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Visszavonult a vörös hadsereg
Az antant segítséget küld a lengyeleknek — A szövetségesek 
minden erejükkel megakadályozzák a vörösök átvonasSását 

Lengyelországon
Berlin, julius 25.

A Wolff-iroda jelenti: Moszkvai szikratávirat szerint a vörös hadsereg a 
lolseviki főparancsnokság parancsára visszavonult. A hirt eddig nem erősítet
ték meg. (M. T. I.) (átfess

&London, julius 25.

A Times jelentése szerint a lengyel 
.kormány pénteken délután négy óra
ikor szikratávíró utján küldte el a 
'fegyverszünetre vonatkozó ajánlatot a 
moszkvai kormánynak. A lap vélemé
nye szerint a katonai hatóságok opti
mizmusának van alapja, mert a fron
ton megjavult a helyzet. A déli hadse
reg rendületlenül tartja állásait. A 
Daily Chronicle a helyzetről szóló cik
kében azt mondja, hogv a szövetsége
sek ragaszkodnak ahhoz, hogv a Len
gyelországgal határos országok Német
ország és Csehország minden lehelöt 
elkövessenek a municiőszáUilás 
mozdítására. (M. T. I.)

Az Egy©sü!t-Allam©k 
és Lengyelország

London, julius 25. ;
A Reutor-üg; nokségnek jelentik ó\as- 

Idngtonból: A lengyel kormány arra 
kérte a külügyi hivatalt, jelentbe ki. 
hogy Lengyelországnak joga van a bol- 
sevikok ellen folytatott harcában 
jEgyesü 11 - A111 n ■ • »k támoga fásához, 
ff. I.)

metország vonakodását, hogy nőin 
akarja a Lengyelországba küldött 
anyagokat a trsrüle'én átengedni, sőt azt 
is belátja Anglia, hogy Németország

clö-

az
(M.

London, julius 25.

A Morning Postnak jelentik Was
hingtonból: Nem nagyon valószínű, 
hogy az Egyesült Államok megadnák 
Lengyelországnak az erkölcsi

afást, mert 
(M. T. I.)

közvélemény
támoga- 
ellenzi.
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lehetővé, de Németországban millió 
és millió ember türelmetlenül várta 
ezt és Németországán millió és mii. 
Hó harcedzett ember van. aki éppen 
olyan bolseviki. mint az oroszok. 
Gondoljanak annak a lehetőségére, 
hogy a szöveségesek elveszíthetik 
drágán szerzett győzelmük eredmé
nyeit.
A szövetségesek ezekután elhatároz

ták. hogy föltétlenül megakadályozzák 
a bolsevikok átvonulását lengyel terű* 
leien. (M. T. I.)is neiaiia Anglia,

lengyel vécJelmi íanács 1 méltán ellenzi, hogv Danzigot tovább- 
bizalmát nyilvánította ra is fölhasználják lengyel katonai cé-

PHsutíszkinak lókra. Az Éclair kijelenti, hogv Len
gyelországnak nagyon nehéz segítséget 
küldeni, mert szomszédai nincsenek 

indulattal és nem 
hajlandók a segítségére küldött szállít
mányokat átengedni.

Varsó, julius 25.
nemzeti védelmi tanács legutóbbi iiié- ; iránta barátságos
Pilsudszki államfő fölvetette a bizalmi 

kérdést. Ezt a lépést azzal okolta meg, 
hogv az államfőnek és főparancsnoknak 
olyan döntő pillanatban, mint a mostani, 
a nép legteljesebb bizalmára kell támasz
kodnia. E nyilatkozat ulán eltávozott a 
teremből, hegy a tanács tagjait jelenléte 
ne feszélvezze a határozathozatalban. A 
védelmi tanács katonai tagjai szintén el
távoztak. A tanács egyhangúlag kimondta, 
hogy fölt étien bizalommal van Pilsudszki 
államfő iránt. (MTI.)

ffiz aísrárt kormány eíhagyta
Ka£nenac-P©si©3sz!<s>s

A 
són

Amsterdam, julius 2-1.

Lloyd George az alsóháziban elmon
dott beszédében a bols^vikiknaik a né
met halár felé közeledéséről ezt mon
dotta:

A e$y náms3-oirosz
szövegezéstől Gélnek

Páris, julius 25.
A szocialista Humanité kijelenti, hogy 
Lenin és Ludcndorff szövetkezéséről el-

Eécs. julius 25.
A sajtóirodának jelentik Tarnowból: 

Az ukrán népköztársaság kormánya, 
amelynek elnöke Prokopovios, Kamenso 
Pcdclszk kiürítése után valamennyi hi
vatalával Tarnowba, Dobicára és 
Rzewowba költözött. A minisztertanács 
Tarnowban ült össze, ott van a külügy
minisztérium is, (M. T. 14

£iz antant biokád aSá heSyszá 
©roszorbxágot

London, julius 25.

A Times jelentése szerint a szövetsé
gesek blokádbizottsága legközelebb 
összeül Párosban. A szövetségesek föl
adata az lesv, hogy teljes blokáddal tá
mogassák az Oroszország ellen 
katonai intézkedéseket. (MTI.)

teendő

— Tisztában kell lennünk vele, 
mit jelent az, hogy Németország az 
ő óriási kötelezettségeivel és hatal
mas adósságaival éppenugy, mint 
bármely más adós a legnagyobb kí
sértésbe jöhet, hogy egyszerű 'és ké
ny ’m< ' kibúvót találjon a kőtele- 
ze •'..ek teljesítésé alól. Ezt termé
szet esen csakis az anarchia tehetne

a
terjesztett legenda, amelyet a polgári sajtó' 
kürtőit világgá, azt a veszedelmet festi a 
falra, hogv Berlin és Moszkva szövetkez
hetnek Lengyelország és a Versailles! bé
keszerződés megsemmisítésére. Fehren- 
bach Németországa és Lenin Oroszországa 
között lehetetlen a szövetkezés, sokkal in
kább kell tartani attól, hogv az entente 
gyakorolhat nyomást Németországra, 

: hogv bűntárssá tegye a szovjetkormány, 
i ellen megindítandó katonai föllépésben.

A Humanité számit a német proletársúa 
éberségére. Ha Lengyelország tárgyalási 
kezd Oroszországgal, akkor Oroszország-* 
nak követelnie kell a lengyelországi fran
cia misszió azonnali visszahívását és le 
kell omolnia annak a Korlátnak, amely! 
Németország és Oroszország gazdasági 
közeledését megakadályozza. (MTI.)

I

Nagyatádi Szabó 
megegyezett Rubinekkel 

fi közellátásra szorulók ötszáz koronáért kapnak búzát 
Rendeletileg juttatják jóidhoz a mezőgazdasági 

munkásokat
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Nagyatádi Szabó István. Rubinek 
Gyula, Korányi Frigyes báró, sokoró- 
pátkai Szabó István és a távollevő 
Haller István helyetteseként Vess Jó
zsef ma déllien folytatták a gabona 
árának megállapítása és a földbirtok
reform ügyében tegnap megkezdett ta
nácskozásukat. Ezúttal is a miniszter
elnökségi palotában folvt le a nagy
fontosságú értekezlet Teleki Pál gróf 
miniszterelnök elnöklétével. Bizonyára 
országszerte megnyugvást fog kelteni, 
hogy

a miniszterközi bizottság megegye
zésre jutott a legsarkalatosabb elvi 

kérdésekben.

állapodott á bizottság abban is. hog’í 
erre a célra három millió százezer mé< 
termázsa gabonának hatósági utón válj 
beszolgáltatására kötelezi n gazdakör 
zönséget. Már csak órák kérdése, hogy! 
a gabonarendeleten elvégezzék az utoP 
só simítást és a kormány nyomban 
publikálni fogja a rendeletét. Azután 
haladók nélkül megkezdődik a gabona 
összegyűjtése és fclörlése. y

A földbirtokreform l
Az értekezlet hosszabb vita után g 

földbirtokreform kérdésében is fordiu 
latot hozott. /

Nagyatádi Szabó István elfogata 
azt a közvetítő javaslatot, hogy 
egyelőre csak a földnóiküli mező
gazdasági munkásokat s hasonló 
foglalkozású nincsctloneket juttas
sák földhöz. Ezek háztol kot és két 
hold földet fognak kapni családon- 

kint.
De csak aznail a feltétellel járult 
hozzá ehhez a megoldáshoz, hojpfl 
a kormány " ' ’...............
réz érvényt a miniszterközi 
súg döntésének. Az értekezlet 
egyhangúlag meghajoltak nn 
Szabó István érvei előtt és ír 
már holnap a nyilvánosság cl 
az utóbbi évtizedek egyik legr 
fontossági: eseménye. Politikai ! ..-ök<4 
ben jótékony hatást 
rendelettől, amely órák 
tolni hosszú évtizedek 
megszünteti az immár 
tokQíódQtl lesjüHuések
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Anglia jogosnak tartja 
Németország követeléseit

Bécs, julius 25.

