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Mnttí és cseresznye
Az istemáMotta magyar föld 

mindennap dikütói Budapestre a 
maga nagyszerű adományait. Zöld
borsó és cseresznye hihetetlen nagy 
mennyiségiben érkezik a fővárosba, 
csak az a különös, hogy a föld be
csületes termését titokzatos kezek 
drágitjálk és rejtelmes erők akadá
lyozzák meg, hogy a közönség ol
csón vásárolhasson. A Csendes 
Óceán vize nem vet olyan hullámo
kat, mint a Budapestre kerüli zöld
borsó és cseresznye ára. Hol négy 
korona a borsó kilója, hol huszon
hat. A cseresznye ára ugyanilyen 
árhullámzást mutat és a többi friss 
tavaszi cikk szintén a legváltozato
sabb áron kerül a fogyasztó aszta
lára. . - ”

Ixdietetlen megállapitani, hol van 
a hiba, kétségtelen azonban, hogy 
valahol van. Mindent el kell tehát 
követni, hogy a visszaéléseket meg
akadályozzák és a fogyasztók egy
forma olcsón jussanak az élelmi
szerekhez. Megmagyarázhatatlan, 
hogyan kerülhet a zöldborsó négy 
koronáiba a központi vásárcsarnok
ban, mikor a Lipótvárosban eléri a 
huszonhat koronát is? Kétségtelen, 
hogy ennek netm a zöldborsó az 
oka, amely egyforma olcsón terem 
a csarnok és a Lipót-körut szá
mára. Mindez a szomorúság nem 
ujság a számunkra. A háború 
utolsó idejében és a forradalmak 
zűrzavarában eleget kitapasztaltuk, 
hogy a magyaT föld nagyszerű ter
mése hogyan drágul és, hogyan tű
nik el és hogyan kerül elő újból, 
de ezúttal kétszer olyan magas 
árban. Minthogy töviről-hegyire is
merjük az élelmicikkdk rejtélyes
nek látszó árlhullámzását, nem fojt
hatjuk vissza elkeseredésünket, 
hogy ilyen esetek még mindig elő
fordulnak. A termelés immár két 
éve nem áll a háború szolgálatá
ban, a forradalmaik átkos ideje is 
elmúlt, az országban rend van, a 
föld munkás népe nagyszerű áldo
zatkészséggel dolgozik, érthetetlen 
tehát, hogy Budapest lakosságát 
még mindig kiuzsorázzák és meg
fosszák az olcsó élelmiszerektől.

A zöldborsó és cseresznye ugyan
is nem áll egyedül. Ugyanilyen az 
álkülönbség a húsban, tejben és 
sok egyéb más cikkben is. Az újsá
gok naponta örömrepesve közük, 
hogy mennyivel csökkentek az 
árak, mikor azonban a háziasszony 
a vásárcsarnokba ér, megdöbbenve 
tapasztalja, hogy az árcsökkenésből 
alig igaz valami. A háziasszony 
kétségbeesve áll a rengeteg élelmi
szer előtt, szeme-szája eláll a gyö
nyörűségtől, de a szive összeszorul, 
mikor a fizetésre kerül a sor. A 
zöldborsót és társait — a magyar 
Kánaán megannyi büszkeségét —
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Anjlfa tdrgyal
Szoujetoroszorszűssnl

Budapest, május 30.
(A 11. N. tudósitójától.) A minisz

tertanács tudvalevőleg bádoki Soós 
Károly honvédelmi minisztert bízta 
inog azzal, hogy a magyar kormány 
nevében a békeszerződést Írja alá. A 
honvédelmi miniszter vasárnap dél
után automobilon' érkezett meg Szom
bathelyről és ezután nyomban felke

reste a külügyminisztert, akivel hosz- 
szas tárgyalásokat folytatott az aláírás 
részleteire és az elutazásra vonatkozó
lag. A honvédelmi miniszter XXX 
X X X X X X valószínűleg 
junius 3-án érkezik meg Párisba. X 
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Páris, május 30.
Londonból jelentik: Lloyd

George, aki tegnap hirtelen vissza- 
i tért ide, régebbi elhatározásával 
szemben azt a szándékát nyilvání
totta, hogy egyelőre hosszabb ideig 
Londonban marad. Ebből azt kö
vetkeztetik, hogy Lloyd George 
nagy jelentőséget tulajdonit a Kra- 

i sinnal való tanácskozásnak. Teg-
■NmaMVMMMMVMMivMNMWMVMMAiMAMMAMM. ionnal minisztertanácsot hio-

1 tak össze, amelyen Lloyd George 
elnökölt és amelynek napirendjén 
azok a kérdések voltak, amelyeket 
majd Krasinnal kell megvitatni. A' 
Krasinnal való gazdasági tárgyalá
sok szerdán kezdődnek. Azt hiszik, 
hogy Lloyd George közvetlenül az
után fogadja Krassint. Tegnap Kras- 
sin és kísérői számos előzetes meg
beszélést folytattak a gazdasági ta
nács különböző tagjaival. Jellemző, 
hogy Vise, a gazdasági tanács an
gol képviselője, akitől hir szerint az 
Oroszországgal való gazdasági érint
kezés újból való megkezdésének 
eszméje kiindult, hosszabb ideig 
tartó látogatást tett Lloyd George- 
nál. (MTI.)

Az osztrák kormány 
képviselői Belgrádba utaznak 
Közgazdasági tárgyalások 

Jugoszláviával
Bécs, május 30.

Mint a Neues Wiener Tagblatt ér
tesül. az osztrák kormány képviselői 
junius 2-án Belgrádba utaznak, hogy 
a jugoszláv kormányával közgazda
sági tárgyalásokat folytassanak. A 
tárgyalásokban Paul, Lömén f éld-Russ 
és Zerdik államtitkárok, továbbá 
Riedl osztálvfőnök fognak részt venni. 
Zerdik és Riedl Belgrádiból azután 
Páduába utaznak, ahol mintegy nyolc
van osztrák iparos és gyáros tal^lko-' 
zik az ottani vásár alkalmából. (MTI.),

Nyugatmagyarország 
tiltakozása az elszakitás ellen 

ötvenezer ember tüntetése a soproni nagy
gyűlésen — Három vármegye népe 

Magyarország mellett
Méreteiben is hatalmas népgyülésen 

.fejezte ki tiltakozását Nyugatmagyair- 
ország hazafias népe az ezeréves haza, 
tói való elszafkiitás ellen. Vasárnap dél
előtt tartották Sopronban, a Széchenyi - 
téren azt az impozáns nagygyűlést, 
melyre három vármegye közönsége za
rándokolt, hogy Isten szabad ege alatt 
nyilvánítsa ki egységes akaratát, $ til
takozzék az eiitente önkényes eljárása 
ellen.

Már kora reggel ontotta a Máv. és a 
Déli vasút a három vármegye közömé, 
gél a nagygyűlésre, melynek megnyitá
saikor talpalatnyi üres hely sem maradi 
a hatalmas Szécetinyi-téren. Több mini 
ötvenezer ember állott fedetlen fővel az 
emelvények előtt, hogy hűségfogadal
mat tegyen ezeresatendős hazája mel
lett. Külön vonatok roboglak be egy
másután Győrből, SzentgoíitÓrárdról, Né
met-újvárról, Lajtaszentmiklósról. Ma
gyaróvárról. Pándorfról, Vulkapár- 
dányról és CelldömőTkről, mind zsú
folva, hazájához utolsó csepp véréig ra
gaszkodó közönséggel. A küldöttségek, 
főként a németajkú faluk népe, saját 
zenekarukkal, nemzeáiszinfi lobogók 
alatt sorakoztak föl a térségen s helyez
kedtek el a postaigazgatóság palotája 
előtt.

Tizenegy órakor nyitotta meg Dávid 
Lajos, az iporosszövetség elnök” a 
nagygyűlést. Utána Thurner Mibálv dr., 
Sopron város kiváló polgármestere 
mondott magyar, majd német nyelven 
beszédet.

— A Nyugat — mondotta — a leg
nagyobb igazságlalansáftoi követi el a 
Kelet népével szemben mely évszáza
dokon át védte kultúráját. Most ért az
zal hálálja meg. hogv megfosztja az

életlehetőségétől; De ellenségeink ujjon- 
ftfisia még korai.

