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J} válság
túl van a tárgyi akadályokon
Teljes megegyezés az elvi kérdésekben — Az uj kabinet programmja: 
a belső rend biztosítása, a pénzügyek rendezése, a földbirtokreform, 
a hadsereg alkotmányjogi helyzetének rendezése, széleskörű szociális 
reformok, a szabadságfogok visszaállítása — A kormányzó kedden dezig- 
nálja az uj miniszterelnököt — Bethlen István gróf és "Rubinek Gyula 

i esélyei — Az utolsó kihallgatások — .4 híi/őí Napló lu-tösttójátói —

A válság teljesen megérett a (lön 
iésre. Az utolsó audienciákon annyire 
tisztult a helyzet, sogy ina mar fül va
gyunk a tárgyi akadályokon és csupán 
a személyi kérdés vár megoldásra. Ez 
utóbbi sem probléma többé, miután 
több olyan politikus is vállalkozik a 
kibontakozás likvidálására, akik urai 
a helyzetnek, s bármelyiküket bízza 
meg kabinelalakitással a kormányzó, a 
tárgyi garanciák birtokában mindegyi
kük eredményes munkát lesz képes 
végezni. Ma tehát a vátság lényegileg 
megoldottnak tekinthető.

Az uj kabinet létalapja
Egy előkelő politikus ma igy nyilat, 

kozott munkatársunknak:

— A kibontakozás munkája abból 
az elvi szempontból indult ki. hogy 
előbb a tárgyi dolgokat kell tisztáz
ni és csak a plattform létrejövése 
után kell kiválasztani azt a Politi
kust. aki személyileg is súlyos egyé
niség s akinek talaja van a közvéle
ményben.

— A plattform már készen van 
és ezzel megteremtődött az uj kabi
net létalapja. A leglényegesebb meg
állapodások a kővetkezők: Az uj 
korinányelnök megkapja azt a kar
hatalmi erőt, auni a programm meg- 
csolntosön tisztázódni fog a hadse- 
valóts Húsúihoz szükséges. Ezzel kap- 
req alkotmányjogi helyzete. A had
sereg a honvédelmi miniszter ren
delkezése alatt egyik legszilárdabb 
támasza lesz az uj kabinetnek. Ez a 
legfőbb tárgyi garancia. amellyel az 
uj kormány útjára indul. Logikus 
fejleménye lesz a helyzetnek, hogv 

Vége felé jár a bojkott
A személyforgalom megkezdődött
Interpelláció az osztrák nemzetgyűlésen

Hollandia megfenyegette az osztrák kormányt
A Magyarország ellen folyamatba 

tett igazságtalan bojkott siünőben van. 
A személyforgalom Ausztriával a teg
napi nap • folyamán meg is kez
dődött, habár egyelőre még gyalog kell 
átmenniük a határon azoknak, akik 
Budapestről B-éosbe vagy onnan Ma
gyarországra igyekeznek. Az osztrák 
hatóságok azonban akadálytalanul ad
nak mindenkinek határátlépési igazol
ványt, aki Lajla-Brockból út akar 
jönni Királyhidártt és viszont a magyar 
hatóságok is átbocsátanák mindönkit, 
akinek útlevele és osztrák vízuma \an. 
Innen a teljes személyforgalom megin-

a kormány a hadsereg és általában 
minden karhatalmi alakulat (csend
őrség, rendőrség) leghathatósabb. 
töményben biztosított támogatása 
mellett napok alatt megteremtheti 
azt a belső rendet, amely hálás ta
laja lesz az egész vonalon — ipar
ban, kereskedelemiben, társadalmi 
téren egyaránt —- kívánatos fejlődés
nek. Gyönyörű perspektívája nyílik 
a produktív munkának s ezzel elke
rülhet iük a pénzügyi katasztrófát, 
amely Damokles kardjaként lóg a 
fejünk felett.

— Vöröslőnél kánt húzódott a ki
hallgatásokon a pénzügyi helyzetnek 
a kérdése. X X X X X X X

(A cenzora itt lő sor1 törölt.)

— Az uj kormány erős kézzel fog 
iignIlii a pénzügyi kérdéshez és a 
hatalmi eszközök teljes birtokában 
helyre fogja billenteni az áUumfinan 
ciák mérlegét. Telő alá kerül a föld- 
bintokreforrn is. Ebből a célból a 
nemzetgyűlés a kánikula ellenére 
sem szünetelteti üléseit és egész nyá
ron fog dolgozni a megoldásra váró 
szociális reformok sürgős megvaló
sításán.

— Ezzel a programmal lépünk 
igazán a 'konszolidáció útjára. Most 
a politika iránvitóin a sor, hogv 
áldozatot hozzanak személyi ambí
cióiknak és vállvetett munkával tá
mogassák azt a férfit, aki megbíza
tást kap az uj kormány megalakítá
sára. Remélhető, hogv a pártok 
ezúttal alárendelik érdekeiket a köz 
imának. Értesülésem szerint a* ille
tékes helyen cl vannak határozva

már. Minden remény megvan arra, 
hogy néhány nap múlva már semmi 
akadálya sem lesz a Magyarországból 
Ausztriába vagy az onnan ide való ulti 
zásnak. Az áruforgalom még teljesen 
szünetei s egyelőre nincs szó róla, hogy 
újból megkezdődjék.

A belügyminisztériumba 11 Tnmcsányi 
Kálmán miniszteri tanácsos, a rendőri 
közigazgatási főosztály uj vezetője, a 
bojkott dolgában kővetkező felvilágosi, 
fásokat adta a Hétfői Napló munka- 
társának:

— Ar áruforgalmat illetőleg » 
helyzet egyáltalában nem változott, 
dg a Kf^iy/sirgAlom letép IgAllaB,

arra, hogv kedvezőtlen alakulás ese
tén kellő mederbe fogják szorítani 
a párt-ambiciókat..

Kedden lesz a dön*és

A kormányzó vasárnap is folytatta 
a kihallgatásokat. Meghallgatta £ ke- 
resztényszocialista munkásság több 
vezérének, azonkívül a munkásbizlo- 
siló pénztár egyik vezetőjének a véle
ményét. Politikusok nem jelentek meg 
ma audiencián a kormányzónál- Hol
nap délelőtt a kormányzó szükkörü 
tanácskozást tart, délután pedig Gö
döllőre távozik, a'hol meghozza dönté
sét. Kedden visszatér a fővárosba és 
dezignálja az uj miniszterelnököt.

Bethlen miniszterelnöksége

Ma is két személyiség van az előtér
ben: Bethlen István gróf és Rubinek 
(nyila. Bethlen gróf régóta bírja a kor
mányzó bizalmát, rendelkezik azokkal 
a személyi tulajdonságokkal, amelyek 
kormányelnökségre képesítik. Rendít
hetetlen hive a konszolidációnak. Vele 
szemben Rubinek Gyulát a kisgazda
párt tartja pajzsán és főleg a földbir
tok reform kapcsán kívánja juttatni 
vezérszerephez az uj kabinetben. Mi
után az uj miniszterelnök kiválogatása 
a kormányzó szuverén joga, ma alig 
lehet megjósolni, hogv a két politikus 
közül melyikre esik a választása. Sú
lyos politikusok Bethlen Istvánnak jó
solnak több esélyt. Bármelyikük is ke
rül ki azonban győztesen, az ország 
hivatott vezért kap és olyan kabinetet, 
amelvnek meglesz a reális ereje az or
szág vezetésére.

lényeges könnyítések arra engednek 
következtetni, hogy

osztrák részről már a legköze
lebbi napokra elhatározó ese

mények várhatók.
Ezeket egyre jobban sietteti az a kö
rülmény is. hogy a halármenti osz
trák községek lakossága a szó leg
szorosabb értelmében éhezik. Ezt az 
éhezést nem annyira a magyarorszá
gi szállítások elmaradása okozza, 
mint inkább Mr, a körülmény, hogy 

n Magyarországgal szemben fo
lyamatba tett bojkott hírére az

összevásárolták az élelmiszer
készleteket és hallatlanul fel

hajtották az árakat,
úgy hogy a lakosság szélesebb réte
gei képtelenek megküzdeni a drága
sággal. Erekben a községeikben az
után erős mozgalom indult meg • 
bojkott ellen s hatóságaik igyekez
nek az osztrák kormányra nyomást 
gyakorolni s a bojkott beszüntetését 
kierőszakolni,
A külügyminiszfériumban így nyi

latkoztak má a bojkott állásáról:
— Az amszterdami szakszervezeti 

tanács kiküldöttei visszatértek Am
sterdamba Gratz Gusztáv dr. bécsi1 
magyar követ pedig, aki őket objek-’ 
tive fel világosi lőtte, tegnap (Buda-] 
pestre érkezett s jelentést tett H legt; 
újabb (keményekről. Fölvilágosítá-1 
saiból art az impressziót merítettük,] 
hogy a bojkott szünöben van ugyan, 
de azéirt még nem áll közvetlenül 
küszöbön s hogy a központi szak-', 
szervezeti tanács, bár kiküldötteií 
Rácsból egészen más véleménynyel 
távoztak, mint amilyennel oda ér
keztek, nem fog olyan határozatot 
hozni a közeljövőben, mely a boj- 
költ megszüntetését t ártalma zuá.

