala
pos, kékingos legények óh cifra prusz- 
likos menyecskék tarkították a korzók 

•rpongc- és crepe kelméihez, és szánéihoz 
■szokott képét. Az embervédelmi kiállí
tás meghívására jött föl Pestre, hogy 
megöljék falubelijüknek, lián Borbálá
nak és Pető Istvánnak menyegzőjét. A 
délelőtti polgári esküvőn Auguszta lő- 
Jicrccgasszony is jolen volt, aki lciila a 
lakodalmi cbédelok közé és kocintol, a 
násznéppel. A falu pesti ünnepsége dél- 
rOúu 6 órakor kezdődött a Margitszige
ten, ahova súlyos halczerkoronds szigeti 
és tíztől ölvenzer koronás MAC pálya 
beléptidijak Ic/i.ctésével lehetett eljutni. 
Magú az ünnepség igen szerény keretek 
között folyt le és a nézőnek — majdnem 
semmit sem nyújtott. A felvonulás ron- 
<(ezőjónck fogalma sem lehetett arról, 
hogy mi « rendezés, mert a civil ruhás 
urukkal és hölgyekkel vetette körül « 
szín pompás matyókat, akiket a tribün 
közönségének távcsövével sem lehetett 
kiszórni* igét ui. Az egyházi esküvőt a 
MAC pályán felállított kápoliíábun. Kiss 
László Mezőkövesdi .apát plébános vé
gezte, amelyen Tzahell.a és Auguszta fő- 
hcrcegasszoiiyok éa több magyar és kül
földi előkelőség is részt vett.

Vázsonyi-család köszöneté.' 
'Vsak így mondhatunk. hálás köszö
netét mindazoknak a jóba rátáink
nak, jó embereinknek, drága halot
tunk annyi hűséges hívének, vala
mint azon testületeknek és egyesü
letüknek, akik .nagy gyászunkban 
személyesen és írásben minket vi
gasztaló részvétükkel fölkerestek. 
.Mély hálával mondunk köszönetét 
érte és kérjük mindannyiukat, őriz
zék meg számunkra továbbra is jó
ságukat. J’ázsonyi lril mosná és dr. 
Fázsonyi. János.

— K ront mer Dezső temetése. Va
sárnap délelőtt a Kerepesi-temető 
líaluttasházúból nagyszámú gyá
szolóközönség jelenlétében szentel
ték be a Fővárosi Könyvtár el
hunyt igazgatójának, Kremmer De
zsőnek holttestét. A gyászszertartá
son Engváry .Jenő, a Könyvtár al 
igazgatója mondott gyászbeszédet. 
A holttestet déldtáti h szödligeti te
metőben helyezték örök nyuga
lomra. Lieber Endre fővárosi ta
nácsnok meghaló beszédben mél
tatta a fiatalon elhunyt, tudós, 
k < >n y v tá r i gazga t ó é r de in e i I.

— Briand az ..új" francia minisz
terelnök. Párizsból érkezett távirat 
szerint Briand ma tovább folytatta 
az elnökkel kezdett tárgyalásokat. 
JA tárgyalásnak az lett, az eredmé
nye,-hogy Hriand elfogadta a kor- 
inányalaiíkásra szóló megbízást.

—Orvosi hír. I>r. Wcisz Henrik a 
„Magnotiennis“ szakorvosa külföldre 
utazott. Távollá^ alatt a delejes gyógj- 
keidés (Mugncto tUerapia), VI. Siiv u.

Szeííemruhába öltözött betörő, akiről 
kiderült, hogy csak szerelmes udvarló 

Éjjeli kaland zajDS csattanóval

Vasárnap éjszaka hangos kiálto
zásra riadtak fel u ürassalkovich- 
utca 14/a, számú ház lakói.

- Segítség! Gyilkos! Fogják meg! 
hallatszott a kétségbeesett kiáltás. 

Sokan a folyosóra futottak és 
akkor látták, hogy az egyik első
emeleti lakás ablakából a folyosóra 
ugrik egy fiatalember és gyors ira- 
modással cl akar tűnni. Többen a 
menekülő fiatalember után vetették 
magukat, akit hoszgs hajsza után 
sikerült elfogni. Rendőrt hívtak, 
akinek átadták a fiatalembert.
után kiabáló hapg tulajdonosa, a 
házban lakó özvegy K. József nó 
is, aki a kiállott rémülettől még 
mindig Togvacogva mondotta cl az 
esetei:

— Nyugodtan aludtam — kezdte 
az asszony — mikor, hirtelen mo
toszkált hallottam a szomszéd 
szobában.

— Felültem az ágyban, hogy hall- 
gatódzam. mikor

halkan kinyílt az ajtó és egy 
lepedőbe burkolt kísértet alak lé

pett be rajta.
Az ijedtségtől szólni sem tudtam. 
A szellem pedig az ágyamhoz lé
pett, láttam, hogy

Rassay Károly válaszol 
Nagy Vince támadására

Nagy Viuce támadásával szemben, a 
melyet Debrecenben tartott beszédében 
intézett Bassay Károly ellen.

RASSAY KÁROLY
akit eziránt megkérdeztünk, a követ
kezőket mondotta u Hétfői Napló mun
katársának:

— Nagy Vincének az én politikai mű
ködésemre vonatkozó kritikáját felüle
tesnek találom. Mindenesetre arról tesz

A kormánypárti liberálisok személyi 
változásokat várnak a kabinetben

Kedden kezdődik a Ház nyári szünete „a teljes nyugalom 
hangulatában"

nem jelenti azt, hogy a legutóbbi 
események hatástalanul maradnának 
a kormányzati politika alakulása 

szempontjából.
Egyéni nézetem az, hogy bizonyos ta
nulságokat mégis csak le kell vonnunk 
és p tanulságok levonása, hír szerint a 
nyár folyamán meg fog történni. A ta
nulságoknak ez u levonása minden va
lószínűség szerint úgy történik meg, 
hogy

cgy-kél miniszter! tárca gazdát 
cserél.

Az általános felfogás ellenére bizonyos
ra voszem, hogy a kormányzati politi
kában személyi változások által niég a 
nyáron bizonyos enyhe fordulat követ
kezik be.

— Súlyos vasúti szerencsétlenség 
Franciaországban. Párizsból jelen
tik: Vasárnap délután 3 órakor To- 
urs közelében, Youvfty mellett ki
siklott a bordeauxi gyorsvonat. 
Két személykocsi lezuhant a több 
méter magas vasúti töltésről. Egy 
másik személykocsi beleszaladt a 
postakocsiba. Öt eipber meghalt; 
30-au megsebesültek, közülök heten. 
súlyosan.

— Halálosvégtt szerencsétlenség a 
Move vacsorán. PesUzentlőrincon a 
Mővo a Kiss-félo vendéglőben vacsorát 
rendezeti. A vacsora , után 3fer/Lr Jó
zsef MÁV tisztviselő és Kovács Jenő 
községi jegyző egy revolvert vizsgállak, 
mely hirtelen elsült. A golyó Mertir 
mellébe fúródott, aki nyomban meghalt.