Nem hulla még, ami fekszik, Ma
gyarország népe nem halt meg és 
nem is fog meghalni soha. A nyu- 
gatmagyarországiak hűségét meg
ingatni nem lehet, rendületlen ra

gaszkodnak Magyarországhoz.
Sem Beccsel, sem Párissal nem tö

rődünk. Osztrák testvéreinkkel jó 
szomszédságot akarunk, de a csatlako
zással vesztünket kívánnák.

Thurner beszédét szűnni nem akaró 
éljenzéssel fogadták, majd Szentiványi 
Béla, a mosoowármegyeiek nevében fe
jezte ki mindennel dacoló tiltakozásu
kat. Utána Wollenhoffer Ferenc a vas
megyeiek törhetetlen hűségét tolmá
csolta a magyar hat’a iránt, majd 
Pinczich István <It. a jelenlevő horvát- 
nyeh'ii hazafiak élénk ,,r.wm’ó*'-zása 
közben beszélt, leírhatatlan lelkesedést 
kiváltva a magyar haza iránt érzett tör
hetetlen rágás z k od á sóikról.

Tizenkét zenekar zenditett ezután a 
Himnuszra, s'lobogó zászlók alatt öt
venezer magyar hazafi ajkáról vissz
hangzott a szent ima.

A fümtetö tömeg a tiltakozó ünnep
ség befejeí.’éseképen a Sopronban szé
kelő antant misszió elé vonult, melyre 
a nagygyűlés láthatóan mélv lxmyomásf 
gyakorolt, mert ezzel is bebizonyítva 
lát'ák. hogy az ország egyetlen lakosa 
sem akar elszakadni a magyar habitól.

A soproni nagygyűléssel egy időben 
tartotta rendkívüli közgyűlését Buda, 
pesten a Nyugatmagvarországi Liga is. 
amelyen tiltakozott a hékesterződés 
aláírása ellen.

^Lrr±-Lrnru~rafTxninr
bizottság és hasonló földi intézmé
nyek eleget foglalkoztak már ezek
kel a kérdésekkel, a drágaság és a 
feltűnő árkülönbözet azonban 
mindezek ellenére még mindig 

................. , ________fennáll. Meg kell tehát találni a 
ma‘Í7adrú^ita^ laasi <***■ >«•<■• ke» nyúlni n
akadúlva választja el a fogyasztó-I drsímgellie és ki kell onnan ker
tól, akinek számúra az olcsóság. gelni azokat a fenevadakat, akik a 
csak addig tart, míg az újságban föld nagyszerű termésétől elzaijak 
olvas róla. Anketews, tóvjzsgúlú a fogyasztótól: A zuUlliWISM fe &

D’Annunzlo susakl akcióin
• Béig rád, május 30.

(A Délszláv Távirati Iroda.) A nem 
gyűlés mai ülésén a miniszterelnök 
(TAnnunzró legújabb kalandjáru vonat
kozó interpellációra válaszolva kijelen
tette, hogy a jugoszláv kormány érte
sítette az olasz kormányt, hogy erősza
kos eljárás nagyon kedvezőtlen han
gulatot kellene Jugoszláv iában és a 
kormányt megfelelő lépések megtéte
lére kényszerülhetné. A kormány eleve 
elutasitotta a. felelősséget az éhből szár 
mazó következményekért és egyúttal 
a kormány erről a lépéséről értesítette 
a szövetséges és a semleges kormányo
kat és megbízta a jugoszláv békéd elc- 
gációt. hogy értesítse erről a Legfel 
sőhb Tanácsol. Ugyanakkor megfelelő 

______________o................. , parancsot kapott a jugoszláv hadsereg, 
padán csak á zöldborsó és társai A miniszterelnök fejtegetéseit az egész 
maradiak,............................................................................. í«g«Ha. .IMTU *<».

cseresznye ügyét gyorsan rendezni 
kell, meri múlik az idő és mahol
nap iáim lesz se borsó, se cseresz
nye. Igaz, hogy lesz sok egyéb és 
az árdrágítók elég teret találhatnak 
majd tevékeny működésűk tovább- 
űzésére. Épp ezért fontos, hogy vé
gül eltűnjék a szereplés színpadá
ról az árdrágító és a szereplés szili
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triikuiM&siusa Anglia szövetséget köt Franciaországgal
Juliul 10 *• 90-llca kös#lt 

tartják míg
Páris, nviitiíi 29.

A Temps jelenti: Hivatalos római 
'körökben liir-i- jár, hogy Franciaország 
és Anglia beleegyezlek a spaai érlek"/ 
let elhalasztásába. Az értekezletei jú
lius 10. és 20. napja közölt i(»g|ál> 
megtartani. A lyü'tzeli pénzügyi úr- 
lekezlolvl ennek inog telelő.'n színién 
elhalaszt jak. (MTI.)

Grőf Apponyi Alberfné 
a MOagyesUlatek Szövetsége 

ülésen
— .4 Hétfői Napló tudólsitójálól.

A Magyarmszági N.őegyesüli'lek Szö
vetsége vasárnap délelőtt tartotta a 
vármegyeház nagytermében rendes 
évi közgyűlését gróf Apponyi Aiberlné 
elnök lésével. A közgyűlésen Emich 
Gusztáv kereskedelemügyi miniszter 
képviseletében Náoay Aladár úllaintit 
kár. a belügyminiszter képviseletében 
pedig Pánit Kálmán miniszteri taná
csos jelenlek meg. Gróf Apponyi Al- 
iterlné elnöki megnyitójában üdvözölte 
a különböző n 5 egyesit leiek képviselőit, 
majd a megszállt területeken levő egye
sületekről emlékezett meg, amelyek 
ezúttal fájdalmas módon hiányoznak a 
kongresszusról.

•4z igazi keresztény szeljem fontossá
gát és Magyarország régi halárainak 
kétségtelen helyreálltát hangoztatva Fe
jezte be lelkes éljenzés közt beszédét a 
grófné, utána fíosemberg Auguszta ügy
vezető elnök iüflnerletle a szövetség mű
ködését. majd a nők világszövetségének 
munkásságáról emlékezett meg. Ez* 
után az előadóik ismertették a szövetség 
előterjesztéseit az egyes miniszteriu- 
moklhoz, amelyek a nők szocális hely
zetének megjavítsál célozzák.

Végül (laái Jenőné ismertette az án- 
tániállamok nőegyesüIdeinek a béke
értekezlethez juttatóit beadványai! a 
munkásként és nemzetközi szabályozásá
ról. A közgyűlés gróf Apponyi Aiberlné 
buzdiló szavaival ért véget.

Elfogták 
Pmkayék bűntársain
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A katonai városparancsnok súg uj 
jm?s-1í nyomozócsoportja lelarlózl.ithi 
Árvái István 20 éves kőműves terro
ristát, akiről megállapították, hogy a 
Peczkay-íélc különítményben i.-ÍJcm’- 
lett szolgálatot. Részletes kihallgatása 
során több irányú felvilágosítási adott, 
amelyek segítségével sikerüli « Pccr- 
A*aj/-féle különítménynek még szaba
don levő, mintegy húsz tagját clfcgni. 
Árvái Irtván vallomása szerint Prct- 
kay parancsnoknak helyettese dr. /.’rf. 
nrr Miklós .‘19 éves budapesti ügyvéd 
volt. Ez az ügyvéd fogalmazta a Pccz- 
kay-fiác napipnrancsokal é^ dr. Reiiur 
többszőr működött mini vádbizlos is. 
Egy alkalommal lő évi fegyhúzra ítéli 
cl egy vörös katonát azért, mert ello
pott egv maréknyi cseresznyét és mert 
áthágta a szesztilalmat. A várospa 
rancsiH k-ág n vallomás alapján lelar- 
lózlalla <lr. Reiner Miklós ügyvédet Is. 
l'gyancsak előzetes letartóztatásba he 
lyezték Ncnspillcr Adum kereskedői, 
íierger Bornál vállalkozói. Kcipert Jó
zsef gyakornokok IVcíss Rezső betű- 
izodöt, lírán Ernő kereskedőt. Dávid 
l.ipót, Takács Mihály lakatosokat, Ihi- 
bert Ernő mészárost. Vál István aszta 
tosl, Cyörkri István szerelőt és még 
vagy más 10 más gyanúsítottal. akik 
ölen az a vád. h««gv valamennyien 
ácc.zküy különítményében szolgáltak és 
többrendbeli bűncselekményt követtek 
ri. Lelartózntájaik után átk isért ék va- 
amennyit a kir. ügyészség Malkó-vtca-i 
‘ogházába.

