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Jt kormányzó megkezdte 
a pártvezérek kihallgatását 
Hétfőn. Gaál Gasztont hallgatja meg elsőnek — demo* 
kraták a miniszterelnöknél — E héten véget ér a válság

A kormányválság megszüntetésére és 
uj kormány kinevezésére irányuló 

lépések a mai napon megkezdődtek. 
A miniszterelnök még tegnap tárgyalt 
a keresztény, a kisgazdapárttal, vala
mint a disszidensekikel, mig a demo
kraták vasárnap délelölt fél tízkor ke
resték fel Simonyi-Seniadam Sándort 
és kifejtették elölte a párt álláspont
ját. A demokraták csupán fíárczy Ist
vánnak kihallgatását kértek, mert ugv 
vélik, hogy fölösleges a válság megol
dását nagyszámú kihallgatásokkal el
odázni.

Horthy Miklós kormányzó a mai 
napon megkezdte a pártok által kije
lölt politikusok kihallgatását.

Elsőnek Rakovszky István a 
nemzetgyűlés elnöke járult a 

kormányzó été

és hosszasan kifejtette előtte a válság 
megoldására vonatkozó véleményét.

Utána Ernst Sándort

i keresztény nemzeti párt egyik veze- 
höjét hallgatta meg a kormányt.

Mára volt kitűzve Gaál (Jászlon ki
hallgatása is. azonban időközbei ezs a

Gerőt és Létayt a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte
Az ügyészség feifolyamodássat élt — hétfőn dönt a vádtanács

Mialatt a rendőrség a legnagyobb [ szor a ]ejárut elöld átadta az értékeket, 
eréliyel folytatja a nyomozást a Jei'ii-1 Így a bizalmat maga iránt folyton nő- 
nek-ügyben az. eltűnt milliók után, az- | vplle és ügyfeleinek a számat gyarapi- 
alatt Siehler Jenő vizsgálóbíró áttanul- I tolta. Megállapítást nyert, hogy Jolii- 
mányozta a Gerti Vilmos dr. és Léfay ; nek Morfon azzal hálózta he üzletfelei'., 
Gusztáv letartóztatott bankigazgatókra : hogy arra hivatkozóit, hogy idegen ka
vonakozó bűnügyi iratokat. Kiderült, 
hoby a két bankigazgató nem bűntársa 
Jelűnek Morfomnak, hanem áldoznia, 
aki'k éppen úgy károsodlak anyagilag 
a manipulációkban, mint a többi félje- 
lentök.

A vizsgálóbíró ezek alapján

vasárnap délben elrendelte a két 
letartóztatásban levő bankigazgató 
Gerő Vilmos dr. és Lélay Gusztáv 
azonnal való szabadlábra helyezé

sét.

A vizsgálóbíró végzése terjedelmesen 
foglalkozik az egész Jetiinek Morfon- 
félc valutacsalási ügygvel. Indokolásá
ban megállapítja, hogy Jellinek Mor
fon, aki köztudomás szerint igen gaz
dag és előkelő családból származik, 
már a múlt év október havától kezd ve 
foglalkozott valutaügylelekkel. A vele 
üzleti ősszeköddetésben álló leieknek 
pontosan szállítóiig a valutát, söl sok-

Cl Hétfői Napló tudósítójától.) 

kihallgatást hétfő délelőtt féltizenegyre 
•halasztották. A holna-'i napon tehát 
Gaál Gasdon nyitja meg a kihallga
tandó politikusok sorál és rajta kívül 
még több vezető politikust hallgat 

i meg a kormányzó. A pártokon kívül 
í állók is a kormányzó elé lógnak já
rulni és valószínű, hogy a szociálisiák 
megbízottja is meghívást kap.

A kormányzó elöli volt politikusok 
ama né.vtiiknek adtak kifejezést, hogy 
bárki jöjjön is az. uj kormány előre, 
annak erős kézzel kell megoldania az 
ország aktuális kérdéseit, hogy a kon
szolidáció teljességével az őrs. ág a 
boldogulás uijára léphessen.

Az uj miniszterelnök személyét ille
tően változatlanul előtérben áll Delh
ién István gróf, akii mindkét párt haj
landó támogatni. A keresztény nemielj 
párt egy része Ualler Istvánt szerelné 
a kormány elén látni, azonban a kis
gazdapárt a válság ilyen megoldását 
elfogadni nem hajlandó. Sokan van
nak. akik Rubinok Gyula személy t 
tartják legalkalmasabbnak és nem le
hetetlen, hogv a Rubinek-fé\e kombi
náció megvalósul. A kisga: dapárt 
minden körülmények között rn.gaízko-

— A Hétfői Napló tudósítójától -

tonai missziók tisztjeivel áll összeköt- 
tetősben. Dr. (térő és I.élaif is össze 
költetésben állottak Jellinek kel, de ko
rábban csak a maguk pénzével vetlek 
részt az üzletek lebonyolításában, ké
sőbb, midőn látták, hogy Jelűnek több 
ízben és pontosan szállítja az értéke
ket. számos ismerősüket és hozzátar
tozóikat is belevonták üzletük körébe. 
Utólag nyert megállapítást, hogy Jel- 
Írnek Morlon vnkhtaügyeihez az en- 
tente-liszieknck semmi közűk nem 
volt. Ez év májusának végén Jetiinek 
azzal az ürügygyel, hogy bátyját, Jet
iinek Henriket is be akarja vonni a;; 
üzletkörbe, őt is részesíteni akarja, 
erre a célra az. Unió Banknak egv ga
rancia levelét kérte, amit Gerő igaz
gató baráti szívességből kiállított. A 
négy millió márkáról szóló garancia
levelet cégszerű aláírással láttak el. 
Dr. Gerő teljesen megbízott régi öss/.e- 
köftetései alapján Jellinekben s e bi

dik a belügyi tárcához, valamint ah- j 
hoz, hogy a kereskedelmi tárcát olyan 
férfiú töltse be. aki iránt a párt biza
lommal viseltetik. A belügyi tárca ve 
Zclé&él Dolliik Józsefnek szerelné a 
párt lágyrésze juttatni, azonban való
színű. hogy Botllik elhárítja magától 
ezt a nngbizatúsl és ebben az cselben I 
Meskó Zoltán a legkomolyabb jelöli. i

A keresztény nemzeti párt a zsidó
kérdés megoldásának sürgősségét hang- 
súlyozz;}, míg a kisgazdapárton az. a 
vélemény- hogy a jogrend helyreállí
tása és az ország pénzügyi problémái
nak megoldása minden más kérdésnél 
aktuálisabb és életbevágóbb. Emleget
ték ma ismét Ráday Gedeon gróf ne
vét a helügyminiszterséggol kapcsolat
ban is. azonban a kisgazdák - - bár el
ismerik Ráday kénes’*'■goit — föllél’e- 
nül szükségesnek tartják, hogy a bel
ügyi tárcát pártjuk egyik embere 
töltse be. Mindkét pártban általános 
az a vélemény, hogy a válság még e. 
hét folyamán megoldást nyer.

Ma egyébként tizenegy kerületben 
vol| pólválasztás és eddig érkezett je
lentések szerint több helyen a kis
gazda jelölt győzött.

zalom folytán kiadta a garancia-le^ e- 
let s azt cégszerű aláír;-sál ellátta, 
sőt Látayval is aláíratta. Jelűnek 
visszaélt ezzel a négymillió márkás ga
rancialevéllel. art továbbadta és érté
kesíttetni kísérelte meg.

A vii.sgá.lóbiró végzése szerint Jelű
nek Mórién csalás és sikkasztás bűn- 
leltében bűnös, de a bűncselekmények 
elkövetés'len sem dr. Gerő Vilmosnak, 
sem Létay Gusztávnak része nincs. 
Nem merült fel semmi adat arra, hogy 
a h larlóztalásban levő bankigazgatók 
Jelűnek bűncselekményeiről tudomás
sal bírlak volna, vagy azt szándéko
san elő segítették volna. Igaz ugyan, 
hogy a négymillió márkáról szóló ga
rancialevél gondatlanság volt a részük- 
ről, de ezt a Jelűnek iránti teljes bi
zalom indokolta. A védőügyvédek ál
lal becsatolt levélle I igazolva látja a 
bíróság, hogy a garancialevelet Jelű
nek Morfon csak Henrik bátyja rá
szóró való 1,emutatás végett kérte és 
kapta. Ez is a terhellek jóhiszeműsége 
mellett szól. De a jóhiszeműségüket 
kétségtelenné teszi az a körülmény, 
hogy még a legutolsó napokban is 
nagy összegeket és kötésekét adlak ál

Jelűnek Mortonnak.
A szenzációs bírósági végzést a ma

gyar királyi ügyészség felfolyamodta s 
a letartóztatott bankigazgatók szabad
lábra helyezése • ügyében a vádtanács 
hétfőn vagy kedden fog dönteni.