(A M. T. I. magánjclcnfésc.) A Neue 
Frcie Pressenclc jelentik Párisból: Az 
Éclair közlése szerint tegnap egész nap 
a kelet poroszországi csapatok meg
erősítéséről és Allenstein és Marien- 
werder kerületének esetleges megszál
lásáról szóló német jegyzékről tár
gyaltak. A tanácskozás után egy elő
kelő személyiség a következő nyilat
kozatot tette:

— Nehogy aztán az angolok az oro
szoktól való félelmükben a némeleik 
karjaiba vessék magukat.

Az Éclair állítólag arról értesül,

Ezzel a Teleki-kormány véglegesen 
átvergődött a legkritikusabb aka
dályon és megmentette létalapját. 
Ebből a szempontból immár nem kell 
attól tartani, hogy a helyzet felborul.

A gabonarondelot
A bizottság előbb a gabona árának 

kérdésével foglalkozott és ugy dön
tött, hogv a közellátásra szoruló kate
góriák — a közalkalmazottak, magán
tisztviselők, ipari munkásság, általá
ban a városi lakosság zöme — ötszáz 
koronáért fogják kapni n búza méter
mázsáját, négyszáz koronáért jutnak a 
rozs métermázsáiához 'és ezenkívül a 

........ ......................... kormány megfelelő mennyiségű bur- 
hogv Anglia a német javaslatok elfoga-j gonyát biztosit részükre egy korona

| ötven fillérért kilograinmonkinL Meg-

sürgős rendelettel sze« 
biz'ott* 
tarjai 

: ládi 
áre 
ül 

obtí

várnak eilől a 
•Jatt fogia pó- 
mulasztását ■ 

kritikussá fel<
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Ezzel természetesen nem oldódott! 
meg a földbirtok-probléma. További 
tárgyalásokra tesz szükség. de most 
már megvan a remény arra, hogy 
megtalálják a megoldásra alkalmas 
plattfonmot és pontról-ponira ős ze- , 
egyeztetik Rubinok és nagyatádi S’Kbó 
István tervezeteit. Erre mind a k.'lI 
részről meg van a hajlandóság, m után 
a legfőbb elvi eltírések áthi'..lúmtók-I 
nak bizonyultak. Most már nincs s m- 
mi akadálya annak sem. hogv nagy
atádi Szabó István átvegye a földmi- 
velésiigvi minisztérium vezetését és 
annak idején ő terjessze elő a nemz 
gyűlésen a földbirtokrcformiavas'alot.

Rövidesen . megkezdődik a föld-t 
Igénylő földnélküliek összeáirá a. l’gy 
tervezik, hogy őszre már az egész vo
nalon realizálódik a földreform leg
égetőbb részlete. A kormányrendelet 
kimerítően kifejti majd a földhöz jut
tatás módozatait és nz ezzel kapcsola
tos birtokfelszerclési kérd?sokét. A cél 
egyelőre az. hogv a korra: ; végre, 
reális eredményt mulasson fel és iga- 
zol ja a választók zömének: a földmi- ' 
vestársadalomnak lett ígéreteit. Ez! az , 
első lépést gyors egymásutánban fog- j 
.ják követni a többi inlézkod sok, ha 
maiul n nemzetgyűlés tető alá hozza a 
földbirtokrcform-javaslatot.

Halter István miniszter Szegeden
Tárgyai

a felállítandó egyetemről
— A Hétfői Napló tudósítójától. —■

Haller István vallás- és közoklatsáiigyl 
miniszter szombaton délutón Szegedre ér- j 
kejetb hogv a kolozsvári egyetemnek 
Szegeden való elhelyezésévé* 1, a város ve
zetőivel közvetlen érintkezést keressen. 
Szegeden való tartózkodását a miniszter 
fölhasználta arra is, hogy az itteni erős 
keresztényszociálista pártszervezetet meg
látogassa. A miniszter kíséretében Szeged
re érkezett Oláh Dániel, dr. Tóth Lajos 
helyettes államtitkár, dr. Vasok Ernőné, 
aki zászlószentelésnél a zászlóanyai tisztet 
fogja betölteni, dr. Vasek Ernő, szegedi 
kormánybiztos-főispán. Ament Ferenc, 
Homonnau Tivadar és Szabó József nem
zetgyűlési képviselők, dr. Schneller Ist
ván egyetemi tanár, a kolozsvári egyetem 
prorektora, dr. Lenhardt Gáspár egye
temi tanár, dr. Viszola Gyula miniszteri 
tanácsos és mások.

Az érkező minisztert és kíséretét dr. 
'Aigner Károly főispán és dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester és a keresztény- 
szociálista párt népes küldöttsége fogadta. 
A minisztert Somogyi polgármester a vá
ros nevében üdvözölte. Az üdvözlő sza
vakra Haller István válaszolt.

A vendégek ezután kocsira ültek és 
szállásukra hajtattak. Szombaton este 7 
órakor a Katolikus Körbea a keresztény
szociálista párt ülést tartott, amelyen 
Haller kultuszminiszter és Oláh Dániel is 
fölszólaltak .Este 8 órakor a Ilűzy-féle 
vendéglőben társai vacsora volt a vendé
gek tiszteletére.

Ulesn 
nz erdélyi taekséífe!
A Nagyváradon megjelenő Szabadság 

jelenti: Nemrég tért vissza Radu De
meter dr. nagyváradi görög katholikus 
püspök Rómából, ahal a csatolt terüle
tek egyházi ügyeiben folytatóit tárgya
lásokul. Ezek folyamán szóba került 
az erdélyi és bánáti katholikus érsekség 
felállítása is. amelynek hatáskörűbe az 
összes Magyarországtól elszakított ré
szek római és görög katholikus egyház
megyéi tartoznának.

Az uj érsekségre a bukaresti körök 
jelöltje Radu Demeter dr. nagyváradi 
katholikus püspök, aki az első 
gőr<>g katholikus egyházfő tenne, 
akinek joghatósága alá római 
katholikus püspökségek i«s tartoznának. 
Más oldalról értesülünk, hogy az uj 
érsekség betöltése kérdésében a magyar 
hercegprimAs, Csernoeh János is ak
cióba lépett s felkereste a szentszékei. 
Állítólag sikerült neki a római körökül 
megnyernie a maga jelöltje, Majlálh 
Gusztáv Károly gróf erdélyi püspök 
Mámára Mindkét felőlinek er"- a 
T>ártja Rómában.

olaszsz f slfép&síf a MM ellesi
fiús icpKöűják

“■ német
Zürich, juiius 25.

A magva 
cialhta bo jkott tervét a ióií.naN, olüsz
közvélen-én v tiidvidévőcn meg a;mar.
megkezdése előtt elítélte. Ennek a me-
révén elüt." siló állúspontn:!ik meglelt•löen
legutóbb ki•t nagy olasz 1 ap. a Cor;icre .
D'Italia és az ():;::ervalore : ' fog- |
lalkozik a 
a bojkott l

magyarországi ' 
: érdesével.

k iszonyok kal s '

A bojkottra vonatkozóan a következő
ket Írja-

A magyarok senimiesetrc sem t‘hetik 
le a fegyvert egy ilyen felelőtlen elemek 
kezdem, nyezte mozgalom előtt. De még 
a külföldi államok kormányainak is encr- 
(/il.usabbban kellene fellépniük a koniiru- 
ni t : Hetével, egy olyan őrülettel
szemben, amely ma még csak M; g var
ország megsemmisítésére céloz, holnap 
azonban talán már egy másik állam ellen 
fordul Nyilvánvaló, hogv a bojkott e l ja

Egy francia lap leíewiszesel 
ti titkos fc^stárgydőssitrél

Miiyeh béliét 
kaphattunk volna 1917-bon ?