Rées, május 30. | lebbi napokban megtörténik az angol 
' r.l MTI. magánjelentése.) A A-■■■ francia szövetség megkötése. Anglia 

Wiener r<WMaZ(n<U-Béniik Baselból: : Hulasilolln aíl a t-i vel hogy fotmílls 
\v l-'cho de Prrns széria! a legköze- katonai egvezménvl kössön.

yj ?a ©lövészt
a tízmilliós burgonya panama tígyés

Wsndlschgraetz 
sürgős elégtételt követel

.1 Hétfői Napló tudósítójától —

1918 novemberében nagy pórt vert 
fel az a bűnvádi feljelentési, amelyet 
Károlyi Mihály kormánya adóit be a 

í Burgonya-központ vezetősége ellen, 
azzal vádolva meg a központot. hogy 
az állami burgonyaszállilások jővedel- 
méhől három és fél millió korona el’ 
sikkadt.

A Burgonya-központ vezetőségének 
megvádolásán kívül a közélelmezési 
minisztérium egyik oszlúiyvezetöjét, 
dr. Marich Jenő miniszteri tanácsost 
is azzal vádolták, hogy része van a 
három millió elsikkaszlásában. Sőt a 
lapok jelentése szerint Windiscihgraetz 
Lajos herceget. az előző közélelmezési 
minisztert is meggyanúsították Káro
ly iék.

A bűnvádi eljárás minden Fázisáról 
akkoriibnn részletesen beszánnolt'ak a 
napilapok és feltűnést kellő cikkek is
merik lék dr. Marich Jenő miniszteri 
tanácsos letartóztatásának részleteit, 
sőt a Burgonya-központ vbzéfigazgaló- 
jának Miklós Jenőnek, László Ernő 
ügyvezető igazgatónak és Wollák Jenő 
könyvelőnek eliogatásál és börtönbe-, 
zárásál.

A Károlyi-kormány igazsáJTügymi-

Francia szakemberek nyilatkozata 
az amerikai és angol árzuhanásról 

„A jég már mag oan töroe I" — mondja a francia 
kereskedelmi miniszter

Páris, május 30;
f.4 MTI. szikratávirata a budapesti 

rádió-állomás utján.) A lapok részle
tesen foglalkoznak azzal a nagv ár
csökkenéssel, amelyet az Egycsüll- 
Alainokból és Angliából ‘jelentenek. A 
Journalban Speyer, a kerskedelmi 
tőzsde főtanácsának elnöke az árcsök
kenés okairól ezeket mondja:

Első sorban valuláris kérdésről 
van szó. A gyapot, a kávé és más 
élelmiszerek ára követte a dollár és a 
font hirtelen árzuhanását, ami három 
héten l'.‘lül 33 százalékot lesz ki. Köz
rejátszik a spekuláció is, bár nem 
Franciaországban, mert Ibi a korlátolt 
termelés miatt nagyobb arányú spe
kulációra nincs tér, liánom a külföl
dön. Speyer nem hisz benne, hogy az 
angol és amerikai devizák gyors ár
csökkenése az élet olcsóbodáAának 
lenne a jele. Kétségtelen — mondotta 
— hogv most ujáb időszak következik 
a normális állaoplok felé való átme
netben. azonban cgv hirtelen beüsse 
sohasem marad meg sokáig, épp agy. 
amint egy hirtelen hausse sem. Való
színű tehát, hogy nemsokára az árfo
lyamok ismét emelkedni fognak kissé 
a normális színvonal irányában, ami 
azután alapul szolgálihal a legköze
lebbi jövőben. Annyi azonban bizo
nyos. hogy l-'raneiaroszág pénzügyi 
javulás felé halad. Jó aratásra imn ki
látás. exportunk fokozatosan helyre
állítja a kereskedelmi egyensúlyt és par
lamentünk el van lökéivé, hogy az ál
lam adósságainak rendezésére jiem 
kölcsönökel. hanem felemelt adókat 
fog igénvbe venni. Ezek mind fontos 
ténvozÖk. az ország uazdasiígi életének 
h'lvreúllil.jsúban.

Egy másik gyakorlati szakember- 
nők n Petit Pa i i. i.bvr, megiolétil vé- 
leménvc szerint az ért sük'-»n 
némi átmeineli hullámzásoktól dtg.

niszlere arra utasította akkor a kir. 
ügyészséget, hogy Windischgrat lz La
jos herceg elen is járjon el. A kir. 
ügyészség a herceg ellen kiadatási el
járást tett folyamatba. mert abban az 
időben Windischgrael: herceg Svájcban 
tartózkodott. A kiadatási eljárás során 
kihallgatták a herceget is Svájcban, 
majd az iratok az iguzságügyminiisz- 
terium'hoz kerüllek. Köziben kiütött a 
proletárdiktatúra és a bünü'gv iratai 
mostani# az igazságügyin misztérium
ban hevertek. Időközben természetesen 
a letartóztatásban levő terheltek mind 
szabadlábra kerültek. hazaérkezett 
Svájcból Windischgraetz. herceg is. aki 
két heudvánnynyal is sürgette az ügy 
végleges befejezését és a meghurcolta
tásért kellő elégtétel szolgál tatását.

Az igazságügyminiszterium most 
vissZaküldötle az összes iratokat a 
budapesti kir. ügyészségihez azzal a 
meghagyással, hogy folytassák le eb
ben n~ ügyben soronkivül a vizsgál a* 
tol. Az ügyészség ennek megfelelően 
áttét te az iratokat a vizsgálóbíróhoz, 
aki a két évvel ezelőtt megkezdett 
vizsgálatot most sürgősen befejezi.

kintivé — október haváig mind éle
sebben fog jelentkezni az élelmiszer
piacon.

Páris, május 30.
(.4 MTI. szikraáuirata a budapesti 

rádió-állomás utján.) A. Petit Journal
ban Roy, a lexliliparosok egyesűleté- 
nok elnöke kijelentene, hogy a kül
földön be következett árcsökkenésnek 
az lenne a következménye, hogy inig 
a fogyasztók eddig további drágulás
lói tartva, egvre-másra vásárolták lie 
a szükséges textilipari cik-kekvl, addig 
ezentúl a további olcsóbbodás remé
nyéiben tartózkodni fognak a vásár- 
láslól, ami természetszerűleg még in
kább elő fogja mozdítani az árak 
csökkenését.

A kereskedelmi miniszter a Petit 
Journal munkatársa előtt kijelentette, 
hogy az árak emelkedése, amit nem
zetközi üzérek i<léztek elő, most meg
állt. Valószínű, hogy még lesznek ár
hullámzások. mielőtt az árak normális 
és szabályos lemorzsolódása végleg 
megindul ti normális szinvonal felé, 
de a jég már meg van törve. Másrészt, 
ha a francin frank továbbra is javulfc 
akor nemsokára megindul az amerikai 
behoztál. Az amerikai cégek 50 frank
ért fogják adni a cipő párját, .mert a 
túltermelés követ kéziében az “Egyesült- 
Államokat az a veszély fenvegeti, hogy 
a gyárak kénytelenek lennének külön
ben bezárni. Az importált olcsó cikkek 
kihalásai lesznek a belföldi árak ki
alakulásra és nagyban hozzá fognak 
járulni az árcsökkenéshez.

fíées. május 30.
A Neues Wiener Jounalnak, jelentik • 

Amsterdamból: .4 londoni bor- és! 
szőrmevásáron tegnap újabb árzuha
nás volt. Az összes szőrmék és bőrök 
ára a legutolsó vásárral szemben foli- 
tonkinf 1—3 pencevcl esett. Enn-ek 
ellenére sok bőr visszamaradt,

Hétfőn délelőtt kivégzik 
Jónás Séza terroristát 
• Nem kapott kegyelmei Sza^ueOy hadsegécüe

(.1 Hétfő. Napló tudósítójától.)
HLlfiii .\apló részletesen beszámolt 
Jónás Gyuin terrorista bűnügyének 
tárgyalásáról, amelynek során bél 

. különféle gyilkosság elkövetése bizo
nyul! rá a 25 cszlcndös hóhérra. 
A tárgyalásról adott részletes boszámo- 
,lónkban elmondollu'k, hogy Jónás 
Gyula, aki a kominün előtt iakatosse- 
géd volt. Számúéiig Tibor terrorvona 
Ián teljesíteti „megbízható" szolgálatot 
és Szamuely mellett „hadsegédi" szere
pet töltött be.

