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Apponyi nm beszéde Jászberényben
Az ország i&uőle a belső rendtől függ — Csak szociális reformokkal tartható 
fent a keresztény politika — Országos érdek a főldblrtokreform — A zsidó
kérdés — Demokratikus királyságot és kétkamarás parlamenti rendszert kíván

1 'Apponyi Albert gróf vasárnap ' 
jJászljercnyhen időzött, ahol az ak
tuális politika valamennyi kérdését 
felölelő hatalmas beszédben tájé
koztatta választóit a helyzetről. 
Jászberény városa szeretettel ünne- 
jpelte képviselőjét, akit már évek 
óta nem látott falai között.

Apponyi Albert gróf szombaton 
délután 'utazott le Jászberénybe, fe
lesége, leánya és fia társaságában, 
kíséretében voltak: Tóth János, P«- 
lugyay Móric, tíernáth Béla, Kele
men Béla, Zlinszky István, Csónak 
János, Veszprémy Zoltán, Ncményi 
Imre nyug, államtitkár, Karafiálh 
Jenő, Czettler Jenő, Gyömörqj 
György, Kenéz Béla, Magyar Káz- 
tnér és Mikovényi Jenő nemzetgyű
lési képviselők, Kramer Fülöp ke
reskedelmi tanácsos, Vancsó Gyula 
igazgató és Hyatt amerikai hírlap
író.

Jászberénybe este fél nyolc óra- 
Kor ért a vonat Az állomáson i 
'Fridvalszky Ferenc polgármester 
üdvözölte Apponyi Albert grófot.

A bevonulás a városba ünnepi 
diadalmenet volt. Elől hatva ntagu 
bandérium haladt. Zöld gallyal di- 
Bzitett diadalkapun keresztül ért a 
menet a zászlódiszlben pompázó fő
térre. Apponyi Albert gróf család
jával együtt Ható József közjegyző
nél szállt meg. A többezer főre 
menő tömeg csak akkor oszlott cl 
a ház elől, amikor Apponyi meg
jelent az erkélyen és néhány szóval 
megköszönte a lelkes fogadtatást. 
: Vasárnap már kora délelőtt ha
talmas sokaság lepte el a város
háza előtti teret, ahol a szónoki 
Emelvényt felállították. Szolnokról 
külön vonal hozta a százötventagu 
küldöttséget. Újabb politikusok is 
jérkeztek: Károlyi József gróf, Pal- 
Javicini György őrgróf, Kállay Uhui 
’és HJuszár Elemér. Reggel Apponyi 
[Albert gróf és kísérete a nagy- 
'templ ómban misét hallgatott.

Minden a belső békétől függ
— Kíiiügyeink vezetése ió kezekben 

.van és meggyőződésem szerint helyes 
irányban indult; teljes bizalommal 
Mézek további működése elé. De meg
mondtam a nemzetgyűlésen és meg
ismétlem itt, hogy

e működés sikere mindenek 
előtt beJügyelnk kedveső ki 

alakulásától függ.

Kiadnom és szükségesnek tartom a 
ma létező pártok együttműködését,

Délelőtt fél 11 órakor vette kez
detét a nagygyűlés. Egon Imre kor
mánybiztos megnyitó szavai után 
Fazekas Ferenc helybeli páitelnök 
üdvözölte Apponyi grófok A dalár
da erre a Himnuszt énekelje.

Amikor Apponyi Albert gróf 
megjelent a szónoki emelvény mell
védjénél, percekig viharzott az él
jenzés. A lelkes tüntetés lecsilla- 
pultával elmondotta beszédét, ame
lyet a Magyar Tudósító nyomán a 
következőkben közlünk:

— Tisztelt választópolgárok! Meg
terhelve a múltért való felelősségnek 
egv inég meg nem állapitól t és nehe
zen megállapítható részével, világosan 
látva, hogy a kül- és belpolitikában 
egész uj utakon kell haladnunk, rész
ben az előbbiekkel ellentétesen, úgy 
hittem, hogy ebben az írj világban uj 
erőknek kell érvényesülniük, engem 
pedig szerep alig illet meg. Sajnos, a 
megindulás az ai utakon annyira el
tévesztett volt, hogy a mull hibáit 
nem javította kt, hanem tetézte. Kato
nai erőnk megbontásával kezdte, po
litikai teheteLlenséggcI folytatta és 
szociális felfordulással végezte. így 
történt, hogy az ország nagy része ide
gen megszállás alá került és hogy a 
nemzetnek egv töredékére hárult az a 
nagy feladat, hogy a hazát romokból 
újra felépi'se. Akit ilyenkor munkára 
hívnak, annak nem szabad magát a 
munka alól kivonni. Ennek a köteles
ségnek átérzése erősebb volt előbbi 
elhatározásomnál. Engem is hívtak.

— Az első hívás Önöktől jött*, sze
retett polgártársaim. Azután tapasz-, 
faliam szélesebb köröknek bizalmát, 
midőn a minden pártból alakult kor
mány a közvélemény helyeslése mel
lett a magyar békedclegáció vezetését 
ruházta rám. E3 kellett vállalnom, 
bár alig lelhetett reményem, hogy kész 
éts véglegesekké rögzített elhatározá
sok falait megdönthessük. A békemű 
még nincs befejezve, hanem inkább 
csak most kezdődik: az aláírás pedig 
eszköz nagyobb akcióképesség meg
szerzésére.

bizalom meginog, vagy nem tud meg
izmosodni, akkor visszaesünk oda, 
ahol nemrég voltunk, hogy egyetlen 
barátunk se legyen. Gotmlolja meg 
mindenki. akSxjn egy csepp leSkrU- 
merct van. hogy 

minden esdekrés, mely a mü
veit világban ellenszenvet kel
teni alkalmas, csőként! a

nők. mert valóban tulkomolyak az 
idők arra. semhogy pártpolitikai 
enyelgésekkel mulathassunk. Ha pá.r- 
tonkivüli vagyok, ezzel azt akarom ki
fejezni, hogy a párt fegyelem helyébe 
a nemzeti fegyelmet akarnám tenni.

— Nem kormányt buktatni jöttem, 
hanem inkább támogatni óhajtom azo
kat a férfiakat, akik a kormányzás 
nehéz feladatára vállalkoztak; de ipril- 
tan meg akarom mondani, hogy mit 
kívánok, mit követelek tőlük, ..hogy 
ezt lehessem.

— Talán mondanom sem kell, hogy 
azzal az iránnyal, amelyet kitűztek: 
a keresztény és nemzeti iránnyal tel
jes mértékben rokonszenvezek. En 
azt magaménak vallom, mióta a köz
pályán működöm, kiegészítve azzal a 
szociális irányzattal, amelynek folyta
tására máT évtizedek előtt elsőnek 
mutattam reá és amely a háború és a 
forradalmak folytán ma sokkal gyor
sabb és gyökeresebb újjáalakításokat 
kíván, mint azelőtt, — bár más oldal
ról épp e felfordulások következmé
nyei és a gazdasági rekonstrukció ne
hézségei a gyors haladás lehetőségeit 
csökkentik.

Az osztálypolitika 
ellen

— Azt is természetesnek tartom, 
hogy előtérbe lépett a nemzeti társa
dalomnak azon osztálya, amely valő- 
ban a nemzet gerince, amely a felfor
gató irányzatokkal szemben a legna
gyobb eMenállóképcsséget tanúsította: 
a kisbirtokos osztály. Ma nem lehet a 
nemzeti politikát az osztály politika 
szűk kereteibe szorítani,

a földmvespolitika soha sem 
jelenthet és bizonyára nem 
Is akar jelenteni ellentétet a 

város és a falu közt,
háttérbe szorítását az ipar és kereske
delem értekeinek. Sőt kétszeresen kell 
értékelnünk azt az ipart, amely nekünk 
megmarad.

A kisgazdapárt megerősödése elő
térbe vitte

a főldblrtokreform
problémáját.. A városi közönség ellá
tása és a kivitel biztosítása miatt szűk- 
séges a nagybirtoknak és különösen a 
kötött nagybirtoknak az a lultcngése. 
amely hazánk némely vidékén létezik 
és amely a leghivat ott óbbakat a föld
szerzésből kizárja, határozottan káros 
és szociális szempontból gyökeres or
voslást igényel. A tulajdon elve ennek 
nem állhat útjában. Nem megszüntet
ni, hanem szociális tartalommal telí
tem kell a tulajdont, szorosabb evo
lúcióba hozni a felelősség és a munka 
eszméjével.