A bojkotthatározat ugyanis erő- ' 
próba volt. Most, a népszövetség 
megalakulása előtt azzal akartak 
tisztába jönni a munkásság köz
ponti vezetői, hogy tudnak-e 
nagy tömegeket mozgósítani « 
ezzel befolyást gyakorolni 

Európa politikájára.
A bojkott határozat nem a-nnyká 

Magyarország ellen irányult, mint in
kább a népszövetség tervezői ellen, 
akiknél jelentkezni akart a központi 
munkásvezetőség s be akarta bízó* 
nyitani erejét, hogy részt kérhessen* 
a hatalomból.

Az erőpróba nem sikerült.
A világ munkássága nem állt Ullp. 

ra egy emberként az amszterdami 
vezetők mellett, de ezt a szakszerJ 
vezeti tanácsok központja nem fogja 
bevallani azzal, hogy megszüntető 
határozatot hoz, mert ezzel veszedeJ 
lembe sodorná .jövendő hatalmát ÍBr 
A bojkott előreláthat ólig lassan, obj 
magától fog megszűnni.
A belügyminisztérium utlevélosztá-/ 

lyán még ma sem volt munka. Az aj
tók egész nap zárva voltak.

Interpellálnak az osztrák 
partementben a bojkott miatt

Bécs, juiius 4;
(.4 M. T. I. magán jelenléte.) Mint a 

Neues Wiener Tagblatt értesül, a ke-, 
resztényszocialista párt kedden a nem
zetgyűlésen interpellációt terjeszt elő a 
Magyarország elleni bojkott tárgyában^ 

Bécs, juiius 4.
(A M. T. 1. magánjelcntése.) Al 

Neues Wiener Tagblatt jelenti: Bitinél 
községtanácsos kérésére Wciskirchnef 
dr., a keresztényszocialista párt veze
tősége nevében interveniált Gratz 
Gusztáv dr. magyar követnél és arra 
kérte, engedjék meg az osztrák határ
széli birtokosoknak magyar területen 
fekvő földjeik megművelését. Gratz 
követ megígérte, hogy erről a kérésről 
a magyar kormánynak jelentést tesz.

Hollandia megfenyegeti 
az osztrákokat

Páris, juiius 4.
(A M. T. í. szikratáv'rata a budapesti



BUDAPEST, JULIUS 5.La ----------------------- ----------------
«ég jelenti: A Morntngpost amsterdann 
levelezője, szerint a bécsi holland kö
vet kijelent cít<‘, hogy Hollandia min
den éleliM:..zurssáll|lá>t beszüntet 
Ausztriába, ha a Magyarországba 
iazánt küldemények továbbítását meg- 
Mkudály ózzák.

Rövidesen véget ér a bojkott
, * Pária, julius 4.

/ (A ,\l. T. I. küldött tudósítójának 
'szikratávirata a budapesti rádióállo- 
bnás utján.) A Pc'it. fiepubligue Írja,, 
jjiogy a Magyarország elleni bojkott, 
Jugy látszik, végét járja. Noha a nem
zetközi szakszervezeti szövetség kikül
döttei, akik BécsbőL már hazautaztak 
Amsterdamba, semmire sem kötelezték 
jnagukal Magyarországgal szemben. 
iinégis bizonyos, hogy » bojkott hama
rosan véget ér, még pedig Ausztria ta- 
ligádba lattan kudarcával, mert egyedül 
íikérült csávába.

900 kocsi élelmiszert
*• tartunk vissza Esztergomban

Bécs, julius 4.
(.4 M. T. I. mayán jele nlése.) A 

Ifícichspast jelenti: Esztergomból ideér
kezett umiber közli velünk: Esztergom
inál kilőne uszálytbajó horgonyoz szerda 
óta, amelyben !)00 vasúti kocsirako
mány élelmiszer van, közié zsir, liszt 

; isi!). Az óriási küldeményt a délszláv M- 
' Iámból küldték 'Bécs részére, de vissza- 
, tartják a blokád miatt és nagyon való- 
iszinü, hogy a meleg időjárás folytán 
részben megromlik.

Holler miniszter
)ű Keresztény pártok szakadásáról 
La Bnlvétoal Keresztény Nemzeti 

Városi Párt naggyülése
— .4 Hétfői Napló tudósítójától —
A Belvárosi Keresztény Nemzeti Vá- 

jTosi Párt vasárnap délelőtt nag'-* 1 ii 
tilést tartott a Vigadó nagylerméi:. i i 
qrizenegv órakor Szmrecsányi György I 
elnöki megnyitó szavaiban a főváros 
igazi keresztény szellemű ntultjáról s 
«nn:rk romlásáról szólóit s végül’ azt 
n reményét fejezte ki, hogy a főváros 
ti jövőben a keresztény megújhodás 
Központja lesz. Ezután Malter István 
közoktatásügyi miniszter emelkedett 
Szólásra, aki többek közt érdekes nyi
latkozatokat lett a keresztény pártok 
fczét szakadásáról.

— Kétségtelenül! 'tapnszlalhatú 
így olyan elhajlás jobb felé, — 
mondotta — afelé nz i.űnyzat felé, 
amely nem akarja a dolgokat 
gyorsan, radikálisan, íi szellemi és 
kétkezi munkával kenyerüket 'ke
reső emberek érdekében megol
dani. Az. hogy mi keresztény po
litikusok kél táborban vagyun/k.

< okozta azt. hogy » válság egészen 
más irányban indult meg, mint 

, amilyen nz iiilram igens politika 
irányé, abban az irányban, amely 
lelkiünkkel, meggyőződésünkkel el
lenkezik. Ha meg tudtunk volna 
maradni együtt, akkor olyan kom
binációk, amelyek a levegőben 
vannak és amelyek meg fognak 
valósulni, meg nem valósulhatlak 
volna. Meg kell találnunk azt a 
közös plallformol, amelyen újból 
összeforrunk nz ország és a meg
oldásra váró problémák érdekében. 
Hosszantartó tapssal fogadta a kö

zönség a miniszter beszédét, akinek tá
vozása után a Belváros képviselője, 
Friedrieh István, lépett a terembe 
lVci.tr Konrád és Zákány Gyula nem
zetgyűlési képviselők kíséretében, Be
szédében kijelentette, hogy nem célja 
gyűlöletei hirdetni, majd azt fejtegette, 
hogy miért állott félre most a váls;íg 
megoldásóban való részvételtől. Szőke 
Gyula szólott még röviden a bekövet
kezendő községi választásokról s az el. 
nők lő Szmrecsányi zárószavai után « 
gyűlőfc a himnusz hangjaival fejező
dött he.
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A népbiztosok a vádlottak padján 
Ha kezdődik a főtárgyától

— A Hétfői Napló tudósítójától —
A királyi ügyészség tiz hónapon ál 

tartó nyomozati munkálatok után lő- 
tárgyalásra vitte a letartóztatásban 
lévő népbiztosok bűnügyét. A proletár
diktatúra bukása után, mint ismeretes, 
Kun Béla és aix>k a népbiztos társai, 
ákik a bolsevizmus idején a tényleges 
balalmal elsősorban gyakorolták, meg
szöktek és csak azok kerüllek a büntető 
igazságszolgáltatás elé, akik viszonyla
gosan alárendellebb szerepeket vittek. 
A rendőrség még mull év nyarán, leg
nagyobb részt augusztus közepén, cl* 
fogía azokat a népbiztosokat, akik 
most felelnek a büntető törvényszék 
elf'.lt a diktatúra idején elkövetett cse
lekményeikért

A vádlottak

A ma kezdődő nagy bűnügyi főlár- 
gyalásnwk tiz vádlottja van. A királyi 
ügyészség vádinditványa szerint Sk?e’ 
mélyi adataik a következük:

Vantus Károly 41 éves, reformá
tus vallásai, nős, ácsmester, előbb 
szakszervezeti, majd párt titkár.

Haubrieh József 37 éves, római 
katholikus vallásu, nős, három gyé
rnek atyja, vasöntő, munkasbizlo- 
sitó pénztári tisztviselő, majd szak
szervezeti titkár.

