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A miniszterelnök a Tébé-hez
A Magyar Táviratai Iroda jelenti: A 

fővárosi pénzintézeteket lópviselő Ta
karékpénztárak és Bankok Egyesülete 
folyó évi február 5-én tartott ülésében 
a miniszterelnök által indított népgon
dozó akció céljaira egy összegben há
rom millió koronát szavazott meg. Ez 
alkalomból a miniszterelnök a Taka
rékpénztárak és Bankok Egyesületének 
igazgatóságálhoz a következő levelet in
tézte:

Mélyen tiszfclt Igazgatóság! Az 
áldozatos szeretetnek jóleső sugár
zása, a szenvedők szomorú életének 
mélységes álérzése nyüa-ánui meg 
a mélyen tisztelt igazgatósig most 
kézhez vett azon nagybecsű levelé
ben, amely a fővárosi pénzintézete
ket képviselő Takarékpénztárak és 
Bankok Egyesületnek népgondozó 
mozgalma céljaira megszavazott há
rommilliós korona adományát közli 
velem. Amidőn a személyesen látott 
és minden képzeletet felülmúló nyo
mor arra késztetett, hogy vészkiál
tással forduljak a magyar társada
lomihoz, rendíthetetlenül hittem és 
reméltem, hogy az irgalom, .a sze
retet és a gyógyítás ezen emberba
ráti munkájában igazi erőforrásom 
lesz a szenvedésekkel lélekben 
együttérző társadalomnak ember- 
szeretetre hajló altruista szive, 
őszinte örömömre szolgál annak 
megállapítása, hogy feltevésemben 
nem csalódtam, mert felhívásom 
nemesen átérzett visszhangra talált. 
A fővárosi pénzintézeteket képviselő 
Takarékpénztárak és Bankok Egye
sületének azon áldozatkészsége, 
amellyel az elsők között sietett a 
nyomor és szenvedés enyhítéséhez 
hozzájárulni, s az a hathatós támo
gatás, amellyel emberbaráti mozgal
mamat felkarolni méltóztattak, még 
inkább megerősíti jótékonysági 
mozgalmam sikerébe veteti hitemet. 
Egy nagy és egységes emberbarát! 
munka problémája elölt állunk. 
Teljes tudatában vágyót; azon ne
hézségeknek, amelyekkel meg kell 
(küzdeni, de örömmel < .ganizálom 
a szeretet e nagy muri. iját, ha a 
társadalom legszélesebb rétegei is 
érzik emberi, honpol;:.i: i' és társa
dalmi kötelezettségüket. Meg vagyok 
arról győződve, hogy e lankadatlan 
társadalmi tevékenység, amelyet ez- 
fdeig jóleső érzéssel állapíthattam 
meg. a nemes példák hatása alatt 
csak fokozódni fog és a szomorú 
nyomortanyákon mielőbb büszke 
vallomást tehetek nrról a mélységes 
szeretetröl, amellyel a magyar tár
sadalom a szenvedők enyhítésére 
•jelelt. Amidőn az egyesület kötelé
kébe tartozó intézeteknek kiilön- 
kiilön is mély hálámat és igaz kö- 
szönetemet nyilvánítom nemesszivü 
adományukért, kérem * mélyen 
tisztelt igazgatóságot, fogadja őszin
te tiszteletem nyilvánítását

Mustár Károly s. k. 
EÚiúsztereliwlfe

Megérkezett Berlinbe 
a szövetségesek jegyzéke

Az angolok nem kívánják német tá
bornokok és államférfiak kiszolgál
tatását — Lloyd George nincs egy 

véleményen Franciaországgal
Ár antant követelése, amely német 

hadvezérek és államférfiak kiszolgálta* 
tását kívánja Németországtól, bátor és 
önérzetes ellentállással találkozott ugv 
a német nép, mint a német kormány 
résfőről. A németek elviselnek minden 
gazdasági kr telezett séget, hogy minél 
előbb kiláboEar.ak a háborús bajok# 
ból, de megalázni nem hagyják magtic 
kát. Az a nagyszerű és büszke erő, 
amelylyel a németek visszautasítják az 

A Vossische Zeitung jelenti: A francia ügyvivő ma este adta át a szö
vetségesek legfelsőbb tanácsa nevében Bauer birodalmi kancellárnak a ki
adatásról szóló jegyzéket. A lap értesülése szerint a jegyzék lehetővé teszí 
a tárgyalás folytatását és jelzi, hogy a szövetségesek tanácsa újabb jegyzéket 
is fog küldeni, amelyben közli azokat a föltételeket, amelyekkel a szövetsé
ges hatalmak a békeszerződésnek ezt a vitás pontját végrehajtatni akarják. 
Ezek után valószínű, hogy a kiadatás kérdésében további tárgyalások Is 
lesznek. (MTI.)

Paris, február 8.
A nagykövetek tegnapi értekétletórŐl a Maiin lenyomatja a Times 

táviratát,’ amely szerint, ugylálsrik, hogy az angol miniszterelnök bi
zonyos körök felfogásának hatása alatt megváltoztatta nézetét és ma
gatartása nem azonos a francia kormányéval. Llyod Georgenak az* a 
véleménye, hogy a kiszoígáltatandók névsorát, vágj' pedig az elintézés 
módját meg kellene változtatni, hogy a németek elfogadhassák. A 
Journal magánlávirata szerint a Daily Chrontcle azt Írja: Nem lehet 
valamely kormánytól, vagy valamely néptől azt kívánni, hogy az el
lenségeskedések megszüntetése után tizenöt hónappal kiszolgáltasson 
olyan férfiút, aki úgy teljesítette kötelességét, mint Hindenbürg. Ce
cil Róbert lord, ugyancsok a Journal közlése szerint, nyilvános gyű
lésen kijelentette, hogy meg kell büntetni azokat, akik Németország
ban a hadifoglyokat bántalmazták, ez azonban nem jelenti azt, mintha 
helyes volna azt követelni, hogy a tábornokikat, az államférfiakat, 
vagy hercegeket most tömegével szolgáltassák ki. (M. T. 1.)

A mai pótválasztások 
az országban és a ftfvárrosban

Egy hét múlva BsszbOI a nemzetgyQlés
X álaszlások lezajlás, után vasár-1 A nemzetgyűlés a kormány végleges 

nap és hétfőn újból megélénkül né- elhatározása alapján a jövő hét kedd- 
hány kerület Azoknak a kerületeknek fon, 16-án tartja első ülését. Ezen 
legnagyobb részében ugyanis, ahol csak formaságokat intéznek cl és az 
döntés nem történt, most vannak a| eM lényeges ülés 17-én lesz. Hogy 
pótválasztások. Szokatlanul nagy ér- ki lesz a házelnök, azt még bizonyosan 
deklödés kiséri ezié.el a pólválasztáro- tudni nem lőhet. A keresztény nemzeti 
kát, mert itt dűl el, hogy a kisgazdák/ párt Rakovszky Istvánt jelölte, de a 
vagy a keresztény nemzetiségi párt! kisgazdapárt még nem döntött abban 
emberei wlkotják-e az újonnan össze-! a kérdésben, hogy tfunogatja-o ezt a 
ülő nemzetgyűlés többségéi. Mindkét jelölésL 
párt, de főképpen a kisgazdák a lég. 
nagyobb agitáclóval dolgoztak, hogy 
jelöltjük zászlaját diadalra vigyék. A _b._„_____ ____________________
kisgazdapárt erősen bizakodik, hogy sodszor a keresztény párti Száva .Iá 
holnapután már határozott többségben noa iskotalgazgelövaá, miután az él
ten, mart a pótválasztóson a kerületek tnlános választásokon másik 
nagyobb részében győztesen fog kike- lét. Bakonyi 
rülni a küzdelemből. | gyűrte. Az 1

A keresztény nemzeti pirl néhány és L -------
nap óta agilis munkát folytat. Külön- pólváloszlá., Izgalmai nem látszanak 
bözó bizottságokat a'akiloltak, a«ne-! meg.'A házfalakat rikító színű plaká- 
lvek a nemzetgyűlés . előkészítésének1 tok tarkítják, a kél párt leszedi egy- 
^tnunkéjának kérdővel fegteiko|»ánól már'Miután a

. - / '

antant követelését, az antant higgad* 
tabb államférfiaira is meglelte hatását. 
A heves Franciaországgal szemben — 
mint alábbi táviratunk jelenti —. Lloyd 
George a követelés enyhítését sürgeti, 
sót Cecil Róbert lord is ellenzi a tű# 
bornokok és államférfiak kiszo’gálta- 
tását. Minden remény meg van tohát, 
hogy a veszedelmes konfliktust. az 
igazság és mérséklet győzelme utján, 
rövidesen elintézik.

