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A bojkott első napja nem sikereit
Táviratot felvesznek Jugoszláviába és Csehországba

Hétfői Napló tudósító jótól.) 
U második intemacionál^ alap
ján álló szociáldemokrata szállító, 
(munká-sok bojkottja Magyarország 
Wien

szómba ton^ejsza ka pontban 12 óra. 
kor beásott.

> Brwckban lekapcsolták a Ma
gyarországnak irányított szállítmá
nyokat a személykocsik mögül, éj
szaka 12 óra lután egy perccel már 
kiem jelentkezett a bécsi telefon- 
központ* Prágát, Kassát. Pozsonyt 
hiába hívtuk, hiába csöngettük, 
Sürgettük, még csak választ sem 
fedőit. Munkásai, tisztviselői, hamis 
fes hazug hírekből félrevezetett vas- 
Juti, postai, telefon és távírdái al
kalmazottai nem fogadták a ma
gyar jelzést. Bojkott alá. blokádba 
Ifogtak és teljes euregiájukkái rá- 
)tek szenek Magyarország életére, 
{hogy belénk fojtsák, belénk öljék a 
lelket.

I 
!

A szociákl mokrata munkásság 
lösszé fogott ellenünk, lehetetlenné 
-akarja lenni a világba való bele- 
kapcsolódásunkat. de a környező 
jors zúgok polgári osztály i keserűen 
^emelik fel szavukat ez ellen a szo- 
,cialista terror ellen és minden ol
dalról élesen tiltakoznak az embe- 
lrieSségre, a jóérzésre, a békére 
^aló hivatkozással egy országnak 
'meggyilkolás! kísérlete ellent 

? A ma reggel megjelent bécsi 
polgári lapok ismét élesen kikelnek 
b bojkott ellen. Cáfolják azokat a 
hazugságokat, amelyek a magyar 
^terrorról" forgalomba kerüllek és 
lehetetlennek tartják, hogy a mun
kásság határozatával az államok | 
békére törekvő kormányzatai azo
nosítsák magukat.

Ausztriában különösen áltól az 
élelmezési összeomlástól tartanak, 
amely okvetlen előáll a blokád 
folytán. Ha a blokád tart. Mécs ná-; 
fosa egy-kél héten belül éhínség 
telött áll. mert a- ántánttól csak 
■Zsírt és lisztet kapnak, de sem gyü
mölcsöt. sem főzeléket nem tudnak 
'szerezni.

A nyári hónapok élelmezése pe
dig éppen a Magyarországból vá
sárolt gyümölcs és főzelékfélék 
megérkezésére alapozódott.

Szombaton éjszaka 
12 óra

Szombaton éjszaka 12 óra előtt pár 
bérccel egy állami táviratot további
tojtak Becsbe és a .VT/.-nak azt’ a je
lentését, amely a bojkott esetére egy 
Bllenbojkottot helyez kilátásba.

Ekkor a bécsi központi távírda és 
ielefonbivatal előtt' éretlen suhancok- 

bót és felelőtlenekből Összeverődőit [ 
csoport inár hangosan és tüntetve1 
kiabálta:

— Azonnal szüntessék he nz össze-1 
köttetési Af agyar őrs z ággal!

Botokkal és kövekkel verték a hi
vatal kapuját, a megrohanástól lehe
tett félni, ugv hogy n hivatalnokok 
pontban 12 órakor kényszerültek a: 
összeköttetést M agyar országgal beszün
tetni.

Amikor lt budapesti telefonközpont
ból 12 óra idán hívták Bécset, mar i 
nem jelentkezett.

Néhányszor megismételték a hivő
jelet. de sem Becs, sem az összekötő 
állomások többé már nem feleltek.

A telefonközpont személyzete jelen- ! 
telte a főnökségnek a felhívási kísér- | 
letek Sikertelenségét, amire h föní»v. I 
ség felsőbb utasításra kiadta a ren- I 
dcletct:

ha külföldről bárhonnan hívják 
Budapestet, mi sem jelentkezünk.

A bojkottra bojkottal felelünk.
A távírda hivatalban szombaton éj

Jf kisgazdapárt 
nem hajlandó egyedül 

kormányt alakítani
Ji kormányzópártok ellenzik Ráday 

Gedeon gróf miniszterelnökségét

(A Hétfői Napló tudósítójá n!.) \ so
káig húzódó kormányválság immár 
teljesen megérlelődött: a kormány tá
vozóm csak napok kérdése és bizonyos, 
hogy ezen a héten Simonyi-Scmadam 
kormányát uj kabinet váltja fel. Hogy 
ki lesz az. aki a legalkalmasabb az uj 
kormány megalakítására, azt e pilla
natban még a pártok nem tisztázták. 
Egv bizonyos, hogy a ma reggel tol 
merült Ráday Gedeon gróf-féle kombi
nációnak a [vártok körében talaja 
nincs. A keresztény nemzeti párt al
kalmatlannak találja öt a kormány
elnöki székre, a kisgazdapárt pedig 
sf.mmiesetre sem támogat olyan férfiul, 
akinek egyik kormányzó pártban sincs 
talaja.

A Simonyi-Semadam-kormitny bu
káséihoz nagyban hozzájárult az is. 
hogy Pro hás: ka Ottokár tegnap szintén 
állást foglalt a kormány ellen, de be
bizonyította a kormány tarlbfltutlan- 
sngát azzal is, hogy a kenesz!cnv nem
zeti póri több tagja a Szmrecsátiyi-SéÁc 
interpoláció kapcsán a saját miniszter
elnöke ellen szavazati. Ezt egyébkén I 
többen hibáztatták i a pártban.

Nem valószínű egyelőre Rubiné k 
Gyula miniszterelnöksége sem, bár ez 
elten személyi kifogás nem merült fel.

szaka éppen igy megszűnt Becsesei az 
összeköttet'**.

A közönség a bojkott hírére 
már szombaton délután sem adott löl 
Bécsnek szóló táviratokat. ÍÉjféHg csak 
hivatalos táviratok mentek a bécsi 
vonalon, de éjfélkor itt is megállóit 
a forgalom.

Vasárnap délelőtt Prágába, Kas
sára és Pozsonyba adtak fel Buda' 
pestről táviratokat, ahol minde
nütt jelentkeztek az. á lomások és 
fel is vették a hozzájuk szóló 
táviratokat. Cgyancfnk jelentke
zett Eszék és Zágráb is. Nemcsak 
felvett, de le is adott Budapestnek 

sürgönyt.

Ez az összekö'tetős jelzi, mennyire 
nem tudták és tudják egységesen 
végrehajtani gyilkosnak szári hatá
rozatukat.

Áru 
nem megy Bécs felé

A józsefvárosi teherpályaudvarra 
vasárnap délelőtt érkezett egy brucki

Budapest, junius 20.
; Apponyi Albertét- mindkét párt készsé
gesen támogatja és ugv gondolják, 
hogy ö nagy tekintélyével és képességé- 
vei alkamas volna a helyzet tisztázá
sára.

A kisgazdapárt — bár föltétlenül 
bízik abban, hogy a tiszántúli választá
sok részére a többséget meghozzák —. 
nem hajlandó teljesen egyedül átvenni 
a kmmányi és ugy vélik leghelyesebb
nek. ha Apponyi mindkét párt embe
reiből alaki; kabinetet.

A föklhirlokroform nem fog szaka
dási hozni a kisgazdapártban, de bizo
nyos. hogy még hosszas tárgyalások 
lógják megelőzni a földbirtok reform 
benyújtását.

Az árdrágító visszaélésekről szóló 
törvényjavaslat tárgyalását hétfőn, de 
legkésőbb kedden befejezi a ne/nzef- 
gyíiles és igv a javaslat nehány nap 
i n u I v a t ör »■ é n y e rű re - cm e k ed j 1..

A ma lefolyt választásokról a késő 
esti órákig hiteles jebiuések nem ér
keztek. de az. információk, szerint a 
kisgazdapárt több kerületben győzött.-

Nyíregyházáról jelentek: Paulusz 
Márton \ i‘ ,zal ?pe l és igy lehal ’ a 
pólválaszlás < gyedüli jelöltje bgorcsük 
Győző, aki pártonkivftli programmal 
lép föl.

i vonat, de ezen a vonalon már csak 
Im'K’öIcIí áruk i öltek. ő b-*»l Ls

• AnszlpúbM • • nu i sé érkezeit.

