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A szikratáviratok 
özöne érkezik hozzánk minden
nap egykori ellenségeink' országai
ból. melyek mind afelöl kesereg
inek, hogy Magyarországgal a tör
ténelem legnagyobb igazságtalansá
gát követték el. A nagy londoni, 
párisi, római, newyorki lapok cikk
írói, világhírű államférfiak és pub
licisták, egymásután kijelentik, 
hogy a trianoni béke tarthatatlan, 
hogy a magyarok csak lehetetlen 
kényszerűségükben Írták alá a bé
két, hogy ezeréves anyagi és er
kölcsi tőkéjét vették el annak az 
országnak, mely e hódítás minden 
szándéka nélkül keveredett a vi
lágháborúba. Megállapítják, hogy 
Tisza István kézzel-lábbal tiltako
zott a háború ellen, hogy az án- 
tűnt országai ellen sohasem '■olt itt 
ellenséges hangulat, hogy az ango
lokat, franciáikat s egyéb ittrekedt 
ellenségeinket szinte érthetetlen 
vendégszeretettel beoézgettük azok
ban a zivataros időkben is, mikor 
a mi véreinkkel állatok módjára 
bántak a különböző internált-tábo
rokban.

Minden napra esik mostanában 
egy efféle nyilatkozat, politikusok, 
újságíróik szinte versengenek a tö
rekvésben, hogy szimpátiájukat 
Magyarország iránt kifejezzék. 
Örömmel olvassuk, hogy diploma
táinkat. külföldön iáró bankembe- 
, reinket sűrűn keresik föl a vállal
kozók. akik üzleti összeköttetésbe 
akarnak lépni Magyarországgal, 

: Örömmel halljuk, hogy a mi drá- 
’ ga Dunánk révén Európa központ- 
■ iává akarják kiépíteni fővárosunkat.
szóval jogosan büszkék lehetnénk 
népszerűségünkre, ha mindez — 
egy hónappal ezelőtt történt volna. 
De a kedves idegent. “ aki védtelen 
állapotunkban megkéselt bennün
ket, pénztárainkat, aranyóránkat 
egy udvarias gesztussal kivette a 
zsebünkből, s aztán kiengesztelésül 

■homlokon csókol bennünket, még 
:akkor se tudjuk barátunknak te
kinteni, ha a csók után még őszin- 
>te nagyrabecsüléséről is biztosit 
(bennünket.
• Megkéselve, kifosztottam guzsba- 
i kötve, tehetetlenül olvassuk a bó
kokat, amiket a szikratáviratok on
tanak elénk. Erdejükért, bányá
inkért, elszakadt véreinkért, min- 
jden földi vagyonúnkért a frázisok 
sokaságával akarnak kárpótolni 
bennünket. Ez az első import, 

! amely a trianoni békekötés után 
megkezdődött

A karhatalmak 
és kQlönltmények nyomozó 

munkáját megszüntették 
Katonai nyomozók nem járhatnak el polgári 
polgári személyek ellen — Akik nem en

gedelmeskednek a rendeletnek — 
letartóztatandők

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Á

közrend helyreállításának első komoly 
és értékes biztosítéka az a rendelet, 
amely a vasárnap reggeli hivatalos 
lapban Simonyi-Semadain Sándor mi
niszterelnök aláírásával, jelent meg.

A rendelkezés egyszerre véget vet 
annak az anomáliának, hogy katonai 
személyek folytattak le polgári ügyek
ben polgári személyek ellen nyomozá
sokat, eszközöltek letartóztatásokat, 
házkutatásokat s személyi motozásokat 
és felsőbb parancs nélkül végrehajtot
tak különféle lefoglalásoka'.

A miniszterei nők vasárnap kiadott 
rendelkezése ezt a rendszert, ezt a le- 
tar tóz látási és kutatási módot egy
szerre megszünteti és a polgári szemé
lyeket visszautalja a polgári igazság
szolgáltatás kezébe.

A jövőben katonai hatóságok 
csak abban az esetben járhatnak el 
polgárok ellen,

ha a polgár az á’lam hadereje el
ten követ cl bűncselekményt, de a 
bűnös polgárt letartóztatni igy is 
csak akkor van joguk, ha az ille
tékes katonai parancsnoktól erre 

írásbeli rendelet ük van.

Ha katonai egyén a fcntjelzett Írás
beli elfogatóparancs felmutatása nél
kül akarna polgári egyént letartóztat
ni, akkor a polgári egyén nem köteles 
a katonai egyénnek engedelmeskedni. 
Ez a kísérlet a katonai egyén részé
ről tilos és büntetendő egyéni akció, 
amellyel szemben a polgári egyén a 
törvény korlátjain belül minden ren
delkezésére álló módon és eszközökkel 
védekezhetik. Följelentésére a katonai 
egyént bárki, tehát polgári közegek is 
letartóztathatják.

A miniszterelnöknek ez a nagyje
lentőségű rendelele szószerinti szöve
gében a következőket mondja:

A ni. kir. minisztérium az összes ka
tonai alakulatoknak (ideértve az úgyneve
zett védelmi szerveket és különítménye
ket is), valamint ezek közegeinek és 
nyomozóinak működését polgári szemé
lyekkel szemben megszünteti s elrendeli, 
hogv azok a katonai igazságügyi szerve
zetbe olvasztassanak be.

Katonai hatóságok és azok rendelke
zése alatt álló közegek, illetve katonai 
nyomozók a 3. kikezdésben megjelölt ese
tek kivételével általában

polgári személyekkel szemben el 
nem járhanak, ellenük nem nyo
mozhatnak, lefoglal at, személy
motozást, házkutatást nem foga- 
natodthanak a őket le nem tar

tóztathatják.
Katonai hatóságok és a? azok rendel

kezése alatt álló közegek, illetve katonai 
nyomozók polgári személyek ellen ciak 
a m. kir. minisztérium 5.940—1919. M. E 
tzájnu reu<Wetéiiek (meRj^ni * Budá

pesti Közlöny 1919 november 14-én ki
adott 162. számában) 1. §-ában fe’.sorolt 
bűncselekmények

(az állam hadlereje elleni bün
tettek) eseteiben Járhalnuk el. 
Lefoglalást, személyniotozá&t és 
házkutatást, valamint letartózta
tást azonban ez esetekben Is —• 
te'tenkapás esetét kivéve — c-jak 
a katonai illetékes parancsnok 
írásbeli rendeleté alapján foga- 

nntosithatnak,
Teltenkapás esetén a letartóztatott 

polgári egyén haladéktalanul, legkésőbb 
48 óra alatt az illetékes katonai ügyész 
elé állítandó.

A katonai büntető törvénykönyv 327. 
g-a alapján katonai hatóságok és azok 
rendelkezése alatt álló közegek, illetve 
katonai nyomozók polgári személyek fiiért 
csak akkor léphetnek feb ha ezek bűncse
lekménye közvetlenül a haderő ellen irá
nyul, illetve a haderő érdekeit közvetlenül 
veszélyeztett.

Azalatt az átmeneti idő alatt, míg az 
államé és társadalmi rend védelmét biz
tositó törvények megalkottatnak és az 
ezen törvények végrehajtására szükséges 
szervek felállittatnak. a katonai hatóságok 
és az azok rendelkezése alatt álló közegek 
eljárása polgári személyek által elköve- 
vetett bűncselekmények eseteiben csak az 
illetékes polgári hatóságok által hozzájuk 
intézett megkeresések teljesítésére és arra 
szoriikozhatik, hogy a tudomásukra jutott 
eseteket a rendelkezésükre álló adatokkal 
és biztosítékokkal együtt tényvázlat kísé
retében az illetékes polgári hatóságokhoz 
juttatják.

Azok a katonai közegek és 
nyomozók, cklk hivatalos hatal
mukkal v F.szaélvo az előző pon / 
tokban körülírt rendelkezéseket 
megszegik, azonnal letartózta- 
tandók és a legközelebbi kato
nai hatóságnak átudandók.

Ez a rendelet kihirdetésének napján 
lép életbe s azl a magyar királyi belügy
miniszter, a magvar királyi igazságügy- 
nnniszter és a magyar királyi honvédelmi 
miniszter hajtják végre.

