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Románia 
segélykiáltása

Ax orsxég • gaxttatégl kimerültség küvetkastében elvérzik

Genf, m&rcha 7.
(A M. T, I. levelezőjének jelen

tébe.) A Le Journul vezotőhelyen 
Románia kétségbeesett segélykiáltá
sát közli. Mialatt Románia területe 
és lakossága kétszeresére emelke
dett, ae ország uj gazdasági forrá
sait nem mentheti ki, - egyrészről 
szervezet híján, másrészről a bel
politikai viszályok következtében, 
annál kevésbbé, mert a személyes 
érdekekért folyó harc gátat vet mn- 
den hasznos munkának. Az uj kor
mány teljesen tehetetlen és az or-

szág a gazdasági kimerültség követ
keztében elvérzik. A vasutak két
ségbeesett állapotban vannak. Alig 
400 használható mozdony áll ren
delkezésükre. A pénzügyi helyzet is 
igen szomorú, minthogy a drága
ság napról-napra fokozódik és en
nek következtében szaporodnak a 
sztrájkok és munkászavargások. A 
■belső harcok 
teszik a belső 
rontania az 
álló politikai 
tere marad.

teljesen lehetetlenné 
fejlődést és így Nagy

egymással harcba n- 
pártcsoportok csáta-

<lár. A fentnevezetteken kívül fogadja 
még a kormányzó Vanczák Jánost, a 
Népszava szerkesztőjét és Farkas Ist
vánt a szociáldemokrata párt titkárát 
is. Lehetséges, hogy ezzel a kihallga
tások befejezést nyernek, de nem le
hetetlen. hogy a kormányzó kedden 
még néhány politikust fog meghall
gatni és csak ezután dezignálja a mi
niszterelnököt. Mostanában arról be
szélnek. hogy a dezignált miniszter
elnök nem a pártok kötelékébe tar
tozó politikusok közül kerül ki. liánom

párton kívül álló régi poli
tikus lesz,

akinek úgy az országban, mint a kül
lő Időn is jó neve van.

A kisgazdapárt többsége ebbé haj
landó is volna beleegyezni, de a ke
resztény nemzeti párt határozottan el
lenzi, hogy pártonikivüli politikus le
gyen az uj kormány feje. Egyébként 
még mindig Hallet István és Rubinok 
Gyula azok, akikről politikai körök
ben mint dezignált miniszterelnökök
ről beszélnek.

A válság különben

legkésőbb r 11 törtökön véget ér 
és valószínű, hogy a nemzetgyűlés 
hétfőn ül újból össze, amikor már be- 
mutatkozik az uj kormány,

A CINKOTAI VÁLASZTÁS,
A cúrkotai kerületben vasárnap dr. 

Wcin Dezső, a keresztény nemzeti 
^•egyesülés pártjának jelöltje négy he

A kormányzó holnap 
befelezi a kihalttatásokat 

Ma fogadja a szociálisuk képviselőit — Bonyodalmak 
nyolc kisgazdapárti képviselő kilépése kőről

A kisgazdapártban viszont egyáttaU.
ba». v . "... ■ ■■

nem tulajdonítanak fontos- 
Ságot a kUépéarknek.

A párt egvik lekmlélyes topja a kő
vetkezőkben informálta ttnifeiión-kai a 
helyzetről:

— Ez az akció nem tekintheti) kilé
pőinek. Hhatakuum hozzánk móg sem
miféle értesítés nem jött arról, hogy a 
pártnak hány és mely tagja hatórozia 
volna el magát a kilépésre. Különben 
is ngy tudjuk. hogy a 
meg sem érkezett levél 
többeknek

hozzúnk még 
aláírói közül

nlnc« mévdékttban kitépni, 

igy például Hirr György. aki a kilépők 
kötő ! su-repel, nem akarja elhagyni a 
pártot.

Különben is a párt néhány tagjá
nak távozásával a párt

nem veszti d többségi stóyát, 

mert a pótválasztásokiban és a tiszán
túli kerületekben megejtendő válasz- 
látókban a kizgazdapÁrt fényes győ
zelme bizonyosra vehető és ezzel lé
nyeges számbeli főlénybe kerülünk. 
Egyébként a kisgazdapárt

kedden pártértekedetet tart, 

amelyen tárgyalni fogja a keresztény 
jelzőnek a párt elnevezésébe való fel- 
vékáiét és foglalkozni fog a kilépések
kel í«.

lyen tartott programinbeszédet. Dél- 
«úött Csömörön, délután Nagytereséin, 
Kerepesen és \Kistarcsán. Mindenütt 
nagy’ közönség hallgatta és lclkss tet
széssel kisérte a beszédet, főképen a 
földreformról és a munka skérdvsrűl. 
Csömörön és Nagytarcsán még Ereky 
Károly és Oláh Dániel volt miniszte
rek .beszóltak.