A közönség .számítva a bojkei.;.;. 
! Becsnek irányított árut már napok 
[óta nem ad tő*. Szombaton délután el- 
! nient az ulo'só külföldnek Irányuló 
I teherszállítmány. .1 pályaudvarokon 

ma egyetlen csomag, vagy áru sincs, 
amely külföldi szállításra várna.

Az államvasutak' rakiárlönökséi-ei 
külön J^en küföldnek irányuló árut fel 
sem vesznek és nem is raktároznak.

Ma. vasárnap este 8 óra 42 perckor 
Bruck felé iádul egy vonal, de ezen 
már csak belföldi állomásokra szállí
tanak árul.

A személy-, és- kézicsom-'gforgaloin 
tovább is rondesen lebonyolódik, de 
utas alig akad. írtért senki nem akarta 
kitenni piagát annak hogy Bruckban 
vagy Savanyukuton feltartóztatják. 
Erre való-szómilá<sal az államvasutak 
kevesebb személykocsit is indítanak 
Bécs felé, mint az eddig szokásban 
volt.

A Déli vasul bé.csl expressz járata 
kedden este a rendes ídöbn indít1 — 
ha addig a személyszállításra vonat
kozólag ujahb rendelkezés nem ér
kezik.

A budapesti követségek és meg
bízottak a telefon- és távirdai 
bojkott miatt nem tudnak kor
mányaikkal közvetlen érintkezést 

kapni.

Pécsből é* Linzből n bojkott elten 
meg’ndult mozgalomra vonatkozólag a 
következő táviratokat vettük:

Pécs, junius 20.

(A MTI. szikratáidratu a budapesti 
rádió-állomás utján.) A keresztény’szo
cialista párt bécsi kerületi vezetőségé
nek alelnökei ma tartott ülésükön a 
Magyarország elteni bojkottról inegál- 
lapi'ofták, hogy az súlyos károkul okoz 
Becs kozélelmezésének. továbbá Ausz
tria berni elésének és sajnálatukat fe- 
jed'ók ki azon, hogy «z osztrák kor
mány teljesen lél'tenül nézi ezt a zsidó 
tájtól diktált beavatkozást egy más ál
lam lielső .politikai viszonyaiba. Az ér
tekezlet meleg köszönet el mondott a 
keresztény postásoknak és vasutasok
nak, akik , megtagadták a bojkotthoz 
való csatlakozást.

Linz, junius 20.

(.1 MTI. szikratáviratu a budapesti 
rádió-állomás utján.) A Volksblatl sze
rint a nem-szocialista postásszakszer
vezet hizahniférfiai a keresztény po&tá. 
sok salzburgi csoportjához hasonlóan 
elhatározták, hogy minden megenge
dett cszkőzz-l megakadályozzák a Ma
gyarország ellen irányuló bojkottot 
és szolgálati kötelességüket továbbra Is 
telje* mértékben elvégzik
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A lengve! offenzlva 
újabb naiv sikere 

•00 fogoly, 8 ágyú
*» 800 hadlszekér a zsákmány

<7/r«ó, Junius 20.
(A MTI. szikratávirata a buda

pesti rádióállomás utján.) A len
gyel vezérkar jelentése. Északt 
fronj. Előre meghatározott terv 
szerint lengyei gyalogsági A', lovas 
sági osztagok a Biidienny-hattsereg 
egy lovashadosztálvát körülfogták 
és megverték. 800 foglyot ejtettek, 
8 ágyul és 000 szekeret zsákmá
nyoltak. A Petit Párisién irta an
nakidején erről a lovashadosztály
ról, hogy ez kényszeritette merész 
portyázásával a lengyel hadsereget 
■Kiev kiürítésére.

Varsó, janius 1N.
(A MTI. szikralúvirata a budapesti 

rádióállomás utján.) X lengyel had-, 
vezetőség jelenti: Csapataink kemény 
tusa után elfoglalták Soksit. őrjára
taink elpusztították a Berezina hiúját. 
Pob’szinába.n hosszas véres harcok foly
nak'.

Uj szövetség 
Olaszország és Francíaorszá$ 

Között
Páris, junius 20.

' É4 M. T. I. szikralúvirula a buda
pesti rádióállomás utján) Nagyon so
kat lieszélnek egy uj olasz-francia 
szövetségről, mely inindkél országnak 
történetében uj fejezetei nyitna ‘is| 
mely szerint Francia és Olaszország 
clválasz.itlhal  a liánul egyesülnének. A ' 
Giomale d'llalia írja, hogy Francia
ország és Olaszország közölt az érdek- 
köiősség alapján nagy közeledések 
topaszlalhalólk. inelvek alapján Fruh 
claország biztosítékot fog kapni raj
nai érdekeltségére és Olaszország adriai 
követeléseire vonatkozóan.

Az angol gyarmatok gyűlése 
Londonban

Páris, junius 20.

<4 M T. I. Kzikrtávirata a budapesti 
Jídióállomás utján) Az angol domi- 
nionok mégha laton a zott wépviscWMnCk 
első gyűlése tegnap voll Londonban 
Lloyd George elnöklysével. A gyűlésen 
té^zlvet I az angol kormány va-lamenv- 
hvi tagja. A Petii Párisién értesülése 
rzcriut a német jóvátétel kérdéséi lár- 
gyalták. amihez. a doniinionokna'k 
különös érdekei fölödnek. Bresxbury 
fa niackolt angol pénzügyi szakértők 
jelentési terjesztetlek elő.

Franciaország és Anglia 
megegyezése a német 
kártérítés ügyében

Páris, junius 20.

(A MTI. szikraiúviruia a buda
iesti rádioátlomás-utján.) Millerand 
I francia pénzügyminiszter és 
pénzügyi szakértők, valamint /•■•eh 
kíséretében szombaton Párisból 
Hythehe utazott, ahol vasárnap 
Lloyd (leorye-vel fog tanácskozni, 
üvel hétfőn reggel a houlognei la- 
tácskoeá.sra fog utazni A lívlhci 
‘lözete* tanácsk zás célja Francia- 
trszág és Anglia közötti megegye- 
ifa lesz a Néni; t<»i szag részéről 
nujlando karpolhs és a fizetési 
nődozntok lr kint etében.

Döntőfordulat előtt a valutacsalás ügye
Eredménytelen házkutatás Jelűnek Morfon lakásán
— Eddig három feljelentés történt — Jelűnek 

Morfon Bécs felé szökött
(A Hétfői Napló tudósítójától) A 

főkapitányságon vasárnap is sok 
munkál adott Jetiinek Morlon félmil
liárdos valutacsa'lásá. I döntő ered- 
ménii1. amiéivel vasárnapra vártak, dl 
eddigi nyomozás még nem hozta még. 
A rendőrség munkáját nagyon meg
nehezíti az a körülmény. hogy a ká
rosullak nem jelentkeznek. viszont a 
közbeszéd egyre főbb nevel vei töl- 
szinre. A megszökött miniszteri titkár 
ellen nem mernek följelenlésl leírni, 
holott azoknak semmi bántódásuk nem 
lehet, aki oalutaikérkedési célzat nél
kül bízták pénzüket Jellinekre. hogy 
olcsó áron külföldi valutákat szerez
zen számukra. És míg a rendőrségen 
való megjelenéstől idegenkednek a 
károsultaik, addig Vándor Mihály dr., 
a Jel lőnek-család ügyvédjének irodá
jában. egyre Hőbben jelentkeznek és 
jelentik be igény-jogosultságukat az 
általuk befizetett pénzekre. Ilyen mó
don a rendőrség, noha a legteljesebb 
apparátussal folytatja a rendkívül bo
nyolult és összegében edfl*ig páratlan 
ügyben a nyomozást, nagy nehézsé i 
gekkel lalálkonik és .jóformán egyebei 
nem lehet, mint igyekszik minden ká
rosultat, aki mégis jelentkezik, kihall
gatni é.s ilyen módon világosságot 
vetni az egyre bonyolultabbá váló 
bűnügyre. Nem lehelellen, hogy az. is 
ki fog derülni, hogy nem félmilliárdos, 
hanem talán csak száz vagy száz.öl vert
milliós sikkasztásról vrtm szó.