Budapest, 1920. évi junius 12-én.
Dr. Simonyi Semadam Sándor s. k.,

A hadügyminiszter 
külön rendelete

74 m. kir. honvédelmi miniszter egy
idejűleg külön rendeletet bocsájtott ki, 
amelyben felhívja nz összes katonai 
nyomozőkűlönihnényeket, hogy a pol
gári egyének ellen folyamaiba lett 
összes nyomozati iratokat negyvennyolc 
órán belül adják át az illetékes polgári 
hatóságoknak. Ha valamely katonai 
nyomozóosztagnál polgári egyén biln- 
cselckménv alapos gyanúja folytán 
előzetes letartóztatásban lenne. akkor 
a polgári egyéni is negyvennyolc órán 
belül az illetékes polgári hatóságnak
dé kell adni. Abban az esetben, ha a 
katonai nyomojóijatóságnál az állam

hadiereje elleni bűntett gyanúja alap-* 
ján volna polgári egyén előzetes letar
tóztatásban, akkor ez esetben is köte
lesek a katonai nyomozóhatóságok az 
ilyen foglyot is haladéktalanul a ka
tonai ügyészségnek átadni.

Helyreállítják 
a közrendet az Alföldön is

(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) A 
vidéken, különösen az Alföldön elha
rapódzott egyéni akciók letörésére egy 
nagyobb különítmény utazott számos 
vidéki városba, ahol a legújabban ki
bocsátott miniszteri rendelet értelmé
ben a szükséges hatósági intézkedése
ket foganatosítják. A belügyminiszté
rium rendőri osztálya részéről dr. Ke
reszt essy Gyula rendőr főtanácsos, a 
belügyminisztérium nyomozóosztálya 
részéről Czövek Sándor és üt. Kemény 
Gábor rendőrkapitány utaztak el. Ve
lük ment Bakk Sándor d etek ti vfő fel
ügyelő is egész csoportjával. A főkapi
tányság részéről dr. Bede József rend
őrkapitány mint bűnügyi referens uta
zott a bizottsággal. Ugyanezzel a bi- 
zcfMísággal nagyobb csendőr különít
mény indult útnak és a bizottságban 
fog működni a hadbíróság kiküldöttje
ként dr. Vértes őrnagy-hadbírója.

Erős Mailemmel 
folynak o tlszűntull 

választások 
Visszaélésekről panasz
kodnak a Kisgazdapárton

Budapest, junius 13.
(.1 Hétfői Napló tudósítójától.) He

teikig tartó erős agitáció előzte meg a 
ma lefolyt tiszántúli választásokat. Az 
utolsó napokban jnindkét kormányzó 
párt teljes erővel dolgozott jelöltjei
nek megválasztása érdekében és a 
pártvezérek kerületről kerületre járták 
be a Tiszántúlt A keresztény nemzeti 
párt részéről Hallét István knUiwúiii 
nisz'cr szombaton több k\>viseió tár
saságában elutazott, a kisgazdapárt ré
széről pedig sokorópátkai Szabó István 
kisgazdaminiszter tartózkodik a kerü
letekben.

A választások hiteles eredményéről 
az éjszakai órákig inéig nem jöttek je
lentések, de nem is jöhettek, mert egy
hangú választás egyetlen kerületben 
sincs. A pártokhoz érkezett jelentések 
azonban azt mutatják, hogy minden
hol igen erős küzdelemre van kilátás. 
A kisgazdapárt vasárnap este a leg
több kerületből kopott értesítést, ame
lyekből bizonyosra veszik Négyesig 
László győzelmét Szentesen. Kuna V. 
András megválasztását Kunszenlmár- 
tonban, Emich Gustzáv kereskedelem
ügyi miniszter megválasztását Hód
mezővásárhelyen és Debrecenben. A 
legerősebb harcra van kilátás Makón 
és Mezőtúron. Az előbbi helyen Wag
ner Károly kisgazdapártinak Tarnay 
Izor főjegyző keresztény nemzeti párti 
az ellen jelöl tje, az utóbbiban pedig 
Tóth János pártonkivüli küzd Vértes 
József kisgazdával. Mezőtúron Tóth 
János megválasztását tartják igen va«* 
Jósziuüftvk. Makón Twnay Ivor győ-
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lelmér* számítanak. Bizonyosra ve
szik Guthi Tódor államtitkár győzöl* 
mót is a derecske! kerületben. Nagyon 
sok kerületben pólvúiasztásra van ki
látás.

A kisgazdapártban vasárnap este 
többen hangoztatták, hogv számos ke
rületből panasz érkezett, amely a kis
gazdapárti jelölt vagy a kisgazdapárti 
választók elleni atrocitásról szól. Nem 
lehetetlen, hogy hétfőn ezt a kérdést 

szóvá teszik a nemzeU’VÜléson.

Lemondás előtt 
a kormány 

Apponyi Albert hajlandó 
kabinetet alakítani

Budapest, junius 13.

Azok a hírek, amelyek a kormány* 
válság megszűntéről a mull hét vége 
felé szárnyra kellek, Ilii jó sziliben 
lál'iták a kqrmány helyzetét. Már pén
teken világossá vált, hogy a kormány- 
Válságot legfeljebb csak elő lázni '<*- 
hot, de feltartóztatni teljesen lehetet
len. A nemzetgyűlés pénteki ülésén 
Weber János interpe'lációjavai kap
csolatban a kisgazdapórt Teleki Pál 
gróf külügyminiszter iránti bizalmat
lanságát akarta kifejezni és a külügy
minisztert meg akarta bukatni. Csak 
Apponyl Albert gróf interveniálására 
sikerült a kisgazdapárti képvíse’őket 
rábírni arra, hogy e’löl a szándékuk
tól elánjának. Szombaton este azon
ban a keresztény nemzeti párt is éle
sen állást foglalt a külügyminisz'er 
ellen, úgy hogy most már bizonyos 
Teleki Pál gróf távozása. Am 
nemcsak részleges válságról van szó, 
ment egészen bizonyos, hogv Simonyi 
Semadam Sándor miniszterelnök sem 
marad a he gén. A miniszterelnök 
Ismételten kifejezést adott annak a 
véleményének, hogy az ö vállalkozása 
csupán a békeszerző 1 s perfektuálá- 
sífig szólt és i'/y az Apnonj/í-kombiná- 
ció megvalósítása immár csaknem bi
zonyosra vehető. Ugv érlesü’ünk, 
hogy ezekben a napokban Apponyi 
Albert gróf beható tárgyalásokat fog 
folytatni a pártok vezéreivel, mert bi
zonyos garanciákhoz köti a kormány 
vezetésének vállalását. Ezekben lénye
ges szerepet játszik a jogrend biztosí
tására éppen ma kiadott rendelő' tel
jes koresztfllviF.de, valamint a párt
szempontoknak kikapcsolása. Ebből 
kifolyólag a kormányban pártonkiviiii 
politikusok is helyet foglalnának. Az 
ide iránvuló kombinációk azonban ko
raiak. Az Apponvi-féle kormányalakí
tásit mindkét párt teljes megnyugvás
sal kísérné, a disszidensek pedig ugv 
vélik, hogy ez a lény is közelebb hoz- I 
ná az egységes kormányzó pár’ meg- i 
valósulásáf. Egyébként a disszidensek 
visszautasítják a keresztény nemzeti 
pártban szombaton es'e e’lenük el-' 
hangzott1 támadást és ugv értesülünk,! 
hogy a pórt egvik 'acja legközelebb a 
nemzetgyűlésen is kifejti a párt szán-1 
dókáit.

A nemzetgyűlés hétfői ülésén külön
ben — mint hírlik — napirend elő 1i 
/<*' fog stálalni a miniszterelnök, aki I 
a kormány szombati hosszú tanácsko
zásának eredményét és a helyzetet is
mertei'i.

A kisgazdapártban vasárnap este a 
mai választásokról esett szó. A párt-! 
bán az a vélemény, fölényes,
többséggel fognak gj.‘ . kisgazda* 
jelöltek és Így, ha Apponyi Albert gróf 
nem is vá’lalnú a kormány alakl'ását ■ 
— amit ugyan nem hisznek — a vA-1 
tasz'ósok eredménye fölté’l'en elfolodá-! 
sokat kell, hogy előidézzen a kormány! 
összcállMásúbnn. Igen sokan azt Mng- 
stjlyozzák. hogy a belügynv szteri 
tárcához feltétlen ragaszkodnia kell a 
piblnok.
más irtvaslallftl egviltl az ártttdhtfó 
visszaélésekről sz-’t-' törvényjavaslattal 
fog foglalkozni.

