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Felosztották 
az Osztrák-Magyar Bank 

aranykészletét Horvátország Jugoszlávia ellen
A megállapodást szombaton aláírták

Bécs, jullus 3.
(A Magyar Távirati Iroda in agán je

lent őse.) A krakói Rzeczpospolitia je- 
b nti, hogv az Osztrák-Mag var Bank 
n; anykészleltnek feloszlatására vonat
kozó megállapodást Bil’nszki dr. és az 
Osztrák-Magyiar Bank három felszáo- 
16ja tegnap irtá.k alá. Lengyelország az 
aranykészletből 7.250.000 koronát ka
pott. Ebben az összegben benne van az 
Osztrák-Magyar Bank tulajdonában 
volt házak és a galíciai területen mű
ködött bankfiókok értéke. Aranyban 
Lengyelország 4.464.000 koronát ka
pott.

Harding aláírta 
a békehatározatot

Newyork, július 2.
(Havas.) Harding elnök aláírta azt 

a határozatot, amely Németországgal 
és Ausztriával helyreállítja a béke
állapotot. (MTI.)

Kommunisták követték ei 
a szerb régensharceg elleni 

merényletet
Paris, jullus 3.

(A Magyar Távirati Iroda szikra
távirata.) A szerb régen-sherceg ellen 
elkövetett merénylet ügyéiben folytatott 
vizsgálat során megállapították, hogy 
kommunista. Összeesküvésről van szó. 
Számos tanút hallgattuk ki, akiknek val
lomása fényt dérit azaikra a kapcsola
tokra, amelyek a merénylet elkövető
jét, a kommunista képviselők klubját, 
valamint az ausztriai hasonló szerve
zeteket kapcsolatba hozzák egymással.

Angol-"japíni—ajneríkai 
egyezmény

Bécs, július 3.
(A MTI. magánjelentése.) A Wiener 

Volkszeitung jelentése szerint a biro
dalmi konferencia határozatából ki
folyóan megbízták Cnrzon lord külügy
minisztert, lépjen érintkezésbe a ja
pán és az amerikai nagykövettel kon
ferencia egybehivása érdekémen, ame
lyen Anglia, Japán és Amerika közt 
létesítendő hármas egyezményt készí
tenének elő.

fiz olasz kormányválság
Bonom! elvállalta a UormáuyalaKitást

Hóma, julius 3.
(A Magyar Távirati Irqda magánje- 

lentése.) Bonomi elvállalta a kormány- 
olakitást. Az előzetes megbeszélések 
•h'Viún fokozottan lehet remélni, hogy 
Bonomi számíthat a centrum és az 
égisz polgári baloldal támogatására. 
A S7c cialisbúk ellene vannak. A Gior- 
M.e d‘l tálra értesülése szerint Bonomi- 
twk az a szándéka, hogv a külügyi túr
óét Imperial] márkinak Olaszország 
▼olt londoni nagykövetének ajánlja fel.

A horvát politikai pártok kiáltványa a néphez
A belgrádi csonka parlament nem teremthet alkotmányt Horvátország r*sz*re

Bécs, julius 3.
(A MTI. magánjelentése.) A szerb- 

horvát-szlovén állam számára készült 
centralista alkotmány elfogadásának 
alkalmából Horvátország három poli
tikai pártja a horvát néphez kiáltvány
nyal fordult, amelyben a Reichspost 
zágrábi jelentése szerint a többi közt 
ezt mondja:

— Mi, a horvát köztársasági 
parasztpárt a horvát Zajcdnlca 
és a horvát jogpárt képviselőt a

Nagyatádi válaszúton
Egyelőre nem támogatja Bottlikékat — Ma adja meg 
a végleges választ — A kisgazdák ragaszkodnak a nyári 
szünethez — Ellenzéki mozgalom a kisgazdapártban

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Az a mozgalom, amely a kisgazda
pártban a nyári szünet érdekében 
megindult, tegnap váratlan fordulathoz 
érkezett, amely teljesen elmérgesitette 
a helyzetet, úgy hogy ma este a párt
körben már a kisgazdapárt válságáról 
suttogtak a beavatottak. Az történt 
ugyanis, hogy a Bottlik—Szijj Bálint 
csoport megbízásából Könyves-Tóth 
Lajos felkereste nagyatádi Szabó Ist
vánt és tudomására hozta, hogy a 
párt egy jelentékeny része

ragaszkodik ahhoz, hogy He
gedűs Lóránt pénzügyminisz
ter vagyonváltság-javaslatát 
csak n nyári szünet után 

tűzzék napirendre.

Könyves-Tóth Lajos részletesen is
mertette Nagyatádi előtt azokat a 
szempontokat, amelyek a képviselőket 
ebben az állásfoglalásukban irányítják. 
Rámutatott arra, hogy

ha Hegedűs javaslatából tör
vény lesz, ez a kisgazda
társadalmat teljesen tönkre 

fogja tenni

és felhívta nagyatádi figyelmét arra is, 
hogy Hegedűs javaslatában nem érvé
nyesülnek kellően a szociális szem
pontok. mert túlságosan kedvez a 
nagybirtoknak. A kisgazdák hajlandók 
az ország érdekében a legnagyobb 
áldozatokra is és egyáltalán nem akar
ják elgáncsolni a vagyonváltság- 
javaslatot, csak azt kívánják, hogy a 
kormány adjon a képviselőknek elég 
időt a javaslat áttanulmányozásához.

Hangsúlyozta, hogy őt és barátait 
egyáltalán nem vezetik kormányt buk
tató tendenciák és bár

Hegedűs Iránti bizalmuk az 
utóbb! napokban némileg 

megrendült,

az ország gazdasági helyzetének meg

belgrád kormánynak azzal a kí
sérletével szemben, hogy ezt az 
alkotmányt erőszakosan ránk 
akarják kényszeríteni, kijelent
jük, hogy a belgrádi csonka par
lamentet nem Illeti meg szuverén 
alkotmányosé gyűlés joga, s nem 
Illeti meg az a jog sem, hogy 
Horvátország és a horvát nép 
számára érvényes alkotmányt te

szilárdítására irányuló fáradozásaiban 
továbbra is támogatni akarják, viszont 
ezzel szemben megkívánhatják, hogy 
amikor a kisgazdatársadalom létérde
keiről van szó, nyújtson lehetőséget 
legalább arra, hogy a képviselők részt- 
vehessenek a vitában és kifejthessék 
aggályaikat.

Nagyatádi Szabó figyelmesen végig
hallgatta Könyves-Tóth Lajos fejtege
téseit, aminek végeztével kijelentette, 
hogy

nincs abban a helyzetben, 
hogy támogatását illetőleg 

végleges választ adjon, 

különben is beteg és igy csak néhány 
nap múlva dönthet ebben a kérdésben.

A kisgsizdapáríban tegnap óta ter
jedt el Nagyatádi válaszának a híre és 
meglehetősen

lehangolta a képviselőket, 
akik azt remélték, hogy 
Nagyatádi étére fog állan! az 
elégedetlenkedőknek és dia
dalra viszi a mozgalmukat.

Ebben a pállana libán természetesen 
még nincsen kizárva, hogy Nagyatádi, 
amennyiben egészsége teljesen helyre
áll és meggyőződik arról, hogy Bott- 
likék mögött a párt nagy tötfoaóge *U, 

megváltoztatja álláspontját 
és kilép a passzivitásból.