— Ma kétségtelenül a közé posztóig, 
különösen a tisztviselők nehéz anyagi 
helyzete a legégetőbb szociális problé
ma, súlyosbítva az rtlensége-. megszál
lás alatt lévő területek onnan kiüldö-

vel. A probléma súlyos voltál egyedül 
az enyhíti, hogy átmeneti természetű. 
mely valutav iszonyaink Javulásával 
okvetlen enyhülni fog; de az átmenett 
időn át, ha áldozatokkal is. okvetlen 
segíteni kell rajta célszerű szervezke
dés és állami segély utján.

A szociális kérdés
Az állandó jellegű szociális kérdés 

mégis a vagyontalan munkásosztály 
kérdése, dacára annak, hogy épipen 
most a munkásság a magas bérek foly. 
tán bizonyos kedvezőbb helyzetben van 
a középosztály fix fizetésből élő részé
nél. Úgy ezért, mint a kommunista ki- 
srlet után beállott már előbb emliett 
lelki reakció folytán ma szociális fegy
verszünetet élvezünk, melyet egy elő
relátó politika a béke, vagy legalább a 
békés fejlődés előkészítésére használhat 
föl. Ebből a szempontból bármennyire 
üdvözöljem is a keresztény szocializ
mus lérfogialását a munkásság köré* 
ben. mégis

rendkívül sajnálatosnak tar
tom a szociáldemokrata párt 
kimaradását a nemzetgyű

lésből

és rokonszenvesen kívánom fogiadtataSr 
minden közeledését a nemzeti alaphoz, 
amelyet eszközölhet anélkül, hogy a 
nemzetközi munkásszolidarítást meg. 
tagadja. Hiszen más nemzetközi szoli
daritások is léteznek, vallásaik, tudó 
mányos&k, sőt gazdaságiak, melyek • 
nemzeti gondolat sérelme nélkül tart
hatók fenn.

— Visszatérve a szociálpolitika? 
eszmekörhöz, külön kell megemlékez* 
nem

a mezőgazdasági munkásokról.

Nagy tévedés volna azt hinni, hogy 
ezen a téren nincs teendő és hogy1, 
nincs a mezei munkásság körében is 
mozgalom, amelynek megértése és 
kellő mederbe terelése a főtermelési 
águnk biztosításának és a szociális bé* 
kének egyik feltétele. A szociális re* 
formpolitika annyira össze van nőve a' 
keresztény eszmével, hogy én abban 
egyenesen a kereszténység örök igaz-> 
súgóinak, a mai kor szükségleteire 
való alkalmazását látom. Ehhez n szó* 
ciálpolitikához tartozik a küzdelem, 
embernek ember által való minden* 
nemű kizsákmányolása ellen. A gazda* 
dasági életnek megtisztítása minden 
visszaélésektől, amelyek utján a tehe* 
tősebh. a ravaszabb, a tágabb lelkit#* 
meretü a szegényebbnek, a gazdasági 
értelmiség alacsonyabb fokán állónak, 
a becsületesebbnek rovására gazda* 
godik uzsorából, csalásból, árdrágítás
ból, lánc keres kedésből, stb., ez a nem* 
zeti keresztény és szociális irányzatnak 
egyik legközvetlenebb feladata. Az ál* 
lami hangszernek minden húrját znun* 
kára kell hangolni; különösen a ke* 
reszténv társadalom szervezkedjék erre.
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kcdni tudott a sajtó terén, szervezted- az ifjúságid a produktív munka min- 
jjék tervszerűen, öntudatosan vezesse < den ágára.

„A zsldóüldöz&st perhorreszkálom ..
Az úgynevezett zsidókérdés meg

oldásának et. az igazi módja .4 zsidó
üldözést már csak azért is perhorresz- 
i.álom, mert nagyrészt nem már., mint 
« tunyaságnak a versengő munka vál
lalásától való idegenkedésnek eyy 
megnyilvánulási formája, egyébké i; 
jictiig a keresztény irányzatnak ie.-ák 
lása a krisztusi muráinak önurelma* 
ót magába szállási követelő mtegmla- 
láról a duh.fjl.odós éfe téli <-ns. 
azon örvényébe, amelyben minden 
iOösz szten-vedélynek engedni Idhei. 
Korántsem akarom tagadni. Irogv a 
Zsidóságnak számos kibújni van. ame
lyek között légin káH) az árt neki, 
hogy a színe-java. olyan férfiak, akik 
3 közgazdasági korrektségnek és a 
hazafias gondolkodásnál legmagasabb 
fokán állanak sem tudja inegtgpaaiii 
a szolidaritást hilsorsasal selejtesével. 
Au is tény, hogv a zsidóság tér fogla
lása a nemzet gazdasági és kulturális 
életében olyan aránytalan, hogv a ke 
resztényi társadalom azzal szemben 
tógául keresi a védelmet. Meg te leírni 
és iiicg is kell találni ennek módját 
anélkül, hogv azokkal az. elvekkel el
lentétbe jöj-jünk. amelyek megtagadása 
kiközösítést von maga után a művelt 
népek családi álból.

De nincs mentség olyan erő- 
szakos cselekmények szá
mára. amelyek zsidó polgár
társaink személy- és vagyon- 
blztowágát támadják meg

A kormány, a had’vezelŐség, pépünk 
f.öqhí azoktól láv.d áll; nagy igazság
talanság volna lehal azokat a nemzői 
rovására kai, de nem szabad liamte 
IáUxat keletkezését megengedni. égi/ 
pillanatig sem szabad Hűen jelensége- ‘

I két eltűrnünk: akármilyen ruhát visel
jenek elkövetőik, vaskézzel meg kell 

[ őket fékezni, ntég pedig mindjárt. 
I Amennyire meg tudom érteni, hogy 
'reformok ’/ lcse időt .génvei és igy 
tudok azok terén — ha nem is szive- 
•un xarni épp annyira követetem.' 

i hogy a jogrend teljes helyreállítása, </ 
l jogbiztosség egyenlősége a haza rn/n- 
í den polgárőrt :>é:oc riu napin .se kés-\ 
, sen. Jogom \. n hozzá, mint magyar- . 
n»k s mini kérészirnvivek. kil közeiről.

' érint minden ami a nemzet és a ke- 
j reszt zászi i jának becsületét érinti, dél
1 fogom van hozzá, mint ama békedele- 
!gá;ió volt elnökének is amely sajnos. . 

kézzelfogható éri Jménvi-cl nem ér-' 
i heteit < I, de h-cni’ elért!' ;u4. hogv a j 
nemzet erkölcsi pozíciója megerősö
dött. K-’ r.'in ne enged jék lerombol- 
falni, amit nagyncihezen építettünk és 

| ami alap lehet — nz egv.'düii, ame
lyet ma látunk — régi hatalmi últá- 

: mink visszaszerzésére. Bízom benne, 
; hogv ezekről a szomorú átmeneti je

len egekről a legntehlebíb idő múlva 
nem lesz mit h szólni.

Védekexás
a beisavizmus elten

Ettől teljesen önálló kérdés azoknak ( 
ti rendőri és egyéb in(éz.kedés’'.knek ] 
kérdése, nmeivel, ma még feltétlenül 
szükségesek a bolsevizmtts visszatérése] 
elleni védekezés szempontjából. Ezeket 
teljesen honorálom: de hmtályosak csők 
úgy lehetnek, ha a jogrendbe berflesar- 
kedn,,k. ha ártatlanok bántalmazása 
ellen teljes biztosilékot nvujtnnak. A 
szóbá’vok leimnek rendkívüliek. de a: 
önkény egyenlő az anarchiával, amely
nek logikája mindig ugyanaz és ör
vénybe vezet.