Munkatársainknak alkalma volt be
szélgetni Zboray Miklós doktorral. 
Gerő Vilmos bankigazgató védőjével, 
aki kijelentette, hogy az iratok áttanul- 
mányozúsa után nelki minden reménye 
meg van arra, hogy a vádlanács a vizs
gálóbíró végzéséi jóvá 'nagyja s a két 
letartóztatott bankigazgatót hétfőn 
vagy kedden szabadlábra helyezi.

az IíüiiMí tam 
a rend íeisreélllftíf sírsetl 
Tiltakozik a botbür^etés étién — 

A budapesti ügyvédi kamara 
közgyűlése

— I Hétfői Napló tudósilóiától. —

A flvdapctti Cgyi-édi Kamara a 
forradalmi idők óta vasárnap dél
előtt tartotta rend, s évi közgyűlésé, 

i Dr. Papp József elnöki megnyitó be- 
I 'zédében részletesen foglalkozott a 
j különböző íoradalmakkal. Megálkrpi- 
i tolla, hogv a Károlyi Mihály és Kun 
I Béla-léle forradal’mc.’k tuki időnk ép - 
i jen nem is votéak forradalmak, ha- 
I nem egyszerű büntetendő cselekmé
nyek az állam, a társadalom, a tulaj
don jog a család és az ej köles integri
tási éltén. Ezzel szemben kívánja, 
hogy mielőbb oly v iszonyok létesül- 
jenek közállapotainkban és a belső 
politikában, hogv a kormány ne lé
gyen köteles igénybevenni a rendkí
vüli hatalmi eszközöket, amelyekkel 
ma böségesn él, hogy

megszüntethető legyen a bün
tető igazságszolgáltatás terén 
a gyorsított bűnvádi eljárás, 
a statárium, az internálás in- 
tézménye és hogy helyre le- 
gyeit állítható ismét a teljes 
sajtószabadság, gyülekezési és 

egyesületi jog.

Kívánja, hogy a kormánynak törek
vése a vágyom személy. az állami >'s 
társadalmi rend védelméről mielőbb 
és teljes méntélben érvényesül jön. Kí
vánjuk, hogv a bírák fizetését inogja- 
v itsák, mcgólhctésüket lehetővé te
gyék. Kívánja, hogv a kormány mi
nél ritkábban bocsásson ki rendelő,le
ket, mart a nemzclgviilés együtt van 
és ne játsszák át a törvénvt szabii- 
lvozásl a rcndelclck terére.

Az ügyvédségre nehéz iövő vár. De 
azért ne csüggedjünk. Akinek van ép 
szive, az éles eszével és erős karjával 
beáll ezen gárditba. anielvnek most 
csak egv a W»va: ..Kezdjünk uj 
életei." Elég volt a népámilásból és ax 
önáimi fásból.

A jogrendet minden körülmé
nyek közöli meg fogjuk te’ 
remteni és fenntartani. A 
jognak jótéteményeiből sen
kit nőin engedünk kizárni, 
se szegényt, se gazdagot, se 
keresztényt, se zsidót. A nem
zetellenes elemek, a rend
bontók, a demagógok, a pa-
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raziták pedig faj, vallás és 
foglalkozásra való különbség 
nélkül pusztuljanak, mipt a 

haza ellenségei.

Az elnök nug\ tetszéssel fogadod 
beszédé után a kamara válaszImájiyá- 
nak évi jelentését általánosságban dr. 
Dingha Béla terjesztet te elő. Indítvá
nyára < Ihaláro/Ja a közgyűlés, hogv 
az ellenforradalom első hősi halottját, 
dr. Stenczcl János ügyvédet, moslani 
.nyugvóhclvéről disz.es teineléssel és 
xfiszwrhelvre teipetiléti d. Majd dr. 
Blauncr Mór főtitkár térj észt ulíe elő 
jelentéséi. Éles krilikával foglalkozóit 
az egres közign^nlási hatóságoknál 
laipaszlul'ba'ó ügyvédei lenes irányza
tok kaik

A. jeleptósek megtélele után dr. Fitt- 
Jer Dcc-ó mondott lülmináns beszédei.

(Itt a cenzúra 'uj sort törölt.)

Dr. Székely A'adárnak a bolbüntclés 
elleni beszéde, iiasnádi Nagy András, 

. dr. Erödj Harrach Tivadar és dr. Virág 
(iyulu felszólalása és dr. l‘ui>p József 
elnök zárszava után elfogadta 
■kűri jelentéseket és dr. Fitllcr 
határozati javashihil

Görög csapatok megverjék a törököket
Amsterdam, junius 27.

A limesnek jelentik Konstautiná- 
polyfrél: A párisi török békeküldi/ttség 
azt az utasítás* kapta, hogy ne írjon 
alá o-yan békeszerződést, amely Trá- 
ciál éa Szmyrnát elszakítja az ország
tól. Törökország ellenzi azt la, hogy a 
Dardanellák igazgatására olyan nem 
zctközl bizottságot küldjenek ki. 
amelyben Törökország nincs képvi
selve, TörÖkorsiág kést. elismerni r.

i -' iában a akoli uj államokat, de 
tiltakozik az ellen, hogy a Fekete 
geri kikötőket Örményországnak 
jók oda. (M. T. I.)

Pári/g junim 27.

(A M. T. I. szikraláviraljr.) Df- 
niail Ferid pasa, a török kékekül-j 
flötkség vezetője. péhteKen átnyúj
totta Henry ezredesnek a török hé- 
keküklöltség válaszát az eléjük ter
jesztett békéiéi léleiekre.

Paris, juniu* 27.

(A M. T. I. szikratávirata.) Kon
stantinápolyi jelentés szerint Dzse- 
ma) pasa és Resid bey Konstanti
nápolyból Parisba utazlak.

Wdvhington, j unitis

Párisi j lenfés szerint a török 
keküldöllck kormányuktól
ulasitást kapták, hogy ne írjanak 
alá olyan békeszerződést, 
Törökország feloszlását non ja maga 
után. (Ni. T. I.)

i

27.
bc-

azt az

i
amely

Páris, junius 2ö.

A kamara tegnapi ülésén Tardieux 
képviselő kijelcní-elíe, hogy 1919. ja
nuárjában, a békéi árnyalások kezdete
kor, Németországnak a következő hé

volna szabni: Né- 
fel vétele a 

szövetség

kefelfételckel kellelt 
metország haladéktalan 
népszövetségbe, jcmmifelc 
közi megszállás tizennyolc hónapi idő
tartamra, a Saur-jnedeiico szénbányáit 
nem kell átadni Franciaország birlo 
kába, s a Saar-vidéR lakosságút som 
(kellett volna külön kormányzat alá 
vélni. Németországunk az emberélet
ben és javakban történi károkért csak 
negyven százalékot kellel! volna fizetni 
ás harminc év múlva mentesnek kel
leti- volna lennie minden tehertől. 
Ezenkívül Néincloiszágnak meg kel
tett volna engedni, hogy a kártérítési 
összeg felél ixapirban fizesse. Ausztriá
nak módot kelleti 
szabadon
Bgvosülni 
mejiceau 
(MTI).

jleptta 1020 nyarán
<— .4 Hétfői Napló ludósiiójótól. —

ÍA legnagyogóbb 
sportverseny, a Uudapesli 
Vatta vasárnap délután kerüli 
lésre — iiosszii hat esztendei 
után — a Míirgitsziget inelielli Duna- 
figban. Az ulol.%’, regatta óla — 1914. 
julius — sok viz1 foly le a Dunán, de 
ilyen fényesen sikerült regattára bi
zony senki sem számiíolt. Úgy ünne
pelte meg vasárnap a magyar társada
lom ezt a nagyszerű versenyt, mint 
Anglia szokta, mikor a Themze part
ján evezik le a híres Henley regattát 
Egész Budapest ott roll a Dunaparton. 
A Gizella malomtól le «sgészen a Lánc- 
Ilidig, az alsó Margit sziget peali olda
lától pedig föl a felső szigetig sűrű ra
jokban állóit a.k az emberek. Pedig 
eleinte nem kedvezett az időjárás. Fél 
halkor kezdődőit a regatta és öí óra 
előtt megerertbek az ég csatornái. Zá
porozott eső is esett néhány percig, de 
nzlán kitisztult az ég és rngyogó nap 
öntötte el a Dunát és környékéi.

öl óra elölt néhány perccel indult 
e| a Deák Ferenc hajó az Eötvös tér- 
ről zsúfolva azzal, hogy » Dunán a cél. 
nál megálljon, ahol könnyen végignéz, 
hesse a közönség a versenyeket. A Pál. 
lTy-térnél már csak néhány emberi 
engedték a hajóra, mert joskadásig tele 
volt. Pompás látvány volt, mikor a 
kisérőhajó a nemzeti és pálnmdiszes 
kormányzói sátor elöli horgonyt vel-íll.