Bokányi Dezső 49 éves, római ka. 
Iholilkus vallásit, kőfaragó, hirlaipiró, 
a inunikáisbiztositó pénztár helyettes 
igazgatója.

Bajáid Ferenc, 32 éves, római ka 
Iholikus vallásu. nős. egy gyermek 
atyja, mülakatossegéd, tölténygyári 
munkás.
Dovceák Antal 41 éves, római ka
tholikus vallásit ,nös, három gyer
mek atyja, vasesztergályos, munkás- 
biztosító pénztári tisztviselő,' a vfis- 
és fémmunkás •szövetség elnöke.

Nyisztor György 51 éves, görög 
katholikus vallásu, nős, egy gyermek 
atyja, földmunkás és napszámos, a 
földmunkások országos szövetségé
nek titkára.

Ágoston Péter dr. 46 éves, római 
katholikus. nős, jogtanán

Kalmár Henrik 50 éves, izraelita 
vallásu, nős, nyomdász, és hírlapíró-

Kelen József 29 éves, izraelita vaY- 
lásu. nős. mérnök, a közúti villamos 
vasul volt alkalmazottja.

Szabadon Sándor dr. 46 éves, iz
raelita vallásit, nőtlen, hirlwpiró. a 
munkásbiztositó pénztár tisztvise
lője.

A királyi ügyészség 
vádinditványa

A királyi üpvészség a fogvalévő tiz 
népbiztos bűnügyében készített vád
irata felöleli a büntetendő cselekmé
nyeiknek a/t a rengeteg nagy halmaza
iét, amelyeket a proletárdiktatúra ide
jén elkövetlek. Természetes, hogy 
ezen bűncselekmények túlnyomó nagy 
részében a fogvalévő népbiztosok nem 
Úgy szerepelnek. mint a bűncselekmé
nyek lettesei, hanem nagyrészt mint 
felbujtók és bűnsegédek. A vádiindit- 
vány négy főcsoportra van osztva. Aj: 
első csoport felségsérlés és lázadás 
bűntettére, a második csoport 129 
rendbeli gyilkosság bűntettére, majd 
újabb 38 rendbeli gyilkosság lnintetjé- 
re. továbbá zsarolás bűntettére vonat
kozik. a harmadik csoport ugyancsak 
zsarolásra vonatkozik s e részben ki
lenc, alcsoportba foglalta az ügyészség 
a kfllőnhöíjő bűncselekményeket, n 
negyedik csoport az úgynevezett szov
jetpénz kibocsátása körül elkövetett 
bűncselekményeket foglalja magába, s 
ezek miatt a királvi ügyészség pénha
misítás büntette ciéinn emel vádat.

A tárgya’ás menete
A példátlanul nagyarányú biinpör 

főtárgyalása a budapesti bűn tetőt ör
vényszék esküdtszéki főtárgyfclűsi ter
mében folyik le. A bíróság öttagú biin- 

!ölanácsl>ól áll, mert ezt a pört is ter- 
retszerüleg a gyorsított eljárás sza- 

.«- y** szerint tartják meg. A bírói la-
Tclcfoa;K-4t.i gáti chiöke de. Slock# Antal kúriai

bíró, ugyanaz, aki a terroristák l>ün- 
pörében elnökölt. Szavazóbirák dr. 
Csekmanek ' Rezső, dr. Keresztesig 
Gyula', dr. Nagy Béla és dr. Fayl Ivor. 
Pótbiró dr. Czirer Ákos. A vádható
ságot dr. Aczéi Imre királyi főügyész- 
helyettes' és dr. Moldouányi Géza ki
rályi ügyész képviselik. A védők név
sora a következő: dr. Ágoston Péter 
védője dr. Blauner Mór, Bokányi De
zsőé dr. Nagy György, Haubrieh Jó
zsefé dr. Berend Béla, dr. Szabados 
Sándoré dr. Gál Jenő. Bajúki Ference 
dr. Nagy Mihály, Kelen Józsefé dr. 
Székely Aladár. Kalmár Henriké dr. 
Hojtás Ödön- Dovcsák Antalé dr. Do
mokos Andor és Nyisztor Györgyé dr. 
Torday Gábor. A főtárgyalást szokat
lanul nagy és általános érdeklődés 
előzte meg. A királyi ügyészség főigaz
gatóját hetek óta ostromolják érdeklő
dök a tárgyalásra szóló belépőjegyek
ért. A fővárosi sajtó képviselőin kívül 
a külföldi nagy hírlapok szintén tudó- 
si tékát küldöttek a fötárgyalásra. Több 
angol, amerikai, francia és olasz nagy 
újság, továbbá számos bécsi hírlap kül
dötte ide tudósitóját.

Budapss't köszöneté 
Amerikának

Ünnepély
a Múzeum-kertben

— A Hétfői Napló tudósítójától ■—
A fel lobogózott Muzeuinkerlben va

sárnap délelőtt impozáns ünnepség ke
retében mondott köszönetét a főváros 
társadalma az amerikai missziónak 
azért a megbecsülhetetlen segítségért, 
amelyben már közel egy éve részesíti 
a magyar gyermekeket.

A Múzeum lerasszán felállított oltár 
körül ültek Amerika képviselői: Mr. 
Thomson konzul és felesége, Pedloiv 
J. G. kapitány, W ormán C. R. és Brown 
G. T. hadnagyok, Nothherry dr. oma- 
lai egyetemi tanár. A kormány részé
ről mekjélen-tek Simonyi-Semadam 
Sándor miniszterelnök, Soós Károly 
honv. miniszter. Korányi Frigyes és 
sokoropátkai Szabó István miniszterek 
és Palaesy Dénes államtitkár, a kertet 
és az úttestet pedig ellepték ar iskolák 
növendékei és a fővárosi cserlkészxssa- 
patok. A Köz-szolgálati Alkklma-zottak 
Nemzeti Szövetsége Heeger Árpád fő
mérnök vezetésével vonult fel.

Az ünnepséget szentmise vezette be, 
amelyet Zadravecz István tábori püs
pök celebrált; a karéneket a Budai 
Dalárda tagjai adták elő. A szentmise 
befejeztével Zadravecjj püspök mon
dott nagyhatású ünnepi beszédet, A 
szivekbe markoló beszéd után a ma
gyar Himnuszt, utána pedig Amerika 
nemzeti dalát játszotta a katonazen?- 
kar. amit az ezrekre menő közönség 
áhítatot csendben, a kivonult hadap
ród félszázad pedig feszes Vigyázz! ál
lásban hallgatott végig. Végezetül a 
kormány tagjai tolmácsolták az ameri
kai missziónak őswinte bálijukat.

A brüsszeli tárgyalások
Pária, julius 4.

(.4 MTI. szikralávirala a budapesti 
rádióállomás utján.) A Temps a brüsz- 
szelj tárgyalásokról a következőket 
Írja: A szombatra tervezett teljes ülést 
elhalasztották aaért, hogy a miniszter
elnökök újabb közvetlen tárgyalások
kal Belgiumra nézte kedvező és elfő 
gadható megpldásra jussanak. Mille- 
rand és Nymom belga WBügymlnisz- 
tér a délelőtt folyamán hosszasan ta
nácskoztak s a fejtegetések során nyil
vánvalóvá lett, hogv Belgium Német
országgal szemben támasztott elsőbb
ségi igényeiről nem mondhat le. 
Brüsszeli jelentés szerint a szakértők 
megállapították, hogy május végóig 
Németország három millió. torna Món-

nel maradt hátralékban. A szakértők 
vélemónye szerint a német kifogások, 
nem fogadhatók el. Franciaország es 
Olaszország sgéninsegére való tekin
tettel el'helározfíák. hogv a Sténszálli- 
(ús ügyét a többi kérdést megelőzően 
fogják a német megbízottakkal letár
gyalni. Brüsszeli jelentés szerint va
sárnap délelőtt és délután a francia, 
angol.'olasz és belga miniszterelnökök 
közvetlenül lanácskorJak. Az olaszok 
a néme-t kártérítési fizetéseknek húsz 
százalékát követelik- A francia és an
gol megbízottaik igyekeznek az ola
szokkal kielégítő megeyezjésre jutni.

A görögök győzelme 
Musztafa Kemal felett

Konstantinápoly 
angol parancsnokság alatt

Páris, julius k_.
Londonliól és Athéniből érkezeti 

egybehangzó jelentések' szerint az an
gol kormány javaslatot tett arra nézve, 
hogy Konstantinápoly a tengors/.'o- 
rosok egységes főparancsnokság alá ke 
rűljenek és o főparancsnoki tisztséget 
angol tábornokra bízzák. (M. T. 1.)