Berlin, február 7.

í

As erzsébetvárosi pófválasilAs
Ugrón Gábor mérkőzik ezúttal má-

ellenife-
i Samut könnyűszerrel le-

___  __  Erzsébetvárosnak a kőrút 
a RottenbiHer utca közti részén a 

egész párt Ugrani támögMja, viszont 
Szava János pártja a zsidókhoz intéz 
lelkeshangu felhívást, hogy nekik a 
keresztény táborban a helyük.

Egyébként cs<?ná uralkodik az Er- 
zséhel városban. Ehrlich G. Gusz-táv 
már kora reggel óla a sűrű eleven- 
segii pártirodában, a; választási helyi- 
sege.i elölt nagyobb a karhatalom, 
nunt volt kél héttel, de kevesebb egy- 
úttal a szavazó. Csigalassúsággal folyik 
az aktus. A. választók csak gyéren je
lentik ennek, három-négy szavazalszcdő 
küldöttséget is végigjártunk és alig 
tíz választól találtunk. Egyes küldött
ségek alkalmasabb helyiségbe telték 
át székbe!vükét. Déifélé erősebb lelt 
a választók gyülekezése, a délután fo- 
lyamán is sűrűn jóitok el szavazni, 
csak érte gyérült megint a voksok 
száma. Összetűzés sebei sem volt, 
csöndben, simán megy minden s ha 
az előjelekből helyesen Ítélhetünk, azt 
'hisszük. Ugrón Gábor viszi el a XIV 
választókerület pálmáját.

Sztcrényl— Szemere

A lipótvárosi VIII. választókerület
ben póiválasztásra került a sor Su
meré György és Szí erényi József báró 
közölt. A múltkori, választáson is itt 
volt a legélénkebb cs a Icgelkesenj- 
deltebb a küzdelem és a kcrtílet most 
U. heves harcok színhelye. Már vasár
nap feórü reggel friss falragaszok je
lentők meg,- amely azt hirdették:

A Sremere-pÁrt nagyon hangos! 
Az kiabál, akinek a háza ég! Éljeti 
Szteréngi!

Szemerc'k azonban nem hagy lát 
annyiban a dolgot, alig egy óra múlva 
ugyancsak falragaszon válaszoltak:

— Éljen Szemere György!
A nap folyamán többször megismét

lődött ez a plakátharc, de eredményre 
nem vezetett.

Az egyes szavazó küldöttségek elölt 
különben élénk éhet volt. A választók 
— ha nem is olyan érdeklődéssel, 
mint az előbbi alkalommal, —- elég 
sűrűn járultak a szavazó urnákhoz. 
Mindkét párt nagy bizakodással várja 
a küzdelem végét. Valószínű azonban, 
hogy — miután Fenyő Miksa és Gál 
Jenő hívei Szterényire szavaznak, — a 
küzdelemből Szlcrényi kerül ki győz
tesen.

A demokraták és keresztény nemzetiek 
küzdelme a IX. választókerületben

Ellanyhult érdeklődéssel és leharn- 
vadt lelkesedés mellett folytak le va
sárnap a nemzetgyűlési kővetválaszlá- 
sok a főváros IX. választókerületében, 
ahol dr. Ambrus Gyula a keresztény 
nemzeti egyesülés pártjának jelöltje és 
dr. Bródy Ernő, v. orszgy. képvi-selö, a 
nemzeti demokrata párt jelöltje kíir- 
den?k. Mindkét fél pártja nagy ké
szültséggel ment bele a pótválanatfi
sokba s mindkét párt magának köve
teli a győzelmet. Az Amórus-pórt a 
..keresztény pártok" jelöltjének meg
választását reméli, mig a Bródy 
távéi a régi, megcsontosodott demo* 
krata kerület elvhü választópolgárai- 
b« bíznak, kik most sem tesznek hüte 
tenek Vázsonyi Vilmos elveihez.

A választás vasárnap lassú tempó- 
bán Indult. Délig a két hét előtti sza
vazók fele sem adta le volumál, dél
után azonban élénkült a választópol
gárok jelnlkezésc. s este, záróra előtt, 



2 HÉTFŐI NMFEO BUDAPEST, 1920. FEBBUÁB ».

rület munkáAválasrtói legnagyobbrészt 
Bródy Er lőre adták Ja szavazatukat, 
nagy a valószínűség, hogy a pótoá- 
lasztásbó! Bródy Ernő kerül ki győz
tesként.

A választás lefolyását különöseid) 
zavaró momentumok nem gátolták. A

Hatszáz magyar gyermek 
útnak indult Hollandiába

Huszár Károly miniszterelnök az indulásnál
Ft II. A'. tudósítójától.) Az a nagy

arányú jótékony akció, amelyet né
hány hónappal ezelőtt Ftedderus hol
land főkonzul kezdeményezett hazájá
ban. vnsárnmp hozta meg első gyü
mölcsét Hatszáz magyar gyermekkel- 
futott ki a vonal vasárnap délután 
a Keleti pályaudvarról, hogy elvigye. 
őket Jlollandiába, jószivü emberek mc-1 
lég otthonába, ahol a nélkülöző pesti | 

gyermeksereg majd erőre kap, arcai 
kipiroslik és élvezi mindazt, amit iiU-' 
hon nélkülözni kénytelen.

A Keleti pályaudvar már az ebéd-1 
utáni órákban népessé lett. Szülője 
hozták gyermeküket, rokonok, Írná-. 
tok jöttek a kis magyarokkal, akik az 
örömtől izgatottan, boldogan cipeltek 
hátizsákjukat. A várótermekben cso
portokba gyűjtötték a gyermekeket. 
Mindegyiknek sapkáján, kalapján nem- 
zctiszinü szalag, mindegyik kíváncsian 
beszél a szomszédjával, egy nagy 
tarka sereg, egy kedves, folyton forgó 
kép valamennyi váróterem.

Három óra 1- lé jönnek mindazok, 
ukik fáradhatatlan munkájukkal lehe
tővé telték ezt a szép akciót. Fleddc- 
rus hollandi főkonzul és h felesége, 
Széchenyi László gróf, Ncugebaaer 
Vilmos, a Gyermekvédő Liga igazga
tója, aki mindenhol olt van, mindenre 
vigyáz, Raffay Sándor evangélikus 
püspök, Kirehner Hermán altálmr- 
nagy, Bódy Tivadar polgármester. 
Ptperkovics Bátor alpolgármester. 
Csergő Hugó, a Népjóléti. Közponil 
igazgatója, Ibrányi Alice. a Vöroske- 
resztes nővérek főnöknője. 7 ichy 
Rezső őrnagy, budapesti vonaKpárancs- 
nok. Három órakor megérkezik Hu
szár Károly miniszterelnök, akit a 
gyermekek is felismernek és viharos 
éljenzéssel fogadnak. A miniszterein ik 
odamegy a gyermekekhez. Megsimogal 
egy-Ggy gyermeket és mgkérdezi:

__  Hogy hívnak fiacskám?
__ Hányadik osztályba jársz?
A legtöbb gyermek bátran, fenn

hangon válaszol.
Egy kis lány borzasztó zavarba jön, 

a kezében levő babát simogatj$ egész 
odaszorilja a kicsi keblére, végiül > 
hossizíis biztatás után mégis csak felel.

Nemsokkal ezután Raffay Sándor 
evangélikus püspök rövid beszédet in- 
itóz a gyermekekhez. Elmondja nekik, 
hogy oda kinn ők fogják most képvi
selni a magyarságot, viselkedjenek te-' 
hát jól, legyenek hálásak a nemes- I 
szivii hollandusok iránt és iparkodja
nak, hogy a kicsiny magyarok jóhulaij- 
donsúgaiból a külföldön megismerjék 
a felnőtt magyarok lelkét, gondoMco- 
zásmódját is.

A gyermekek okosan, megértőén 
ügyelik a püspök nemes szavait, majd 
jf beszéd után áhilatosain elénekelik a 
Hymnust. Azután szépen, rendben, 
csoportonként megkezdődik a beszál
lás. Az első csoportot maga Széchényi 
Iáiszló gróf vezeti. A gyermekeket a 
15. száma kórbázvonnt viszi Hollan
diába, amelyen dr. Zeilendorf Dezső 
orvos ezredes :> parancsnok. A gyer
mekeket vöröskereszten nővérek kísé
rik az, utón.