<>t óra ötven perckor mcgkondull a 
harang és elindullak a starttól az élni 
mUÍonv; evezősök egyes sktff '-verseny

volna adni, hogy 
ha Iá rázhasson arról, vájjon 
akar-e Németországgal. Cte- 
mindezt megakadályozta.

és legizgalmasabb
Nayy Re- 

ehlön- 
szünel

I

összes benevezettjei. Általános moraj 
és fesziült figyelem. Mindenki látcsővel 
és látcső nélkül az újpesti Ilid felé 
nézett. Pedig szabad szemmel a 2000 
méter távolságból csak apró fekete 
pontokat lehetett látni. Ötszáz méter 
után a Duna feladta, és félreevezett. A 

I célhoz igy értek: 1. Pannónia (Ha
raszti! Lajos). 2. Nemzeti Hajós Egylet. 
3. FTC. Könnyen nyerve.

(Ezután süni éljenzés hangzott fel a 
szigeti oldalon. József főherceg érke
zett. jobbján Auguszta és Zsó/io fŐher-i 
cegnökkel. Két perccel később a szigeti 
atlétikai versenyről áljött Horthy Mik- | 
Jós kormányzó, aki a főhercegek mei j 
lett foglalt helyei és látcsövével a Du 1 
nára tekintett, ahol a Nemzeti Hajós 
Egylet jubileumi dijáért készült küz
deni a két régi rivális: a Hungária és i 
Pannónia. Start után már előnyhöz, jut I 
a Hungária, 1000 méternél fél hossz. I 
Erős íinisih és egy hosszal győzött Hun- ’ 
gúria. Tapsvihar fogadja a négyest,' 
amelynek nagy hölgy közönsége volt. 
Csokrokat és virágot dobnak a győzte
sek c.sójnkjába. Névsor: Gráf Lajos, 
Topits Alajos, Glock Imre és dr. Lu- 
dinszky Lásrió.

A Margitszigeti dijat a Pannónia 
nyerte 5.57 perc aiat-t 3 hosszal. Má
sodik az FTC. A Magyar főiskolai ifjú
sági díjban a MAFC egyediül indult és 
igy walck owerhen nyert. Az újoncok 
négvevezös versenyének startja hosi> 
szabb ideig késeit. A MAC az. utolsó 
percben lemondott, míg a Duna, 
amelynek esélye volt a győzelemre, vé- 
letlenségiból nagy irammal nekievezett 
a kísérő motorcsónaknak és hatalmas 
roppanással középen kettétört a csó
nak. Pánik nem történt, mert a ver
senyzők néhány pillaixit alatt szára
zon volíak. de a csónak, amelv béke
időbeli angol gyártmány volt, teljesen 
tönkrement, töven font volt az ára an
nakidején. Ma a kár meghaladja o 
/ 0.000 koronát. X bee vetés a követ
kező volt; 1. Sirály. 5.50 p. 2. Győri 
TE evezős osztálya. 3. Ncpfum. A 
Duna iHidapesti evezősegylet diját a 
MAC. nyerte kemény küzdelem uián a 
fi ii nyári óv iá szemben. Ez voW a leg
hevesebb küzdelem. 3. Pannónia. Idő 
5.15 perc. Ezután távozott a verseny
ről a közönség éljenzése és kulnuplen- 
getése közepette a kormányzó. József 
főherceg később hagyta el a disisál- 
ral. A Budapest szókesfővfná s D;:. ’ 
foly<» küzdelemből a Hungária kerüli 
ki győztesként. Második a Pannónia 
lelt.

A Mlnm futtír
a főszerepben Pearl White 
a legnagyobb magyar filmdiva 

azONNIÁBAN
Előadások kezdete: 4, 6 éí 8 órakor

junius 27. 
ívirata.) A 
Szinimából 

amely

(A M. T. I. 
londoni görög 
hivatalos értesítést kapott, 
szerint Ak Húsárnál görög csapolok 
körülzárták a török csapatokat. 
számos foglyot ejtettek és néhány 
ági fiit ások Hiányoltak.

Az oszteriílsl gyorsvonat 
Becs- London 36 óra
— Kiküldött tudósilónktól. —

Frankfurt, a Majna niellet*

Bécs mosdani világvárosi forgalmúi 
elsősorban na?vszctü vasúti összeköt- 
tetésénék köszönheti, ezzel ragadta 
magához az egykori monarchia egész. 
Iranziló-. sőt ia'cgenlorgahnúl is. A bi- 

i (ellen előzékenység, awelvlyvl Bksbcn 
az idegenek az egész vonalon talúlkoz. 

I nak, szintén csak csábítás, hogv Becs 
• ben ragadjanak A börz epuIo Iában 
i működő dovizaközpont csaknsnn lul- 
I eljzókenven intézi a külföldiek pénz- 
! aliitanísail. pillanalok alatt engedélyi 
| adnak i-t-t Lengyelországból Némel- 
| országba, Ukrániából Magyarországba 
| való pénzátutalásra ás a legkompli- 
: kállabb pénzüzletekre. S bár itt regge- 
penl-ént egész tömeg g\iil egvbe. a ki
van súgókat percek alatt intézik el s 
igy nem csoda, hogv különösen a k«>. 
rcskedök nagy előszeretettel ker-sik 
fel Becsei. A vonalok csak ugv öniik 
a külföldieket. Miután i!t netmesak 
hogy jó a vasúti összeköttetés, de a 
külföldi államokba való beutazási en
gedélyeket ■; 
ide lódul a 
nak az a résre, 
tudna a 
trieszti, római, 
német express-vonalok 
genekel és ezekből t 
este 6 órakor i ' ’ ’ 
zsúfolva van mindig, s 
hindi gyorsvonat 
gél 8)4 ómkor i 
burgban van 
másnap este 7 
órakor pedi'^Londonba'!.
(ionig tehát ‘ ' 
alatt 
d'án

A 
bői. 
csak 
zú. Magva r 
a vaggonok. ami éat’holő. 
mennvi hollandi kocsi. 
tendet is érinti !— r__.„ ,,v
nászulasok ks akadnak az J. oszlálvu 
kocökhan. Oszlóidéig 
2500-1000 korona a j 
(űriig 1200 -1400 korona, 
kocsiban reggelit adunk, 
m ú r N érne! or sz á gl ,an
Mitropa kocsiban, igen olc.' 
cabiiaeu pékl.iul 10 marka.
12-—lő márka. Koronákba 
100 koronáért teljes 
kapni, fagyasztott ,vn
kávéval. \ vonat <cho! som ké.dk 
az összes o.ez‘ J."_..... ..
san érinti. A linzi pályauiharon nagy 
pinkát hívja fel n munkásokat tűre- 
IftHíe. jóáansúKfM. A ha-

tánirsgálat Pussauban percekig 
tart. annak, aki egv bruoki 
hajuuji vámvizsgálatot átélt, ev csak 
miilah.:lg«>s epizód. A vonat itt mind- 
ösb7v hárem negyed óráig áll és jut 
még idő bemenni a német étterembe. 
A legdrágább hús itt 4 márka. Aztán 
tovább száguld a vonal a bajor mező
kön. Mindenütt gyönyörű állatok le- 
g. nek. pedig Németország éppen az 
állatokat szállilolla le legelőbb is tel
jesen az enienlc-nck. Kdlü-nöen íncgmi. 
veit földek mellett visz tovább a vo. 
r.al. aanelv öntöző csatornákkal szalad 
párhuzamoson. A wiir/burgi gyönyörű 
szölöföldek mellett egv hollandi uli- 
lársam hangosan v ctlinl a nyelvével. 
Az aschaílenburgi pályaudvaron egv 
csapul rózsuszinü sapkás diák ugrál 
fel a vonalra, vnlainehik „Burschen- 
scliafi" tagjai. Franklinéba utaznak é* 
egész utón énekelnek, Frankfurtba 
pont 4 órakor este érkezik a hollandi 
gvors mmelrends/erÜ! n. Az oszfendei 
hálókocsi egyik ablaka megnyílik és 
a hűvös eslélien egv kipirult, kacagó 
női fej pillant ki. hogv emlékezetessé 
legye ezt a., éjszakái. A pályaudvar 
előtt polgárőrök r»rkálnak és a cilinde- 
rc.s. frakkos kocsis ünnepélyesen kö
szön. mikor tízszeres taxira járó lan- 
dau’rjéhcn helyet foglalok. Mindenütt 
csönd van. záróra 11 órakor és a fran
ciák kivonulását még nem heverte ki 
a város. Csak a Wesíendben, a milliár
dosok vidékén, a RoUchildok palotája 
környékén van élénk élet és a lefüg
gönyözött márx únvesarnokos termek- 
ben.-nagyszerű koncertek kezdődőtek 
ilyenkor . . .

