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Megalakult a Teleki * kormány
Ferdinándy Gyula a belügyminiszter

V- 'A TJ&tfői Napló munkatársától. — 

Teleki Pál gróf dezignák miniszter- 
jclnök tegnap hibban állapodott meg 
ty’erdinándy Gyulával, hogy őt állítja 
>z igazságügyminisztérium élére. Ez a 
megállapodás ma felborult. Teleki 
gróf, miutáni nem sikerült elérnie, 
Jiogy parlaanénten kívüli politikusnak 
(juttassa a belügyi tárcát,

hosszas tanácskozás után Fer- 
dináudy Gyuának ajánlotta 

fel ezt a tárcát, 
fcí? igazságügyin in iszlérium vezetését

Tomcsányi Vilmos Pál külügyi 
tllamlilkárra bízta. Ezzel a megoldás
sal Teleki Pál gróf teljesen deféráit a 
pártpolitikának. Tegnap ugyanis még 
Hz volt a vezelőgondolala, hogy elis
mert szakembert szemel ki belügymi
niszternek, aki rendelkezik auzal a 
férfias elszórdsággal. amely ma a bel- 
Fő rend megalapozásához és védelmé- 
jiez föltétlenül szükséges. Ilyen poli
tikust csak, a külső államférfiak sorá
ban tudott volna találni. Ibihez az egy
séges kormánywópárt vezérei azonban 
bem akartak hozzájárulni. Nem ma
radt más hátra Teleki Pál grófnak, 
jneg kellett hajolnia a pártszempontok 
lelőtt és főleg Rubinek Gyula fellépé
sére a volt kisgazdapárt vezérei kö- 
>űl volt kénytelen belügyminisztert 
választant Ferdinándy Gyula neon az 
ke erőökezü politikus, aki egész mun
kát tudna végezni ezen a legexponAl
jább helyen. Ezt maguk a pártbeli po- 
fctikusok is érzik s ezért olyan állam
titkárt adna'k segítségül Ferdinándy 
tlyula mellé. Gömbös Gyula személyé
ben, aki majd katonásan lát hozzá a 
belső konszolidáció megterem téséher. 
teőhecc.

■ Teleki 
alábbiak

Teleki _ «... __________________
^külügyminiszter).

Ferdinándy Gyula (belügv; államtit
kár: Gömbös Gyula). ;

Sréter István alezeredes (hoowéde- 
Jan; államtitkár: Meskó Zoltán).

Sokorópálkai Szabó István (kis- 
í?a®da).

Rubinek Gyula (ifoercskedelamr, ideig
lenesen a földmivclésügvi mhwszteriu- 
)mot is ő vezeti; földnűvelésügyi ál
lamtitkár: Mayer János).

Nagyatádi Szabó István (ideiglenesen 
R köz/-lelm<>zésügvi mMiiszteriram élén; 
■öhmtitkára: Zeőke Antal dr.)

Tomcsáreyi Vilmos Pál (igazságügy), 
floffer István (közoktatás; államtit- 

.káirai: Pékár Gyula).
Rtcxfer Jakab (nemzeti kisebbségek). 
'Renárd Ágoston (népjóMt).

A kormány eskütétele.
'Az uj kormány tagjai holnap, hétfőn 

teszik le az esküt és valószínűleg 
szerdán mutatkoznak be a 

nemzetgyűlésen.
Teleki miniszterelnök nagy fontos

ságú nyilatkozatot fog tenni a bemu
tatkozó ülésen.

Teleki kormányának sorsa.
Bea valói I politikai körökben rövid 

életet jósolnak az uj kormánynak. Nyíl
tan beszélnek arról, hogy Teleki kor- 
jnánya

tauk hetekig tarUuttju nikg*1.

kormányának azPál gróf 
R tagjai: 
Pál gróf (miniszterelnök és

Az
reform javaslat fogja 
mennyire ma látni lehet, 
csak kedvezőtlen lehet. Izgalmas harc 
van készülőben: Rubinek Gyula és hí
vei szárazon tartják a puskaport és 
nagy apparátussal volnulnak fel nagy
atádi Szobó István földbirtok refoTm- 
javasyita ellen. Nagyatádi Szabó Ist
ván viszont felkészülten várja ezt a 
legu/jabb offenzivát és el van szánva 
arra, hogy

inkább felborítja a helyzetet,

de nem enged azokból az alapelvekből, 
amelyekért közel kél évtized óta küzd.

A két javaslat összeegyeztetésére ki
küldött bizottság csak a nemztgyülés 
első ülése után kezdi meg munkáját és 
egy héten belül igyekszik megállapo
dást létesíteni. Bubin ekék bíznak 
abban, hogy sikerül középutat találni. 
nagyatádi Szabó István azonban lehe
tet lennek tart minden olyan megegye
zést, amelynek elvi szempontokat kel
lene áldozatul dobnia. Nyíltan kijelen
tette politikai barátai előtt, hogy

Nem ismeri el kőtelezőnek a 
bizottságnak olyan döntését, 
amely a legkisebb mértékbeu 
Is dezavuálná az ő tervezeté

nek tárgyi szempontjait
Szinte bizonyos, hogy iaz egyeztető-

uj kormány sorsát a földbirtok- 
eIdőn leni s a 

ez a döntés

Csapotokul koncentrálnák az olaszok 
a jujoszlúv halár mentén 
Németországgal keresnek kap- 

csolatot a jnsoszlávok az olaszok ellen
Grác, juiius 18.

(A Hétfői Hírlap tudósítójától.) A Slovnski Narod jelenti Loltschból, 
hogy az olaszok a demarkációs vonalon megerősítik csapataikat és a halá
ron, Lalbach közelében, egy egész tüzérezredet állítottak fel. A trieszti 
helyőrséget a 151. és 152. számú gyalogezreddel erősítették meg.

dolgozni Némtországgal — mondta — 
s ezt akkor tehelnők legsikeresebben, 
ha határosak lennének a németekkel.

Ez a hangulatváltozás annál feltű
nőbb, mert a közelmúltban annyira 
gyűlöllek a jusgo szláv ok mindent, aini 
német, hogy az utcán megverték a né
metül társalgó járókelőket.

Qíq&b repülőgép Laibach felatt
Grác, juiius 18.

(A Hétfői Napló tudósit Áfától.) Lai- 
biwlhbó'l jelentik, hogy juiius 14-én új
ból egv olasz repülőgép jelent meg a 
város fölött, majd továbbrepü'.t Zágráb 
irányában. A lakosság izgalma rendkí
vül nagy.

Jugoszlávia 
a legfőbb tanácshoz fordul

orvoslásért
Hely rúd, juiius 18.

A nemzetgyűlés mai esti ülésén Vés
nie miniszterelnök a megszállott terü
leten történtekről interpelláció kapcsán 
a következőket fejtette ki:

— A kormány mindent megles:
jogaink megvédésének érdekében. A uácskMZúsokut a nagyszabású terv. rúu-

fíelgrád, juiius 18.
(A Hétfői Napló tudósilójától.) Az 

olasz határon, Fiúméban, Triesztben 
lejátszódott legutóbbi események érde
kes hangulatváltozást idéztek elő. A 
közvélemény egyre sürgetőbben köve
teli, hogy a délszláv politika szakítson 
az ántánttal, mely kis szövetségeseit 
csupán kihasználni igyekszik s keresse 
a boldogulást Németország oldalán. A 
Jugoszlávia cimü lap vezetőcikket ir 
erről a ködösről.

— Nincs kizárva. — mondja benne 
__ hogy a némelek a közelijövöbcn az 
oroszokkal karöltve fognak fellépni 
Nyugateurópa ellen. Ha ez megtörténik, 
a mi politikánkat sem diktálhatja többé 

■Paris, mert nekünk sincs keresnivalónk 
nyugaton, ahol legnagyobb ellensé
günk Olaszország is ott ül a diktáto
rok sorában. Nekünk a békekonferen
cia imperialista politikája ellen kell po
litikát csinálnunk.

Egv jugoszláv vezelő politikus a mi
nap beszédet mondóit amelyben Ar- 
met-Ausztria és Németország egybeol
vadása mellett foglalt állást.

• — Nekünk kéz a kézben kell együtt

bizottság meddő munkát fog végezni, 
s akkor aztán a legnagyobb zűrzavar 
következik be a politikában.

Bomlás előlt a kormányzópárt
Ha nagyatádi Szabó István kiválik 
volt kisgazdapárt zömével, megindul 
lavina és maga után temeti a nagy

a
a ..............
fáradtsággal összetoborozott kormány- 
zópártol.