Párs, juiius 25.|

Az Opinion folytatja a Reverlera 
gróf és Armands tárgyalásaira vonal
kozó okiratok közlését. Freiburgban 
ISI 7. augusztus 7-én tanácskozás 
volt egy francia cs egy osztrák megbi- 
zoll közölt annak a határozatnak az 
alapján, amelyet Ribot, Painlevé és 
Lloyd George hozlak Londonban. A ta
nácskozásról Armands a következő fel
tételeket közölte:

1. Ausztria Magyarország abbahagyja 
a háborút és áttér a szigorú semleges
ségre.

2. Auszlria-Magyarorszag átengedi 
Olaszországnak a Trentinot és Triesztet, 
vagy legalább is hozzájárul Triesztnek 
szabad kikötővé való átalakításához.

3. A Habsburgok monarchiájához 
hozzácsatolják az 1772-ben megá lapí
tott határok szerint Lengyelországot, 
továbbá a bajor királyságot és Sziléziát, 
az utóbbit ugyanolyan területi állapot 
szerint, aminőben II. Frigyesnek átad
ták.

4. Szilézia az osztrák örökös tarto
mányok egyik alkotó rész>e lesz, Len
gyelország és Bajorország pedig ál
lamszövetségre lépnek, amelyet az csá
szár akar mcgalalkiilani.

5. Ha a kellős monarchia az első 
és második pontban emlitetd fülkéte
ket végrehajtja, akkor Anglia és Fran
ciaország keljfo9 erejükkel támogatni

! fogják a harmadik pontban említett 
alakulás végnehaj-iásáhan.

Amidőn Painlevé tudomást szerzett 
ezekről a tárgyalásokról, megvizsgálta 
Armands magatartását és ellenezte 
Lengyelországnak Ausztriával való 
egyesítését, valamint Trieszt álalakitá- 
sáil szabad kikötővé. Augusztus 22-én 
újabb tanádhozás volt, amelyen Ar
mands újabb föltételekéi jelenített be. 
Ezeket a föltételeket a kövekezökópen 
foglalhatjuk össz:

Belgium teljes helyreállítása, a meg
szállóit területek kiürítése, Elzász- 
Lolharingia visszadáea Franciaország
nak. minden hadikár jóvátétele, bizto
sítékok erre nézve a Rajna balparlján, 
Románia és Szerbia visszaállítása a há
ború előlii halárok közöli, Szerbia 
egyesül Montenegróval és kikötőt kap 
az adriai tengeren. Olaszország meg. 
kapja a Trcntino olasz részéi és Triesz
tet, Lengyel országot visszaállítják a? 
1772. évi határok közöli, Franciaország 
arra törekszik, hogy Németország csere 
utján visszakapja gyarmatait, Ausk.lr.ia 
dunai szövetséggé alakul át. valamennyi 

(résztvevő állam széleskörű autonómiá- 
I javai. Franciaország é>$ Anglia szövet
ségre lépnek ezzel az államcsoporllal 
és segítséget nyújtanak neki Németor
szág bárminő ellenséges vállalkozásá
val izemben. Bever1 érának számos k’- 

1 fogása volt u javaslatok elten és azt

’.izáróap a Magi/arországon megbukott 
.‘i.oeiad sic-kommunista eszmének meg
mentése és annak tűnve nem jelenti 
mint romié; ói szeretnék elhitetni a köz- 
»é:e:nénvnvei — a Mag-. Írországon nem 
létező és soha som létezett ,,fehér terror’* 
megtorlását.

Bécs. juiius 25.
A Neue Freie Presse Slrasshofba kül

dött munkatársának tudósítását közli, 
aki elmondja, hogv Németországnak Ma
gyarországgal kötött szerződése szerint 
körülbelül hatszáz vaggon porosz szenet 
l eit szállítania Magyarországnak. A boj
kott miatt ötszáznegyven vagyon szenet 
visszatartónak Strasshofban. Noha nagyon 
vigyáznak a vagyonokra, még sem lehet 
megakadályozni a lopásokat. A magvarok
nak kell majd megállapítaniuk, hogv 
mennyit loptak cl ebből az ötszáznegyven 
vaggon szénből a strasshofi állomáson. 
(M. T. I.) 

indítványozta, hogy Czernin és Pain
levé titokban találkozzanak. Ekkor 
.szüret következett el a tárgyalásokban 
október 23-áig, amidőn a svájci meg- , 
hízott jelentette a vezérkar második | 
irodájának, hogy táviratot kapott Re
verlera gróftól, aki nagyon szigorúnak 
tartja a föl tél eleket és nem folytat
hatja a tárgyalást.

Ez jelentette a tárgyalások végleges 
megszakítását. (MI.)

Az entente államok bécsi követei 
átadták megbízó leveleiket

Bécs, juiius 25.

(A M. T. 1. magán jelentése.) Olasz- ' 
ország, .Anglia és Franciaország kép
viselői tegnap megjelentek -Seita elnök
nél a külügyminisztériumban és átad
ták neki megbízólevelüket. Torét ta 
márki olasz követ kijelentette azt, hogy 
Olaszország részt akar venni Ausztria 
uj (átéremlésében. Lendley angol követ 
hazájának barátságos indulatát fejezte 
ki Ausztriával szemben, Lefévre Por- 
talis francia követ pedig azt a remény
ségét fejezte ki, hogy Ausztria vezetői 
meg tudják gátolni, hogy az uj köztár
saság olyan útra tévedjen, amelyen 
exisztenciája és jövője veszedelembe 
tilthatna. A veztö államférfiak, mondta 
a francia követ, megóvják a köztársa
ságot a veszedelmes befolyásoktól és 
minden körülmények közölt támogatni 
fogják azoknak a munkáját, akiknek 
nagyobb vágya, ho**v Ausztria a munka 
és a béke oltalma alatt fejlődjék.

IBIIÉBWIIRI■hall Idill*"

A trieszti rombolás
A Jugoszláv lakosság emlékirata

Belgrád, juiius 25.
A Belgrádi Sajtóiroda a trieszti rombo

lásoknak a következő leírását adja: 
Trieszt jugoszláv lakossága megbízottai 

' utján hosszú emlékiratot aduit ki a 
trieszti eseményekről. Az emlékirat sze
rint a Fascio di combattimenlo kiált
ványban fordult Trieszt olasz lakosságá
hoz. A Piazza deli Unitán harcias beszé
deket tartottak, melyeket az Éra nuova 
kiadott. Miután este félhétkor a népgyül- 
lés bevégződött> a tüntetők a jugoszláv 
misszió elé vonultak, melyet ötven kara- 
binieri és egy tiszt őrizett. A tüntetők 
kövekkel dobálóztak, néhány revolverlö
vést adlak le és a jugoszláv államclinert

■ levették. Egv csoport a Giorgo Alatti-utca 
| felé, egy másik a Fabio Filzi-ulca felé 
• indult a szlovén Narodni-dóm elé, melyet 
| a híresztelésekre való tekintettel előzete
sen lezártak. A Naiodni dómmal szemközt

i lévő vnsulignzgntóság ablakából a Bat- 
i kán-kávéi áz elé vonullak, ahol mindent 
: szétrombollak és a Caibadsi Hitelbank 
‘ elé vonalaik, ahol az egész berendezési 
’ összetörték. MiuUn a tüntetők eívonul-
■ lak. a ren.lőiség őröket állított a bank 
j bejárata elé. Ezalatt a tüntetők tenisze
I riien folytatták a szlovén házak és válla- 
' latok kifosztását, igv feltörték az Altalá- 
, nos T.(karók; én /.túr hejráalúl éj cnre* 
erkélyén egv olasz tiszt jelent meg több 
katona kíséretében és beszédei intézeti a

tömeghez. A Canute melletti szerb iskolát 
megrohanták és kifosztották. A könyve
ket és berendezést az utcára dobták és 
fölgiiujlolták. Az adriai bankot őrző ka- 
rabinierikel eltávolilollú, hogv alkalmat 
adjanak a felbőszült tömegnek a szabad 
rombol: sra. A tömeg rögtön meg is ro
hanta a bankot és a könyvekéi és az 

Lerendezést az utcára hányta. Ila- 
soiitóképren jói lak a horvál takarékpénz
tár. a Maknick:.-kávéház és a Balkán ex- 
rorlh.te. Az Edlnost szlovén újság nyom
dáját fölgimiloltúk. Később a tüntetők 
megrohanták a Piazza Venezián a jugo
szláv kövei lakását, mindent az utcára 
dobtak és elégellek. A rendötgég csak 
akkor érkezeti meg, midőn minden be 
volt fejezve. Az események világosan mu
tatják, hogv az összes támadásokat előre 
meghatározott terv szerint rendezték és 
hogv a hatóságok nem lettek semmit 
azoknak megakadálvozására. (MTI.)