A politikai élet elcsendesedett. A. nem- 
zetgyülés ma részleteiben tárgyalja a 
magánalkalmnzottak nyugdljvalorizáció- 
júról szóló, általánosságban elfogadott 
törvényjavaslatot, kedden pedig mór 
harmadszori olvasásra kerül a sor, úgy
hogy a képviselők megkezdhetik a vúr- 
va-várt nyári vakációt. Klcbclsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter ugyan tár
gyaltatni óhajt még néhány apróbb tör
vény javaslutot, « kormánypárt túlnyo
mó többsége azonban, a. nyári szünet 
azonnali megkezdését követeli és igy 
előreláthatólag

már kedden, de legkésőbb szerdáit 
megkezdődik a parlament nyári szü

nete.
Tekintettel afconban arra, hogy a 

■kormánypárt liberális szárnya a írunk- 
ügy eseményeinek hatása Blatt a kor
mánypárt kebelén belül u kormány re
konstrukciójának szükségességét han
goztatta. most pedig a púrtbra többség
re jutott az a felfogás, hogy őszig sem
miféle változás a kormányban nem vár
ható, — szükségesnek tartottuk

Ht&SENYRY ZÉNÓ 
kormánypárti képviselőnek, .a liberális 
szárny egyik vezető ■ tagjának vélemé
nye iránt érdeklődni. A következő vá
laszt kaptuk:

— Tény az, hogy a korpiány helyzete 
^it*g ingat hátút lgp.. Az ország általános 

ilkngulatíi Bethlen István gróf minisz
terelnök személy o mellett nyilatkozik 
meg az egész vonalon, őszig lényeges 
változás a politikai ételben nem várható, 
ez azonban

az arcán fekete álarc fan 
és igy szólt hozzám:

— Ne mozdulj mert meghalsz!
— Én ijedtemben a takaróm alá 

bújtam, mire
a szellem átfMpott, a takaróval 

cgyütC összekötözött,
aztán kinyitotta az ablakot és ki
lépett rajta. Ekkor ocsúdtam fel 
rémületemből és kezdtem kiabálni 
a támadóin után.

A fiatalembert a .ház lakói meg
akarták lincselni és a rendőr alig 
tudta megvédeni a lakók haragjá
tól. De váratlanul előlépett özvegy 
K. József né húszéves Margit leánya, 
aki síró hangon, lesütött szemekkel 
elmondotta, hogy az elfogott

fiatalember nem betörő, sem 
rabló, hanem az ö udvarlója, 

aki a szokatlan időben nála volt 
látogtóban.

Amikor a fiat a1 ember távozni 
akart, a lány anyja felébredt. Az 
ifjú szerelmes félt, hogy az asszony 
kiabálni fog és ezért a hirtelen ki
eszelt kisértet-trükkeí akarta elhall
gat tatni.

A sikerült ki magyarázkodás után 
a fiatalember boldogan távozott.

tanúságot, hogy nem vette magának 
azt a fáradságot, hogy a sajtóban és 
lgutóbb a parlamentben is nyiltuu. han
goztatott álláspontomat megismerje, fa
lóban akcióimban. nem a személyi kér
dések vannak kiélezve. Ln a kormány
zat i rendszert, kormánypárti intézkedé
seket, módszert és szellemet támadom. 
Nézetem szerint ez az igazi páriámé,i- 
tárizmus lényegének megfelelő ellenzéki 
politika.

— Tovább tart a Duna áradása. 
A Duna áradása, mint a vasárnapi 
jelentések közük, egyre tart. A va
sárnapi napon Budapesten ötszáz
hatvan centiméter volt a vízállás, 
amely a jelek szerint rövidesen el. 
fogja érni a hat száz centimétert is. 
Az áradás tetőpontja minden való-, 
színüség szerint kedden vagy szer
dán reggel következik be. A hatósá
gok úgy a földművelésügyi minisz
térium vízrajzi osztálya, mint a 
székesfőváros mérnöki hivatala 
állandóan pevmancnciában van. s 
minden szükséges óvóintézkedóst, 
amellyé] az árvízvcszedelemmel ele
jét lehet venni, megtett. Az alacso
nyan fekvő budai területrészeken 
a szivattyúk szüntelenül működés
ben vannak, s így sikerült elérni, 
hogy a Duna eddig embcrlakta te
rületen medréből ki nem öntött.

— A rikkancskirály temetése. Va
sárnap délután a szitáló esőben 
egész sereg ember igyekezett a rá
kost temető fele, almi egy munkás 
pesti ember koporsója állt a ra
vatalon. Stahlcr Nándort a pesti 
lapterjesztők koronázatlan királyát 
a ,.rikkancskirályt*’ kísérték utolsó 
útjára pályatársai és azok, akik élő 
lében ismerték és munkaközben 
összekerültek vele. Stahlcr Nándor 
volt az első, aki felismerte, hogy a 
lapok terjesztése körül milyen fon
tos a rikkancs munkája és rövid 
idő a latt megszervezte a pesti lapter
jesztést. Temetésére eljöttek az ösz- 
szcs lapterjesztők és megjelentek a 
lapok képviselői is, hogy megadják 
az, utolsó tiszteletet a. rikkancski
rálynak, akinek halálával egy szín
nel fakóbb lett Budapest. A rikkan
csok nevében Goldner József éfe 
Mautner Sándor búcsúztatták az 
elhunytat.

Helyreigazító nyilatkozat. Ifj. 
Festetich Andor grófról a Hétfői 
Napló 1926 május hó 17-iki számá
ban megjelent közleményre dr. 
Drottner Arzén budapesti ügyvéd
nek, mint ifj. gróf Festetich Andor 
gondnokának a következő helyre
igazító nyilatkozatát közöljük: Va-. 
lótlan az, hogy gondnokoltamat

a párizsi törvényszék 8 évi bör
tönre,

vagj^ egyáltalán elítélte is .volna., 
Valótlan az, hogy

gondnokoltam zongorát lopott 
és megszökött

volna, valamint valótlan az is, hogy 
Mészáros Károly ellene sikkasztás 
és csalás miatt bűnvádi feljelentést 
tett volna.

— Katasztrofálisai) végződő hin
tázás. Nagy János 19 éves műsze
részsegéd felszállt a Népligetben- 
levő hajóhintára. Figyelmeztetés el
lenére mind magasabbra lendítette’ 
a hajóhintát, amelyből, egy szeren
csétlen pillanatban nagy Ívben ki
repült. Életveszélyes, súlyos belső 
sérülésekkel a Szent István kór
házba szállították.