Négy óra volt, mire a gyermekeket 
3 vonalban elhelyezték. Ekkor a per- 
ronra engedték a szülőket is. Nosza, 
Jelt erre nagy élénkség, zsivaj, öröm.

— Itt vagyok, mamuskal 
egy kis fiú és kipirult arccal 
zsebkendőjét. Egy másik gyermek cso
koládét majszol, szólni nem tud, c.wk 
a kéz‘ vei injeget szüleinek.

Mielőtt elindult vonal,

IX körzetben voltak apróbb inciden
sek, melyek mindkét párt részéről he
veseid) szóvitúra adott alkalmat, kor 
molyabb összetűzések azonban neuj 
fordullak elő. Vasárnap estig a 17.000 
választó közül mintegy 9000 leszava
zott.

uzsonnáztaLják a gyermekeket. Ka
kaót és kondenzált tejet kapnak, este 
pedig tejbe dlvra csokoládéval lesz 
vacsorára. A miniszterelnök Fleddcrus 
holland főkonzul nejével és Raffay 
Sándor püspökkel felszállóit vo 
natra, amelyen- a boldog gyermek
sereg éppen jóélvágvgyal itta az 
uzsonnát; t h< llan-d kakaót. A minisz
tere! nők és kíséret? kocsíról-kocsira 
ment, mindegyik gyermekhez volt egy 
kedves, hizlaló szava, jóindulatú mo
solya, olykor megcsillant a szeme, 
apai gyöngédséggel viseltetett a gyer
mekek iránt és lormészciles, hogy a 
nagy útra készülő gyerekek lelkesen 
megéljenezték a gondos miniszterel
nököt.

A vonat elé még egy mozdonyt 
kapcsoltaik és 5 óraikor Miltényi állo- 
másfőnök megadia az indulásra a jelit. 
Zsebkendőlengelés végtelen sora 'kí
gyózott az ablakokon, az első vaggon- 
ban levő fiuk gyenge hangúkon íme
kelni kezdik:

— Isién áldd meg a magyart!
Lekerülnek a kalapok a fejekről, 

lengenek a zsebkendők, mosolygós 
•arcú, de sok síró gyermeket is látunk 
az ablakokban, a szülők könnyeiket 
törlik, még egy utolsó gondos figyel
meztetés. Huszár Károly miniszterei- 
möb is sűrűn emeli szeméhez kendőjét 
és azután elrobog az utolsó kocsi is. 
Leghátul egy vasutas áll, lámpással a 
kezében, ennek még odakiáll az állo- 
másfőnök, „Vigvázanak a gyerek ek- 
rej“ és ezzel már el. is tűnik a vonat.

. A miniszterelnök ps a nagy számban 
megjelent közönség elhagyja a pálya
udvart; szorongó szívvel várják az 
ulrechti táviratot, amely a jövő héten 
fog megérkezni és jelenteni fogja, ho
gyan sikerült a magyar gyermekiek 
hatnapos utazása Hollandiába.

Kommunizmus vádya 
egy tőzsdetag ellen

Izgalmas tárgyalás 
a tozsdebiróság előtt

Szombat délután öt órakor a buda
pesti únu- és értéktőzsde választolt bí
rósága iilysi tartott, molyon dr. Kis 
Béla tőzsdetag fegyelmi ügyét tár- 
gyűltük.

Kis Bélát, a benyújtott feljelentés 
szerint, azzal vádolják, hogy a kommu
nizmus alatt, g kommtinisnla eszmék 
fanatikus apostola volt s sokszáz főnyi 
hallgatóság előtt az Országtház-kávéház- 
bán láziló beszédet tartott s erősen agi
tált a tőzsd-tfiüzo-mányosok szakszerve
zetének .megalakítása mellett.

A tőzsde fegyelmi bírósága a szom
bati tárgyaláson következő tagoklxM ál
lott: Végh Károly elnök, Flclssig 
Sándor és Freu Ká'món, alelnökök, do- 
monyi Brüll Mór, Beiméi József, Pu
lit zer Sándor és Schreibcr Endre vá
lasz lmáuvi tagok.

A tárgyalás folyamán a vád tanul 
olv terhelőm vallottak Kis Bélára, 
hogy az ítélet, <4örolát'ha lókig. súlyos 
kimenetelűnek ígérkezett. Több tanú 
igazolta, hogy Kis Béla a kommiin alatt
az Orszáx'ház kávéházban láziló beszé
det tartott azon tíz ülésen, melven a 
tözsdebizományosok szakszervezetét 
mogalakitolták. Több súlyos vaMomásl
is lellek ellene. Vádlott végül az ülés 
elhalaszlúsnt kérte, hogy mentő tanult 
megidézhessék.

sde fecrvel-mi hirósúgd e lw'> 
keddtg haladék.>t adott a ta

ni, ■éré s n fői-, Iutólagos tár-
meg- gy»lás napját legközelebb kitűzi

Hu rewei 
utazik vissza Párisin o 
mnSior NkeiteleiiW 

Vasárnap mlnlMtertanács foglalko
zott az antantnak adandó válasszal

64 Hétfői Napló tudósitójától.) A 
magyar békedelegáció holnap, héttőn 
reggel utazik vissza Parisba, ahol Ap- 
ponyi Albert gróf e hó 72-én, csütörtö
kön adja át a magyar nemzet válaszát 
a>: antant béke jegy zekére. A békédé! c* 
gáció myanugy és ugyanazzal a szerel- 
vénynyeí utazik, mint a múltkor. A 
vonat most is nyolc óra 50 perckor 
dúl a keleti pályaudvarról és szerdán 
érkezik Párisba. Ezzel a különvon a Ital 
hagyja el Magyarországot Bandholtz 
amerikai tábornok, aki itlarlózkodásá-1 
nak égés/; ideje alatt nagy melegséggé11 
és jóakarata szimpátiával kísérte a, 
magvarok sorsút, Bandholtz szintén. 
Parisba utazik, hogy jelentést legyen, 
az ötöslanácsnak kiküldetéséről.

„a mawarok fis románok k8U
I5ü3 taars ss&Se

Mit mondott a mostani román miniszterelnök 1916-ban
Románia czidő szerinti miniszter

elnöke, Vajda Vojvod Sándor, a lon
doni lakomán és előzőleg 1 urisban 
büszkén verte a mellét, hogy Mo&yar- 
ország és Ausztria románjai mindig 
az entenle mellett állottak és szóval és 
lettel sikeresen közreműködtek a 
monarkia szctdarabolásaban.

Vajda Sándor dr. eme ünnepelves 
kijelentéseire alaposan rácáfol az a 
cikk, amelvot Vajda 1916 szeptembe
rében, tehát a háború közepette egy 
bécsi lapba irt és nevével is jegyzett.

Amikor a románság politikai vezé
rei — irjn Vajda, — a fő- é* alsó
papság a mozgósítás alkalmából a ro
mán nép hagyományos és dinaszti
kus érzelmeire appellálL hogy a lut- 
Jjoruért *aló lelkesedéséit még jobban 
feltüzelje és a mozgósilottak seregestül 
harcias lelkesedéssel sietlek a zászlók 
alá, nem egy ember megváltoztatta di
nasztikus hűségünkről és hazafi Sá
gunkról alkotott véleményét.

Mikor aztán a nagy harc megkez
dődött, minden harctéren kitüntettek 
magukat vitézségükkel a nagyreszt 
románokból álló ezredek, így a breszl- 
JHovszki és a lxaranovici támadásaink 
al'kialmával, Szerbiában és az olasz 
fronton. Vajda-Vojvod aztán rámu- 
ta-l arra, bog: Tisza István gróf tobb- 
izben és Apponyi Albert is elismeritek 
a román katonák vitézségét és köteles 
ségíiudásál és emlékezetbe idézi a 
román püsjjöküík hazafias pásztói leve
leit és a vármegyókbeu a román vezető 
férfiak nyiltakozatait, amelyek mind 
a magyarországi románok hűségéről 
teltek tanúbizonyságot.