Pária, julius 4.
Görög harctéri jelentés: A görög 

asaijxatok megszállták Akbdsszárl és 
Musztafa Kemal liadseregéből 1200 
embert foglyul ejtettek. (M. T. 1.)

Caunarvon, julius 4. 
megszállták a 

Szmima közötti 
összesen 1200

A görög csapatok 
Márvány-tenger és 
Jenlikosuri hegységet, 
foglyot ejtettek és 64 ágyút zsákmá
nyollak. A török csapatok menekülő 
ben vannak. A megszállott területen a 
török hatóságok ö görög katonaság -Iá- 
mogatásáv'al folytatják a hivatalos 
ügyek vezetését. (M. T. t.)

Olaszország
elismeri Albánia függetlenségéi

Béc*. juliufi 3.
(A MTI. magántelcníése-) A Neue 

Freie Pressének táviratozzak Lugnnó- 
ból: Olaszország és Albánia egyez
ményt kötöttek, amely szerint az olasz 
kormány elismeri a tiranai albán kor
mányt. Albánia függetlenül adminisz
trálja tartományait. az albán területe 
két elhagyják az olasz csapotok, az 
albán nemzet pedig szabadon védel
mezheti integritását.

Előadások: ^5, *47 és H9 'órakorEl

A (Mlnflonl futft
második része:
Az ellenfél leveti Mércét 

a TIVOLIBAN

"■■StfrSSRj—- Árban
veszek. Wychogrod, Tisza KAlmán-tér
13. szám. Hívásra jövök. 

a legjobb toiletteszerck. Kaphatók mindenütt!
KéBzHhHunrHa^yógytár^J£rzsébet-körut^5ö^

A Mlnftonl futtr
második része:
Az ellenMI leveti Méreti

az OmhiAbah
Előadások kezdete: 4, 6 és 8 órakor

BRILLIÁNST, 
horribilis >IN«R *ka»rhts 
áron vesz ■ Rottenbiller-utca 34 

A Telefon józsef 52-W

Fővárosi cirkuszVárosliget

imakor*’ * btllllíni lultml nnimaur
Kizárólag külföldi attrakciók. Cíft- 
törtök és szombat d. u. 4 árakor 
nagy családi és gyermek-elöadts 1

lVci.tr
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HÍREK
— Kehéoszlották a belüfcymintexlé- 

rium rendőri főosztályát. A belügymi
nisztérium rendőri ttSoszlá'iya az 
utóbbi időben a vidéki rendőrség al- 
Jamositása óta, nagyon túl volt terhel
ve munkával s a tisXvisekiknek olyan 
sok volt ívz aktájuk, hegy sürgős ügyek 
hónapokig heverjek elintézetlenül az 
íróasztalukon, A niiniszlerlanács mosl 
ugy segített ezen az úlla|x>lon, hogy a 
londöri főoszlályt ketté osztotta. A 
r-gi föc«zlá.Iy, melynek- élén dr. Szekér 
András miniszteri la-fiúcsos áll. csupán 
nz államrendurs^g személyzeti ügyeit 
intézi a jös-ölwH, a kinevezések és áthe
lyezések dolg^tt, mig az újonnan felál 
lilotl rendőri közigazghlá-si főosztály, 
jniely*et dr, l'omcsányi Kálmán minisz
teri ImnV’sos vezet, vei le út az ország 
belső rendje és békéje fölött a legfőbb 
felügyeletei.
- — Egy francia újságíró Szegeden. 
jegedről táviratozzék: Tegnap Sze
geden időzött Paul Regnier, a párisi 
Sntransigeant tudósítója, aki Oláh
országban és Erdélyben járt és most 
Budapestre igyekszik. A szegedi újság
írók előtt kijelentette, hogy teljes tár
ig világosság#a 1 fog beszámolni lapjában 
h tapasztaltakról. Ez. a tárgyilagosság 
i— mondotta — egyáltalán nem lesz 
kedvezőtlen a magyarokra és nagyban 
hozzá fog járulni ahhoz, hogy az eddig 
helytelenül ismert magyarokat a kül
föld a maguk igazi nagyságában és mi
voltában ismerje meg. (M. T. I.) 
, Megzavart választási gyűlés. Va
sárnap délelőtt tizenegy órára a József- 
'városi Nemzeti Demokrata Polgári 
3’árt az ()m.niál)a gyűlést hívott össze, 
b közelgő községi választások ügyében. 
A terem zsúfolásig megítélt érdeklődők
kel. A gyűlést Füzesséry Zoltán beszéde 
nyitotta meg, mely nem minden inci
dens nélkül hangzott el s a közbeszó- 
Kások már előre sejtlették, hogy a gyű
lés botrányba fül. Alig fejezte lw 
Füzesséry beszédét, az utcáról zajongó 
tömeg tört az ülésterembe, mely a gyű
lő* folytatását megakadályozta. A ko
moly résztvevők erre elszéledtek, de 
azért a késő délutáni órákban is nagy 
és lármás közönség lepte el a® Omnia 
lennél és környékét.

—- Templomrablás. A ninkaóvári ka
tolikus templomot a minap rirradóra 
ismeretlen tuütesek feltörték és elrabol
ták a tartót. Az egyre sűrűb
ben megismétlődő templomraíklásoknak 
niegakadálycxzására srróf Mikes János 
)ne«yéspüs.p«>k körlevélben hivfia fel a 
S-apságot a s»irk<»éges óvóintiózikedósek 
ínefftétfelére.

Az orosz hadifogságból. Király- 
'hidáról táviralozák: Ma reggel H ma
gyar ijszt és 65 katona érkezett orosz 
hadifogságból Királyhidára. Itt a ka
tonai hadifogolvfogadó-bizottság vette 
át ökot. (M. T. 1.)

— Hatsíáz magyar gyermek Svájcba 
Utazott Vasárnap este 8 órakor a 
magyar kir. honvédelmi minisztérium 
L’OC. szúnju líórháMvonután hatszáz 
ragyái- gyermek utazott el Svájcba 

I wom hónapi üdülésre. Velük utaí.’ott 
Beorg Btirnie svájci kapitány, a Nem
zetközi Vöröskereszt Egylet budapeati 
megbízottja is. Kevéssel lial óra el-ött 
megérkeztek az útnak indulók elbu- 
tsuztaiására gróf Széchenyi László 
gycrmdküdiüHelésügyi (kormánybiutos. 
b Gyermekvédő Liga elnöke, aki lelkes 
hangú beszéddel búcsúztatta el a gyer
mekeket. Ezután a gyermekek kato
nás rendben, csoportonként elfoglalták 

kocsikban (kijelölt hollóikét, vacaorát 
kaplak és pontban nyolc órakor meg
indult velük a Imrminc kocsiból álló 
vonat.

— A francia kormány lefoglalta ai 
egész gabonatennéaf. A frtsncla ka
mara legutóbbi (Rézén a lakosságnak 
gabonával való ellátásáról tárgyalt és 
hosszabb vita után elfogadta anaak a 
tön ényjuvaslntnak első két cikkelyét, 
amely meghatalmazza az államot, hogy 
egymaga vásárolja össze az egész ga
bonatermést. A törvényjavaslat egyut- 
•'I megállapítja a gabona árát is, azon

kívül megállapítja, hogy egy kilo- 
K’iunm kenyér ára legfeljebb 1 frank 
M centimé lehet. (Mt z ZJ

fl StromfelHgy tárgyalása
, 8i tanúkihallgatások folytatása
A tanuk kedvezően vallanak Stromfeldről

Ma reggel kilenc órakor folytatta a! 
JUUIK/CJU IfWböHlT C£I’V j 

des bűnügyének tárgyalását. Az első | 
lanu Takács Béla alezredes volt. k’-I ! uulU'vtrnw 
lanu vallomásában ad mondotta, hogy kaímúval 
a proletárdiktatúra kitörése előtti na-! 
pon találkozott Stromfelddel, aki elölt 
azt a kijelentést tele, hogy a proleár- 
diktatúra kitörése csupán napok kér
dése. Erre a kijelentésre Stromfeld 
azl a választ adta, hoev nam napok, 
hanem órák kérdése. Ezf fl vádlott 
ürömtől .sugárzó arccal mondta. Ja
nuár liaválmn egy MOVE gyűlésen be
szélgetett Stromfelddel. Akkoriban $zö 
volt, hogv Stromfeldet kinevezik had
ügyi államtitkárrá.