Oiabb részletek
a fe^ke aláir^sérél

Francia katona
& Bulvár meG<:atainui20ítek előtt

(A M. T. T. magán jelen tűse.) A 
Xeuc l'reie Presse még a következő 
részleteket közli Parisból a magyar 
békeszerződés libái'ásóról:

Aíittepand délután negyed ölkor ie i 
Imi meg a Nagy Trianon csarnokbau 
és lassan helyezkedő!t el Wallace 1 
amerikai nagykövét és f)erbi] lord kö
zött. Az ülést hat perccel az előre ki-I 
lüzöli időpont cló'l, vugvis 4 óra 24 | 

rckor nvitollák meg. i’Sgv szolga, 
'u i lontelle. hogv a meghatalmazol! , 
magyar miniszterek megérkeztek. A 
teremben csőm, áldott te. ilenátd j 
Agpston miniszter és Drasche-Lázúr Al- ( 
íréül kövei számukra kite!'|H kis asz
talhoz léplek, Biind.jg. ikcl a titkára 
kísérte. A figyelem különösen Millc- 
rand miniszterelnök felé koncentráló
dott. Visszagondoltak ('.lemeneeaa 
elénk temperamentumára. A „tigris- 
nek“ most egy eszlendaje a német 
békeszerződés aláírásakor igen hos
szúnak tetszek a ceremónia és ezt 
éreztette te. Millorand nem sietett 
aunvira. Lassan beszéli de iKttározot- 
tan és biztosan

Bécs, június 6.
| tfagin>rorszdg képviselői ne^

hé: clhalaéníássul fölemelked
tek helyükről. Bernard ml- 
ftiszrer fehér keztyfijét az 
asztalra dobta, a pergament 
fölé hajóit és aláírta a nevét. 
iirasche-Ixizár ülve ívta alá 

nevét.

Ezután következtek a *01)61 megha
talmazottak, elsősorban Vt'allace. azután 
Derbit lord. Ezullal nem a legendás 
békelollszúj-ral Írták alá a szerződést 
Valamennyi dvlegálus a mafla töllö- 
I cd lát vette elő zsubé'l>ől. kivéve Millc- 
rand-t, akinek a titkára nyújtotta ál a 
tollal. .Vég?/ óra negyvennégy perckor 
a béke aláírásával elkészüllek. A ce
remónia húsz percig tartott. Millerand 
az ülést l^Tekesztellc.

A Nagy 'Trianon kapuja előtt kettős 
sorban acélos sksukii katonák állot
tak. Parancsszavak hangzottak el. ba- 
jjne*tek cikkáztak, francia katonák 
tiliztelcgtek a két ma-mar meghatal
mazott előtt, akik autójukon elrobog
tak.

Demokr^kys királyságé s B-dm

— Szólnom kell még államunk be
rendezése némely alapvető kérdéséről, 
mely síjotos összofüggésíien áll a nem- 
réti újjáépítés nagy munkájával. A 'ki
rályság hívének vallja magát majdnem 
íx egész ország; Szent István koron; jú- 
■úl, a magyar szórt koronáiéi nem csu
pán fényi vár, hanem erőt és uisözekölő 
kapcsolatot a nemzet különböző wlko’ó 
elemei kört. Ámde kétségtelen, hogv a 
iemokra’ikiK fejlődés mellett

a királyi jogok terjedelme te 
revízió alá fog kerülni

fia hogy biztosíték kell a nemzetnek 
r itekm tettben, hogv helvreálitandó ki
rályság szigorúan nemzeti tegyen, som- 
iíkfféle olyan kapcsolatot ne jelenthes
sen, mely hazánkat isinél tényleg aíá- 
t^iideii és függő helywlbe hozza. A ki 
rálymig belyreállitásámvk mikéntjét ma 
napirendre tnz.ui sem nenrn’H, sem 
nemzetközi szepontból'nem volna tanú 
esős. Nemzeti szempontból nem, meri 
még nem érlelődött meg az. elméiknek 
é* a közi'T/Jilelnek ffr az egyértelmű- 
ségt«. mely nélkül a király síig nem hoz. 
halja meg azt, amiért reá wikkségüok 
vtan: <*gv mindenki altat elismert körítés 
itergvA'vó nem tehető tekinilélyt. Nem 
zrtÁönd szemponttól uem. meri mind 
addig, rni# a tuiíol inakhoz való viszo
nyunk ki nem jogecesedoll. kerülnünk 
kell mindent, ami banyádatinaknak és 
nehézségeknek csak lehetőségét i* iar- 
lat mázzá, Nekünk tehát a kopszoli»h'u ió 
utján még .jó ideig azon ideig le iu d- 
kolrnúnv oltalma, alatt kell járnunk, 
.uuükynek első alapjait a nemzelgyiil *s 
vlefek lelte

Szüksége*, hogv a nemzetgyűléssel 
uxuibni a feloszlatást jog biztosíttassak, 
mwdyet korláíkmu! vagv korlátosa - 
••rröl lehet toesz.éh)i — n: államfőre ki II 
ntházn' Fontolóra kell venni rgv n>á- 
sódik komoréi létcdlés kérdé-é! te. 
-jnu*Jynek nem leivel olva r - - ■umHy 
a s-/li|rlósi phőjogi. 1 aleplil

Egyesült erővel!
A problémák közül, amelyeke 

ér int ettem, nem indok eg;. •( sem, 
amelxne néu.vr ma £lt4 tárgyi uézrtellé-

I réseknek kellene fennállni; még 3 szo-
* cnilíslák sem goaidolhatunk rög'öni I 

szocializálásra, mig a produktív munka |
| megindulásának feltételei nincsenek)
• meg, amis csak terheket és adósság,), 
j kát '.i lletne szocializálni. És míg u leg-
■ konzervativebb. de a világ'-seményok 
: tanulsága dől .szemel nem hunyó fel
fogás is kell, hogy megbarátkozzék 1 
azokkal a nagy politikai és szociális 
átalakulásokkal, amelyeket szeretni 
lehet vagy nem szeretni, de kikerülhe- 
tetlenséyük elől kitérni senkinek sem 
lehet. Ami pedig a keresztény gondo-

. lat előtérbe nyomulását illeti, ez a mo
rál annyira fedi n természetes erkölcsi 
és tiszlességérzés követelményeit, hogy 
unnak érvényesülésével megharátkoz-1 
halnak minden nehzség nélkül azok]

, is, akik nem állanak a keresztény vi- : 
\ lágnézletnek alapján. Nincs tehát ok, 
hogy bárki í.s kimaradjon, kivéve a

| szélső fölforgatók, a nemzeti gondola1.’ 
j és a társadalmi fen ipn a rád ás lényeges' 
I törvényei ellenség im-k csoportja egy ' 
(felől es a csökönyös maradiaknak.) 
| azoknak kisded töredéke másfelől, 
akik most is azt hiszik, hogy minden I 
a régiben maradhat.

Amikor a ránk erőszakolt béke* 

aláírásának iszonyú órája óta csak kél 
nap mull el. ki merem mondani, ha 
nlal ogveugetűnk a hurinészeti tör
vényeknek azzal, hogy kultur fölé
li vünket lennladjuk, hazánkat a bizto
sitól! jogrend, a komoly munka, a 
liszta erkölcs, a szociális haladás pel- ; 
dójává tesszük Európának e részében. | 
ahol ezzé válni valóban nem nehéz.

Wos/ stagnálni nem lehet Ma imgn . 
síilyedni, vagy emelkedni kell. ízt' 

1' • iiiici. n ■ ’ einhcrnel.
j leikébe vésni ICzt a ■ uvomásl szeret- | 
I néni az önök léikéin 11 hág* >.i \ ezért j 
i ezzel be is zárom sEavnim.,!

■ A iM»b mint egyórás b<- .•.<-det ;ri 
I váliiA/lók feszül! íigv. ’eionml hal!
gtllták 'égig és a N széd \ég(.n vége 
hossza :-..ni <>|| ;1Z \nak. A

; közönség azrl in k-JU' a Sz 
zafot és ezzel :t gyűlés befejeződött. |

kerasisECísísni miniszter 
Osbreonteen

Haller és négyasédi Sxabú minisi- 
S©r®k éffiicacíós kiíratja 

.4 Hétfői Napló tudósítójától.

liudupe.si, junius ó.
A köz -igó tiszántúli választások 

élénken foghilkozlalják a pártokat. A 
keresztény nemzeti párt részéiöl Hal
ler István kultuszultniszltrr több kép
viselő társaságában ma te vidéken 
volt, mig a kisgazdapárt részéről 
nagyatádi Szabó István közélelnrezési 
miniszter. Kovács J. István és Mayer 
János éltemiitkprok. valamint lóid) 
képviselő Bihar meg véljen voltak, ahol 
vasárnap egész sereg népg fii lésen vet
tek részt. Faluról-faliura mentek és 
miiKlenütt nagV lelkesedéssé fogadták 
őket.

Emich Gusztáv kereskedelmi mi
niszter ma délelőtt moixlotia el pro- 
grainmbeszédét Debrecen 1L kerüle
tében, aliová Botilik József a nemzet-
gviiiés alt’lnöke ós számos kisgazda
párti képviselő elkísérte. 'A miniszteri 
tüntető melegségnél fogadták és. ha
laimat tömeg hallgatta meg pro- 
Wrammhe®/ ‘dél. umelvlten #fökétn<i lár- 
< aj.i körébe vágó dolgokkal foglalko
zott. A miniszter az. éjszaka folvamáu 
vtesz: 1 érkezeit a fővárosba.