Mii tdrtyniják ismét 
Strrasz Istuön dr. biiniiáyét

— A Hétfői Napló tudósítójától —-

Ismeretes, hogy az ügyészség izgatás 
büntette miatt eljárást indított Strausz 
István dr., a legfőbb állami számvevő
szék volt elnöke ellen, aki a kominiiin 
kilő’! csokor a szóin vevőszék tisztviselői 
előlt izgató beszédet tartott. Strnuszt 
letartóztatták és nóhány napra rá 
megtartották a főtárgyalási, amelyen 
dr. Strausz István védője, dr. Lengyel 
Zoltán hatásköri kifogást emelt a biró. 
ság ellen s azzal érvelt, hogy a legfőbb 
állami számvevőszék elnökét csak a 
parlamenti bíróság vonhatja felelő-s- 
ségre. A bünlolőtörvényszék ilélőlaná- 
csa a védő álláspontjára' helyezkedett, 
leszállította a maga itelékességél. meg
szüntette az eljáráisl, mire dr. Strausz 
István szabadlábra került. A királyi 
ügyészség a törvényszék határozata el
len a jogegység érdekébén perorvoslat- 
tal élt. A Kúrián a?.1 ügyészség állás
pontja győzedelmeskedeftt. Kimondot
ták, hogy dr. Strausz Istvánnak elnöklő 
való kinevezése törvénytelen volt, tehát 
tninügyében a büntetőtörvényszék ille
tékes.

Ennek folytán a büntclötörvényszék 
ma kezdi inmót tárgyalni a nagysza
bású, érdekes biinpert. A tárgyalást dr. 
Héczey L'ajos táblabiró vezeti, a vád
hatóságot dr. Srifassy Pál kir. ügyész 
képviseli, a védelmet dr. Lengyel Zol
tán és dr. Török Sándor látják el. A 
tárgyalás iráni, amely a gyorsított el
járás szabályai szerint folyik, oly nagy 
az érdeklődés, hogy a terembe csak elT 
nöki engedéllyel bocsátják be a hall- 
ért léségőt

TUntetós
a sreggsíi etlen

A tömeg megrohanta lakását 
A |katonaság teremtett rendet
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Szeged, juiius 25.

Szombaton délután nagyobb tömeg 
verődött össze Löm Immánuel főrabbi 
lakása előtt. Zajongva követelték, hogy 
Löwöt vigyék isméi vissza a;; ügyészség 
fogházába. Többen be akartak hatolni 
a laká'sba, hogv Löwöt magukkal vi
gyék. de a tüntetés zajára közlielépő 
őrség megakadályozta őket. A csőcse
léknél fegyverek is volla'k. tölbb lövés 
dördült el. de sérülés szerencsére nem 
történt. A tüntetésről csa*kihaniair tudo
mást szerzett a' katonáséig is. Nagyobb 
csapat vonult ki rchamlópésben a tün
tetés színhelyére és a suintón mozgósí
tott rendőrséggel együtt szétverték a 
felelőtlen tömegei. A rend ezután csak
hamar helyrcállolt.

■TK! (VAroslIfictl fasor és I
ö Aréna-ut sarkán) |

“™—■ a fetiérfogu ntnrc!
Előadások Befejező rész: Utolsó ’ aland I
’/ 9és 10-kor A főszerepben : Poarl Wfilte |

| -"T1" sampon
Eau de cologne

' a legtöbb follcltcszerek. Kaphatók mindenütt!
i. Készíti; Hunnia Gyógy tár, Erzsébct-kttrut 56^J
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HÍREK
gwreM dráma 

a /teressc-köruton

vtw hadnagy «gy»n!«ttQ Meny
asszonyát a sután ön^yhkos !a:i
— A Hétfői Napló tudósítójától — 
Véres szerelmi dTáma játszódon le

tegnap este n Ferenc-köruton. Fukász 
Csaba hadnagy lelőtte menyasszonyát, 
Ijrachler Ilonát és azután saját magát 
lőtte főbe.

Drachler Ilona 22 éves tisztviselőnő 
mór régebbi idő óla volt menyasszonya 
n vele egykorú Fukász hadnagynak, akj 
jelenleg karhatalmi szolgálatot leljeeil. 
Néhány hét előtt Fukász arról értesült, 
hogy menyasszonya hűtlen lelt hozzá, 
nz eljegyzést fel akarja bontani és egv 
miniszteri titkárhoz akar feleségül 
menni. Fukász emiatt szemrehányást 
teli Drachler Horninak, aki felvilágosí
totta a hadnagyot, hogy az egész semmi 
egyéb rossz; nyelvek pletykájánál. Fu- 
lász ezóta mást sem tett, mint az állí
tólagos miniszteri titkár után nyomo
rolt. A menyasszony hűtlenségét semmi 
sem bizonyítót la és a miniszteri titkár
nak semmi nyomát sem talál la. de a 
féltékenység azóta állandóan kínozta 
Fukászt.

Tgnáp este megvárta menyasszonyát 
r Ferene-kőrút 47. számú ház előtt és 
rövid szóváltás után előrántotta szol
gálati revolverét és rálőtt a leányra, 
aki hangtalanul összeesett. Ezután a 
revolvert homlokához szorítva főbe 
kitté magát.

Fukász rögtön meghalt. Drachler 
Ilonát a mentők a Rókus-kórházba 
vitték, ahol néhány pere múlva meg
halt.

— A bírák és az ügyészek mozgalma. 
Köztudomású, hogy a bírói státus 
rendezésére vonatkozó tervezettel a 
bírói és ügyészi kar túlnyomó nagv 
többsége a legnagyobb mértékben elé
gedetlen. Különösen a VII. és Vili, 
fizetési osztályú bírák és ügyészek pa
naszkodnak és azt hangsúlyozzák, 
hogy az uj státus olyan mostoha elbá
násban részesíti őket, hogv az egyenlő 
a teljes anyagi és társadalmi tönkre
tétellel. E tárgyban a bírák ma dél
után öl órakor a büntetölörvényszék 
esküdlszéíki termében gyűlést tarta
nak. amelyen több nemzetgyűlési kép
viselő is részt vesz.

— A kormányzó megkegyelmezett 
húrom halálraítéltnek. A szolnoki tör
vényszéken szombaton hirdették ki 
Horthy Miklós kormányzó kegyelme- 
rósi leiratát, amelyben Zabok Lajos, 
Bozsó Károly és Bencsik Lajos kötél 
f'ltali halálra Ítélt kommunisták halál
büntetését a két elsőnél életfogytiglani, 
nz utóbbinál 15 évi fegyházra változ
tatta.

— A Magyar Királyság pártja Szege- 
osn. Szegedről jeilentiik lapuinknak, 
liofjv n Magvar Királyság Pártjának sze- 
Redi előkészítő bizottsága nagyarányú 
•"'izgalmat indított a párt itteni megszer
zésére. Az alakuló nagygyűlés határ- 
•'kjét augusztus 2-ára, Szent István nap- 
Iára állapították meg. Az előkészítő mun
kálatokat dr. Kelemen Béla nyugalmazott 
főispán végzi,

~~ Miért estek a valuták Zürichben 
Pénteken? A legnagyobb meglepetéssel 
értesült a pénzvilág, a pénteki zürichi 
"agy valutaáresésről. Találgatták annak 
•diát, <le nem tudták igazi indokoláftt 
•"cgtalálni. Ma jelenti a Magvar Távirati 

ri)<lil tudósitója Kopenhógáhól, hogy 
Btoiid Georgenak a helyzetről tett parin- 
nwnli nyilatkozatai rendkívül nagy hálás
sal voltak a kopenhágai tőzsdére is, hol 
” külföldi értékek, főképpen a franciák, 
Wi.-ífr olaszok árfolyama naqyot esett. 
larmészcles, hogy a zürichi tőzsde, inely- 
rk InferomAciőI a legjobbak s Icggvorsab- 

hamarább reagált Lloyd (,ooi.,e 
••vdatkozatára s Így az összes valuták a 
Pénteki zürichi pénzpiacon erősen zu
hantak.
).r,.Ba,a VJ'r08 közgyűlése. A fclr^a- 
ailulás előtt álló Baja város törvényható- 

1-T'i. '!l,ius 25-én Wunderlich József el
nökié., vei Peslvérniogve székházában 
ozg\i!lé-.| tartott. A közgyűlés megnyi- 

<í»sa után a lelcnvoll&k tudomásul vették

Kyn Bélát 
internálták a németek

Bécs, juiius 25.
(A M. T I. magánjaién lés A A Ne:;e 

Froie Pressének táviratozzék Berlinből, 
ho;,y Kun bétát cgyelíbo L:egn tzben 
Internálják.