— Autószerencsétlenség a Római 
fürdőnél. Vasárnap délelőtt köny- 
nyen végzetessé válható autószeren
csétlenség történt a Csillaghegy al
ján elvezető országúton. A Római 
.fürdő felé haladó villamosvonal 
mentén a Bp. 20—196. számú autó, 
melyet Szabolcs Lajos sofőr veze
tett az egyik kanyarodénál neki 
ment az egyik útszéli fának. A sze
rencsétlenség következtében az 
autó előrésze összetört s a szélvédő 
üvegcserepei könnyebb sebet ejtet
tek a kocsiban ülő Hőmmel Alfréd
nél!. A sofőr sértetlen maradt. 
Hömmclnét a Liget-szanatóriumban 
vették ápolás alá.

— A Dunába ugrott. Vosárnáp dőlután ae 
Erzsébet hídról u Dunába vetette magát Oú- 
zon Pálné 33 éves Miakácsnü gyógyíthatatlan 
betegsége núaít. Idejében kifogták s a Hó- 
kufrba siállitottiUi.

X Az FTC súlyos vereséget szenve
dett Ha nővérben. Ö000 néző jelenlétébon 
mérkőzött vasárnap az FTC csapnia 
Hannoverben. Az Armonia csapata yoli 
a magyar bajnokcsapat ellenfele, amely 
7:0 (2:0) arányú győzelmet aratott.
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ÚJRA B1LLER LETT & leg- 
jgsy (vl népszerűbb primadonna, aki- 
F//>vn Búb-Fekete László gőzerő* 

—* vei ée sürgősen írja a követ
kező ezeropét. Ebbon az ope

rettben Biliét kettős szerepet játszik, 
amely szerepeknek eddig az volt a hát
rányuk, hogy soha nem találkozhatott tt 
két alakítás egymással a színpadon. 
Bús-Fekoto megoldotta a Almon látott 
problémát, amennyiben Biliét két alakja 
a nagyvilági dáma és a szerény gépíró
kisasszony mégis osszetulálkoznak a szín
padon. sőt beszélnek is egymással. A 
szemfény vesztés titka: két Hitlerünk van. 
Mikor Biller Irénnek találkoznia kell 
Billor Irénnel, az egyik Biliért nővére, 
Margit fogja alukituui, aki (amint mond
ják) .szintén színésznő és összotéveszté
iig hasonlít Irénre.

A HÉT LEGSZENZÁCIÓ
SABB VÁLÁSI HÍRE: 
Tlelle Gabi, az Opera ház 
népszerű, fiatal primadon
nája megegyezett abban 

férjével, a szimpatikus Hadó Bélá
val, hogy nem értik meg egymást. 
Béllé Gabi ugyanis csak a művé
szetnek akart élni, viszont a férj 
részt kért a művésznő életéből. Köl
csönös megegyezés alapján megin
dították a rálópörl, amelynek híre 
éppen olyan szenzáció erejével ha
tott, mint az egy év előtti házassá
guk,

ÁRI, akinek kü 
•szült az. uj cső- 
rész nap a meg- 
uán evez, szer

ződést kötött a Cári. Tlrea- 
terrel, liógy ott szeptemberben el
játszó a Seyboldot, Partnere Josef 
Járná, Hansi Niese férje, lesz.

FEDÁK S 
lönben elké 
nakja és ej 
dagadt Du

KIS JEGYZET A VÍGSZÍN
HÁZ BÉRBEADÁSÁHOZ. A 
V igszinini- bérleti szérződését 
Haboz Imre már csütörtök dél- 
ben aláírta, akkor, mikor a la

pok még izgatottan találgatták, hogy ki
is lesz, az uj igazgató. És most .hogy 
Koboz a bérlő, megírhatjuk, hogy az 
öreg Falud 1 Gábor, aki szintén bérloti 
ajánlatott tett Blumcnthalhak, csuk 
■trolimonja volt Fáludl Jenőnek, a Ma
gyar Színház, igazgatójának, aki rajta 
kérésziül akurta visszaszerezni a Víg
színházát. Azt is megírhatjuk, hogy 
fíoboz Imre kerek ötezer dollárral kapta, 
laludi ajánlatánál olcsóbban bérbe a. 
I igszir.húzHl. Az sem t’íok már, hogy 
Bcdő Mór dr.. Hlumimthat állítólagos 
megbízottja senkivel sem tárgyal a Fő
városi Operett színház bérletéről, amely 
lassan de biztosiul Kobozé lösz. Tehát 
nem történt semmi, ínlndon marat! a 
régiben és most joggal feltehetjük a kér
dést: Mórit-:, miért izgattad magad?.

NÉHÁNY APRÓ PLETY
KA. Egy kis színésznő, 
aki nemrégiben az iigelön 
a dámavevsenyben első 
lett, egy csudán brilliáns- 

gyiirüt és tízmilliót kapóit hódoló
jától, ha bubi frizürá járja kontyot 
növeszt. Úgyis történi. — Más. •— 
'Stadler tojás kereskedő . v.r, ulti 
Péchy Erzsi útján lett híres, eluta
zott Budapestről, Mielőtt elment 
Tolna, kipróbálta, az Otthon-körben, 
hogy szerencséje van-e a szerelem
ben, Rengeteget reszitett. Ezek után 
autód r.csszbcn boldogan megva- 
’psordzoll a Neinyork.-étterembf'n, 
autóra ült, és clhajtutolt Lengyel - 
ország felé, ahol tojásaival akarja 
az összeget és a szerelmet r egres tt- 
szdlni. — Más. — Van egy drámai 
művésznő, aki árára és egy fiatal 
íróra gondolva. így szokott főt só
hajtani: az én cgyetleneim. — Más. 
— Eriedrich Martaimé nevű 'fiatal 
színésznőnek, akinek sajnös még 
nem adódott meg a színpadon is 
bebizonyítani a kétségtelen tehet
séget — nagy sikerei vannak az 
életben. Tavaszt nizzai kirándulása 
alkalmával kel Ün szeretett bele. 
Egy szerb miniszter és egy francia 
színigazgató. Most izgatottan vár
ja, hogy a pesti színházak szerződ
tetik- e, mert ettől függ, hogy Bel- 
Srádba pfxgy PMsba útazzoTt. — 

Ms.'

SZÍNHÁZ
Levél Blumenthal után

Mont már: mit tagadjuk tovább? meg
mondhatjuk önnek Mr. Blumeuthal 
mindazon, ami tortéut, s mindazon ami 
önnel megesott .senki se csodálkozik itt 
Peston, még csak a kezüket s csapják 
össze az emberek, még csak a fejüket se 
csóválják, még csak azt se mondják: 
ki gondolta volna..., mert hu van lo
gika a világ sorsában, már pedig vau, 
önnel csak történt, aminek történ
nie kellett: olvcsztettc a pénzét.