Jelűnek Morfon Nyul-ulcai laká
sán a rendőrség tegnap házkuta
tást tartott. Átnézték a megszökött 
ember Összes iratait, levelezését. 
Ilivé tettek mindent a lakásban, 
amely műremekek bn gazdag és 
talán alig van Budapesten művé
sziesebben berendezett otthon, de 
a rendőrség eznttal is eredmény* 
felen munkát végzett: semmi olyas
mit nem találtak, ami ebben az 
ügyben segítségére lehetne, vagy 
támaszpontja lenne a nyomozás
nak. Ugyancsak házkutatást tar
tottak egy fővárosszertc ismert 
hölgy lakásán, valamint két elő

kelő budapesti szállodában.

A mai délelőtt folyamán két káro
sult lett följelentést Jetiinek Marton 
ellen, azonban oly kis összegekkel 
-károsultok az illetők, hogy a nagy
szabású manipulációban ezek az alig 
néhány ezermárkás ügyek elenyészően 
csekélyek. Vasárnap délelőtt Krilzler 
Lipól delektivföfelügyeiő több emberi 
hallgatóiI ki. akiknek neve a valuta
csalással kapcsolatban szóbeszédlár- 
gyál képezte, azonban különösebb 
eredményekre ezek a kihallgatások 
sem vezetlek.

Marinomch Jenő dr. és Náffy Ká
roly dr. főkapitány helyettesek, akik a 
nyomozást vezetik, fölvilágosilúsl a 
lapok számára nem adilialnak. A de- 
lektivfönök különösen nagy crélylyel 
dolgozik a valutacsalás ügyélien. az 
ő szobám vasárnap is tele volt olyan 
emberekkel, akik felvilágosilásl ad
hatlak Jelűnek ügyében.

Szombaton késő estig a főkapi
tányságon volt Lét au Gusztáv. a Ma
gyar l'nio bank igazgatója, aki tudva
lévőén Jelűnek Morlonl Szegedre kí
sérte és aki maga is nagy összeggel 
veit részt a valutaüzletben. Lélav 
Gusztávot főképpen Jellinekkel való 
i-merelségére és a szegedi tortóz>ko- 
dúsra vonatkozólag hallgatták ki. 
Vallomását jegy<őköiiy\be ve'lék és 
azzal bocsátották el, hogu esetleg még 
többször lesz szükség kihallgatására. 
I.éfav a rendőrségről hazament And- 
rássy-ul 94 sz alatt lévő lakáséra. 
Kexéswpl későizh ugyancsak az. And 
rássv-uli házlmn ujalvb házkutatást 
tartóitok.

Vasárnap /léiben a delek livfönök- 
nel mar oiv sok érdekes és fontos je 
hintés s-olt együtt, hogv a nyomtak

már élénkebb irányt vehetőit. Fi\ sze
mélyek ellen irány úiba lót | a gyanú 
és ennek köveiké? lében, noha fölvilá- 
gositósl n rendőrség egyáltalában 
miit fld.

vezetŐkftrftkben az a vélemény 
alakult ki. hogy a hétfői nap 
okvetlen meghozza a döntő for
dulatot fa ha Jelűnek Morfon 
nem is kerül még a rendőrség 
keiére, bűntársait okvetlen átkerül 

kinyomozni.

A rendőrség megállapítása szerint 
.lellinek Morlon nem a Tiszán t úlra 
szökött. hanoin Szegedről junius 7-én 
korán reggel Budapestre utazott és 
innen Becs felé vette útját. Pécsben 
már hetekkel előbb ott volt J Cilinek 
Morfon édesanyja. Limit Marcella, a 
világhírű énekesnő leányával és a 
Stadt egy igen előkelő penziójában 
bérelt kétszobás lakást. A Mokád kö
vetkeztében Jellhieknek a külföldön 
való üldözése nehézségekkel találko
zik és nincs kizárva, ha az eddig föl
merüli nvom a helyes. hogv a valuta- 
csaló már a messze Nyugat falé jár. 
Jelűnek Morlon mindenesetre él, — 
effelői kétségtelen adatéi vannak a 
rendőrségnek. A nyomozás irányának 
megtévesztésére próbáik ózlak olyan 
híreket kolportálni, miolha Jellmekel 
ellenséges oldalon eltelték volna láb 
alól. Nem kerülte el a rendőrség 
figyelmét az a fnoitien-toim, hogy a 
család Jelűnek eltűnése u'án nyomban 
Bécsiien keresletté Jelűnek Mortomt. 
A/- mór bizonyos, hogv jnniiH 5-én 
többen utazlak Szegőd felé olyan egyé
nek. akiknek *ok közük van a Jelű nek
iül* bűncselekmény elkövetéséhez. 
Ezek a bűntársak részletesen kidolgo
zol! terv szerint jártak el és S/.-eged 
felöl főbb irányban, más-más vasúti 
vonalakon utazlak továiyb.

A bujkáló károsultaik amellett, 
hogy tartózkodniuk nyíltan feljelentést 
lenni, mégis fül-fái megmozgatnak 
abban az irányban, hogv a |>énzükel 
visszaszerez-zők. Legtöbben magán- 
nyomozó inbézélekhez fordulnak » 
ezek is serényen dolgoznak a rejtélyes 
bűnügy kibogozásán. Érdekes az. av 
ok. nmi miatt e válniaskandeiumba 
sodródott felek különösképen tárlóz- 
kod>nak a feljelentés megtételétől. 
Egvi'k-máMkban él a bűntudat és 
attól tnr'annk. hogv a nemsokára 
életbelépő uj törvény szerint alkal
mazni fogják velük szemben a — 
bolininletést is Ez *z Aggodalom bár 
indokolható, de alappal aligha bir. 
mert hiszen a törvény javaslat még 
nem törvény « annak vissi.'ajható ereje 
ugv sem lesA

Felkérteit bennünket a következő 
nyilaIko; aIok közzétételére:

Néhány napilap azt a hírt közölt* 
rólam, hogy Jetiinek Morfon ügyében 
én. is milliókat veszitek. Kijelentem, 
hogy ezek az állilások valórianok. Jel
űnek Morlon! o-mu is ismerem, soha
sem Iá ltom és vagyonúm ügyetlen fil
lérje sincs külföldön, vagy külföldi 
értékekben. A leg'halározollabban fii
lakozom. hogy viilulacHempn'-Hzek ügyié, 
vei kapcsolatosan szerepeltessenek.

Budapest, 1920, juniu* 20-án.
Szilágyi Miklós. 

lapszerk eszlő.

A Magyar Unió Bank rl. igazgnló- 
sága a következő nyilatkozat közlését 

, kéri:
i Minden eMenkrző hireszlelés<«cl szem. 
| b-n n Magyar Unió Bank rt. a .eg- 
l haiár»^Hi»lKl>nn ikijrtenli. hogy J-TT’ 

nek Morlon üzleteiben érdekelve egy. 
általán nfincaen és a t*rj«ulők ellen 
bűnvádi eljáróét Indil. Valótlan az h. 
lu>gy bárki a inléelbez fordult vo’na 
a Jelinek vagy Létay <»usz,táv áltol adott 
kötlovelei atomján kitttgitteéri, mert

- amiül az uióbbi napokban .« hírest- 
Illések ludomásru julásu után lefolyt*, 
lőtt intern vizsgalat megáWapitolta, —. 
LMay igazgató, tiki egyébként .szüibad-* 
ságtífi vAn, saját sZxunélyólK'n nz vinté- 
zét tudtán kiviil vett rév.l Jeűinek' üz- 
Irlétbcir éá ezekben a bank l(Vől|)gg)b 
rírtát sohasem használ:a és a bank w 
véliért s-n<ha senkivel sem tárgyait.

*
Néhány u.i>ág a Jelűnek MoHoi- 

iigygyel kaiKsolalosun személyemé 
is szerepelnie. Szükségesnek látom 
kijelenteni, hogy Jetiinek Morlont 
nem isúteretn. nevól nzclő'-t sohasem 
hrtlloltom és jTM wle. sem bárki 
mással, ki vele összeköti ölésiben álK, 
dolgom írem Joli.