Böhm V.lmos ny.iaftkozik
a nápbtsioir.íarnáí

•ió«m jnyekSI

Bécs, juiius 25.
A K.r-1 espondenz Herzog szóvál-eszá 

Budim Vilmosnak. Kun Béláék volt 
bécsi követének egy ny latkoza! át a nép
biztosok internálásának előzményeiről. 
A nyilatkozat így hangznk;

— Nekem nz osztrák kormány 
kijelentéseihez nincs som hozzátenni 
valóm, sem abból nem vehetek el., 
Úgy történt az egész dolog, ahogy 
azt az osztrák kormány elimondúa. 
Csak azt kívánom kiegészilöleg meg
jegyezni. hogy anakidf'én egv án- 
tímlinisszió főnökének közlése sze
rint Bethlen István gróf, a szegedi 
kormánv meghatalmazottia néla ab
ban az irányban interveniált, hogy 
a polgárháború elkerülésére adja 
meg Ausztria a menedékjogot a 
népbiztosoknak. Én annakidején 
kormányomnak jelentést is tettem 
arról, hogy az illető ánlánlmisszió 
főnöke mit mondott.

— Még azt kívánom megjegyezni, 
hogv az illető ánlánlmisszió főnöke 
előtt Bethlen Istcán gróf mint a 
szegedi kormány hivatalos képvise
lője szerepelt, azé a szegedi kormá
nyé, melynek akkor, mint külügy
miniszter Teleki Pál gróf is tagja 

volt.

az- elnök időszaki jelentését, melyben vá
zolta a törvényhatóság működését s a ki
utasítottak érdekéhen tett intézkedéseit, 
ezzel kapcsolatban kitérve a megszállók 
erőszakosságaira is. Ismertette továbbá a 
szerb atrocitások ügyében a külügyminisz
tériumnál s az ántántmisszióknál tett lé
péseket.

— Az első pénzcsempészési ügy a 
bíróság előtt. A pénz felülbélyegzésével 
'kapcsolatosan howott 1920. évi 111. ! -c- 
értelmében most döntött először a bu
dapesti büntetőtörvényszék dr. A'agy 
Béla bíró elnöklésével olyan ügyben, 
ahol az volt a vád, hogy a gyanúsítot
tak felül nem bélyegzett bankjegyeket 
akartak Magyarország román meg
szállás alatt "levő területére kicsem
pészni. Ez év április havában történt, 
hogy Mandel Ármin 28 éves keresk dő, 
Mandel Izsák 41 éves kereskedő és 
.Maiulel Éliás 44 éves baromfikeieskedő 
kö/Jöscn kétmillió korona értékű leiül 
nem bélyegzett bankjegyet vásárolták 
és ezeket a bankjegyeket Mamiéi Ármin 
és Mandel Iz-sák román mgszúlloit te
rületre szállítóitok. Ott a sima bank
bankjegyekért külföldi valutát vásá
rollak. Á budapesti büntetölörvényszék
dr. Füzesséry Zoltán és dr. Rőth Béla 
védők védelme után Mandel Ármint 
felül nem bélyegzett bankjegyek vá
sárlásának büntette és megvesztegetés 
vétsége miatt mondotta ki bűnösnek és
ei. 'ért 4 évi börtönre és 50.000 korona 
pénzbüntetésre ítélte. Mandel Izsák 2 
évi és 6 hónapi, Mandel Éliás peiiig 3 
évi börtönt kapott.

— A nemzeti munkásligák megala- 
kulása. Nagyjelentőségű mozgalom kez
detét jelző gyűlés folyt le vasárnap dél
előtt a Gólyavárban. A nemzeti érzelmű 
munkások lelkes serege gyűlt egvbc. hogv 
megalakítsa a nemzeti munkásligák szö
vetségét. A gyűlésen Hatás István dr. el
nökölt. aki lendületes megnyitóbeszédben 
vázolta az alakulás célját. Majd Rozson- 
day nyomdászmunkás ismertette a 2.» 
pontba foglalt részletes px grammot, 
amelynek szellemében nemzeti alapon 
álló, de a politikai pártoktól teljesen füg
getlen, tisztán gazdasági és szociális kér
désekkel foglalkozó hatalmas szervezetbe 
kívánják tömöríteni a magyar voltának 
tudatára ébredő munkásságot. Az előké
szítő bizottság megalakulása után, amely
nek hivatása lesz a nemzeti munkásllgA- 
kat minden szakmára kiterjedően meg
szervezni. elfogadták Stalla Márton hatá
rozati Javaslatát, amelynek értelmében a 
kormánv Ügyeimét felhívják a munkás- 
kérdések megoldásának immár halasztha

A Hétfői Napló olyan helyen érdek
ein ma Bálim Vilnvs á'lil'isairól 

mely Bethlen István grófhoz kö-el áll
s a bécsi ellenfoi ra:'.a'onvban Eriiden
obi a án szerepelt. Az illető politikus
kije! : ’etlc, ho'!v B‘-|! !in 1-ívűn gróf
hnsc nló kijc’rn'- dk! sirmfél? án-
túrit. '.Lsziúíö.iök •»lull nem lelt. d-.
nem is tahclelt. mert a szegedi kor-

' mány, éppen ellenkezőleg, azt ez ól- 
1 láspor.lot képviselte, hogv Vusztriának 
a népbiztosokat, mint közönséges bűn 
letteseket, nem szabad befogadni.

Oroszország
és be ou3irök hadifoglyok

Bécs, juiius 25.
(A .V. T. I. macKínjelentése.) A nép kö

réten nyugtalanító bírok terjedtek el 
az osztrák hadifoglyok visszatartásáról 
Oroszországban. Főképen arról bőszéinek, 
hogy ■•7. orosz kormány a Leni” elország- 

i nnk küldött hadianyagok miatt megtor- 
| lásul internálja az osztrák tiszteket és al- ■ 
; liszteket. Erre a hírre vonatkozóan, nme
ivel hazatérők is terjesztenek, hivatalosan! 
a következő nyilatkozat >t teszik közzé: i

— Lltvinov, az orosz szovieikormány | 
képviselőié, kérdést intézett 1920. juiius 
16-án az osztrák kormányhoz Lengyel- I 
országba küldött állitőlngos municiószál- , 
litmányok dolgában. Az osztrák külügyi | 
hivat d erre távirati utón közülié Csicse- • 
rin külügyi népbiztossal, hogy nem adott ; 
engedélyt feyyncrcknck és muníciónak 

I Lenf/yclorszáfilia küldésére és minden ille- ! 
I lékes hatóságot utasított, hogy a hadi- ' 
i anyagok kiviteléről szóló tilalmat a leq- . 
I szinorubban hajtsák véqre. Az osztrák 
| népnek nincs tehát semmi oka sem arra, 

hogy a hadifoglyok hazaszállításának 
I folytatásáért aggódjék.

tatlan voltára s e célból állandó niunkás- 
I ügyi bizottság megala'ldk'óát javasoRík. 
’ A gyűlés a l.l iir.v/, hangjaival ért véget. 
I — Huszonöt vaggon gömbvas. A rend- ' 
| őrségnek tudomására jutott. hogy | 
I Meisner és Schivarcz cé.» Ogvnök-u'.ca 1 

28. számú telepén huszonöt vnggui) i 
gömbvas van felhalmozva. A dotckli- 

! vek meg is találták a nagvimennyi- 
ségii árul, lefoglalták és a cógluiaido 

■ nosok ellen megindították az •‘liárásl 
áruelrejtés és felhalmozás miatt. Az 
Átvizsgáló Bizottság, ahová az ügyel 
véleményezés végett át leltük, nem ta
lálta az áruelrejtés tényét bizonyított
nak, mert semini som igazolta azt. 
hogy a huszonöt vaggon gömbvasal | 
valaki meg is akarta volna venni. A vé- 
kmény alapján a rendőrség feloldotta 
a zárlatot és az eljárást megszüntette.

| A Magyar kir. államvasutak igazgaló- 
I séga tudomást szerzett azonban az 
ügyről és bcjelemlclle ixfénvél az árura. 
Ennek folytán vcsárnan délelőit is- 
mól megjclcsilek a detektívek a cég 
telepén és a huszonöt vaggon vasat az 
Államvasutak részére lefoglalták.

