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— Szontagh Jenő felszólalásával folytatják 

kedden a felsőház költségvetési vitáját. A felsőház 
kedden délelőtt 10 órakor folytatja a költségvetési 
vitát. A keddi vita első szónoka Szontagh Jenő 
lesz, akinek felszólalását nagy érdeklődéssel 
várják. 

— Vicinális és autó karambolja Csillaghegyen Pí?y 
halottal. Vasárnap délután a HÉV egyik vonata, amely 
Szentendréről a főváros felé haladt, a csillaghegyi 
strand közelében elütött egy teherautót, amelyet Kál-
mán Lajos sofőr vezetett és ameiyben Csontos János 
szerelő és Czeider Béláné ült. Az autónak mindhárom 
utasa megsérült s megsebesült Gasszel István, a helyi-
érdekű vezetője is. A mentők a négy súlyosan sérültet 
a Margit kórházba szállították, ahol Csontos János, aki 
a katasztrófa alkalmával gerinctörést szenvedett, hét-
főn délután meghalt. A csillaghegyi csendőrség nyomo-
zást indított a felelősség megállapítása céljából. 

— Lezuhant egy sportrepülőgép Mezőnyék 
mellett — két súlyos sebesült. Miskolcról jelentik: 
Hétfőn Mezőnyék közelében öt-hatszáz méter ma-
gasságból lezuhant egy sportrepülőgép. Az össze-
tört gép roncsai köziil súlyos sérülésekkel húzták 
ki Polczai Tibor 26 éves és Balog József 24 éves 
miskolci lakosokat. 

— A Dunába fulladt fürdés közben egy kisdiák. Je-
Sentette a Pesti Napló, hogy Csepel mellett a napokban 
két testvér, a 15 éves Rácz István és a 13 éves Rácz 
József a Dunába fulladt. A két gyermek csónakázott, 
a kisebbik a Dunába fordult, a nagyobb segítségére 
sietett és mindketten a vízbe fúltak. Szombaton délután 
a halálos szerencsétlenség színhelyének közelében újabb 
vlzbefulás történt. A csepeli strandnál Bojtor Béla, 14 
éves tanuló, aki a Homok ucca 16. számú házban lakott, 
fürdés közben a Dunába fulladt. Hogy örvénybe ke-
rült-e vagy más oka volt-e a szerencsétlenségnek, azt 
a vizsgálat állapítja majd meg. 

— Legdivatosabb vikend arc- és testolaj az or-
vosi utasítással ellátott Bronzolaj! Dr. med. László 
V.-féle kozmetikai különlegesség. Kapható kizáró-
lag a főlerakatban: Múzeum-patika, IV., Kossuth 
Lajos ucca 22. (Astoriával szemben.) 

— Törvényjavaslatok felsőházi bizottsági tárgyalása. 
A felsőház bizottságai hétfőn tárgyalták a képviselő-
házban legutóbb elfogadott kisebb törvényjavaslatokat 
es jelentéseket. A közoktatásügyi bizottság Balogh Jenő 
előadásában elfogadta a kisdedóvókról szóló törvény-
javaslatot. Balogh Jenő reményét fejezte ki, hogy a re-
form be fog válni, mert szolidáris kormányban a hatás-
körök megváltoztatása nem lehet veszélyes. A vitában 
felszólalt József főherceg is. Hóman kultuszminiszter 
felszólalásában hangsúlyozta, hogy a szolidaritás és har-
mónia szellemében 'faló együttműködés elvét tekinti 
irányadónak a tárcaközi kérdésekben. Johan Béla állam-
titkár az új rendszer közegészségügyi előnyeit fejtegette. 
A közigazgatási és külügyi bizottság ülésén, amelyen a 
kormány részéről Kozma Miklós belügyminiszter és 
Tomcsányi Kálmán államtitkár volt jelen. Bezerédj Ist-
ván előadásában elfogadta a közúti jelzések egységesí-
tése ügyében Genfben kötött nemzetközi egyezmény be-
cikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot. Utána a közigaz-
gatási, kereskedelmi és közlekedésügyi, valamint társa-
dalompolitikai bizottság Bezerédj István előadása és 
Jankovich Béla felszólalása, valamint Kozma Miklós 
•belügyminiszter szavai után elfogadta az egészségügyi 
és egyéb közcélokra, szolgáló méréseknél használatos 
mértékek, mérőeszközök és készülékek hit élesítéséről 
szóló törvényjavaslatot. Végül a közigazgatási bizottság 
Horthy István elnöklésével tartott ülésében Bezerédj 
István előadásában tudomásul vette a Murakeresztúr 
község határrendezésével kapcsolatos terület átcsatolásá-
ról szóló belügyminiszteri jelentést. 