Senkit a világon\ucm érdekelne, még 
csak nem is izgatna, hogy ön Mr. Blu- 
monthal, elvesztette a pénzét, ha min
den reménységünk, bizakodásunk óa a 
jövőbe vetett minden hitünk alapja nem 
volna az, hogy ön csakugyan elvesztette 
a pénzét. Értse meg uram, itt nem az 
ön pénzéről van szó, nem a Vígszínház
ról, nem is azon a problémán, hogy mit 
lehet keresni azon, ha már Billorhok 
csakugyan van hangja, s hu Lengyel 
Menyhért csakugyan jé! darabot ír, bá
nom arról, hogy megbukott-o Európa 
megöregedőtt-e, kióltc-o magát és agg
sorsra jutott vájjon, szegényházba és 
kogyclomkenyórro, ez a mi egész kul
túránk, gazdasági gondolkodásunk, szel
lemünk s mondjuk ki: kitauultságunk. 
Arról van itt szó. vájjon önök új em
berek, új fiai n világnak, akiké ma a 
pénz, az erő és hatalom, csuk úgy 
zsobtevághatják. oldalba taníthatják és 
mellbekóllnthatjűk-o ezt a Jó öreg Euró
pát. ahogy hiszik, avagy talán: itt, is 
tudják még, #bogy a Franzstadtban 
mondják, úgy a dörgést, mint a húszon- 
nyolcravovéat.

Ha emlékezik: a dolog úgy kezdődött, 
hogy jött Wilson a népszóvotséggel és 
azzal a bizohyos tizennégy ponttal és 
Amerikában azt hitték, hogy Európa 
majd az amerikai politika csieesszopó • 
gyereke lesz ,aklt kocsiban tologatnak, 
s járni tanítanak.

Wilson atya úgy jött Európába, mint 
a házitanító, közében virgáccsal és a 
hóna alatt nagy könyvekkel: h Ölemen- 
ccaUék úgy a pistaházba küldték ezt az 
egész népszövetségi politikát, hogy ma 
is attól koldul lőlo a viliig s valljuk bű: 
Amerikának csak annyi beleszólása -an 
az európai politikába, hogy félti a pén
zét, amelyet ha baj vau, sose kap vissza. 
Amorikn. azt hitte, hogy kirabolja ós 
kifosztja Európát: S egyelőre örül, ha 
kamatokat kap a dollárjai után.

Riport egy elégedett emberről, aki az egyetlen 
négyjubileumos szerző a szezonban 

Iglói diákok — ezerszer
Közel van ötvenliez. de alig lát

szik negyvennek. Mindig- friss, min
dig- mosolygós. Különben elvált, bi- 
csérdista s nyugalmazott miniszteri 
tanácsos és az egyetlen Író a sze
zonban, aki elérte darabjával a szá
zadik előadást. Ez alkalommal be- 
szé I ge tek Fa rkas I in révei.

— Igen! — mondja mosolyogva. 
Éií már megszoktam az ilyeu ju
bileumokat. Három darabom érte 
meg a százas szériát, a „Túl a nagy 
krivánon", „Nótás kapitány** és 
most u „Királynő rózsája", legbüsz
kébb mégis csak az iglói diákok" 
sikerére vagyok, amelyet ebben n 
szezónban

ezredszer játszották vidéken
— Tehát öinfelc érdemes darabot 

írni?
— Hát bizony jigy van. Én meg

vagyok elégedve mindennel. Ez a 
sikerein és ez aí életein sikerének 
titka. Kettőre vigyázok legjobban:

Mamr Színház szerda-csütörtök-Déntek Magyar Színház

Reinhardt
tAmulata

HELENE THIMIG EIL DAGOVER

Wllsort csak Párizsba ment és 'Ame
rika csak Európába jött, úgy de ön: ön, 
M. Blumenthal, Pestre jött. Pcstro jött, 
nem is ügyödül ,elóg sokan jöttek. Azt 
hitték; pár százezer dollárral itt, lőhet 
megcsinálni az új Kaliforniát, avagy az 
új Klodykét, hu éppen akarják Trhns- 
valt, vagy Moszult, aranymezöt, gyémánt-' 
bányát, petróloumforrást. Az egyik az
zal jött, hogy bankot csinál, a másik 
mozival, a harmadik divattal, ki-ki: 
ahogy gondolta Azt hitték: itt olcsón 
ki lehet vásárolni Pestét, mint a vi
déki boltot vásár után, vagy mint a 
vendéglő zsemlyéjét esős vasárnap este. 
Azt hitték, hogy az ölükbe hull minden: 
Üzlet, lehetőség, konjunktúra és ami a 
fő: a pénz, ami még van. Ügy tettek, 
mintha a Wallstreet tökéjét hoznák; ide, 
pedig a mienkét akarták elvinni ,ami 
még volt.

Nem sikerült. Vallja bo Mr. BJumen- 
thal, önnek se sikerült. Az ggyikiik 
már megint indiánért süt otthon New- 
yorkban, a másikuk újból nadrágot 
varr és szőrmogallért, a harmadikak* 
nogyedikük, a tizedikük is visszament: 
akik visszamentek: gazdagabbak lellek 
ogy tapasztalattal. Franklin Benjámin, 
az önök llloz'.'tusa, mondja: á legna
gyobb gazdagság a tapasztalat, s a leg
nagyobb kincs, a mit a maga kárán ta
nul az ember. Önöknek, Mr. Blumen
thal, el kc.ll ismerniük: ha a pénzük itt 
is marad, de o. tapasztalat minden pénzt 
megér. Megtudták és megtanulták, hogy 
itt Pesten is vannak okos gyerekek...

Mindezek után, még egy titkot kell 
megmondanom önpok, Mr. Blumenthal. 
Valahogy el ne mondja otthon senki
nek, de igy van: a Vigszínház ma is 
kitűnő üzlet. A Falmlléknak is az volt, 
s ezután is az lesz. Csak éppen, mondja 
meg: mit lehetett volna keresni azon, hu 
önnek jól megy...

Mr. Blumenthal, ne telisek önök oda
át ezt az öreg Európát. És képzelje el: 
ha*4inökkel ez történt, ml fog történni 
majd azokkal a társaikkal, akik most az 
inflációs, rosszfrunkos Párizsban kere
sik az aranymezöt. Mr. Bluménthal: ne
hogy eszébe jusson, hogy most Párizs
ban vesz egy színházat... Párizsban 
csak pestieknek lehet színházát va
sú rolni ok: őket aztán nem félteném. 
Ahogy ön látja most már a, dolgokat, 
Mr. Blumenthal, nyilván ön som.

Balassa József.

a jókedvemre és az egészségemre. 
Ha ez megvan, akkor íityeí. hányok 
mindenre. Kérdésére is válaszolok. 
Nekem érdemes darabot irni, de lm 
Vitte.ze és Losonczy karmester ura
kat megkérdezné, akik dalaimat 
hangszerelni szokták és akik elkép
zelhetetlen sok kpttaféjet rónak 
ilyen alkalmakk'öi: egy ötstrafos 
papirosra — akkor az a meggyőző
désem, hogy ők Öklüket összcszŐTit- 
va. néma elismeréssel válaszolná
nak!