Négyfelé szakad a volt kis
gazdapárt;

zöme nagyatádi Szabó Istvánt fogja 
követni az ellenzéki padok felé, kisebb 
töredék Rubinek Gyula zászlaja alá 
fog tömörülni; külön frakció vezére 
lesz sokorópátkai Szabó István és vé
gül több kisgazdapárti képviselő á 
disszidenseklhez fog csatlakozni. A volt 
kereszténypárt bomlását nem lehet 
megakadályozni ebben az esetben. A, 
párt egyik része a kcrcsztényszociálisla 
táborban fog tömörülni, a másik frak
ció Haller István vezetésével a volt 
néppártot támasztja uj életre, k végül 
több képviselő, részint a Friedrich- 
frakcióíhoz, részint a dísszidensekhez 
szegődik. Igen közel a veszély — köze
lebb, mint sokan gondolják, — hogy

a bomlás már a napokban 
megindul.

Azután már nincs több állomás: jön a 
nemzetgyűlés feloszlatása.

nemzetgyülés meg lehet győződve 
arról, hogy jogainktól nem fogunk 
tágítani. Fiúméból még nem kap
tunk határozott adatokat, azonban 
remélhetőleg a legrövidebb időn be
lül magkapjuk. Triesztből hozzánk 
érkezett ottani konzulunknak jelen
tése, amelyben konzulátusunk hiva
talos helyiségének és a konzul laká
sának elpusztításáról számol be. Ró- 
mai követünket megbíztuk azzal, 
hogy a történtekről azonnal hivata
los informxciót szerezzen be és az 
olasz kormánytól az okozott kár 
megtérítését kérje. Kötelességemnek 
tartom, hogy a kormány nevében 
testvéreinknek, akik ilyen körülmé
nyek között élnek és szenvednek, 
legbensőbb részvétemet fejezzem ki. 
Ha az utóbbi napokban hozzánk 
érkező hírek megfelelnek a tények
nek ,akkor szomorú fényt vetnek a 
szomszédos baráti olasz népre.
Amidőn a miniszterelnök a „baráti*4 

szót ■ejtette ki, a ház hangosan tilta
kozott. A miniszterelnök végül az olasz 
nép lelki ismeretéihez folyamodott, s ki
jelentette, hogy a kormány a szövet
ségesek legfőbb tanácsától e tarthatat
lan állapotnak azonnali szanálását fogja 
energikusan követelni. (MTI.)

Felosztják a dunai hajókat 
monarchia utódállamai között

Paris, juiius 18.
Jelenleg Bécsben időzik Wattét 

Hines, a dunai hajóknak az ulódállt- 
mok közt való felosztása ügyében ki
küldött amerikai döntőbíró. Az ő el
nöklésével a napokban Bécsben az. ér
dekelt államok értekezletet fognak tar* 
tani, amely a felosztásnál követendő 
eljárással foglalkozik. (MTI.)

•
A Hétfői Napló ezzel szemben illeté

kes helyen arról ériestül, hogv Walter 
Hines ezidőszerint nem Bécsben. liá
néul Belgrádban tartózkodik. Néhány 
nappal ezelőtt Budapesten járt, ahol 
tárgyalt Emich Gusztáv kereskedelmi 
miniszterrel, valamint a IJunagőzhajó- 
zási Társaság és a M. F. T. R. me/;bl- 
zottaival, azután a Johann Strauss 
szalóngőzösön tovább utazott Belgrád 
felé, ahonnan Bukarestbe megy.

Repülőjáratok indulnak 
LondonbőlKonstantinápolyba 

Budapesten át
— A Hétfői Napló tudósító jótól. —

Az. angol kormány kezdeményezésére 
hozzáfogtak a London—konstantinápolyi 
repülőjáratok kiépítéshez. A járatok 
Brüsszelen. Koblcnzen. Münchenen Be
csen, Hudapcsten, Belgrádon és Szólián 
fognak kcrszlülszaladni s Bécsien csat
lakozásuk lesz a Hcrlin-rómni vonattal,' 
amelv Prágán, Pécsen. Grácon. Trieszten, 
IJdinén és Páduán fog keresztülhaladni. 
Mind a kél járat nemcsak postai kiddé- 
mén veket, de utasokat is fog szállítani. 
Becsben az asperni telepen. Budapesten a 
mátyásföldi repülőtéren lesz a járatok 
kikötölic.lvc. A repülőjárat német vonala 
a Uovd légiforgalmi részvénvlórsaság, az 
oszlrák vonal az újonnan alakult Wiener 
Luftfalirlgc cllscl’aft Teliig'élete alatt fog 
állnni. Az angol kikötőitek már meg is 
érkeztek Birsbe, ahol megkezdték a ta- 
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kdeiről. A magyar vonalrész ellátásáról 
ttóR nincs döntés. A legközelebbi napok
ban ar ankol delegátusok Budapestre is 
fittogpuak, hogy itt is megállapodjanak. 
I Tapülgfrúratok már a legközelebbi jövő
ben moká nádnak. Egyelőre rendszeres 
■fcnetoewkHök nem lesz, hanem valahány- 
w>r elegendő szárait utas, vagy külde
mény lew együtt, a vonal bármelyik ál- 
■enáM.-Ó] nyomban indul egy gép.

i h^eszarzodís

Berlin, julius 18.

flakafoftlből Jelentik, hogy az cniente 
jnlljjrtáSc'M* jóváha^ráaávai tárgyal
ok imJuitnk meg a bul^ír békeevorző- 
lők rwvMója céíjnbál. Román rccwrftl 
Jbhte Joaescu vezeti a fiírgyuWwokak 
M. T. I.)

A fraaciák nu^zihék 
íz cteégesbedést Alapi ás 

Daaiaskas ellan
London, julius 18.

rA Times jelenti: A franciák szerdán 
tflimátumot küldtek Fejsal emirhez, 
tmelgíben felszólították, hogy huszon
négy árán belül ismerje cl a francia 
mandátumot Szíria fűtött. A mandátum 
szerint Szíriában hivatalos nyelvként 
a francia ismerendő el és a francia 
pénz a hivatalos fizetési eszköz. A 
hasronniggórás terminus lejárta után 
■ franci A megkezdték az ellenségeske
dést és Aleppo meg Damaszkusz ellen 
ionrtlíak. Az arabok addig állítólag még 
nem faftvttek ki eflentállári. A Times 
•tról ín értesül, hogy a francia kor
mány közölte Fejsal emir kormányá
nak h agy a francia társaságok állal épi- 

sziriai vasuiitonriksk a jövőben 
francia rilenőrnés alá kerülnek. (MTI.) 

nmmmritiBiiiMiiBiMiiiiMiMi

Hagyna partiák föl 
a Mktttyar Mtóbarcmtl

Párig, jidnus 18.
(X Moflj/ar Távirata Iroda szikratáv

íróid.) A értesülése szerint Olasz
ország 4% -os prioritásé ltap azoknak 
a kíxiáribési fizetősöknek felére, ame
lyeket Auvstria-kfaggarország és Bul- 
hirkr foglalt teljpMteni. A megmaradó 
hatvan száraié kot Görögország, Romá
nia és Szerbia kost otrfjúk fel. A tel- 
jositomdö fivetkek másik fele régebbi 
aeqpfcttaportás suorinl oszlik meg.

A swOv«tség^sdk egyezményt ittak 
alá; —dgtyrt megéllapitoDkák, hogy a 
Xőmeimvzáf által fizetendő kártérítési 

szeget milyen arányiam osztják fel 
e»y™«* káét. Ar egyezmény szerint 
Rmnciaország 52, Anglia 22, Olaszor
szág 10, Belgium 8, Japán 7%-ot kap, 
a megmaradó összeget pedig Görögor
szág, Jugoszlávia és Románia közt 
•sztjAk szét.

tMárt
Kmibolu-Thw Pál tanár a

fráter-utca M. számú főbizalmija
yrolt. A kexivnim alatt többször izgató be- 
íz«daket imftómtéí a ház lakóihoz: kijelen
tette, iMgv lupazehb ünnepének tartja azt 
a utaMK, mikor először szedte be a ház- 
Wvt Swwtóeawrvarorezágnak. Sőt a dik
tatúra bukása után is a bolsevisták mcl- 
tett avftatkozott. Fennhangon hirdette, 
)l»gy a PriMfrfoh-korúiány rövidesen meg 

<m bukni és uteea ismét a vörösek jön- 
* *A hájbeliek feljelentésire a detektívek 
ten^k^lv-WeiaW wsávnap előálitottók a 
nkaoMawateP* ahol kihallgatása után 
UbSEaMMk-

Eau éfo «ef»f ne
a legjobb toiletteazerek. Kapható mindenütt!