A. Stefid.
•

Mv partié havink hóén menliöne 
in somé news-papers in aonnedion 
wilti the affair of Mollon JeUinek. 
1 would slale llifll I i^er mef Morlon 
Jelűnek, provicaslv n?'er hourd h’s 
name au never had dealings of anY 
kimi wMJi hím or wil-h anybod-/ con- 
necled wiWi hton

A. Ste^d.

Katonai nyomozók 
eljárhatnak katonai bünteti, 
eljárás alá tartozó ügyekben

A Magyar Táidrutt Iroda jelenti: 
A magyar királyi kormánynak 
4710—Í920. számú rendeletét,
amely, a katonai hatóságoknak és 
közegeknek polgári személyek el
leni eljárását is szabályozzat lepr 
töhb lap csak kivonatosan és álli-> 
tólrtfi, de tényleg nem félhivatalos 

\ forgásból olykép/mn közölte és 
korngnentáita, hogy katonui egyé 
nekünk polgári személyekkel szem
ben betartóztutősi joguk nincs és 
ilyen letartóztatásokat eszközlő ka
tonai személyeknek senki sem kö
teles engedelmeskedni, sőt mi több, 
a letartóztatás ellen minden mó
don és bármely eszközzel védekez
het éle.

Ezek a szövcgváltoztatások és 
megjegyzések helytelenek és csak 
azt a célt szolgálhatják, hogy a 
hadsereg tekinlélyél kisebbítsék és 
a polgárság és a hadsereg közé 
egyenetlenséget vigyenek.

Á fenti rendelet «?. alapján 
katonai nyomozók a jövőben is 
cl jognak járni és nyomozás során 
esetleg letartóztatásokat is eszkö
zölni oly. bűncselekmények cselé
ben, amelyek katonai büntető el
járás tdá tartoznak és amelyek 
közé minden, az állam hadereje el
leni bűntett sorolandó.

Arra is nyomatékosan flgyrlméi- 
letoek mindenkit, hogy lelarlóztá 
lásfokut krilnmti ügyeletes tfsztdk, 
örsógek. őrök és jáh’irök is jogo- 
sihra és kötelezve vannuk teticn- 
értís ixtgy ellenszegülés cselén bo
ga iNif ősi tani. De ezenkívül a bűn
vádi perrendtartás ZI2. értél- 
műben bármely egyén, tehát kato
nák is eszközötheinrk tettenérés 
esetén letartózlnlásokat.

Az utolsó hálnál 
azOMHIÁBAH 

Előadások kezdete: 4, fi él 8 őrekor 
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HÍREK
Letartóztatták 

az Agrár-Bank 
főkönyvelőiét 

félmilliós cukorcsalás
A főkapiltjnyiáglioz nétuiny nap 

tla löbb helyről I<>1 jelentés érkezeit 
Vilvsinszky Karoly, a Magyar Agrár és 
és Járadékiéin k főkönyvelője ellen, aki 
nagy szabású cuikurcaalást követeli el. 
Vilcsins»k,v löbb v aggon cukrot kínált 
eladásra ós többektől erre a cukorra, 
amely valójában nem is létezett. ha
talmas előtereket vett löl. Egy főhad- 
jiagytól 77.(XIO koronát. Hegyi és Ker
tész nevű kereskedőkből pedig 150.000 
koronái kapott

Hiró Zsigmond deiektivföiügyelő 
nyomozott VHcainszky csalásai ügyé
ben és nv-giUlapilotla. hogy a fökÖny. 
velőnek egyáltalában nem Volt cukra. 
Néhány hét alatt 400.000 koronánál 
nagyobb összeget csalt ki n hiszékeny 
emberektől és „ pénzt csaknem a: 
utolsó fillérig az alayi, megyeri cs bécsi 
lóversenyeken veszítette el. X csaló azt 
.állítja, hogy egv egy futamra 40.000 
ikor-nál is leli. Vasárnap délelőtt a 
<ielckhiv0k házkutatás! tartottak Vit- 
<sinszky Csáky-ulca 7. sr. alatti laká
sán és azuán a főkönyvelőt bekísérték 
a rendőrségre. Kihallgatása után liartha 
(iV’iila dr. rendőri a ii ácsos letartó/.- : 
tatla.

— A Korvin Mátyás TdFMtritf ala
kuló Ülése. A Korvin Mátyás magyar
olasz irodalmi és művészeti társaság 
vasárnap dtelőit t'nrtotln Alakuló illé
sét n Magyar TitdoniAnyos Akiuléniin 
dieli üléaternfelteiL Az illésen megjelen
tek gróf Appohfp Albert, Pékár Gyula 
és neje. lierzcineztj Albertné. Álombélit 
tábornok nejével és leányával. Noseda 
tábornok nejével. Giuseppe Cialnssi az 
1.* Teínpo munkatársa, vOlHé ISnrlco 
>fin-Martino dl Val pergő, lloyos Fülöp 
grófné. Horbesc hcit’«»gnő és ihég sokan 
a pesti magyar és olasz társaság kitű
nőségei körül. Ikricvktzy Vltart elnöki 
megnyitójában olasz nyelv-n üdvöaölla 
a megjelenít eket majd Ismertette a lár- 
»n5ág célját. Ziwnbm \lajos titkár lel 
olvasta a társaságnak a belügyminisz
ter állal jóváhagyóit aI#ps/.Abályíil, 
majd inegválnsfttOtták a.’ elnökséget s 
a harminc tagit válasíhnányi. Elnök 
lett BerZévtczy Alhérl. Lovag Cerruti 
hangsúlyozta tasirédétaii. hogy most 
Olaszországban járván, relrráll a ki
rálynak, n mlrtisztercliWilknek és a kitt- 
lig} miniszteritek a lársusúg megalakít- 
hómról és céljáról. Mindenki, de kiilö 
nÖM>n Őfelsége részéről a legnagyobb 
érdeklődést tapasztalta a társaság iráni 
és a legnagyobb szimpáliávul nyilai 
koztak a társaságról és annak céljairól.

A Magyarurarágt L’jsátflrők Egyé, 
stílek hétfőre hirdetett vrtliisAlmányi 
ülése Deutseh Antalnak. Az egyesület 
egyik Alapítójának temetése tnirttt el- 
nmttid A választmány Iteddeh. e hó
nap 22-én délután 3 órakor tarl ülést 
az Otthon-kőrbeli.

Az ésiakolaszorsadgl vanutaa- 
aztrájk. Rómából jelentik szikratávíró 
uljan n M. T. I.-nak: Bar a-z észak- 
olótszországi vasulnssdrájk fokozatos 
megszűnése volt remélhető, az olasz 
s ámításuk a múlt éjjel cMialárnztdk, 
hogv a végsőkig kitartanak a sztrájk 
mellett. A közvélemény súlyosan föl 
van háborodva a nemzet I éleinek 
sztrájkkal való tönkretétele miatl. 
Kővárában a s/.lrájkolók katonák ál
tal veretéit vonal elindulásál akarták 
megakadályozni. Az utasok erre ököl
lel és tatokkal támadtak a sztráj- 
kolóknak. mire ezek kénytelenek vol
tak engedni hogv a vonal elinduljon.

Újra elitélték Hoeztalek Nándort. 
fíarkdnyi-Hosrtalek Nándori n/ ismert 
bűnözöl a kir. ilgvészséft csalás büntette 
•inién vádolta azért, mert llonztetek 
Nándor megkörnyékezie n letartóztatás- 
bán lévő foglyoknak hozzátartozóit és 
azoktól ravasz ürügyekkel kisebb-nagyobb 
Pénzösszegeket csalt H annak ígérgetése

Nagy sikkasztás 
az Uj Szent János kórházban

Több százezer korona a főváros kára
A bűnösök megszöktek

'A Hétfői Napló tudósítójától.) 
A proletárdiklaura bukása óta az 
l j Szent .láhos-kórház’lian elszaporud. 
lak a lűuiszarlkák. Napról napra a ki. . 
sebb-nagyobb lopások és betörések so. ! 
rozala farija izgalomban a kórház, ve
zetőségét s a legutóbbi napokig a rend, 
őrség is tehetetlen volt a bűnösökkel 
szemtan. Az igazgató irodájából ellop
lak nagy értékű Írógépéi, a miilő- j 
leiemből a legértékesebb műszerek 
nyomtalanul elbünt«*k. a géposztályát ; 
még a ventilátort is leszerelték. Az ■ 
vlinull héten egyik alorvos bezárt szék, 
vényéből kiloptak egy vaskazeliát, i 
melyben egész, vagyona, mintegy száz- [ 
ezer korona volt.