Tömeges letartóztatások 
Komáromáiegyében 
Folkmann Zsupán beoltotta a tegnap! ma- 
fjyar gyűlést és e^hur«oltatta ax összehí
vókat — Kőit köisí j; SÉzadisa a csehek 

ellen
Bécs, Junius 12.

M NapM bécsi s:rrlm:IM- [Kontrám vármegye magyar és német
gének távirata.) Komárommegye zsu-1 lakossága párlkillönbség nélkül és 

j punja, Foíkmann ügyvéd, a magyu-
roknak mára, vasárnapra összehívott 
nagygyűlésé!', amelyet a katonai pa
rancsnok, egy francia tábornok már 
engedélyezett, tegnap betiltotta és Ud
varos Józsefei, a rsuzi magyar szocia
lista párt, valamin' Hitler Ferenc, a 
kíiti és Homokja István, a jászlaiul 
pártszervezet elnökéi, mint a gyű
lés összehívóit, csendőrökkel letartóz
tatta és ismeret en helyre szállíttatta. 
A nagygyűlésre hetek óla készülődön

Francia, holland és osztrák tiltakozás 
a Magyarország elleni bojkottal szemben

Apponyi Albert gróf az amsterdami határozatokról
Becs, junius 13.

(A MTI. magánjelentése.) A Neue 
I Freie Presse cikkel közöl a Magyar- 
I ország ellen tervezett bojkottról. A 
[cikk kifejti, hogy az Amsterdamban 
1 Magyarország ellen kimondott bojkottal 
I való fenyegetésnek erkölcsi és gyakor
lati oldala van. Ami az erkölcsi oída- 

i iát illeti, senkinek, aki az oroszországi 
! és magyarországi bolsevizmus borzal- 
I inait szótlanul nézte, nincs hozzá er
kölcsi jogosultsága, hogy most olyan 

•hangon beszéljen Magyarországról, 
mintha azok a sajnálatos események, 
amelyek Magyarországon lejátszódtak, 
egy dűli borzalmas vagy akár csak a 

i legborzalmasabb eseményei lennének 
i szörnyű eseményekben oly gazdag ko- 
| runknak. Ennek a körülménynek a 
| figyelembevétele jelentékenyen gyön- 
I giti azt az erkölcsi benyomást, amelyet 
j Magyarországnak bojkottal való fenye
getése tehet. Pártpoliiikai manővernek 
kell csupán tekinteni. Ami a kérdés 
gyakorlati részét illeti, Magyarország 
abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy megállhat a maga lábán is és a 
külfölddel való valamennyi összeköt
tetésének teljes megszűnése cselén sem 
éri gazdasági katasztrófa. A bojkott 
semmicsetre sem la ríhat sokáig.

A Magyar Távirati Iroda jeleqti: A 
hollandiai kcresztényszocialista lap ve
zércikkében foglalkozik a nemzetközi 
munkásszövetségnek a Magyarország 
bojkottálására vonatkozó határozatával 
és a többi közt ezeket irjn: Vájjon a 
magyar munkásság hálás lesz-e az Irtter- 
nacionalénak azért, liofey Magyarország 
többi polgáraival együtt az éhségblokád
nak teszik kit A lap azután rámutat az 
angol Fehér könyv megállapítására, hogy 
Magyarországon semmiféle terror nincs 
és konstatálja, hogy mig a Fehérkönyv 
hiteles, hivatalos adatokra támaszkodik, 
addig azok, akik a bojkotthet irozalot 
hozták, abból az obskúrus bécsi forrás
ból merítették információikat, amely 
most olyan nagyon hangos.

A Maasbode is vezércikkben foglalko
zik a bojkotthatározatlal és kijelenti, 
hogy a bojknltkisértet csak a keresztény 
kurzus ellen való harcot akarja szolgálni.

A Vaderland és a Nicuivc Rotterdam- 
schc Courant cimü hollandi lapok szin
tén élesen kritizálják a bojkotthatáro
zatot.

Versailles, junius l£.
(A MTI. kiküldött tudósítójának szik

ratávirata a budupesti rádióállomás ut
ján.) Az Eclair-hen a Magyarország elten 
hozott bojkotthnlározni alkalmából Műre 
Henry kétha-sábos cikbcn a lap óién ta
láló képet fest a magyarországi proletár
diktatúráról. Több frappáns- esetet hot 
fel annak igazolásául, milyen féktelen 
terror dühöngött Magyarországon a bot- 
sevizmus (italt. A többi közölj megírja, 
milyen borzalmas kínzásokat eszeitek ki 
a foglyok halálraay''trésére. Nyitott se
beikbe sót hintettek, nyelvüket az orruk. 1

• zsupán betiltó végxésr, valamint a 
gyűlés szónokainak elhurcolása a 
megyében nagy Izgalmat kelte t. 
Kürt község földmivesel nyílt l'zu- 

dá.Tia törtek ki.
mire Folkmunn zsupán százhúsz em
bert közülök ma reggel szokolislák- 
kal és csendőröket Csuz községbe hur- 
coltatott. ahol ideiglenesen internálta 
őket.

Szemere Pál

hoz varrták stb. Az általános munkás
szövetség vezetői minderről megfeledkez
nek — Írja Mac Henry, — mikor a fe
hér Magyarország ellen bojkottot hirdet
nek.

Versailles, junius 12. 
(A MTI. kiküldött tudósítójának szilt- 

ratávirata a budapesti rádióállomás ut
ján.) A Victoire hosszabb cikkben fog
lalkozik a Magyaroszág ellen tervbevett 
bojkottal és emlékeztet arra, hogy mi
lyen kíméletlenül járt el 1871-ben Mac 
Mahon a francia kommunistákkal.Miért 
nem tiltakozott — kérdi a lap — az ál
talános munkásszövetség a Magyaror
szágban dúló terror ellen ezelőtt egy év
vel, amikor p vörös terrornak volt az 
ideje. A Petd Republique szintén tilta
kozik a munkásszövetség azon szándéka 
ellen, hogy Magyarországot kiéheztessék.

Bécs, junius 13.

(.4 MTI. magánjclentése.) A Neue 
Freie Presse beszélgetést közöl, amelyet 
budapesti tudósítója folytatott Appo
nyi Allvert gróffal, aki nyilatkozott az 
általános politikai helyzetről és arról 
a szerepről, melyet a jövő politikai 
alakulásaiban be fog tölteni. Végül 
nyilatkozott az amszterdami határo
sairól is.

— Bízom benne, — felelt Ap
ponyi gróf — hogy a bojkottra 
vonatkozó határozatot, mely ég
bekiáltó igazsághilanság orszá
gunk ellen, nem fogják végrehaj
tani. Tagadhatatlan, hogy föf-i 
téntek bizonyos túlkapások, me
lyeket senki sem ítél el éleseb
ben, mint én, de bármennyire 
sajnálatos is. hogy kezdettől fog
va nem szálltak szembe a legna
gyobb energiával ezekkel a jelen
ségekkel, oz elfogulatlan emberek 
még sem tehetik érte felelőssé a 
nemzetet, melynek csaknem ösz- 
szessége és legutóbb hivatalos 
képviselete is kifejezte az erő
szakosságokon való fölháborodó- 
nát és azt a szilárd akaratát, hogy 
ezeknek véget vet. De ahogyan 
elítéljük ezeket a túlkapásokat, 
éppen ugy el kell ítélnünk azt a 
rágalmazó hadjáratot is, amelyet 
Magyarországnak a kommuniz
mustól érintett bizonyos körei 
folytainak és amelyeknek egyol
dalú információi ezt a sajnálatos 
és semmivel sem igazolható ha
tározatot provokálták. Egyéb-* 
ként ezek az események megarö- 
sitik bennem azt a felforr's’. 
hogy n&guon kívánatos lenne, ha1. 