— Én — mondotta a lanu — felso
roltam Stromfeld elölt azokat a köve
teléseket, amelyeket támasztanék ab
ban az esetben, ha hadügyi államtit
kárrá akarnának kinevezni. Stromfeld 
kijelentette, hogy elvileg teljesen egy 
állásponton van velem. Amikor azon, 
bán Stromfeldet hadügyi államtitkárrá 
kinevezték, egyet sem valósított meg 
azon pontok közül, amelyeknél; vég
hezvitelét az előttem tett kijelentése 
szerint vállalnia kellett volna. Ismerem 
Tömböt egv memorandumát, amely
ben arról van sző, hogy Tombor és 
Stromfeld ajánlották Károlyinak, hogy 
adják át a hatalmai a kommunisták
nak cs térjgnck át B proletárdiktatú
rára.

A következő teára Debreczeny István 
őrnagy’. Hallomásból tudja, hogy

Stromfeld a fronton erősebb kom
munista beszédeket tartott, mint 
Böhm, Azt is hallotta, hogy Strom
feld birla rá Károlyit, hogy a kom
munistáknak adja át a hatalmat. 

En Tombor alezredes írásbeli nyilat, 
kosaiéiban állott, amelynek eredetijé
ben Wzonban az is lr?nne volt, hogy az 
ország területi integritásának érdeké
ben. Azt tudja, hogy Tomhort rendel
ték ki Stromfeld ellenőrzésére.

Fábián Gyula mérnök a (következő 
(ami. Győrben egy lakásban lakiam 
Stromfeld ezredessel. Egy reggel elment 
hazulról, s mikor délben hazajött, kon- 
sternálva hallotta, hogy az ezredest 
autón terroristák magukkal vitték. 
Meggyőződése, hogy Stromfeld nem
zeti érzésű és nem kommunista volt. 
Pogányt gyűlölte. Az volt a szándéka, 
hogy magyar nemzeti hadsereget fog 
szervezni. Mindig civilben járt, soha 
sem viselte vezérkari főnöki egyen
ruháját.

— A debreceni szín társulat műsora, 
A Fővárosi Orfeumban játszó debreceni] 
színtársulat műsora juliUs 5-éiől l!-jg a 
kővetkező: Hétfő: Bíboros, kedd: Kórne- 
villci harangok, szerdán és csütörtökön: 
Nebántsvirág, pénteken, szombaton és va
sárnap este: Régi erdélyi lakodalom, va»‘ 
sárnap délután: Ncbántsiirág,

— Mindig elővételben kelnek el az 
veszet jegyek A névtelen asszony aló- 
adásaira, melyet a jövő hét minden es-- 
tájén meg-sm ételnek a Magyar Színház
ban.

— Az ellenfél leveti álarcát Amint 
t. az elől elátható volt Az uj Pesti Whitir 

)UÍHÍk‘aí púrjhv. MíiiviU ctalU- , -t htirwüc ele-
. .. ízűi, k ■. ■’*,ent4r!* vtkere van az Üjmzábi-n ee aAjánlott., hot) ezt a Ur4<<t Tivoliban. Jövő heten a film mawdik 

megbeszélés lírgyavu. lobben , lim k,rili MÍnra. a, »U«M itató 
jlai a kérdéshez és mitldtriki ’ álarcét. Ar előadások az Óloméban 4,

Ma reggel kilenc urakor folytatta a ' Utána Kozma Ferenc őrnagyot ball- 
hadbíróság Stromfeld vezérkari ezre-j gatba ki tttrei&ént a haditörvényszék. A 

i i. íx .. x. . .1.^ Ludovikán voltain tanár — mondotta
Rki I lanttvaRomásáíban. — Egy vacsora al- 

J Nemcszek főhadnagy azt 
ajánlotta, hogy a tisz-likarnak vala
melyik politikai párthoz kellene csatla
koznia. ..................
tegyek megbeszélés tárgyává. T 
hojtfászóllak a kérdéshez és mindenki' álarcát. _ ________ __  __________
minden befolyástól menten nyilvánít- 6 és 8 órakor, a Tivoliban Hö. M7 te 
halta ‘nézeteit. Stromfeld véleménye az u0 ór»l-^ 
volt, hogy ő bármilyen pánttal haj
landó szövetkezni, amelynek pro- 
granunja

a rend, a fegyelem és munka 
helyreállítása.

Flcischacker Rezső százados a követ- 
kezű lanu. Elmondja, hogy a forradel-, ,„ra „ TO^uwl. ,
nwk után Stromfeld minden idejét a rést beismertek. Ijekieérttfk 
J.udovika szervezésének szentelte, ügyészség fog-házába. 
Stromfeld soha pressziót nem gyako-! — Fedák Sári Szegsésn. Ma eete kec-
rolt reánk, de még csak célzást sem di meg négynapos vendégszereplését 
lett arra nézve, hogy lépjünk be a szó- , l'cdák Sári Szegeden. Darabokban játszik 

. ., , , . pk chuiisonnkiil ud pIA PorlnArAí Uj.’./w
caaldemokrala partba. |(j á,ua,f t

A szolnoki napok alatt Sfrontf®^ ' méze* Gvula. 
minden erejét arra használta lel, hogy 
a csűrbe hadból fegyelmezett hadsere
get teremtsen. Május elsején jöttünk 
ki Gödöllőre, másnap hallottuk, hogy a 
románok átkeltek a Tiszán, a csenek, 
valamint a francia hadsereg is etönyo- 
múlnak Pest felé. Mejíbeszéltük. hogv 
n székely hadosztálylyal bevonulunk 
Pestre, hogy az anarchiát meggátoljuk, 
meri ugy hallottuk, hogy Kun Béla 
Pestről megszökött s Pesten nincsen 
központi vezetés. Megbeszélés közben 
érkezett hozzunk Böhm, aki az összes 
híreket megcáfolta. így természetesen 
további megbeszéléseink abban marad 
lak.

Most egy vörös hadsereg van a ke- ____ ___ __________ _ _____ _
tünkben, — mondotta előttünk a fő- fáink a büszke bajnoki óimért, amelyet 
hadi-szálláson Stromfeld, — de ha győ-' szép eredmény elére*® után axerez/tók 
zunk, a nemzeti érzés válik a hadsere
gen úrrá.

Akkor újból a tényleges tisztikar ve- 
heti kezébe a vezetést, s minden jobbra 
fordul. Kassa bevétele után valóság
gal németi alapra helyezkedtünk. Cle
menceau jegyzéke alapján a tanács
kormány elhatározla. hogv az ofTenzI- 
vát beszünteti és a felvidéket a csehek
nek újból,, visszaadja. Erre Stromfeld 
otthagyta állását.

Az utolsó tanú. Tomka Zeitén al
ezredes, tanúvallomásában elmondja, 
hogy Keiter szái.’adostól hallotta, hogy 
Stromfeld épp oly ellenforradalmi ér
zésű. mint ők maguk.

I

Jáö órakor kezdődnék.
-• Elfogott batörőbanda. A kecske

méti álla ni rendőrség elfogta Fekete Pál, 
Kovács István. Fridi András és Maró* 
kity István fiatal császártóltési föld
míves legényeket., akik az utóbbi idő
tlen rengeteg betörést követtek el é« 
különös előszeretettel a pincéket, élés
kamrákat és magtánaJw.t dézsmálták 
meg. A tetteseket, akik a legtöbb bet'ö- 

.................. c a királyi

i és chansonokat ad elő. Partnerei 3/eszefv 
Ili, Szilágyi Rózsi, Pártos Gusztáv és Sxe-

SPORT
a.AS&al

A vasárnapi 
osztrák aradmónyak

A Magyar Atlétikai Szövetség ren
dezésében vasárnap délután kerültek 
eldöntésre Magyarország 1920. éa-i atlé
tikai bajnokságai, nagyszámú közönróg 
előtt az üllői-uti sporttelepen. Népes 
mezőnyök keretében küzdöttek ^tlé*

— Zavargások al élelnUszerdrága. 
Bég miatt. Hóimból táviratozzék: Teg
nap délután zavargások voltaik nz 
élelmiszerek drágulása miatt. A piac
téren mrloti gyűlésen elStalározlák. 
hogy követelni fogják az élelmiszerek 
árának felére való leszállítását- A tán
lelök a gyűlés után bementek az élel- 
miszerilzleteklbe és maguk árusilollak 
el mindent 50 százalékkal olcsóbban az. 
eddigi árnál- Az eláwisilás mindenféle 
rendbontás nélkül ment végbe. (MTI.)