Valóban nagy az az elégtétel, me
lyet minden magyarországi és osztrák 
román érez népünk kifogástalanul ha
zafias és dinasztikus magatartásának 
láttára. Mert mindenkor fájdalmasan 
érintett bennünket, ha dinasztikus hő
ségünket és hazaflságunkat meggyanú
sították — írja Vajda.

A mon-arkia népei érintetlenül ma
radtak irredeiKliida áramlatoktól. Mert 
ugv a népben, mint az értelmiség kö
rében mélyen gyökerezik az ff ludat, 
hogy

kiiIlnrAnk é*. fejlőd&tinlc n Haba- 
bnrgoknak köszönhető.

Epo oly mélven gyökerezik ben
nünk az a meggyőződés,

hogy a magyarok is románok 
közli harc csak testvérvlszály jel

legével bír,

nnnvivnl is Inkább, mert az orosz ve
szedelemmel szemben minden időkre 
« köz/ös létérdek láncai kovácsolják 
őket Össze.

E moggvöződÍTV kővel ki ztéb-m 
Magyarországon és Dukoviuabau dó

Vasárnap délelőtt miniszter tanáét 
volt, amely kizárólag a l)ékedelegáció 
működésével és az adandó válaszszal 
foglalkozott. A minisí.'terlanácsról a kö. 
vetkező jelentést adták ki:

Vasárnap délelőtt 10 órakor Huszár 
Károíy miniszterelnök elnöklete alatt 
minisztertairócs volt, amelyen a kor? 
mány tagjain kívül megjelentek 
Horthy Miklós fővezér, gróf Apponyi 
Albert, a békedelegáció elnöke, gróf 
7 elcki Pál, Popovics Sándor, Pr<’t 
Sonissích László és báró I.ers Vilmos 
főmeghizotlak, Berzeviczy Béla vezér* 
kari főnök. A tanácskozáson a béke* 
delegátusok beszámoltak a magyar 
békedelegáció eddigi működéséről s 
mentettél: részletes jelentéseiket ama 
válaszjegyzékekre vonatkozóan, aine* 
Jyelu’l a békeszerződéssel kapcsolatbn^ 
az antant legfőbb tanácsa elé fognak 
Párásban terjeszteni. Az egyes előtér* 
Jesztésekhex' a szakminiszterek is hoz
zászóltak. A minisztertanács után, 
amely délután egy órnkor ért véget, a 
miniszterelnökségi palotában ebéd 
volt.

románoknak éppen Icgbclátóbb és leg- 
erélyesebb vezérei minden erejükkel 
törekednek a bukaresti hangulatra oly 
irányban hatni, hogy Románia a köz
ponti hatalmak oldalán ragadjon fegy
vert, va<gy legalább őrizze meg vcl ink 
szemben loyális semlegességét.

Fájdalom, c fáradozásunk hiába
való volt.

De semmi sem tud megingatni ben
nünket abban a hitünkben, hogy ép
pen Románia érdekében nem a Habs
burg monarkia megsemmisítésére, 
hanem hatalmas megerősödésére és a 
román királyságnak hozzávaló szoros 
csatlakozására van szükség. Mert erős 
Ausztria-Magyarország nélkül Romá
nia ki volna szolgáltatva Oroszország 
kénye-kedvének és erőszakos pofitIkft- 
jnnuk.

Vajda-Vojvod ezután még egyszer 
kiemeli a románok vitézségéi és haza- 
szerclcl 4 a háború alatt cs áradozó 
hangon idézi Tisza szavait: hogy a 
hazai románság hazafias magatartása 
a háború után a kölcsönös közeledés
nek értékes gránitköveit fogja alkotni.

Románia mostani miniszterelnöke 
akkor irta ezt a cikket, amikor Romá- 

) nia áruló módon már hálbalúmadott 
I bennünket és csapatai már átlépték az 
| erdélyi határt. Amikor Bralianaték te
hát azt hittek, hogy elérlkezett a leg- 
alkialmasabb pillanat a mindenfelől 
szorongatott monarkiának megadni a 
kegyelemdöfést. Vajda-Vojvod még 
akkor is a loyaiitústól csöpögő cikket 
irt a magyarországi románok haza
szeretetéről. A román miuiszilcrelnök 
tehát szemtelenül hazudott London
ban. amikor azzal dicsekedett Anglia 
miniszterelnöke előtt, hogy ő és a 
magyarországi románság mindig en
gesztelhetetlen ellensége volt Ansztria- 
Magyarország nagyhatalmi állásának, 
Reméljük, hogy Vajda Sándor vendég
szerelő londoni házigazdája és az an
gol közvélemény most már tisztában 
vannak azzal, hogy mit tartsanak 
Vajda Sándor nagyhangú kijelcnJésci 
felől s kellően értékelni tudják a ro
mánok Magyarorszáf? ellen szétszórt 
nemtelen rágalmait.

Ro!f & Rolf
és n pompÁB frb- ■ m
djKstí’íórakor TafeSoH-ben I

Vili., Ré.kAczi-ut ffl________|

Biztos í fei® 
spanyol nátha c'len a 

roétormer’a kysoformmnl 
| való száj- cs torok öblöget
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HÍREK
Az özvegyas'zony 

karosszéke
Mije lehet egy szegény özvegyasszony: 

nak? Ha vételeniil milliomos volt a 
tisztelt férje, aki idő előtt elhalálozott, 
esetleg lehet sok milliója is. Az ilyen 
özvegyasszony azonban ritkaság és az 
özvegyasszony, akiről alább szó van, 
bizony, bizony nagyon szegény volt, 
nem örökölt milliókat, de még ezre
seket sem. Szóval, az illető özvegyasz- 
szonynak tisztelt férje elhunyta után 
nem maradt egyebe, mint egy eladó 
leánya és az a néhány darab öreg bús 
tor, amely még az özvegyasszony szfe 
leitől szállt reája. Az eladó leány szép 
is, fiatal is, kedves is volt, csak az az 
egy hibája volt, hogy nem rendelkezett 
hozománynyal.

A szegény özvcgyasszony éjszakákat 
sirt keresztül és folyton azon töprem 
geft, honnan teremtsen elő annyi 
pénzt, amennyiből manapság férjhez 
lehet adni egy eladó leányát. De hiába! 
A sült ezresbankók csak nem akartak 
berepülni az ablakon és a szegény özs 
vegyasszony kétségbeesetten dőrdelte 
kezét. A leányzó azonban nem eseti 
kétségbe és azt indítványozta, adjanak 
el valamit a régi bútorokból, amelyek: 
ért most sok pénzt fizetnek. Az özvegy- 
asszony nagynehezen beleegyezett, hogy 
egyik öreg karosszéküket eladják. .4 
szék elkerült az Ernsbmuzeumba, ahol 
legutóbb elárverezték és minthogy vas 
lamelyik tudós műgyűjtőnek megtel: 
szett, kaptak érte 10.200 koronát.

Mondanunk sem kell, hogy ebből a 
pénzből a leány férjhez ment, nagy 
lakzit is csaptak, ma is élnek, ha meg 
nem hallak. A tanulság az egész kis 
történetben az, hogy ahol a legnagyobb 
a veszély, ott legközelebb a segítség is. 
Az árverésen ugyanis olyan hihetetlenül 
nagy összegeket fizettek, hogy n kerület 
szegényei 190.000 koronát kaptak. Egy 
csésze százezer koronánál magasabb 
összegért kelt el, egy nádból fonott dis 
vánért és négy székért pedig pontosan 
102.000 koronát fizettek. Ki tudfa, 
hány szegény özvegyasszony adta férj: 
hez ebből a pénzből a leányát?

— Cegléd is Horthy Miklóst akarja 
kormányzónak. Cegléd város képvi

selőtestülete e hó 7-ón megtartott ren
des évi közgyűlésén egyhangú lelkese
déssel elhatározta, hogv a kormányhoz 
fel tere.jsztéssel él. hogy minden rendel
kezésre álló eszközzel, alkotmányos mó
don. hasson oda, hogv az ideiglenes ál
lamfői tisztség Horthy Miklós fővezérre 
ruháztassék át. A város közönsége úgy 
találja, hogy Horthy Miklós egyénisége 
a legbiztosabb garancia úgy az ország
ban, mint a külföld előtt az ország bel- 
békéjének és biztonságának megvédé
sére és ő»t, mint az általános bizalom és 
nagyrabecsülés lelélefnényesét a leg
megfelelőbbnek ítéli ama fontos közjogi 
állás beoltáséra.