— A községi domokratapárt alakulása.
A törvényhatósági demokrata bizottsági 
tagok tegnap értekezletet tartottak a köz
ponti Demokrata-kőiben, amelyen meg
alakították a községi demokrata párti... 
Az alakuló pártértekezlnlen megjelentek a 
II.. III.. V., V. és Vili, kerületek demo
krata bizottsági tagjai. Az értekezleten 
megválasztották a községi demokrata párt 
ideiglenes pártvezetőségét, amelynek :ag- 
jai lettek: Zipernovszky Károly, Rársony 
Elemér, dr. Ffízesséry Zoltán, dr. Bródy 
Ernő, dr. Gál Jenő. Zala Zsigmond, Szi
lánál A'árolv. dr. Petfí Sándor és Pakols 

. József törvényhatósági bizottsági tagok. 
J — Elitéit tokásdrágitó, özvegy Ha
lász Jaknbné a Csengery-ulca 30. sz. alatt 

| lévő háromszobás lakásából egy szobát 
• bérbe adót' özvegy Kaufmann Jakahné- 
nak. Kaufmannó eleinte 80 korona, majd 

! később 50 korona hért űzetett a szobáért.
[lalászné a szoba bérét most egyszerre 

j 200 koronára emelte fel. A stájgerolúsérl 
j Kaufmcnné följelentette Halász Jakabnál 
I s a lakáskihágári rendőrbiróság elé ke- 
; rüll az ügy, ahol dr. Pirkner Imre rend- 
I őrlonácsos száz korona pénzbüntetésre 
i ítélte el Halászáét, mert meg nein enge- 
I (lett árért ndta albérletbe a szobái.
| — 600.000 pár bnkuncs. Az ipnrtes-
liilelok cipész (szakosztályai felhívási 
■ aptnk özei :k n cipész iparosok1 :ik 

íö'-zeiráfára. akik részt akarnak vnni 
‘a kincstár állal megrendelendő bakan

csok sicállitósáJjan. Az államkincstár
nak ugyanis az a terve, hogy körül
belül G00.G00 ár bakancsot készíttessen 
el a kisiparosokkal. Ez az intézkedés, 
amelv boti alóöan támogatja a pangó 
kisipart, igen jó hatást telt a kisiparos- 
ág körében.
— Letartóztatott árdrágítók, A rend-

. . a le..utóbbi r apókban három ter
helt ellen 'ndiloll nyomozást árthágl- 
iúsj 'gyekben és mind a hármat előze
tes loiartóztalúsba helyezték. Az első 
' olt Ábraliám Mór l üíföldi onosságu 
munkás, s azóta az ügyészség foghá
zába kerüllek árdrágítás miatt Bitesek 
Károly 27 éves vegyészmérnök és I)an- 
zinjer László 28 éves mechanikus. E 
két utóbbi az előzetes letartóztatás 
miatt előterjesztéssel élt. ezt azonban 
még nem bírálhatták el. mert az 
uzsorabiróság még nem alakult meg.

— Harding elfogadta jslöltetését. Á 
Neue Freie Presse frankfurti jelentése 
xerint azt táviratozzék Newvorkból, hogy 

Hardiny szenátor beszédet mondott, a 
melyben kijelentette, hogv elfog 'Íja a 
köztársaság elnöki méltóságára való .je
lölését és állást foglal a rögtöni békekötés 
mellett. A beszéd kedvező benvomú:t tett. 

Hetvenezer kilogramm munroió fel- 
rebhant. Tmya>noból jelentik: l’iacenzá- 
ban a villámcsnpőstól felrobbant hetven
ezer kilogramm robbanóanyag. Hét ka
tona megsebesült. (MTI.)

Eitélt terrorista. A budarsestá kir. 
büntetölörvényszék a gyorsított' pl járás 
•■zabáival szerint vonta felelősségre Hit- 
fensteln Zsigmond torrorisiát, aki a 
Bandl-félo különítményben teljesített szoV 
gálától. Az ügyészség gyilkosság elköve
tésére irányzott szövetség büntette címén 
emelt ellene vádat és a biróság másfélévi 
börtönre ítélte cl.

—- Aknára futott olasz hadihajó. Ró
mából jelentik: A Itacchia nevii olasz ha
dihajó, amely néhány olasz gőzöst kísért 
orosz hadifoglyokkal Odesszába, n Fekete
tengeren aknára futott és elsülyedt. A 
személyzetnek csaknem valamennyi tag
ját sikerült megmenteni. (MTI.)

—- A magyar Színházban ezen a hé
ten is nrnd'--n est-e a. Névtelen "iszony 
é riil sainrc, P. Máikus Emiliá.al a 
cimszercpben. Augusztus 2-ától, hétfő
től kezdve az igazgatóság kénytelen a 
Nóvtolcn asszony sorozatos előadásait 
mcigszrkitanl, hogy a megfelelő javütási 
és tisztítási munkálatok elvégezhetők 
legyenek. A színház augusztus 14-iktn, 
nz.omlciton újra megnyílik, ugyancsak 
a Névtelen asszony előadásával, 1’. 
Márkus Emma vendégfellépténeL

Angyalka. Róbert Stolz háromfel- 
vonános operettjét, az Angyalikát. szom
baton este mutatta, be zsúfolt ház előtt 
a Soala-Szinház. Az uj daljáték libret
tója sablonos operettmere : a huda' kis
lány kerriérje a milliókig, melyek igaz 
szerelméért hullnak lábaihoz. A pre
mier-közönség még ezért a szövegért is 
hálás volt a szinészekndk. Minden ének
számot megtapsolt, minden táncot meg
ismétel tat ott és minden humor ‘■s kísér
letet derültséggel fogadott. A színé
szek, különösen Magaziner Erzsi, Csa»- 
tay «T;.nka és Galetta Ferenc szeretpiik-1 
ben elsőrangú alakításokat adtak.

— Rátkay-délután. Rátkai ncixvnta 
fellép a Colosseumban, az óriáni sikert 
aratott ,,délutáni kabaré" műsorában. 
A nagy meleg és az állandóan forró 
hangulat dacára a nézőtér kellemesen 
hűvös. Haraszty Mici, Latahár. Darrá- 
gó. Herényi. Iványi, Radó, Szabolcs és 
Gullai a kacagtató magánszó mákban és 
darabokban naponta fokozódó sikert 
aratnak. Jegyek egész hétre előre vált
hatók a Színházi Életnél és Bárdnál.

— Sugúr Teri, aa Andrássy-uti Szín
ház tágja hétfőtől kozd ve naponta fel
lép a városiigpt*: Délutáni Kabaré nagy
sikerű műsorában. Egy í-endkivül ha, 
lúsos irredenta melodrámát fog e öadni.

— A Tivoli-mozgó műsorán két szen
zációs filmprodukció szerepel. A kalan
dorvér című detektivlörlénet, mely négy 
felvonáson keresztül, Joed Debbs legújabb 
kalandjait vonultat ia fel izgalmasnái-iz- 
galmasabb helyzetekben, a főszerepben 
Cári Auennel. A másik filmszenzáció .4z 
elrabolt boldoqsáq, három felvonásos 

. színjáték, mely pazar kiállításával felül- 
1 mii! minden eddigi moziképet. A főszere

peket Elba Thomsen és Cári Lairritzcn 
játszák. Az előadások d. u. fél 5, fél 7 
és fél 9 órakor kezdődnek.

Vagyadnak biztos őre

Minden vaskereakedésben kaphatót

a
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Az MTK 
atlétikai viadala

/ rA Mawr Tcstgyaliorlők Köre va
sárnap délit ián rendezte idei első or
szágos al! likai viadalát a liuiigúiia 
Uii sporttelepen nagyszámú közönség 
élőit. Rendkívüli ercdnjénvl nem ért 
el egy versenyző sem. de Gáspár Jenő 
a magasugrásban ólért győzelmével 
Végleg niegnyere dr. Schrcyer Jenő; 
vándordíját és említésre méltó ered . 
jniény aialt (36.9 mp.) futói la meg j 
Bcrács a 300 m. távot.