— Oloéoanktrmktéék • *»)•“>« w' 
len. A MagyarortwAyi CLpőnagykerea- 
Jredők Egyesülete te & Oipőipa-rosok te 
Cipőkereskedők Országos E*y«wl«te 
együttes ülést tartott, amelyen Krauta 
Vilmos a Cinőnae.vfceT«k«idk Egyesü- 
taténsk ügweertö elnöke tartalmas be
nődben tiliakoeot*. a magyar cdpökeree- 
kedelmet sújtó bojkott ellen. Dr. Láncra 
Jenő főtitkár »» ui adóiwaeUtat te- 

m<>— Veesedelmes telhűssakadís Ka
posváron. Pár nappal ezelőtt > Dunán 
tul déli felében, különösen Somogy- 
és Zalavármcgye területén, óriási fel- 
hőszakadát volt, amely jégveréstől kí
sérve ugy a gyümölcs-, mint a gabona
termésben jelentékeny károkat okozott. 
Különösen nagPm*rel'i vnlt a fc|Ms,a' 
kádár Kaposvárott, alhoi az órákon át 

tayta yizár a yáror tonüietéeiek hK-

nagyobb részel víz alá borította és az 
épületekben is nagy pusztítást vitt vég
hez. A villamostelep szivattyú-kamrá
jában embermngasságot ért el a víz, ki
mosta és széttörte n vízvezeték fő- 
csövét, ugy, hogy a vízmüvek üzemé- 
ibctfi jelentékeny zavarok állottak elő. 
Több helyütt lesodorta a felhőszakadás 
a házak tetőzetét és pillérlömbök he
vertek az utcán. A KontráSi-ulcán 
8—10 négyzetméter aszfalUemczeket 
tolt ki a kocsimra a szennyes, barna 
ár. A külvárosok teljesen víz alá kerül
tek, egyes helyeken csak csónakkal le
hetett közlekedni. A vetés Kaposfüred 
határában neon Is víz, hanem iszap
réteg alatt áll. A kukoricákat kifor
gatta, a vetést teljesen megdöntötte, a 
gyümölcsöt leverte és edusztaitla a víz. 
A sertések és a háziállatok az ólakban 
fulladtak meg. sok helytm Ölestől
együtt elsodorta az állatokat a felhő-. 
szakadás. A kár ezldőszerjnt még fel- ’ 
becsülhetetlen. de biztosan meghaladja 
az 5 millió koronát. . |

— Ritkái Márton a Soala-ttinházban. 
A Scala-Bsiinház i«a>z«atósáíra, hogy mi
nél érdekesebbé tejjvo a Szép Hete n a 
amúgy is pompás előadásait. Menclaus 
szerepére leszerződ tette Ritkái Már
tont, aki hétfőtől kezdve tU SS tó" át fog 
vandéeraeropplai. <

meg legjobb atlétáink.
A vasárnapi bajnoki eredményekkel 

Magyarország ismét bebizonyította. hogy 
atlétái különb teljééi menyeket. produ
kálnak osztrák szomszédainknál. •kik
nek vasárnap volt ugyancsak nagy atlé
tikai viadaluk és eredményeik.- •melye
ket alább közlünk, sokkal gj-engébbek.

magvar osztrák 
eredmény

100 m. Krepuska^Fleischer 11,2 11.6 mp.
200 m* Rrepuska-Bürger 83.4 24 mjK 
400 m. Fixl — 50.6 —
800 m. Benedek-Frleda 2.2 2.16 p.

1500 m. Grosz-Friade 4.8 4.11 p.
Rúd ug. Hadházy-Kraut 3.40 3.18 m. 
Magas ug. Gáspár-Fetter 1.82 1.68 m. 
Diszk. Bedő-Kammeror 39.79 38.45 m. 
fávolugr. Acél — 6.37 —
Sulydobés Bedö — 13.40 —
Gerelydob. Csejtey-Heidt 46.60 46.30 m

Érzékeny és fájós
lábakra készít
cipőket

Gerő Budapest IV., Kossuth Lajos—q. <

j

Hölgyeink réme Itt van újra! 
? ? 7 —-
A nyári napsugarak!
? ? ? ------

A csúnya szeplőkl!
Kr. ellen csak egv vedékette léte
zik: a valódi

Diana púder 
iimely a legfinomabb békebeli 
anyagokból, barna, fehér, obamois 
é* rózsaszínben késiül és a

Diana arckrémé 
éjszakai vagy nappali használatra. 
A Diana-puder és Dinna-arckréme 
használata1 óllal rövid idő alatt 
bámulatos tiszta, friss és üdévé 
válik az előbb szeplős arcbőd. 
Kis doboz, illetve tégely ára K !0.— 
Nagy ,. „___;; -0 - "

M I r d a r ü 11 kaphat1:!?
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Kerékpár- 
f és motorverseny 
*r,
.‘ Az Edison Kerékpár Egyesület vasár
nap délután kerékpár- és motorversenyt 
rendezett, amely kitünően sikerült. Kísér
tet alkalmával megjavitották a motor
verseny eredményét az 1000 m. távon. 
’JHbő Dénes az uj rekorder, ideje 51.5 mp. 

.LAz eddigi rekord 53 négyötöd mp volt. A 
llöbb eredmények a következők:
i Moturversenv 10.000 m. 1. Bibó Dénes 
(ÉKE, Korpáx László, Szőcs János és Za- 
■áácz József kiálltak. 9.18 p.

Tandem-verseny. 1. Ptrítu—Porsch-vkr 
fiFTC 3.17 p. 2. .Vagy—Grímm-pár EKE. 
*3. Velvárt—Rusovszky-prír (Vil.)

Vadász-verseny. 1000 m. 1. Drescher 
p4PÓt (Vil.). fílasclike Henrik (TKK). 
It4igni?r Béla (FTC).
. Pontverseny. 1000 m. 1. Baranyai Já- 
(nos 11 p. 2. Blaschke. 3. Gödönu István 
mTKKi 5 pont.

. Vaskerekesek versenye. 1000 m. 1. 
iT.őfA István .(Vil.). -2. Banlczku József 
j^KKK). 3.' Tófi/ István (Vil.). . .

Arany-Dezső Emlékverseny,. 1. Welmart 
Vándor. 2. Grimmcr Jénos. 3? Ricsovszky 
Mihály.

Mptorvezelés verseny 25 kim. 1. Tóth 
•rula. 2. Rartos Gyula. 3. Bulla László.

Alatt versenyek
JBvönvörü, napsütéses időben, óriási kő- 

fcön&ég jelenlétében folytatódták ma « 
5ovaregvleti óvári versenyek. A 'köhögési 
’járvánv miatt ismét kevés pályázó állóit 
starthoz. A nap lóversenyét, a kétévesek 
rtOiOOO koronával díjazott ligeti-díját, 
íküzdelem után fejhosszal Baronin nyerte 
• favorit Hala vány ellen.

1 IA versenyek részletes eredniényél itt 
•diuk: . -

1. L Gvcra vetem (Altmann),. 2. Hiúba 
(Pődrazil). Feltartva*;4 h. első. Tpt. 10:10. 

, fi. 1. Talmi ezüst (Pretzner), 2. Vezér 
ÍAHmann), 3. Galambom II. (Haar). Fű
tött még: Rohr- (Csillag). Rillikom (Szabó 
•é?.), Balata (Csiszár J.)..NyakK első, 3 1u 
harmadik. Tót. 10:16. Helyre 10:14, ,17..

•III. 1. Baronin ;(Csiszár .!.), '2. Halavány 
t(Altmsnn), 3. Spinnette (Pretzner). Nyak
hosszal első, 2 h. harmacfik. Tót. 10:26.

IV. 1. Árvácska (Altmann), 2. Scstlíla 
(Nagv G.), 3. Csajkás (Réinwald). Futott 
még: Aurelianus (Markó), Pergő (Pretz
ner), Magda (Fíikl). Fejh. első h. 
tharmadik. Tót. 10:18. Helyre 10:11, 11.

V. 1. Birtokos (Pretzner),. 2. Nevelő 
(Altmann). Röv. fejh. nyerve. Tót. 10:13. 
. VI. 1. Cornette (Altmann), 2. KabsHa 
IRichter). 3. Mátyásföld (Pretzner). . Fu
tott még. Szaniszló (Akashi).’Kuvik'(Csi- 
IMár.'JÜ. Bóbita (Podrazil), Ö‘te (Haar), 
íDelnő (Szabó S.). 2 h. első, 2 h. harma
dik. Tót. 10:43. Helyre 10:15, 28, 13.

2.