Kallós János.

A lenweieli megverték 
az erorz bslsevlki 

csapatekaf
Varsó, junius 28.

A vezérkar junius 25-iki jelentései 
Az ellenség tegnap megtámadta Me- 
csiv'za melletti állásainkat. Osztagaink 
a támadások visszaverése után ellene 
fámdásL í rnenlek ál s bal gépfegy
vert. valamint számos foglyot szállí
tottak be. Osztag, link megtámadták a 
Budieny lovashadcslel. Az ütközet 
mindkét részen váltakozó eredmény
nyel folyik. A harcok egyre maka- 
csabbakká válnak. (MTI.)

nagyon enyhén inlézlk, 
a voll monarchia po-gárui- 

a-mely hazulról nem 
kivan* országiba eljutni. A 

varsói, párisi, svájci és 
öntik az idv- 

rl ma Becs. Az 
induló párisi exprc-,;s 

i.-Jig. szintúgy a hol- 
I amelv Bériből reg
indul, délben Regens- 

!s éj jel Éran ki u r I !>a n. 
órakor Doverban, 9 

i. B ácstól Lón- 
most époen másfél nap 

b’het megtenni az utat. Hollón
ál.

vonat hal kocsiból áll és étkező
hálókocsiból. amelyet azonban 
Német országé a kapcsolnak hoz- 

szómnak szokatlanul jók 
mert vala- 

A vonat ()$:- 
nem csoda hál. hpgv

körülbelül 
jegy. Frank- 

Az étkező 
az ebédel 

szervírozzák, 
‘ón. Evv 
egv hús 

ál számítva 
ebédel lőhet 

rizszisel és fekete 
— •—.........'■’«>< és

Jak állomásokat ponto-

A &atíHR£toní f Kft
a főszerepben Pearl White 
a legnagyobb magyar iihndiva

a TWOUBAN
Előadáso!,: IÍ7 és ’Í9 órakor

Teljesen friwPIWIATIK
710x9!’ 7ö5xlO5
815x105. 815x1?’
820x120, 1*00x12)
895x135. tW.33 
méretekben kapható Reiman

Gizetla-iór 3.

KERTMOZi. Aiéna-ut sarkán) 
Szenzáció; Rejtelmes történetek. Hans Helnz 
Ewers és mások fantasztikus novellái filmen. 
A főszerepekben: Conrad Weidt, Relnhold 

Scbünzel és Anita Bemer.

^cimis^otsaítat,
Brillláns. arany, ezüstöt bármely hirde
tett úrnál drágábban veszek. Mendel- 

ékszerész, Ferono-köru 1. szám.

a legjobb toitetteaMrelc. Kaphatók mindenütt! 
Készíti: Hunnia Gyógytór, F.rzsébet-körut 50

X______________________ ________________n ügyleteket lebonyolítunk. TŐZSDEI[JLR| 7 Megbízásokat elfogadunk. Érte- I I In/ kezés (ilimenícs .•. nEUSCHLOSZ I LIwIb TESTVEREK, VI., Lovag-utca 2J- 
Alapítva : 1900. Telefon: 7ft-6#

Városliget FŐVÁROSI ClRCUS Tel. 55-55 

Este ’,»8 őiakon -- Délután 4 órakor 
Szenzációt béhe műsor.

4 Urmann, l'runk Ederi én a Halál megvető?
^Jegjicl^zJisszcsJejyjrodálcbanjGy^

disz.es


BUBAPEST, 1920. JUNIUS 20. HETFOÍ NMPLO

HÍREK Szlnhúz- és fllmujtíonsú$ok
— Szent László mise a budavári ko 

Fouázó templomban. A budavári ko
ronázó templomban vasárnap délelőtt 
Nagyvárad elszakiiása elleni ünnepélyes 
tiltakozás gyanánt Szent Lászíó-mise 
^ojt, amelyet Székely István prelálus, 
egyetemi tanár celdbTÚH József királyi 
herceg és a belügyi kormány képvise
lői, Ladik Gusztáv államtitkár, Kőszegi 
{Sándor h. államtitkár, valamint dr. 
iloványi Géza. Nagyvárad utolsó kép- 
viselője jelenlétében. Rajtuk kívül még 
c maffvar irredentát irányiló Védő Li
gák Szövetsége és a MOVE képvisel
tette magái. Evangélium után Székely 
tetván mélyreiliató beszédben ostorozta 
® magyar lársadaloan romlott erköl- 
cseit, melyek országunlk szétdarabotó- 
sának is közvetett okai voltak. Irtóza
tosan megjMinihődtünk értük: ma Szent 
László városában tilos a magyar szó! 
Atajd összetartásra hívta fel és a ke
resztény szellemű ujjápitő munka 
szentségére inlel le a hallgatóságot. A 
szentmisét a ..Nagyasszonyunk hazánk 
reniénye . . kezdetű Szent László- 
korabeli ének fejezte be.

— Hussár Károly Parisban. Ver- 
saillesböl jelentik szikratávíró utián: 
Huszár Károly volt magyar minioz>ier- 
elnök Parisba érkezeti.

— Elhalasztották a magyar gyer
mekek angliai nyaraltatását. Vasárnap 
délután hat órakor kellelt volna két
száz magyar gyermeknek Angliába 
utaznia. Programmszerülég külön vo 
naton uteztak volna Rotterdamig, on 
nan pedig hajón keitek volna át Ang
liába. Vasárnap délután hangos is volt 
« keleti pályaudvar a gyermekek zsi- 
ifongásúlól. Az ulolró pillanatban a 
Gyermek védő Liga plakátjait hordoz
ták körül, mely hiriH adta a szomorú 
tudósítást, hogy az angliai gyermek- 
nyaraiiatás egyelőre eknarad. mert 
Angliában, a fogolytáborban tífuszjár
vány tort ki. A kiválasztott szerencsés 
gyermekek nem akartak hitelt adni a 
plakátoknak s még sokéig várakoztak 
a keleti pályaudvaron, hátha a külön
vonat mégis elviszi őket Angliába. Ám 
" különvonat neon indult el és az előbb 
oly vidám gyermeksereg hozzátartozói- 
val együtt szomoruan hazatért.

— Az Országos Bírói- és Ügyészi Egye
sület közgyűléM, Az Országos Bárói- és 
Ügyészi Egyesület 1920. junius 27-én dél
előtt a Magvar Tudományos Akadémia 
dísztermében közgyűlést tartott, amelyen 
az egyesület budapesti és Udéki osztá
lyainak kiküldöttjei nagyszámban jelentek 
meg. A közgyűlést Adolf Selicsívén dr. 
buriai biró, az egvesfllct elnöke nyitotta 
meg lendületes beszéddel. Kifejezte h bí
rói és ügyészi karnak azt a törhetetlen 
reményét, hogv szeretett hawínk Isten 
segítségével visszafogja uyerni régi fényét j 
és hatalmát. Kérte xz elszakított teriile- ( 
teken levő kartársakat, tartsanak ki. lei- 1 
lesszék, ápolják « mag var hazához való I

Államosítják 
fővárosi közkórházakat

A főváros nem tudja a deficitet fe- 
deini — Ankót a városházán — Juilus 

e sóján már a kormány fedezi 
a Kiadásokat

főváros kőzkőnházai a rettenetes IA í
drágulás következtében, mór huzamo
sabb ideje nagy deficittel dolgoznak. A 
rossz pénzügyi helyzete most arra in
dította n kórházak vezetőségéi, hogy 
felirattal fordultak a kormányhoz, 
melyben sürgős segítséget kérlek, kü
lönben a közJkórházak kénytelenek len
nének üzemüket beszüntetni.

libben az ügyben tegnap délután öt 
órakor értekezletet tartottak a főváros 
tizedik ügyosztályának gazdasági hiva
talában, Csupor József tanácsnok ve
zetésével, melyen a belügyminisztérium 
kiküldöttjén kívül, Farkas Lajos dr. 
tanácsjegyzö és a fővárosi közikórhá
zak gondnokai és ellenőrei voltok részt.

Az értekezlet megállapította, hogy a 
főváros nincs abban a helyzetben, 
hogy a küzkórházak üzemi deficitjét 
továbbra is fedezze.

Boható tanácskozás utón a belügy
minisztérium kiküldöttjével abban ál
lapodlak meg, hogy

folyó évi július hó elsejétől kezdve 
a közkórházak üzemi kiadásait, 
egyelőre átmenetileg, az állam 

fedezi.