-- Mii szól méltósdgosom a sztár- 
kérdéshez. Szereli a sztárokat a. 
darabja próbáin és az előadáson?

— Nekem csak az a sztár, aki az 
én darabomban lesz azzá. Például 
Berky Lili. Igaz, hogy ebben önző 
szempontok vezetnek, de nem hin
ném, hogy például Zerkővitz kollé
gám másképpen' gondolkozna?

— J)arábíráson kívül mivel szó
rakozik?

— Minden nyáron francia 
nulok. De mindig elfelejtem, 
eddig tanultam és mindig 
kezdőm. Három hónapja olvasok: 
ogy francia könyveit: „Le Japo/d 
soúsiant'* a címé (ezt meg tudtanh 
tanulni), a harmadik oldalig elju
tottam, de nem tudom, hogy mi yanrf 
a három oldalon.

— A szerelem? j
— Engedje meg, hogy igy vála®

szoljak: én a honvédelmi minisztc-l 
riumban voltajn, de egy más mi-c 
niszterium ügykörével válaszolokl 
Bélilgy. tis van. p

— Tervei?
— Most jelenik meg egy regé-*' 

nyom. Címe: öregdiák visszanéz? 
Itógi debreceni és iglói emlékeimet* 
irtain inog. Egy operettet is irokj 
Címe: Báró. Ezt szeretném a szá«j 
zadik előadáson megkezdeni. Kérem? 
írja meg: teljesen megvagyok clé-f1 
gedvtí a sorsommal. Sohasem va-r 
gyök szomorú és nem hántol: se?U 
kit — igy engem sem bánt senkiS 
Ez a legjobb politika, melyet me-«' 
légen ajánlok a világ összes Mus«! 
soli nijéaek.

s. z. í

* Bcíratások a Fodor‘féle áll. ci»w. uia< 
gáiizciiülskolába június hó 21 80-ig észt 
közölhetők unponkiut délelőtt 11 J.2-W 
és délután 4- ü-ig az iskola igazgatósáiB 
iroda.iábau. VI., Jókai tér 4. szám nlatl< 
A jövő tanévre szóló beiralúsl díj 1! 
pengő, havi tandíj 18, 24 vagy 85 póttfőj 
Ezen kcdL'esméryes dijuk csakis a ju* 
uiusi belratúsokra érvényesek, a szepl* 
tomborl beiraí ásókra magasabb dijakí 
lesznek megállapítva." A ViKfiiinház b hőiének nsnményB az \rtJ túllia felújítása, lejugyol Menyiéit V'jjliint vigjátékáiiak einnzrrnpét annák nagynevű^ kiválója. Fedák Sávi adja, akinek ezáltal i.-í, Hegedűs Gy.ihi Ic.-.z a pnitiiere. T uká.c» Páfc. ailjfi az augnl l -tpitánvi. Vojc’ Teri a k’lny^f | nyiivéríi l.iát. ni..mii Aladár é-s Szeretni Zol-' tiin is inogtnicja régi, .jó szerojlét. I.’j les4 Kiirti József FáncAy Szőre péken TóllfBöske. mint l’iri. II. Balti MAriskn. Kiirtliy Sáli. Berczy Géza. L’i|iVis Gusztáv játsszák u. többi főszerepet. A iiiáyodik felvonásban mm-ttj is Mngytuy Iníro nuizsdltál. Az Antóniát szer-! dán. Pétiteken vasárnap adják. A- tiibbli zt öi a !■. íiyb. :<1 kerül íz; w.

cipők őruhúztf
IV., PelöH Sándor ucca 1.

NAGY REYÜOPERETT

// legtökéletesebb 
a legszórakoztatobb 

látványosság

MárKusEmiliaParlí-Mozgó

M. Némethy Ella
a Mtgyar Királyi Operaház tagjának f.cllíptével

A nouvírosok óriása 
K vrajz 7 felvonásban

Főszerepben: Herbert Rawlinton, Madge lellamy

Főszerepben:
hargsrethe Kupfer. Max Laníj, Vi»lan Qibson

Margitszigeti lovasünnepély
Esti 6 órától a kerti foyerben 12 tagú jazz bánd
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a- összasotl ar uccán. 
A dől fii”, 37 évű? kiutalta 
ta. szarná ház fiúit birtel 
összeesett. A mentők *üly 
lapotban * Rókus kórház

— rajéra osoit ogy cserép, 
í ves liúzvczetönönek a 
templom előtt egy ’< 
• ídt. A mentők ulyus 
kórházba szállították.

— Pégy millió koronát kiloptak egy ügynök
nnk a zsobóWH a vllamoson. Vajda Ede kere?- 
kcdelmi ügynöknek egy C jelzc-u villamoson 
illoptuk négymillió koronát 

■ tauaját. A zsebtolvaj kezrcl
g, nyomozás megindult.
-A P 

másul ve 
jelentését 
bor ai-iki mérleget. 
20 milliárd koronával 
1,924 millió korong r. 
közgyUlés az. üzletrészek ut;
i. ot — nz alaps/.Hbaly.'Z.crti 
a, lapította meg. Tudó in ásni • 
közgyűlés az igazgatóvá 
tinár 1. napja vágyónál 
aiyitó mérlegre vonatko; 
jutotta a megnyitómérlc; 
vagyonát 20,505.000 pen; 
«,039.000 pengő vesztese 
lapította meg, amihez i 
összegii nyugdíjalap járul 
néhány módosítása után 
veti Központ ügykörének 
törvény cikkel történt uj sz 
cégessé, a közgyűlés a >m 
sági tagsági helyekre meg' 
.Jánost, Gerlórzv Gyula 
tort, Ilernény Károlyt, dr. 
Nyulászi Jánost. Pásztor

lókulapban 
1,210.450 p 

alapszabályok 
?l a Pénzinté- 
•20. éii xiir. 
zása tett sziik- 
edett iga/gató- 

ilnsztotla Tcleszky 
7lr. t. Elischer Vik- 
Gerlúczy Gyulát, dr.

■ u. Miksát. Conrad Ot
tót,“ tízócsi "italt.’ Éiiyciíy Bénit, dr. Scliroyer 
Endrét, Me.skó Kleket, dr. N'ári Pált. dr. Su- 
6its Bélát és Vlsnya Ernőt. Választott továbbá 
a közgyűlés 41 választmányi és 9 feliig' clobi- 
zott.tagi tagot. A közgyűlést követó igazgató
ig! ülésen Elischer Viktor elnök bejelentette, 
hok’.v « pénzügyminiszter öt miniszteri mcgbi 
rotti tisztsége alól felmentette és helyébe penz- 
tigyminiszteri megbízottként Tklód.'-Szabó An
dor dr. min. lan., helyetie.-cül pedig Z.-ig- 
mondy Kálmán dr. min. tanácsost küldte ki.