KÖZGAZDASÁG
A Hazai Bank tőkeemelése. A Házai 

Bank Rt. alaptőkéjét 64 -millió koronáról 
100 . millió koronára emelte fel.' Minden 
JcéUrégi részvény alapján egy uj részvény 
550 korona telquel árfolyamon július 2-tól 
8-ig yehető át a bank pénztóránál. A tőke
emelést, melynek folytán a bank kimuta
tott. saját lökéi kereken 200 millióra1 emel- 
.keánek, m intézet üzletkörének, különö- 
len iparvállalatainak állandó fejlődése in- 
Hokolják. A közgyűlés az igazgatóságba 
hj tagokként beválasztotta gróf Wenck- 
heim Dénest, Sobmidt Riahárdot és Kónyi 
Hugót.

A Pénzintézeti Központ 1918—19^ 
bgyesitett, mérlege 1.25 millió K nyere- 
béggel- zérjil. Megemlítjük, hogy » ál
lamkincstár követelése 640 millió K.
1 tágók folyószámlakövetelése 440.6 mil
lió K. s tanácsköztársaság idejébi'il 
Származó ügyek rendezésével összefüggő 
tzánílák öpszege pedig 267.7 millió K. 
Itt említjük meg. hogy Gnth Pált ig-az- 
tafóvá, Ajnon Károlyt, Katona bájos 
8r.«t és Szunyogh Szabolcsét igazgató
helyettesekké nevezitek ki.

A Foresta algptfifcoemslése. A rész- 
rénv.társnság 1920. március 28-án. tartott 
közgyűlésében elhatároztatott, hogv a 
fészvénvtársaság alaptőkéje 500.000 darab 
jgyenként 100 líra névértékű uj részvény 
libocsátása által, 50*000.000 líráról 100 
uíljíó lírára emeltetik. Az uj révv.énvck 
íz J92Q. évi osztalék, felére birn^ji jogo- 
RiltsúRgnl. A régi részvényeseknek 1Ű20. 
uHus .31 -ig elővételi "jog biztosíttatott két 
écl részvény nlnnjón euv ui részvénvnek 
tévérlékcn való bh élell'rt. Ez az elővételi 
kx Mag’ iirofs.-'PKi 
iái l’Vlí’- 
ír e'<”nv
ne :

I 
I
I ............................... I 

« Mngvnr-Olasz Bank- '
‘ ' -n.‘nvreoknek az.

i ' *1- ’ t ''v " ih:n< :i Co'nv 
■■ ' r ' ,,i:. • a nlaplén

■ • • lii.füii íolyófj-

HÉTFŐI XAPCÖ
Uj békekonferencia lesz Spaaban 

„Először fognak valóban tárgyalni'* 1
(4 .V. 7’. I. m/igúnielentése.) IMes, julius 4-

A Neues Wiener Taghlall base’.l jelentése arerlnl a Bnseler Neeh- 
rlehfen pártat tudósítója arról írtesttl, hogy Spaaban njólagos békeórteket- 
let lesz, melyen rlósrór fognak valóban tárgyalni. A delegátusoktól ered# 
információk szerint a pénzügyi kérdéseken kívül határozatokat fognak hozni 
Fclsószilézia, Kelet-Poroszország és Ranslg ügyében Is. Immár Francia
ország sem zárkózik M vslsmennyl európai állam valódi sroUdarHásáuak 
szüksége elül.

Tömd.’1! tábornok Miiwtirorszátrfil

nekünk azonban érdeklő- 
vlseltetnünk Máy.yarorSzág 
ország földrajzi helyzete 
fontos szerepét, amelyet a 

oroszok közölt be keli

. (A -V. 7’. /. kiköltött tudósítójának 
nzikratávirata) Az Éclair munkatárs 

! beszélgetést folytatóit Tournadre tábor
nokkal, aki a minap tárt haza Ma
gyarországból. A iáborjiok ré;-rte'?s"n 
nyiialkozoti a magyar kérdésről. 
a kérdés — mondotta meglehetősen 
bonyolult. 
(léssel kell 
iránt. Az 
szabja meg 
németek és - «-
töltenie, aki'ket csak elégtelenül választ 
ej egymástól a keskeny cseh folyosó. 
Épp ugv hivatása... hogv ellensúlyul 
szolgáljon - a balkáni viszálykódtísokká) 
szeipiben. Az ország Erdély elveszté
sével elveszítette nyersanyagainak 
nagy részét, de annál -jelentősebb lésx 
mezőgazdasági termelése. Budapest a 
Duna niéiftén a jövaben hatalmas cse
repiaccá fog feilödni.

\ - lap tudósítója azután érdeklődött, 
hogy a magyar - kormány állandó-e. 
Jetepjeg Közép-Europáí>an .—r mondotta 
a. tábornok — sehol sincs állandó kor 
múny. Franciaországnak megvan az 

tandó lombardhitelként engedélyezi két 
évre. E hitelt fc Banca Commerciale-Ha
llana részéről Magyarországon' a Magyar- 
Olav. Bank fogja folyósítani és „annak kö
zelebbi feltételei a közlekedési nehézségek 
nilatt csak e hó lfi-éh fognak- közhírré 
tétetni.

Pápp Lőrinc, a Hungária bank ügy
vezető igazgatója, a legutóbbi igazgató
sági ülésen béjeleívfetfe, hogy megvá
lik a Hungária banktól. Gróf Srfríraj/ 
Sándor meleg köszönetét- mondott a 
távozó ügyvezető igazgatónak, a Hun
gária bank nagyszabású fejlődésében 
kifejtett tevékenységéért.' Ugy értesü
lünk, hogy Papp Lőrinc, igazgató vis
szamegy a Kereskedelmi barikba, ahol 
az, afflliált intézetek ügyeit fogja in
tézni.

A Földhitelbank Rt. junius 30-án 
tartott évi közgyűlésén a Paupera Ferenc 
dr.. vezérigazgató által előterjesztett jelen
tés az 1918. és az 1919. évi kedvezően 
at&kult üzleteredményről számol be. A két 
évben a bank tiszta nyeresége húsz millió 
korona alaptőke melett 5,703.820 kófőna 
volt, melyből összesen 40 korona osztalé
kot fizetnek. Tartalékokra 900.000 koronát, 
a nyugdijatapra 164.459 koronát fordí
tottak.

A Nemzeti Takarékpénztár éa Bank Rt. 
a folyó hó 10-ére összehívott rendkívüli 
közgyűlésnek az alaptőke 10 millió koro
nával 40 millió koronára való 'felemelését 
fogja inditványoznl. A tőkefelemelést a 
(olvóíizlet állandó fejlődése és az intézet 
érdekkörébe tartozó vállalatok fokozott 
péyzsziikségletének kielégítése teszi szük
ségessé. A kibocsátandó részvények elhe
lyezése a jelenlegi tőzsdei árfolyamnál.ma
gasabb áron garantálva van.

Nemzetközi Borkereskedelmi Rt. Bu
dapest oég alatt a magyáir borgazdaság 
fellendítésére, a magyar boroknak külföldi 
piacokon való értékesítésére és ezzel a 
hazai borkereskedelemnek a külföldi vi- 
ftgonvlatokban való fokozatos fejlesztésére 
20 millió korona tőkével uj részvénytár- 

. saság (lakúit. A társaság alapításéban a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesü
let. a Hazai Bank, a Hevesmegyei Taka
rékpénztár, a Gyöngyös—Visontai Borter
melők Szövetkezete mint r.-t., az Egri 
Szövetkezett Bortermőtök rt., a Nemzet
közi Borkereskedelmi rt. Bécs, a Nemzet
közi Borkereskedelmi rt. Prága, az Agrária 
Szőlőtelepitő t. Ecsód. a Hevesi Mezőgaz
dasági és Kereskedelmi rt. Heves, a Hat
vani Szőlőtelepitő Borkereskedelmi rt. 
vésznek részt. Az uj vállalat folyó évi ju- 
IÍUs 1°-*n tartja alakuló közgyűlését s ezt 
kővéf • IV. kér., Egyetem-utca 2. sz. a. 
Itylvhí ’.en megkezdi működését.

Gummü, Guttmaait. Ganz-l)aau- 
biuftt keresték. A v'&lura.piAoon egy-két 
Pollit íl jobbak voltaik a kurzusok.

A Budapesti Központi Tejcaainok 
Részvénytársaság julius 1-én tartotta 
meg 1919. évi kőzgyü'tó«ót. Az igazgató
ság jelentését én a mérleget, amely 
23.221.50 K veszteséggel aáruí, a köz
gyűlés tudomásul votite. A betöltendő 
igazga&rsági helyekre a közgyűlés Dőry 
H.Uiíó nagy bi.rt.dk őst. Konkoly-! hege 
Sándort és I.ickl Károlyt választotta 
meg.