A kisgazdapárt Wein Dezsővel szem
ben lialla Aladárt léptette fel-, áld ma 
szintén több községben tartott pro- 
graminbeszédet. Balkit elkísérte Rabi* 
nek Gyula földmivelésügyi miniszter, 
aki néhány községben beszédet is 
mondott. A választók mindenütt nagy 
lelkesedéssel fogadták a kisgazdapárt 
jelöltjét és feszült figyelemmel hall
gatták a pro’yratnmhf'szédet

ffijértait Itafflüsa 
a üMdesKó 

Apponyi Albert és a főmegblzot- 
tak még Párlsban maradtak
Neuillyből csütörtökön ostc hét 

óra húsz perckor elutazott a ma
gyar békebizottság egyik csoportja 
és az irodai személyzet, mely ja
nuár 6 ika óta szünet nélkül, éjt 
nappallá téve dolgozott, hogy az 
ötös fauács kifogástalan módon 
kézhez vegye a magyar békekül
döttség elaborát urnáit és jegyzékeit, 
amelyekkel Magyarország igazát 
akarták bizonyítani. Az elutazott 
urak mellé a francia katonai veze
tőség Gallois kapitányt adta kísé
retül. Az urak expressz vonattal 
utaztak el Páriából. A kiilönkocsi- 
ban helyet foglalt Práznovsz*g

fockméiiak ■ keretztény 
neanetl pórttid.

A Kctettlény Nemzeti PárÜmn ma 
este nagy őrömmel .tárgyalták a kis- 
gazdapártbói vttó amelye
ket ~ <z Üt dtangzó vélemények ««' 
riét Af tm Jeientttafrá, hogy etze! a ...... rtr^p
kfcgazdapártbau megkezdődött .« a ! ZjkmH^fón*'tfiból möfí ideáik Vkor-1 Iván meghatalmazott miniszter, a 
fe«ad4«i Mya®<, mmKm aMes wétü.j mtayeőníj Huti'íwlr Gyuh^wwH Paő [ttHroda

A KORMÁNYVÁLSÁG.

Horthy Miklós kormányzó előtt va- 
sértittp csupán Somulch László gróf, 
M OtMga elnök*. jelent meg audUm-
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í lívrry, Xovdcá Alajos miniszteri ta
nácsos, Viczián Ede miniszteri ta
nácsos, Scitoolzkn Tibor, Kiss 
Sándor, Woracziszl.y Olivér gnxí. 

i Ctttrubay Károly ikaiprlfány Ezry 
(Sándor luiliigj••miniszteri titkár és 
' Guártj irodai# ,zf£atá.

A. deicgóciónák ez •'< csoportja 
[vasárnap reggel negyed kilenc óra
kor <t micn-kiráiijlndoi s:einélgvo-, 

1 nattal érkezett Budapestre a keleti 
pályaudvaron. Semmiléte különös 

' iogatftatás nem volt, csupán Milté- 
nyi Ernő főfelügyelő. átloniá'Sfönö'k 
fköszöntötte. a<z urakiat. A békebi- 
.zottság ttvgjai Wienig. expressz.ma- 
’ Ion jöttek, ott az Oslba'h'nihofón 1c- 
-kívpcsottá'k íkocsijaikat és a rendes 
személyvonathoz csatolták. A pá- 
lyaiKharróI a küldöttség tagjai la- 
kúsirkra térte-h azonban legtöbbje 
mié# a vasárnap folyamán jelentke
zett Somssch József gróf külügy
miniszternél, akiindk behatóan rofe- 
i'állaik a párisi Jjékelárgyalás folya- 
■niúról és a'nnak vái-hutó esfnetösé- 
geirök

Apponyi Albert gróf, Popovics 
Sándor, Teleki Pál gróf és a többi 
főmeybizottak még Ncuillybcn ma
radtak, ahonnan csak a békeszer- 
/ződés aláírása után lérneik vissza. 
, A ina Budapestté édk'í’zctl urak be
fejeztük Neiui.lly!beu mu'nikáju'kat és 
minthogy a békeiroda tagjaiiia 
Neu’lilybcn már nem vár feladat, 
gazdasági okodból vált szükségessé 
•mielőbbi visszatérésük. Elutazá- 
Mik előtt Apponyi Albert gróf me-, 
Jcg hangon köszönte meg fáradozá- 

’sukat, amely valóban párat Ion és; 
önfeláldozó volt.