Ostrom a íemoMilnis földreform ellen 
SzakárMH váltmiav nagyatádi Száltő Javaslatától
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Az egységes kormányzópárt félhiva-

Könnyü elképzelni, hogv ez a községek
_ békéjét teljesen felborítaná és ahe-

talos kőnyomatosa „egy előkelő állású Ivet, hogv me  ̂nyugt utólag halna, ép- 
szakórtó“ véleményét közli. Ez a kxi- , pen ellenkezőleg, a teljes felfordulást 
tika izekre szedi a nagyatádi Szabó- idézné elő. Ez a javaslat ugyanaz! jc- 
... . .... i i. __ ...----i... 'rAFnrmtoi'-féle javaslalat és ablian a mondoliban 
csúcsosodik ki, hogy

ez a javaslat lényegében nem 
más, mint a Búza Barna féle 
népiörvény s ezért keresztül* 

vilictctlen.

A „szakérlő'Támuhit arra, hogy Ma 
gyarországon nincs anvi föld, még ha 
az összes földbirtokokat teljesen tel
osztjuk is, hogv ki lehessen elégíteni 
mindazokat az. igényeket, amelyeket 
nagyatádi Szabi) István ki akar elégí
teni. Rámutat ara. 
tatást neon szabad 
dekreláLma, hanem 
tőséget mondhatja 
különben a legnagyobb anarchia kdei- 
kezák és pusztulás vár minden bir
tokra. Ellenzi, hogy a mindenkori föld- 
mivelésügyi miniszter legyen a döntő 
fórum, mert ez a pártpolitika áldo
zatának dobná oda a földbirtok refor
mot. A reform gyakorlati lebonyolálá- 
sát — e vélemény szerint — csak pár
tok fölött álló fórum végezheti 
Majd igy folytatódik a kritika:

„Törvényben bizosilott. egyéni

hogy a földhözj.ul- 
kötelcző formában 
csupán mint Iche- 
ki ezt a Kvény.

ol.

„Törvényben bizosilott cgyéaii jog 
mellett minkenki a végsőkig ragaszkod
nék a maga jogához s egyenesen köve
telné annak a többiekre való tekintet 
nélkül, mindenáron való kielégítését.

Gratz Gusztáv dr nyilatkozata 
az amszterdami „feliételekrfflAltételekről"

Hétfői 
Gusztáv

Bécs, julius 18- 
Napló tudósit óját ül.)
dr. magyar követ a 
nemzetközi szövetségé- 
igy nyilatkozott egy

(A 
Gratz 
szakszervezetek 
nek akciójáról 
újságíró eh>tl:

—. A szakszervezetek szövetségének 
legutóbbi je*»,-íjéke tele van ellentétek
kel. Előbb azt állítják benne, hogy 
nem akarnak beleavatkozni Magyar
ország belpolitikai ügyeibe s nyomban 
azután azt kívánják, hoky a magyar 
kormány adjon biztosítékokat Unnak 
a megszüntetésére, amit ők „fehér 
terror“-nak neveznek. Az első elv fel- 
tóflénül tiszteiéi reméltó, ami azonban 
a második helyen említett kívánságot 
illeti, Magyarország joggal követelheti, 
hogy áJlamft?rfiainak, — akik közvet
lenül a béke aláírása előtt és az után 
történt egyéni akciók és erőszakossá
gok ellen már jóv'al a bojkott kezdete 
előtt sikeresen felvették a küzdelmet 
— megadják a teljes bizalmat és több 
izlten kifejejjett szándékaikban ne ké
telkedjenek. A magyar kormány azon
ban

nem ismerheti cl a szakszerveze
tek szövetségét olyan fórumnak, 
melynek Jogai volna Magyar
országgal szemben követeléseket 

támasztani.
— Fimmennel, a szövetség kikül

döttjével folytatott megbeszéléseim so
rán egy ízben felmutattak nékem egy 
listát, amelyen hat „követelés1* volt, 
én azonban nyomban kijelentettem, 
hogy ha a beszélgetések során ezeket 
szóba hoznák), nyomban el kellene tá
voznom. Erre Azután a további beszél
getések során nem is volt többé szó 
ezekről a „követelésck“-n(VI. Az1 akkor 
felnnrtntolt hat pont tartalma egyéb
kén nem fedi a most előterjeszetlt ki
vim Ságokat.

A magyar kormány a munkás- 
mozfulmakat. amennyiben meg
maradnak a lojáMs kereteken be
lli, soha sem akadályozta a a 
jövőben sem fogja akadályozni.

A rógi magyar szakszervezetek za- 

lent éné, mint a Búza-féle 'reform ter
vezetet. vagyis hogy mindenütt, az or
szág minden falujában fel kell osztani 
a nagyobb földbirtokokat. akár van 
erre szükség közérdekből, akár nincs . . 
Az ilyen községcnkénli üsszeiráa telje
sen megakasztaná a gazdasági életet, 
a termelést, a hadsereg cs városok el
látását és ugyanolyan* állapotokat idei- 
ne elő. mint 1918 őszén és 1919 tava- 
vaszán következett. mikor sénki sem 
akart dolgozni azért, mert várta a föld
osztást és csak a magáéiban volt haj
landó majd akkor dolgozni, ha a föld
osztás már megtörtént.. . . A refor
mot -az ország hasznára csak fokosa 
tosan, olyan ütemben szabad végrehaj
tani. amit a gazdasági ólet elbír . . .“

Jellemzők az utolsó mondatok:
„A nagyatádi Szabó-féle tervezet hi

vatalból csinál földosztást mindenüti. 
Rubinek tervezete ott csinál földrefor
mot. alhol arra a köz szempontjából 
tényleg szükség Yíáfl.“

.Ez a kritika a tulajdonképpeni be
vezetője a nagy harnenak. melynél 
elkeseredettebb küzdelemnek még alig
ha volt színhelye a magyar parlament. 
Nagyatádi Szabó István az uj pártban 
biztosan számit Hallétek és a keresz
tényszocialisták segítségére, akik mind 
a radikális földbirtok-reform hívei.

vartalá’nul folytatják működésüket és 
teljesen szabadon rendelkeznek vagyo
nuk és aliapjaik telelt. Csupán azo
kat a mesterségesen felállitotl szak
szervezeteket oszlatták fel,” melyek a 
forradalom ulán gombamódra kelet
keztek, különösen a szovjet adatt, ami
kor az élet fenntartásához is szükség 
volt egy szakszervezet tagsági jegyre.

— Ami a Becsben tartózkodó szo
ciáldemokrata vezetők Magyarországra 
való visszatérésének dolgát illeti, a 
magyar kormány nem gördít akadá
lyokat az elé, hogy, akik ellen nincs 
vád, akadálytalanul visszatérhessenek.

„követelésekben** említett

■**^1

— A 
ternálások és letartóztatások csak azo- 
,kat az elemeket érik, akik illojális esz
közökkel küzdenek és egy kis töredék 
érdekében erőszakosan meg akarják 
változtatni a fennállté társadalmi ren
det. Anglia és Hollandia talán megen
gedhetik maguknak azt a luxust, hogy 
ezeket <az embereket ártalmatlan bolon
doknak tekintsék, akiket •nyugodtan 
futni engwdhétnek, de Magyar vszág 
mostani rekonvaleszcens állapé 4)an 
ez egyenesen öngyilkosság volna.

— A békeszerződés 427. szaka
szának, amelyet a -feltételek kö
zött említettek, a magyar kor
mány annál kevésbbé tehet ele
get, mert a magyar békeszerződés
nek csak 3C5 szakasza van, olyan 

tehát nem létezik.

— A magyar kormány a bojkott 
megszüntetéséről nem folytat tárgya
lásokat. Az sem áll, hogy Magyarország i 
az ántántíhoz fordult volna közvetí
tésért, A bojkott gazdasági követkéz- *

ményéi minimálisak, minthogy a baj. 
kőitől csak Ausztriában hajtják végro 
szigorúan,’a cseh kereskedők ellenben 
arra használják fel, hogy az osztrák 
konkurrenciálól megszabadulva, nyu- 
godtan elhelyezhessék áruikat Magyar
országon. A legjobb bizonyítóik erre, 
hogy a magyar valuta éppen a bojkott 
óta erősen javult. Azt hisszük, hogy 
nyugodtan Ix'.várfhatjuk azt az időt, 
ainikor a bojkott rendezői valamilyen 
címen maguk be fogják szüntetni ak
ciójukat.