— Életunt főmühclyvczctő. Ma dél- 
írlán az Öröm völgy-utca 1. számú ház
ban Kaschaucr Antal 51 éves áílam- 
vasuti főmű hely vezető fölakasztott* 
magát. Teltét még idejekorán észre
vették, állapota azonban annyira sú
lyos, hogv a mentők elszáll i lottóik a 
dolog kórházba.

— Leégett Horgán newyork! pa
lotája. Berlinből jelentik: A Lokalan- 
zeigernek táviratozzék Genfböl: A 
Morgan-család newyonki palotáját tel
je* m (Apus'Irtotta a tűz. A földig el
hamvadt épületben megtalálták Mor
gan menyének ás 13 és 14 éves uno
kájának megszonesodcU holttestét. 
(MTI.)

— Tűz. A Mészáros-utca irányúban, 
a déli vasú ti raktárak közt vasárnap 
délután egy bódé kigyulath és leégett. 
A további veárcdclwnttejc az első korú > 
leli ttudiJ-cg elejét '■‘Hit,

Az ántfint és az oroszországi 
kereskedelmi forgalom megkezdése

Párls, február 7.

Á legfelsőbb gazdasági lanáes tegnap tartotta meg első üléséi, ame
lyen Anglia, Franciaország, Olaszország, Japár és Belgium képviseltették 
magokat Az ülésen a Szovjetoroszországgal való kereskedelmi összeköttetés 
helyreállításának kérdéséről volt szó. Mint az újságok Írják, a gazdasági 
tanács a legközelebbi időben a váltóár folyam javításának kérdésével is 
fog foglalkozni s e célból külön érteke 7 le lót hiv egybe. A gazdasági tanács 
Köziépeurópa élelmezésének kérdését is tanácskozás tárgyává teszi, (MII.)

— A spanyol járvány. Több napi 
állandó emelkedés után ma végre 
örvendetes javulást mutatnak a 
spanyol járványról kiadott hivatalos 
számadatok. A inegbciege-d’ések száma, 
amely'tegnap (>62 volt, ma 8—10-c! 
csökkent és csökkent a snanyolkór 
okozta halálesetek száma is, 55-tröl 
47-re. A kórházakba is a mai napon 
kevesebb bei eget szállítót lak be mint 
tegnap: a Gellért-kórházba 58-at.

A spanyol járvány ana már éreztette 
hatásút a villamos közlekedés terén is. 
A veszedelmes kór ugyanis oly nagy 
mértékben lépett föl a hazai szénbá
nyák munkásai közi, hogv azok nem 
tudnak az eddigi mennyiséghon szenet 
.szállítani a városi vasutaknak. melyek 
emiatt kénytelenek a forgalmat csök
kenteni. Vasárnap reggel csak fél bél 
órakor indultak az első kocsik és már 
este (» órakor minden forgalom meg
szűnt

17.) a szó
jelentkezni

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Sze
geden a főorvosi hivatalhoz érkezett 
jelentések szerint a spanyol járványban 
talán az egész ország területén nem ért 
el a halálozási arány oly magas száza
lékot, mint Szegeden. Míg Budapesten 
pólójául halszázhatvannégy megbetege
dett közül ötvennégy halálozás történi, 
Szegeden százhatvanöt spanyolbeteg kö
zül huszonhármán haltak meg. Az 
óriási halálozási százalék arra kész
tette a tiszti főorvosit, hogv a legradi
kálisabb intézkedlésökel ‘ léptesse életibe. 
Szombaton délután összehívták a jár
ványbizottságot, amely a mozikat há
rom napra bezáratta. A szín-házakban 
megszüntették a délutáni előadásokat 
és korlátozták a kúvéhúzak, vendéglők 
és korcsmák nyitvatartási idejét. A 
jánványbizottság bezáratta az összes 
iskolákat és felhatalmazta a tiszti főor
vost, a főkapitányt, hogy a szüksé
gessé váló további intézkedéseket meg
tehesse és a nyilvános helyiségek bezá
rását a járvány fokozódásához képest 
meghossZabbi t hassa.

— Elfogott hamis játékosok. A 
rendőrség megtudta, hogy az Ist- 
váin-ut 12. számú házban levő Gál-féle 
vendégében egy hamisjá!éko°«társaság 
rendszeresen szedi áldozatait. Vasárnap 
délelőtt detektívek mentek ki a vendég* 
lobé és csakugyan megállapíthatták, 
hogy jelijeit kártyáikkal játszanak. 
Rendszerint a keleti pályaudvaron vo« 
natra váró emberek voltak azok, aki* 
két játékra csábítottak. Az elfogott Szűcs 
Ferenc csapós, Horváth Sándor épi* 
tész, Arpádi Miksa és Jakosits Károly.

(—) Kukkancs hercegnő. Érzékeny, ol- 
buvölő amerikai történet a Kukkancs 
hercegnő, amely Emmy Wehlcn-ne'., a 
csodaszép fllmdivával a főszerepben do
minálja a Royal-Apoftő jövő heti műso
rát. A Kukkancs hercegnő egy másik iro
dalmi értékű filmmel együtt naponkint 
fél 4, 6 és fél 9 órakor kerül előadásra.

(—) Az Omnia uj műsorában Zola 
Emil világhírű regényének, a Nantasnak 
filmváltozatát mulatja be. A nagyszerű 
újdonság főszerepét Németh Juliska, Fe
nyő E^il és Pálffy György alakítja. A 
pompósnn sikerült film a Stnr-filmgyár 
műtermében készült, a rendezést Balogh 
Béla végezte.

— Az Andrássy-uti Színház uj mU- 
wra minden esto és vasárnap délután 
elővételben előadott, táblás házak előtt 
kerül színre. A rendkívül mulatságéi és 
igazán nagy sikerű műsort főként Kö> 
kény Ilona, Rajna AJice, Ncogrády 
Dóra, Nagy Magda, továbbá Borost, 
Bársony, Kertész. Abonyi és a kis Lu* 
binszky pompás játéka vi»i sikerre.

Az államügyészség felhívása. A 
budapesti állam ügyészség letartóztatta 
Madarász (M.?ndl) Endre salgótarjáni 
születésű 20 éves joghallgatói, aki a 
tanácsköztársaság ideje,!>eu a központi 
la'káshivalalban (Orszúí'ház), mint la- 
kásel'hclyezö működött. Az állam- 
ügyészség felhív mindenkit, aki Mada
rász (Mandd) Endre fontirt müköoVs? 
következtében jogsérelmei szenvedett, 
hogv panaszának jegyzőkönyvbcvétele 
végett a budapesti soros államügy ész
nél (Markó-utca 27., 1. cm. 
kásos hivatalos órák alatt 
szive s-kedjék.

— Két szerző. A háború 
szólván az egész világon k 
gozlak az írók, mert hiáb 
a régi igazság sohWm dő 
múzsák nem kod . lik a hí 
A magyar irók is ébredeznek a hábo
rús és forradalmi kábulatból, nagy
szerű irodalmi ujjásíáiletés előtt ál* 
lünk és a magyar faj kulturális ké
pességeit ragyogó irásniunkák doku
mentáljak. A színház a legelső, ahol aj 
fiatal és lehetséges írók megjelennek 
uj müveikkel. Mostanában két fiatal
ember várja izga'lollnn darabjainak 
bemutatóját, mind a ikietlö értékes 
alakja az ifjú magyar írói gárdának. 
Szép Ernő az egyik, Rutlkay György 
a másik. Szép Ernő neve inár maga 
érdeklődést és figyelmet kelt, eddigi 
inuulvái alapján fokozottabb figyelem
mel várjuk uj színdarabját, Rultkay 
György is tudja már. mi a színpadi 
siker és az ő darab ja elé is nagy Vára
kozással néznek. Szép, ErHő „Palika41 
cimü színdarabját a Belvárosi Szín
ház mulatja be, Rultkay darabjának 
.4 nagyvilági nő a címe cs a Vígszín
házban kerül színre. z\ kél fiatal szer
ző, mind a kelten alig vannak túl a 
harminc éven, nagyszerű buzgalom
mal készül a bemutatóra, amely való
ságos irodalmi eseménye $ főváros 
színházi életének

— Ne utazzunk a vonat totején. 
Bencsik Mihály huszonhároméves posta
hivatalnok Rákosszentinihúlyról vonaton 
jött be Budapestre és a túlzsúfoltság kö
vetkeztében egy vaggon tetején ült. Innen 
leesett s a vonat kerekei alá került. Élet
veszélyes sérüléseket szenvedett.