eshcíósé-

Világkonferencia összehívását 
követeljük a valutáris viszonyok 

orvoslására
A nemzBthözI yalutakülönbségtí: gaídaségl csödbs hajtják » Vl- 
lógot és a boíxavlimusnRk egyengetik a talajt •• HusxAr Károly 

minisztoröinök fíózata a világ népéthez

A váltfízíGtt bíróság 
a Királyaiűsháznak ítélte 

Páchy Erzsit
—- '.I HéIfői Napló turósitójátőt
Vaaúrwp délelőtt választott bíróvá# 

dö rtötf arról, vájjon Pcchy Erzsit, i* 
népszerű jnüvés,wőt f\cvü-tzinhár:al 
LöCöit szűrL’ődése kÖti-e a jövő sze- 

ojNTellszin- 
uj szerződése 

iiházban, ltorv^ 
g néhány bele .szerzódö'tt cl.
A választott birXiságn-t nem a m8- 

.v.’sz'nő, hantim Hcö\t) Lfiszló, az l’nia 
srinliázi részvénytáíSftsáff vezérigaz
gatója hivatta össze tfcmak. a mcgúila- 

i piiásám, hogy etikailag és jogilag 
megengedhet<>-e egy tnrósA operett' 
színháznál működő művésznőt a Ki-* 
Tály-sxinhwiioz ál.'^rüd-<otni, amiko»‘ 
a művésznő múr Jctezte a másik síin- 

! ■híu’váL l:ogg esetleg marad'az elkövet- 
! kezd szezonra is.
! A választott bíróság a Royal-orfc^nn 
j igazgatósági szobájábau
' Kovács Műveli kmia: bíró elnöklete 
j alatt. A R\vü-szVihúz részéről dr.
I Szákh János ü^yvéfí é ; Haimay Árpád 

igazgató voltak a bíróság tagjai, a« 
Unió Tésr.véjBytár.’Uxó# Koboz Imrét a 
Projektograf iga'asrvtójlt és dr. Kovács 
Jenőt a Royal-orfeu-m .igazgatóját de
legált.). A bíróság mcífálAapitotta, hogy 
Péchy Erzsi ci-ak arra oa cselre ígért 
SzcrztKlcsl a Itevü-iz.iuház igazgatósé 
gántik, ha a kis .színházat rendes ope
rett színházzá ('pitik át. Miután az át
építés unni kövctVv.ctt be és a kis

| színpadot nem Ikm fccv'*ék ki. Péchg 
Erzsi szerződésre nem k-ütelezliető, t*.

I liá* « jövő srezónra joga v«n Beöthy 
Lászlónak Péchv Erzsi/ a Király-szin-

I házhoz loszcrcőd-totni.
így tehát a jövő szinlKÍ.'i szezonban 

i P.'cbv Erzsi a Király^ukxu.a költözik 
í a Szerocs«r.-utcából.

A francia misszió és »
i Joachim német herceg 

össieiiirése
i N®íjy botrány egy berlini szállodában^ 

Berlin, márriua 7, 
( IV’cd/f.) Súlyos összetűzésre került a 

I sor ar clmulí éjjel ar Adlon-szálTóban 
i Toctchim poros/r herceg. Alfréd herceg 
•fia és más német . vendógdk. valamint « 

i fiancia rni-sxió I.Arotn ta&jn között. A 
! mikor a zenekar a ,JDeutscMnnd, 
Deulschiond über aH-es“-l játszotta, a 
n.met vendógék fölemelkedtek, míg b 
franciák ülve maradiak. A herceg, aki 
már néhány üveg bort megivatt. frlsró- 
litetta az francia urakat, hogy álljanak 
lel. Mivel ezek a felszedirúswa'k nem let. 
lek ologct. ■) hcrcj-g és a többi vendégek 
virágvázákat, poharakat és cgy-'-b tár
gyakat dobáltak a franciáik felé. Tett’- 
legesíégre került a sor. amelynek, fo- 
1 várnán a franciák megsebesülték. A' 
herceget a .o-'úlióibál cl távol i tolták. A® 
cselnek mindenesete? folytai ;í«a >Mz • 
bíróság előtt. (MTI)

izerii jnüvésAnot ••
Hl szerbődése köti-e

I zonvn a Szfcyecsem-ufcni
I húzljo/, vagy Jéilv.kiet
; értelmében a Király-sziu 

alb

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

t\ Kc.í\ szív ily Iparos >k Országos’ 
Szüvebjée,? vásárnál* délelőtt gyű | 
lést tartott, a melyen fim'zár Ká
roly ■ui.inisztcrdr.ő-iu fontos inz’del 
mondott a vahitúris kérdésről.

A Műegyetem úgynevezett Gólyavára 
zsúfolásig n-yküt hz egybehívott ipa
rosokkal. iogy meghal’jássák az CácI 
é rdokl ő i ia>p;rendé I.