Annyi bizonyos, hogy
Nagyatádi ma már nem 
tudja eltéríteni a kisgazdá
kat attól a tervüktől, hogy 
ebben a kérdésben kenyér

törésre vigyék a dolgot.
Az elterjedt hírek szerint Nagyatádi 
a mai nap folyamán érintkezésibe Mp 
n BottHk-Snjj'j Bélint csoporttal és 
részletesen ismertetni fogja velük ál
láspontját. A kisgazdák azonban nem 
bíznak abban, hogy Nagyatádi erélyes 
lépésre határozza el magát és ezzel 

remtsen. Ha a csonka páriáméul 
a horvát képviselők hozzájárulása 
nélkül az alkotmányt törvény^ 
erőre emeU, kijelentjük, hogy eM 
az alkotmány semmis és Horvát
ország szempontjából jogilag ér- , 
vénytclen lesz.

A kiáltvány aláírói közt szerepet* 
nek: Drinkouics volt miniszter, Janky 
vics tanár, volt miniszter és Laginj'á 
dr. volt bán. j 

kapcsolatban egyra jobban terjed AJ 
a hangulat, hogy

képviselőknek függetleníteni 
kell m agukat Nagyatádi 
krónikub cpjportuntzmusétól 
és moxgalraalLhan nem sza
bid inagákat befoiyásoitatal 
attól a tisztelettől és szere
tettől, amelyet egyébként 

Nagyatádi iránt éreznek*

A kisgiazdapértlba'n állandóan nÖK 
vekszík azoknak a száma, akik csatí 
az alkalmat várják arra, hogy ellem 
zékbe mehessenek és ma már leszát 
moltak azzal is, hogy rövidesen eh 
hagyják a kisgazdapártot akkor ts, M 
Nagyatádi bent is marad a kormány 
bari. A nyári szünet és a vagyonváltság 
ügye e tekintetben bizonyos mért<Sk« 
ben döntésre érlelte a helyzetet és g 
közeli napokban fog kiderülni, hogyi 
Nagyatádi helyre tudja-e állítani a 
kisgazd.wpáTt egységét és le tadja-4 
szerelni az ellenzéki mozgalmakat.

£ keszthelyi 
Helikon-ünnep 

*— A Hétfői Napló tudósítójától —•
Keszthely, juHuá 9.

Ma délelőtt 10 órakor dr. Rótt Nfardoi 
vejrprémi püspök jstentisztetetet oeMnnátf 
a Ssenthá romsá^tt'ren lévő róraaj 
kuthokikus éyinplomben. Ttz óra után né» 
hány jwrocat érkewtt meg a kornTánvzd 
nejével Hsftrcttvel éh a tmxpkxm előtt 
várokon') tömeg lelkesen Sjenezte. A 
kvapjoedbe érkeeő kormányzót dr. Rótt 
Nándor vorwprésni piMpók a tom»
ploro főkapujában. Horthy Miklós kor
mán vzó a szentélyben lévő, Fesfcetich her
cegi család számára épített külön rész
nek első padsorában, jobbra tőle Horthy, 
Miklósaié, baloldalán pedig Festetleh Táv 
srilA herceg foghM helyet. Gróf Apponyi 
Albert a szentélynek baloldalán lórrt ma- 
gAstaton foglalt helyet, ugysrrrrWn gró! 
íiehy János éj Rtőf Jankovie.h. Az emel
vény előtt ültek Rákosi Jenő, Reöthg 
Zsolt, Szász Károly. A szentélynek j< bb- 
oldalán Kvő atékaorban Rertha Richárdi 
Láng Boldtraár, Relner Jknos, Quilleaama 

, Árpád tábornok, Seldl ezrede*. a Márka 
I Tertztn-rend kyiijiM lovagja ültek. A1 
I mise a Hmnwnr hangjai mellett vézeődött, 
melyet az eg^sz körön*'?? fetálh-a éne- 
kelt. Mise irtán a kormányzó és kísérete 
a SzenMiúromsác-téren lévő gróf Eavle- 
tich üvőrKV-szoborhoz urenb-k. melyet
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Anglia a szenHclók 
felfüggesztéséi követeli

Bécs, julius 3.

(iA Magvar Távirati Iroda magánje- 
Icn!/$c.) Az angol kormány a Nőire 

Pi ' i i irata szoriní
junius 28-án hivatalosan azt az la'.iánla- 
lot telte a szőve! = úgcs hatalmaknak, 
hogv a rainiavldél.j szankciókat vissza
vonásig függesszék fél.

Németország vámjövodolmeit 
la akarja foglalni az antant

Berlin. julius 2.
Párisi keltezéssel egy esti lap azt 3 I 

hirt közli, hogy a jóvátételi bizottság | 
le akarja foglalni Németország vám- 
jövedelmeit. Ez azért volna szükséges, I 
hogv biztosítsák a londoni ultimát-ivm 
gazdasági rendelkezéseinek' végrehaj
tását a németek részéről.

A zürichi Depositen-Rank!
KmUitctte fizetéseit

Hatszázmillió Koronás ban&buBás 
Kűriekbe n

Bées, julius 3. !

(A Magvar Távjrwti Iroda magánje- 
tenlése.) Berlinből jelentik a Neue, 
Fi. > Pressének: A zürichi Dopositen 
Bank, amelynek alaptőkéje 12 és fél 
millió frank, a háború idejűből szár
mazó illikvidiiús következtében meg-, 
szöulelK fizetéseit, miután n zürichi j 
nagybankok nz intézet tkjzlázntlan 
helyzetére való tekintettel nem vállal
koztak a segítő akcióra.

aoepNU ||

De segít rajta |

■ I 
a valódi

Sianst-arcMmj
Mindenütt Kapható j1

__ _____________________ H^Tf OS JVmPLO HM. JULIUS 4

Hussay ZZít’o y ni'Haí^uzata
— Á Hétfői, Napló tudósítójától. —

K varyonváltság- javaslat melleit 
elsősorban a sajtótörvény okoz fejtő- 
rést a kormánynak. At Andrássy-párt
tal < tekintetben inár megegyezett az 
iga.ssufcügyxnipi.szler és kötelező igére- 

’ fel telt arra nézve, ho-y a párt állal 
kívánt mődosilúsokat végrehajtja a

■ javaslaton.
1 A kisgazdapártban mást Orbók 
Aliié köröz egy ivet, melyen a kép- 

I viselők a javaslat tárgyalásának elha
lasztását követelik. Mint értesülünk, 

kormány a kisgazdapártot és az 
Andrássy-páriot közös értekezletre 

; hívja össze. Bethlen István gróf mi
niszterelnök ugyanis reméli, nogy si- 

ikerül az Andrássy-pártot imegnyernie 
'ahhoz, hogy a javaslatot még a nyári 
szünet előtt letárgyalják. A nehézség 
azonban abban áll, hogy a Rassay Ká-

• roiy vezetése alatt álló Független Kis- 
'gazda és Polgári Párt a legélesebb 
harcra készül a javaslat ellen. A kis-: 
gazdapárt ugyanis ragaszkodik ahhoz, 
hogy a javaslat tárgyalása, amennyi
ben nég a szünet előli napirendre tű
zik, julius 15 20-ikánál további ne 
tartson. A Független Kisgazda és Pol
gári Párt viszont azt hangoztatja, hgoy 
amennyiben a kormány nem hajlandó 
a sajtótörvény tárgyalását elhalasztani 
akkor úgy a bizottságokban, mint a i 
plánunkban hosszabb vitát provokálnak! 
és igy a nemzetgyűlés kénytelen lesz 
augusztus közepéig ülésezni.

fíassay Károly a Hétfői Napló I

—----- ---------------------------------------------------

Miért saem vállalta báró Korányi 
a pénzkérdés rendezését 

A volt pénzügyminiszter beszámolója

— A Hétfői Napló tudósítójától -1

Komárom, julius 3.
Korányi Frigyes báró ma tartotta 

meg beszámolóját komáromi kerületé
ben. Ismertette pénzügy miniszteri mű
ködését és azokat az okokat, amelyek 
miatt lemondott és a kormányzőpárl- 
ból kilépett.