(.Itt a cenzúra egy cikkünket törölte.]

külföldi 
összesei 

értékben 
vasutas 

naegbkásÚM

Letartóztatott 
valutacsempós^k 
Három hónap alatt 9C millió 
korona ér^ökU valutát tu>em<> 

pésztek át a határon
— .4 'ílétfoi Napló tudősitófátAl. —>

Szeged, julius 18i
A valutacsempészek után nyomozd 

detektívek Szegeden letartóztattak két 
vasutast, Brasnyo János’ és Váradi E<1« 
mozdonyvezetőket, éppen abban a pih 
kvnathan, amidőn az állomáson rájuii 
várakozó szegedi tőzsdeügym<>kökneli 
áladták a magukkal hozott gyanús cső. 
magokat. Az egész társaságot a rend* 
őrségre vitték, ahol megmotozták őtkeC 
.4 csomagokban brilliáns-ok, ' .......... 1
pénzek és aranyak voltak, 
mintegy két millió korona 
Megállapították; hor»y a két 
több szegődi börzeügynök 
lx')l folytatott vahitacsempc.szósL Bras< 
nyo már régebben felhívta magára 
költekező életmódjával a dölektiveli 
figyelmét. A tőzsdeügynökök: SzemzA 
Gyula, Dobó Sándor, Schlesínger Arx 
min, Rostás Ignác, Grüitbattm Icndoi 
és Grüner Marcell azzal védekeznek 
hogy nőm követlek el büntetendő cse
lekményt, mert romám lepecsélcbésfl 
bankjegyeket csempésztek ki megszól 
lolt területre. A rendőrség azt hiszi, 
hogy a román pecsét hamisítá® utjám 
került a bankjegyekre. A vallomások* 
ból kiderül, hogy tt két nrozdonyvezető 
három hónap alatt húszmillió korona 
értékű, idegen valutát közvöfitelt Szeged 
és ■ Temesvár közölI. (Ml' 1.)t

-Szomoxu szívvel jehméjüic,’ 
hogy szeretett jó anyánk, \atnyi 
sup'k. illetve nagyanyánk

özv. DicKmann illésié
szül. ROTT RÖZA

1920. julius 17-ón hosszai szen
vedés után, életének. 84. évében 
moghalt. F. hó 19-én, hétfőn 
délután 3 órakor temetjük el a 
rákoekeroszburi izr. temető ha- 
lottasháaából. Czeisel Bernátné 
és férje, Diokmann Gyula, 
Hazai Lajosné és férje és özv* 
Párkány Armancjné.

^□JFÜotlfiisl cirkusz Tel. C5-55Í
Naponta este ’/tá-kor a kiválóan Szenzációs műsor
Uj 3 Trlholloi. Strodl, 3 Alfridd Uj 

Csütörtök, szombat, vasár- és ünnep
nap délután 4 órakor családi- és gyermekelöadás

Vagyoninak blstos őre

Minden vaskcregkedéBben kaphatói?
-.... . ............................. ....-

lakat,

Teljesen frisspneuHATiK
710x90, 765x105 
815x105, 815x120 
820x120, 880x120 
895x135, 935x135 
méretekben kapható Reiman

Gizella-Ur 3.
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H8REK
_ idegenek kőtelező jelentke- 

eéMh A hivatalos lap vasárnapi száma 
jj belügyminiszter rendeletét közli, 
amely az ország területén tartózkodó 
minden külföldi honos összeírását 
rendeli el. A külföldi honosok az ősz. 
szcirás céljából tizenöt napon beiül 
jelentkezni tartoznak az illetékes 
rendőrhatóságnál, Budapesten a föka- 
pilányságnál. A jelentkező külföldi a 
jelentkezési lap kitöltése alkalmából 
201 koronát készpénzben tartozik le
fizetni. A kirúyi családok Magyaror
szágon tartózkodó tagjainál és a kor
mányzó családjánál megszálló külföl
diek, továbbá a külföldi államok dip
lomáciai képviselői a jelentkezési kö- 
jtelezcllség alól ki vannak véve. Az a 
külföldi, aki jelentkezési kötelezettsé
gét elmulasztja, ezzel a mulasztásával 
mint áliambizlonsági okokból megbíz 
hatatlan egyén, okol szolgáltai arra 
is, hogy inlernáltassék, arra tehát a ki- 
hágási büntetés kiszabása után nyom
ban internálása hozandó javaslatba.

— Berczik-emlékUnnep a Sváb 
hegyen. A Svábhegyt Egyesület ma 
délelőtt Bérezik Árpád emlékezetére 
ünnepélyt rendezett. A kiváló írót, aki 
huszonhét esztendőn keresztül nyaralt 
a Svábhegyen, Székely Ferenc elnöki 
megnyitójában és Kozma Andor pedig 
költői lendületű emlékbeszédben mél
tatták. A kiválóan sikerült ünnepélyen 
nagyszámú és előkelő közönség vett 
részt, melynek soraiban ott voltak 
jSzteréniji József báró, H'eyedíls Lóránt, 
Szász Károly, a képviselőhöz volt el- 
Jiökc is.

— Brcsztlitovszkban nem tárgyal
tiak Szovjet-Oroszországgal. Amster
damból táviratozzak: A Times szerint 
Nagybritánnia kormánya nem fogadta 
el a szovjetkormánynak azt a javasla
tát, hogy Oroszország és a vele szom
szédos államok közt az értekezletet 
Breszllilovszkban tartsák-.-—Egy mosz
kvai távirat szerint a szovjetkormány 
nem ismerte cl Frithjof A'unscnf, • mint 
a népszövetség kiküldöttjét és teljha
talmú megbízást kívánt mindazon ál
lamok részéről, amelyek Oroszország
gal a hadifoglyok hazaszállítása végett 
tárgyalásba akarnak bocsátkozni. 
’(M. T. I.)

— A lapok utcai árusítása. A hivata
los lap vasárnapi számában meg jelent 
kormányrendelet halálvon kívül helyezi 
a sajtótermékek utcai árusítására vonat
kozó régebbi szabályrendelet egyes ren
delkezéseit. Az uj rendelet értelmében a 
lapok utcai árusítása reggel 6 órától va
sárnap este 7rig vftn megengedve. A külön 
kiadású és a pályaudvarokon terjesztett 
időszaki sajtótermékekre ez a korlátozás 
Bem vonatkozik.

— A Felvidékről kikergetik a cseh 
Aratókat. Pozsonyból jelentik, hogy, a 
deáki bencés uradalmat a csehek elkom- 
munizálták és a gazdaság élére cseh in
tézőt állítottak,, aki az aratási munká
latok elvégzésére Csehországból hozatott 
munkásokat. A kenyerüktől megfosztott 
környékbeli lakosság néhány napig tűrte 
az idegen. aratókat, azután kaszára kap- 
va. a cseheket utolsó szálig kikergették 
« faluból.

— A mozisok gyűlése. A mozgó- 
fczinhávak tulajdonosait Molnár János 
sárospataki mozi tulajdonos és nemzet
gyűlési képviselő gyűlésre hívta össze. 
Sok mozitnlaidonos jelent meg a R.vü- 
^sen. amelyet az akácfa utcai EMKE- 
miozgéban tartottak meg. A kormány 
képviseletében Zsombor Géaa ’államlH* 
kár jelent meg. Molnár János elnök 
Rámutatott arra a nagy küzdelemre, 
amelyet a mozi tulajdonosok vívnak. A 
Szervezet létesítését sürgeti, amelyhez a 
hatóságok bizalommal- fordulhatnak. 
t'ehéry Ferenc az államosítás eszméje 
ellen nyilatkozott. Zsombor Géra álam
titkár sajnálattal állapította meg, 
hogy a szakmának még nincs Eljege
sedett programmja. Szükségesnek 
tarl jl. hogy bizonyos korlátozások alatt 
kirtsák továbbra is a mozikat. Hang
súlyozza, hogy a szocializálásnak a ve- 
zzélyc a mozik tekintetében sehol sem 
°ty csekély, mint éppen nálunk. Vé
gül kiküldöttek egy bizottságok amely
nek feladata lesz, hogy tn< Jioranóumot 
fokozzon ki, nmeivel az'tán illetékes 
hftlésógukhoz juttatnak.

I
i

Itt a cenzúra egy cikkünket törölte

Németország tiltakozik
a magyar gyümöksszáiiitmányok lefog 

falasa ellen
Bécs, julius 18.

Mint a Neue Freue Presse érte .fii, a né
met kormány bécsi köve».-i?ge utján til
takozott az ellen, hogy a bécsi kerületi 
munkástanács lefoglalt húrom magyar 
vonatot, amelyek főzeteket .‘s gyümölcsöt 
szállítottak Berlinije. Heríni jelentések 
szerint a bécsi kerületi munkástanács el
járása igen kínos benyomást tett nemeik 
hivatalos helyeken, hanem a berlini lakos
ság körében is.