A kórházi orvosok, tisztviselőik és 
betegápolók, valamint egyéb segédsze
mélyzet fizetését az állampénztár utal
ja ki. Úgyszintén a7 élelmezési és egyéb 
kiadásokat is a belügyminisztérium 
előlegezi.

A prólwiidö telelte után a belügymi
nisztérium dönteni fog arról, vájjon a 
fővárosi közkórházak üzemét végleg 
államosítja-e, avagy visszabocsálja-e a 
főváros kezelésébe.

kegyelmes ur. 4 
volt cq<j kedves, 
kisgazda társada- 
aki veleszületett

listát is nvujlotl be. Délután hal 
órakor a választási biztosok befejezték 
ezt a funkciójukat. Június 29-ikéig át
vizsgálják az ajánlatokat és ha azok a 
törvényes fettételeknek megfelelnek, a je
löltek listáit közzéteszik.

— A kvttteikázó
távozó kormánynak 
szimpatikus tagja, a 
lom egyik úttörőié,
természetes eszével elismerést és meg
becsülést tudóit szerezni azoknak, 
akiknek soraiból kikerült: a löld de
rék és szorgalmas művelőinek. Nem 
volt nagy igényű ember. eguszerű hó
napos szobában, »iu képviselőtársánál 
ütött lakást, s mikor vége volt a mi
niszteri munkának és elszabadult a 
parlamentből, inkább a tarisznyájából 
szalonnázott, mintsem kisgazda társai
val a . Sárhányó"-bán ebédelt volna. 
Hazulról azután útja elvezette a kis
gazdapártba. de tömzsi testét megkí
mélte a lépcsöjárásló! és megelégedett 
a portás szobájával. Itt aratón az. asz
talra került a vinkú és a miniszter ur 
csendes kvaterkázás közben elbeszél
getett a bojkottról, az adóemelésről és 
az országos kérdésekről. S mire eljött 
a klubélet ideje, fáradtan ment fel a 

I kegyelmes ur a tükör fényes termekbe.
ahol bizonyosan nem leheteti oly ke
délyesen diskurúlgatni. mint a gortás 
páholyban. De hát istenem. a politika 
kötelez. . . .

— A Laton te iné Társaság ülése. A 
I.a fontai ne Társaság vasárnap délelőtt a 
Magvar Tudományos Akadédlu üléster
mében felolvasóülést tartott. Ex alkalom
mal spanvol, llnn és francia mesterművek 
fordításait mutálták lm Üauor Gizi éstartóié® érzését. Ulkes tapssal tegad 4t j °*" 'a‘‘ m“’i’"**’*, 

szavai után az elnök indítványára a köz- hw,/v Jcnő e,uailí”’abfln-
gyűlés Hortbv Miklós kormányzóhoz üd
vözlő táviratot küldött. Válvi Sándor di. 
űryvezető elnök beszámolója után a köz- 
eviilés megejtette a tiszt újítást: elnöknek 
Wolff Károly dr.. társelnökökké Félix 
Antal dr.-t. Székács Aladár dr.-t és Valyí 
Sándor dr.-t választották meg- ih'yvezető- 
elnök Tóth Miklós dr.y főtitkár pedig 
Borsos Endre dr. leit.

— Megtörténtek az ajánlatok a köz- 
•égl választásokra. A Rmlawrt fővArooi 
törvényhatóság újjáalakítására vonatkozó J 
törvény értelmében vasűrnap kellett át- 1

• - A népsrü\eteég legközelebb Salni ( 
Scbasliunban ülésezik. A párisi lapok 
azl irják. hogy a népszövetség tanácsa j 
legköwTebbi ülését jnlius második felé- 
b?n Sainl Sebastianban tarlju.__

Kútyakiállitás a Tatteraalhan. V;> ’ 
sámap délelőtt nagv érdek lödéi inelhtl 
nyitották meg a Taltersal-ban tz idei 
kutvtkiiHlitást. melyen a legszebb és log- 
egzotlikusabh kutyapéVdányok yewenye 
lek n kitűzött diinkért. A mcsnvitón moB- 
íetent AiJ<7tisrt<> főhercegnő i« leánvinul

Dömötör bclligymi-, íirnnymárkát, 
védnöke. A zsűri a ív1....................
Kálid’; Magdolna ur- |

•vrveny erteimenen vauirnup anueii ai- 
adutok a pártoknak a községi választó- fiával, valamint 
zokon szereplő jelölő-listákat a válasz- 1 nisxter, a kiállttá' 
fása biztosoknak. Vasárnap reggel kilenc els® ,
órakor « vkta.rtíá biztosok mnddenkk | nc.« kulvklílrak U :o-
* kerületi elöljáróságokon levő hivath-1 ...ir.r:..:.;
hikbon és este hal óráig funkcionál- ' * harmnmkal 
lak ott. Ez idő alatt átvették a ......“
pártok által a bizottsági Lú
gokra ajánlottak listáját. Erteaiilésiink 
szerint az. I.. HL. IV., V. és IX. ke
rületben a ókeresztény párt és a demok
ratáik kört teljes megegyezés jött létre és 
ennek alapján puklii mos hatót nyújtottak 
át ar illetékes választási biztosoknak, 
rcig e többi kerületbon külön listát nyúj
tóit ót a keresztény nemzeti párt és 
inás listát a <.....................................................
bmi » ,...___ _ ______ _ ____________ _ ,________,_____ ____________  ____ _ ____
este (> ómkor - tehát az utolsó percben ’ nvok közé tartozott, melyei nek tani! 
- * tűin iMáa júie «t» •«» , ajaj"

elöljáróságokon levő liivata- 
este

El
által

* Körmend? Kálmán megbrU. Egy, 
fiatal és nagy lehetetni smész hal* 
meg ma délelőtt Budapesten: Kör- 
mendy Kálmán, a Belvárosi Si4rthá« 
Ingja, aki néhány alakitásúvai 
utóbbi esetendök tegnagyoM) müTé-wí 
sikereit arattn. HaniHiLciK'vgy'éves volt, 
régebben Kolozsvárott játszott onnan: 
kerüli a Vígszínházba, ahol azonban 
nem igen érvényesült. Egy évi fővárosi 
twinjátszás után Szegedre szerződött, 
de a háború alatt, a kitűnő szemű Bár. 
dós Artúr dr. újra felhozta a fővá
rosba. A Bchűirosi Színházban játszott 
s művészete delelöpon'tjiUioz akkor ju
tott, mikor Az ötvenéves férfi fős-ro- 
repét megkapta. Ebben a szerepben 
egyszerre a legelsők közé került. Nagy 
intelligenciája, markáns jellenwö ereje 
épp oly feltűnést kellett, mint nagy
szerű maszkja, melyiyel Tisza István 
karakterisztikus alakját a színpadra 
hozta. Lexulőhii a Tériké polgárraes- 
tercben volt nagy sikere. Hal. hónap óin 
neon játszhatott, tüdöhaj kínozta s 
hosszas betegség után meg is ülte. Fe
lesége: Gömöry Vilma és kis gyermeke 
gyászolja. Temetése kodden délelőtt 11 
órakor lesz.

* Szerződtetések a Wagy. Kir. Opera
háziul!. Egyik e«te megjelenő napilap 
az operaházi szerződtetésekkel foglal
kozva azt irta, hogy Hajdú Ilonát, 
Sámson Mária és Bársony Dóra szerző- 
dósét a színház igazgatósága nem 
óhajtja megújítani. Mint illetékes iör- 
rá-sból értesülünk, ez » hír a valóság
nak 1101,1 me8 ’ a bárom művész
nőt az Operahóz máris szerződtette.

* Évadzáró tlőadások A Kirúl.v-szJa- 
fii/ődo liláiban utoljára játsszák a jövő héten oz

idei évadban fi ,:('Jgúrivurófné"-t. Marion. 
Kulinyi és Vincze népszerű operettét, 
amelv minden este sünre kerül. Szomba
ton délután a /?«Ao«í-is.kola növendékei 
vizsgálati elöodásául a ..Dragonyosok” és 
,,Az eljegyzés lámpnfénvnól" < imü operet
tek kerülnek színre félhúrom órakor 
rendkívül mérsékelt helvárakkal. Holnap 
és jövő vasárnap délután a ..János vitáx“ 
vau műsoron, unvanvsak mérsékelt hely- 
árakkal.

* A főszezon legnagyobb sikeréve! 
vetekszik az az érdeklődés, mely ,,.! 
névtelen msiohii előadások kiréri. Min
den este előre eladott táblás ház tapsol 
P. Márkus EnilTiünflk n címszerepben. 
Törzsnek, Tornainak, Urainak, l. Moi-‘ 
nái nak, Vágónak. Rét beinek és Andort 
Idának a többi főszerepben. Holnap és 
jövő vasárnap délután 3 órakor mérsékelt 
helvárakkal a „Siluio kapitány" előadá
si ismétlik meg u Magyar Színházban.