— A Meinl aranymérlege. Az O.sterreii hi- 
aeber Volkswirt jelentése szerint a nálunk is 
elv népszerű és ismert Meinl Gyula Rt. cég 
lij alaptőkéjét 6 millió shillingben, tartalé
kait 3 millió shillingben fogja megállapítani.

— Junius M-án tartja közgyűlését a MrTR. 
ÍA' Magyar Ibolyám- és Tengerhajózási Rt. jú
nius 30-án tartja rendes évi közgyűléséi. Ez 
alkalommal fogják megalapítani az uj pengő
tökét és a tőketartalékot, továbbá a részvé
nyek üj névértékét. í)ünienek továbbá az el
sőbbségi kötvényük ügyében is ée az idei nye
reség hovaforditá3* tekintetében.

—• A Boyal-szálló éttermoi Gundei Károly tá
vozásával Korányi Zoltán bérletébe, kerültek 
£t. Korányi Zoltán, aki Siófok és Balatonföld- 
vár éttermeinek is volt már bérlője, azonkí
vül külföldön te járt, jól tameri a budapesti 
köB&nsójr. Korányi Zoltán szakértelme közis
mert előzékenysége. valamint az * kifogásta
lan kiszolgálás, melyben- vendégeit mindenkor 
tószoBiteMc, előreláthatólag csakhamar népsze
rűvé teszi a Royal Szálló éttermének közön- 
te go előtt-

—•Első DcmagőziMjózás! Társaság. A Wien 
felett árvíz: végett átmenetileg beszüntetett 
rr-emőiyhajóforgalmat a következőképpen nvi- 
.tattuk mog: bzombaton este indult -■ “>“a
’j.ostahajó Wicnböl Linzbe. vasárnap 
'postahajó fordított irányban 
iVaaíraap a -

az első 
_ ........., a/, első 

___ ____  Linzből Wicnbe. 
j*a helyibajó PasMU—Linz—l’asaau 
ttöaótt rotodMt irányban, a Lin®—Wien kö- 
•zArtl gyors- pasMui postahajó pedig ma, 
hZ^TÖn. e hó 21-én. Budapest, 1920 jnwivie 21-én. 
W .magyarországi forgalmi igazgatóság.

•zA<ti gyors- te paarnui postahajó pedig ma,

Előkészületben a

GftZDflSAGI, 
PÉNZÜGYI 

ÉS TŐZSDEI 
KOMPASZ 
1P2C. ÉVI KÖTETE 
fJt Pesti Tőzsde kiadása)

SZERKESZTI:

KALLÓS JÁNOS
Közli az összes pengő mérlege két. 
Részvénytársaságok a saját ér* 
deklikben mielőbb küldjék be a 
cégükre vonatkozó összes adato
kat a Kompasz kiadóhivatalába*.

Vili., Rökk Szilárd u. 9 alá

SPORT LÓSPORT

Győztek 
a külföldi atléták az TFTC 
nemzetközi versenyén

Nagyszámú közönség jelenlétében bo- 
nyolitota le aa FTC nemzetközi atléti
kai vewmyét. A résztvevő külföldi at
létái; valamennyien megnyerték verse
nyeiket. A finn Katz mintegy 200 mé
terrel győzőt G’rot'j (MTK) ellen. Nfor- 
nistc és Schindler jó idők mellett futót 
luk le versenyeiket. Említcbreméltó 
még Hahn (MTK) 1083 cm-es diwkosz- 
dobusa.

e

Főbb eredmények:
l.'éRi m-es eikfuiás: 1. Schindler (Zidenicc, 

Bríinu) 4 p (X> mp. 2. Szerb (MAC) 4 p 8.8 nip.

3. Cecker (CsFC) < p <»9.4 uip. 800 m-cs síkfu
tás: i. btrnistc (Zidcnice, Bninn) i p 57.8 mp.
2. Kó/s (.MTE) I p b9 mp. Sulydubás: 1. For- 
bfiih (FTC? 11.(9 m. Eördögh (BEA< ) 13.7 1 
m. 5000 m-es síkfutás: 1. Katz (Finn) 13 p 29.b 
mp. 2. Gross (MTK) 16 p 03 mp. 400 m-es 
elönjverseny: 1. Szabadita (MBSE) 25 tn előny 
40.1 mp. 2. Kurunczy (MTK) e. n. 50.8 mp. 
Rúdugrás: 1. Farkas E. (FTC) 330 cm. 'Terel.'- 
dobás. I. Gjurkó (FTC) Bj.öú ni.
(MAC) 55.80 m. 
(MAFC) 26.8 mp. 
féta: 1. ..........
p 04.2 1 
staféta: 
lázsl 1 
(MTK) 
(BBTE) 5 p.

__ .FTC, _______ _______
(1TC) bj.OÓ m. 2. Ghillán.1 

_'00 m-cs gátfutás: 1. Dénes y,, .v.o U,K. 3X1000 m-es meglúvási sta- 
1. ombinált (Katz—hchiildler—Strniste) 8 

! mp. 3. MAC 8 p 3.6 mp. 4X2(X> m-e» 
KAOE (Bari. Vida, Gerö M., Ba- 

31.4 mp. Disakosztlobás: G Hahn
Triatlon; 1. Késmárk)-in.

K vidéki dtákatiéták 
öt bafnakságat vittek el

ét napig tarló küzdelmek után vasárnap este 
fejezték be az országos középiskolai bajnok
ságok küzdelmeit. A 16 bajnoki versenyszám 
közül ötöt a vidéki diákok hódítottak el. A 
főbb eredmények a következők:

800 in-cs síkfutást 1. Nylry (Ceglédi rg) 2 
p 09.2 mp. Rúdugrás: 1. Bauss (Ag. cv. fg) 
3)8 cm. Hármasugrás: 1. Boru,ss (tzegedi ál
lami rg)) 1268 cm. Magasugrás: 1. Wcnninger 
(Vörösmarty fr) 173 cin. Középiskolai rekord! 
Csapatban 1. Bocskay rcálnevclő intézet 1J1 
cm átlag. 100 m-cs síkfutás: 1. Németh (Kcr- 
tééz. u. fik) 11.3 mp. bulydobüs: 1. Bűnig (Ke
mény Zsigmond fr) 1220 cm. Középiskolai re
kord! Csapatversenyben: 1. Pápai ref. kollé
gium 1007.8 cm átlag. Intézeti staféta: 1. Szt. 
Litazló rg. 1 p 11.5 mp. 110 m. Gátfutás: 1. 
Lcchner ■ (Bocskay rcálncvclÖ) 18.8 mp. 403 
tn-cs síkfutás: 1. Nédcmann (Bólyai fr) 55.1 
mp. ávoltigráe. 1. Ncmky (Miskoloi rg) 625 
cm. Csapatversenyben: 1. Buc&ka rcálucvclö 
Intézet 579.6 cm átlag. Gerelydobás: 1. Ka
tona (Toldy fr) 41.70 m. Csapatversenyben: 1. 
Pápai ref. kollégium 3756 cm. átlag. 200 m-cs 
síkfutás: 1. Németh (ertósz fk) 24.1 mp. Disz- 
koszdobás: 1. .Mester (Sátoraljaújhelyi r.k. rg) 
3637 crn. Csapatversenyben; 1. Bocskay reálnc- 

.vB — velő intézet 3009 cm átlag. 1500 m-es síkfutás. 
p“‘3oV*mp alatt,"’ntaiodik Kremmer Jówet | Giros (Szelnek! tk). 4^p mp. 4X1(W m-es. 
(MTE> 27 p OB mp alatt, harmadiknak Fehér ' - - - -
Dcasö CEW) futott be 27 p 17 mp alatt.