u szociáldemokrata póri részt 
venne parlamenti ételünkben. A 
szociáldemokrata párt 
nvi báltérbe szorítása, 
nak a következménye, 
párt kompromittálta 
l'drtíi'niiníámnssal. a 
látókörű embert nem 
HlCfi épnek a iényetófÁi'k á jéten- 
töségu felöl.

pilltüll'l 
ami un. 
hogv a 

m#eát i>. 
szélesebb 

téveszti! "li

Az osztrák pártok
kimondották a koa’ició 
megszűnését

Egyetlen megoldás:
a választások Blrcndsláse

Bécs. junius 13.
M MTI. magánjelentése.) A politikai 

válság mindjobban kiélesedik. .4 koa
líció két pórija szombaton este formá
lisan is kimondta az elválást, amennyi
ben Adler Frigyes dr. utján közölte 
.Sfílr-cal. a nemzetgyűlés elnökével, 
hogy a kormány lemondása folytán a 
koalíciót megszűntnek tekinti. A ke- 
kcreszlényszocialista párt tanácsa 
szintén adott ki nyilatkozatot, amely 
ben a koalíciót fölbor.tottnak jelenít 
ki. A párt tanácsa elhatározta, hogy 
Bécs valamennyi kerületében azonnal 
megindítja a választási propagandái.

Bécs, junius 13.
A Bécsi Távirati Iroda jelenti: A 

bécsi helyőrséghez tartozó katonák és 
a szociáldemokraták képviselőd ma 
délelőtt a városháza előtt levő téren 
gyűlést tartottak, amelyen tiltakoztak 
a hadseregben meghonosított bizalmi 
férfiul rendszer ellen megindult moz
galom miatt. A gyűlés első szónoka 
Deutsch dr. hadügyi államtitkár volt. 
A szónok elmondta, hogy a köztársa
sági hadsereg a szervezett munkások
kal együttesen szembeszállt minden
féle veszedelemmel, amely jobb- és 
baloldalról fenyegette, amit csakis a 
katonatanácsok tettek lehetővé. Az ál
lamtitkár ezután kifakadt azok ellen 
a tisztek ellen, akik szerelnék a régi 
uralmat visszaállítani.

A következő szónok Frey kapitány 
volt, akj kifejtette, hogy a hadsereg
ben szükség van a bizalmiférfiak rend
szerére. Leülhet képviselő kijelentette, 
hogy a szociáldemokraták hajlandók 
uj választásokba belemenni, előbb 
azonban cl kell intézni a vagyondézsma 
ügyét.

Az utolsó szónok Ottenrciter őrnagy 
volt, aki a köztársasági és szocialista 
tisztek nevében szólalt föl. Hangsú
lyozta, hogy a köztársságban minden 
katonának köztársaságinak kell len
nie és fölszólította a katonákat, legye
nek résen és óvják meg a fegyelmet*

A katonák ezután a munkáshim
nusz eléneklése közben a parlament 
épületéhez vonultak, ahol békésen 
szétoszlottak. (MTI.)
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HÍREK
— A kormányzó neje a városmajori 

oltárszenteléson. Vasárnap délelőtt szen
telte fel a városmajori egyházközség ká
polnája uj oltárát Horthy Miklós kor
mányzó neje és leánya, valamint nagy
számú, előkelő közönség jelenlétében.

— A katholikus tanulóifjúság Széni* 
Jobiikörnienete. A Katholikus Tanár
egyesület felkérésére nz Országod Kato
likus Szövetség a főváros valamennyi kö
zépiskolájának növendékei számára va
sárnap délelőtt 2'.ént Jobb-kimenetét 
rendezett. A szentmisén Soős Károly hon- 
sÁdclmi miniszter is résztvett. Csernoch 
János bibornok-harccgprimás csendéi mi
séi mondott, amely alatt a székesfehér
vári vadászezred zenekara régi magyar 
egyihúzi énekeket játszott, az érseki fő
gimnázium énekkara pedig énekelt. A 
Nzcntbeszéd végeztével valamennyien el
vonultak a Szent Jobb előtt, majd a ki
rályi palotához vezető íoron elhelyezked
vén, a Szent Jobbot nz ifjúság sorfala 
között visszavitték őrzési helyére.

— A pápa a bécsi gyermekeknek. Becs- 
bői táviratozzák: A Reichspost jelenti: 
Ma érkezett meg Bécsbe a pápa ajándéka 
h bécsi gyermekeknek: egy vasúti kocsi 
meleg takaró, amelyet a jövő télre szánt 
n Szentatya. (M. T. I.)

— Szinnyel-Merse Pál emlékezete. A 
pelőfl-Társaság vasárnap délelőtt az Aka
démiában előkelő közönség jelenlétében 
felolvasó-ülést tartott. Az elnöklő Pékár 
liyula dr. megható szavakban emlékezett 
meg a nemrég elhunyt Ábrányi Emilről. 
Szávay Gyula beszámolt a Petöfl-Társa- 
tag vidéki kullurmunkájáról, melynek fo
lyamán az ország nagyobb városaiba lá
togattak el, hogy hirdessék a magyar kul
iura fonsöbbsegét. Utána Lázár Béla dr. 
tartott cmlékheszédet Szrnnyei-Merse Pál 
■eleit. Pékár Gyula meleg szavakkal üd
vözölte a társaság uj tagját. Havas Ist
vánt, majd Móra Ferenc adott elő költe
ményeket és Váradi Antal alelnök tar
tott felolvasást Észak v Károlyról, a tár
saság első alelnökéről. Végezetül Koródy 
Pál ..Thcspis kordája" címmel a színé- 
izeiről tartott előadást.

— A Szabad Líceum vasárnap délelőtt 
tizenegy órakor .tartotta évi közgyttlé- 
iét a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöki termében. Az ülésen Berzevi- 
tzy Albert elnökö l. Pályi Sándor fő
titkár terjesztette elő ezu'án jelenté- 
lét. Végül megválasztó'ták a tisztikart 
te a választmányt. Elnökké egyhangú
lag újból Berzcylczy Albérlet válasz- 
lol ák meg. Alelnökök lettek: Fellner 
Frigyes dr., Gaál Jenő dr., Hegedűs 
István dr., Hegedűs Lóránt dr., Pályi 
Sándor. Warlha Vincéné, gróf Hágón- 
nag Vilma dr és Beöthy Zsolt.

— Take Jonescu és Brat’anu minisz
ter lett, Bukarestből jelentik, hogy Take 
Jonescut és Bratianut kinevezték minisz
terekké.

— ürömünnepeket rendeztek a szerbek 
s magyar béke aláírása napjáu a meg
szállóit Délvidéken. Szabadkáról jelentik 
a Magyar Kurir-nak. A magyar béke.alá
írásának alkalmából a szebbek a megszál
lott Délvidék nagyobb városaiban, igy 
Zenifin és Zom borban hangos őrömön- 
népségeket rendeztek. Zenién junius 7-én 
Szabadkáról hozatott katonai zenekarral 
fáklyás körmenclet tartottak. A szerb 
hatóság elrendelte az. összes ablakok fel
díszítését és kivilAgitásA<t. A városháza 
erkélyéről a polgármester mondoát be
szédet, éltetve ‘Jugoszláviát és Pelár ki
rályt. A magyarok természetesen teljesen 
távoltartották magukat az ünnepségtől, 
ablakaikat sem világították ki, amiéit a 
szerbek sorra beverték a megvár lakosság 
ablakait. Az ünnepség után Pilléé tanfel
ügyelő végig látogatta a város iskoláit, 
meggyőződést szerzendő, hogy az okta
tás szerb szellemben történik-e. Mindenütt 
ezt a kérdést intézte a gyermekekhez: 
. Melyik ország a mi basánk?'* Amikor 
feleletül azt válaszolták: „Magyarország", 
neheztelését feje/te ki a tanító előtt, hogv 
a tanítás nem elég ,,intenzív*. Mindenütt 
elmagyarázta S. H. S. jelzés jelentését. 
Zomborban nagyarányú ünnepség volt 
ez alkalomból. Szabadkán, tekintettel ex 
általános hangulatra, az ünnepséget nem 
merték megtartani. As összes szabadkai 
lapok élén a kővetkező közlemény jelent 
»<*«: — Aláírták a békét. A magyar M- 
kedclegátusok pénteken délután 4 óra 30 
Perckor aláírták a békét. Eszel az aktus- 
sál Subotiea—Szabadka jogszerűen Jugo
szláviához van csatolva. Mindazok, akik 
eddig kételkedtek abban, hogy ez a vi
dék az S. II. S. királyságból fog tortoi- 
ni, vegyék ezt tudomásul és viselkedjenek 
lojálisán azzal az állammal szemben, a 
mely minden nemzetiségű polgáriunk Ml- 
tositaoj fogja jogait.