A bünletőlörvényszék tárgyalásán 
inegállapilotlák. hogy Jónás Gyula első 
gyilkosságát Cegléden követle el. Itt 
limlal József honvédihtiszárhadnagyot 
Mannlicher-fegyverrel agyonlőtte és 
ugyanakkor egy ismeretlen vöröskato
nát is megölt. Néliány héttel később 
Szamuely Tiborral együtt .Szolnokra 
utazott, ahol 11 polgárt ítéltek halálra 
ellenforradalmi cselekmények miatt.

A halálraiíéllek* közül egyet maga 
Jónás Cyula végzett ki. Püspökladány
ban részi vett Pongrácz Aladár csend 
(Jrszázados és báróm csendőrőrmcster 
kivégzésénél. Hajdúszoboszlón és Sop
ronban is közreműködőn Szamuely 
IJiszló oldalán, amikor az eHen-forra- 
dalmúrokat halálra Ítélték. A büntető
bíróság Jónás Gyulát bét rendbeli gyil
kosság büntette címen kötél általi ha
lálra ítélte.

Az etiléit kegyelemért folyamodott é.s 
az iratok most érkeztek vissza a kor
mányzótól a büntetőtörvényszékre. Dr. 
Stocker Antal kúriai bíró tanácsa va
sárnap délelőtt 11 órakor hirdette iki 
az elitéit elölt a gyüjtőfogiházban a 
kormányzó döntését, amely szerint d 
kegyelmi kérelmet elutasította és az 
igazságszolgáltatásnak szabad folyást 
engedett. A legfelsőbb döntés kihirde
tése utón Jónás Gyula terroristát egy 
külön, siralomházzá alakitott cedláíban
helyezték eL

A halálos ítéletet hétfőn reggel 9 
órakor hajtják rajin végre.

Vácséi László, mint u elhunyt 
gyermeke úgy a maga, valamint a® 
alulírott teBtvórel ós rokonai nevé
ben fájdalmas szívvel tudatja, hogy 
a szeretett Jó apa, teetvér és rokon

Vécsey Hugó
f. hó 29-én déli 1 órakor éiotónok 
űl-ik óvélxjn, hosszas szewedéa uüln 
elhunyt. A megboldogult földi marad
ványait f. hó 31-ón d. u. 4 órakor 
fogjuk n kerepest temető halottas
házából a lóm. kát., cgyftáa sKcrtar- 
tása szerint besnenteMetni és az ottani 
sirkertbou őrölj nyugalomra helyezr 
totni.

Az cngcsztelft szentmiseáldozat 
junius hó 1-éu délelőtt 10 órakor lesz 
a terézvárosi pJóbslniatemptomban. 

özv. Wainer Adolfnó édesanyja.
Groodel Meláuio bárónő éa Vócsoi 

Artúr, testvérei.

Alulirotlnk bánatosan 
liofcy szeretett főnökük

jelenük,

Vccsei Hugó ur
a Weiiíer A. és Gfllnbaum Aí. cég b«l- 
tag.iu lios.sz.a.bb szenvedés utá.u f. hó 
29-én cl hunyt.

.lóakaratot, tiszteletet és sz.erote- 
tet tanúsított irántunk; átérensük a 
bennünket ért nagy vesztos-éget és 
emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.

Woinar A. és Grünbaum M. cóg 
azeniéiyzolo.
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HÍREK
ta- Dvschanel állapota. Parisból je

lentik, hogy Drschnnol állapota telje
sen kielégítő. Az elnök a jövő héten 
fog vidékre utazni üdülésre. (MTI.)

— A Szepesi Szövetség összejövetele. 
A Magyar 'Kurír felnli: A Szepesi Szö
vetség vasárnap délután az Országos 
Altruista Szövetség helyiségében ösz- 
sneJövetc-U tartott, melyen az elnökség 
nevében Hayde Gyula miniszteri taná
csos számolt be a szőve1 ség májusi 
működéséről. Utána a titkári és pénz
tárosi jelentést hallgatták meg, végül 
Seltenreich Kornél tartott felolvasást 
a szepesi szászok történetéről.

— Halálos Ítélet Gyöngyösön. Eger
ből jelentik a Magyar Kurírnak: A kö
zel hathónapos profetáruralom szen
vedéseiből Gyöngyös város is kivette 
a. részét. A mull esztendő május ha
vában Gyöngyösön is kitört az ellen
forradalom. Ennek elnyomására Tausz 
Vilmos terrorista vezetésénél hatvan 
terroristát küldtek le Gyöngyösre, a 
kik nvomban összefogdosták a város 
ártatlan polgárait. A rögtönzött forra
dalmi törvényszék elnöke Nemecz Jó
zsef, vádbiztosa iwdig liraun-Bardócz 
Pál pincér volt. A forradalmi tanác-s 
hal vádlottat ítélt halálra, akik közül 
négynek sikerült megszöknie. Ezeknek 
csupán a vagyonát kobozták el. C sip
kái/ Albert huszár százados és Welt 
Ignác kereskedő azonban nem kerül
hették ki sorsukat. A város főterének 
egyik villanyoszlopára felakasztották 
mindkettőjüket. Ez múlt év május 
7-én történt. Amikor a kegyetlen em
berek az ártatlan Weltet akasztották, 
akasztás közben elszakadt a kötél. A 
hala irattól! (összetett kezekkel könyör- 
gölt. hivatkozott arra is. hogy három 
gyermekének nem marad kenyérkere- 
sője, ekkor azonban Stern Móric, aki 
az akasztásokat végezte, ezzel rcpli- 
kázolt: fölmunkát nem végzünk! A 
bűnügyben most Ítélkezett Gyöngyö
sön az egri királyi törvényszék bün
tető tanácsa. Nemecz Józsefet, akH az 
ügyész két rendbeli gyilkosság bűn
tettével. hatvanhat esetben való sze
mélyes szabadság megsértésével, rab
lással. zsarolással, orgazdasággal és iz
gatással vádolt, a bíróság kötél általi 
halálra ítélte. Endrész Józsefet Csiba 
Julist, Hirsch Izsákot, Nádas Mártont. 
Kiss Istvánt, Junkhanc Ferencet, Va
dász Józsefet és Fenyvesi (iábort egy- 
hat évig tartó fogházra és a törvény 
által előirt hivatalvesztésre ítélték.

— Értekezlet a sajtóreformról. A 
Magyar Kurír jelenti: A Keresztény 
Nemzeti Egyesülés Országos Párlköne 
június 1-én. kedden tóté fél hét ómkor 
saját helylségébn éríkezlelet tart a saj- 
tóreformról. A kérdés '‘kiadója Lin- 
gaucr Albin nemzetgyűlési képviselő 
lesz. Az előadást eszmecsere követi. A 
p -rtveretőftég az előadásra a Kisgazda, 
párt elnökségét és tagjait is meghívta.

— Polltzált a borbélvmühelyben. 
Révész Márk 29 éves magúnhivalal- 
nok a Kertész-utcában levő egyik bor
bély műhelyben (politizálni kezdett fa 
hangosan vitáim bocsájtkozolt egv má
sik fiatalemberrel. Erősen kritizálta a 
mai igazságszolgáltatást, kikelt az 
ellen, hogy miéi t mernek most akasz
tatni. amikor nincs is király és nincs 
államforma sem. de egyébként sein 
engedik az embereket védekezni. Az
tán meggvalázó kifeiezéaekel használt 
a nemzeti hadsereggel szemben. A 
borbélyínüiielyben jelen volt dr. Szé
kéig Miklós láblrtiiró. aki nyomban 
fel jelentért tolt Révész Márk ellen, 
akit letartóztattak. A budapesti bün
tető törvényszéken dr. Stocker Antal 
kúriai bíró elnöklétével vonták fele
lősségre és dr. Morocza Dénes királyi 
ügyész vádja alapján izgatás büntette 
címén 4 évi börtönre Ítélték.