Bécs, julius 18.
.4 MTI mayánjelentése) A Németor- ___  _____ ....

szagnak küldött gvümölcsküldeményck hivatalnak, hogv itt .......... ........ ......... ..
lefoglalásáról a Neue l-ieie Presse a kö- legye meg a kellő intézkedéseket.

szociális zavargások mellett immár a 
i villongások színhelye, 
szerint a csaszlauvidéki 

katholikusok impozáns népgyüléssm lil- 
1 lakoztak a rablások elten azzal, hogy ha 
akár a papokat, akár a templomokat 

i bántani fogják a hitehagyottak, ók vérük 
és életük árán is meg fogják védeni, de 
engedni semmi esetre sem fognak.

Magyar művészek Felsőmagyar- a szociális zavarg 
országon. Neogrády Gedeon hangver- I legerősebb vallási 
senyigazgató egy művészcsoporttal. ] A Ceské Slovo s 
melynek dr. Lukács Béla, Nagy' Endre,! 
Szamosi Elza, Beregi Oszkár és Sar- 
kady Aladár a tagjai, több, jelenleg 
cseh megszállás alatt lévő felsőmagyar-' 
országi .városban, többek közölt Po
zsonyban, Kassán, Eperjesen, Ungvá-1 
ron és Munkácson müvészestélvcket i ügyészség elfogatóparancsot adott 
rendezett; A hazafias szellemű előadd-1 
sokat a magyar közönség lelkes tet
széssel fogadta.

— A csehek betiltották a Preasbur- 
ger Zeitungot. A Pozsonyban meg- | 
jelenő Pressburger Zeilung német napi j 
lapot a pozsonyi cseh zsupán 14 napra] 
betiltotta. /\ lap megszüntetésére az a j 
körülmény adóit okot ,hogy egyik ] 
legutóbbi számában „Cseh janicsárok" 
címmel cikket közölt, amelyben a 
légionáriusok Pozsonyban, Igión és OJ. 
mützben elkövetett garázdálkodásait 
irta ineg.

— Házasság. Fleischmwnn 
Hauer Ilona házasságot kötöttek, 
den- külön értesítés helyett.)

— Államtitkárból — ügyvéd. Halász 
Lajos dr. helyettes államtitkár lemou- 
dotl álláséról s folytatni fogja ügyvédi 
gyakorlatát. Simonyi-Semadam Sán
dor miniszterelnök dr. Halász Lajos
nak — saját kérelmére történi fölmen
tése alkalmából — hivatalos működése

Jakab
harminc éves

Emil és
(Min

alatt kifejlett buzgó szolgálataiért elis-; ben görcsöt kapott, örvénybe került és 
mérését fejezte ki. Reméljük, hogy | P^fP^ 
Halász Lajos dr. ügyvédi prakszisa r' nc “ —«-«« —•
mellett módot talál arra, hogy vissza
térjen az újságírói mesterségéhez is. 
amelynek közel három évtized óla 
előkelő és nemes veretű munkása.

— Amerika rossz véleménnyel van 
Ausztriáról. Mac Cluine a Mazazine 
amerikai folyóirat kiadója, ki hosszabb 
rikai folyóirat kiadója, aki hosszabb 
tanulmányi utón volt Németországban 
és Ausztriában, levelet intézett a Times 
kiadójához, melyben a németországi 
és az ausztriai állapotokkal foglalko-

Holttestét hosszas keresés után csak na
pokkal később találták meg.

Letartóztatott bolsevisták. A rend
őrség ifj. Tót Lajos 20 éves kovácseegé- 
det, Ungár Mór 33 éves kereskedőt, Joó 
Ferenc 21 éves tűzoltót, Juhász István 
40 éves bádogost, Barabás Ödön és Nayy 
András napszámosokat, továbbá Frey 
János 20 éves magániliivatalnokot bolse
vista bűncselekmények gyan-uja alapján 
letartóztatta.

— A „névtelen asszony" táblás házai. 
A .Magyar Színházban a jövő héten- is min
den este .,A Névtelen asszony" előadásait 
ismétlik meg. Az utolsó helyig eladott ház

zik. A levélíró rendkívül kedvező be-1 egész este ünnepli P. .Váz/cus Emíliát, akit 
még az utolsó felvonás után is tiz-tizenöt- 
ször hív a lámpák elé a többi szereplővel 

.... | együtt. Laroque szerepében Virányi Sin-
Hibáztatja a d()r fcl minl vc„déK

hegy ez — fa ,.Angyalka" bemutatója. Bécs 
akarnak dől-1 és Berlin legnagyobb sikert aratott ope-

nyomásokat szerzett Németországban, 
ellenben Ausztriáról a legpesszimiszli-. 
kusabbban nyilatkozik. I..............
nagy fényűzést és kifogásolja, hogy az I 
emberek Bécsben nem '1“1
gozni.

— Londonban letartóztatták az orosz 
szovjetkortnány titkos irodájának ve
zetőjét. Párisból jelentik sziktalávirón 
a Magyar Távirati Irodának: A Dailv 
Héráid jeléntése szerint a szovjet
kormány newyorki titkos irodájának 
vezetőjét, aki rövid idő (Ma Londonban 
tartózkodik, az angol kormány rende
letére, letartóztatták.

— H írtéi fen halál. Gorvicz Jánosné 24 
éves kéményseprő felesége a Lovag-utca 
10. számú báz előtt hirtelen összeesett és 
meghalt. —- A keled pályaudvar indulási 
oldalán ugyanilyen körülmények között 
halt meg Bodnár István 40 év körüli 
férfi.

— A cseh katholikusok tiltakoznak a 
vallásrablás ellen. Prágáiból jelentik, 
hogv az úgynevezett „cseh nemzeti egy
ház" hívei országszerte a legdurvább erő
szakkal folytatják a kalholiktM templo
mok és plébániák elrablását. A hívők el
keseredése és elszántsága c barbár moz
galommal szemben egyre nő és élesedik 
az ellenállás annyira, hogy Csehország

! vetkezőket Írja: Ma újból lefoglaltak egy 
' Hűen küldeményt, nem elégedve meg az
zal, ami már történt, noha az osztrák köz
lekedésügyi és közélelmezési államid va- 
fal mindkét esetben ugv rendelkezett, liogv 
a küldeményeket akadálytalanul továb- | 
bilsák, másrészt az itteni gyümölcs- és fő- : 
zelékelosztói:elv meging ,óta a küldőmé- ( 
nyék átvételét, a kerü’eii munkástanács

i mégis keresztül tudta vinni hogy ezek az. | 
I áruk a bécsi piacnak jns’anak Az elöz-mé 
• nyéknek ez a megállapító: a azonban nem 
! teheti meg nem történtté azt az ügyet, 

amely két állam jogát érinti. Mindenek
előtt kötelessége az osztrák belügyi állam 

ionnal nyomatékkai •

Elfogatóparancs. A budapesti kir.
-- - ki

i ötven 
éves bérkocsis-segéd ellen, aki a dikta
túra alatt a kaonai kórházban széleskörű 
agitúciól fejteti ki a kommunizmus érde
kében. Továbbá Vadász (Weisz) 
dunaszerdahelyi születésű 
magánhivatalnok ellen, aki alaposan gya
núsítható azal, hogy mint a köztársaság 
közege a Nemzeti Kaszinó, Park Club és 
Lipótvárosi Kaszinó ingóságait elrabolta 
és ellopta.

— Életuntak. A Lajos-utca 35. számú 
házban Beck Gyula 22 éves fiatalember 1 
felakasztotta magát, de még idejekorán 
levágták. A mentők az Irgalnrasok kór
házába vitték. — Fancsali Vera Lovas
utca 19. számú lakásán öngyilkossági 
szándékból morfiumot ivott. A mentők 
az Uj Szent ^János-kórházba vitték. — 
A Stefánia-ulon levő Kioszk mellett Szaflr 
Sándor 23 éves szigorló orvos morfium
mal megmérgezte magát. A mentők a 
Rókusba vitték.