— Megrugta a ló. Keresztes Sándor, 
tizenkétéves fiút Gödöllőn egy ló mog- 
rugta. Súlyos sérüléssel a Rókus-kórhúzba 
vitték.

— Halálozás. Mint őszinte részvét
tel értesülünk, Fodor Berciné, születőit 
Ungár Vilma, a budapesti társaság
egyik ismert szeretetreméltó tagja, va-i várt rá, noha töredelmes beismerésben 
cú.nnon Z.tinl 1>11* TnmnliKD ne l^neurrZví • TrtlmA.I nsárnap éjjel hirtelen elhunyt. Temetése! 
hétfőn délután negyed négykor lesz az 
uj temetőben.

— Elgázolások. A nyugata pályaudiva- 
ron Szalag Károly tizenhntévcs lakatost 
egy vonat halálra gázolta. — Paksay ,Ji\- 
nosné harmlncötoves asszonyt a Toleki- 
tóren egy autó gázolta el. A mentők a 
S'zcnt István-kórhú&ba vitték.

— A .,Patika" bemutatója pénteken 
lesz a Belvárosi Színházban. Szép Ernő 
uj, egész estét betöltő alkotása minden 
tekintetben meglepetést Ígér a kiváló 
poéta közönségének. Ragyogó, napfé* 
nyes humor lengj ál azt a pompás vig? 
jálékot. melynek minden sora a vidéki 
étet kedves félszegségcinek bájos és el* 
ragadó megfigyelése. Különös hatást 
ígér a vidéki kaszinó estéje. A maga 
sjárnos, groteszk és kedves típusával, i 
cigányszámávul és pompás ini.ljő*rajz.ts 
val. A főszereplőkön, Simányi Márián. 
és Béliért Lajoson kívül számos kitűnő' 
típust mulat be: Petheő, Zilahy, Bárczy,' 
Bánóczi. Matány, Kortana, Fekete, to
vábbá Bánócziné Ilona, Marosi Adél. 
Simon Jolá-n, Titkos Ilona és végül

Varjas Antal, aki cigányzenekarával 
lép fel. A darab dr. Bánóczi Dezső ren, 
dezésében kerül színre.

(—) Fedák Sári az Apolló Kabaréban. 
Az Apolló Kabaré társulata szorgalmasan 
próbája az uj műsort, ame’ynek illusztris 
vendége lesz Fedák Siítí, a népszerű pri
madonna. Fedők Sári két évvel ezelőtt 
nagy sikerrel vendégszerepeli ezen a szín
padon. Most Szép Ernőnek erre az alka
lomra irt egy felvonó sósában lép fül. Part
nere Rózsahegyi Kálmán lesz. A mű
vésznő a János vitéz lejátszása után a 
Király Színházból megy át a kabaréba, 
amely erre való tekintettel az uj műsor
előadását 7 órakor fogja kezdeni.

Egy terrorfiu élete és halála
Budapesten sokíUi isméi lék. különö

sen a bohevizinu-s alatt. Imi B í’át, » 
Cserny-lenorcsnpat egyik 

alakját. Hosszú, magas, sovány 
ílu volt, fejjel magasat* a l&bbinél, 
sasszemével álhatóan tudott nézni az 
emberekre, akik féltek tőle és kitérlek 
uljából. A Liget legénye volt Lui Béla, 
azután a hinták mögül elment katoná
nak, matróz lelt és Callaróban együtt 
szO'Lgált Cserny Józsefiéi, a haditenge
részetnél. Mikor a kommun kitört, be
lépett a Cserny-alakulatba és eleitől 
végig szolgálta a borzalmak tanyáján a 
fenevadak mániáját. A diktatúra bu
kása után Lui Bélát is elfogta a rendőr
ség, de az egykori terrorflu kezesbá
rány lelt, ő, aki em/bermészárláslól sem 
idegenkedett, zokogva ismerte be nagy 
tévedését és felajánlotta szolgálatúi a 
nyomozó detekiiveknek.

A detektívek nem ulasiiotlák vissza 
Lui ajánlatát, elvégre légi, mcgszokoít 
dolog, hogy gonosztevők ad iák a rend
őrség kezére a bűnösöket, besugásaik- 
kal értékes szolgálatot tesznek és Lui 
Bélára a kommunizmus után annál is 

' inkább is szükség volt, meri ö minden 
terforifelál ismert, intelligensebb fiú volt 
és csaknem mindegyiknek tudta a tó- 
jós Lünlistáját.

Az augusztusi forró napokban, ami
kor százával fogták el a rémuralom vc- 
rcskezü legényeit, Lui Béla szabadon 
járkált, egész nap a főkapitányságom 
tartózkodóit Róna Ernő delekíivfőfel- 
ügvelö szobájában, akire a terrorista 
gyilkosok kinyomozása tartozott. Hány
szor mondta szemébe Lui a tagadó ter
roristáiknak, hogv igenis gajdeszbe kül
döttek embereket és Lui haitározolt állí
tása minden esetben azt eredménvez-te, 
hogy a gyanúsi'tol't ember beismerte 
bűnét.

De végre Luit is le kellett tar
tóztatni. mert ö is gyilkos volí. A 
kivégzett Groő Gézával együtt meg
gyilkolta Bognár István ácsmestert, 
azért, mert Bognár felesége Groó- 
nak volt a szeretője, s az asszony
nak útjában volt az ura. A holttestet 
azután éjnek idején a Miargit-hidról be
ledobták a Dunába. Ezért a bűnéért 
Luinak is felelnie keltett. Kötélhalál 

volt és besúgói szolgálatai sok sikert 
eredményeztek a rendőrségnek. A meg
téri bűnöshöz azonban a sors is irgal
mas volt. Földi bírái elé már nem ál
lóit Lui Béla, a gyű jtőfogházban tüdő- 
gvullad ásban megbetegedett és néhány 
napi szenvedés után e héten, szerdán 
meghalt. Pénteken temették teljes 
csöndben, négy rab vitte az egyszerű 
koporsót és három börtönör mormogta 
az utolsó Miatvánk-ot.

Fodor Bőrei úgy a saját, 
mint egész rokonság* nevé
ben fájdalomtól mo«töri eziv- 
vel tudatja, hogy forrón kz'- 
rotcl.t. felosójre

FODOR BSRCiNÉ 
született Un&ár Vilma, f. hó 
8-án 38 éves korában hirtelen 
elhunyt. Temof-éxo ma, k ót főn 
délután ecvne^yod nójrykot 
lesz a rákosk • < i't.uri izr. te
meti?) ls-.l r»t;,, -i-. .uá hói.
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Katonai egyezmény készül
Csehország és Jugoszlávia között

Paris, február 8.

(A M. T. 1. szikratávleata a budapesti rádióállomás utján.) Belgrád- 
bői jelentik: A bclgráli Epoca közli, hogy Csehország és Jugoszlávia 
közölt tárgyalások folynak katonai egyezség tárgyában. A tárgyalások 
rövidesen kedvező eredményekre fognak vezetni.

SPORT:
A vasárnapi , 

labdarugómérkózések
Az 1919—20, évi labdarugóbajnok- 

ság tavaszi fordulója csak jövő vasár* 
nap, február tűsén kezdődik, tegnap 
azonban már au összes egyesületek csa. 
patai sorompóba álltak. Végleges ősz* 
szenilitást még a vezelőcsapatok nem 
eszközölték és így mindenütt több tar* 
tolók játszott. Az eredmények nóme# 
lyike ennek folytán vaskos mcgle* 
pclés.

Magyar Testgyakorlók Köre—Müegyct 
térni Atlétikai I'ootball Club 12:0 (0:0). 
A Hungáriáéi ti pályán folyt le a játék, 
amelyen a Testgyakorlók együttese 
j í'gscmmjsitő fölényben volt végig. A 

lokál Orth, Braun és Nagy rúgták. 
Ferencvárosi Torna Club—Ilusiporos 
■. Clubja 5:4 (0:2). ' ' lepctés volt a 

' / ' r-osok csapa'áar.k szereplése, 
r 1 lelkesen, srép összjátékkf-i.
<•;. ' 'Ott ez : együttes, amely az eb| 
leniéi báló,előtt is határozottan, éré* 
lyes-en és yJ képesen jászolt. A második i 
félidőben már 4:1 arány’an vezeteti a 
Hnsipacos, amikor az FTC finishbe 
kezdett és egy gólkülönbséggel meg* 
nyerte a játékot.