— Az oszták aajtó és a paplrkérdéa. 
Becsből jelent ik, hogy az őszi rák na
pilapok egyesületének tegnap tartóit 
közgyűlésén rgvíiantmlng határozati 
javaslatot Iirgadlnk cl. lúnelylwnn ki- 
felenHk. hogv az osztrák sajtó képte
len a pa-pir kilogrammjáért öt koroná
nál többet fizetni, ezért a kormányra

— 4 Hétfői Napló tudósitőiától. —

Vasárnap este hét óra iáiban súlyos | írom kctiészahilniln és fMoJdtilra dön 
szerencsétlenség 'öilúnt a Hungária ui lödé. A szerertc*: He síkoHozás 
és Kercspesi-ut kerwiAi'Z^éméi. i.gv állói 
zsúfolt vdlamus-ba beleszaladt egy ki-1 
rándulókkal teli villamoskocsi é-s az 
álló kocsit kilökte a sínpárról, szé’iron- 
csolta és azokat, akik idejében 
tudtak menekülni, részint 
báni részint könnyebben 
telte.

A vasárnap esti villamos 
fenségről munkatársunk a következő 
résziekkel jelenti:

Este háromnegyed 7 óra tájiban a 
Hungária-ut és n Kcrepesi-ut sarkán, 
a kerepesi helyi érdekű villamos vég
állomásán egv helyi érdekű villamos 
kocsi, amely zsúfolva volt Kerepesre 
igyekvő vasárnapi kirándulókkal, be
lerohant a csömöri helyi érdekű 
vasul vonata.

A nagy sebességgel rohanó kocsi ki
dobta helyéből az álló viHamost, csak- 

vár. hogy a papírgyárakkal a tárgya
lásokat ugv vezesse, hogv a lapok ne 
szenvedjenek újabb meglerhelésl. ami 
az egész osztrák sajtóipar végleges 
összeomlásához vezetne. .

— A magántiMviMlik közgyűlése. A 
Magántisztviselők Országos Nyugdijegye- 
süfete a Budapesti Kereskedelmi- és Iix.r- 
kainura üléstermében vasárnap délelőtt 
tartotta Horvát Géza tgazgató elnöklése 
mellett ez évi rendes közgvülését. Az igaz
gatóság jelentése után elfogadták az 1918. 
és tavalyi egyezheti zárszámadásokat é* 
megállapították az ez évi költségvetést.

— Kézigránátot rejtegető kommunis
ták. Nagy Sándor őrnagy, a Héjjas- 
féle katonai különítmény tagja, lelje 
fenlésl lett a rendőrségen, amely sze
rint egyik katonája megismerkedett 
Sebők Katalin tejárusitó leánynyal, aki 
egy kommunista bűnszövetkezet ve
zére. A rendőrségem Angyal László de
tektív-főfelügyelő kinyomozta, hogy a 
kommunista bűnszövetkezetnek Holcz- 
mann Gergely 27 éves vasön lő az egyik 
tagja, aki Sebők Mólvás fűtővel — 
aki Sebők Katalin apja — a csepeli 
tölténygyánból kézigránátokat lopott 
el. A detektívek házkutatást tartottak 
Sebőink lakásán és ott csakugyan több 
kézigránátot találtak a fáskamrában 
elrejtve. Hoiczmannt, Sebőköt és leá
nyát letartóztatták.

— Hűtlenség bűntettjénsk vádja. A 
rendőrség hűtlenségnek vádja alapján le
tartóztatta Brankovdn Milán 20 éves díj- 
nokot. Ugyancsak letartóztatták bolse
vista bűncselekmények miatt Vas László 
szerelőt, Bodnár János művezetőt és Far
kas Károly kocsitisztlíót,

— Halálozás. Vée-sef Hugó, a Weinev
és tírüJTbaum cég főnöke, a Szabómeste
rek Országos Szövetségének elnöke, éle
tének 52-lk évében meghalt. A megboldo
gult nagv szerepet játszott ugv n szaklár- 
sak körében, mint n társadalmi éleiben. 
Választmányi tagja volt a Budapesti Ke- 
rrs ke (leírni és Iparkamarának és igazga
tósági tagja a Lipótvárosi Kaszinónak. 
Halálát édesanyján és László fián kívül 
nővére, Grődel Melánia báróné és test
vére, fenyvesi Véesru Arthur gyászolja. 
Teonetése hétfőn d. u. 4 órakor lesz a ke
repest temető halottasházából a r. kath. 
egyház szertartása szerint, a rekviem pe- j 
dig kedden d. e. 10 órakor a terézvárosi j 
plébánia-templomban. i

—- Pénzhamisítók. A rendőrség Mnz- 
hamisitás L-...-------- í. —4- - -
előzetes letartóztatásba holyeztc Nafiu Mi- 
hálv 29 éves kocsist, Hornunk Károly la- , 
liatost, Griinbergcr András vésnököt, To- J 
mics Milán mészárost és Seilcnbacii Sán
dor cinkografusi.

— Tűsek. A Soroksár -itt 121. számú 1 
ház. nmelv köavMleníll a vastill lö:i < 
melleit lek ;zik. cgv mozdony szikrá
jától kigyullad!. A kivonult tűzoltók 
közel másfélórai munkává’ lokn’i >)' 
Iák a tüzxX. ■— .VaöáriMsp déiu’áu

nem 
sulyosab- 

inegsebesi-

szerencsét-

A szerencséi le : $/>»<;
kínálás. jajgató’ 
ali-.ll v.A boritídi;.
roncsait.

Az utasok kétségbeesetten menekül
tek és csak az első ijedtség percei után 
siettek a jajgató sebesültek segítségére.

Npolc sebesült feküdt a kocsik mel
lett, akiiket a megérkezett mentők kö
tözlek be.

A nyolc sebesült közül Horony 
Emma 10 esztendős urifeányl és Rcps 
Júlia 23 éves háztartásbelit .ndj/os sé
rüléssel a Rókusba szálliiollak. Haver 
Ilona 40 öves asszonyt és ITomyák 
Szilveszter munkást a lakására vitték, 
a másik négy sebesültet ott a helyszí
nen bekötözték és elengedték.

A rendőrség vizsgálatot indított 
annak a megállapítására, kit terhei a 
felelősség a szerencsétlenségért.

amely izgalmaiban és M-lványossvgban 
K legtöbbet nyújtja. A Kort mozi e heti 
előadásai is fél 9 és 10 órakor kezdőd
nek.

* Az Omrrában ezen a héten. A bur- 
iingloni jaguár Ili. része, az O. .S'.*“ 
(Mentsétek meg lel keiteket) van műsoron. 
Ennek a nem mindennapi filmnek min
den eddigi előadása zsúfolt liátók előtt 
folyt le ebben a mozgószínházban is. Az 
előadások 4. fi és 8 órakor kezdődnek.

* A Tivoli-fényjátékházban ezen a hé-

KERTMOZI
Városligeti-fasor és Aréna-ut sarkán)

ten A tu.’rhnnfoni ; ’(iu úrnál. a világszerte
nagv -ikerrel szinjekerült sai*r doidrá-
htúnnl tik rés hv. . >u. ri-
\..'i Sí !(Jk I<" !<<">/ ■>• •. M <
mindé ( • ' ón ■s érdek! 'd ’.ssd l g li
a rfrá gv»i :.n • j*dül'» <’ ■ «.
*ir,' . 19' -i U ■ t is híán

■zi i . ;ive,
(■LA H , n v i.itoguotl-
síig ru «>:in-ithat. A? előadási k fél .). fél 7
és fél 9 órakor ke díidnek.

ftmsrlcan
A ősül;’. Hnvregény
béfriezft része :VER8T*lS!a««

Előadások: *,j9 és |l» órai kezdettel.

krém j
szappan I
pudar i

Kapható mindenütt’ sampon |
Készm: Munnia Gyógylui, Lrzsóbei-körut 56

Endre-utca 10: számú ház menyezete 
ismeretlen okból tüzet fogott. A kivo
nult tűzoltók hamarosan eloltották a 
tűz-?'

Színház- és fllmuldonsúiok

I

* A tngany gróf né harmadszor jubilált 
szombaton este. HelvenötAikzör tapsolta 
n Király-szinbár zsúfolt nézőtere Martos— 
Ku+invi—-Vincze nagyszerű operettjei, a 
mely a premier frisseségébon halad a szá
zadik előadás felé. A Fedákot felváltó V’á- 
radi Ili játszotta a címszerepet, a.ikx. k 
Lábasa Jucival, Halkakul és NádorrrJ 
ogvfltt változatlan nagy sikerűk van esté- 
rö! estére.