* A Belvárosi Színház utolsó hőiében 
ötször kerül színre Ráköti Jenő bájos 
liíi'dermevcr-iátéka. ,'A Meóné levelei", 
még pedig: hétfőn, kedden, csütörtökön. 
pénteken és vasárnap. Szerdán Schönhetr 
..Gyermeklragédlá -ia. szombaton a nagy
sikerű ..Három csésze tea" kerül színre.

* OebreoMi azintfriMlat a Fövároai 
Orfeumban. Eíiósz hóten n Kerin-gő aa>- 
releni.

* A Fasor Kabaréban e^éez héten » 
nagysikerű műsor kerül spinre, amelv 
mindennap megkacagtatja a nézőteret 
megtöltő közönséget.

* 8z«zofi<áráa táblás
Andrássy-uti Színházban, 
sarát eddig kivétel nélkül ___ _ ___ ____
végig, vasárnap, július 4-én tartja ntohéi 
előadását. •

* Két nagy színházi lap fúziója. ’A 
Színházi Világ és .1 Komédia, színházi 
ételünk két jeíentös és számottevő orgá
numa a szűkös paplrviszonyok niiiitf 
egyesült. Az ni lap cime Színházi Világ, 
szerkesztői Balassi Emil és Kardos Ist
ván. helyettes szerkesztői Balogh Sándor 
é« Sebők Sándor, felelős kindőja pedig 
Kondor J. Az ui kp szerkesztősége és ki- 
adóhivatala Vili.. Rökk Szilárd-utca Ifi. 
A fúzió folytán a Színházi Világ egyike 
tett legnagyobb hetilapjainknak.

* Az uj Pearl White-film u Omtiiá* 
bán ét • Tivoliban. A kőzönttág mindén 
rétegében hallatlan érdeklődés nvilafko- 
zik meg ti Omniában és a Tivoliban a 
jövő hétfőtől egyidőben szinte kerülő uj 
Pearl While-cM»lu»61m „A washingtoni 
futár" iránt. Négv hétig lf<z nnicoron ez 
a csodálatosan megkonstruált, irgalmas 
Icmáju nimnlíol.i . é« i ze e, ében Pearl 
Wbile. a IcgnagvoM) amerikai flhndiva t<|

. bámulatos • inésznői teliesltménvt. Az 
1 előadások 4, 0 és 8 órakor kezdőditek.

hoz. Egy-egv buzgó földrajz.-, vagv ma
gyar tanár mellesleg előadta a stenograílát 
Í9, piszmogott az írógéppel s ha töké
letlenül is, beleavatta 
rond-irás rejtelmeibe, 
mindeddig nem voltak, 
nek. A hivatalos lap 
közli llallor miniszter 
szerint mától 
fórum lesz a gyorsírás, szépírás és gép
írás tanerői számára s e gyakorlati tudo
mányokat ezentúl csak kvalifikált tanárok 
adhatják elő. A miniszter ..tekintettel ha
zánk gazdasági átalakulásához ........... ’ .
nagy feladatokra' , uj szervezetei Kiesi- 
telt, melynek elnökei dr. fiopcwi l.ás'.ló, 
dr. Schack Béla és dr. Fabió Henrik lesz
nek. A tanárok ezentúl külön diplomát 
kapnak ae.ól, Ír gv c háim.n tárgyi’ n 
hazai iskolákban 'ai.ithatjis.

— A berlini angol nagykövet- Becs
ből táviratozzak a MTI.-nak: A N«ie 
F-reie Pressének jelentik Párisiból: A 
Petit Párisién szerint lord d'Adernord, 
a Sir Edivard Vincent néven ismeretes 
pénzügyi szakembert dip'omaiát ber
lini angol nagykövetté nevezték ki.

— A néntrt kormány haladékot kér 
a semleges zóna kiürítésére. Pénteken 
néutel jegyzék érkezett a francia kiií- 
ügvnniniszteríuniltoí. amelyben a né
met kormány haladékot kér arra, hogy 
a Rajom bnlpariján levő semleges hónát 
teljesen kiürítse.

— Princip és társai holttestét Prá
gáim vitték. Szarajevóból táviratozzál: 
Princip és társainak 
nvait junius elsején a 
hau Időző szokolislák 
hói ünnepi menetben 
át, ahonnan Jugoszláviába 
szálJiteni. Eredetileg az volt a szán 
dók. hogv temetésiiket 0 rigómezei
csalit évforduló napján tertiáfc tn«g. 
(M. T. I.)

— Németország haj andó nyolc ml1- 
lló nrnuymárkát kártérítésül flcrlnl. A 
MTI. londoni magánjelcutése szerint a 
nőmet bizottság a kártérítés kérdésében 
cnrlékirnHI dolgozott ki. mely szerint 
.Xímelország hajlandó Francíaorsr.ág- 

. ni k a szenvedeti károkért 7.92.622.000 
1 arany márkát fizetni. Étiből az összeg- 

löl íi kell vonni az 1,361.431.100 
miit Németország ”j épi- 

munkálatokra már ki-

' A második dijat Bárdos Iván Kordk-ja. . 
: _ !_____ "■ t MombelU Paula ben egnrt ;
j franda buldoggja nyerte cl. Dijat nyert

taffaá- : m‘'# H nemrég elhunyt lt:lcrlit:ii Milliós
herceg Tschandi nevű kutyája, melyet 
Tionkongból importáltak és végrendeleti- 
lég komornyikjának hagvománvozolt.
a komornyik most 30.000 K-át kért érte. 
— vatamint Somogyi Nusl és ltosvay 
Rózsi kutyái éi az Állatkert két komon
dor is.

_____ _ _____ ___ __ —- Gyorsíró-, wápiró- és gémró-taná- 
demokraták. A VII. kerülőt- j rok. A gyorsírás. a szépírás é.« a góp- 

:• paktum ellenére a keresztény párt írás eddig az úgynevezett szabad tudomú

az ifjúságot a 
de szaktanárok 
Most mar lesz- 

vasárnapi száma 
rendeletét, mely 

kezdve külön vizsgáztató

földi maiodvá- 
jelenletf Prága 
Theresiensta^U- 
Prfifiáüa vitték 

fogják

házakkal A» 
melynek ui mii- 
táblás ház nézte

i.'si és javítási
I adó l

— Elfogott debreceni terroristák. A 
pioleládiktutiiia alatt a ukitotl terrorista- 
csapat ligtei között sze epeit Zeke László 
és fivére, Z*ke András. Mindkettő iparos* 
legénv volt, akik nugy nmbic.ióval sállal- 
kozlak a polgári elein letörésére. A tel- 
tőrcsapatok szervezésekor a Zeke-flvérok 
voltai, nz elsők. akik beléptek a gyilkoló 
gárdába. Az oláh megszállás idején elme 

; nekültek- de folvlátták véres működésű- 
; két és a Tisza innenső részein végrehaj
tott gyilkosságokban aktív rtjszt veitek:

■ igv a rábai és karcagi emberölései hc:i is 
I bűnösök. Időközben visszatértek a gyil

kos terroristák Debre<enbc, erről tudó-1 
[n '>* szerzett a rendőrség úa letartóztatta
1 mindkelti’
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A vasárnapi 
sportesemények

Footbnll. A tavaezi idény utolsó 
etsöosztáJvu bajnoki mérkőzésének ered- 
inénye: Vas- és fémmunkások—Újpesti 
Torna Egylet 1:0 (1:0 . A másodoztályu 
bajnokság döntője: VII. kerületi Sport 
Club- ■ Erzsébet falvai Torna Club 1:0 
11;0j. Rákospalotai Sport Club—-Óbudai 
Torna Club -Hl (20'. Harmadosztályú 
bt jnolkság.

Atlétika. A MAC nemzetközi atlé
tikai viadalának főbb eredményei: 100 
ni. síkfutás: I. Ktcpuska Géza MAC 11:2 
mp. Sulydobás: 1. Redő BE AC. 13:13 mp. 
Magasugrás. 1. Gáspár Jenő MAC 178 
cm. 1500 m. sikfuás 1. Némethy Jenő 
FTC 4.68 p. Díszkőim 1. Bedö BEAC 
40.30 m. 100 m. (fáttiltás 1. Püspöki 
MAC 16.9 mp. Távolugrás 1. dehmidt 
(München) 0.60 ni. 400 m. síkfutás 1. 
Fixl Lajos 51.8 mp. .'>000 in. síkfutás 1. 
Király ESC 16.13 p. Rúdugrás 1. Had
ház, v DTE 3.30 ni. 41100 ni. staféta 1. 
MAI..