— Megmérgezték vasárnap a liesingi uszoda 
vizét. Bécsből jelentik: Hivatalos jelentés szerint 
vasárnap a bécskörnyéki liesingi uszoda vizébe, 
amely egyike a leglátogatottabb hétvégi kirán-
dulóhelyeknek, mérgezett vörös festéket öntöttek. 
A vizsgálat megállapította, hogy politikai merény-
letről van szó. Szombaton és vasárnap egyébként 
Bécsben több nemzeti szocialista merénylet 
történt. 

— Halálozás. Blumenfeld, Sándor kereskedő 52 éves 
korában Sátoraljaújhelyen elhúnyt. 

— Meghalt Bülow német külügyi államtitkár. 
Berlinből jelentik: Postdamban vasárnap meghalt 
Bülow külügyi államtitkár. Bernhard Wilhelm 
Bülow 1885-ben született, 1912-ben lépett külügyi \ 
szolgálatba. Először a washingtoni nagykövet-
ségre, majd a konstantinápolyi nagykövetségre, 
később Athénbe került. 1919-ig a külügyminiszté-
riumban szolgált, mint a népszövetségi ügyek szak-
értője. 1923-ban átvette a külügyminisztériumban 
a. népszövetségi ügyek vezetéséi. 1930 óta állam-
titkár. 

— 25-én leplezik le NessJ Gyula emléktábláját. Jú-
nius 25-én, este félnyolc órakor a VII. ker. Erzsébet-
városi Körben leplezik le Nessi Gyula, a kör elhunyt 
társelnöke emléktábláját. 

— Ráömlött az égő benzin egy taxisofőrre. 
Hódmezővásárhelyről jelentik: Hétfőn Budapest-
ről négy szürketaxi érkezett a. városba. A BI 020. 
jelzésű kocsi gyújtása elromlott. A gépkocsive-
zető a mágnest kezdte javítani, amelyből szikra 
pattant ki és lángra lobbantott egy veder benzint,. 
Az égő benzin ráömlött Borda József gépkocsi-
vezetőre, aki először futkosni kezdett, majd le-
tépte magáról égő ruháit. A mentők bevitték a 
kórházba, ahol megállapították, hogy felsőtestén, 
karján és arcán másodfokú égési sebeket szenve-
dett. Állapota súlyos, de nem életveszélyes. 

Róma — Pensione La Plata 
VI» Firenze 48, tel. 43-201. A főpályaudvar közvetlen közelé-
ben. Minden kényelem. Magyaroknak kiYiteleB árak. P e i u i ő 25—30 líráig 

— Leleplezték Bódy Tivadar mellszobrát. Vasárnap 
a svábhegyi Eötvös-parkban a Svábhegyi Egyesület le-

Bódy Tivadar, Budapest volt polgármesterének, szobra, 
amelyet vasárnap lepleztek le a svábhegyi Eötvös, 

parkban 

leplezte Budapest volt alpolgármesterének, majd polgár-
mesterének, dr. Bódy Tivadarnak emlékművét. Glücks-
thal Samu felsőházi tag emlékbeszéde után Liber Endre 
alpolgármester vette át a főváros kezelésébe a szobrot-

— Felnyársalt az országúton egy kerékpáros 
rendőrt egy bérkocsi rúdja. Miskolci tudósítónk 
jelenti: Tóth Pál mezőkövesdi rendőr hétfőre vir-
radó éjszaka Tomolyáról kerékpáron igyekezett 
Mezőkövesdre. A kerékpár nem volt kivilágítva. 
Szembejött vele Weisz Farkas bérkocsis, akinek 
kocsija ugyancsak nem volt kivilágítva• A rendőr 
kerékpárjával beleszaladt a bérkocsi rúdjába, 
amely a szó szoros értelmében felnyársalta. A 
rendőr a helyszínen meghált. 