* A népszerű debreceniek hétfőn 
Parkőr színművét, a Biberost adják. A 
címszerepét Bihari Ákos játssza. Szcid- 
györgyi István a dobreconlokkel k viden 
és szerdán játssza el Gelecsén pusita- 
birót Csepreghv népszínmű vében, a 
Sárga csikóban — a Fővárosi Orfeum- 
bán.

* A bárqnő lavalal. Rákosi Jen 
hózata, amely a Belvárosi Színház 
legnagyobb sikerét jelenti, hétfőn, szer
dán. csütörtökön, szombaton és vasárnap 
keríti szilire. Kedden és |*édtcken Lakatos 
László vigjátéka. A mengasszony van mű
soron.

* Az Apolló-Kabaré aikörokbon gaz
dag szezónját vasárnap, május :i0-;'.n be 
fejezte. Büszke öntudattal tekinthetnek 
viuza ugv a művészek, mint az. igazgafők 
az elmúlt szezónra, mert az Apolló-Kabaré 
művészi értékű előadásokat produlaí'. a 
mól vek ugv belső érték, mint külső siker 
tekintetében mindoa eddigit f'•hímuHak. 
Néhány nap múlva megnyí.k íi Nvári 
Apulló-Ks bnré (Dembinszkv-uira Áré- 
na-ut sarok), nmelv hlonvára minden le- 
kintethen az ApoJló-Kaharé nyonuL>\a' 
bán fog haladni.

* A Fasor-Kabaré a meleg nyári na
pokon a legkellemosebh szórakozóhely, 
mert helvis'gc hűl. A nngysfker'i meg- 
nyiló-mOsort már csak ezen a héten nru 
látják he. Akik még nem látták, bizonyára 
fölhasználják a hátralévő napokid, hogv ! 
deríts estét szerezzenek maguknak.

* Dr* EzMelHsIdy Ferent énekli ma. 
kedden és szerdán Páris szerepét a Szép 
Ilelónában. A címszerepet Péchv Erzsi. 
Menolaust Gyárfás Dezső, a többi főszere
pei pedig a bemutató nagyszerű együttese 
játssza, amely olv diadalmas sikerre vitte

I
bŐnl”énX ivLnu'JT“ÁpiAn "wáuá. ÁSrnía-

■ színház előadásai 7 órakor kezdődnek.
* A Mím Amerlera befejená ráwe 

kerül bemu’atásra mától kezdve a Kvrl. 
moziban. A legszenzációsabb amerikai 
filmregény negyedik és egyben utolsó 
része, n VerMaa, olyan megfepetósnzcrii 
- üdétől és színészi bravúrokkal fogja 
bámulatba ej leni n publikumot, ami- 

, énekét filmen eddig még nem volt 
.‘l’í.'dnitmk látni. Ciliin liózus és nagy
stílű a Miss Amcrcan negyedk része.

KözegészsÉBCai/i Alkülaiüzolkk 
Hemzeii Szövetsége

Vili., Rá: óczl-ut 63. I. 7.
Alapszabályait u in. kir. Beliigvminister 

ur 23976 920. sz. jóváhagyási záradékkal
ellátván, igv hivatalos uiüködérit is meg
kezdette. Teljesen díjtalanul közvetít első
rendű. megbízható szakképzett betegápo- 
lúkt.1, ápolónőket, vizgvógvkezelőket, 
tvuksremvágúkat ú‘ gőzfürdői személyze
tet éjid 's napnál Telefon: J 30-/2. 
Tagfelvétel egész nap.

A
A

ttARftUr CYítLOn 
aonunoToai jawhr

IJT-ik része

ül
Előadások kezdete: 4, 6 és 8 órakor

Hamisiogakat,
Rrilliáns, arany, ezüstöt bármely hirde
tett árnál drágábban veszek Mcndöl- 
so?»n ékszerész, Farenc-köru 1. szám.

A DfRRECZESI SZÍNTÁRSULAT VENDÉGJÁTÉKA í 
Egész héten Lehár-operctt: A faluul 

kislány Pesten. Kezdete este 7 Arakor.
Jegyek előre válthatók az orfeum pénztáránál

(^cnacmi)
A „HÁZIBARÁT" GYORS TAKARÉKFÖZÖ 

minden vaskerejkedésben kapható!

FSvárösfÖrcus:^
Naponta este 7 órakor a nagy májusi mQíor 
CratörtflkOfl éa szombaton délután tél 4 órakor 

családi éa gyermekelóadáa 
jegyek kaphatók A Nap jegyirodájában

BRILIÁNST,
INGER étaszerháx

RottcnMUcr-utca 21 
Telelőn JöaríMHM
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Labdarúgás 
a bajnokságért

MTK- MAC 3: 0 (2; 0). Hungária 
úti pálya Bíró l'juári Ödön. A bajnok
csapat vasárnap isméi a legszebb fool- 
bdllt játszotta. Kezdettől végig szinte 
döntő fölényben voltak a Teslgyakor- 
lólk, akik ezúttal nem a gólokra, ha
nem a szép játékra törekedlek. A csa
pat és eznllal a mezőny legjobb játé
kosa Braun volt, akinek minden táma
dása veszélyt jelenléti a .V.1C kaimra. 
Jó voll még Kertész II. aki ezúttal csa
tárt játszott. Az első gólt Orth rúgta. 
Ez volt a nap legszebb gólja: A máso
dik Winkler érdeme. Ez volt egyuilal 
az Ml K századik gólja az 1919/20. évi 
bajnokságért folyó mérkőzéseken. A 
harmadikat Braun rúgta. A MAC-ban 
Badnár nem játszol! és a griff mada
ras csapat legjobb embere Kehrling 
csatár volt.

FTC—NSC 1:0 (0:0). Üllői-uli
sporttelep. Bíró Nagy László. A Nem
zeti Sport (dubra nézve döntő jellegű 
volt ez a mérkőzés a kiesés végeit és 
ezért nagy lelkesedéssel és igyekezel lel 
kezdte a játékot. Vezetett is több szép 
támadási, amelyet azonban a csatárok 
r kapu előtt elhirlelen'kedték, vagy az 
Fl’C védelem leszerelt. Az FTC csatár- | 
sora nem produ'káM különös játékot, 
mindössze Tótihnak volt több pompás 
akciója. Pataki csak a mezőnyben volt 
jó. A mérkőzés egyetlen gólját Nikols- 
burger rúgta. Ezután voll alkalma az 
NSC-nak kiegycnlileni az eredményt, 
de Csajka az FTC kapusa kétszer is 
menteti

111. KTVE—UTSE 0:0.
.4 bajnokság állása a vasárnapi mér

kőzések után a következő:
1. MTK 47 pont, 2. KAC 40 p., 3. FTC 

38 p„ 4. Törekvés 30 p„ 5. BTC 30 p„ 6. 
I’TE 25 p., 7. Vasas 25 p., 8. HlkTVE 24 
p„ 9. MAC 23 p„ 10. BAK 22 p., 11. TTC 
22 p., 12. NSC 20 p„ 13. VTSE 18 p., 14. 
MAFC 13 p., 15. 33FC 13 p.

neh Idis, A'Dalk, Ifen, Nix niitzigen, 
Sziné<;aiő. Tol.: 2O:4S, 20:55. 45,58.

III. futam: 1. Marmolata I'j (Gulyás 
B.). 2. Princeps 6 iHaar). 3. Ornament 

’3 (Esch'. Futott még: Gyarló. R odaun. 
Hermada. Grude, Bezw inger I’ 
Tol.: 20:42. 20:23. 47. 25.

IV. futam: 1. Michaela 3'- 
L ). 2. Maluska 4 (AHmann). 1 
senvhen harmadik Ragyogó 1- 
Mea 3. Fűlött még: Gaukerlin, Diona, 
Anna Sadher, I.issfi. Tót.: 20:92, 20:30, 
28. 55. 24.

V. futam: Mimikri 8 (Altmann?. 2. 
Pártoló 3(Gulyás B.). 3. Lorle 6 (Éried- 
rich). Futóit még: Lünge. Tráncz, Be
rohan. Eckehard. Luchs. Tót.: 20:276. 
20:80, 39, 55.

VI. futam: I Góbiin I’í (Pintér). 2.
1. abediime 4 (Baluska1. 3. Szegényem 
1% (Böde). 4. Tárnok 3 (Giinpl). Tót.: 
20:35. 36.