Kispesti Atlétikát Club—Kcrcskc> 
delmi Alkalmazottak Sport Csoportja 
3:2 (2:0).

Magyar Atlétikai Club—Fővár ősi If* 
jak Áll etikai Clubja 0:0 (4:0).

Budapesti Atlétikai Klub—Újpesti 
Torna Egylet 3:1 (2:0).

Budapesti Egyetemi AHetikai Club— 
III. k. Torna és Vívó Egylet 5:2 (8d).

Testvériség—Nemzeti Sport Club 
6:4 (3:2).

Vívó és Atlétikai Club—Terézvárosi 
Torna Club 1:0 (0:0).

Az MLSZ, közgyűlése. A Magyar 
Labdarugó Szövetség vasárnap délelőtt 
saját helviségóhen közgyűlést tartóit, 
amely viharos jelenetekben bővelke* 
dett. A közgyűlés ugyanis, miután eb 
fogadta az ui bajnoki rendszert és a 
pluralitást. Gyárfás Viktor hvlltvá* 
nyóra elvetette az elnökség többi ősz*] 
sj.es javaslatait. Ezek közölt szerepelt 
a főtitkár és titkár hivatásos alkalmas* j 
taláso is. Mikor elvetélték a többi in-. 
Hitványokat, az elnökség Opree Rezső* 
vei az élén, lemondott és kivonult n i 
közgyűlési teremből. Bíró Dezső indil=, 
vánvára .aki ekkor érkezett a közgyib I 
lésre, a tagok elhatározták miután a:.*; 
ülést nem tudták folytatni, hogy visz* 
szavon jók határozatukat és a kiküb 
dendő bizottságok részletesen fognak 
tárgyain' az elnökséggel az egyes in
dítványok feleli. Erre a közgyűlést be# 
rekeszelték és a tanácskozást ma. bét# 
főn délután a szövetség helyiségében 
folyatják. Az izgalmas ülés dé’clött 10 
órakor kezdődött és délután 2 órakor 
feleződő’t be.

Flamnrion nem farija ab. 
azurdumnak a Marssal 

való táviratozást

KÖZGAZDASÁG
— Hatvaninilllós uj alapítás. Amint 

jó forrásból értesülünk, a Fabank hat
van milliós alaptőkével egy .különálló 
behozatali és kiviteli részvénytársasá
got alapit. Az uj társaság főleg élelmi
szerek behozatalával és kivitelével akar 
foglalkozni oly módon, hogy közvetle
nül a fogyasztóhoz juttatja az árultál, a 
lánckereskedelem megkerülésével.

Szilárd a kávéházi irányzat. A mai 
kávéházi forgalomban nagyon szilárd 
és bizakodó volt a hangulat. A piac 
főleg Fónagy Aladár kijelentésének 
hatása alatt állott. A Fabank részvé
nyek a Foresla újabb tranzakcióira 
ma 1400 K-ig emelkedtek, de efölött 
is volt pénzikinálat, csak eladó nem1 
akadt. Keresték még a Ganz-Danu-' 
bilist és a Leszámítoló bankot is, az-1 
után a ■korlálérlékek közül F termelőt ’ 
és a Király ma lmot, amelyet legközc- 
kbfo bevezetnek a tőzsdére. Ma már 
1,500 K pénzt teltek rá. A valutapiacon 
viharosan szilárdult a dollár, mert 
világszerte az amerikai valuta' drágul. 
Ma 257-tel is keresték.

Magyar igazgató a Banca Coinmcr- 
cta’a Ilaliauanál. Mint értesülünk, az 
Agrárbank, amely fiumei vállalkozása' 
révén szorosabb kapcsolatban van a' 
Banca Commerciala Italianaval. a fcnt-l 
nevezett intézethez kiküldte Salamon 
igazgatót, aki már huzamosabb ideje 
Milanóban tartózkodik.

A Viclória bútorgyár r. t alaptőké
jét egy miliőről Öt mijlőra tervezi fel- 
cmelhi. ’ Az érre vonatkozó rendkívüli 
közgyűlést legközeleblb egybehívják,

A »,Magyar Tőzsde" első száma 
tegnap jelent meg dr. Tóth Tihamér 
szerkesztésében. A lap cikket közöl a I 
Magnezit bányák kisajátításáról, az! 
IzzólámpagyAr, a Foresla, a Fabar.;k,| 
az Alumíniumipar rt. tranzakcióiról.1 
Korányi Frigyes, Walder Gyula, Fó
nagy Aladár slb. nyilatkoznak a lap
ban, amely érdekes információkat kö
zöl a tőzsdéről is. A tőzsdei beszámo
lót Kallós János irta. A szerkesztőség 
és kiadóhivatal Izabella-ulca 43. szám 
alatt van.

A Magyar Országos Központi Taka
rékpénztár részvényeseinek f. hó 7-én 
fertőit rendkívüli közgyűlése az intézet 
alaptőkéjének felemelését határozta el 
oly módon, hogy egyelőre 12.500 darab 
000 K névértékű uj részvény bocsáttalik 
a régi részvényesek rendelkezésére, mig 
további 12.500 dara!) uj részvénynek al
kalmas időben va’ó kibocsátására az Igaz
gatóság felbata maztatik. A régi részvé
nyesek f. hó 9-től f. hó 16-ig bezárólag le
bélyegzésre benyújtandó minden négy 
régi részvény után egy uj részvényre 
gyakorolhatják az elővételi jogot, mely al- 
. alommal az intézet főpénztáránál uj 
részvényenként 1600 korona, továbbá 2 

orona kamat és költségre befizetendő. 
Töredék részvényutalványok nem adat
nak ki.

Budapest főváros kölcsön*. A főváros 
200 mii iós kölcsönének jegyzésére meg
szabott hivatalos 4 napi határidő a mai 

j postaszállítási viszonyok következtében 
I rövidnek bizonyult arra, hogy a vidék 
és ft külföld jegyzéseit a kellő időben 

1 eszközölhesse. Erre való tekintettel a ki- 
. bocsájtó pénzintézetek, a főváros hozzú- 
‘ járulójával. a hivatalos jegyzési határidőt 
február 12-ig bezárólag meghosszabbi-

alaptőke lő mil’Ii koronáról 20 millió 
koronára felemeltessék. Az uj részvények 
kibocsátási árfolyamát, valamin! a be
fizetés follételeit a közgyűlés fogja mog- 
á lapítani. i ’ _

A Budapest-típótvárosi takarókpénztá; | IV 
r,-t. rendkívüli közgyűlésén elhatározta i 
a társaság alaptőkéjének ötvenezer darab 
uj részvény kibocsátása által 20 millió 
koronáról 30 millió koronára való feleme
lését. Az uj részvényeket a bélyegzési költ
ség beszámításával 270 korona árban 
ajánlják fel a részvényeseknek olyképen, 
hogy minden 5 részvény után 2 uj rész
vény igényelhető. Az elővételi jog folyó . 
hó 12—14-ig az intézet pénztáránál gyako-1 
rolható. A fennmaradó tízezer részvény ■ 
a fenti úrnál nem alacsonyabb áron biz- 1 
tosilva van.

Szünet a berlini tőzsdén. A berlini 
tőzsde elnöksége elhatározta, hogv az 
eddig is irányadó okok alapján a tőzs
dét e héten, kedden, csütrölökón és 
szombato-n ismét zárva tartják.

A bóni gyártelep részvényeinek beve
zetése. Ma, vagy holnap vezetik be a 
tőzsdére a bóni gyártelep és mezőgazda
sági rt. részvényeit. A bevezetést a Leszá- 
mitolóbank végzi. A bóni' gyártelep újab
ban Győrött létesített nagyszabású ser- 
téshiz’atót, t

A Magyar Köolajfinomitó Részvény
társaság megtartotta XII. rendes köz
gyűlését. Az üzletév nyeresége az 1917— 
19-ik évi nyercségáthozattal 2,596.451 K 
06 f., amelyből különböző rezerválások 
után részvényenként 40 K osztalék kerül 
kifizetésre. A szelvényeket f. hó 7-től a 
Magyar Agrár- ős Járadékbank Részvény- 

budapesti pénztára fizeti ki.
Az Apolló Kőolnjfinoir.ltégyár Rész- 

vényarsaság megtartotta XXIV. rendes 
közgyűlését. A lefolyt üzletév nyeresége 
az 
4,658.464 K 97 fillér, amelyből különböző 
rezerválások után részvényenként 40 K 
osztalék kerül kifizetésre. A szelvényeket Kezdete fél 7 órakor 
folyó hó 7-től a Magyar Agrár- és Jára
dékbank részvénytársaság budapesti 
1 c-nztúra és az Uniön-Bank Bécsben 
fizeti ki.