— Vizbefult katona. Kunszentmárton- 
ban Zónái István 25 éves katona, aki 
parancsnoksápnál volt beosztva, fürödni 
ment a Kőrösbe. A fiatal legény a viz-

rettje, az Angyalka e hé.en, szomoaíoh 
kerül színre a Scala-S unházban. A szö
vege ötletes és fordulatos, Stoíz Róbert 
zenéje pedig a külföldön máris oly nép. 
szerű, hogy bizonyára itt- is & legnagyobb 
sikert fogja aratni. A j/i-'b^z igazgatósága 
különös gondot fordi-.o?.t a darab kióili,- 
tására, díszleteire, ruháira. Mai/azlncr 
Erzsi, az operett ciniszerep’ője, hr.t kü
lönféle szerepben és ruhában jelenik meg. 
Partnere Galetta Ferev, a kitűnő bonvi 
vaut lesz. Főszerep iu.ott még Rupp Fr- 
zsioek, a színház uj művésznődének, vala
mint Tompa Bélának, Hortlnak, Gátlói
nak. Simányinak és Vornaynénak is A 
darab keretében fellép az Operaház .isiiét* 
kara, akik egy baba láncot és a sváblányuk 
táncát fogiák lejlcni. Jegyek mától kezdte 
kaphatók « Revü-szinház pénztáránál és 
n jegyirodákban.

— Vihar és orkán. Kacagó vihar ós 
tapsorkán dúlt a mindennap négy órakor 
kezdődő Délutáni Kabaréban. Rátkni mel
leit óriási sikere van az egész műsornak. 
Ma két előadás lesz: háromkor és fél
tőikor kerül színre a teljes műsor. — 
Jegyek egész hétre előre válthatók u Szín
házi Életnél és Búidnál '

I
i

— A „Nebántsvirág" hétfőn é« kedden 
este kerül színre a Főváiosi Orfeumban. 
Szerdán este tesz a J.una asszony1' be* 
mulatója, amely iránt igen ángy érdeklő* 
dés mutatkozik a közönség körében.

— A „Szép Heléna" már csak ewn a 
bélen kerül színre péntekig bezárólag. Mg 
kétszer játsszák Hátkai Mái tón, Pál ff t 
Borhka, nz Operaház volt művésznője ét 
Galetta Ferenc vendégfrdléptévcl. A dia
utáni mérsékelt helváru előadás féhiégy 
órakor, az esti báromnegvedhétkor kez
dődik.

— Aranyp’llo. Ki a legdivatosabb ni 
ma Párisban? Noha Paris minden eszteo* 
döben Uiegvál:''-Vtit a .kir dvnŐjót, a helv! 

talajból szökkent legszebb szépség bicét 
is elhom 'ilvQsit.u. t • ■.V'-ile iek. a
nagv amerikai filmdivánaL éldátlan nép
szerűsége. Párisban ma a .ársaságoknall 
csak egyetlen beszédtémájuk van, egy 
gigantikus film, az Aranypllle, ebben káp
ráztat el Pearl White olyan tüneményei 
játékstílussal és olyan hallatlan artista
ügyességgel. amellyel a szó szoros értel
mében felülmúlja önmagát. A film kínai 
miliőben játszik és a nagyszerű amerikai 
filmdita kínai kosztümben alakítja fősze
repét. Minden képzeletet meghaladóul 
érdekesi izgalmas és szindus a cselek
mény, amely mind az öt világrészen k» 
rcs7.tül vez.et. Az Aranypille a nemsokári 
meginduló pesti mozisz.ezón legkimagas 
lóbb attrakciója lesz. Még többet fognál 
beszélni róla, mint az elmúlt évad gram 
diózus Pearl Wlhiie-fllmjéről, a „Burlinff 
lőni jagiiár“-ról.

— Kerti ünnepély. A Hadirokkantai 
stb. Nemzeti Szövetsége f. hó 22-én dél
után 5 órai kezdettel kerti ünnepélyt ren> 
dez a hadigondozottak mi vára a budai vár* 
kertben. A rendezőség Békési-Csanádl 
Frigyes gval, tábornok szövetségi elnöl 
és csicseri Csicseru Zsigmond vezérőrnagy 
irányításával készíti elő a nagyszabásúnál 
Ígérkező ünnepélyt. A bttffében frissítők
kel Stellet Antalné úrnőn*.:, a .‘.Magyal 
Asszonyok Nemzeti Szvetsége" társelnöki 
nőjének vezetése alatt 100 urileány fogj! 
ellátni sz ünneplő közöl léget 1

BRILI.IÁNST, píaUnát/’e:üstaötya< 
horribilis A INGER ékazerh*] 
áron vesz W .Rottenbiller-utca 24

> Telefon József 52-Ö4

Az utolsó 
hajnal
a TIVOLIBAN

ElSadSsok: «5. %7 és órakor

Érzékeny és fájós
lábakra készít
cipőket

Gerö Budapest IV., Kossuth Lajos—u. 4

l^EnTháATI (Városligeti fasor és AfcKT FlUfcl Aréna-utsarkán)

fehérfoflu (Harc?
5.9 és tokkor ha nirtdik ráizb Az élő halott

Hamisfogakat,
Brilliáns, arany, ezüstöt bármely hird* 
tett árnál drágábban veszek. Mendel- 
sohn ékszerész, Fereno-köru 1. arára.

Hölgyeink réme itt van újra! 
? ? . ? -r~
A nyári napsugarak!
? ? ? ------

A csúnya szépítik!! 
Ei ffltcn'yUiir MÍtíkertr MÚw 
zik: a valódi

Diana púder 
amely a le>gfinnmi*bb békebeli 
anyagokból, barna, fehér, ohamoka 
és rózsaszínben készül és a

Diana arckrémé 
éjszakái vagy nappali használatra:. 
A Dinna-puder és Diana-arc-kréme 
használata, állal rövid -idő- alntt 
bámulatos tiszta, friss és üdévé 
válik az előbb szeplős grebőd. 
Kis doboz, illetve tégely ára K .10.— 
Nagy „ „ ., u 20—

MlndanOtt kaphatói
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A vasárnapi 
sportesemények

Unzáa. A Műegyetemi Atlétikai Foot- 
ball Club vasárnap országos uszóver- 
Benyt rendezel!, amelyen a hirdetett 
német versenyzők nőm indultak, mert 
bár a leutazási engedélyt megkapták, 
de még nem érkeztek meg. A győztesek 
■ következői voltak: Gyorsuszás ifj. 50 
tn. 1. Bodó Zoltán 31 mp. Mellúszás ifj. 
100 m. 1. Szécsi Károly 1.34 p. Gyors
uszás előny verseny. 200 ni. 1. Histek 
József. Királydij. 100 y. 1. Kenyéri 
Alajos 1.25 p. 2. Turnovszky Géza. 
Hátuszás főverseny. 1. Sik László 1.24 
p. Mellúszás hölgyeknek. 100 m- 1. 
Bóbis Franciska 1.59 p. 2. Selő Ilona. 
Jxm Torres vándordíj. 440 ni. 1. Eper- 
fessy Béla s. o. 5.49 p. Mellúszás elő- 
yerseny. 1. Kuttner László. Gróf Csáky- 
dij, 300 in. 1. Wenk János 5.8 p. Mű
ugrás. 1. Farkas Ödön 25 4X50 in.
sprint staféta. 1. MAFC. 3X50 m. ju
nior staféta. 1. MAFC.

Evezés. A folyamregatta 1920. évi 
'bajnokságát vasárnap délután rendezte 
s szövetség az újpesti öbölben szép 
számú közönség jelenlétében. A ver
seny nagy meglepetése volt, hogy a Jó
zsef királyi herceg dijában 4000 m. tá
von a Hungária nyolcasa fölénynyel 
legyőzte a Pannónia csapatát. A kettős 
párevezős versnyben Neptun győzött 
{Mészáros, Hollós), A Duna bajnok
ságot is a Npeun nyerte meg Koós 
lakiílista révén. 2. Levitzky, aki 500 
méterrel a cél előtt feladta a küzdel
met. A négyevezős versenyben a Pan
nónia Becske négyese győzött.

Foo*ball. A vasárnap egyetlen fon
tos footballeseményc az ifjúsági labda
rugó szövetség döntő mérkőzése volt. 
A Magyar Labdarugók Köre csapata 
Játszott a Testvériség együtteséivel a 
Halom-utcai sporttelepen 2000 főnyi 
közönsége lőtt. A mérkőzést erős köz
telem után az MLK csapata nyerte meg 
I: 1 gólaránynyal. A félidő eredménye 
0:0 volt. A mérkőzést Nagy László 
vezette.

Atlétika. A Magyar Testgyakorlók 
Tőre szokásos évi házi atlétikai verse
nyét tegnap délután rendezte a Hun- 
pária-uti pályán, amelynek főbb ered
ményei a követezők: 100 m. síkfutás. 
L Braun Csibi 11 mp. 400 ni. síkfutás. 
I. Sglgó 51.2 p. 3000 m. síkfutás. 1. 
Salamon Ferenc 10.57 p. Magasugrás. 
I. Mauthner 1.72 m. Tárvolugrás. I- 
Klucsik Géwa 6.46 m. Diszkoszdobás. 
I. Erdős 35.12 m. Súly dobás 1. Klu- 
isik Géza 10.50 m.