Programját annak idején a volt 
pénzügyminiszterekkel egyetérlőleg ál
lapította meg és mindnyájuk aláírásá
val hozta nyilvánosságra 1919 decem
berben. Annak első részét teljesen 
végrehajtotta, jóformán a semmiből 
épiielte fel az államháztartás rendjét 
és a pénzügyi közigazgatást. Megsze
rezte a lehetőséget a nemzeti hadsereg 
3 n csendörség felállítására, a vasúti 
forgalom helyreállításához és ahhoz, 
hogy az állami élet minden ágazatában 
normális mederbe jusson. Felállította a 
vámvonalat, előkészítette a tisztviselő
kérdés megoldását. Gondoskodott, hogy 
Csonk a-Magyarország a féldgáz- ós 
petróleumteiületck kiaknázásával rö
videsen uj energiaforrásokhoz jusson 
és nagy áldozatokkal teljesen kiépítette 
a kísér . -rek szövetkezeti hitelszerve
zőiét és a Pénzintézeti Központot. Az 
állami számvitel törvényes szigorításá
val vég1 I vetett egyes kormányzati ága
zatok önkényes pénzügyi gazdálkodá
sának. s az összes állami bevételeket 

a termelés megzavarása nélkül — 
tetemesen emelte, hogy a rendes ki
adások fedezhessék legalább a rendes 
bevételeket. Ez be is következett.

Proaranunjánnk második része nz 
államjc;;vök bevezetésére és a pénz- 
kérdésnek gyökeres rendezésére vonat
kozott. Erre ö nvig már nem volt haj. 
landó vúi'.idkówl. ilven nagv pénzügyi 
möveiéihez nem lalálla uie.s? a kellő tá- 
iu<.4rai.Í3t sem a kormányban, sem a 
kormánypártban. Még 1920 junius 
25-én zárt liléiben' mutatott ra a nem
zetin iilcsrn azokra a politikai okokra, 
amelyek a magyar korona külföldi ár

munkatársának a kővetkezőket mon
dotta:

— A mi álláspontunk: támadni a 
javaslatot. Mi Tomcsányi novelláját 
még arra sem tartjuk alkalmasnak, 
hogy azon kisebb-nggyobb módosítá
sokat eszközöljünk.

Ezf a javaslatot vissza kell 
vonni.

A kormány által kívánt garanciákra 
nézve teljesen elegendőnek tartjuk az 
1914. évi XIV. t.-c. intézkedéseit és 
nem tartjuk szükségesnek, hogy a 
cenzúra megszüntetése ellenében újabb 
saitómegrondszabályozó intézkedéseket 
léptessenek életbe. • Amennyiben a 
kormány nem honorálja azokat az 
aggályokat, amelyeket az igazságügy
miniszter tervezte az objektív politikai 
és politikán kívüli körökben kelt, 
akkor mi felvesszük a harcot az uj 
sajtót örvény nyel szemben é* már a 
bizottságokban hosszabb vitát fogunk 
provokálni, ami azután lehetetlenné 
fogja tenni, hogy a nyári szünet a 
kívánt időpontban megkezdődjék.

— Mi a magunk részéről nem ve
szünk teszt azon a pártközi értekez
leten. amelyen a kormány a nemzet
gyűlése kivii! kívánja módosítani T«m- 
csáuvi javaslatát. A rézlotckre nézve 
terézetesen <?• szükséges taktikai lépése
ket csak. akkor fogjuk megállapítani, 
ha a kormány tervei ismeretesekké 
válnak.

folyamait rontják. A pénzügyek hely
reállítását gátolták a folytonos kríziseik 
is. Néha hetekig nem akadt előadó 
sem a pénzügyi bizottság számára és a 
nemzetgyűlés az őszi hónapokban fél- 
rotolta a pénzügyi kérdéseket és a bir
tokreform m ni foglalkozott. Ezalatt ér
tékének egyharma*Iúra zuhant a koro
na, jóllehet kevesebb bankjegy volt 
forgalomban, mint egy évvel azelőtt. 
Ennek politikai okokon kívül a szeren
csétlen külkereskedelmi rendszer volt 
egyik föftkozója, amely négy miniszter 
közt megosztva lehetetlenné tette az 
okszerű kivitelt, ellenben lehetővé tette 
sok felesleges áru behozatalát. A Te
leki-kormányba! való belépését 12 pont
ba foglalt feltételekhez kötötte, ame
lyeket a miníztertanács augusztus 10-én 
elfogadott^ do a feltételek közül jófor
mán egy sem tartatott be. A kisgazda
pártban som talál egységes támogatás
ra. Egyes frakciók minduntalan várat- 
Isuul ellene szavaztak saját miniszte
rüknek. sokszor pillanatnyi hangulatok 
hatása alatt. Látva, hogy jgy lehetetlen 
lesz egv komoly ^és nagyszabású pénz-1 
űgvi rendezést keresztülvinni, lemon
dott. I

Htódja érthetetlen módon szemre- I 
hányást tett neki a nemzetgyűlésen 1 
bc.,ry a pénzkérdés rerxtez^séf nem ké- | 
’zitette glő, holott igenis előkészítette, 
s egy — nézete szerint — a jelenlegi- ' 
nél célszerűbb és biztosabb eredményre ;

került. amely túlnyomóan 
Teleszky János és Popovics Sándor 
érdeme volt. Ezt a tervét ismertették 
Hegedűssel hivatalhalépése előtt Saj- 
nálja. hogy Hegedűs ezt nem telit ma- 
gaéva. A pénzügyminiszter teneivel 
nem ért teljesen egyet de tartózkodik 
tőle, hogy működését bármi tekintet- 
bon zavarja. Valósággal a nemzet! 
Nete-halála van niost a pénziigiymi-| 
niszter kezében. A nemzet bizó’mát ; 
biria, tehát addig mia na«v .Qijnj'.ácjó-

jvezle — be nem 
jMjí'Hlnia fcel| 
jta8jjtóWlís ti.

' PfOgrani

A kél kománypárt egyikébe 
lép be egyelőre, mert egyik sem'H 
mogátja teljes egészében őszintén , 

'mányi, amely sohasem tudja mi 
Kor szavazhatják le. A pártok úijnd' 
unlub.n pillanatnyi hangulatokra 
hailgatn.'iik. Pártokon kívül áilva tá. 
piogpt jninden kormányzati munkát, 
amely alkalmas a teljes politikai és 
gazdasági konszolidáció előmozditásá. 
ra addig js, amíg egy megbízható, egy- 
s'ges kormánypárt alakul ki a nem- 
zetgyülés elég számos komoly és ér
telmes élőméiből, amit a nemzet érde
kében feltétlenül szükségesnek tart

A tábla is jóváhagyta 
JákóJános fogvatartását
— A Hétfői Napló tudósítójától.