100 m- síkfutás 1. Gerő Ferenc 11.3 
top. 2. Csató Tivadar. Magasugrás 1. Gás
pár Jenő 180 cin. 2. Zsolt Géza 170 cm. 
800 m. síkfutás 1. Görög Jenő 2.5 p. 2. 1 
Pártos Ernő. Távolugrás 1. Zsolt Géza 
661 cm. 2. Schlcsingcr Imre 643 cm. Disz- 
koszdobás 1. Nonn János 37.88 m. 2. Er
dős Mátyás 37.65 m. 110 m. gátfutás 1. ' 
Imre Andor 18 m. 5000 m. sikfulás 1. , 
'Csitbay József 16.22 p. 2. Kulcsár István. ; 
Gerelvvetés 1. Bácsi Péter 48.60 m. 2.' 
Zsolt Géza 48.30 ni. Hármas ugrás 1. 
‘Klucslk Jenő 13.60 ni. 2. Csády József 
13.58 m. 300 m. síkfutás 1. Bcrács László 
36.9 mp. 2. Kurunczy Lajos. 1500 m. sík- 
futás 1. Fonyó Márton 4. 21 p. 2. Bese : 
■József. Rúdugrás 1. Komlós László. 300 
cm. 1004-200-1-3004-400 m. stafétafutás i 
il. BEAC. 2. 17 p. w. o. (Perényi. Csató. 
iPodolszky és Bcrács.)

HsgyarorszOí nem színit 
tel;'! MM és főzeléket Wémetorszíanak

A magyar kormány nem hajlandó
a bécsi munkástanácscsal tárgyalni

Bécs, julius 25.
(A M. T. I. magánjclentésc.) A 

Reichspostnak jelentik Berlinből: A né- 
met kormány megkérte a magyar kor
mányi, kezdje meg újra a gyümölcs és 
főzelékkivitelt, amelyet az Ausztriában 
történt lefoglalás miatt megszüntetett. 
A magyar kormány erre berlini ügy
vivője utján kijelentette, hogy

a magyar gyümölcs- ts fözelékkivi- 
télről csak akkor lehet szó, ha a 
Németbirodalcm kormánya kísérőket 
állít a szállítmányok mellé, akik a 
vonatot Ausztrián keresztül elkísé
rik és megvédik a kifosztástól.
Időközben a berlini kormány a bécsi 

külügyi hivatallal is érintkezésbe lé
pett és ott azt tanácsolták neki, kér
dezze meg a kerületi munkástanács vé
leményét.

A munkástanács kijelentette, hogy 
csak akkor engedi meg a magyar gyü- 
mölcS’Szállitó vonatok átutalását, ha 
minden négy továbbsrállitott vagyon

után két vagyont Bécsben hagynak az 
osztrák gyermeksegitő akció rendelke
zésére.

A magyar kormány, amely nem haj
landó a bécsi kerületi munkás
tanácscsal. mint teljesen illetékte
len egyesülettel tárgyalni, a mun
kástanács föltételeinek tudomásul
vétele után közölte Berlinnel, hogy 
ilyen körülmények között gondolni 
sem lehet a magyar gyümölcskivitel 

újból való megindítására.

A Reichsipost megjegyzi ehhez: Azok
ból n föltételekből, amelyeket a kerü
leti munkástanács a magyar gyümölcs 
átszállításának megengedéséért ki akar 
kötni, láthatjuk hol szorítja a cipő 
ezeket az urakat. A bécsi gyermekek
nek le kell mondaniok a magyar gyü
mölcsről Forstner és Tomiik blokádja 
mialt és nőm is juthatnak hozzá rt gyü
mölcshöz mindaddig, mig a Magyar
ország ellen elrendelt blokádot a szer
vezői meg nem szüntetik.

I
Futott még: Cornette, Orphelia, Cudar, 

Ó‘ te, Csusza, Mirli-Gyaloglóverseny. A Ferencáirosi Tor-, • --
ta Club vasárnap gyaloglóversenyt rende- Suskus, Pendítő, _ . .

tett, 10.000 m. távon, melynek eredménye flóré, Szélesség, Vidu, Miczike. Küzdelem 
b következő volt: 1. Szablyár Péter (FTC), t után nyakh. első, 1 h. harmadik. — Tót.: 
«« _ — 2. Lichter Sándor (MTE), | 10:102, helyre 10:36, 82, 85.

. ........................... ......... ...... VII. Váci dij. 12.000 K. Táv 1800 m.
1. Matuska (Martinék). 2. Queda (Hof-

51 p. 17 mp.
55 p. 10 mp. 3. Bácz Nándor (FTC),. 4. 
'Ladányi István (FTC). ____ ______ ____

Kerékpár él motorvenwiy. A MOVE | b“uer>- 3. Fi""vá’ II. ,(^rfesi’_KÍ"?': 
ÍJól sikerült kerékpár és motorversenyt ■ nvcn € S^’
rendezett a millenáris pályán 10.000 főnyi ' 10:14.
közönség előtt. A győztesek a következők: 1 __ __ ——r— —-w,a
Ünnepi megnyitó 1000 m. 1. Uhcreczky
Ferenc (Vil.). 50 kim. motorvezetéses ' — _______  —A nm
verseny 1. Barlos Gyula. 2. Tóth ( 
3. Bállá László. 10 kim. egyhengeres 
torverseny 1. Bibő Dénes. 2. Jankóidét 
Ferenc. 2000 m. tadem-verseny 1. Grim— 
Nayy-pár. 2. Pirity—Porsch-pár. Kéthen- 
geres motorverseny 1. Jankovich Ferenc.
2. Báró Liptay Antal. 3. Bartos Béla.
5 kim. pontverseny 1. Szécsényi István. 2. 
Hímmé r János.

^KÖZGAZDASÁG
I

Dömös között: Indulás Dömösre 
ként reggel 8.30, d. e. 11 órakor és d 
2.20-ikor, Dömösről Budapest felé ru, 
5.20, este 6.30-kor és este 8.30-kor a 
összes hajók a társaság Eötvös iért L-iix 
tőjéből indulnak.

Ksilandoi* vér
és az

Az elrabolt boldogság

a TIVOLIBAN
Előadások: ^5, %1 és órakor

BHILLIÁhíST,
horribilis 
áron vesz $ INGER ékszerhál

Rottenbitler-utca 24
Telefon József 52-61

i ISMÉT Tesze^rHlíánsokat'aranya?^^"^^ 

I EZÜSTÖT 
I V.. S ó 1 y o m - u t c a 2 2. f I d 8 z. 1. 
jLipót-körut sarok mellett 

Érzékeny és fájós
lábakra készít
cipőket

Gerő Budapest IV., Kossuth Lajos-u. 4.

hogv a részvényeseknek a 3 régi részvény 
alapján egy uj részvénynek 600 német
osztrák koronás árfolyamon való átvéte
lét ajánlja fel. Az elővételi jog folyó hó 
17-től 27-ig gyakorolható.

Tőkeemelések. A Matgyar LeszAmitoló 
és Pénzváltó Bank alaptőkéjét 90 millió 
koronáról 140 millió koronára emelte fel. 
Az uj részvények egyrészére a régi rész
vényeseknek háromra egv arányban a 660 
korona árfolyamon elővételi jog biztosít
tatott, mig a fenmaradó rész a külföldiek
kel létesitelt megállapodás céljaira tarta
tott fenn. Az elővételi jog julius hó 26-tól 
31-ig gyakorolható. — A Magvar Forgal
mi Bank rt. alaptőkéjét 25 millió koroná
ról 40 millió koronára emelte fel. A mai 
közgyűlés felhatalmazása alapján az igaz
gatóság a részvé>nveket, csekély kivétellel, 
külföldön helyezi el. — A Belvárosi Ta
karékpénztár Részvénytársaság a legutóbb 
elhatározott töeemelést most viszi keresz
tül. Az uj részvények — amelyek az 1920. 
évi nyereségben részesednek — 2:1
arányban, külön kamat- és költségmegté- 
rités nélkül 650 koronás árfolyamon en
gedtetnek át a részvényeseknek. Az elő
vételi jog julius hó 26-tól augusztus hó 
3-ig bezárólag gyakorolható az intézet 
pénztáránál.

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rész
vénytársulat igiacwpaAósága folyó évi 
augusztus hó 7-ére rendkívüli közgyűlést 
hivott egybe, melytől felhatalmazást kér a 
tulajdonát tevő zsilvölgyi szénbányák ön
álló részvénytársasággá való átalakítá
sára. Az igazgatóság a közgyűlésen tájé
koztatni fogja a részvényeseket a tranz
akció kedvező perspektíváiról és a felha
talmazás alapján véglegesíteni fogja azo
kat a megállapodásokat, melyek mig egy
felől a társaság irányító befolyását az uj 
részvénytársaságnál bizlositják, másfelől 
a részvényeseik érdekeit is & legteljesebb 
mértékben megóvják.