Úszás. A Magyar Teslgyákoriók 
Köre usz.óversenycnek főbb eredmé
nyei 100 ni. gyorsu.szás 1. Kenyéri 
MAFC 1.06 p.. If j. liáluszús 1. Csocsán 
MAFC. 58.3 mp. 100 in. mellúszás 1. 
Iiartu SN'C. 1.22 p. Mellúszás előny
verseny hölgyeknek 105 ni. 1. Ho- 
molka Enimv MVE 2.03 p. Hátuszás 
előnvvfrseny 105 m. 1. Arányi MTK 
1.45 p. 4X200 ni. olimpiai staféta 
úszás 1. MAC 1136 p. 2. III. KTVE. 
Vizipóló Miskolci l asulasok—-MTK 
4:1 (2;l) Bíró Komimli Beír.

Alagi uersenvek
’ Vasárnap kezdte meg &. Magvar Lovar- 
fcgvlet hét napra tervezett nyári mceling- 
jét nagy közönség jelenlétében. A lovak 
között fellépőn köhögési járvány alig 
volt észlelhető, mivel az egyes futamok
ban meglehetős szánni pályázó állott 
starthoz. A nap tőfutását a 40.000 ko
ronával díjazott Tátrai-handicr.pot Alpen- 
kftnig leltárivá nyerte Talmi ezüst és 
Fnlstaff ellen. A versenyek részlete: ered
ményét itt adjuk:

I: 1. Leányasszony (Szokolai); 2. Sza- 
niszló (Altmann): 3. Eleonóra (Reinwald). 
Futott még: Osmanli (Schejbf.l); Mis® 
Teles (Murim. 2 li. első, 8 li. harmadik. 
Tót.: 10:20. Helyre: 10:11. 11.

//. 1. Néni (Podraz.it); 2. Kártyás II. 
(Altmann); 3. Ignorant (Palútij. Futott 
még: Rohr (Puszter): Csusza (Sc.he.jhal); 
C.sebogár (Prctzner): Garam (Szokolai); 
Baligrod (Persóczkv): Város (Csiszár J.); 
Hadvezér (Fiiki), 1*4 h. első, % h. har
madik. Tót.: 10:40. Helyre: 10:21, 20. 107.

III. I. Alpenkőnig (Nagy G): 2. Talmi 
ezüst (Prctzner); 3. Fa Ista ff (Szabó S). 
Futott még: Iáirifúri (Csiszár !„.); Vadász
kaland (Schejbal); Gemahl (Altmann); 
Oliaia 'Szokolai). ’j h. első, 4 h. harma
dik. Tót.: 10:27. Helyre: 10:14, 19. 41.

/V. 1. Fékoinadta (Altmanni; 2. Silá- 
rius (N&gv G.). 2 h. első. Tót.: 10:13.

V. 1. Black Girl II. (Csiszár .L); 2. 
Androchus (liaar): 3. Birtokos (Schej- 
balj. Futott még: Szada (Fiikil; Lucille 
(Hofbauer); Pergő (Szabó 1... 11.); Maya 
(Szokolai). Holtverseny 2 h. harmadik. 
Tót.: 10:90. 10. Helyre: 10:22, 13, 10.

VI. I. Ernőd (Szokolai): 2. Collega
(Csiszár 1..); 3. Csíkszereda (Prctzner).
Futott még: Komoran (Szabó L. II.); 
Kuvik (Csiszár J.): Pandúr (Schejbál); 
Hafncr (Hnar): Uccuba (Szabó S.); Mo- 
kánvíi (Fiiki); Podmclec (Mudtin). h. 
első, ötnegyed h. harmadik. Tót.: 10:77. 
Helvre: 10:20. 18. 15.

KÖZGAZDASÁG
Az uj Fahank 

megalakulás előtt
Or. Mllb Jenő, Ügyvezető alelnök 
— Kik lesznek ez IgezgelőMgl 

tagok ó* az Igezgató I
Mar hpttszu hetek óta. csaknem a Fa

bank fúziója pillanatától, kisért a pia
con az a híresztelés, hogy a régi Fa
bankot egv érdekeltség., mely az intézet 
bölcsőjétől a fúzióig, sőt részben a fú
zión túl is elkísérte, feltámasztja, s ha 
szőkébb keretek között is, de megala
kítja az uj Kubánkul. amely a régi Fa
bank régi tradícióin haladna, keresné a 
boldogulás és prosperálás lehetőségeit. 
A szentimentális eml»ereket és a régi Fa- 
bank i .dongókat kétségkívül izgalomba 
hozhi.íju ;iz a hir. amely egv pillanatra 
szemük elé kel’clt, hogy varázsolja a

Lenin beismeri Szoujet-Oroszorsztís csődjét 
Felhívta a munkásokat a tanácsok feloszlatására

Béca. június 27.

(.< V r I. mnr/tin/elenh'sc.) Mint a Neue Frete Fresne Jelenti, Lenin a 
minap besrédH mondott, amelyben ki lentette, hogy n, Orsiiig tönkrement 6s 
remélt, hogy a munkások többfíge meg fogja érteni, hogy betöltik komo y 
üzletembereknek kell válnlok, akik a tonársoknt kikapcsolják és r tanácsok 

nélkül dolgoznak.

régi Kábánk karriérjének összes állomá
sait, sikerének egész légióit. De r.r üz
leti élet nem ismeri u szcntfmentBlizmust 
és csak a történelemben szoktak megis
métlődni az események. Ahhoz, hogv a 
Fabank ilyen karriért fcefus on, először 
is fa. azután konjunktúra és végül egy 
Fónagy Aladár kellettek. Fa volt . bőven 
a háború kitörésekor és tudjuk, hogv ak
kui iban a legtöbb fakereskedő cég inzol- 
vens, vagv legalább is immobil volt. A 
konjunktúrát a háboTU hozta magával, 
de ahhoz, hogy a konjunktúrát valaki 
előre meglássa, főleg pedig szinte erő
szakosan kihasználja, mégis csak nagy
fokú zsenialitás kellett. Fónagy Aladár
unk nagv bátorsága volt mindezt meg
tenni ugyanakkor, amidőn az igazgató
sági tagok nagy része ellenezte, hogy 
összevásárolja nz inzolvens fakereskedő 
cégek érdekeltségeit, sőt hazárdőrnek is 
nevezték azok, akik később legjobban di
csérték. A fentebbiekből önként adódik 
tehát, hogv amidőn nincs fa. nincs kon
junktúra és nincs Fónagy, megvan-e még
is a bázis és fennáll-e a szükségesség az 
uj Fabank megalapítására?

Az uj Faliunk alapilói és azok, akik a^ 
uj alakulás érdekében fáradoznak, azt 
mondják mindenekelőtt, hogv szükség 
van az uj bankra azért, mert a régi Fa
bank törzsét, a fakareskedöket, egy resz- 
szort-banknál, szóval egy szakma-bank
nál, jobban kiszolgálják, érdekeiket is 
jóidban megvédik, mert speciális dolgai
kat együttesen könnyebben intézhetik.

Ezenfelül azzal érvelnek, hogv n Ma
gyar-Olasz Banknál amúgy sem tudtak 
mind bekapcsolódni és éppen a fások 
üzletének természete hozza magával, 
hogy nem tudnak minden cselben beil
leszkedni egv nagybank köretébe. Ez a 
kihatás a Fabanknál is mutatkozott ak
kor. amidőn a kisebb favállalatai nagy 
Számmal alakullak meg. A Magyar-Olasz 
Bankra nézve, az uj alakulás legfeljebb 
előnyt és uj üzletet jelenthet, mert az uj 
bank — mint előrelátható volt — a Ma
gyar-Olasz Bank felé keres orientálódást 
és ugy látszik, hogy vele kapcsolatban 
fog működni.