Az Antibolsevista Cornité ügyvezető 
a lel nők ét, Jákó Jánost tudvalévőén 
előzetes letartóztatásba helyezte 1 
rendőrség. A fogvatartás ellen Jákó 
feífolyamodást jelentett be, amelyet 
minden fokon elutasítottak. Elsülő 
kon a vizsgálóbíró erősítette meg Jákó 
fogvatartását, másodfokon a vádta
nács, most pedig a Tábla is hozzájá
rult. A Tábla határozatának indoko- 
lásában megemlíti, hogy Jákó János 
súlyos bűnt követett el, mert magas 
erkölcsi célra összegyűjtött készpén- 
zek eWiárdál'ásával vádolják, s a rá
váró súlyos büntetés aggályossá te
szi szía'baidlálhraihelyezését, amellyel 
esetleg visszaélhetne. Jákó ilymódon 
egészen a főtárgyaiéiig fogva marad, 
s csak itéletileg fognak dönteni sor
sáról.

Myomüban unimak a Kirüiy- 
uícüI betörés tetteseinek

A tetteseit megszőKteK Budapestről

— A Hétfői Napló tudósítójától. —*

Mintegy két hete történt, hogy a nap 
legforgalmasabb órájában, déli tizen
két órakor betörtek Deutsoh éks .eresz
nél, akinek Királv-utca 34. szám alatti 
üzletéből félmillió korona áru ékszert 
vittek eL A vakmerő betörők akkor 
hajtoták végre tettüket, amikor Deutsch 
egy félórára bezárta üzletét s fölszaladt 
a házban lévő lakására. A betörők löl- 
nyitották a bolt redőnyét és álkulcs- 
csal nyitottéit ki az üzlet ajtaját. 
után magukhoz vették a kezükügyéba 
eső értéktárgyaikat és nyom nélkül el
tűntek. A nyomozást rögtön meg'ndi- 
tortáik, azonban egószen a legutóbbi na
pokig kevés eredményt értek el. Végre 
szombaton megtudták a detektívek, 
hogy az Angyalföld korcsmáiban két 
büntetett előéletű férfi gyanúsan költe
kezik, s ezresekkel szoktak fizetni. Aa 
cgvikéről megállapították, hogy húsz év 
körüli sovány fiatalember, a másik pe
dig idősebb. 30—40 év körüli. Ugyan
ezek aranytárgyakat is kínáltak eladás- 
ra s néhány ékszerdarafoot meg is ta
láltak a környék egyik ékszerészénél. 
Az aranytárgyakat Deutsch ékszerész 
magáénak ismerte fel. s ezzel kétségte
lenné vált, hogy a gyanúsítottak követ
ték el a Király-utcai betörést. A detek
tívek napokon át figyelték a két betö
rőt, ezek azonban ügyi át szik, neszét 
vették a dolognak, mert nem mutat
koztak. Személyleirásuk alpján 
állapították, hogy a két betörő gyalog 
elhngvta Budapestet s valamelyik 
déki állomáson ültek vonatra, s a cseh 
határ felé utaztak. A vidéki hatóságo- 
ságokat még idejekorán értesitették a 
szökésről, s lehetséges, hogv sikerült 
még elfogni őket, míeiőtt idegen terü
letre lépnek. Egy idei üteg a betörők 
személyleirását megküldö’téfc a cseh
szlovák hatóságoknak. í»
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— 'A Hétfői Napló F^ósltőjától -
A Vilma királyné-utra átkeresztelt Fa

sor 28-as számú villájának virágos kelt
jében két dülliös kis kutvus szalad 
nekünk. A Mimi kutyái — két felborzolt 
szőrű, gyönyörű fajtájú állat — aníclvek 
®lkisérték szép lulajdonosnöjüket a hó- 
4itó sikepü. kit éves külföldi turnéra és 
P’.oaf gazdájukkal együtt visszatértek hoz
zánk — pihenni. Medgyaszay ott áll a 
verőidén — arca szebb tán, mint valaha
— é* mosolyogva üdvözöl:

— Hát itt Vagy öl; újra. Ivét esnondei 
munka után. Zürich, Basel, München, 
Dtesden, Hamburg. Düsseldorf, Köln. 
Frankfurt ám Main, Wiesboden, csupa, 
csupa siker, francia dalokat énekeltetni, 
meg Hajdú Henrik és Frilz Grünbaum, a 
tnagyar származású német író é-s zsurna
liszta fordításában Keltái, Szép, Harsányi- 
yersekeL Nádor. Szinnay, Dicntzl zené
iére.

Elmondja Medgyaszay Vilma, hogy bár 
nagyon nehezen tudott beilleszkedni a 
német viszonyokba, ma már szinte 'tel
jesen vérivé vált a német természet.
- Megtanultam, hogyan lehet reggel 

nyolc órakor [alpon lenni — dicsekszik 
nevelve . . . Ilin, a német szellem . . . 
Mulat egy négyoldalas füzctecskél, piclv- 
nék cimtopján Mimi érdekes metszőm 
profilja tűnik elénk. Kritíken — Auszug 
Über Vilma von Medgyasraii, ez vai} 
nyomtatva a címlapra ós kritikák vannak 
|>enne, mpelyekef Medgvnszny diaÖa’utja 
közben kapc'.t. összeolvastuk a sorokat, 
pl.: a ..Neue Zürcher Zeitung" őtyiin sort 
széntől tyodgyaszay kivéiclo? művészeté
nek. És valamennyien áradoznak és va
lamennyien — Yvette Guilb- rthez hason
lók.

— Utoljára a megszállott Wieslraden- 
ben vendégszerepeltem, ahol a Comédic 
Franoaire művészéi mellett még egy, a 
francia Kormányfői szubvencionált társu
lat, a .-Le Trianon Lyric de Paris" is 
rendezett kamara játék-előadásokat. Ezek
nek egyik műsora ugyanaz volt, mini 
amit az én szinházinylan játszottunk. 
(sqk azzal a különbséggel, hogy őket a: 
(illám segítette — pénzzel.

— A terveim? őszre van szerződésem 
krisztjániai és am-lenianú kabarékkal, az
után amerikai körútra indulok. Sok — 
nagyon sok pénzt keresek így össze, ma
gyar valutában hihetetlenül nagy össze
geke'. És aztán ha már sok pénzem lesz, 
akkor hazajövök és csinálok Pesten egy 
irodalmi színházat. Szigorúan irodalmi 
nívójút, nem kabaréit vagy hasonlót, szó
val olyat, amilyen nem feltétlenül jó űz
tél. Mert az anyagiak megszerzéséért 
folyó küzdelmet már nagyon inegelvgel- 
tem . . .

Mikor ezeket mopdotta Jjlimi, az arca 
nagyon elszomprodott. Mert hiába, — 
íitker ide. sikeT oda — talán neki is több 
és jobb kedve lenne ahhoz, hogy i|t 
Pesten ugv és olyan művészetet csináljon 
a Saját színháziban, amilyent ö akar — 
mint, hogy elmenjen sanzonokat énekelni 
Bupnos Ayresbe — ami szintén szép do
log, csg!k egv kicsit fárasztó.

— Két hét múlva már utazom, —
mondja — miközben kikisér a kertbe, 
$hol már érik az alma és kinn a fasor
ban — diadalmas pompájukban ontják 
illatúiét a gcsrienyefák. K. á.