A Magyar Város és KözségfejlBSztóei 
r.-t. e hó 5-én tartotta Nagy Ferenc r. v. 
b. t. t. ale’.nök vezetése alatt VI-ik 
des közgyűlését, amelyben az 1918. és 
1919-ik évi egycsitolt mérleg 6,078.370.23 
korona együttes tiszta nyereséggel meg- 
áfa pl Halott és a két esztendőre 52 ko
rona együttes osztalék kifizetése határoz
tatok cl. A Lörtiylilés elfogadta az igazga
tóság javaslatát a társulati alaptőkének 
20,000.900 koronáról 30.000 darab egyen
ként 400 korona névértékű uj részvény 
kibocsájtása által 32,000.000 koronára 
va'ó felemelése iránt, azok kibocsájlási j 
árát 810 koronában állapítván meg és ki- i 
mondván, hogy a régi részvényesek 2:1 
arányban jogosullak az uj részvények át
vételére. Az elővételi jog február hó 
7.—13. közt gyakorlandó. A közgyűlés 
tudomásul vette, hogy a réezvénykibocsáj- 
tást a Magyar Jelzálog-Hitelbank és a 
Magyar Agrár- és Járadékbank által ala
kított szindikátus biztositja. Az igazgató
tágba uj tagul Kohner Villy báró válasz
tatott be.

A Földhitelbank Részvényársaság 
igazgatósága e hó 4-én Walder Gyula fő
rendiházi tag c’nöklete alait Ülést tartott, 
amelyen Paupera Ferenc dr. vezérigaz
gató javaslatára n bank alaptőkéjének 
felemelését elhatározta.

Az e célból folyó évi 
összehívandó rendkívüli közgyűlésnek az 
igazgatóság javasolni fogja a húsz millió 
korona alaptőkének tiz millió koronával 
harminc millió koronára való fölemelé
sét. Az nlaptöke főieme’ését a bank mező
gazdasági üzlet programújának megvaló
sítása, a tulajdonát képező uradalmak 
felszerelése, indusztrializá ása ét a már 
létesített mezőgazdasági iparvállatok na- 
gyobbitása és fejlesztése tették szüksé
gessé.

A Magyar Általános Takarék pénztár

Elsner Oszkár
FÖGzIet:

PÁRISI-UTCA 3 
(Koronaherccg-av i sarok] 

CSIPKÉK ♦
SELYEHARUK

♦ SZIVETEK 
FIAk. IV« kecskeméti-utca h

Uxieteki

♦ A FÖ-UTCA 52 sz.l l
patlhyány-tér sarok)

Ma A FIAIM APJA
Bohózat 3 képben. írták: Meal Miksa és 
Femer Miksa. Fordította: Kalmár Tibor 

és a nagysikerű variére müsor Vasár- és finncpnaD 
két előadás! Kezdete délután 3, és este féi 7-kOf

Nantas
Zóla világhírű regénye filmen

Ma először A

az
Előadások kezdete: 4, ’/<7 és V-9 órakor

Nemzeti (8oya?) Orfeum
VII. Erisébe: körút 81. Tel fun Joxssf 121—<3 

Minden este ' s7 órakor 
közgyüléséL A Térolyl 'Vízíeiév''nvírcségc , CSlIIS^d Zcrkovitt

r.z 1917—1018. évi nvercsígúthozallnl | Ke"“clás W* is ’ HKünö íebruSn atlrakelók

. . . . . . Royal«aréS&
Gosztonyi tréfái.

Földhitelbank

ren-

Kukkants hercegnő 
EMMY WEHLENNEL a főszerepben és 

A láthatatlan ember 
Mario Bonnard-filin!

Ma, először a Royal-
apollóban:

Előadások kezdete: fél 4, 6 és fél 9 órakor

flohánypác és Uohánvszaporltö 
t> dohányt is finommá és illatossá vara- 
itó Pesten „CITY" drogéria, IV., Esku- 
i Honvéd drogéria, I., Attila-körut 2.

február 21-én

Pária, február 8.
A MTI. sz.ikratfiviratna a budapesti 

rádió*&llomás utján.) Camille Flatna* 
rion francia csillagász az Utast ráfion tolták. 
IrgiJóbbi számiban n planetókrM ír-1 A Magyar östermalik Részvinytír-
kérő szikratávíró jelekről ir és art: saság igazgatósága megállapította az 
mondja, bogv nem abszurdum föltét?*] W™. »«r»ctév mérlegét és elhatározta, 
Inni, ho<m ezek a jelek vul uan a,W a tóbroir U-ére Ossrthivandí M>. 
.Váráról feleznek. Az «MI0 megfőve. b4?'00? k?r.™’ “

s »» » fillér tiszta nyereségből n tavalyi 6 szá-Esek azt mutatják hogy a Mar™ a ,zaIékkaI Mombftn 2 idöközbcy 15 mil. 
mienknél vA'tós-mtfeg sokkal fe|Ielfehb Hó koronára felemelt egész a’aptőke után 
cIHlizáció vgn és nem 'ehetetlen, hegy — 3 százalék — 16 korona osztalék kifi- 
tikerfil maid a két bolygó lakóinak' zrtési-l fogja javasolni. A közgyűlésnek 
érintkezésbe lépnie egyúttal azt is javasolni fogják, hogy az

horribilis ABN-9ER ékuerháx 
áron vesz ■ Rottenbiller-utca 24 

J Telefon József 52-64

OZSŐK£P OTTHON
VI., Tsréz-kürut 23 Telefon 144-98 

Hány Piel A HaLALHID kalandortól, 
tónet b felvonóban éa a kitűnő klsórfl 

műsor.
Pűnz!.:- .1, o. fél H-tól íól 1-ig. d. ú. 3-tól 
EMmlL-i; iwzdoto: 4. 946. K8 és 1410.

FfnVr TP^fptpql Mindenki behozha. 
tat]an kárt oko!í 

li.t ezüstöt, platinát,
elad és nem fordul 

Tcství i ■< céghez. Budapest,
Caroscc. Legmagasabb napi

úr. .zi-.ok, ér. i it ékszerészektől bár
mily 1 átveszünk. Hívásra

'.lk.

rt- öntés .-. NEUSCHLOSZ 
i .; ’-K, VI., Lovag-utca 20- 

• -. a • Í900. Telefon: 76-09.Részvény társaság •igazga'tóaága elható-1 
rozta, hogy 1920 február 16-ra rendki- 1 
vü-i közgyűlést hiv egybe avégböl, hogy a 
társaság alaptőkéje 60 millió koronáról 
80 millió koronára felemeltessék. A tőke
emelés feltételeit a kőzgyü'és fogj ^meg
állapítani. A tőkeemelést indokolja egy
részt a társaság üzleteinek folytonos fej
lődése és erösbödése/ amely a jövőben 
a meglevőkön kivül, újabb értékes kül
földi összeköttetések és újabb vállalatok 
létesilése folytán további lendületet nyer, 
másrészt affiliált vállalatainak a Magyar 
Általános Ingatlanbank Részvénytársaság
nak és a Magyar őstermelő Részvényár- 
sasúgnak folyton jobban kiterjedő üzlete, 
amelyek jelentékeny tőkéket Igényinek. 
Azonkívül a Magyar Takarékpénztár har
madik afTiliáeiójn, a Magyar Általános 
Bank Rt. is figyelemreméltó módon ter
jeszkedett,

iri^iér. gyöngyöt 
nranya:. nxusSSt. róuH qe- 
t:e.l vesj£K a IBÖMCGft. 
smb Axban vAaö, 

N0Kln!:kz-e. 7. T«). JÓM.: 42-30. Hihoz jOvOok

Dr pREDIW^
Jrt Rendelés égész nap.

Bposf, Vll.tBAkoeci utav. i.eui
Ai IgaiRoióeúg

• Felelős sserkcszlő: 
SZOMAHAZY ISTVÁN

TáruzerkesztSk:
by. ELEK BUGÖfa PAJOR MÁTYÁS 
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