Amerika 
kaihotskMs egyháza 

a meg.aroK
PU«p6hM< buottxíga
ÜC»n ^agysrorsaágíMi
Hétfői Napló tudósilóiától ) A

dúsukat. Az értekezlet elhatározta, 
hogv bizottságot küld Magirarországra. 
amclvnek javaslattétel lesz a föladata. 
miképen lehetne a muflijar katolikus 
egyházon s< Cftteni és jogait visszasze- 
resn

Franciaország 
fegyverszünetet kötött 

a török felkelőkkel
Bécs. junius •-

IA Al. T. I. magán jelentése.} A Neues 
Wiener Tagblatt jelenti Berlinből: A 
Tagebhitt római távirata szerint Fran-' 
daország fegyverszünetet kötött Kemal 
pasával, Franciaország hajlandó az 
angorai nacionalista kormány elisme
résére.

(t ligetben)

Junius 1-én lép (el

Zerline 
Bálién 
a üeutbches Volks- 
theater művésznője

BfllLkl^NST, pW’uuS1'*' 
horribilis XMNCER ékszerhfls 
árun vosz fik HolténInUer-utca 24 m Telefon József 52-64

fi t:vsli
F&vjjáfékházban

p óm?r liií
Alapítva : J9Ö0. Telefon : 7#-M

KERTMOZI 1
■ \ átosligefi-tasor és Aréna-ut sarkin) g ;

FRANCIA MŰSOR: A SZENT BÚN)
I

£

•re .'mrgi nemzetközi kaitoiikus su.itó-í 
iroda közli bögv néhány nuppal ez 
e.iöll A/nen/íCt katolikus püspökei fog- 
l.ilkozlnk a ma«var katoiilvus egyház 
sorséval Hamm sa ni ránc is kői érsek 
• üiöll'-sóvei Wa.->hü)^ioui)an a kaloli- 
kiij egv tem lanátósliQícó termébeu ér
tekezlet volt és itl Cölolvubiák Lser- 
noch bilwrnok hercegprímás levele*, 
amisben n ifiláe katolikusainak szo
lidaritására apprllál. Az értekezleten 
n.s/i \ u íöí>b magyar kútolikii.s lel- Gerö Budapest IV.. Koasuth Lajos—u. 4. 
ké sz is. akik cmléklríiloi liM-jesttéMek _ 
ülő flmeh.te'h ismertetik 
buszából etez.ikhMf terii’rlek katoi.j- 
kH sainak x <;t!)(>in sórfKÍ’ A< a .W«/-11'?* 
lálh, (Hallj,-Idcr, Balingái.u c.> /írn/m;' • E|öa^MWnnwt6hawé«öiáníbÜM
Pü^ttk ..lleu „Ikwetetl I

a .J u d e x“ bírta alakítója 
Előadások:1 *9 és 10 órai keadettei

Érzél?^y ,.^s
cipőket

a Magyar-

I

Váro»ü(«t f0@0fl Cmcus Tel. 107-46;I __________
t Naponta úté ’.'-A órakor, csütörtök, azombat. vasír- 
'i' 4 ó|,f,kor v>UavAR03i haűyiiiülUál MŰSOR. F.löadás utánmifúbttpz és orinlbutH*
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HÍREK

KMlfés lopás 
fényes nappal

100,000 kOrona 
a tolvajok 
kézrekari<ö:Onak

- 74 Hétfői Napló tudósítójától —
Néhány nappal ezelőtt a Visegrádi

utca 9 számú házban feltűnő betörést 
követlek el. A ház V. emeletén lakik 
Kaiser Mór kereskedő, akinek felesége 
egy órára elhagyta a lakást, mert a 
szomszéd házban egy beteg ismerősét 
látogatta meg. Amikor visszatért, meg- 

’ tapasztalta, hogy
fényes nappal, délután 

óra között feltörték és a 
• Werthcim-sBekrényt,

ütközéssel 
lakását
• és • 

betörők 
detve annak középed vaskekettá- 

ját elcipelték.
a Werlheim-szekvényben 2 millió 

korona értékű készpénz, illetve érték
papír és ékszer volt. A tolvajok ezen
kívül szőrmét és ruhanemiieket is 
loptak. Kaiserék rögtön feljelentést 
tettek és 100.000 korona jutalmat tűz-' 
lek ki a betörök kézrekeritőfének. A 
rendőri nyomosat során kihallgatlak 
több házbeli tanul, akik látták, hö'gy 
négy ember egy nagy csomagot cipel, 
— de a tettesek eddig még nem kerül 
lek kézre.

— A Bél vidéki Liga rendkívüli köz
gyűlése. A Délvidéki Liga vasárnap 
délelőtt 10 órákor a Deák Ferenc- 
utca 10. szám alatt levő heh iségébtn 
rendkívüli közgyűlést tartott Herczcg 
Fereuc el nők lésé vei. Megjelent a gyű
lésen Stcuer Gvörgv államtitkár. Eó7- 
lövényi Olivér igazgató és a lign tagjai 
körül igen számoson. A közgyűlés 
tárgysorozata szerint beszámoltak a 
liga eíkligi működéséről, máid a béke- 
íedétclck kedvczőllcnscge miatt tilta
koztak. Megszervezték a liga vidéki 
oízúlyait. ami ut.-in a választásokat 
ajfelték meg.

— Jégeső. A ragyogó vasárnapi dél
ben hirlc’en sötét felhők húzódtak át 
* kék égen és neiháuy perc alatt a ko
mor vihar előszele fulotl végig a vá
roson. Jlalaltmas záipor látnádt egy
szerre és sűrűn kopogtak a mogyoró 
nagyMÍgu jégszeiuvl-- az aszfalton. Kö
rülbelül tiz percig tartott a halaimat 
májusi eső. amely azutíui alább ha 
ÜJ’uli, de napon hűvös szél és
me,>-n:e.;ibjulo esőzés volt. Érdek löd- 
lünk illclvkes helyett, hofv VMé'ken 
voil e jégeső és hogy A jég uköíolt-e 
valiutnelyes kínt a termésben! Estig 
azonhan m.yt itóm érkézéit vidék rítt 
jeknlés és i^y eddig még netn lu<J4ák 
mfgáiiat.ikini. hogy a mai jégeső oko- 
xott-e valahol kárt.

— I.eugyc'- nsch halárvli.lQQ$tts. 
Kassáról jelentik, hogy az árvamegyei 
határszélen fekvő SzUckáhora község
ben egy arra portvazá lengyel járőr 
Két kézigránátot dobott a teíelonállö 
másra, öt bombát pedig a különböző 
egyéb középületekre. A telefon és a 
főviióvonal ihegszakadl. az épütelck 
megrongálódtak, emberé le ibch útón
ban nem esett kár.

-* A lakáshivalal átettefM'ttfete. 
Azon kormányrendelet folt tán, ámtíh- 
'Te! dr. Térfy Dezső kif. Ítélőtáblái tó 
núcselnfiköt a lakáshlvatal elnöhéVc 
nevették ki, a budapesti Inkáslubatal- 
bun nagy dtsiervezési munka folyik. 
Ez a munkálat eltart néhány napig és 

öfiuak befejezése után — udló- 
*nnücn c hét szerdáján — kezdi meg 
hivatali működését a Ittkáshivatal itj 
elnöke.