Esszád basát megölték Párisban 
Egy albán diák a gyilkos

PAvta, junius 13.
(Hava.,.) Er/U albán diák ma két revolvertől,ésscl megölte 

Eeetad basát, az albán delegáció Kezelőiéi. (MTI.)
P3rl«, junius 13.

(Havas.) Az Esszad basa ellen elkövetett merényletről je- 
lentik: Az albán delegáció vezetője éppen eltávozott a tiue de 
Caltiglionebati levő szállójából, amidőn egy fiatalember hirte
len eléje lépett és revolverrel kétszer a mellébe lőtt. Esszéd 
basa összeesett és bevitték a szállóba, ahol rövid idő múlva 
meghall.

A merénylői egy rendőr és a szálló építik alkalmazottja 
bevitte u rendőrségre. Avoni Huszlemnek hívták, 27 éves, 
albán állampolgár és « tanitó képző-intézet növendéke. Má
jus 31-én érkezett Parisba és junius 5-ike óta a Montrnartre- 
negpedben lakik. Kijelentette, hogy a ggilkosságol nem előre 
megfontoltan követte el, hanem hirtelen támadt ez a gondo
lata. amidőn az albán diktátort meglátta és eszébe jutottak 
azok a szenvedések, ameljieket Albániának okozott. (MTI.)

— Dr. Hollaender Konyád bűnügye. 
Dr. Hol.aender Konrád lapszer kesa ő 
ellen Jutási Ödön feljelentése alapján 
megindult bűnügyben a budapesti kir. 
ügyészség sürgősen megkereste a sop
roni kir. ügyészségei azzal a megha
gyással, hogy a felje enlésben foglalt 
vádak tárgyában soronkivül folytassák 
le a nyomozási, állapítsák meg, hogy 
valóban szerkesztője volt-e Hol'aendcr 
a Dér Proletariat cdmü kommunista 
lapnak, valóban izgatott-e a kommu
nizmus melleit? A soproni nyomo
zati adatok beérkezése után dóul az 
ügyészség Hollaender fogvatar ása, il
letve szabadlábra helyezése kérdésé
ben.

— Stleghardi a francia tnlnlMterelnük 
nél. Párisból jelentik: Steghardt dr.. a 
Dodenkreditanstolt elnöke, tegnap husz
itább kihallgatáson volt Millerand mi
niszterelnöknél. (M. T. t.)

— GyhktM gépmunkás. Ifj. Vájó And
rás huszonnégyéves gépmunkás egy 
gyárban dolgozott Molnár István gyári 
munkavezetővel. Vajó munka közben 
valami ügyetlenséget követett el és 
éa ezért a munkavezető a többi mun
kás jelenlétében megkorholta, emiatt 
szóváltás támadt köztük és ennek so
rán Molnár István rárivallt Vájóra, 
Vajó o'Jhagyta munkahelyét, de este 
megleste Molnár Istvánt a Kőbányai
utón és egy nehéz iHígóuassal ugy fej
bevágta, hogy az c$y órán belül meg
halt. A gyilkosság után Vajó András 
önként jelentkezett a rendőrségen, hol 
letartóztat Iák. A betemetésben levő 
vádloi't fölött a slatáriális bíróság fog 
Ítélkezni.

— A pilóták ellensége. A budapesti 
büntetötörvényszék dr. Auer Károly táb- 
labiró elnöklétével a múlt héten tár
gyalta Bernhardt István bolsevista gép
szerelő bűnügyét, aki a diktatúra idején 
a hadügyi népbiztosság légügyi osztályá
ban működött. Az volt a feladata, hogy 
ar aviatikus tisztek forradalmi megbiz- 
hlóságát ellenőrizze. Bernhardt volt az, 
aki szigorú parancsot adott három re
pülőtisztnek, hogy szánjanak egy olyan 
repülőgépbe, amely két személyre volt 
berendezve. A teljhatalmú Bernhardtnak 
nem mertek ellentmondani, beszállóitok, 
bár élőié látták a katasztrófát, ami be 
is következett. .4 gép lezuhant, tetten 
meghaltok, egy pedig súlyosan megsérült. 
Dr. Bárt ha György kir. ügyész vádba- 
széde után a bíróság ma mondott Ítéletet 
Bernhardt István fölött. Hat évi börtönre 
Ítélték.

— Életunt urlnd. A Csákyutca 38. ez. 
házban vasárnapra virradó éjszaka Ko
vács Ferencné nevű uriaeszony arát gr. 
veronáilal megmérgezte magát. Súlyos sé
rüléssel • mentők a RŐkuss-kórházba 
siállitotlák.

— Letartóztatott pénzhamisító. A rend- 
Mi.to*. utón arról írlwlllt, ho«, 

ScMriel Antal II érő, mechanika, ai 
öv-utca MM. alatt Mvt lakitan a
banhfnvektl hant, waiMuwé"'l 
el A detektívek .ItakkutaUat tartottak 
ScMebel lakáta.,. ahol meataláltók a te- 
Ulltelveatavhei liataníll e»»küi6kel, . le
foglallak e«v r*abélrni««i. kél J*5" 
férfikéi 4, o«v »a«v faatékparnAI^ 4cMr- 

lelte címén letartó,taltdk.
beli Uhallaalóea >rfe« p/nxhuuiitafd, Wfi- "»[. •

...................................................................föl a Jövő lielen az

— A forradalmi törvényszék vádbiz- 
toaa. Kerekes Ferenc 47 éves pincér u 
budapesti forradalmi törvényszék elölt 
több tárgyaláson szerepelt mint vádbiz
tos. Működése során a forradalmi tör
vényszék 4 halálos ítéletet hozott, többe
ket 20 évi, sokat pedig 15 és 10 évi fegy
házbüntetésre ítéltek. A budapesti bunlc 
tötörvényszék dr. Stengi Antal táblabiró 
elnöklésével tárgyalták Kerekes Ferenc 
bűnügyét, akit dr. Tóth Béla kir. ügyész 
vádja alapján 10 évi börtönre ítéltek- 
Ugyanebben az ügyben vádlottképpen 
szerepelt Orbán Lajos vasesztergályos is, 
aki a forradalmi törvényszéknél bírói 
tisztséget vállalt. Fölötte a bíróság már 
többször mondott ítéletet és most újab
ban J évi börtönre ítélték.

Szlnhöz- és fllrnujdonsások
* Mikes. 20-án másodszor mutatja 

be a Nemzeti Színház kitűnő együttese a 
Magyar Királyi Operaházban Petriche- 
vich Horváth Emil báró Mikes-ét a meg
szállott területekről menekültek javára. 
A főbb szerepeket is a premier diadalmas 
szereplői: P. Márkus Emília, Jászai Mari, 
Bakó, Gáramszeghy, Retkes, Mihályi), 
Gyenes, Szentgyörgyl István és Abonyi 
játszók, Notszeda gyönyörű kuruc dalát 
Toronyi Gyula, az. Operaház tagja énekli. 
Jegyeket az Országos Menekültügyi Hiva
talnál, VI., Andrássy-ut 19. lehet elője
gyezni. Telefon 135—75.

* A Magyar Színházban e héten min
den este föllép Márkus Emília Bteson, 
A névtelen asszony című darabjában, a 
melynek reprizét a közönség éppen olyan 
nagy lelkesedéssel fogadta, mint négy év 
előtt a bemutatóját. A jövő vasárnap 
délután 3 órakor mérsékeli helyárak ka! 
a Silvio kapitányi játszók, a bemutató 
nagyszerű szereposztáisában.