KIMly Vdl nyert* Magyar
ország Í5 hiíómeteres futó- 

Oa/nokságát
Aj. Egyetértés Sport Club rendezésében va

sárnap délelőtt bonyolították le a Népligetben 
a 25 kilométeres futóbajnokságot. Nagyszámú 
érdeklődő közönség lepte cl a Népliget sétá
nyait és tüntető tapssal üdvözölte a kitűnő ma- 
r;':óni futóbajnokot. Tizenkilenc versenyző állt 
starthoz, ezek közül különösen a ia-vont kis- 
várdai Galambos feló irányult az érdeklődés. 
Azonban som ö. sem a vendég Halta Károly 
(Kassai AC) nem váltották be a startjukhoz fű
zött reményket.

A bajnokságot Király T’ul könnyen, mintegy 
1U0 méteres fölényei nyerte meg 1 óra 32 perc 
és 39 mp alatt és győzelmével végleg birto
kába vette a Rémi vándordíját, amelyet most 
harmadszor nyert meg.

Királv Pált mintegy 100 méterrel Galambos 
(KÍBVárdai AC) követte a célba 1 óra 53 perc 

04 mp-cs idővel, mig harmadiknak Majzik l e
lenc (ESC) futott be (1 óra 35 p 53 mp). A 
kassai Hallá Károly volt sorendben * negye
dik 1 óra 38 p 41 mp-es idővel. A többi ver
senyzőket részint leköröztc'k, részben pedig 
feladták, a küzdelmet.

A bajnoki hosszútáv-futóversennyel egyide
jűén 5 kilométeres junior gyaloglói erény volt, 
amelyet Juhász Ferenc (MÁV) nyert meg 26

Naplopő szaítadö esőben, a 
közönség üdvrivalgása köze* 

gsette, feltartva 3 koszszal 
nyerte a Derbyt, Guzman St-ik 

Zlttle Pét 3*ik lett
A hatodik magyar Dcrbyt futották vasárnap 

az uj budapesti pályán. Sajnos a rossz i<iö tel
jesen elrontotta a nagy eseményt. De ennek 
dacára nagy közönség vonult fel, iw, arisztak 
r.lcla, a. pénzvilág és művészet szép számmal 
volt képviaelvr. A Derbybcn Kittié Pét (Sza 
bó). Guzrnan (Rojik), Torccllo (Takács). Pricl 
(E.-eb), Borvirág (Gulyás, Vadító (Scjbal) és 
Naplopó (Gutái) indultak. Naplopó egész utón 
fölényben volt cs a mikor lovasa Gutái a táv 
után kieresztette, rögtöu az élen volt és ige” 
Ikönnycn nyeri. Guzrnan három hosszal volt 
második, Littlc Vrt égy hosszal harmadik. 
Negyedik holt v értény bon l’rlel és Vadító vei 
lak. Borvirág ötödik Torccllo rossz utolsó. A 
verseny után a közönség zatjos óvációban ré
szesítette a ló tulajdonosát éa tenyésztőjét, 
gróf Sigray Antalt, aki lován ma újabb cg^ 
Tiilliárdnt nyert el a bookmekorektől. azonkí
vül a dij összege is ötszázmillió volt. Napló 
púban az eddigi győztesek közül a legjobb ló 
nyerte a Derbyt, amelyre a magyar tenyésztés 
igazán büszke lehet.

A Derbv után divat revü volt; a közönség és 
a rendőrség sorfala között voinultak fel, egy 
pár pesti szálén mannequinjci. A többi verse
nyekben többnyire outsiderek győztek, úgy
hogy a bookmókerek busásan nyerték vkssza 
azt az. összeget, amit Naplopón vesztettek.

A versnyek részletes eredményű következő: 
T. 1. Siess (Kovács 2). 2. Ingram (Szabó

pari). 3. K. Paseha (Ra.icslk 2). Fm: Utolsó. 
Fel li., 4 h. 10:33. - II. 1. Add Idő (Sejbal 12) 
2. A pár (S inger 7/10 reá), 3. Bolygó (2 és 
Fm: Clue, Snoblv, Almáén, Woodburn. 
din, Észrevétlen. 2 h._ három-negyed h. 10:81, 
14, 11. 13. ~ 111. Derby. 1. Naplopó 4/10 reá'. 
2. Guzrnan (Rojik 3). 3. TJftle Pét (Szabó
4. Holtversenyben Pricl (Eseh2) és Vadító 
(Seybal 5). Fm: Borvirág (Gulvás 3), T<>r-
ecllo (Tukác-s 20). 3 li.. t b. 10:15. i.l, 21. 16. 
-- IV. 1. Flaminia (Kovács 2 és fél). 2. Ko- 
inüdie (Szabó 2 és fél). 3. Nobody (Stenczl 1.0) 
Fm: Kokoko, Marodesz. Midas, Sierra. Edua. 
Fél h., nyak h. 10:51, 16, 18. 31. — V. 1. Ka- 
vigoie (Rojik 6). 2. Androméda (Stanek 5). 3 
Marika II. (Snj.lik 3). Fm: Katrincza. Patt. 
Virradat, Mondér Tatrnag. Lolice Cartoucbe, 
Revlslo. Sári bíró. Sauvignon. 1 és fél h., öt
negyed h. 10:87. 80. S5 21. — VT. 1. Blondolli 
(Takács 3). 2. Gilda (Rajcslk 10). 3. Delila 
(Sajdik 3). FÚi. Elopemcnt. Szepes. Mcrpcn- 
tin. Juczl, Uzsok. Sovcro. Nyal; b., fej h.

I

staféta :"1. Egyetemi rkf fg 48.3 mp. Pentatlon;
1. Pfciffer (Szt. László rg) 13 pont.

1

Hómmal uf rokortifa
40 Mlóméreren

Vida László nyerte az országúti kerékpá
ros bajnokság harmadik futamál.