— Apponyi cikke az ar^nybankröl
— az amerikai magyar Bányá^zlapban. 
Az apigrikai Magyar Bányászlap ve- 
relő-helyén gróf Apponyi Alibertnek 
egy levele az oranyban'k eszméjével 
foglalkozik, Mtéteg elismeréssel adó
sík az amerikai magyar munkás idá- , 
lizinusának. mely el akar tekinteni. 
áz óhazái közállapotok neki visszatet- 
•ző egyes dolgaitól és segítségére I 
liet, hogy megteremtse az önálló j 
jegybank aranykészlete alapját. Appo-. 
nyí úgy saját, mint illetékes szakiéi
nak véleménye szerint nz eszmét ke- 
fesztülvilietőnek és az anyagi kodká- 
®tot kizártnak tartja a részvényesek
re nézve. Levelében rámutat Magy-t 
*>zág pénzügyi és közgazdasági meg 
iTÖsödésének állandó haladására, 
ttnely a talajt hordképessé teszi i 
ovábbl építés számára. Hogy az am< 
■kai magyarság képes-e a szükséges

' Látogatás
Medgyaszay Vilmánál

Beszélgetés a hazatért rnüvésznőcel A Tisza^r mai s«en«á?!f:s lársjal^sa
tA. a

— A Hétfői Napló

A Tisza-gyilkossági bünper mai fö- 
i tárgyalására Gadó István dr. törvény- 
: zsél.i cinök először azokat a tanukat 
, idézte be, akik a szombati tárgyaláson 
az idő előrehaladottságára való tckiiv 

i lettel kihallgathatok nem voltak. így 
I fíól:ay Bán Lászlót hallgatják ki elő
ször. Utána következik .Mihely István 
tanúkihallgatása, aki a forradalmi 
időket megelőzően Friedrich István 
gyárában volt alkalmazva. Az előző 
eljárás folyamán ez a Mihely István 
reudkivül terhelő vallomást telt Fried
rich István ellen. Utána Brodán Oktáv 
volt kecskeméti polgármestert hallgat
ják ki Mihely előéletére vonatkozóan.

A legszenzációsabb része a hétfői 
tárgyaljnak Ngphegyi Mihály és fc- 

1 tőségének kihallgatása lesz. Naphegy! 
Mihály a hadoszlálybirósági tárgyalás 
alkuin iá val szintén súlyosan l rhelő! 

| vallomást telt Friedrich ellen és iga* 
i zolta, hogy Friedrich Istvánt október 
30-án délelőtt és délután, továbbá 
október 31-én délelőtt is az Astoriában 
iátfa. De ettől eltekintve, még egyéb |

| összeget elölerepiteni, azt maga tud-; 
hatja legjobban. Apponyi meg van' 

! győződve a'-rál, hogy igen, ami azon-; 
haji az akció megkezdésének időpont- . 
ját illeti, azt tanácsolja, várják meg 
zsn-eiális pénziügyminiszverünknok hi
vó szavát, addig pedig gyűjtsék erői
ket.

— A büptetplörvényszék szüaeti 
tanácsa. Július és augusztus hónapok
ban a budapesti kir. büntetőiörvény-1 
széken bárom szüneti tanács működik | 
és pedig Nagy Lala dr., Nedcczky GézA 
dr. és Perénu Gábor dr. táblahiró el-1 
nöklete alatt.

— Az Eötvös-Kollegium volt tagjainak 
szövetsége. Ae Eötvös Kollégium volt 
tagjai vasárnap önálló társadalmi szerve
zetbe, yzövÍBÍségbe tömörültek, hogy in
tenzivebben munkálják azokat a kultu- ! 
ralis célokat, amelyeknek az EÖfcvÖs- 
Kollégium letéteményese. Elnökké Gom- ; 
bóc. Zoltán egyetemi tanárt, álelnökké ' 
pedik Horváth Jánot> kollégiumi tanárt ' 
választották. A szövetség tudományos ' 
évkönyvet bocsát ki, felolvasásokat tart 
s kiadja a tagok tudományos ts irodalmi 
müveit.

— Halál a lóversenyen. Baksay 
Miklós, volt halárrendőrségi kapitány, 
aki az esztendő ekje óta Jeinar J6- 

I zsef kierkjeként működött a ringben, 
ma a harmadik futam elö4t leszédült 

i a könyves-pódiumról s mire az orvo
si szobába vitték, kiszenvedclt. Szív- 
szélihüdés ölte meg a rokonszenves
sportfuníkaionáriust, akii egyébként
Gyöngyi Izsónak veje volt. Váratlan 
halála mélyen megrendítette a sporté
in aneket.

— Harmatitól millióval csökkent 
Francacrszág lakossága Berlinen át 
érkezett híradás szerint most tették 
közzé a i ranciaországi n.'pszóml láma 
vonatkozó adatokat. Ezek szerint Fian- 
ciacrszág lakoriságámk száma 36.850.206. 
A legutóbbi népszámlálás alku’mával, 
181|-ben Franciaország lakossága 
30,468.8X3 lélek vo’t. a háború következ
tében tehát mintegy harmadfél mii iónyi 
csökkenés áliott be. (SíTI.)

— A tápiósiilri direktórium ügye. 
A pesté.idéki kir. ügyészség Antalira Ist
ván, Bugyi Jáno.-. Gubás István. 
András kisgazdák, Neuwirth Márton, 
Bonnert István iparosok és Losonczy 
Lajos községi főjegyző ellen vádiratot 
adott be, amelyben, mint a kezí.gi'd.- 
íoktóriumnak tagjait tizenhét rendbeli 
zsarolással, húsz rendbeli lopással, négy 
rendbeli személyes szaliadság megsértés
sel éa két rendbeli magánlaksértésr-ol 
vádolta meg őket, pestvidéki kir. tör
vényszéknek Dr. Száló táb’.abiró elnök
lete alatt működő tanácsa négy . napi 
tárgyalás után dr. Kolmann Dezső, dr. 
Telek Andor és dr. Balázs Dezső védők

Ie?h®íő tsftup< alöé'ctat

tudóiitójától. —

ténybeli szempontból is súlyos terhelő 
kijelentéseket leit nemcsak Friedrich. 
hanem Fényes és Kéri vádlottakkal 
szemben is.

A védelemnek erős felkészültségével 
találkozik majd ez a lanp, akit lleltai- 
kreniurának tertanak és aki szintén 
egyik jelentős tényezője annak a 
,.házugsSggyár“-b amelyről a nrilt- 
heti tárgyalás folyamán többször szó 
esett. Nrtphogyi Mihályról különben a 
margit-köruti tárgyalás megtartása 
után sok kompromittáló adat merült 
fel. Igazolni fogják a védők, hogy jo
gosulatlanul használta a főhadnagyi 
uniformist, mert mindössze hat elemi 
osztályt végzett, közönséges asztalos
segéd, akinek még altiszti rendfokozata 
sem volt. Előélete egyébként is nagyon 
sötét mert betöréses lopás büntette 
miatt ült három évet, de ezenkívül 
más bűncselekmények, köztük kellős 
házasság bűntetté is nyomja a lelkét. 
Naphegyi Mihály előéletének bizonyí
tására beidézte a bíróság tanúként 
Naphegyi Mihály nővérét is.

mejphallffatás.'’ utón Losonczy Lajos íő- 
jei'yzŐl felmentette, Anialics Isüván volt 
községi bírót két hónapi fogházra, J/u.'yi 
dánost és Guiyás litvánt nyolc napi fog
házra, Baosa Andiiért tizenöt napi fog- i 
házra, Neuvrrrth Már! öt hónapá fog
házra ítélte 4 de mxs. büntetését is a 
vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vette. 
Bonnert István a bíróság nyolc hónapi 
íogiházbüHetesre ítélte el.