* A Belvárost Színház e heti műsorát 
is A báróné levelei dominálja. Rákosi 
Jenő mulatságos bohózata hétfőn, szer* 
dán. csütörtökön, pénteken és vasárnap 
kerül szinre. Kedden lesz Lakatos víg* 
játékának, a Menyasszonynak húszon* 
ötödik előadása, a bemutató szereplőivel. 
Szombaton a szezon egyik legnagyobb 
dráma sikere, Schönherr Gyermekim* 
yédiája kerül színre Bajor Gizvel, Pe« 
theővel és Matánnyal a darab szerepei* 
bon.

* A Fodor-Kabaré uj műsorának bemu. 
totója őszinte, nagy sikerrel járt. Azóta 
is felt házak mulatnak minden este a ka
cagtató műsoron, amelynek kiemelkedő 
számai Moliére boliózato, Fazekas Imre 
verses játéka és Tőrök Rezső paraszt 
darabja. Sokat kacag a közönség Hár
maik Imre Miből lcsz*a cserebogár című 
idilljén. A színészek, Jákó Amália, Sólyom 
Janka, Radó Teri, Vidor Zseni, Ciarto- 
risky, Baranyai, Borosa, Kertész Dezső, 
Kertész Imre, Bársong. Csöbör, Molnár, 
Szabó jolíbnál-jobb szerepekben aratnak 
zajos sikert.

* Az Andráaay-utl Színház uj műsora, 
amely a bemutatót kővető előadásokon is 
nagy tetszést aratott, a hét minden esté
jén színre kerül. A táblás házak közön- 
sége kitünően mulat a gazdag vidám mű
soron.

* Verltas vlncltl Joe Maynak, a világ
hírű rendezőnek, egvlk leghntaknasabb 
méretű <-s legpazorabb kiállítású alkotá-

Veritar Vincit cimü filmet újítja 
Omnia möxgófény- 

képpalola. A rendkívüli hatás, amit ez a 
film a premier alkalmával kellett, csak 
fokozódhat most, hogy közkívánatra is
mét műsorra tűzték. A középkorban ját
szódó film játék szerepeit Mia és Johannes 
Riemann játszó. Az előadás 4, 6 és 8 óra
kor kezdődik.

* Lehull az álarc. A jövő héten fejezi 
be a Tivoli inozgófényképszin'ház az évad 
legnagvobbhatásu attrakcióját, 4 bur- 
lingtonl jaguárt. Az utolsó résznek, l.e- 
hnll az álarc, a cinje és ebben megoldódik 
aa izgalmas rejtély, hogy ki a fekete- 
csukiyú# gonosztevő. Az előadások 
JÍ7 én órakor kezdődik.

Városliget fEösi Cireos •cl. 107-461

Este V»8 órakor. — Délután 4 órakor 
Sz>enxÁcióo béllé műsor 

4 Urmann, Frank Edors ón a Halát megvető?

Hamlsfogakat,
Brilliáns, arany, ezüstöt bármely hirde
tett árnál drágábban veszek. Mendcl- 
sohn ékszerész, Ferenc-köru 1. szám.

ip<g-
Keletiéi 
Rlbnar
' Á DEBRECZENI SZÍNTÁRSULAT VENDÉGJÁTÉKA f 

Egész héten Lehár-operett: A falusi 
kislány Pesten. Kezdete este 7 órakor. 

Jegyek előre vál hutók az orfeum pénztáránál

Érzékeny és fájós
iábakra készir
cipőket

<S«rő Budapest IV., Kossuth Lajos—u. 4.

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

A csúnya szeplőkl!
Ez ellen csak egv védekezés léte
zik: a valódi

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

Diana arckrémé
éjszakai vagy nappali használatra'. 
A Diana-puder és Diana-arckréme 
hasrnálato által rövid idő alatt 
bámulatos tiszta, friss és üdévé 
válik az előbb szeplős arcbeid. 
Kis doboz, illetve tégely ára K 10.— 
Nagy „ ., „ ;; ;; 20—

Mindenütt kaphatói

krém 
szappan 
púder 
sampon 

Eau de cologne
a legjobb tollat te szerek. Kaphatók mindenütt! 
Készíti i Hunnia Oyógytár, Erzsébct-kflriit 5ő J

Verltas Vincit 
azOHHlÁBAH 

Előadások kezdete: 4, 6 és 8 órakor

Teljesen friss

PNEUMATIK
710x90, 765 1 104, 815x105, 815x120.
820 x 120, 880 x ISO, 8M I 185. 035 x 185
méretekben kapható.

MIMAN GYULA 
Gizella-tér 3.

A Mngtonl jaguűr ív. Asz
A TIVOLI 
Fányjátákházhan
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A vasárnapi 
sportesemények

Xz 1919/20. évi labdarugó-bajnok
ság befejezéséhez közeledik. Vasárnap 
mindössze három elsöosztályu mérkő
zést bonyolítottak le. mig a hátralévő 
játékok száma nyolc. A vasárnapra 
kisorsolt BAK—TTC-inérkőzést lelha- 
lasztolták. Hoilnaip, kedden, déWán 
6 órakor fogják lebonyolítani az üllői- 
U'ti sporttelepen.

MTK—UTSE 4:1 (4:1). Pompás já
tékstílussal nyerte meg a bajnokcsapat 
tavaszi utolsó mérkőzését. Már az első 
negyedórában érték el a kék-fehérek 
■ négy gók, Winkler (1), Orth (1) és 
Molnár (2) révén. Ezután kissé eldur
vult a játék és egy összeütközés al
kalmával Kertész II. egy fogát kiütötte 
égy újpesti játékos. A második fél
időben is uralta a helyze'.et az MTK, 
azonban az UTSE összes játékosai a 
védelembe vonultak vissza és több gól 
nem esett.

Vas- és fémmunkások—Kispesti AC 
2:2 (1:1). Rendkívül durva lefolyású 
Volt ez a mérkőzés, amelynek eredmé
nye az volt, hogy a biró Eisenhoffert 
(KAC) feleselés és Stallmachot (KAC) 
'durva játék miatt kiállította. A kis
pestiek ennek ellenére állandó fölény
ben voltak és hogy a játékot meg nem 
nyerték, az csak Plattkón múlott, aki 
eiképzelíhet'etlen helyzetekben is ra
gyogóan védte a Vasas-hálót. A gólo
kat Ilinek, Rákosi, illetve Boldog és 
Elsenhoffer rúgták.

MAC—MAFC 0:0. A margitszigeti 
sporttelepen mérkőzött a két csapat. 
Az atléták több tartalékkal játszottak. 
A MAFC védelmét állandóan foglal
koztatta a kék-sárgák csatasora, a vé
dőik azonban végig hibátlanul dolgoz
lak.

Az FTC atlétikai viadala. A Ferencvá
rosi Torna Club kitűnően sikerült at
létikai versenyt rendezett az üllői-uti 
pályán, amelyn Szablyár Péter gya
logló rekordot javított* Eredmények: 
100 m. II. síkfutás: 1. Perényi Gyula 
BEAC 11.4 mp., 2. Gerő Ferenc. KAOE. 
Magasugrás: 1. Gáspár Jenő MAC 180 
cm., 2. Zsolt Géza FTC 1.70 m. Suly- 
dolbás: 1. Bedő Pál BEAC 12.95 m.. 2. 
Nonn János BBTE 12.52 m. 1500 mé
teres síkfutás: 1. Gr ősz István MTK 
4.10 p., 2. Némethy Jenő FTC. Disz- 
koszdóbáv. 1. Csejt heg Lajos BEAC 
41.4 m., 2. dr. Kobulszky Károly MAC 
39.11 m. 110 méteres gátfutás: 1. 
Püspöki Gyula MAC 10.7 p., 2. Zsolt 
Géza FTC. Gyaloglás: 1. Szablyár Pé
ter FTC 14.18 p. Rúdugrás: 1. Mérő 
László MAC 3.50 ni. (50 cm. e.) 400 
méteres h. síkfutás: 1. Szerelemhegyi 
ÍErvin MAC 51.1 mp. Gerelydobás: 1. 
Pallaghy Miklós MAFC 52.22 (14 m. 
e.). 3000 méteres ötös csapatverseny: 
1. FTC 26 p., 2. MTE 29 p. Helyből 
távolugrás: 1. Zsolt Géza FTC 26 p. 
400-|-200-|-200-|-800 méteres staféta
futás: 1. BEAC (Perényi, Csató, Berács, 
Benedek), 2. MTK, 3. FTC.