— Letartógtatott bnteevistft. A

A i)UR«korso zavargóit a Statá- 
rtálta bíróság elé állítják. Miként a 
Má^vflr Híradó jebati, a Dun.ikorzón 
Pertant sik Ottó vezérkari ezredes, ná 
násl KeétOy Ernő vezérkari nle< védés, 
lsepg Aladár őrttáRy és Lóyler Gusztáv 
esendő ró rnagy által e hó 2-án a támadó 
csőcsotók közül elfogult és rendőrkézre 
adott Knryyix György 23 éves esaposl, 
ifj. Német Sándor 19 éves m •rl^ké- 
sHtíW. Keretük Kálmán 36 éves mjiu- 
kanéi kirítt Adnme c Júzséf 35 vVes
káffánková&ot s'tkfeértók a királyi 
íkjVészíég Mnrkó-ühíái fogfiáhVba. A 
királyi (i gyászai# a kiadott s'atáriálte 
tündéiéi értómében lázádös és rablás 
bűntelte cintón minden volöcszinükég 
szerint a siattónális biróság elé álíPíú 
a metán vtöket, mert a kühirtleteil sta
tárium irteJrtiébén Matáriüm alá esik 
áfc a cwrptfttokulás is amelynek célja, 
hógv voltuh*ilv osztályt- Hétit zcfiséget. 
vagv fele kezdet fegyveresen megtá
madjon.
.Bettettwtarot megtett Internálták. „___ ~
Bérdtöl : Az AdtóMer ZeitWig ■ per* Miklós, de ezek felett nem itélkez-
.jeíerttésb szdrint tícHéiheim dr. ma- 1 
gyár kömmüniála, akii saját Miki
mére néhánv Itónappfc'l ezelőtt az 
egyik szanatóriumba helyeztek el. 
Uérete ellenére te politikát óriolkw«»l 
tartott fexm. Wv n&xánv nappal ez 
élőt* Tatlar lengyel anarchista látogu- 
tóaát fogadta. alüheJi feerMs poTitikb!

‘ ‘ ‘t At. A owdőraétf irttéz
r-.^ «..»«„ •cmriu.M.uu rru./ruu.H ------- -^7 Mtclheimtt fneyhlt
Árpád 24 éves banktisztviselőt, Libich | Sleinhofba irilerntítók. 
Fen A (11 A.._ l ... . __1 _Ai>

rendőrség bolsevista bűncselekmények 1 tatokat adott 
Kyanuja miatt letartóztatta Woífraum ’ d<4t, botfV

firnö 46 éves vasesztergályost, Kondor 
Jenő. Wágnkr Márton pincéreket.” raartun puiurrvKvi, u«u »■■■ «»• r*
yrsúk Mihály kalauzt Aranka szék még ei év jfanuár hitVóbafi élet-

fogttifc'land fegyháira ttélte el llótsa 
Izidor jpía-öSt, aki a búd a pesti fórra- 
datani ^rvónyiMéik bírája volt. Ez *

■utviaeiőnől, Zsilovics István ko- 
vácsol, Götz Aladár elektrotechnikust 
” Ba/dzt István cipészt

(A M. T. I. kiküldött tudósilójá
nak szikratánimta a budapesti 
rádióállomás itt ián.)

A francia sajtóban lassnnkint ba
rátságosabb hangulat kezd megnyil
vánulni Magyarország irányában.

A Petit Republivfiue a következő
ket írja: Az a bosszú idő, amelybe 
az az ethatároíás került, hogv Ma
gyarország tftegnevezze megbízot
tait a béke aláírására, a legjobban 
mutatja, milyen nehéz volt ez az. el
határozás. A magyarok túlnyomó
részt tarthatatlannak vélik a béke
szerződést. Még azok is, akik be
látják a múlt hibáit, nem minden 
ok nélkül azt tartják, hogy szeren- 
csétleh országukul tülságokan kn- 
gtietleh büntetés sújtja. Hivatkoz
nak arra a körülményre, hogy 
1914. júliusában Tisza István elle
nezte a háborúi és amidőn végre 
mégis beavatkozott a Irábőruba, 
előre tiltakozott minden annexiós 
szándék ellen. Mindamellett Ma
gyarországot móM rengeteg gazdag
ságtól Fosztották meg, ami pedig 
ezer esztendeje az övé volt. “ 

ez a hépszeriTlcn béké- 
szerződés ezenkívül igaz

ságtalan is,

hd összehasonlítjuk a német béké
vel. Köszönetét kell tehál monda
nánk a inagtjarokn/ík bölcses
ségükért..

Tran'drtország nem gyű
lölte cs nem fogja soha 
sem (pjülölni a magyarokat.

Magyarországra fontos szerep 
vár a Duna medence gazdasági fej- 
lődcsélwn, föltéve, hogy szomszé
daival békességben él és nagysiérit

De

I

I

— fitetfttgytlftkini fegyháJwa még 
hírosa év. A budapesti hüntetötörvéuy-

6.

és

„Franciaország
nem gyűlölte és nem fo^la 

gyűlölni a magyarokat** 

Párisi lapok Magyarország melleit
Párta, junius

jövőre van kilátása, ha okos
megffondoll marad, mi pedig meg- 
lx>csiilheU41en gazdasági szövelsé- u
gestársunkal találhatjuk benne, 
akinek jóindulatú segítőtársa le-1 
hetünk.

A dunai államck 
gazdasági kűzpaaEa: 

Btsd ^est
Versailles, junius 6.

(A Magyar Távirai Iroda kiküldött 
tudósítójának szikratávirata a budapesti 
rádióállomás utján.) A Tcmps megálla
pítja, hogy a magyar nemzet a háborít 
alatt rendkívül lovagiasan viselkedett 
az ellenséges országokhoz tartozó inter- 

• váltakkal és hadifoglyokkal szemben. 
Franci a országban — mondja tovább a 
cikk — ezt tudják. Franciaország Jelén, 

j légi érdeké bizohyos portiig hozzá van 
kapcsolva Magyarország lalpraállásá- 

i hoz. Geográfiái fekvéséinél, századok óla 
I kons/otidálódo t politikai. gazdasági és 
I szociális szervezeténél, lakóinak kezde- 
I ményező és eleven szelleménél fogva 
egyedül Magyarország képes arra, hogy 
kisegítse szomszédait dúsan termő föld, 
jenek bőségével.

A dunai államok gazdasági r<o- 
portosu’áfának a központja egye

dül csak Budapest lehet.

Ez olyan igazság, nmélyet diploma
táinknak meg kell szív léin tök. Frmwia- 
o-rszá’t becsületére és nagy előnyére 
válnék, ha latba vetné minden ’ekinlé
' M, hogv élőm ózdiba olyan niegégytí- 
•••sr.«*k a Jétrefövefrlét. aiftelv egyrészt 
tisz eleiben tartja az uj államok füg- 
get fenségét, másrészt bizlosHja Mrtyvar. 
ország szám-ára azokat az eszméket, 
amelyekkel falproállhat és amelyekkel 
újra megtalálhatja a múltjához méltó 
beírat.

j Rózsa Izidor most újra a vádlottak 
padjára került. Dr. Moldoványi Géza 
kir. ugvész azzal vádolta, hogy Nemes 
(i-éza cigány legén vl jogtalan rekvirá- 
lás ős rablás címén halálra ilélte. Ei* 
a vörös katona-dgánvlcgénvi azután 
nagy nyilvánossá® nicttett agyon is 
lőtték az Országházi**árén. Előbb azon- 
Imn e«v tanársegéd a lmlállélelem iöl 
őrjöngő Nemes Gézát hipnotikus 
álomba allnttn és SzUgg^ráHa a bátor
ságot, úgy hogv a ciuányl^gény nyu- 
godlan és egvkiwhiicn VEelkcdett a 
vésztűh? yen. A budapesti bithtetőtör- 
vúnyszék dr. Aucr Károly táhlobíró el- 
nöklésevel tángvalla Rózsa Izidornak 
ezt az üt’vűi és dr. Balázs Dezső figv- 
véd védelme után az életfogvíiq'lani 
feffvházvrt ítélt Rózsa Izidort uiPi el
ítélte 3 ('ví feduházrá. Bfth’ársál 
PosZfpilíál l («ren- I. aki a Fófraddlmi 
lŐrv/hvszéknél eibbén az ügvben szin
tén iléTkezrtt, 2 ént fegyházra ítélték. 
Éhnek az itgvuek lelt volna mé® ké* 
vádlottja, Asz.tirk Mihály és d-r Pop-

beliek, mer! időközben mind a kellő 
megszökött.

— A vWrigurgntó fogsága. Ismere
tes az a Iriimigy. am-Hyéf háritm ftagy- 
kefTídtédő felijeién tésvrr imHtotlak meg 
Jitnstky Jenő László a Budai Mész
égető és Kőbánya fit. véi6rig<azigat\>ja 
ellen. Az iflaigató koráidban a slalisz- 
likai hivatalnak volt liszVviwelőjje, de 
hivatali állúsálmn. felütfgctsrt élték cs 
azóta különböző gyaníts űzheti vállal- 
konisokbd bocsátkozott. Lgy károsította 
meg a három nagykeres-kédót is. akik- ! 
ftdk Kivimére a Bíróság öl é- ifi , 
milWó JtörortJt rrojéi^ Minin; yl zá?latot, r........
nutjd biztosítási végruhuiM*l rendeli mozi PtflmtMsai nmw 
el Janszky búirtwk tuUiüaló vagyonára, km: kezdődnek.