— A Detekliv-r.up. A Détektiv- 
nap, amelyet julius tizenhetedikén 
tartanak meg a Margitszigeten, külső
ségeiben is fényesnek ígérkezik. A 
detektivtestület fölkéri Horthy Miklós 

, kormányzót az ünnepély megnyitásá
ra, amelyen a közéletnek más elő
kelőségei is meg fognak jelenni. A 
szőkébb rendezőbizottság tagjai Schré-1 
dér Gyula dr. rendőrfcgalmazó. Deák 
.János főfelügyelő, Juhász József dr., 
Hajdó János és Kemény István fel
ügyelők, Patay Tibor detektív, Egyed 
Zoltán hírlapíró, Lukács Gyula, a 
„Színházi Élét" szerkesztője, Vasadt 
Ottó, Tarján Vilmos és *?í5ncr detektív
felügyelő szünet nélkül az ünnepség 
előkészítésével foglalkoznak. A végle
ges program teljesen készen van s

használatával őrizhetjük 
meg fehér és erős fogain
kat s óvhatjuk meg a leg
veszélyesebb ellenségük

től, a száj savtói.

lálkozót adtak egymásnak a ck, akii 
olyan mulatságban akarnak részi 
venni, amilyen még nem volt Buda 
pesten a háború kitörése óla.

— Hatr.záz gyermek utazott el Hol 
iandiúna. Vasárnap cstp 7 órakor a 
keleti pályaudvarról Cl2 gyermek uta
zóit cl Hollandiába. A gyermekek közt 
•100 fiú a többi leány volt. A pálya
udvaron Raffay Sándor püspök bu 
csuztatta cl a gyermekeket, akik a? 
V. számú kórházvonaton utazlak el éj 
szerdán reggel érkeznek meg Hollan
diába, ahol három hónapot fognak 
tölteni.

— A kávai direktórium a bíróság előtt 
A k°in,mun’znius utolsó napjaiban Káva 
községben az a hír terjedt el. hogy szabad 
a fosztogatód, mindenki rabolhat, fosz
togathat szabadon A község több uradal
mát. lakását, boltját ki h f-.szlot'ák s 
rengeteg fehérneműt, ruhaneműt és ék- 
’-.'crcket vittek el a garázdáik odók. A 
diktatúra bukása után a fosztogatók ellen 
eljárást ii'ditottak. A vízi: gálát során ki
derült, hogv ezek legnagyobb része tagja 
volt a községi direktóriumnak. A Káva 
községi direktórium és munkástanács 
százlizeucgv tagja ellen indult nicg az el
járás, nyolcvankilenc azonban az am- 

I ncs^tiaraidelet folytán kegyelmet kapóit, 
í ugv, hogv a pestvidéki királyi tői vény- 
' . zéknek dr. Zemplénéi tál labiró elnöklete 

: ’att működő tanácsa a direkt.óriinu.nak 
birszonkét tagiát vonta felelősségre. A 
?ícstvi<iéki királyi törvényszék ma kezdj 
tárgyalni az ügyet, s ítélet körülbelül tíz 
nap múlva várható.

— Az osztrák gazdák szabadforgalmat 
követelnek. A salzburgi mezőgazdák szö- 
vetöégó határozati javaslatban követelj a 
tartományi kormánytól az állatforgaloon 
felszabadítását s a mezőgazdasági tenné 
nyék kötött forgalmának legalább a köz
társasáig területón való megszüntetését.

— A Mauthner-osalád ügye, Megiituk, 
hogy a budapesti kir. büntetőtörvény
szék vádtanácsa Mauthncr Gyuláné és 
leánya Tóth Hugóné fogvatartáaát ren
delte el. A ídtanács végzése ellen Dr. 
Darvuy Jáii" védő a kir. itélőtáb’.áhoa 
feTfolyamodást jelentett be.

— Halál az utcán, A Batthyány-utca 
21. szánni ház előtt Rudik András 76 éves 
hivatalszolga összoesett és meghalt. Holt
testét .1 törvényszéki orvostani Intézetbe 
szállították.

— Halálozás. Farkas Istvánnak, a 
szociffldemokrata-párt titkárának a fé- 
lesége, szül. Fellner Gizella, hirtelen 
elhunyt. Temetése hétfőn délután 3 
órakor lesz a Szt. István-kórház 
halottasbázából.
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— Házasság. Ungár L. László Buda- 
'it és öav. Neubirth Dezaőná <*■ Góáh

, bó 34n háwágot W* 
-------- MUn érWtéa
— ÖKgyUkMek. MosUx-utoa 7. asán 

lakásán Molnár Károly K áros

SOM M '£.ol
Alatti li-------- --------- --------- -- __ -----
baníkhivaialnok öngyilkossági szándék
ból nyitvahagyta a gázcsapot. A mentők 
eazméletlen állapotban a Rókua-kór- 
háaba szállították. — Liebstein Antónia 
öngyilkos szándékból lugkő oldatot ivott. 
A mentők a Rógus kórházba szállították.

— Elgázolás. A Baro&e-utoai dohány- , 
gyár előtt a villamos elütötte Hansohek 
Rezső 14 éves tanulót. A mentők a la
kására szállították. *

Hajón csempészték be 
a hamis tebébegaésG pénzt

Bácsi Qgjmökltad hozta Budapestre a hamialtoányokat — 
Három millió hamis tebólyegzdsU ezrest találtak egy osztrák 
bankárnak Budapesten hatóságilag felnyitott safejében

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

rendőrségre figyelmoztetések érkéz- bankban, s hatóságilag fölnyitottak' 
hogy az utóbi időben megint töme-

Budapestre hamislebé-

i

«gy 
safet, mert értesit-és jött, hogy a kazet
tában nagyobb öaszegü hamis lehélyog-

i A 
tok, 
gesen érkezik 
lyegzésü pénz. Az egyik detektivesoport, zésü ezres és tízezres van. A sa-feb&n 
megállapította, hogy ugyanolyan módon 
hozzák be a hamisítványokat, mintahogy 
csempésztek ki Magyarországból: 
hajón szállitották milliókra rugó érték-

I ben a hamis lebályegzésü ezreseket. Ki- :
' nyomozták, -blogy bécsi valutaüzérek, 
: akik magyar koronákban spekuláltak, 
egész üeynökkőrt szerveztek erre a célra. 
Embereik összejátszottak néhány alan
tas hajó-alkalmazottal, s ezek segítségé
vel rejtették el a hajón a hamisított 
ezreseket. Minden Budapestre érkező 
hajót átkutattak a detektívek, s az ered
mény felülmúlta a várakozásokat. A 
legraffináltabb módon hozott be hamis 

jövő hétre, hétfőre, keddre, csütörtökre, lebélyegzéeü pénzt egy Zinsenheim Sa- 
péirtekre és vasárnapra tűzték ki a Sze- Iámon nevű ügynök, aki négymillió ko- 
rencsetáncot, szerdán a Carmen, szom- ronáját külön erre a óéira készített, 
haton a Traviata. jövő vaaáTn/ap délutón . . ,, , ,, ,v . ,, ,.... . ' nzhatlan vaskazettába tette, amelyAz álarcosbál megy.

* Akiket felvet a pénz címmel égé- -Bécsből Budapestig .,-zott a hajó után, 
szén újszerű filmattrakció kerül 
mutatásra n:a n Kert-moziban. A 
érdekes és izgalmas cselekménye, 
vészi megrendezése é 
az, mely eltér a 
Iontól és mindvégig l> 
figyelmét. A szenrác; >s műsort a Lu- 
dovika Akadémia junius 24-iki gyö
nyörű ünnepélyéről készült háromfel- 
vonásos Pathé-film egészíti ki s igy 
most is olyan műsort ad ez a köz
kedvelt mozi, mely felülmúlja a sze
zon legsikeresebb programjait. Telefon 
11—47.