— Orvosi hír. Dr. Horvai Lajos belgyógyász-szak-
orvos szabadságáról megérkezett. Rendel: cukor- és 
egyéb anyagcserebetegeknek délután 4—6-ig Szentkirályi 
ucca 3. Telefón: 349-49-

— Gyártűz a Váci úton. Hétfőn este nyolc órakor a 
Váci út 175. sz. alatt levő Bedö-féle gazdasági gépgyár 
kigyulladt. A tűzoltók nagy készültséggel vonultak ki 
és megállapították, hogy a kazán teteje gyulladt meg, 
valószínűleg valamelyik kazánból kipattant szikra követ-
keztében. A tűzoltók fél óra alatt lokalizálták a tüzet. 
Kedden tűzvizsgálat fogja megállapítani a tűz pontos 
okát és a kár nagyságát. 

— 35.000 pióca kilométerekre feketére festette 
a Béga vizét. Belgrádból jelentik: Nagybecskerek-
nél a Béga partján a vihar néhány nappal ezelőtt 
elmosta egy piócafarm falát, úgy hogy mintegy 
35.000 pióca, került a Béga, vizébe és azt kilométe-
rekre feketére festette. A piócák néhány óra lefor-
gása alatt ellepték a nagybecskereki fürdőket, 
úgy hogy valamennyit be kellett zárni. A hatósá-
gok először méreggel kísérelték meg a piócák ki-
irtását, de a méreg a kívánt hatás helyett a hal-
állományban vitt végbe pusztítást. A legújabb 
rendelet szerint kacsákat és libákat kell a folyóba 
ereszteni, hbgy felfalják a piócákat. 

— Eltemették Kunstädter Adolfot. Kunst,ädter Adol-
fot vasárnap temették el a rákoskeresztúri izr. temető-
ben. A gyászszertartást Bornstein Hermann és Tkatsch 
Izrael végezték, a gyászbeszédet Fischer Benjámin rabbi 
mondotta. Gyászbeszédet tartott Nagy Andor, Rosenák 
Miksa, Vajna József és Guttmann Mór. 

— Vitézi nap Székesfehérváron. Székesfehérvárról 
jelentik: A fejérmegyei és székesfehérvári vitézek va-
sárnap vitézi napot rendeztek. A diszgyűlésen gróf Szé-
chenyi Viktor elnökölt. Megjelent az ünnepségen 
Igmánity-Hegyessy Géza tábornok, Böckl József altábor-
nagy, Poós Rezső székkapitány, Csitáry polgármester, 
Havranek alispáin. A díszgyűlésen Poós Rezső számolt 
be a vitézek multévi szervezeti munkájáról. Pálffy An-
dor a szociális munka eredményeit ismertette. Láng 
Lajosné előadása után Igmándy-Hegyessy Géza tábor-
nok beszélt. 

— A Szabadalmi Bíróság 40 éves jubileuma. A Szaba-
dalmi Bíróság Í0 éves fennállása alkalmából június 
25-én féltizenkettőkor az Akadémián Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter elnöklete alatt diszgyülés lesz. 
A megnyitóbeszédet Bornemisza Géza mondja, utána 
Schilling Zoltán, a Szabadalmi Bíróság elnöke beszél. 

— A jubiláló Pap Józsefet ünnepelte az Ügyvédi 
Kamara. Vasárnap leplezték le az Ügyvédi Kamarában 
Pap József arcképét, aki évtizedekig elnöke volt a ka-
marának. Pap Józsefet, aki most ünnepli ügyvédségé-
nek ötvenedik évfordulóját, Oppler Emil üdvözölte. 