Az igazgatóság minden e-étben j 
igényije a ette a rendőrség segítségét, I 
de a tolvajok nyomára eddig még nem 
akadlak.

Az elmúlt bélen a kórház clelmcző 
tisztje nagyszabású visszaélések nyo
mara jött. A kórház konyhája ugyanis, 
a külön szobás betegek részére más ét
lap szerint főz s természetesen nagyobb 
költséggel. Az élelmező liszt észrevette, 
hogy hosszabb idő óla a kiilönszobás 
betegek élelemzésénél vissaélések tör
téntek, amennyiben az ingyenes s kö
zönséges bel egoi egé-v sorát, a na- 
pun la száz koronái fizető különszobás 
bel egek élelmezési listájába csempész-

Kutatásai nyomán a kővetkezők de
rüllek ki:

Koffer István és Üárosdy Ferenc 
ideiglenes kisegítő fővárosi hivatalno
kok a kórház felvételi irodájában dol
gozlak. Ök rrtték fel a betegeket, aki
ket azután folytatólagos sorszámmal 
könyveltek el. A két tisztviselő mind
járt a felvételnél megkérdezte a bete
gektől, hogy minő kórházi ellátásban 
kívánnak részesülni. Akik külön szo
bái óhajtottak, azoktól előre felvették 
a nftpi százhúsz koronákat s rendsze. 
ríni, a rövidobb mii feli beavatkozást 
igénylő gégeosztályban helyezték el 
őkel. A Icíize'eli összegekről nyugtát 
állítottak ki. ellenben azt sdiol el nem 
könyvelték, a jelentkezőket pádig, 
egész más szám alatt. az ingyenes, 
vagy napi busz koronái fizető betegek 
közzé írták. Miután az élelmezési be
osztást is ők intézték a külőnszobás 
betegeket ravaszul tacsempészték » 
külön élelmezésit betegeik közzé. Ez? 
kel a manipulációkat múlt év augusz 
tus havától foytallák.

A két tisztviselőt dr. Miiuiich Károly 
igazgató kihallgatta s beismerő vallo
másuk után azonnal jelentést let* a 
visszaélésről a főváros illetékes ügy
osztályánál. A főváros erre megtelte a 
bűnvádi feljelentést s a rendőrség meg
indította a nyomozást.

Még folynak a tárgyalások . 
községi választások ügyében. A köt. 
ségi választások dolgában n demo
krata-párt és a keresztény nemzeti 
párt között tudvalevőleg párhuzamos 
hírgyaiésok folynak. Ezeket a tárgya
lásokat még md séfn fejezték bé. 
Válősr.ihü, hogy égyes kerületekben 
sikerül p megegyezést létrehozni, db 
néhány kerületben - - a tárgyalások 
inai állása szerint - a megegyezés 
akadályait nem igen fog sikerülni ?L 
háiitani és ezektan A kerületekben a 
kél párt felveszi a harcol.

Színház- és filmujdonsások

lek lm.

nivllett. Ilógv a fogolv heh/.elén javítani 
fbg. A büntetötönénvszék liosztalek Nán
dort kél és félévi fegvbázru Ítélte el.

— Fővárosi választási biztosok A azé- 
kestövárosbán tudvalevőleg julius ti-én 
lesznek a törvénvliatóságl és kerületi vá- 
Ifisrtmáhvl válBSztások. A belügyminiszter, 
mint a hivatalos lap vásArrtans sz,Ams je
lcini. a vftlast.túsi éljárás vezetésére vá* 
las/lAsI bbtosokkA. Illetve helyettes válasz
tási biztosokká a következőket hevezte ki: 
Az I. kerületben: dr. Vrtlvi Sándor. Kul
csár Ferenc, a ti. kerületben: dr. tiönczv 
Gvula. dr. Hainiss l.eó, a III. kerületben: 
dr. .Mziankovlcs Jénő. dr. Tolnav Iván, a 
IV. kerlllélhén dr. Németh Budolf. dr. 
Keresztes György, «r V. kerületben dr.
Sztits Zoltán, dr. Soós Zoltán a VI. keni- , 
létheti: dr. Csapó Ferenc. Werner László. ( 
a VII. kerületben Tóth MilJós, dr. ben- : 
kóla János a VÍ11. kerületben dr. Róth ' ( 
Fciehv. dt. Nvlrv ZnltAVi. a IX. kerület-; 
ben dr. Soherftehn István, d- .
Miklós, a X. kerületben: dr. 5 
Dezső, dr. Kruck Zoltán.

- Halálos vonatelgázolás 
Tarlói, X X X X 
X X a Keleti pA-t.vaudvaron

Játékbarlangok az erdélyi fíirdők-
I ben. Kolozsvárról jelentük : A volt 
I kormányzótanács pénzügyi resszortja, 
j amely már ittükÖddk, a bukaresti kor
mánytól rendeletét kapott, amelv ruról

I intézkedik, miként kell á hazArdjátéko- 
I kai az erdélyi fürdőhelvekon heveretni.

Az oláh államháztartás egyensúlyának 
helyreállítására iátékhan'.ok felállítását 
rendelte el az erdélyi és & bánsági fürdők
ben. Magvaroszáa egykori híres fürdő
helyein tehát csábiló. mindén kényelein- 

i mel ellátott pavillőnokat építenek, ahol az 
embernek azzal a tudattal kell & ,Jo- 

1 vncsl.a". Trmle Onaróntc" cs a baccátat 
i mellett üdülniük, ehetőin de
iálszaniok. hogy ezzel oláh 
kötelességüket teljesítik.

— 1 lázaság. Detdsch

fer-t rulettet 
állampolgári

„ Sándor,
Miigyar Általános Hitelbank liszlvise- 

! lője, eljegyezte Tandlich Klárikát Bu- 
I „tipeslen. (Minden külön értesítés 
| h< Ivett.1
| - Az Adria Egyesület közgyűlése. A

Gyarmati ^fec'«r Adria Egyesület vasárvap délelőtt 
X. X i larlolta évi rendes közgyűlését a Magvar 

a a . .......................... « ron».t. Tu.l.unúnvos Ak.dómta ölnöki lemében.
..IMzolln l kilrivotl nu-nlflk Cvnrnratl hn-. Bl'l» nílnlwleri Uníe.os elnöki
MMl koMlnUIUk. i “,4n.dr- ,,aníó Bil" dr’

— Kitoloncolták OlaoíortizáglMfl i Yá jósról
Hamburger volt nópblatost. Xiíriehb )’ | ,\s
láVlrAlozzák a Magyar huririiak: /feni-1 |Psztése alán újból 
buryer Jenő volt fökhnivelés.ütf.vi nép- j tisztikart. 
bbtn*l. aki hossr«W» Mö óla cswládjá- Kézrekerült

dr. Endler I 
SotnoskeöV I

blrtoAI, aki hosszabb Idő óla cstrládjá- .
..rtl ahiíIK .. r,vU;>r»lu«./nr9x:'ii/i Pcfflllen I

a

Koch Nándor 
emlékezett r 

a száltvadAsuk clöter- 
megválasztoHAk a régi

........... „....... a kecskeméti betörő* 
VAl Cgyül* n MsőolaszOrazági Pcgllben banda. Kecskemétről jelentik a Megjár 
tAHóz.kodoll. az olasz kOnnánv intéz- i Kurírnak: Nrilirí«ll>™ hhl atlliink arról 
kndcsóre hozzálarlozóhal r'gyiill a na- , 
pOklnin Olaszország lernklártll klula.i- |,.............. ...
toltak s Trieaztwi ál az osztrák halár ÍB„|a#llb|, 
felé tóvnbbHoítnk.