Ai LTE-stadion vasárnapi nemzetközi ver
senyének szenzációja, hogy a lipcsei Bőmmel, 
a ..gépember1 a 40 (kilométeres inotorvczcté- 
acs versenyben -'9 p <-.<í mp-ea idővel uj re
korddal legyőzte Bordoni olasz bajnokot, aki 
verseny közben láncszakadus miatt kénytelen 
volt gépet cserélni. Ezzel természetesen nagy 
tért veszített, ennek ellenére is biztos máso
dik lett Bari ős, Piritv és Bániczky előtt.

A' epiintversen.vt Grimm (Edison) nyerte 
Eigner (L'Tl), Marák (MTK) és Grosz (BKh) 
elolt.

jU országul! karákpárosbajnokáág harma
dik futama

a RmJapei-t—Veszprém—Budapest torílbbi a 
Budapest- Pákozd -BudüpeHt közötti 180 kilo- 
métercft ■ útvonalon került eldöntőére. Rendkí
vül nehéz terepen Vida László (Bili) 7 óra 
22 p 40 mp alatt győzött Rusovszky Mihály 
(MTK). Botiak* József. Bouska Rezső (JKK) 
és Woleárt (MTK) előtt. Az utolsó kilomé
tereiken óriási felhőszakadás akadályozta., a 
versenyzőket.

A Pannónia voreségot szonvedotf Berlin
ben. Berlinben vasárnap eveztek le a „Kaiser 
vierer"-t a Budapest-Becs—Boriin városkőzi 
evezősverseny keretében. A verseny a ma
gyar színekre nézve rosszul végződött, ameny- 
nyiben a Pannoni* csak harmadikunk érkezett 
be. A versenyt a Hcllas nyerte meg.

X A BEAC úszó versenye. X lagrymá 
nyosi MUE-uszodában rendezto a BEAC 
vasárnap úszóversenj’ét. A 100 méteres 
mellúszásban Sípos (MTK) győzött 1 p. 
23.4 mp. alatt Barta fölött 294 mp. alatt 
nyert© Turnovazky (MAC) Bonl< ellen az 
50 méteres gyorszűszást. A 4X100 méte 
rés gyorsstafétát az MTK nyerte meg 
a Hl. kér. TVE ellon 4 p. 46.8 mp-es idő
vel. A 100 méteres hat úszás Bitskcy 
Aladár zsákmánya lett. Ideje 1 p. 20.6 
mp. A hölgyszámok közül a 100-as 
gyorsúszást Kraszner Vilma nyerte 1 p. 
36.G mp. alatt. A másodiknak beúszott 
Virág Évá.t diszkvalifikúlták. Szűk© 
Kató (MTTE) a 100 méteres hölgy-hát- 
úszást nyerte meg 1 p. 47 mp. alatt A 
verseny keretében bonyolították 1© a 
szezon első vizipólómórkőzését. amelyek 
közül az első osztályú FTC—-UTE mécs
esét a Ferencvárosiak nyerték meg 
6:0-ra. A másodosztályú bajnokságéit 
lejátszott BEAC—Postás mérkőzésből 
egy félidőt játszottuk le, amely alatt a 
BEAC 9 gólt rúgott. A II. félidőben a

Budapesti 
üaetöversenveft

A vasárnapi versenyek szépszámú közdnség 
előtt folytak le. Áz Igazgatóság Felsor hajtótól 
gyanús hajtás miatt., hajtási engedélyét két 
napra megvonta. A részleten eredmény r kö
vetkező:

I. .1. Borbála (Kovács 2 és fél). 9. Thtrius 
(1 ás negyed reá). 3. Véletlen (6). Fm: But- 
terffy, Andv, Ott lég?'. 10:?0, 25, 11. Olasz
10:39. -- 11. 1. Zrínyi (Marschal p). 2. Jóska 
(0). 0. Gcrlicé (3). fin: Ariiyas. Smoncta, 
Jaui Lavinia, Csoda Brigitta. Klára, Gyön
gyilla. 10:22, 11, 129, 10. olasz 10:111. — 111. 
1. Orion (fewarcz 1 ás fél). 2. Horpaca (4). 3. 
Xylavia (8). Fm: llannorl Véletlen, Patyolat, 
Zivatar. Reserl, Wiescl, Nadragulya, Léva. 
10:19. 18. 23, !>3. Olasz 10:7". — JV. 1. H. 1’. 
(.b'oiscr 3 rcák 2. Angelica (3). 3. Mangup (á/. 
Fin: Vitéz. Jrma, Cimbora. 10:14. 10. 10. Olasz. 
10:23. — V. 1. Lnciier (Huszár 3). 2. Brürn* (e) 
8. RatapIaD (5). Fm: Koczo^ó. Cheribum. Ár
pád. Alce, Pisla. Francz. 10:44, 11, 22, 28.
Olasz 10:62. — VT. 1. Jobban (Deák 5). 2. Eí a 
lánya (1 és félreá). 8. G. R. S. (1 ós fél). Fm: 
G. Jéiska Gambc.nus, Rézangyal. 10:108, li, 
12. Olais 10:36.

Szerkesztésért felel;
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" Ujságvállalat,

X Ab MTK veresége Bécsben. Az 
MTK vasárnap Bécsben játszott a Rapid 
ellnn. A mérkőzés az MTK 4:2 (2:0)
arányú voreseget hozta. Az első félidő
ben az MTK volt fölényben, gólhelyze
teit azonban nem tudta kihasználni, sőt 
Molnár egy tizenegyest mellé is lőtt 
Szünet után a Rapid támadott többet. 
A Rapid góljait Wessoly, az MTK gól
jait pedig Molnár és Braun, utóbbi ti
ze négyesből lőtték.

Fogadni Sehet 
és felvilágosítást kaphat a bo«kmak«rek 

fogatfO Irodaiban i
IV. Kossuth Lajos u. 14-16. T. 23—38. 
Vi. Andrássy ut 45. T. 03-2’VI. Váci ut 1. T. 80—1p®Vi. Andrdssy 1 
Vl.Váciutl.
MI. Thököli-ut 28 (Qarai bazár) T. |. 92-93 
VIU Rákóczi ut 51.^ T. (. 55 -01. 
Vili. Baross ucca 52. T. J. 139-12.

N&i es g/yet*meliva»etfneSfflm 
foiies ntdrusttdea

Gyermek vászoncipök valódi 123-26 27-80 M-35-ig 
bivalybörfalppal és sarokkal ( 35 48 55 ezer K

SCHAFER cégnél. Döbreutei tér 4

Ezüst áss
dús vál ztékbanSehicHer < z:l3táruay*r 
gyárt árban Vlf, Ka inczyu 14. Tel. 135-28.

Norma Talmadge alakítása ££ Vergődő szívek** drámában és 

DouglasMacLean aNagsugápRobby
MINDKÉT FILM AZ AMERIKAI F I LM G Y Á R T Á S RE P R E Z E N TÁ N S FILMJE

WSÁGÜZEM Bt Bndaput V11L, BSkt S«ÍUrd bcm I. Ctemvezetó: Paritás Istrín.