* ? ? ? Látta A tündérek cselédjét 
a Scéla-szlnházban ? ? ?

♦ Csupa újdonság a „Színházi Világ'4 
legújabb száma. 6 korona 92 flUértre ke
rül egy szám, Imi negyedévre beküld 90 
koronát. Kiadóhivatal: Rökk Szilárd-u. 16. !

A letartóztatott |
Kálmán Lászió atyja „rw4K 1921. »twtik»i b»ji,ok^K«it. 

rendeZl fid, Uöyét I magyar atlétika föBendütósérröl tesz-
nek tanúságot a bajnokság eredményei,

• A kis grizett jegyoit reggel 9—1 
óráig és délután 3—7-ig árusítja a Vígszín
ház nappali jegypénztára. Hét órától az 
előadás kezdetéig az előcsarnokban vált* 
hatók a jegyek. Az operett, amely a pre
mier fényes szereposztásában estérőbesté
re táblás házak mellett kerül sznire, ked» 
den éri meg huszonötödik előadását.

* Hőhullám, drágaság! hullám, 
richi kurzus, gazdasági válság, 
ezek a tényezők, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a színházak látogatottságát 
befolyásolják, hatástalanok a Vótom 
Színház diadalmas operettjének, a Sze- 
rrnrwtínnrok sikerével szomben. A darab 
népszerűségének még mindig a teljében 
van s nap-nap után jn.vufoll házak mulat
nak és tapsolnak a burloszk operetten. A

zü- 
nrnd

be- * csak a véletlen segítségével vették 
film észre a nyomozó hatóságok.
mü- Problematika a V&t, hogj milyen mó- 

.'szdag kiállítása ■ dón értékesítik becserélés végett a ha
pcidig i szokásos sab- 

ilincseli a néző
; n mii:

három millió korona értékben találtak 
hamis bélyegzésü pénzt, s megállapítot
ták. hogy a safe tulajdonosa S. Politzer 
bankbizományos, akinek Bécsben, Stu- 

■ benring 14. szám alatt van az irodája.
A budapesti rendőrség azonnal érintke
zésbe lépett a bécsi rendőrséggel, amely
nek kérdésére a Politzer-oég tulajdonosa 
kijelentette, hogy tudomásé volt róla, 
hogy budapesti safejében hamis lebé
lyegzés ü pénz van, de nem akarták for
galomba hozni, s épp azért helyezték el 
a safeben. Ez a válasz szerfelett bonyo
lulttá tette a kérdést, s a budapesti 
rendőrség most azzal foglalkozik, hegy 
megoldást találjon. Egyelőre minden 
eshetőségre készen lefoglalták a három 
milliót.

A harr': lebélyegzések ügyében egyéb
ként a bécsi rendőrség is nyomozást 
folytat s annyit már sikerült megálla
pítani, hogv osztrák és külföldi valuta
spekulánsok tobb nyomdát foglalkoztat
tak a lebélyegzésekkel s hogy az Ő meg
bízásukból utazgattak a csempészek ha
jón Budapestre. A csempészek közfii

msiitványokat. Méa nem sikerfút kide
ríteni a csempészek eljárásának minden _ ___
részletét, azt hiazik azonban, hogy a fő- többeket letartóztattak, legutóbb pedig 
városban egész apparátusa, van a gyors a keleti-pályaudvaron is megcsíptek két 
és veszélytelen pénzbeceerélésnek.

Szombat délelőtt a rendőrség emberei sitvánnyal érkeztek meg Béosből Buda- 
mefijjelentek az egyik nagyobb fővárosi

csempészt, akik nagyobb összegű h&mi-

pe&tre.

Magyarország
1921. évi atlétikai bajnokságai
A MAC, BEAC és FTC két, az MTK, OTE és a KAOE 

egy bajnokságot nyert
Nagy és díszes közönség előtt rendezte 
Magyar Atlétikai Szövetség vasárnapa ____ ______ __ ____ „ ______ r

délután az üllöi-uti sporttelepen Mogyar-

üj fordalat a Kálmán Gaillard-ügybon

— A Hétfői Napló tudósitójától. —
Néhány héttel ezelőtt nagy 

-óst keltett a pc„U 
hogy Jean de Gaillard francia gróf 

a rendőrség őrizetbe' 
T4szló tőzsddbizomá-

nést keltett
föltü-

pesti társaságban.

föl jelentésére 
vette Kálmán _________
nyost. A feljelentés szerint hűt millió 
kílencszázczer koronát vett át a gróf
tól különlyöző meglbi zásokra, a<melye- 
kel résrfien nem teljesített, nz összeg, 
cftl pccWg nem tudott elszámolni. Kál
mán tagadta, hogy a kérdéses össze
get átvette, illetőleg a vállalt megbízá
sokat nőm teljesítette volna. A rcndCr- 
•ég a nyomozás befejezése után ál
tatta az ügyet az ügyészséghez, ahol

amelyek között több nemzetközi viszony
latban Is igen érbékes.

A bajnokság részletes eiedményei a 
kővetkezők:

100 m. síkfutás. 1. Gerő KAOE.
mp. 2. Hantó. 3. Lukács.

110 m. gátfutás. Í.Stolmár FTC. 16
2. Püspöki MAC.

ÍOO m. síkfutás. 1. Fixl MAC. 52.1
2. Juhász.

1500 m. síkfutás. 1. Némethu FTC.
p. 2. Benedek. 3. Grosz.

Magasugrás. 1. Maggar MTK1. 184 cm. 
2. Gáspár 181 cm.

Sulgdobás. 1. fíedő BEAC. 12.57 in. 
2. Váradi 12.40 m. 3. Csejtheg 12.36 m.

Gerelgdobás. 1. Csejtheg BEAC. 48.50 
m. 2. Ggurkó 46.70 m.

Hűd ugrás. 1. Hadházg DTE. 3.35 m. 
2. Farkas 3.25 m.

Távolugrás. 1. Gáspár MAC. 6.89 m. 
2. Haluska 5.58 m.

A Mewar klr. Folyam, k
Józási i>t. junius Pcpavh. ;
t. t einóHetM tartott közgyéé* L 
1M0. 10X = .W kora.
a»uw< k-tátoM. <

A Wl»n»? Oomm—zlal.Btmk tolrí aj 
hmius 30-án Wienben megtartott read- 
évi kölgvük-sén a 36,628.475 n. o korong 
kitevő tiszta nyeresécból UtawíBveakJ 
40 n. o. korona osztalék (10 szésaléki u 
fizetését határozta el.

A Magyar Országú, Blxtositá Intéz.t 
fu-J' án.k közléM s»rint «
1920. évről szóló zárszámadás 103.990 60 
K nyereséggel zárult. A díjbevétel 7 
hóra, dijtartalékai 39 millión felüli öv, 
szegre emelkedtek. Az intézet az életté 
tositáson kívül az összes ágazatokat fú
vón ta működési körébe.

A Magyar Fém- és Lámpaárugvi, 
Hé8ív6J’-!ftár8,a8Óg közgyűlésén alapSZ 
jének fölemelését határozta el. Huszezei 
kétszáz korona névértékű január elsejétől 
érvényes részvény kibocsátásval négy mű- 
Hóról nyolc millióra emelkedik az alaptö. 

ré“vényekel egy-egy arányban 
1500 koronás (tel puel) árfolyamon v«h* 
tik a régi részvényesek. A jogot a Magyai 
Általános Hitelbanknál julius kilenced!, 
kéig érvényesíthetik.