. IXUlllll.llk. .’ r III I ’R' lívll 1111 t HIIIIKIK RIIUI 
' a nagyszabású garázdálkodásról, amelyet 
rgv jól széfvozélt betöröbanda követett cl, 
Sorra foSztogatvr a kecskeméti iizletoké;, 
„... lakásokat, köztük Mnriházv

.... .................. I színigazgatóét is és több százezer korona
~ Háitutajdonosok a kommün a,atV ÍV m1*!1'mír!’0” ? rpndrt,’*ó‘í

befolyt há?<bérek iigvében t.2 ",l1
együtt leleilienek meg a Há/fulaldoitosok . után 
Ortzágu, Szilvelaégében. IV.. •'-*• ’■■■ 1 Kaa' 
renc-utca 15., félemelet.

— Botrány a borbélytársulat közgyülé- 
■én. Kétévi szihicf után vaeárne.p tar- , 
tolta közgyűlését ■ budapesti borbélyok 
ipartestületi’. Meg a napirend előtt az , 
ellenzék részéről ketnénv vádak bsngz?f-■ 
lak el a vezetőség ellen és ennek nyo
mán a mostartl közgyűlés is épp ugv 
botrányba falt; mint a két év előtti. Emit- . 
tol azonban mé<lom revolverlővésekkel 
akarták egymást nieggvöz.ni a pártok é« 
pokoli lárrrra után nagvnehezeti meg lé-

adatukkal | kisül bonvodklmus én hosszas nvomozál 
aldniíofiok ' után a tetteseket Jakus Ernő 2l évt's,
Deák I’c- i hhigv Károly és Bárányt Lajos

’ budáp.'isli lakosok személvében
22 éves 

. >ruvn'pc3ii iHi-unun -z.riucivtMJt-tl élfOglS. 
[ Kiderült, hogv vtlamennyién rovottinullu 

r j betörők és .lakus csak nemrégiben szft* 
költ meg a kecskeméti fogházból. Az •!- 
rsbolt tárgyak nagyrévét ftudapeslre •* 

, | FélégyhAzAra szállitolták. rgvrésaél pedig 
, Kecskemétén értékesítették. Az orgazdák 
S Jakul anvin és nővére voltak, akiknek la

kásán a lopott holmik égj- részét A betörő 
szőrszálunkkal egvütl meg is találták. Át 
kisérték őket nZ üAlAszség fogházába.

........ ..... ..... 1 — utartóztatott holaaviaték, A rond-
heietl szavazással állapítani, hogy a köz- ! őrség bolsevista IMtacaelekmények gva- 
Mjülés többaéfcónek nincs bizalma a v«ze- , nuia alapján előzetes leUirtózlalásba he- 
tőség iránt. De már n napirendet nem Ivezte Keppieh Jőiset 87 éves mérnököt, 
lehetett letárgyalni, mert nngvon sí ken Gerhard Fiilöp 45 éses fűtőt és Haris JA- 
már A hotrónv kbÁnáae “lőli eltávozlak. nos 20 éves kovácsol

(•) A névtelen asszony minden este.
A Magyar Színház jövő Heti műsorát is 
A névtelen a szonv előadásai töltik bo» 
melyek mindegvikét az utolsó helyig el- 

I adott ház tapsolt végig. Az előadások iránt 
oly nagv az érdeklődés, amilyen csík a 
legfőbb téti szezónban a legnagyobb si
kerű daraboknál észlelhető. P. Márkus 
Emília tüneinénves művészete a címsze
repben állandó központja a közönség 
szeretetteljes ünneplésének, a többi sze
repben Törzs. Tarnsi. Z. Molnár, l rav. 
Vágó. Andorfi Ida. Réfcliey kapnak jól 
megérdemeli tapsokat. Holnap és jövő 
vasárnap délután a nagysikerű Silvio 
kapitányt adják 3 órai kezdettel mérsé- 

| kelt hclvának mellett.
(*) A Cigánygróf né tzázadszor párat

lan érdeklődés mellett zsúfolt házak so
rozata után jut el jövő hét ew?r<lán a 
Cigány grófné a 100-ik előadás ritka ju- 
hileumához. A jubiláris előadáson a be
mutató nagyszerű szereplői: H. Lábaeo 
Juci. Várady Ily, RAt'kai. Nádor, Szir
mai. Iháisz. f>atftbá.r és Hajnal lépnek 
föl. Holnap és jö'-Ví vasárnap délulám 3 
órakor mérsékelt hely árak ka.1 a Jártot 
vitézi játsszák, sfconi'tat délután pedig 
2'4 órakor rendkívül mérsékelt hely
árakkal a Rákosi-iakolu növendékei 
vizsgálati előadásául a Leány vásár kerti! 
színre.

(*) A Keringötzeralem nagy síkéra. A 
Vig özvegv nagy sikerére emlékeztét 
Granic.hs'taedter Brúnó operettjének. & 
Keringöszereh’mnek nagy sikere, melyet 
ifj. Holtai Jenő társulata mutatott he a 
Fővárosi Orfeumban. E héten szombaton 
fesz a 25-ik előadása. Egész, héten műso
ron 'marad.

(*) A báróné levelei 25-ször kerül 
színre csütörtökön a Belvárosi Színház
ban. A nagy magvar írónak. Rákosi 
Jenőnek ez a könnvü kedvű bohósága is 
hervadhatlan frissnek és mulattatónak hl- 

I zonvult. melv a közönségre valósággal 
j felijditő hatásai vAn. A háróitö levelet 
| hétfőn, szerdán, csütörtökön, szombaton 
( és vasárnap este kerül színre, kedden a 
Gvermeklragédia. pénteken pedig a Há
rom csésze tea van műsorra tűzve.

(*) Jetiinek Mortonnak egy fillért sem 
adtam. Ezt személyesen is megcáfolom a 
l-'asot-Kabaréban, rfhol mától kérdve min
den esté fellépők. Hékefíy Lástló.

(*) Ar Andrássy úti 8zinház hetiműsora. 
Egész héten minden este: Ripacsok. Kau
kázusi herceg. Próbáld meg Aladár stb. 
Az Andrássv-uli Színház táblás házni 
eleven bizonvilékai annak, hogv a jó 
műsor nyáron is megtalálja a népszerű
ségét. Az uj műsor vidám darabja, tré
fáin épp elv sikert arai, mint a szólók 
gazdag sora, melyeket Kökény Ilona, 
Ilosvav Rózsi, Crmőssv, Kálay, Kréttíer, 
Boross és Bánóczy adnak élő

(•) Az Intim Kabaré jövő évre isméi 
szértödlótle primadonnának Szétess El
zát. lovábá Kürthv Terézt, Virágh Rózsit, 
Kiss Ln|ost, Aránvl Józsefet. Al|»ár Já
nost. Több elsőrangú ínüvészszel möst 
fárgval Leopold igazgató.

(•) Az utolsó hajnal. Az. Oinníá mó»i\S- 
képp alóla folytat jn szenzációs sikerű 
repriü-hetolt. Jövö héten a világszerte 
nngv sikert aratott magyar űlip. „Az 
ulol»t’» hajnat“ kertit szilire, amelynek 
grandiózus felépítése és megragadó té
mája még élénk emlékezetében vas Sók
sok mozilátogatónak. A felújítás Annál 
érdekeaeLb. mert ezén a ütmen égést 
sereg kiváló művész szerepel, úgymint 
Klarv Lottó. BAlasaa Jenő és Leopold 
Krammor. Az előadások 4, ó és 8 óra
kor kezdődnek.