Káposztásmegyeri versenyek
Ragyogó, napsütéses időben, óriási kö 

ínség jelenlétében nyitotta meg az Urlo- 
Ások Szövetkezete négv napra tervezett 
júliusi menting jé t. A nap fényét emelte 
Horthy Miklós kormányzó ur öföméltó- 
lága és családjának és József tőherceg 
Wen>é«e ét euHídjának megjelenése. A 
kitamokban meglehetős számú pályázó 
illott starthoz. A nap főversenyét a 20.000 
koronával díjazott Kezdők ^álversenyét, 
t favorit Szaníszló erős küzdelem után 
lyakhosszal nyerte Aloriette elten.

A versenyek részletes eredménye a kö- 
jetkeiő:
i I. Vadászkaland-verseng. 2400 m.

1. Matuska (Lipthay LE 2. Galambom 
fe. (Isskcutz Gy.j, 3. Sellca (Rakovszky 
tv.) Futott még: C&nada (Luczenbacher). 
Könnyen 2% h .első, 3 ti. harmadik. Tót.: 
HM3, helyre: 10:10. 11.
II Kezdfik (fátversenye. 2400 m.
1. Szaníszló (Gyurgyev), 2. Aloriette 

Ülntér J.), 3. Tuskó (Bődé). Futott még: 
tusán (Htijber), Szorgos (I.ipták). Küz- 
lelem után nvakh. első. 4 h. harmadik. 
ÍOt.: 10:20. helyre: 10:14, 1H.

III. Lop. Henischkó Ottó-emlékvcrseny. 
m.

1. Gállá (Lakos B.). 2. Beligrod (Farkas 
L), 3. Connle (Liptay L.) Futott még: 
Frincip&l (Rakovszky) elbukott. Könnyen 
L h. első. 8 h. harmadik. Tót.: 10:74. 
kelvre: 10:20, 47. |

IV. Senlor-oerseny. 1400 m.
1. Wolkenstürmer .Horthy I.), 2. Gio- ■ 

kmda (Sibrik). 3. Ernőd (Czárán Z.) Fu
tott még: Vidám (Lipcse? M.). Rohr (Kiss 
M Küzdelem % h. első, 3 h. harmadik. 
Eoi.: 19:25, helyre: 10:13. 13. I

3600 bl

Bonyodalmak a berlini zászlóaffér körül 
Uj Incidens az elégtételadáskor

A birodalmi kormány a francia 
zászló megsértéséért a berlini francia 
nagykövetség előtt kényllen volt elég
tételt adni. Az elégtételadás avval tör
tént meg, hogy egy század katonaság 
elvonult a követségi épület előtt. .4 
tiszteletadás után a legénység elénekelte 
a „Üeutschland, Deutschland űber Al-

1. Kitlv (Baluska), 2. Nóra (Németh), 3. 
Balata (Hűiben. Fitott még: Ifjasszony 
(Gyurgyev), Gallipoli (Pintér I.). Muczi 
(Illés). Könnyen 2 h. első, rossz harma
dik. Tót.: 10:61, helyre: 10:30, 39.

VI. Pomázi-handicap. 1200 m.
1. Cornettc (Altmann), 2. Mlrliflore 

(Ilaar), 3. Gemahl (Liplhay). Futott még: 
Bóbita (Eperjcssy), Cudar (Szokolai). 
Ö le (Wndra). Pandúr (Schejbal), Lenge
nád (Csiszár J.). Pddmelec (Murin). Delnő 
(Szabó L. II.), Eleonóra (Reinwald). 2. h. 
első, 1J4 h. harmadik. Tót.: 10:19, helyre: 
10:14, 25. 31

VII. Siófoki-handicap. 1300 in.
1. Finnyás II. (Szokolai), 2. Szerelem 

(Szabó L. II.I, 3. Leányasszony . Richter) 
és Comet (Haar). Futott még: Fitos 
(Schnellein), Lendítő (Sebeiből , Favorité 
(Puszler), Suhogó (Reinwald), Ilocuspo- 
cus (Csiszár J.), Hiába (Epe.'jessvl, Vid’i 
(Füki), PifT (Szabó S.), Hadvezér (Zsif- 
kovits). Könnyen 1% h. első, 1% h. holt
verseny. Tót.: 1041, helyre: 10:13, 59, 39 
és 33.

KÖZGAZDASÁG
Svájc ma^var zsírt akar 
importálni

Tárgyal a tétényi 
serteshizlaló r.-t.-gal

Miutón az idei hizlalás, kampány kitü- 
nőnek ígérkezik, szakkörök becslése sze
rint ez idén már magyar zsír kivitelről le
het tárgyalni, mert kétségtelennek látszik, 
hogv az ország szükségletét meghaladó 
zsirmennyiség fog rendelkezésre állni. A 
kivitelre nézve a külföld részéről már 
megtörtént az első lépés, amennyiben az 
elmúlt napokban Svájc tett ajánlatot arra 
nézve, hogy a tétényi sertéshizlaló bekap
csolásával nagyobb tétel zsírt akar impor
tálni Magyarországból.

A vonatkozó tárgyalást a tétényi sertés
hizlaló részéről Kammer Vilmos vezette, 
de természetszerűleg még lehetetlen volt a 
svájci ajánlatot konkrét üzleti formába 
önteni, mert hiszen előbb meg kell várni 
a kampány kialakulását. Különben is a 
nagy ipari hizlalók ezidén kevés sertéssel 
rendelkeznek, a tétényi hizlalótelepen ta
valy ilyen tájban 50.000 sertés hízott, most 
azonban csak ennek 10 százaléka van be
állítva. Nyilvánvalóan látszik tehát ebből 
is, hogy a hizlalás teljesen decentralizáló- 
dott és a kisgazdák kezébe került és hiába 
rendelkeznek a bankösszeköttetéssel bíró 
nagy ipari hizlalók bárminő tökével, a 
gazdák nem adják ki kezükből a hizla
lásra szánt sertéseket.

A kávéházi magánforgalom ma is 
élénk és bizakodó volt, különösen a 
bécsi szfiűnlaJib irányzat halába alatt. 
A valutákat élénken keresték, ugyan
csak a bécsi magasabb jegyzések ha
tása alatt Becsben ugyanis most a 
vagyonadó miatt mindenki valutát vá
sárol. Nálunk ma különösen a Ma
gyar hitelrészvényeket keresték, mert 
a tőkeemelési közlemény inár a legkö 
zelebbi napokban megjelenik, miután a 
franciák az összes feltét ?t(*kel elfogad
ták. A Déli vasul n bécsi 830 koronás 
kurzus hírére tovább emelkedett. Ke
resték a magánforgalomban a Malom- 
soki-részvényeket ü, amelyeket, mint 
haltjuk, kedden fognak bevezetni a 
tőzsdére.

A LMzámitolóbank tőkeemelése. A 
Magyar Lesáámitoló és Pénzváltóbank 
igazgatósági ülésében folvó hó 24-re rend
kívüli közgyűlés egybehivósát határozta 
el, amelyen nz intézet alaptőkéjének fel
emelését fogjh indítványozni. A tőkeeme
lés keresztülvitelére nézve megállaplttn- 
lőtt, hogy az uj tőkének legalább fele a 
régi részvényeseknek fog felajánltatni, A 
fenmaradó részvények átvételére — jelen- 
iékenyea magasabb árfolyamon — kül-

lierlin, julius 18. 
les"-t. Illetékes helyről szerzett értesü
lés szerint Franciaország ebben újabb 
provokálást lát. .4 francia kormány 

I berlini nagykövetsége utján újabb lé
péseket telt a német kormánynál. .4 
nagykövet újabb követelésekkel állott 
elő, amelyek azonban még nem isme
retesek. (MTI.) 

földi átvevőkkel megállapodás jött létre, 
anélkül, hogv ezáltal a Leszómilolóbank 
valamely külföldi pénzcsoporttal vonat
kozásba jutna.

Az Angol-Osztrák Bank főtanácsa 
folyó hó 9-iki ülésén jóváhagyta az 1919. 
évi zárszámadásokat és elhatározta, hogy 
az augusztus 6-ára egybehívott közgyűlé
sen javasolni fogja, hogy az 1919. üzletév 
24.461.797 koronát kitevő tiszta nyeresé
géből részvényenkint 10%, azaz 21 K 
ílzcttessék ki. Egyúttal a f. év április 
29-iki rendkívüli közgyűléstől nyert fel
hatalmazás alapján a 150,000.000 K alap
tőkének egyelőre 200,000.000 koronára 
való felemelését határozta el olymódon, 
hogv a részvényeseknek 3 régi részvény 
alapján egv uj részvénynek 600 német
osztrák koronás árfolyamon való átvéte
lét ajánlja fel. Az elővételi jog folyó hó 
17-töl 27-ig gyakorolható.