Az Erzsébet Kenyérgyár Rt. kózb 
hogy alaptőkéjét egyelőre 1.5C0.000 ko- 
lunára emeli és céget Erzsébet Kon ver
és rJe*zlnáru.gyár Részv?n> t-áesa? á<rr» 
változtatja. Mimim régi rész i ny után 
kt uj részvény jár. Az elővételi, jós f. 
év julius hó 15 ig gyakorolandó a tár
saság pénztáránál.

A Hungária Egyesült Gőzmalmok Rt 
kerti. h«-gv alaptőkéjét hó', millió ka 
rónára emeli föl. Az elővétel' iog ■ 
égj arányban, részvényenként 1300 ki
róna lefizetése ellenében julius 1-től 
10-ig .: Hitelbanknál nko’■ Iba'ó.

A O,izella-Oőzm8lom Rt ni réwé- 
pyeire az. elővételi jog jnl s 7-éig á 770 
K syakorlandó i J/cszxlanifo'.ó Banknál.

A Török patika tökét ímei. Tőzsde. 
( hírek szeriül, a Török patika rl.. amely 

cár éngedíélv-cvel elifoglalhalta Boszniái. 1 nek részvényeit a Slux Hugó és Tár .ii g 
-•••- •• .... . 1 < e-etle Le a tőzsdére, lelkűre ebb felemeli

alivplökéjét 6 milli» koronáról valószínű
leg 10 millió koronára.

A Hazai Kőolajipar Részvény társasai 
szombaton tartotta XIII. rendes köz;;'il
lését. A lefolyt üzletév nyeresége az 
1918 -19. évi nyerpség-áfchoz.it’al 3.394 fiű» 
korona 12 fillér, amo’vből különböző re 
•zen úlások után i cszvénvenkétil 4(1 korona 
nsztaHr kerül kiűzetésre. A s/'.ivénvcket 
folyó hő 5-élŐl a Magyar-Olasz Bank rt 

ki.

a szokása, hogy, mindig megvárja, mig 
a dolgok .teljesen kialakulnak. Most 
azonban sietnie kell, nehogy lemarad
jon. Hasznunkra kell fordítani n ránk 
nézne rcndklvnl kedvező helyzetet, kü
lönösen a niiipcU köz é poszt ál u rokon
szénnél, fokom' kell a francia befő 
lyást a gondolat, könyvek, felolvasó 
kuriiiak. szirhfci előadások, egyetemi 
pnulkozások segítségévet, francia 

mág\'ar társa-ságo.t kell alapHaui. mini 
a>t annakidején Fontenny telte.

Magyarország. - folytatta a táb< 
.mifit a történelemben mindi’. 
is uiszálykodásnk martaléka.

i;r-
nők — .pufit a történelemben njindií. 1 
most í.« viszály kod ások martaléka. 
ahogy art még .Korvin Mátyás virág/1’j 

v: !korszaka alatt sem krviilihe'lc ki. jó- 
irídulattal kell, segítenünk megerősödé
sét, a befolyásos középnemesié?, pol
gárság. erkölcsi támogatásút kcU hc-i 
resnj.. Mióta .a;.’ idősebb Andrássy a

a niagyar politikát mindig az Égéi ten
ger. fel/.való törekvés jellemezte. M?’- 
gyarojszágeái egyébként minden! i ki- 
lálypárti.' a liberálisok is.

A Hazai Fatarmelé Rt. iga»&atc- 
íága„ meRállapitotta az 1818—19. üzle i 
évekre vonatkozó egyesített mérlegét.,
rim'clv megfelelő leírás és tartalékolás után pénztára (V., Nádor-uh a 16.) fizeti 
8,010.672 korona nyereséggel zárult. Az ’ 
igazgatóság a f- évi julius 15-re egybe
hívott közgyűlésnek évi 75 korona, rész
vényedként tehát 150 korona osztalék ki
űzetését fogja javaslatba hozni. Ugyanezen 
közgyűlésen a jelenlegi 17.500.000 korona 
alaptőke $1.250 darab rés zvén v kibocsá
tása áltál 30,000.000 
emeltetni.

A Magyar Általános Köszénbánya Rt. 
most t&rtptia. rendes -közgyűlésé? Bcrzesi- 
szv Albert dr. titkos .tanácsos elnöklésével. 
A Vida'Jenö vezérigazgató által előterjesz
tett évi jelentési a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta és a szokott munkás- és tisztvi
selői .jóléti intézmények gyarapításán kí
vül a Szibériában sínylődő hadifoglyok 
hazahozatalára 400.000 koronás adományt 
szavazott meg, továbbá a magyar bányá
szat hathatós előmozdításának, elméleti és 
gyakorlati fejfllesztésének céljaira 1 millió 
koronás alapot létesitelt. A 60 koronában 
megállapított osztélékot julius l-étől kez
dődően fogják kifizetni a szokásos helye
ken. Az igazgatóságba beválasztanak: Ke- 
név.ille Henri gróf és Frevenfeld József dr

A BorMd-Mi«kolfil és Debreceni Itt* 
ván-Gőzmalom Rt.-nak a Házai Bank 
helr-sógében megtartott kötígyülése a& 
1918. és 1919. éveikre egyenként 45—45 
korona osztalék fizetését és a Ureaság 
alajptőiiójóuek 72 millió koronává, való 
felemelését határozta el. A részvénye
sek jogosultuk minden régi részvény 
után egy uj. 800 korona n. é.. résts’énj't 
1600 K és 30 K bélyegülrték lefizetése 
ellen ében átvenni. A régi rész vén veik 
névértéke a felpénnbŐl ugy«aiosalk 800 
koronám, felemeltetik. A ■ ezekvéinybe
váltás folyó hó 30-ától. az igényjog gya
korlása és a nővérték felülbélyegzése 
julius 2*tói 10-ig a Ha®ai Banknál és 
a társaság miskolci ée debreceni pénz
tárainál történik.

A Magyar Keleti Tengerhajóziei Rt 
Ullmann Adolf báró elnöklétével tar
tott közgyűlésén megállapított 1919. éVi 
mérlege 1.163.165 K nyereséggel zárul, 
melyből részvényenként 18 K (9%) osz
talékot fizetnek. A wx-lrényeket julius 
hó 1-tő] a M.ugyar Általános Hitelbank
nál váltják be.

A „Szikra** tőkeemeése, A „Szikra1* 
Magyar Gvujtógvárak Rt. közgyűlése 45 
korona osftalék fizetését és az alaptőké
nek 6 millióról 10 millióra való felemelé
sét határozta el. Három régi részvény 
alapján kél uj részvény vehető át dara
bonként 750 koronáért julius 9-ig, •• án- 
^-Magyar Bank főpénztáránál

koronára fog lek

I
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Az Adria Bktoeitó-Táreulat a Fon^ 
ciére Pesti Biztostó Intézet vezjériga^d- 
tóját, akólóci Ribáry Mórt, tekintettel 
a két társulwt között létesült a®oro«a>>U 
viszonyra, magyarországi igazgatósági tu- 
nácsának taífjAvá váJ-aezitortw. A köz
gyűlés elhatározta, hogv az intézet cégft 
„Fonciére, Általános Biztosító Intézel", 
re változtatja.

A kávéházi magánforgalom csöndé 
volt, do a szilárduló 
végig , ,, . -----
körül is kötöttek. A korlawiac értékei 
közül

irányzat, mind-'
maradt. Magvar Hitelben 1870

Teljesen frissMIEIJm
7(0x0% 765x105
815x105, 815x12.)
820x120, 880x120
895x135, 935x135 
méretekben kapható Reiman '

Gizella-tér 3.

Hamis fogakat 
Briliiánst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat 
Régi oliKlfestmény  t 
Dísztárgyakat

o
4
a

6
*>

CZ3 
<Z5

■o

>

rilllánst,gyöngyöt 
aranyat, ezüstöt, régisége
ket VESZIK a LldMAŐA- 
sabb Árban vágó,

Népsziftház-x. 7. Tel. Józs.: 42-29. Házhoz Jövők

|f EDTBAA7I (Városligeti fasor és ■KEK I Flv&l Aréna-utsarkán) 

uAiWXffl A fehérfogu úlarc I 
Első .részt A HALÁL SZIGETE. A főszerepben: P«ari« Whit». Előadások «/«9 és 10 órakor.

1X_ W*ITI>I?rXI-wle rendelö-lnlé..'Hí. 11 UKlLDl vér-, Mr-4, nem1* fi v b.tegek réseire-
JK Rendelés egész nsp

Rn»if. Vli .RjUr<ie>i.,it:u l.emBpast, Vil., RAlctfOHl-nt 3«.

Hamisfogakat, 
Brilliánt, arany, ezüstöt bármely hiide- 
tett árnál drágábban veszek. Mendel- 
•ohn ékszerész, Fereno-köru 1, szám.
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