A bécsi Node-Preis
A Freudenauban ma futották le a 

bécsi kereskedők által alapított száz
ezerkoronás Mode-Preist, amely végső 
eredményében azért volt érdekesebb 
a Derbynél, ment n különböző évjára
tok egymáshoz való viszonyát tisztázta. 
Bebizonyult, hogy a háromévesek még
sem annyira rosszak, mert a derby 
másodikjának, Harsonának, bár ked
vező teheraiszonyok klWött sikerült 
megelőznie Burscherlt és a verhetetlen
nek tartott Gyere velem-tA. A részle
tes eredmény, mint bécsi tudósítónk 
jelenti, a következő:

/. 1. Handhabe (Altmann), 2. Rip
'(Pretrnor), 3. Bardiusr. (Csiszár I.). Futot
tak még: Kaniarilla, Jambe. Küzdelem 
1 h., 5 h. Tol.: 20.34. Helyre: 20:23, 23.

II. 1. Kudarcz (Csiszár I.), 2. Defen- 
r.or (Hauser), 3. Djilvékiar (Altmann). 
Futottak mér Mkhrl-Mah, Lacrimil, íra

tó*, Setesuta. 1% h.» 3 h. Tót.! 20:30. 
Helyre: 20:26, 69, 54

///. 1. Axanos (Tarn), 2. Hnpferl (Pretz- 
n«r)» 3. Bobé (Esch). Futottak még: Pe- 
lopidas, Harmada, Bakator. Nyakh., 3 h. 
Tol.: 20:110. Helyre: 20:55, 36.

IV. 1. Harsona (Sajdik), 2. Burscherl 
(Esch), 3. Gyere velem (Altmann). Fu
tottak még: Vigadó, Primo, Olivér Twist, 
Róbert der Teufel. Ifién könnyen 3 h., 
röv. fejh. Tót.: 20:74. Helyre: 20:26, 27. 
25.

V. 1. Csalogány (Kertész) és Baccarat 
II. (Haar), 3. Dehogy (Csiszár I.). Futot
tak még: Krikri, Hűbéres, Tráncz, Ro- 
daun. Luchs. Holtv. rév. fejh. Tót.: 20: 
30, 20:33. Helyre: 20:32, 22, 40.

VI. 1. Stry (Bődé), 2. Lnbedame (Be- 
luska), 3. Revolte (Pintér). Futottak még: 
Antagoníst (elb.). Intéző. 2 h., 5 h. Tót.: 
20:115. Helyre: 20:55, 61.

VII. 1. Vándorló (Csiszár I.), 2. Ekke- 
bard (Gulyás B.), 3. Tank (Csiszár L.). 
Futottak még: Landmann, Bónis- Körré- 
na. Tót.: 20:201. Helyre: 20:61, 36.

Az Urlovasok Nefiveren
Az Urlovas Szövetkezet ma kezdte 

meg négynapos meetingjéf, ezúttal elő
ször Megyeren, mert az alagi pályán 
a Loveregyleti meetingre folynak az 
előkészületek. Az első nap versenyei 
óriási közönség elö'H folytak le és 
eredményük a következő:

I. futam: Csusza (Liptay L.), 2. Pal- 
myra (Rakovszky). 3. Galambom II. (Is- 
sekutz). Futott még: Rohr, Deiuir Basch, 
Kártyás II., Szerelem, Satanow, Hadve
zér. 1 »/t h. első, 1 */j h. harmadik. Tót.: 
10:34, helyre: 10:17, 36, 23.

II. futam: 1. Shrapnell (Smutny V.), 2. 
Principal (Hauser V.), 3. Nóra (Németh 
F.). Futott még: Qucda, Balata (elb.). 1 
h. első. 5 h. harmadik. Tót.: 10:54, hely
re: 10:22, 16.

III. futam: 1. Tövis Jankó (Binder). 2. 
Connie (Liptay L.). 3. Gállá (Sibrik). 4 h. 
első, rossz harmadik. Tót.: 10:16.

IV. futam: 1. Favorité (Sanutny V.). 2. 
Kitty (Hauser V.), 3. Falstaff (Vastagh). 
Futott még: Szerencse. Küzd, után nyak- 
hoszszal első, 3 h. harmadik. Tót.: 10: 
19, helyre: 10:13, 14.

V. futam: 1. Cudar (Schejbal). 2. Pan
dúr (Rojik). 3. Garam (Stecker). Futott 
még: Ó‘ te, Gioconda, Cornette, Pándora, 
Hadi özvegy, Habakuk. Podmelec, Sata- 
nella, Csicsóka. 5 h. első, li/j h. harma
dik. Tót.: 10:29, helyre: 10:19, 60, 34.

VI. futam: 1. Olivia (Gyurgyov). 2. 
Eleonóra (Reinwald). 8 h. nyerve. Tót.: 
10:10.

A Turf-Hlrek rövid idő alatt a sportkö
zönség legkedveltebb lapja lelt. Gerő 
Lajos szerkesztő kipróbált újságíró tu
dása meglátszik a lap minden során, 
amely pontos információival, tipjeivel 
és elevenségével ma már nélkülözhetet
len társa minden turflátogatónak.

KÖZGAZDASÁG
A vasárnapi tőzadehangulat. Zürichből 

néhány nap óta csak teljesen lényeg
telen változásokat jelentenek az ide
gen pénzek árfolyamáról s igy meg
lehetősen nyugodt volt az elmúlt héten 
a valutaforgalom. A tartózkodás az 
úgynevezett vasárnapi magánforgalom
ban is visszatükröződött, amennyiben 
ma is inkább csak névleges árfolya
mok voltak, igv például a márkánál 
476, leinél 380. rubelnél 295. dollár
nál 164 koronás árfolyamról beszél
tek. Az értékpapírokat illetően még 
nagyobb rezerváltság volt észlelhető s 
itt csak névleges árfolyamról tudtak 
a tőzsdelátogatók.

A tőzsdetagok megrostálása. Mindenki 
aki gyakrabban látogatja a tőzsdét, 
tudatában van annak, hogy a tagfel
vétel körül a jövőben még szigorúb
ban kell eljárni a tőzsdetanácsnak, 
mert ha ezután is annyi uj tagot vesz
nek föl, máit a közelmúltban, a régi 
tagok lassanként kiszorulnak a tőzsdé
ről. Rács Géza kollégánk ennélfogva 
a napokban fölvetette azt az eszmét, 
hogy a jövőben csak hathónapos pró
baidő után vegyék föl véglegesen a ta- 
gokat. Értesülésünk szerint ez az in- 
dHvAiiy legkőiHebb < tanta elé kerül.

A Gyoss közgyűlése. A Magyar Gyár
iparosok Országos Szövetsége vasárnap, 
délelőtt tartotta évi közgyűlésé’, a ta
gok élénk részvételével. Chorin Fe
renc elnöki megnyílójában utalt arra, 
hogy a nemzet rettenetes balsorsában 
is bízik jövőjében, mert érzi, hogy ő 
reá ja a civilizáció és a kultúra érdeké
ben még nagy hivatás vár. A nemzet 
tudja, hogy Magyarország tön! éjijei ni i 
határainak helyreállítása nélkül Euró
pának ebben a részében rend sohasem 
lesz. Hangoztatta továbbá, hogy az 
ország csak úgy szerezhet barátokat', 
csak ugv tud tekintélyt biztosítani ma
gának a külföldön és vonzóerő, gya
korolni a tőlünk elszakadt részekre, ha 
a nyugalom, a rend és a fegyelem ké
pét mutatja. A kormányzó, a kormány 
és a nemzetgyűlés minden! elkövet
nek, hogy a nagy általakul ások után 
természetszerűen niutatko?ó nyugta
lanságok végei érjenek és az országban 
ismét teljesen biztosítva legyen a rend 
és a nyugalom. Kifejtette azután, hogy 
az ország gazdasági újjáépítésének 
mimikájában szívesen látja a külföldi 
tökét, de óva int attól, hogy gazda
sági önállóságunkat föláldozzuk, mert 
különben Törökország sorsára jutunk. 
Az éljenzéssel fogadott elnöki meg
nyitó után Fenyő Miksa ügyvezető 
igazgató jelentést tett a Szövetség mű
ködéséről és részletezte azokat a föl
adatokat, amelyek főleg a békeszerző
dés végrehajtása körül a Szövetségre 
várnak. Végezetül erélyesen tiltakozott 
a tervezett nemzetközi munkásbojkott 
ellen. Fodor István a jelentéshez szól
va azt indítványozta, hogy az agrár- 
és a merkantil-körök között fennálló 
ellentétek eloszlatása érdekében a Szö
vetség keresse meg az Országos Ma
gyar Gazdasági Egyesületet, hogy a 
két egyesület közös értekezleteken vi
tassa meg, milyen módon lehelne az 
élelniicikkek és az ipari cikkek árát 
cgyídőben leszállítani és milyen mó
don lehelne mindazon tényezőket ki
kapcsolni, amelyek a drágulást indo
kolatlan módon fokozzák. Az indít
ványt elfogadták. Hegedűs Lóránt al- 
elnok hosszabb beszédben a békeszerző
dés tarthatatlanságára mulatott rá. 
Végül a választásokat ejtették meg.