A Budapesti Központi Tejcsarnolt 
Részvény társaság f. hó 27-én tartotta 
év rendes közgyűlését. Az 
jelentését, amely szerint a lefolyt üz- 
letév 90.766.07 K veszteséggel zárult, a 
közgyűlés tudomásul vette.

A Hitel- és Közvetítő Bánk és a Ke, 
reskedelmi Takarék fúziója. A Hitel- 
és közvetítő Bank Rt. alaptőkét 75 mii- 
lió koronára emelte föl és mi'K-ól .totvasz* 
tóttá a hreskedelmi Takarékpénztárt As 

íére: Budapesten Bank»utca 7 és Wien- 
ben V. ipplhigerstrasse 23. sz. alatt műkő, 
dését már felvette.

A Magyar Cukoripar Rt julius 11-éu 
tartja rendes közgyűlését, amelynek napi
rendjén szerepel az igazgatóság inditvá 
n.va> egyrészt a részvényeknek 2 drb 60( 
korona névértékű részvnyre való kicseré
lése, másrészt az alaptőke felemeléM 
10.000 drb uj 600 korona névértékű résu 
vénynek kibocsátása utján.

A Szent István Tápszermüvek r.-ti 
junius 30-án megtartott közgyűlése ad 
1920. üzleti érvre részvényemként K 20.— 
osztalék kifizetését határozta eL

A Pesti Tőzsde, Kallós János közgáz* 
diasági hetilapja, cikket közöl a Központi 
Hitelbank szomorú sorsáról, az Adria* 
részvények tőzsdéi jegyzésének beszünte
téséről, az olaszok bevonulásáról a DéŰ 
Vasúthoz, a hadi kölcsön váltságának mi
kénti lebonyolításáról, a gaibonahatáT- 
időüzlet reá k ti válásáról. Dr. Srásr^ 
György, a TÉBE titkára, a német bank 
szakma uj irányairól ír cikket a lapba* 
amelyben ezenkívül számos információ 
van a vállalatok tranzakcióiról. — A 16 
oldal terjedelmű lap előfizetési ára 306 
K, félévre 150 K, negyedévre 80 K. Szer' 
kcsztőség és kiódóhivatal: Budapest, VIM 
Izabelía-utca 43., III. 14. Telefon 121—Ok

mp.

mp.

4.00

Nemzetközi kerékpár- és motorverseny, 
A MiMenáris pályán vasárnap délután 
rendezett nemzetközi kerékpár- és mo
torverseny főbb eredményei a kővetke
zők: 1000 méteres föveraeny. 1. Lhereczkg 
Ferenc. 11 pont. 2. Alex Bager (Drezd-a). 
7 pont. 25 kim. motorvezetéses verseny. 
1. Martint. 2. Bartos. 25 kim. nemzetközi 
motor verseny. 1. Bartos. 2. Martint.

• Jardin de Paris 
Kabaréjában 

Kezdete 'ét 9 órakor

^Öráros' Naponta este V»8 órakor «... ..röv4ro«i -, Naponta ette V»8 órt
m csütörtök, szombat,

ifi K fif EZ %JI itt1 sár- és ünnepnap u. .
órakor a nagy Jnlluai 

Városiig®' mflsor! —Előadás után

Telefon-szára: 55-55
villamos közlekedés a vá* 
ros minden irányában.

Lovaregyleti versenyek Alagon
Ma befejeződött a Magyar Lovaregylel 

«o,.rtö Dert>v-meettn«Je. Az irtoké napon is 
ellen to-vábhfoly- i versenyek volfak s túlnyomóan a

tatjilk. A tőzsdcblzonMínyos Ízben 1 legjobban fogadott lovak vé^ezt-ck elöl, 
ejánlott föl nagyoflfij ősszeffü kauciót | Egredül SremfAlea gyöxeJroe volt vaskos 
GBabadlábrahelyesése elérésére, de a 1 megiepoWh. A részletes eredmény: 
bíróság mindannyiszor vissmitasitot- I *• B"** (Schcjbal p.). 2. Schalk (Pretz- 
te - kéneknél “1Z' - ‘

Az elmúlt héten Kálmán védői azt | 
a kóróst terjeszd ették a 
elé, hogy • Kálmánunk engedélyt ad-. 
jon^k arra, hogy súlyos betegen iek- Bemon, ........................„u_,
vő atyját meglátogathassa, a vádh-ató- Tof.: ^?2W,^27, 13, 14.
»ág helytadott a védők kérehnénpk és .,J" ’

| ner 2H). 3. Giunia (Szokolai 2%). Totu 
10:17.

| II. 1. Szem füles (Stecker 10). 2. Másli 
vádhatóság. (Sebt-bal p.l. 3. Thököly (Szokoki 3). 
"“*~t ad- j Futottak még: Firouzeh. Czigdnytaany, 

Mclqidades, Áfonya, Donna

III. 1. Baroda (Sebőiba! 1%). 2. Our

VI. 1. Kótyagos (Takács 8). 2. Cornette 
(Fűki 4). 3. Gúbson Girl II. (Nagy G. 6). 
Futottak még; Fica-ur, Szattyán, Napke
let, Carlyle, Sankt BemhaTd, Frankopan, 
Unica, Mátyásföld, A la ni, Vakmerő.

KÖZGAZDASÁG

Hamis fogakat 
Brilliánst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat

és fnodern 
IEiC|nMCl olajfestményeket 

Dísztárgyakat

N

8

H •o

-•A tőzsdei magánforgalomban tegnap 
értékpapírok iránt némi kereslet mu
tatkozott, úgy hogy a legutóbbi jegy- 
zésre pénzűjén la tót hallottunk. Valu
ták emelkedő árfolyamon cseréltek 
gaWHt. JMgetkező- -kurzusok fordultak 
'blff: 'dollár 268—-69, -.lei 395—-398, 

in*, 3(11-—363^ ^szokol 370—372.

>

-ivij a vv-aiA Avifniivnrh es ... ,,, j; ■
szombat délután Kálmán két polgári J,01; .(p"tó-

i'líhma* iíz\ •» aj- ; Eelt|»nést kjeltett , a^ lengyel márka

SZOMAHÁZY ISTVÁN
felelős szerkesztő távollétében a szere 

kesztésért
Dr. ELEK HUGÓ
szerkesztő felelős'.
Társszerkesztő:

PAJOR MÁTYÁS

ruháim öltözött fegyivázőr kíséretében
megjelent a’yja Eőlvös-utcai. lakásón.

A látogatás, mely drámai részletek-1 1 . ............ .. ......... ,, _
bep bővelkedett, azzal végződött, hogy1 V1 L FMibuw (Sehejbal 1%). 2. Ada- . ... . . .......... •*•••■“
Káhnftn megkérte atyját arra, hoev a m*n,W8 ÍSzokoW 6). 3. Muslinca. (Hsai , *r. kcrcs,öt t’ nAg-Y uzIe* fejlődött
h-am-ta gi« követelését eléíitse ki . F’ul',>l’k mí«' Starosl. Affért, Szép lwnne 14,4—15’4 árfolyamon.
smlt atyja mn is tűért !-’«■«■ Tót: 10:24, 14. Napokon 850—8«6, bécsi kifizetés

35/i—30 ig jegyeztetett. .UJSAGÜZEM" R.-T. BUDAPEST

rittathi >(Saj .r