A rendőrség Janszkyt letartóztatta s a 
foffvatartást dr. Kovács vizsgálóbíró Is 
elrendelte. Ez ellen Janszky a büntető
törvényszék vádlanÁcsálhoz folyama- 
dőli, ahol dr. Perónig Gábor táblabiró 
előadása után vgv döntöttek hogv 
Janszky fel folyamodását elutasította < s 
további fogva’arlását rendélte cl.

— Letartóztatott pénzhamisítók. A 
budapesti rendőrség fökapilányságára 
előállították Kvitlner Jenő kereskedőt, 
Fischer Mór 30 éves gazdászt és 

' ” " ' 1 isi, akiket pénzha 
misítás bűntettével gyanúsítanak Ki
hallgatásuk után mindhármat előzetes 
letartóztatásba helyezték.

Színház- és fiimujdcnstíáck

a Szép Helénát, 
operettjét adják ölő 

Karinthy Frigyes 
» hálás szerepeket

i

j

I
i

* A Király Színházban e héten is a 
CigántHjrőfiiét játsszák minden esie. A 
jövö vasárnap délután a János vitéz, kerül 
színre három órai kezdőit el, mérsékelt 
helvárakl-ai. Szo-nvbalon rendkívül mérsé
kelt hclváraikikal a Rákosi-iskola növendé
keinek vizsgaelöadása: Máfinás Miska.

* A névtelen asszony reprlze. Nagy 
művészi eseménynek Ígérkezik Márkus 
Emília fclléipse a Magvar Színházban, 
aki jövő héten pénteken, szombaton 
és vasárnap egyik légii Íresebb szere
pét, JaqUelinet jiálssza Bisson Névte
len asszony ciinü darabjában. A többi 
föszerf’peket Törzs, Tárnái. Váigó, Z. 
Molnár, Urav, Körm-endy, Ré'hev, va 
lamint Andort! Ida. S. Komlóssv Ho
na és Zala Karola játsszák. Hétfőn és 
szerdán a Silvia kapilánv előadását 
ismétlik meg, kedden n Tiizpróba, 
csütörtökön pedig a Smilh van műso
ron. Holnap, vasárnap délután fél 3 
órakor rcndkiviil mérsékelt helvárak- 
kai a Rákosi-iskola növendékeinek 
vizsgáktti előmlásá.ul a Dolovai nálioii 
lánya kerül színre.

4 A keringő szerelem óriási sikerére 
való tekintettel egész héten műsoron ma
rad a Fővárosi Orfeumban, debreceni 
színtársulat előadásában.

* Pénteken lesz a Fasor-kabaré 
második premierje, amely iránt már 
most igen nagy az érdeklődés. Péntekig 
a pompás megnyitó műsor kerül 
szinre, amelynek minden egyes száma 
kacagtató és mulatságos.

* Minden este í 
Offenlwóh örökélelű 
a Scala-Szinházban. 
nagyszerű átdolgozása 
juttat a kitűnő ogvüttesnek. melynek élén 
Péchti Erzsi, a címszerepben, tudásának 
legjavát &dja. A közönség pedig kacagja 
az e'fiadás’!.

* „A báróné levelei*', Rákosi Jenő 
nagy sikerű bohósága négyszer kerül sriure 
a Belvárosi Szinhárban, a hét többi nap
jain a megrázó erejű .,Gt|e^mek■tr(^at'.dia',. 
a világhírű „Három csésze tea" a fősze
repben Mészáros Gizivel, továbbá ,,A 
menyasszony" Lakatos László foidulaioa 
vlgjáléka van műsorra liizve.

* Az Andrássy-tilí Színház uj müsbrá. 
Csütörtökön, 10-én. inü'alja be az An- 
drá-sy-uti Színház szezonzáró műsorát, 
m-e’vnek gerinc? két pompás francia bo
hózat. Hennequin ..Apuka vadászni megv“ 
és Courloline: ..Ripacsek** cimü egvfolvo- 
násos darabjai. Courteline darabjában 
Rátkai Márton lép fel mint vendég. A mű
sor többi erességei Szotnaházii István 
ba-kfis darabja- A kaukázusi herceg, to
vábbá Lakatos László, l.ázár István, Uratf 
Dezső és Zd.jon István kitűnő kis darab
jai. ITj szólókban fellépnek; Kökény, llos- 
uag. Vhmö?su. Kálay, Borost és BÓnóczfj. 
A bem u la tóig a régi nagysikerű műsort 
játsszák.

* René CrcBlé a KertmozJban. Hétfői 
uj műsora keretélren a Kertmozi a fran
cia fihnkullurának kél teljesen újszerű

| darab iá* mittatjct be. Az egyik 1 szent 
: bűn cimü túrMuialini <HÚnmü, amelynek 
i főaierer'-bcH Kéné Creslé, a „Jude/.“ 
, közkedvelt alakítója rgy.»gia-tj« kifor. 
i ro.'l üvúutetét. Ez a filmjáék a világhírű 
i párisi Gnunio/H-gyár mesteri alkotása 
! é!s' érdekfesri-tő cselekménye n Riviéra 
ragyogó pompájú milh'‘.jelien jálszó.tik 
le. Az uj rntísor másik filmje egv rend- 
kivirl muJ<rt*áqM bolv’ya1. ttgy-anrimk 
IrÁncía produkb'm és főszerepében a 
.JttdeV liirvs r.nvrnli’i<e j’izti u
inegkacakle-l! i a publik ittio. A Kéri

’a és !*» óra’
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• Mentsétek meg lelkeinket! A Tivoli 
fcéayjátékház e héten hozza az. évad min
dent feiülanaló népszerűségé fllmi.traikció- 
iának, A barlingtoni /agudr-nak 111. részét’ 
Bnw4vn.dk S. O. S. (Mentsétek meg lebkein- 
ket) a cinje. Zsúfolt széksorok jelzik a 
jdgantikzis filni minden előadásának pá
ratlan vonzóerejét a Tivoliban is. ahol elő
kelő közönség gyönyörködik a magával 
Ragadó cselckménvekbeai. Az előadások 
félöt, felhőt, és féíkilenc órakor kezdőd
nek.

Football és atlétika
A vasárnapi sportesemények
ÍAx 1019—'20. évi labda rugóiba j-nokság 

Jsefej-?zxSséih ez közel ed ik. Vasú rn aip 
mindössze öt elsőosztályu bajnoki 
meccs került eldöntésre, amelyek pa
pírforma szériái! eredménnyel végződ
lek.

MTK—Kispest; AC 2:0 (0:0). A baj- 
jttokcsapaliban ismét játszott Schlosser, 
aki kitűnő formában volt és a vezeö 
gólt is ő rúgta. Az MTK ennák ellenére 
jwm játszotta ki igazi formáját, mert 
B mérkőzés nagy részében a KAC volt 
fölényben. A kispestiek támadásait 
fcronban Feldmannal az élen az MTK 
|ibátlam.ul leszerelte. Hetven percig 
kO volt a zeredmény. A második gőlt 
Molnár rúgta az utolsó percekben. Var- 
)/a jól vedlett.
I FTC—Hl. KTVE 4:0 (1:0). Pompás 
játékot produkált a zöld-fehér együttes 
ku óbudai csapattal szemben, amelynek 
fenségére szolgálhat, hogy több tarta- 
jfikkal játszott. Az első gólt Pataki rúgja, 
k másikat Nikolsburger, a továbbiakat 
Jfetemen rúgta. Tóthnak egy tizenegyes 
büntető rugósa a kapufáról pattant 
rissza.

MAC—UTE 1:0 (1:0). Az újpestiek 
ta egész játék alatt végig fölényben 
Voltak, gólt azonban nem tudtak rúgni. 
Pír befutás alkalmával kavarodásból 
Bfmon szerezte meg a meccs egyetlen és 
forőztes gólját.

MAFC—Vas és fámmunkások 3:2 
J2:l). A műegyetemiek teljes csapattal, 

Vasasok azonban ifjúsági legénység
ed játszottak, mert az első csapat twd- 
mtevőleg Németországban vendég&zece. 
beit és még nem érkezett vissna Buda
pestre és a MAFC nem egyebeit bele a 
mérkőzés elhalasztásába. így is bravú
rosan játszott az ifjúsági csapat, amely 
Mc egy könnyelműen védett góllal 
jsaszlette el a mérkőzést.