— Üj evangélikus lelkészek. Vasárnap a Deák téri 
templomban Raffay püspök, Kemény Lajos esperes és 
Magócs Károly lelkész közreműködésével lelkésszé 
szentelte Dezséry László, Kemény Péter, Miklósi Endre 
és Tessényi Kornél teológusokat. Kemény Péter Ke-
mény Lajos budapesti evangélikus esperes fia. 

— Leleplezték a hajdúsámson] hősi emlékművet. 
Debrecenből jelentik: Hajdúsámsonban vasárnap leplez-
ték le a Hősök emlékszobrát. Az ünnepségen megjelent 
József főherceg is, akit báró Vay László főispán üdvö" 
zölt. Gecsey Kálmán főjegyző ismertette az emlékmű 
létrejöttének körülményeit, majd József főherceg mon-
dott avatóbeszédet. Az iinnepsésret követő diszebéden 
^ay főispán a kormányzó egészségére ürítette poharát. 

— Fabinyi pénzügyminiszter Londonba uta-
zik. Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter e hét vé-
gén Londonba utazik, hogy a népszövetségi köl-
csönbizottsággal tárgyaljon. A népszövetségi köl-
csön kamatszolgáltatására vonatkozó megállapo-
dás lejárt, ennek meghosszabbításáról kell tár-
gyalnia Fabinyinak. 

— Felavatták Szobieszki János esztergomi emlék-
művét. A Magyar-Lengyel Egyesület Esztergomban fel-
avatta. Szobieszki János lengyel király emlékmüvét. Az 
ünnepélyen megjelent Mach Leó budapesti lengyel fő-
konzul, Okolicsányi László, az egyesület elnöke, Glatz 
Gyula esztergomi polgármester. Az ünnepi beszédet len-
gyel nyelven Csonkás Mihály tanár mondotta. 

— Nyilaskeresztesek megzavarták Györki Imre deb-
receni beszámolóját. Györki Imre szociáldemokrata kép-
viselő vasárnap délelőtt Debrecenben, a Bikában kép-
viselői beszámolót tartott. Györki beszéde alatt egy 
nyilaskeresztes bűzbombát dobott el a teremben. A gyű-
lés alatt a Bika-szálló előtt kisebb csoportosulás támadt, 
bűzbombákat és záptojásokat hajigáltak. A rendőrség 
a tüntetőket szétoszlatta. A gyűlés után Györki villa-
mosra akart szállni, nyilaskeresztes fiatalemberek le 
akarták rángatni a kocsiról. A rendörök kivont karddal 
szétoszlatták a tüntetőket, több nyilaskeresztest előállí-
tottak. 

— Csollány szentesi múzeumi őr — Móra Fe-
ren utóda Szegeden. Szegedről jelentik: A város 
törvényhatóságának kisgyúlése hétfő Imecs 
György főispán elnöklésével ülést tartott, amelyen 
a Móra Ferenc halálával megüresedett múzeum-
igazgatói állást, töltötték be. A közgyűlés titkos 
szavazással 16 szavazattal 10 szavazat •# elíenében 
Csollány Dezső szentesi múzeumi őrt választotta 
meg múzeumigazgatónak. 

— Gömbös miniszterelnök budafoki örökös egyház-
felügyelő. A budafoki evangélikus missziói egyház 
Gömbös Gyula miniszterelnököt a budafoki új templom 
felépítése körül végzett kivételes és felejthetetlen szol-
gálataiért egyhangúlag örökös tiszteletbeli egyházfel-
ügyelővé választotta meg. 

— Június 24-én életbelép a magyar-csehszlovák 
pótmegállapodás. A Budapesti Közlöny keddi 
ssáma közli a kormány rendeletét, amely a Cseh-
szlovákiával június 15-én aláírt pótmegállapodást 
június 2i-én, egyelőre ideiglenes hatállyal, életbe 
lépteti. A rendelet magában foglalja a pótmegál-
lapodás eredeti francia szövegét és hivatalos ma-
gyar fordítását. 