(♦> Két waRv fllmeawnénv a Tivoliban, 
Jövö héten két nagyszerű ülni szerepol 
« Tivoli itaozgóképsziivház műsorán , A 
Costa Negra kincse*' című kalandortörténet 
és a ..Gysirkoviv* leányok'' cimü nagy
szerűen megrendezett magyar film, amely 
utóbblnáJc különös v<uizere|e lesz. Aa 
előadások fél b> fél 7 és 'él 9 Arakor le»> 
dödtMft.
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Az FTC győzelme 
Németországban 
FTC — Erfurti 3—1

Jenából táviratozzak. hogy a ATrenc- 

íxírosi Torna Club csütörtökön szere- 
pélt először Némeloi szagban. Jénában 
mérkőzött az Erfurti Sport Club csapa* 
Iával, amelyet pompás játékkal végig 
fölénynyel 3; 1 gólarányban legyőzött. 
Az első félidő eredmény” 2: 1 volt a 
magyar csapat javára. Mind a három 
gólt Pataki Mihály rúgta, aki a mezőny 
legjobb játékos volt. A mérkőzést 5000 
főnyi közönség nézte végig és szívélye
sen üdvözölte a magyar csapa’ot.

Két bajnoki mérkőzés. Vasárnap 
már mindössze .kél elsőosztályu baj
hoki mérkőzés került eldöntésre. A 
népszigeti sporttelepen a Kispesti 
Atlétikai Club az Újpesti Torna Egy
let csapatával mérkőzött. A játékot 
prös küzdelem után a KAC 2:1 arány
ban nyerte meg. A félidő eredménye 
(1:1) volt. A 7 örekités—Vas- és fém
munkások mérkőzés 1:1 arányban 
döntetlenül végződött. Félidő 1:0 a 
Vasasok javára. A játék vége felé 
botrányba fulladt, mert a második 
félidő 38-ik percében, mikor C sapkái 
révén a TSE kiegyenlítette «? ered
ményt Platt kő Csap kait úgy fejbe- 
Ütötte, hogy ez eJszédiilt. A közönség 
írre belódult a pályára é« a mérkőzés 
félbeszakadt. \ biró. aki az esetet 
nem látta, nem állilot-ta Plallkót. A 
Vasasok gólját Rákosi rúgta. A Törek
vés csatársora szép játékot produkált 
Jnig a Vasasoknál Jetiinek és Plattkő 
Játszott bravúrosan.

1 Kúposztősmegysri versenyek
r, T. 'Jűnoshryyl-dij. 1. Maluska Í1 reál 

iptav L. 2. liocuspocus (1 Kiss G? 3. 
alambom II. (3 Issekutz). Tót.- 10:13. — 
TI. Tövis Jan kő-akadályverseny. 1. Con- 

pt> (1% Liptai L.t. 2. Gallé (2‘a Rv- 
benski). 3. Nóra f1aí Németh F.). Tót: 
10:19.

III. Moszlag-fjátvcrseiw. 1. Szerencse 
(4 Bődéi. 2. Balala (1J$ rpá Hujber). y. 
FalstafT (3 Vastaghl. Futott mért. Quedi. 
Tót.: 10:50.

TV. Knassau Károly-cmlékverseny. I. 
'ifiasszorty (p. Édcrl. 2. Principal (1% teá 
Binder). 3. Galone (11 Rakovszky). Tót: 
10:17.

V. Fóthi handicap. 1. ó'te 16 Haar I). 
*2. Pandúr (6 Nagy G.i. 3. Delnő Í20 
.Wondra). Futottak még: Cornette. Cudar, 
Kaballa, Kuvik. Ernőd, Gioconda. Hecuba, 
Mirliflore. Pandora, Podmclec. Tót.: 
10:106. 10:32. 29. 72.

VI. Palotai dij. 1. Alpenköniy 11'4 r« 
Tóth .1.1. 2. fiallipoli H’4 Szokolnii. 3: 
Szaniszló (4 Schcjbal). Tót.: 10:18.

KÖZGAZDASÁG
Ifltt a cenzúra egy hírünket törölte.)

Az Angol-Magyar Bank rt. rendee 
közgyűlése elhatározta, hogv a kimuta
tott 18,841.529 K tiszta nyereségből az 
1918. éc 1919. -vekre egyenként 25 K, 
együttesen tehát részvényenként 50 K 
osztalék fizettessék ki folyó hó l"-étől 
kezdve. Az igazgatóság uj tagjai tették: 
Alley Stephen, i: Marconi's Wireless Te- 
legraph Companv Ltd. igazgatója, An- 
drássy Géza gróf vblt.. Isaacs GoMfrey 
Charles, a Marconi's Wireless Tejegraph 
Ccmpanv Ltd. vezérigazgatója, Károlyi 
Imre gróf. Károlyi Lajos gróf vbti... Slead. 
Alfréd. Szanu Zsigmond. Az igazgatóság* 
elnökéül gróf Károlyi Imre, aletnökeivé 
pedig gróf Andrássy Géza, Krausz Simon 
és Székely Ferenc igazgatósági tagokat 
választotta meg.

Az Oeeterreiohieehe Oredit-AneUlf für 
Handel und Gewerba f. é. április 30-án 
tartott rendkívüli közgyűlésén alaptőké 
jének 200 millió koronáról 375.000 darab, 
egyenkint 320 K n. é. részvény kibocsátása 
léltal 320 millió koronára való felayelé- 
rgét határozta el. A kflxwátandó rész-

Tusár c$ h mlniszterelnösc 
Magyarország és Csehország viszonyáról 

nyilatkozik a Hétfői Naplónak
G4 Hétfői Napló bécsi szer

i Tegnap, mielölt visszatértem Prága. 
I bel. alkalmam volt a .csehszlovák köz- 
I társaság miniszterelnökével, Tusarral 
* beszélgetést folytatni. Kérésemre a mi- 
i Díszterei nők Csehország és Magyaror- 
i szag viszonyának várható kiaíakulá- 
■ sáról a következőket mondotta a Hét- 
1 fői Napló számára.

‘ — Emberileg is. politikailag is tel-
[ jesen megértem, hogy Magyarország 

képviselői oly nehezen határozták ei 
magukat a béke aláírására. Végre is 
azonban a vis major eséte forog 
fenn, amelyet azok okoztak, akik 
Magyarországot a háború előtt és 
háború alatt kormányozták. Ha már 
mostan Magyarország felelős állam, 
férflai a békéi aláírták, úgy elvár
juk. hogy következményei! lojálisán 
viselik és amit de jjtre elismertek, 
azt de faclo is teljesítik. Éltől függ 
Magyarország viszonya a cseh ál
lamihoz.

Közbevetőleg ismertettem a ipinjsz- 
terelnöknek Masaryk köztársasági elnök 
nyilatfkozafát, amelyben jókkal barát
ságosabban beszél Magyarországról.

kcsztöségének távirata. >

Bécs. junius 20.

— Már a bák©tárgyalások ideje 
alatt is — folytatta tovább Tusar 
miniszterelnök — többszőr felme
rült annak a szüksége, hogy Cseh
ország és Magyarország közölt köz
vetlen összeköttetés létesüljön. Most, 
midőn egy gazdasági és szociális kor. 
szak küszöbén állunk, nagyon ter
mészetes. hogy fokozottabb mérték
ben rá leszünk utalva, hogy ipari 
és kereskedelmi termékeink e.t a 
szomszédos Magyarországon helyez, 
zfik el. Ez azonban csak akkor le
hetséges. ha a gazdasági tárgyalások 
sikeresen befejeződtek. Azonban már 
most is csereviszonyban állunk Ma
gyarországgal és minden reményünk 
meg van rá. hogy ez a gazdasági re. 
láció rövid időn belül a két állam 
között a legjobb politikai viszonyt 
teremti meg.

A beszélgetés során a-miniszterelnök 
még megemlítette, hogy a Felvidéken 
rövidesen megszüntetik a kivételes ál
lapotokat.

Szemere Pál.

COSTA 
KINCSE « 
GyurRoylcs 

a !
Előadások: !^5. és. ',9 órakorj

Érzékeny és fájós
lábakra készít
cipőket

O«rö Budapest IV.. Kossuth Lajos-u. 4,

KAVEHÁZ MECNVITAS.
Tisztelt barátaimat és vendégeimet értettem 
hogy a teljesen átalakított és minden követed 
ménynek megfelelően újonnan berendezett

MAGYAR KORONA-KÁVÉHAzAT
(VI., Andráasy-ut 12) szombaton, í. hó 10-n 
megnyitom. Elsőrendű kávéházi italok és ít -lék 
meleg vacsora az általam már megszok- ice- 
figyelmesebb kiszolgálás mellett a t. ver.dézelm 
rendelkezésére állanak. Számos látogatást kér

Pattal Mikin kávés

Vagyonának biztos Őre
3 8!ablakal’ 

ff mert feltArhotetloM.