A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó- 
Bank közgyűlése az intézet 50 éves fenn, 
állásának fordulója is volt, melyről Ma- 
darassy«Beck Marcel báró vezérigazgató 
emlékezett meg. A részvényesek nevében 
Sándor László dr- fejezte ki az intézet 
elnökének, Madarassy^Bcck Miksa báró* 
nak és munkatársainak őszinte elismeré* 
süket- A közgyűlés elhatározta, hogy az 
előző és a múlt évi két szelvényt össze
sen 50 koronával váltják be, tartalékra 
egy milliót, az alkalmazottak nyugdij- 

apiára két milliót és a hadifoglyok ha- 
zaszállitási költségeire félmilliót fordíta
nak. Az igazgatóságba uj tagul Bún Jó
zsef ügyvezető igazgatót, a felügyelő
bizottságba pedig Gerő Józsefet, Gyö- 
rössy Csepregi Istvánt, Holl Ottót, Ke
lemen Sándort és Körőssy K. Albertét 
választották meg.

Az Első Magyar Iparbank 1918—1919. 
év iegycsitett mérlege 4,176.310 korona 
tiszta nyereséggel zárult- Az igazgatóság 
a június 21-re egybehívott közgyűlésnek 
javasolni fogja, hogy az egyesített üz
letéveire osztalékul részvényenként 36 
koronát fizessenek. Javasolni fogja to
vábbá az igazgatóság az alaptőkének 20 
millióról 40 millióra leendő fölemelését. 
Az uj részvényekből 18 millió korona 
névértékűt a régi részvényeseknek biz
tosítanak 10 :9 arányban a közgyűlés ál
tal megállapított árfolyamon, mint a 
fenmaradó kétmillió koronát egy csoport 
veszi át, melyben az Allgcmeine Ver- 
kehrsbank Bécs Í6 résztvesz.

A Magyar-Cseh Iparbank Rt. ma tar
totta 8. és 9. rendes közgyűlését Konn 
Albert Bódog elnöklete alatt és elhatá
rozta. hogy a 3.477.444 korona 72 fillért 
kitevő tiszta nyereségből 7%-os osztatékol 
fizet. Egyidejűleg elhatározta, hogy alap
tőkéjét 20,000.000 koronára emeli fel és 
ennek végrehajtásával az igazgatóságot 
bizta meg.

A Hungária-Bank Igazgatósága közli, 
hogy a közgyűlésnek az 1918—19. üzlet
év 3,114.750 korona tiszta nyereségéből 
összesen 48 korona (12 százalék) oszta
lék kifizetését, egyúttal az alaptőkének 
10 millió koronáról 30 millió koronára 
való fölemelését fogta javasolni.

A Budapesti Közúti Vaspálya-Társaság 
f. hó 7«cn megtartott közgyűlése az 
1981—1919* évi mérleget és zárszámadást

elfogadta- A vasutak visszavétele ügyé* 
ben folyamatba tett kibontakozásról 
előterjesztett évi jelentést, amelyhez 
Lánczy Leó elnök külön fölvilágositássai 
is szolgált, a közgyűlés helyesléssel vette 
tudomásul.

A Schllck-Nicholaon Gép-, Waggou 
és Hajógyár Rt. igazgatósága a junius 
18-ára egybehívandó közgyűlésnek java
solni fogja, hogy megfelelő leírások után 
5% = 10 korona'osztalék fizettessék ki 
részvényenkint. Egyben, tekintettel < 
részvénytársaság összes üzemágaiban 
váró nagy föladatokra, az igazgatóság 
elhatározta, hogy a közgyűlésnek java
solni fogja az alaptőkének 22 millió ko
ronáról 37 millió koronára való föleme
lését. Az igazgatóság megállapodott a 
Magyar-Olasz Bank és az Első Magyar 
Iparbank által alakított szindikátussal, 
amely az újonnan kibocsátandó részvé
nyek egy részét fix átveszi, egyúttal pe
dig kötelezi magát azoknak a részvé
nyeknek átvételére is, amelyekre vonat
kozólag az elővétel a régi részvényesek 
által esetleg nem gyakoroltatik.

A Baráti Szeszflnoniltó, Cognac- és Li
kőrgyár Rt. legutóbbi közgyűlése az 1918 
—1919. üzletévre 14% (28 korona) oszta
lék fizetését határozta el. A szelvényeket 
június 8-tól a Magyar-Olasz Bank r.-t. 
Andrássy-ut 5. szám alatti pénztáránál 
lehet beváltani. A közgyűlés egyúttal el
határozta, hogy a részvénytársaság cseh
országi vállalatait egv olasz-cseh tőke
csoport közreműködésével a „Vereinigte 
Spintus- und Likörindustrie A.-G.“-nak 
eladja. Nevezett részvénytársaság 12 mil
lió részvénytőkéjét 15 millió cseh koro
nára felemeli és az újonnan kibocsátandó 
15.000 darab 3 millió cseh korona név
értékű részvényt a magyar részvényesek
nek ajánlja fel, ugv hogy minden négy 
Barólii-részvénv után a „Vereinigte Spiri
tus- und Likörindustrie A.G.“ egv darab 
200 csoli korona névértékű részvénye 
vehető át 300 magyar korona árfolyamon 
és darabonkint 30 korona költség lefize
tése ellenében.

A Magyar Ruggyantaárugyár Rt. rend
kívüli közgyűlése elhatározta, hogy * 
társaság alaptőkéjét 6,000.000 koronáról 
10,000.000 koronára emeli. A kibocsátan
dó uj részvényekből 15.000 darabra 2:1 
arányban, 1520 korona árfolyamon a régi 
részvényeseknek elővételi joguk van, mely 
e hónapot 15-től 25-ig a Wiener Bank- 
vérein magyarországi fióktelepénél gya
korolható. A közgyűlés Casfiglioni Ca- 
millo urat uj tagul az igazgatóságba vá
lasztotta.

A Corvin-fllmgyár junius 4-én megtar
tott közgyűlése az alaptőkének 20 millió 
koronára való felemelését határozta el. 
Az újonnan kibocsátandó részvények át
vételét a Magyar Város- és Községfejlesz
tési r.-t., az Allgemeine Depositenbank és 
más külföldi tőkecsoportokból álló szin
dikátus biztosítja.

A Szakra tőkeemelése. A Szikra ma
gyar gyujtógyárak rt- junius 26sán tar* 
tandó közgyűlésén fölemeli kétmilliós 
alaptőkéjét. A társaság a kétmillió alap> 
tőke mellett nem kevesebb, mint 
4,348.548 korona tartalékot mutat ki. 
Ezenkvül 5,204.131 koronával tartoznak 
a társaságnak, miö ő mindössze 1,707.069 
koronával tartozik hitelezőinek.

Nemzefi (Royal) Orfeum
Minden este ’/»8 órakor

K6v*ry Oyula falltpttval
Bolondokháza
operett és a szenzációs artisták: Rosejlo, 
Fred and Terry, Aatbons, Doley et Part
ner, Annié Gorilovlch, I*ena ' Leonard1.
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