Rakovszky István a rózsahegyi pa
pírgyár elnöke. A Rózsahegyi Papír
gyár részvényesei nemrégiben gyűlést 
tartottak Prágában és a Pravo Lidu 
szerint, a legnagyobb megbotránkozá
sára a tót gyár intézőbizottságának, 
elnökévé Rakovszky István, a magyar 
képviselőház elnökét, a bizottság tag
jaivá pedig fiát, Rakovszky Egont és 
Zboray Miklóst választották meg. A 
választásra javaslatot Makovitzky Vla
dimír, volt prágai képviselő, a Slo- 
ven-ska Banka igazgatója telte meg, 
aki Srobar minisztériumában kereske
delemügyi referens volt. A részvénye
sek közül többen, igy Iloudek volt 
cseh miniszter RakovisiJky megválasz
tása ellen foglaltak állást, Makovitzky 
azonban kitartott javaslata melleit és 
igy Houdek ellenállása megbukott.

A Hermes vzérlgazgatója elhagyta 
állását. Három napos vezérigazgató
ság után, furcsa körülmények között 
megvált W éninger Vince a Hermes ve
zetésétől. Mint pénzügyi körökben hír
lik, a Hitelbank most a saját kebeléből 
akar kiküldeni valakit a vezérigazgatói 
tisztség betöltésére.

A Forgalmi Bank tőkeemelése. A 
Magyar Forgalmi Bank Bt. igazgatósága 
folyó hó 24-re rendkívüli közgyűlést liiv 
egybe, amelyen az intézet alaptőkéjének 
felemelését fogja indítványozni, A tőke
emelés utján kibocsátásra kerülő részvé
nyek egy külföldön létesített megállapodás 
alapján külföldi részvényesek számúra 
tartatnak fenn. Az intézet részvénycso- 
portjának kibővítése Által kiviteli és be
hozatali áruüzletének nagyarányú fejlesz
tése érdekében igen értékes külföldi ősz- 
szeköttetésekre tesz szelt Egyébként a 
rész vény felemelési tranzakció miben sem 
változtat azon a szoros érdekközösségen, 
amely a Magyar Forgalmi Bankot alapító 
intézethez, a Magyar Leszámítoló és 
Pénzváltó Bankhoz fűzi.

A Hazai Bank Rt. alap tőkeemelése 
teljes sikerrel keresztülviteleit, minek foly
tán az ennek biztosítására alakult garan
ciális szindikátus föloszlott. A megszállott 
területeken lakó részvényesek az elővételi 
jogot december 31-ig gyakorolhatják.

Személy változások a Központi Jel
zálogbanknál. Mint a Hétfői Napló 
értesül, Mándy Lajos a Központi Hi
telbank elnöke, rövidesen nyugdíjba 
vonul.

Az uj Fabank tárgyalásai. Mint a 
Magyar Tőzsde értesül, Haver Jenő és 
Ehrenfeld Mór igazgatók Becsben és 
Pozosouyban jártak, hogy az •jj F-«- 
bank üzleti hálózatát kiépítsék. Ered
ményes útjukból tegnap térlek vissza a 
fővárosba.

A Hazai Fatermelő r.-t. f. hó 15-én 
i megtartott III. és IV. együttes rendes köz- 
; gyűlése az igazgatóságnak nz alaptőke fel- 
. emelésére vonatkozó javaslatait teljesen 
, magáévá tette. Igazgatósági tagokul meg- 
Í választattak: Éber Antal dr., Laendler
Aladár. Hartenstein Jenő. Apponyi Gyula 
Ht&L Bóz«g Lajos, György Lajos, Storfcr

| Bertalan. Sebestvéti Samu dr.. Szüllö Gé-
1 za> Bergcr Lipőt, VlsjlVtt Eniö, Riser 
. nos, Barlóky József dr. (uj) és Neumann 

Gábor (uj). Felügyelő! t ■.? kuj.
megválasztanak: Kiirthy Ferenc (ujf 
Salamon Andor. Te/,-ke 1; <.n i<. , • y,
renc íu.i) és Martin Istiván (uj). A lü>z/ 
gyüést k' ;
gatósúg elnökéül Éber Antal dr.-t vúí jsz- 
tót fák meg.

Az Országos P:_tcsiM A
Magyar Országos Biztosító Intézet fít. t 
évi julius 15-én tartotta meg II. és Ilf. 
rendes közgyűlését, melyen az egyesített 
zárszámadások bemutnlluttnk. Dijbexéteb, 
37,883.654 K. Biztosítási állomány 245 
millió. Biztonsági alapok: 37,9*6,023.28 K. 
Az intézel az összes szerzési és szervezési 
költségeket leírta és a nyereségként niu- 

j tatkozó 55.081 K összeget lartaléke'ásra 
fordította.

Kinevezések, A Hazai FatermelA r.-t. 
nál Barlos Ignác, Feied Miklós Miksa. 
Spádi Árpád, Sleinhaus Géza fötisztviselöli 

; cégvezetőkké. Bán Vilmos. Deutsch Béla, 
; llelJer Ödön, Plalzner Emil és Rr.ri aporl 
i Miksa főtisztvisclök űzemigazgatókká. Fo- 
| dór Miklós titkár pedig főtitkárrá nevez- 
{ teteit ki.

Az Izzó tőkeemelése Az Egyesü't l::ő^ 
i lámpa és Villamossági Rt. julius ll-é.n 
I megtartott közgyűlése a vállalat alaptő
kéjének 26 millió koronára való felemelé
sét egyhangúlag elhatározta. Az uj rész- 
vényekből minden régi részvény birtokosa 
egv darabot ingyen kap. Átvételi háláiid5 
1920 szeptember 30.

Uj részvények a tőzsdén. A tő--JoU. 
nács elrendelte a Rossemann és Kühne- 
rnann Ilt., továbbá Schuller Józscg Rt. 
részvényeinek tőzsdei lajstromozását és 
jegyzését.

A Wörner gépmüvek részvénytársasággá 
való átalakítása. A budapesti V.. rr ■ 
és Társa gépgvármüvek Wörner ,1. és 
Társa Rt. cég alatt részvénytársasággá 
alakul át. A részvénytársaság élén Wörner 
Frigyes Vilmos továbbra is a vállalatnak 
fogja szentelni értékes tevékenységét. Á 
részvénytőke 25 millió korona lesz. A 
részvények a legrövidebb időn belül a bu
dapesti tőzsdén jegyezve lesznek.

Az Univorsum Kereskedelmi Részvény
társaság föl jó hó 12-én 20 millióról 40 
millió koronára emelte fel alaptőkéjét. A 
régi részvényesek 2:1 arányban gyakorol
hatják elővételi jogukat. Uj igazgatósági 
tagokul Adler Félix és Rosen lajos válasz
tattak be.

A Magyar Lap- és Könyvkiadó rész
vénytársaság folyó hó 17-én gölnichanyű 
Hartig Sándor nyug, államtitkár elnök
letével tartott rendkívüli közgyűlésén, 
Szilágyi Miklós ügyvezető elnök ind ,vá- 
nvára, 1 millió koronás alaptőkéjének 4 
millió koronára való felemelését hatá’ozlo 
cl A tőkeemelést a iá 'sast P nagyszabású 
terveinek megvalósítása •ette szükségessé. 
A közgyűlés az igazgatóság ui tagjaiul dF< 
báró Láng Mihály és Pór Gézát, a „Nem* 
zeti Újság" igazgatóját választotta.
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Dísztárgyakat
Árverés. (Befejezi

Tau&zik L. és Társa bizományi és szálB* 
tási vállalmt. VI., Gyr-utca 1. szám aAatitá 
irodájában kir. köaúogyző jelonlcbélxin 
nyílvnos árverésre kerülnek hétfőn, o hó 
19-én mindenkor roggoli 9 órától c^ésa 
napon át az összes raktáraikból nem 
dezett ingóságok; Empire- háló, uriszo- 
bák, angol bőrgarnitúrák, swtfmált por* 
cellnok és régiségek, perzsaszőnyegek, 
gobelinek és hímzések. Bösondoríor /• 
más elsűraoigu zongorák. Arnhcim- stb. 
pénzszekrényok, ezüsttárgyak, ékszerek, 
hatni ma* képtár legnevesebb mesterektől 
u. m.: Rottmann Moaart. Mihalo.its, 
Béli-Vörös, Magyar-Mannheimer.

Kcáovh, Tardos-Krcniner, Pc-skc stb.

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztők:
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