Az uj Fabank alapitói azt akarják, 
hogv az intézet elsősorban a fakereskedök 
hiteligényeit elégítse ki és ezeknek üzle
teit bonyolítsa le s fenntartsa a piacon 
azt a függetlenséget, amely a régi Fa
bankot is jellemezte. Látszólag itt ellen
mondás van, mert viszont föntebb azt 
irtuk, hogy az alapítók a Magyar-Olasz 
Ránk felé keresik az orientálódást. Te
kintve az üzleti és a személyi kancsoln- 
tot, ez természetes Is, mert Fónagy mun
katársai éppen ugv nem fordulhatnak 
volt vezérük ellen, mint ö egykori fegy
vertársai ellen. Éber Antal is csak ugy 
mint Fónagy Aladár, szimpátiával nézi a 
fejleményeket és igv csak érthető, hogy 
a régi kartdrsi kapcsolatnak valamelyes 
kifejezésre kell jutnia. De ez az üzletba
rátság kifejezésre jut abban, hogy dr. 
fíilb Jenőnek mindkét bankban vezető 
szerepe van. Ar. uj bank élére az alapí
tók n Hazai Fatermelö rt. vezérigazgató
ját. Hartenstein Jenőt kérték fel. akinek 
kiváló elismert képessége az alapítókat 
arra késztette, hogy őt az alakulás élére 
feltétlenül megnyerjék. A vele való tár
gyalások nem vezettek azonban ered
ményre. ugy hogy az elnöki tisztség egye- 
lőre betöltetlen marad. Alclnökül dr. Hilb 
Jenő van kiszemelve ős valószínű, hogy ő 
az ügyvivő igazgatóságban, mint admi- 
ni.stratcur delegue fog működni. Kiváló 
szerepet vitt az uj Fabank élelrehozásá- 
ban Szántó Jenő, u Standard Fatermelö 
igazgatója, ki fáradhatatlanul buzgó)kó
dolt a régi, érdemes tisztikar egybefor- 
rásún. A régi Fabank igazgatói közül 
eddig bizonsms, hogy Kemény Sándor. 
Ehrenfeld Mór. Bauer Jenő, Krahl Gyula 
részt vesznek a vezetésben, de tárgyaié- 
sök folynak még tölub volt Fabamk-cm- 
berrel az átlépés ügyében. Tevékeny részt 
vett n megalapitúshan Heidelberg Vilmos 
is, aki a régi Fabanknak legkitartóbb 
embere volt.

Az igazgatóságban benn lesz gróf De- 
genfeld JA/Act, akinek kiterjedt erdőségei 
vannak é« az ő jogtanácsosa dr. Justus 
Zsigmond. Lord Adolf, dr. Glasner Mór 
a r4gi Eabgnk ügyésze, Holzatánn Ármin,

a Viktória Fabutorgvár kereskedelmi 
igazgatója. Spietz Henrik és egy jelenté
keny pénzcsoport képviselői, akiknek 
személyére nézve nincsen végleges meg
állapodás.

Az alaptőkét 60 millió koronában irá
nyozták elő, de miután ezt az összeget 
túljegyezték, ar egyes jegyzéseket redu
kálni fogják, még pedig aszerint, hogy a 
részvényjegyzők mennyi ideig hajlandók 
zárolva tartani a papírokat. Miután a ve
zetőség nem akarja, hogy a részvény 
olyan játékpapir legyen, mint a légi Fa
bank volt, azokat részesítik előnyben, 
akik 2—5 évig tárcában tartják a papí
rokat. A tisztviselői kar megszervezése és 
a helyiség ügyében is folynak már tár
gyalások. A megalakulás valószínűleg a 
hónán utolsó napjaiban fog megtörténni.

(Itt a cenzúra egy hírűnket törölte.)

A Hazai Bank Részvény társaság. Aj 
igazgatóság elhatározta, hogv a július l>S 
1-ére egybehívott rendkívüli közgyűlésnek 
a bank alaptőkéjének 64 millió koronáról 
100 millió koronára való fe’emelését fogja 
indítványozni.

Az Első Magyar Iparbank Műnk Pé
ter elnöklete alatt tartott közgyűlésén 
elhatározta, hogy az 1918—1919. évi szel- 

i vénvt 3 » K-val váltja be és az alaptőkéjét 
20-ról 40 millió koronára emeli fel. Az 

juj részvényeket 10:9 arányban 560 K-ás 
; kurzuson kapják a régi részvényesek. A 
lökcfclemelés után az intézetnek 70 mil’ió 

1 saját 1 őkéje lesz.
I A Hungária Bánk tőkeemelése, A 
i Hungária Bank rt. közgyűlése elhatározta, 
ihogv az 1918. és 1919. üzletévek 3.667 0M) 
korona 19 fillér nyereségéből, az alap- 

, szabályszerű levonások után az 1918. és 
' 1919. évek 7. és 8. számú osztalékszdvé- 
( nyeit egyenként 24—24. vagyis összesen 
; 48 koronával (12%) váltja be. Elhatározta 
| továbbá, hogv alaptőkéjét a jelenlegi 20 
1 millió koronáról 30 millió koronára emeli 
' fel és hogy az összes újonnan krborsá- 
1 tusra kerülő részvényeket 520 koronás ár
folyamon régi részvényeseinek ajánlja fel 

: átvételre. Az átvételi jog — minden két 
régi részvény egv uj részvény átvételére 
jogosít legkésőbb július hó 19-ig gya
korolható.

Szent István Tápszsrniüvek r.-t. ju
nius hó 30-án tartandó közgyűlésén nz 
igazgatóság javasolni fogja, hogy 4 mil
lió korona alaptőkéjét 8 millió koro.iáru 
emeljék fel. olvkép. hogv 20.000 darab, 
egyenkint 200 K névértékű részvényt bo
csát ki.

A Magyar Cukoripar R.-T. közgyűlé
sén az igazgatóság javaslatához képest 
határozatba ment, hogy az 1920. évi 

1 március 31-ikével lezárt 1019—1920. esi 
üzletévre junius 26-tól kezdve részvényen- 
kint 200 korona osztalék fizettessék ki. 
Az igazgatóságba uj tagként báró Har
kányi János v. b. f. I. választották inog. 
A közgyűlést követő igazgatósági ülésen 
elnökké báró Harkányi János v. b. t. L. 
alelnökké gróf Mailáth József v. b. I. t. 
választották meg.

Felsőmagyaroruági Bánya- és Kohó- 
mű Részvénytársaság. Az igazgató^ 
mhus 5-ére rendkivüli közgyűlést hivott 
egybe. A vállalat üzemeinek kibővítése, 
megkövetelik uj alaptőke nő.elését külő- 
nören a vállalatnak szükségessé váló 
részbeni úgynevezett nacionalizálása 
miatt. Ennek folytán az igazgatóság in 
dilványozza 1. 6,000.000 korona alapi.>|.c 
felemeléséi 12,000.000 koronára olyfor- 
mán, hogy az e célhói szükséges befize
tést az elsőbbségi részvényesek szindikú 
tusa fogja teljesileni, mely egyszersmind 
kötelezettséget y*” * . . - . 

mcui, meiv egyszersmind .
válla) arra is, hogy a * 1 ,,!2&AgVZ@lf*

forgalomban lésö összes elsőbbségi rész
vényekre való becserélés ellenében be
szolgáltatja s mogseinmisitteti. Ennek 
alapján a részvényeseknek a. tartalékalap 
igénybevétele nélkül ingven részvényeket 
adnak ki s az, uj kibocsátású részvények 
névértéken kívül bcfolvó felüMlzetést a 
rendes tartalékalaphoz csatolják. Minden 
régi részvényre egy ni részvénv jut. A;- 
üzletmenet arra a reményre jogosít, hogv 
a felemelt részvénytőke legalább is 
ugyanolyan kamatozásban lesz részesít
hető, mint a régi.

A Magyar Általános Fatermelö rt. 
inelv a Magyar általános Hitelbank ér
dekkörébe tartozik, részvényeit legköze
lebb a tőzsdén bevezeti.

Uj értékpapírok a tőzsdén. A tőzsde
tanács Végh Károly elnöklete alatt szom
baton tartott ülésében elrendelte a fo
ka ii bortermelők társasága, a Malonisoki- 
gvár és az Egyesült fa- és ipar rt. rész
vényeinek jegyzését.

A DEBRECZENI SZÍNTÁRSULAT VENDÉGJÁTÉKA ! 
Egész héten :

A KERINGŐ SZERELEM

BRILL8ÁÍ4ST,
horribilis A 
áron vesz V

vöt. aranyat 
ít, ezüstöt

8NGER ékszsrMz
Rottenbillcr-utca 24

1 Telefon József 52-64

Hölgyeink réme itt van újra I 
? ? ? ------
A nyári napsugarak i
? ? ? ------

A csúnya szeplők!!
Ez ellen cr.ak c«v vedékezés léte
zik: a valódi

Diana púder
smely a legfinomabb békebeli 
anyagokból, barna, fehér, diamois 
ős rózsaszínben készül és a

Diana arckrémé 
éjszakai vagy nappali használatra-. 
A Diana-puder és Dinna-arckréme 
használata állal rövid idő alatt 
bámulatos tiszta, friss és üdévé 
válik az előbb szeplős arcbőd. 
Kis doboz, illetve tégely ára K 10.— 
Nagy .. „ ;; ;; 20—
IndenUtt kaphatóiM

FTSV

rilllánst,gyöngyöt 
aranyat, ezúaíűt, riatsége- 
kat VESZEK a LEGMAGA
SABB Árban vAcó, 

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

I

Hamis fogakat 
Briliánst 
Ékszert 
Platinát
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Mk tárgyakat 2 GO “

Kégi olajfestményt ue -o
h essDísztárgyakat tx> 3± <09 >

Érzékeny és fájós
lábakra készít
cipőket

Gerő Budapest IV, Kossuth Lajos-u. 4.
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