VII. futam: 1. Gryzzlibiir ő (Esch).
2. Engeiibert 10 (Gomlbás,1. 3. Dehogy 8 
(Gulyás M.l. Futott még: Ficsur, Csa
logány. Ruchlos Zsendice, Baccarat H.. 
Bódog. Nem elég. Ilafner, Despot, Ben- 
da. Lengenád. Szerencsefí, Pária. Tót-: 
20:85, 20:44. 323. 79.

Hekiiba

í Csiszár 
Hollver 
II. 12 és

KÖZGAZDASÁG

Ifjusági atlétikai verseny. A Ferenc
városi Torna-Club rendezésében vasár
nap délután az üllői-uti pályán jól sike
rült atlétikai viadal volt, amelynek győz
tesei a következők: 100 ni. síkfutás. 1. 
Fischer Frigyes (111. kér.) Sulydobás. 1. 
Adorján László (FTC) 11.44 in. Ifjúsági 
rekord. Rúdugrás: 1. Kovács Béla (FTC) 
2.85 m. 1500 in. gyaloglás: 1. Lichter 
Salamon (MTK) 7.08 p. Ifjúsági rekord: 
1000 m. II. oszt, síkfutás: 1. Kovács Béla 
(FTC) 2.53.8 p. Ifjúsági rekord. Magasug
rás; 1. Muskát László (MTK) 173 cm. If
júsági rekord. 110 in. gátfutás elmaradt. 
Gerelvhajitás: 1. Szepcs Béla (MAC) 36.11 
ni. 1500 m. sikfutás: 1. fíiausz Károly 
(FTC) 1.27 p. Távolugrás: 1. Izsákovics 
Árpád (MTK) 5.77 ni. Diszkoszhajitás: 1. 
Dominich Mlmos (MAC) 34.39 m. 100 m. 
sikfutás: 1. Ledermann Imre 54.1 mp.
3000 m. ötös csapatverseny: 1. FTC.
\ Munkád TE atlétikai viadala. A 

Munkás Testedző Egylet vasárnap ren
dezte a Hiungária-oiti pályán idei első 
attetikíii viadalát, amelynek eredmé
nyei a következők. Százméieres sík
futás: 1. Fixl (MAC) II mp. 2. Magas- 
ugrás. 1. Gáspár Jenő (MAC) 180 cm. 
3. 800 méteres sikfutás. 1. Vogcl (MTK) 
2.47 p. 4. Rúdugrás. 1. Mérő (MAC) 
■285 cm. 5. IVX1000 méteres staféta
futás. 1. BtBAC. 2. MTK.

Ktwosztásmcgveri versenyek
I. futam: 1. Alpenkönig (Tóth J.), 2. 

Aranyeső, 3. Selica. Futott még: Demir- 
Basch. Tol.: 10:17, 10:12, 14.

//. futam: 1. Olivia (Gyurgyov), 2. Ifj- 
asszony, 3. Bóbitr.. Futottak még: Shnr-. 
nell. Favorité, FelstafT. Fecskendő. Tót.: 
10:23, 10:13, 14. 16.

7//. futam: 1. Szikra (Depóid), 2. Lina, 
3. Ilka. Futott még: Muczi. Tót'.: 10:27, 
10:14, 14.

IV. futam: 1. Gallipoli (Szokolai), 2. 
Salvia, 3. Kártyás II. Futottak még: Pin
tyőke, Trappist, Mirliflore. Hocuspocus, 
Szaniszló, Város, K. v. Burg, Tuskó. Tol.: 
10:143, 10:32, 15, 45.

V’. ftitam: 1. liillikom (Vaslagh), 2. Nó
ra, 3. Beligrod. Futott még: Lnndáknechl. 
Tót.: 10:34, 10:15, 13.

VI. futam: 1. Wolkenstürmer (Gáhor 
L.). 2. Csíkszereda. 3, Gemalil. Futott még: 
Pandúr. Tót.: 10:27. 10:16, 19.

VII. futam: 1. Komoran (Szabó L. II.), 
2. O‘te, 3. Gioconda. Futottak még: Morla, 
Garani, Pandora, Csusza, Mátyásföld, 
Sezerelem. Tót.: 10:49. 10:19, 23, 34.

Bécsi kancadil
Vasárnap délután futották le Freu- 

denaubiun a Kanca-dijai, amely 
meglepetéssel végződött, ment a két fa. 
vorit közül l)iona egészen lielyezellpnül 
futott, Mea pedig Ragybgó ll-v<A hoU- 
vers’inyben harmadik lelt Michaela és 
Matuska mögött. Az eredmény hamis, 
inért Lissa a fordulóban összeütközött 
Anna Sacherrel. ugv hogy ennek lo
vasa, Tam kiesett a nyeregből és sú
lyos agyrázkódást szenvedett.

A részletes eredmény ez: •
I. futam: 1. Wolfgang 4 (Esdi). 2. 

Vigalom 1 egynegyed reá (AHmann), 3. 
Tavalyi 5 (Pretziiex). Futott még: Pri
mo. Majdnem hős. Morca. Tót.: 20:81. 
20:36. 30.

II. juluui: 1. Baronin 3 (Csiszár J 
2. Wooisadi 5 (Gulyás). 3. Wundc. 
barclrsj 5 (tscjb). EŰtOtl WU-

Budapesti 
ügető versenyek

I. Homoki dij. 12.000 K.
Ryerson 

(Kreipl), 
még: 
Tót.:

II.
m. 1. 
burn 
(gr. Sennyey). Futott még: 
(Stelimann), Forgószél (Novúk). Bíz- 
losans nyerve. Tót.: 10:16. Helyre: 
10:13. 15.

III. Amateur-verseny. 10.000 K, 
2200 m. 1. Oroszlán (Wcdom). 2. Es- 
kimo (Zwillinger). 3. Oakland (Fritz). 
Fűlött még: F. F. (Keitner), Róbert 
(Bauer), Futár (Gottlieb). Küzdelem. 
Tót.: 10: 13. Helyre; 10:26, 30.

IV. Igazgatósági dij. 20.000 K. 2200 
m. l.Nábob (Cassolini). 2. Niagara 
(Snitzer). 3. Látvány (Kreipl). Futott 
még Luki (gr. Sennyey. Könnyen 
■nyerve. Tol.: 10: 16. Helyre: 10: 15, 24.

V. Palotai dij. 10.000 K, 2400 in. 
1. Párka (Novúk). 2. Bukarest (ifj. 
Engl). Futott még: Szépasszony (To- 
mann>. Tomi (Benkő). Könnyen 
nyerve. Tót.: 10: 14. Helyre: 10: 12, 
13.

VI. Dóra-dij. 1800 K. 2200 m. 1. 
Pusztaleány (Switzer). 2. Wapili (gr. 
Sennyey). 3. Paraszt (Cassolini). Fu
tott még: Bácsi (Kreipl). Könnyen 
nyetve. Tót.. 10: 11. Helyre: 10 13, 19.

VII. Kettesfogatu verseny 12.000 K, 
3000 m. elmaradt. Vili. Dunahanaszli 
dij 12.000 K. 2200 in. I. Bomba (Cas
solini). 2. Mav (Lyon), 3. Grete Ly 
(Novak). Futott még: Pandúr (KneipD 
Vera (Hofbauer). Erős küzdelem. 
Tol.: 10:20. Helyre: 10:15, 17.

1.
1800

Róma 
Fűtől t 

nyerve.

in.
(Cassolini). 2.

3. Civil (Seager). 
Mackó (Lyon). Biztosan 
10:12^ Helyre: 10:10, 11. 
Mary C. verseny. 18.000 K, 2200 
Bácsi (Cassolini). 2. Rosen Ley- 

(Wedornh 3. Pusetagyön#£p
Pulifar

i. ' .n . álltunk. TŐZSDEI
-Sí R.idtmk. F.rtc-

• ... r-r-r-nasv

A Magyar-olasz bank rt. olasz cso
portja'szindikátust alakított, am*lv szin
dikátus a Magyar agrár- «.
rl. részvényeseinek önkéntes részvény 
cserét ajánl föl. 3 darab* részvény 7 darab 
Magyar-ólasi bankbéli részvényre cserél
hető. A csere jimius 1-től junius 15-ig be 
zárlólag Bu<k.pesten a Magyar-olasz bank 
rl. Andrássy-ut a. és StócJienyi-utca 1. sz. ; 
pénztárainál, Becsben pedig az Atlgemeine ; 
Doposilenbanknál és az L'nionbanknál esz
közölhető. A szindikátus a csere utján 1 
megszerzett agrárbanki részvényeket uj ■ 
Magyar-olasz banki részvények ellenében j 
ugyanolyan (3:7) arányban a Magvar-olasz 1 
banknak engedi át. A Magvar-olasz bank 
rt. ebből a célból junius 1 l-éii rendkívüli 
közgyűlést fog tartani. amelyen a rész
vénytársaság alaptőkéjének 300 millió ko
ronáról 350 millió koronára való feleme
lését fogja elhatározni. A szindikátus át
veszi az uj darabokat 100 százalékos fel
pénzzel. ugv hogv a tökei' el emelés után a 
Magyar-olasz bank rt. alaptőkéje 3500 mil
lió koronát, nyilt tartalékai pedig 343 mil
lió koronát fognak kitenni. A Magyar
olasz bank rl. központjának székhelye V., 
Nádor-utca 16. szánni házban lesz.