•UTSE—33 FC 1.-1 (1:0). A bajnoki 
tata két utolsó helyezeltségének mér- 
Jtftrése végig heves és gyors iramú volt. 
|z első félidőben az újpestiek, szünet 
Mán a 33-ások voltak fölényben. Az 
jredmény -hü kifejezője a lefolyt játék-

1. Gáspár Jenő 
' 1. Fixl

5000 m. síkfutás

A BEAC atlétikai versenye a Margit- 
kzigcii sporttelepen folyt le nagyszámú 
közönség jelenlétéiben. 17 viadal kitű
nően sikerült és a nagyszerű formában 
jevő Némethíj Jenő az 1500 m. sikfu- 
ládban megjavította az általa tartott or
szágot rekordot. A többi versenyekben 
U nagy mezőnyök indultaik és a győző-fe 
leredmény-teljesítményei pompásak vol- 
bak. A következők győzitek:

100 m. síkfutás 1. Fixl Ixtjos MAC 
11.4 mp. Magasugrás 
MAC 182 cm. 400 m. síkfutás 
Lajos MAC 53.7 mp.

Várad y Mihály BEAC 10.5 p. 1500 
Jn. síkfutás 1. Némethy Jenő FTC 4.92 
p., országos rekord. Diszkoszdobás 
|. Bedö Gém BEAC 87.52 m. Távoi- 
Ugrás 1. Aczél Pál BEAC 608 cm. 
5 X 200 m. slaifétafutás 1. 7"" 
pata, 2 .07 p. Gerelydobás 1. 
Károly BEAC 53.66 m. 5 X 
sterfétafutás 1. BEAC csapata.

MAC csa- 
Csejley 
800 m.

I Bécsi foofbaH-eredmények.
Ijyjfar Iroda magánjelentése.)
Rapid—Simmcring 5:2 (2:0), Ama
tőrök—Wackcr 2:0 (0:0), Vicnna— 
Udmira 2:2 (2:1), Wiener Sportklub— 
|WAF 1:0 (1:0), RudolfshÜgel—Hertha 
1:0 (1:Q)-

(A Ma-

* Hnitoini uírrAnüuiT vintuATtu i 
Egész héten Lehár-cperett: A falast

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

Az osztrák Derby
1. Wolfgang 
X Harsona 
3. Primo

Huszonötezer főnyi közönség elölt 
óriási érdeklődés mellett futották le ma 
a Freudcnauban az osztrák Derbyt, 
amely — mint az idei nagy versenyek 
általában — meglepetéssel végződött: 
a nagy favorit Vigadó még helyre se 
tudott vergődni. Kilenc teiivér állott a 
starthoz az idei kékszalagért és a biza
lom olyannyira Vigadóban összponto
sult, hogy*  kurzusa másfél reára szál
lót! le. míg mellette Harsonának és 
Róbert dér Teufri-mek volt sok hive. 

A start után nyomban Wolfgang állolt 
az élre és vezetett Morny és Mocca 
előtt, Harsona hátul. Kétszáz méter 
után Mocca és Morny helyet cserél, utű. 
nuk Jan, Vigadó és Harsona. Wolfgang 
az utolsó fordulónál nagyobbitja elő
nyét, Harsona és Vigadó is javít, por
cióján. de az utóbbi az egyenes "lején 
verve van. Wolfgang mellé a távnál 
Harsona húzódik föl. a két ló ádáz 
küzdelmet viv a célig, amelyet rövid 
tejhosszal elsőnél? Wolfgang ér el, négy 
hosszal hátrább harmadik Primo, más
fél hosszal negyedik Vigadó. A fotaliza. 
tőr forgalma a nap folyamán hét millió 
korona volt. A részletes eredmény a kő- 
vetkező:

1. futam. í. Nemzeti (Gulyás B.), 2. 
Bohó (íEsdb), 3. Axanos (Pretzner). 
Futott még: Laudanum, Défény, Anta- 
gonisft. Tót.: 20:195, heyre: 20:78, 52.

2. Futam. 1. Rip (Gulyás B.), 2. 
Triumph (Esdi), 3. Lobslen (Pretzner). 
Futott még: Pofpánc, Ősre. Tót.: 20:35, 
helyre: 20:26, 27.

3. fuitam. 1. Tavalyi (Csiszár L.), 2. 
Ixiihengrtn (Csiszár J.), 3. Majdnem hős 
(Tausz). Futott még: Berohan, Artúr, 
Beioos. Gauklerin, Princeps. Fmnds- 
beeg, Kerréna, Vándorló. Tót: 20:51, 
helyre: 20:33, 63, 102.

4. futam. 1. Wolfgang (Esch). 2. Har. 
sona (Pretzner), 3- Primo (Haawer), 
4. Vigadó (Csiszár L.). Futott még: 
Jan, Vigalom, Morny, Mooea, Róbert 
dér Teufel. Tót.. 20:185, helyre: 20:38, 
37, 88.

5. futam. í. Lorle (Friedricb). 2. 
Lrssa (Esch), 3. Nezsider (Csiszár L.). 
Futott még: Herbert, Krikri, Swfata, 
Tank, Niniwka, Csalogány, Drogomén, 
Ekkehard. Tót.: 20:77, ÍWyre: 20:37, 
52. 42.

6. futam. 1. Góbiin (Pintér), 2. 1-nbe- 
damc (Bahiska), 3. Shrremdl (Kóré), 4. 
Tárnok (Gimpk). Tót: 20:42,, heiyre: 
20:25, 25.

7. futam. T. Hop (Pretmex), 2. Bondi 
(Állmán), 3. Baccarart TI. (Vimcenz). 
Futott még: Ficsua, Bóbita, Hafnrr, 
Engelbert, Benda, Dehogy, Atta Troli. 
Tol.: 20:38, helyid 20:26, 43, 32.

Ügető verseny
Á kellemetleu esős idő se tartotta ma 

vissza a közönséget, hogy zsúfolásig meg 
ne töltse az figetöpálya tribünjeit. A sport 
mc is azon a nívón mozgott, mint eddig. 
A részletes erwtméuv a következő:

I. NYERETLEN HÁROMÉVESEK VER
SENYE. 10.000 E. 2100 m. 1. Csiga (Po 
mán), 2. Polidor (Lyon), 3. Cukros (Cas- 
sohni), 4. VieOeic.ht (Krcipl), Könnyen 
nyerve. Tót.: 10:149. Helyre: 10:24, 13.

II. GITANA-VBRSENY. 18.000 K, 2100 
m. 1. ördög (Moszár), 2. Roaen Leybum 
(Wedorn), 3. Rotamde (Benkő), 4. Vera 
(Hofbower). Biztosan nyerve. Tót: 10:37. 
Helyre: 10:20, 1&.

IM. PÉCZELI DÍJ, 10.000 K 2400 m. 
1. Szépasszony (Pmnamn), 2. Hcrodes 
(■Fityó), 3. Tomi (Benkő), 4. Emsnich 
(-Maszár). Biztosan nyerve. Tót.: 10:33. 
Helyre: 10:15, 18.

IV. IN-DIANA DÍJ. 18.000 K. 2400 m. 
1. Pro Patria (Switzer), 2. Puszi (Seager), 
3. Paraszt (CössoUni), 4. Mimosa (Kreipí). 
Biztosan nyerve. Tat.: 10:12. Helyre: 10: 
12. 14.

V. TiSZABERC^ELU DW. 13.000 K, 
2400 m. 1. Ida (Lyon.), 2. Qucratant (Cas- 
sollm), 3. Frieden (Wedorn), 4. Pandúr 
(Kreipl). Biztosan nyerve. TtoC: 10:16. 
Helyre: 10:12, 15

VI. TISZA DÍJ. 20.000 K. 2400 m. 1. 
lMtuány (Cassolini), 2. Niagara (Switzer), 
3. PuBzUlcápy (Seager). 4. LUU (Ktb

Unka). Könnyen nyerve. Tok: 10:17. Hely
re: 10:11, 11.

VII. KETTESFOG AT11 VERSENY. 
12.000 K. 3400 m. 1. Clematis—Grodek 
(Lcvdeki L.), 2. Iram-Rigó (#. Senycv),
3. Fnmos—-JLorenz Döngtos (Domhrádv).
4. Ahnfrnu—Poldi (Orosz S.). Biztosan 
nyerve. Tót.: 10:28. Helyre: 10:15 13.