Minden vaskereskedésben kapható!

■skrém 
szappan 
púder 
sampon 

Eau de cologne
a legjobb toilettcszerek. Kaphatók mindenütt! 
Készíti: Hunnia Gyógytár, Erzsébet-körut 56

vén- ékből 250.00Ö darabot 5.2 arányban i igazgatóság 1919. évi jelentését és eihatá- 
h légi részvényeseknek ajánlanak fel da- roz.fa, hogv 8%, vagyis részvényenikint 
rabonként 800 osztrák korona áron. Az 32 korona osztalékot fizet. A szelvények 

a a budapesti fióknál, Deák Ferenc-tér 2. 
' kendnek beváltásra.

Fischer Simon é® Tártai rt. tőkeemo* 
lése. A negyven év óta fennálló a el.vem- 
áruházát az Angol-Osztrák Bttik, a Ha
zai Bank é» a Pesti Hazai Első ’l^karék 
vonta érdekkörébe és ataptőkéjét a rész
vénytársaság szombati közgyűlésén 6 mil
lióról 15 millióra emelte. Az igazgatóság 
tagjaiul beválasztattak: Engel Pá.l Bécs 
(uj). Ernev Károly (uj), Fischer Ernő, 
Fischer Géza, Fisc.her Ödön, Friedmann 
EriiŐ (uj), Hajd<u Zoltán (uj), Kónyi 
Hugó íuji, Paupena Ferenc dr. (uj), Spi- 
Izer Miksa és Weisz Miksa.

elővételi jog gyakorlása Budapesten 
Magyar Általános Hitelbanknál iunius 
21-tői 5-ig bezárólag jelentendő be.

A Magyar-Olasz Bank részvény társaság 
hétfőn tartott rendkívüli közgyűlésén el
határozta, hogy a Magvár agrár- 'és jál’£- 
dékbank rt. részvényeseinek fölajánlott 
önkéntes részvényesére céljából — amely 
részvénycsere utolsó napja e hó 15-ike — 
300 millió koroiía alaptőkéjét 350. millió 
koronára emeli föl. Az, erre a célra ala
kított szindikátus" á?.’ új darabokat 100 
százalékos felpénzel y eszi át. ngy hogy 
a Msgvar-Olasz bank rt. alaptőkéje 350 
millió koronát, ny’ílt 'tartalékai pedig 243 
millió koronát tesznek ki. A közgyűlés 
egyidejűleg beválasztotta az igazgató
ságba Borromeo Giberto hercegei és Den- 
lice di Frasso Alfréd grófot.

A 8chliok—Nicholson Gép , V/aggon- 
és Hajógyár rt. most tartott közgyűlése 
hozzájárult az. alaptőkének 37 millióra 
\aló emeléséhez. Az igazgatóságba, uj ta
gokul Éber Antal dr.J, Elek Sándor dr.-t, 
Révész. Alfrédet és Neumann Gáboft, az 
Alig. Depositenfoank igazgatóját. Műnk 
Pétert és Salamon József Tivadart válasz
tották be.

A Magyar-Oseh Iparbank rt. alap
tőkéjét egyelőre 40 millió koronára emeli 
fel. Minden régi részvényre pgy uj rész
vény — 315 K-ás áron, hozzá 10 K 
költség — vehető át f. hó 21-től f. hó 
30-ig a bank főpénztáránál (V., Nádor
utca 6.). Az uj részvények f. évi julius 
1-től részesednek az 1920. évi üzleti év 
eredményében. A tőkeemelés sikere tel
jesen biztosítva van.

A Magyar Ruggyantaár úgy ár Rt rend
kívüli közgyűlése elhatározta, hogy a 
társaság alaptőkéjét 6.000.000 koronáról 
10,000.000 koronára emeli. A kibocsá
tandó uj részvényekből 15.000 darabra 
2 : 1 arányban. 1520 korona 'árfolyamon 
a régi részvény esek nek elővételi joguk 
van. mely e hónap 15-étől 25-éig a 
Wiener Ban.kvere.in magyarországi fiók
telepénél gyakorolható. A közgyűlés 
CaMiglioni Camillo urat uj tagul az 
igazgatóságig választotta.

A Gizella-malom tfikeameléM. A Gi
zella Gőzmalom Rt. junius 20-án tar
tandó közgyűlésé^ fölemeli aJaptŐR^ét.

A Fonóiéra Pesti, Blztoaitó-Intézet 
igazgatósága f. évi júAhrs 19-én tartott 
ülésében elhatározta, hogy a közgyűlésen 
az 1918. év 19^. évi két osztalékszoi- 
vénvnek Összesén 30 koronával vúló be-, 
váltását fogja inditvánvozni. A tartalék
alap és díjtartalék 60.198.675.32 koroná
ról 85,148.596.58 korófi'áfii emelkednek és 
igv az. 1917. évi mérvhez kénest 
24,949.921.26 koronával szaporodnak.

A Wiener Kommerzialbgnk ÍV. ev.i 
rendet közgyűlése tudomásul yette az

Hamisfogakat,
Brilliáns, arany, ezüstöt bármely hihe
tett árnál drágábban veszek. Mendel- 
•ohn ékszerész, Ferenc-köru 1. szám.

Hamis fogakat H *■

Brilliknst ► «
C «

Ékszert <« 5^E •*

Platinát í í
Antik tárgyakat : c<5 í 

s 03 :
Régi olajfestményt oa -o

a *?

Dísztárgyakat *C9>
|f EBTMA7I (Városligeti fasor és IKEK I fiwáLI Aréna-utsarkán)

Parázna pénz <a szellemi prostitúció)
Irányfilm 6 felvonásban. A film bemutatá

sát a cenzúrabizottság csak 16 éven felüliek szá- 
tnára engedélyezte. Előadások: »/«9 és 10 órakor

BÉRAUTÓK 
nyitott, csukott, elegáns kocsik költőidre, vidékre 
és a városban bármely időben kaphatók a 

Király Automobil RT.-nál 
Budapest, VI.. Király-utca 11. szám. 
Tel. József 124-01, 124-02, 124-03.

brilliAnst,
horribilis > INGER élcsxarbáz
áron vesz ■ Rottenbiller-utca 24 

E Telefon József 52-64

Címre 
figyelni!

ROUL-OIIFEOHB
Minden este ’/*8 órakor a kitűnő évadzáró műsor 
keretében RoIondokhAna uj operett és első
rangú artistaszárnok: Roscllo, Fred and Tény, 
Doley, Asthons, Lona 'Leonardi, Annié Gorilovich

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

A csúnya szeplők!!
Ez ellen csak egy vedékezés léte
zik: a valódi

Diana púder
smelv a legfinomabb békebeli 
anyagokból, barna, fehér, ohamois 
és rózsaszínben készül és a

Diana arckrémé

rllllánst,gyöngyöt 
aranyat, ezUstot, régisége, 
kát VESZIK a LEOMAOA. 
sabb Abban vAa6,

NtpKlnháx-u. 7. Tel. J4m.; 42-21 J»v5k

Alapítva : 1900. Telefon : 76-«.

M

éjszakai vagy nappali használatra-. 
A Dianarpudcr és Dinna-arckréme 
használata által rövid idő alatt 
bámulatos tiszta, friss és üdévé 
válik az előbb szeplős nreböd. 
Kis doboz, illetve tégely ára K 10.— 
Nagy ., „ „ 20-

I nd nnOtt kaphatói

Városliget fSvArosi Circus •el.107-461

Este i/i8 órakor. - Délután 4 órakor 
Szenzációs béke műsor

4 V5„ma.nn’ ^rank ?ders éR a H*141 megvet7
Jegyek az óMze^jcg^irodákbanJca£hatólv^__ _

Dr pÜREDr^g-^S
JL „ Rendelés egész nap

Bpcvf, VII., ndKoczi-nt Sit. I.ein

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Túrsszerkcsztők: 
l)r. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

.JJJSÁfiÜZEM" R,-T. BUDAPEST