Az Angol-Magyar Bank Rt. igazgató
sága megállapította az 1919. dec. 31-éVel I 
zárult 28. és 29-iki üzletévek egyesített 
mérlegét. A kél üzletév tiszta nyereség
egyenlege 18,841.259 K 46 f. E nyereség 
hovafordilása tekintetében az igazgatóság 
azt a javaslatot fogja a folyó évi junius 
16-án tártandó évi' rendes közgyűlés elé 
terjeszteni, hogv .abliól az 1918. és 1919. 
üzletévi osztalékszelvények beváltására 
részvnéyenként 25—25 K, a két évre 
együttesen tehát 50 K fizettessék ki.

Uj olasz konzul jön Budapestre. 
Az olasz magyar kereskedelmi 'kapcso
lat élénkülésének egy újabb fázisát je
lenti, hogy Olaszország uj konzult fog 
Budapestre küldeni. Mint értesülünk 
az uj konzul Imbelli inár*ki lesz és ér
kezését mindennapra várják. Itt említ
jük meg, hogy Cerutti Olaszország pol
gári megbízottá ma érkezik vissza Bu
dapestre Olaszországból.

A Közúti angol tranzakciója Mint 
a Magyar Tőzsde írja, a Közútinál egv 
angol csoport akar érdekeHséget vál
lalni, amely a neki étengedendő rész
vények bizonyos hányada fejében ká- 
bellkerckeket és kocsikat fog api>ori 
gyanánt a budapesti vasúinknak bizto
sítani Angliából. A tárgyalásokat Lán- 
czy Leó kezdte meg, amikor Svájcban 
járt, azután Úllmánn Adolf folytatta 
londoni tartózkodása alkalmával, most 
pedig Halászi László miniszteri taná
csos vezeti a tárgyalásokat.

A Magyar agrár- és járadékbank rt. 
folyó hó 21-én megtartott közgyűlési ha
tároznia folytán továbbra csak mint inisz- 
sziós intézet fogja tevékenységét folytatni, 
míg k folyó 
megszünteti.

A ..Mercur1 
tósága legutóbb 
lapította az intézet 1918—1919 egyesített 
üzletévi mérlegét, mely az 1917. évről elő
vitt nyercségáthozaltal együtt 3,114.594.56 
K tiszta nyereséget mua ki. A f. évi junius 
h. 2-árn egybehívott rendes közgyűlésnek 
a zigazgatóság javasolni fogja, hogv az 
1918—1919. üzlctévekTe részvényenként 
24 K osztalék szétosztását határozza el. Az 
igazgatóság egyúttal javasolni fogja az in
tézet alaptőkéjének 20,900.000 koronáról 
30,000.000 koronára* való fölemelését.

A Magyar-Cseh Ipar bank tőkeemelése. 
A Magyar-Cseh Iparbank Rt. jligitis 9-én 
tartandó közgyűlésén felemeli jelenlegi 
húszmilliós alaptőkéjét. Az intézet 1919. 
évi mérlege 3,477.444 korona tiszta nye
reséggel zárult.

Az Országos Fatermelő Rt. kedden 
megtartott rendkívüli közgyűlése az igaz
gatóság összes indítványait egyhangúlag 
magáévá tette. E szerint a társaság alap
tőkéjét 9 millió koronáról 30 millió koro
nára emeli föl, miáltal vagyona tartalé
kaival együtt 120 millió koronát tesz ki. 
Elhatározták, hogv a részvényeseknek két 
régi részvény után egy ujnt ajánlanak fel 
1015 koronás árban: az. uj részvény 1920 
január l-tölosz.talék jogosult. Az elővételi 
jog május 31—junius 12. között a Ma
gyar-Olasz Bank főintézeténél (Nádor-utca 
16.) gyakorolható. A fehmah&dó uj rész
vényekből 15 millió korona névértékűt a 
Foresta veszi át n vele kötött megállapo
dás értelmében, inig a hátralékos 1,500.000 
korona névértékű részvény átvétele egy e 
célra alakult szindikátus által biztosítva 
’ ' közgyűlés i,r igazgatóság tij tagjai- '

lát, Spitaer ti pótot és VleckJ Artúrt. A 
közgyűlést követő igazgatósági ülésen a-.i 
igazgatóság tűnőkévé Castiglioná Camillo. 
társelnökké gróf dr Pongrácz Rudolf, al- 
elnökökké Fónagy Aladár é« Sonnonfeld 

■ Lajos választattak meg, inig a vállalat 
___ ' ' “ ■ ' . vezér

titkárává dr. Lengyel Mihálv. cégvezetők
ké Zoltán Gvula. llüigwald Márk, Steki 
Elemér és Bluineiitha! Vilmos neveztet
tek ki.

A Koburg Fülöp herceg-féle Bányá
én kohómfívek R. T. 36 K-val váltja be 
május 29-ikétő) a 6, és 7. szánni szel
vényéi a Hazai Bank rt főpénzlá-ránál. 
A társaság alaptőkéjét 26 jnillió K-ra 
emeli föl. Négy régi részvény egv da
rab uj 'részvénynek 1210 K-n vírió ál
vételére jogosít. Az elővételi jog május 
29-ikélől junius 8-ikáig Budapesten » 
Hazai Banknál gyakorolható Az igaz
gatóságba uj tagokul megválasztották: 
Etlwmrd Steer ural. Birmingham (An. 
golország), l’ierre Japy ural. Fechcs-te. 
Chatei (Franciaország), ifj. I rban La
jos ural. Wien.

A Ligetszanatórium Részvénytársaság 
már jelzett tőkeemelését most hajtja vég
re. Az elővételi jog junius 10-ig gvako- 
lolbató; minden négv régi részvényre egv 
uj részvénv adatik ki. k kibocsátási ár 
585 korona. Az uj részvények az 1920. év 
üzleti eredményében részesülnek.

J.,' iárndekbank il«vvezetó 'finzRatrtÍílvu Stckl Artúr. 
- * . . HikÁrAvó dr. Lenavel Mihálv. cécvi
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ligetben)

Jun'u8 '■^ll K'P *elaTWlK Zerline
Boltén
a Deutsches Volks-
theater művésznője

Nemzeti (Ruya!) Orfeum
Minden este -8 órakor

Kőváry Gyula felléptével 
Bolondokháza 
operett. Rosello, Fred és Terry, Dolev és part- 
oere, Asthoti, Lona Lconardt, Annié uorilovlcb 
és a kitűnő kísérő műsor

7S legszebb 
matt leint ugy érhető cl legbiztosab
ban, ha a Diana-toiletkészletet hasz
nálja, amely gyönyörű dobozban, egy 
Diana-pudert, egy tégely Diana-krémet 
és egy Diana-szappant tartalmaz. Sok 
ezer leány és

asszony
szabadult meg arcának tisztátalanságai- 
tól a Diana-pipere-cikkek használata 
segítségével. Olyan e három csodaszer, 
mint a harmat

cső&ja
mikor a szárazságtól fonnyadozó mezőt 
elborítja.

Mindenütt kapható!

Váltóüzleti Rt. igazga- 
megtartott ülésén iflegál-

banküzletet szukcesszive

riiiiánst,gyöngyöt 
aranyat. ezUst&t, régisége
ket VESZEK a LE0MA0A. 
sabb Abban ... vAaó, 

Népszinház-u. 7. Tel. Józs.: 42-29. Házhoz jövök

Érzékeny és. fájós
v lábakra Részit 

cipőket
Q«ró Budapest IV., Kossuth Lajos—u. 4.
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