— A legöregebb hegedűkészitömester ünneplése. Bá-
rány Dezső aranykoszorús hegedűkészítőmestert népes 
társasvacsorán ünnepelték pályatársai, tanítványai, tisz-
telői, munkásságának 50 éve s fordulója alkalmából. Az 
ünnepeltet dr. Járossy Jenő, az alakulóban levő Hegedű 
Magyar Barátainak Egyesülete nevében köszöntötte, 
majd Budaházy-Fehér Miklós hegedűművész Bárány 
remekművű alkotását szólaltatta meg. 

— A jubiláló Nendtvich polgármestert ünne-
pelte Pécs. Pécsről jelentik: A városházán most 
ünnepelték Nendtvich Andor polgármester 30 éves 
jubileumát. Nendtvich Andortí aki harminc évvel 
ezelőtt lépett hivatalba ós a korhatárt már elérte, 
másodszor tartják vissza hivatalában. 

— Ajándék az Ujságírönap látogatóinak. Mindazok, 
akik az Angol Parkban június 27-én rendezendő Újság-
íróira pra 1 pengőért elővételben megveszik a jegyüket, 
ajándékul kapnak egy jegyet a Park legnépszerűbb 
szórakozóhelyeinek ingyenes használatára. Az 1 pengős 
jegyek elővételben kaphatók Az Est-lapok jegyirodái-
ban is. A táncversenyre kedd délután 3 órától kezdve 
mindennap lehet jelentkezni ifj. Saphir Gyula tánc-
tanárnál VII., Erzsébet körút 19. 

— Lehet-e befolyással peres eljárás a művészi alko-
tásra és a művész értékeléséreí Pállya Károly festőmű-
vésznek, Pátlya Celesztin fivéréinek 12 év óta húzódó peré-
ben hozott ítéletet a kúria Thébusz-tanácsa. Tizenkét 
év előtt az újpesti árvaszék megfosztotta az Újpesten 
lakó Pállya Károlyt a gyermekei felett gyakorolt atyai 
hatalomtól és az árvaszéknek ezt a határozatát a belügy-
miniszter is jóváhagyta. Pállya Károly a bírósághoz for-
dult a határozat hatálytalanításáért és a pestvidéki 
törvényszék az árvaszék határozatát hatályon kívül he-
lyezte. A festőművész erre kártérítési pert indított dr. Kiss 
Ödön árvaszéki h. elnök és dr. Fadgyas Gyula tiszti-
főorvos ellen, keresetében azzal érvelve, hogy az árva-
szék szabálytalanul járt el, a tisztifőoirvos Pedig kedve-
zőtlen orvosi véleményt adott róla az árvaszéknek. Kere-
setében kérte a bíróságot, hogy a h. árvaszéki elnököt 
és a tisztifőorvost 30.000 pengő kártérítésben marasztalja 
el. Az ellene folyó eljárásból származó izgalom miatt — 
mondta a keresetlevél — évekig nem tudta művészi mun. 
káját folytatni, amiért 6000 pengő kártérítés megítélését 
kérte, azon a címen pedig, hogy az árvaszék határozata 
művészi, nevét devalválta, 34.000 pengő erkölcsi kártérítést 
követelt. A pestvidéki törvényszék a keresetet elutasította, 
kimondva, hogy az árvaszék szabályszerűen járt el, a 
tisztifőorvos pedig orvosi meggyőződése alapján adott 
a felperesről véleményt. De különben is — mondta az 
ítélet indokolása — művészi produkciókra és művészi 
értékelésre nem lehet befolyással peres eljárás. A tör-
vényszék ítéletét később a budapesti kir. tábla helyben-
hagyta. PállyaKároly, aki időközben keresetét 6000 pen-
gőre szállította le, a kúriához fellebbezett, A kúria előtt, 
lefolytatott, tárgyaláson a közben elhúnyt dr. Kiss ödön 
helyett özvegye szerepelt alperesként, akit dr. Andor 
Endre, Újpest, tisztifőügyésze képviselt, dr. Fadgyas 
Gyula, t.isztifőorvos képviseletében dr. Fadgyas Miklós 
jelent meg. A kúria a. táblai ítéletet indokainál fogva 
helybenhagyta s így Pállya Károly tizenkétéves kártérí-
tési perét végleg elvesztette. 
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