KÖZGAZDASÁG
A kávéházi magánforgalom ma tel

jesen szünetelt. Az irányzat és a felfo
gás is bécsi magasabb kurzusok, külö
nösen a Magyar Hitel 170 koronás ár
emelkedésének hírére, határozottan 
megszilárdult. Az eső, amelyről most 
mór bizxMiyos. hogy országos jeHegü 
volt, a spekuláció felfogását szintón 
ked'x'euő irányban beíölyásotta. A ban
koknál is igen nagy összegű pén-zfeles- 
legek vannak gyümölcsözetlenül és 
miután a felesleges jőkékndk más elhe
lyezése nem igen kínálkozik, valószínű, 
hogy a bankok ezt a pénzt a tőzsdére 
visnik. Igen kedvező hírek terjedtek el 
a Nasteiről, amelynek igazgatósága Ju
goszláviába utazott és a Gumrni tőke
emelési feltételeiről.

Éber Antal Budapesten. Mint ér- 
lesü-lünk, dr. Éber Antal, a Magyar- 
Olasz Bank vezérigazgatója, pénteken 
visszaérkezett Olaszországból, ahol fon
tos üzleti ügyekben tárgyalt.

A Wiener Bank-Voreín 1919. évi mér- 
le«e 142,103.895 bruttó nyereség mellett 
43,861.438 K tiszta nyereséget tüntet fel, 
melyből tartalékokra 13,344.024 K-t, az 
alkalmazottak nyugdijalaprára 10,000.000 
K-4 fordítanak az osztalék részvényenkint 
34 K = (előző évben 20 K = 5%)
K lesz, míg 3,810.578 K-t ui számtóm ír
nak. A junius 28-ra összehívott közgyűlés
nek vég® javasolni fogják, hogy az alap
tőke 180.000.000.— K-ról ŐOOfiOO.OOO— 
K-ra emeltessék.

Az Iparbank tőkeemelése. Ax Első 
Magyar Iparbank igazgatósága megáHapi- 
tot-ta az egyesített 1918. és 1919-es üzlet
évek mérlegét, mely 4,176.31.42 K tiszta 
nyereséggel zárult. A nyereségből e® egye
sített üzletévekre oszllákul részvényenkint 
36 koronáit fizetnek. Az igazgatóság a jú
nius 21-re egybehívott közgyűlésen az 
alaptőkének felemelését fogja javasolni 
20 millió koronáról 40 millió koronára. A 
kibocsátásra kerülő uj részvényekből 18 
millió kofán*:  névértékű részvény a régi 
részvényeseknek birtosiltatik 10:9 arány
ban. a közgyűlés által megállapítandó ár
folyamon, mig a fenmaradó 2 millió koro
nát egy csoport veszi át. melynek az All- 
gemcine Verkriirsbwnk Bflcs is részese.

Magyar Általános Köszénbánya R.-T. 
igazgatósága a napokban tartott ülésében 
mcgáHapttotta az 1919. üde tér mérlegét 
és elhatározta, hogy a f. hó 23-án megtar
tandó közgyűlésnek részvényenként 60 ko
rona osztalék fizetését fogja javasolni. 
Ugyancsak javasolni fogja, hogy az érték
csökkenési számláik dotálása után az álta
lános tartalékalapra 1,600.000 K, sxlomá- 
nyui a tisztviselők nyugdíjalapjának 
400.000 K. a bánywtárspőnzAárna'k 500.000 
K, a munkások üdülési sratedságalapjá- 
nak 500.000 K és szibériai foglyaink haza
szállítására iOO.OOO K forcfittassék.

A Merour tőkeemelése. A M«rcur 
váitőüzleti rt. évi rendes közgyűlése dr. 
Breftauer Jenő elnöklete alatt az igazgaó- 
ség által előterjesztett zárószámadásokat 
és egyéb előterjesztéseket egyhangúlag el
fogadta és elhatározta, hogy az intézet az 
1918, ée 1919. évi osztíékszelvényeket 
egyenkint 12 ko-ronávaU, összesen tehát 24 
koronával fogja beváltani folyó hó 4-től 
kezdve. Elhatározta még a közgyűlés az 
intézet alaptőikéjének 20,000.000 koronáról 
30.000.000 koronára való felemelését. A 
felügyelőbiaotteág elnökévé Szávozd Ri- 
c.hárd választatott meg.

A Magyar Ruggyantaárngyár H.-T. 
igazgatósági ülésén elhatározta, hogy ez 
év június hónap 12-ére rendkívüli közgyű
lést hív össze, amelyen a társaság alap
tőkéjének 6 millió koronáról 10 millió 
koronára való fciemelósét fogja inditvá- 
nyozui.

A Ph&bm üzlatóva, A Phöbus Villa
mos VáNalatoik R.-T. igazgatósága Herz- 
fetd Dezső vezérigazgató előterjesztésére 
a folyó hó 15-én megtartandó közgyűlés
nek javasolni fogja, hogy a leírásokra é® 
értékcsökkenési tartatakaianra fordítandó 
722.050.35 K levonása tukán fenmaradó 
503.549.76 K nyereségből att 1918. és 1919. 
évi szelvények együttesen 8 korona osz- 
taiéMtai javadehnáztassanak. E javastai 
közgyűlési jóváhagyása után a szelvények 
folyó bő 21-től kezdve a Belvárosi Taka
rékpénztár R.-T.-nál váltattuk fee.

A Központi Váltóüzlet osztaléka, a 
Központi Váltóüzlet Részvény társaság hó 
5-én tartotta évi rendes közgyűlését dr 
Metzler Jenő clnöklésével. A közgyűlés az. 
igazgnléxság állal előterjesztett zárszáma
dásokat és egyéb javaslatokat elfogadja 
és elhatározta, hogy az intézet 4000 drh 
régi részvény 1918. és 1919-iki osztalék, 
szelvényét egyenkint 10, tehát összesen 2(» 
koronával, 17.250 drh. uj részvény 1918-ikí 
szelvényét 6 korona 70 fillérrel ezen rész- 
vények 1919-iki szelvényét 10 koronával, 
tehát összesen 16 korona 70 fillérrel 
váltja be.

A „Chinoin" kémiai és gyógyszert- 
szeli cikkek gyára r.-t. Pászélyi István 
báró elnöklete alatt tartott közgviilésp el
határozta, hogy a kiinuiaotolt 8'20.088.93 
korona tiszta nyereségből az 1919-il; évre 
15 százalék osztalék gyanánt részvényen 
kint 30 korona osztalék fizettessék ki. A 
szelvények május hó 7-től kezdödőleg az 
Angol-Magyar Bank főpénztáránál váltat
nak be. Az igazgatóság uj tagjai gyanánt 
beválasztottak: dr. llosvav I<ajos volt 
államtitkár, dr. Vass Tamás min. taná
csos, dr. Steinek'ker Ferenc egyetemi ta
nár, Hcidlberg Vilmos és <lr. Petzrik Jenő, 
a felűgyelöbizoUság uj tagjául dr. Mihok 
Ernő lett megválasztva.

rilliánst,gyöngyöt
aranyat, exüstöt, régisége
ket VÉSZEK a LEGMÍCA. 
sabb Árban .-. víaó, 
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Kapható mindenütt’

krém 
szappan 
púder 
sampon

Készíti: Hunnia Gyógytár, Erzsébet-könit 58

Nemzeti (Koyal) Orfeum
Minden este *.'»8  órakor

Kőváry Gyula felléptével 
Bolondokháza 
operett. Roscllo, Fred C6 Tcrry, Doley és part- 
ocre, Asthon, Lona Leonardl, Annic Gorilovich 
és a kitűnő kisérő műsor

Hölgyeink réme itt van ujral 
? ? ? -----
A nyári napsugarak!
? ? ? -----

A csúnya szellők!!
Ez ellen csak egy vedékezés léte
zik; a valódi

Diana púder
ímely a legfinomabb békebeli 
anyagokból, barna, fehér, chamois 
és rózsaszínben készül és a

Diana arckrémé
éjszakai vagy nappali használata. 
A Diana-puder és Diana-arckrcme 
használata által rövid idő alatt 
híünudatos tiszta, friss és üdévé 
válik az clöhb szeplős arc-böd.
Kis doboz, illetve tégely ára K 10.— 
Nagy „ „ „ ;; ;; 20—

MlnMenUtt kaphatói

Hamis fog a itat, 
Brilliáns, arany, ezüstöt bármely hirde
tett árnál drágábban vessek. Mondel- 
sohn ékszerész, ^ereno-köru 1. szám.

Hamis fogakat 
Arany t.
Ezüst rtgtségekd
Ékszert 
Brilliánst 
Platinát 
Dísztárgyakat
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