Az Erdő- é« Faüzem tőkeemelése. A 
Magyar Erdő- és Faüzeni Rt. közgyűlése 
az alaptőkének 12 millió koronáról 18 
millió koronára való fölemelését határozta 
cl. Két régi részvény alapján egy darab 
uj részvény vehető át, darabonkint 615 
koronáért, julius 29-ig az Angol-Magyar 
Banknál. Az uj részvények már 1920-ra 
osztalékjogosultak.

A Fővárosi Serfőző Részvény társaság
nak dr. Kelemen Gyula elnökléeo alatt 
a Hazai Bank helyiségeiben megtartott 
rendkívüli közgyűlése elhatározta az alap
tőkének 12 millió koronáról 16 millió ko
ronára való fölemelését. A kibocsátásra 
kerülő és a folyó üzletév eredményében 
már részesedő részvényekből minden öt 
darab régi alapján egv részvényt vehetnek 
át a részvényesek 856 koronás árfolya
mon julius 23-ától 31-ig.

A Magyar Királyi Folyam- és Ten
gerhajózási Rt a kövotikező rendes sze- 
méJyszállitő járatokat tartja fenn: 1. Bu
dapest és Wien között: Indulás Budapest
ről Wicnbe minden hétfőn, csütörtökön 
és szombat reggel 8 órakor. 2. Budapest 
és Baja között, egyelőre csak Fadd-Tol- 
náig. Indulás Budapestről Fadd-Tolna 
felé : minden kedd, csütörtök és szom
baton este 11 órakor, Fadd-Tolnáról Bu
dapest felé minden szerdán, pénteken és 
yasárnapoo d. u. 5 órakor. 3. Budapest-

Városliget ' Fővárosi Cirkusz ~~i

Naponta este ;8-kor a kiválóan szenzációs műsor
3 Trliiollcs, Sirodl, 3 Hlfrsöú yj|
Csütörtök, szombat, vasár- és ünnep- d

nap délután 4 órakor családi- es KVcruicke!'..,i..s

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

A csúnya szeplőkH
Ez ellen csak egy védekezés léte
zik: a valódi

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

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

Mindenütt kapható!
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A ..™- ------------ ------ r
gatósága a következő jelentést adta ki: A 
bank rugusztus 7-ére egybehívandó köz
gyűlésen a 160 millió korona alaptőkének 
280 millió koronára való felemelését 
fogja javasolni, olyképpen, hogv 100.000 
darab a részvényeseknek ajánltassék fel 
a napi árfolyam slatti áron, 200.000 rész
vény pedig az Unión Européenne Indus- 
trielle et Financiere párisi cégnek és cso
portjának engedtessék át 2000 koronás 
áron és e részvények hosszú időn át zá
rolva maradnak. A csoport képviselői az 
igazgatóságba be fognak választatni. Az 
Unión Européenne párisi cégnél több elő
kelő francia bankházon kívül a Crédit 
Lyonnak, a Banque de Paris et des Pays- 
Bas, a Société Générale és a Comptoir 
National d'Escompte bírnak jelentékeny 
érdekeltséggel. A jelen művelet nem érinti 
azt a benső viszonyt, mely a Hitelbankot 
a wieni S. M. v. Rothschild-bankházhoz 
és az Ös'erreichische Crcdit-Anstalthoz 
fűzi és a Magyar Általános Hitelbank a 

'* • tőkeemelés után mintegy 600 millió ko- 
’■ róna nyílt tartalékkal fog rendelkezni. A 

_ _ _ —------ — , keresztülviendő tranzakció által a magyar
HI. //áromepcscA-gd/uez3e/iw-/mnd’cap/a.' közgazdaság újraépítésénél a mértékadó 

Dij 20.000 K. Táv 2400 nx. 1. Győrök. francia tőkének erőteljes közreműködése 
•(Szabó B.). 2. Delnő (Baluska). 3. Aló-1 biztosítottnak látszik és éppen e csoport 
riette (Pintér). Futott még: Szaniszló, törekedett arra, hogv a részéről Magyai- 
Susan, Tuskó. Könnyen 2 h. első. 3 h. országon, a szomszédos államokban és a 
harmadik. — Tót.: 10:216, helyre 10:68, Balkánon tervezett pénzügyi és ipari mfi- 
34. veloteket lehetőleg a Magvar Hitelbanknál

IV. Katonatiszti akadályvcrseny-handi- összpontbsitsa. E banknak szánt szerep 
cap. Dij 15.000 K. Táv 5600 m. 1. Maxim ' gazdaságilag értékes lehetőségeket tár az 
729 (Némav). 2. Maxim 116 (Binder). 3. intézet elé. de egyet jelent a hazafias kö- 
lAli (Eder). Futott még: Hurain (elb.), i telesség teljesítésével is.
Reá Syvia. Kicsi, Szilvia (felt.). Biz!. 1 h. I 
első, 6 h. harmadik. — Tót.: 10:87, helyre 
10:19, 15. 18.

Az Urlovasok Megyeren
A mai nappal véget ért az Urlovtf- 

Vok négynapos megveri meetingje és 
Imosl kéthetes sportszünetnek örvend
hetnek azok a kissé kimerült sports-; 
manók, akik a bécsi meetingen, amely 
a bojkott miaMbkülönben is messze! 
esett tőlünk, no^kockáztatiák pénzü
ket. Az utolsó nap föérdekességc is a 
katonatiszti akadályverseny volt, ane-1 
lyet újra Némay Antal százados nyert; 
meg 129 Maxim lovával. A részletes 
eredmény a következő.

I. Báró Wrazda Józsel-emlékverseny. 
Dij 10.000 K. Táv 2400 m. 1. Vlolanta 
(Liptay). 2. Roiir (Lakos B. száz.). 3. 
Kártyás II. (Rakovszky). Futottak még:i 
Emód, Fitos, Canada, Szerelem, Hadvezér. 
•Könnyen 1 h. első, 2% h. harmadik. — 
•Tót.: 10:49, helyre 10:14, 11, 10.

II. Szegény legény-akadályversenu. 
Díj 15.000 K. Táv 4300 ni. 1. Principal 
(Liptay). 2. Gállá (Ribensky). 3. Ifjasz- 
szony (Gvurgyev). Futott még: R. F. Riz-j 
tosan 2 h. első, rossz harmadik. — Tót.: 
jOrlO.J-chuy JW: 16,^23.
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Hamisfogakat,
Brilliáns, arany, ezüstöt bármely hinlo- 
tett árnál drágábban veszek. Mendel- 
sohn ékszerész, Feronc-köru 1. szám.

Hamis fogakai s —j

Brilíiánsí C í

Ékszert
Platinát ° IC

Antik tárgyakat S C/5 S
Régi olajrestményl M 1' ji O

4

Dísztárgyakat M 5?* -

Teljesen frisspneuHATiK
710x90, 765x105
015x105, 815x120
820x120, 880x120
895x135,935x135
méretekben kapható Kdnt3n

Gizella-tór 3.

*<*<***>*>»ll*M<*W»*»*‘
Felelős szerkesztő: 

SZOMAHÁZY ISTVÁN
Társszerkesztök:

Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

Az Angol-Osztrák Bank főtanácsa i. 
hó 9-iki ülésén jóváhagyta az 1919. évi 

I zárszámadásokat és elhatározta, hogy az 
V. Virág-gátverscny. Dij 15.000 K. Táv auffusztus 6-ára egybehívott közgyűlésen 

8600 m '. Edith (Liptay). 2. Kitty (Bin-. javasolni fogja, miszerint az 1919. üzletév 
der) 3. Szerencse (Farkas). Küzd, után I 24,461.797.- -■ - - -
háromnegyed h. első, rossz v------ J‘*- 1 - ----
0.66 7T8B6 M,i . M 
Tót.: 10:12.

VL Júliusi handicap. Dij 
1200 m. 1. Pandora (Szabó __  ______ ___________  _______ ____ ________ ________
■ád (Csiszár J.l. fit Paridul (Eperjesi), való főlfi®elését határozta el oly mádon,

•-------  ------. «,»ni.u>i.-- koronát kitevő tiszta nye-
harmadik. —- reségéből részvényenként 24 korona fizet.

| lessék ki. Egyúttal a f. év április 29-iki 
' rendkívüli közgyűléstől nyert felhatalma-

10.00 K. Táv zás alapján a 150,600.000.— korona alap- 
L.). 2. Lenge- tőkének egyelőre 200,000.160.— koronára

■JUSÁfiÜÍEM" R.-T, BUDAPEST