Pontbívn tíz órakor érkezeti meg Hu
szár Károly ndntszlereínök és a kö- 
zc/isó'’ élénk éljenzése melleit foglalt, 
helyet áz elnökség eíncl>ény>n. Miakit.-■ 
Károly csz.'ályelnök rö-.id nu’gnviló 
beszéde után Huszár Károly miniszter- 
elnök ciniclkedclt szóló.- ra. Örömmel 

; j-etenl meg ezen az ipmos gyült'r-cn, 
melyet r.cm ö kezdeményezett. Régi vá
gya. hogy a kérész'cnv iparosság egy 
l-óborban tömörüljön. .4; állam a kis- 

i iparral szemben nem teljesítette köte- 
: lesvéget. Elvi. politikai harcot 
akar, <b? minden erejével azon lesz, 
hogy az osriályharc ebben az ország
ban fel ne ülhesse a fejé'. S • •.re a lég. 
alkalmasabb a kei ’-uy szocia’.iz.r.ns, 
mely nem a püspökök, a grófok és 
bankárok, hanem a magxur nép egye
temességének politikájút követi.

Leszögezi ezen a gyűlésen, hogy a 
külföldre menekült szaciáiistu ve.-.érek. 

; még most is a magyar haza cll-u kon- 
spirálnak.

’ A:, iparlörvény revíziója'. h;;vezi kiló-
iásba, mely védelmet nyújt majd a 
a kisiparossúgnak.

Bevallja, hogy kormányzása idején 
nem részesült abban a támogatásban, 
melyei remélt és elvárt volna pórthivel- 
töl és éppen ezért nem vállalkozik to
vábbra r, kormány vitelére, hanem 
mh;t közkatona igyekszik híveket tobo- 
vonni ebben az országban, de a iki»1 föl
dön is, a keresztény, magyar poli'ikai 
irányzatnak, mert enólkül egyetlen úl- 

ósan és uz or
szág hasznára, a kormányon.

A minisztelnök lieszedél szűnni nem 
akaró étienz.'s és taps követte. Utána

’o .-
• lilá

— A viiú/aábora még nem ért \ ;
..íllc beszédét a miáisztcrcJiiök. -~i 

Elbmigeink megnyerték a háborút, de1 
iiágbóké'. Amit fölünk' 

” hislóriailag, 
11a az 

:eri- 
ele szomszé- 

kára- 
e.'/ést 

vele. Akrk a béke
ismerték

beszédét a 
geink megír 
hetik a , 

követéül’k eíaogratlaikr-:- 
d’O földrajzilag is lehtleileus; 
eredeti békeszerződés! reánk kény: 
lik, vgy Magyarországra, 
dóinkra is kimondhatatlan kár 
molnék és végeredményében az 
világ károsodnék 
szerződést megalkottálc. mm 
lörlénelmünkeí, fokirajzwkaí és az itt] 
•.'lő fajck lelkű let él. Magyarország egy I 
tormészelalkolta íoklrajzi egység, me
lyet emberi kezeknek megbolygatai le- 
hcíe|Icnség. Az idegen ajkú magyar ál
lampolgárok. kik idegen országok ál
tal rirnbollalíak. már most érzik azt a 
nagy 'vesz cvégcl. mely őket ar anyaor
szágiéi való elszakitássQl érte. Tótok, 
románok, szerbek, németek és vendek 
szenvednek a nagy csapás alatt. Ha ezt 
u békeszerződés tervezői meg r.em ér- 
;;iü, uj Ma.’.'démiúl teremtenek a volt 
Magyarország leriií-elén. mepcsonki- 
főtt Magyarország annyi kenyérmagot 
sem képes termelni, amennyire az or
szág lakosságának feltétlenül szüksége 
van cs igy örökösen q győztes ál tarnak 
gondját képezné a mi ellátásunk.

i

ült össze <ir.

Népsravnzáa nélkül 
elvenni se minit sem

(ölitek 
lehet.

bele nem-Erőszakos elszakitásba 
nyugszunk soha!

Lehetetlen, hogy a gazdasági 
megbénító aracliisztlku* valutaviszo- , 
nyak fennmaradjanak. Ezzel maguk a . 
győzt es államok is egymás gazdasági j 
sírját ássák meg. meri kivitelre képié- , 
lenek, de viszont erzel a bolseulzmus 
melegágyává leszik egész Európát.

Követeljük- l'.ogy a győztes 
calente sürgősen világkonfe
renciái hlvjou iissur, mely a 
beteg Európa rprida1 * ,1 életét 

tntptaá’If’j'

világ érdeke, hogy a valu
tái is viszonyok orvosoliassanaj; ás hogy 
munkáskéz munka nélkül ne maradjon. 

A mai valutáris különbségek Európa, 
sőt az egész világ gazdasági tönkjét ké
szítik ci<>. Ez ’,-! vílúgérdck, hogy <:■ a 
konferencia összeüljön. (Óriási taps és 
éljenzés.)

A miniszterelnök fchzólahixát. szűn
ni nem akaró étienzés és taps íogpeija, 
maid ;• Himnusz el éneklés ével a aaigy- 
gyűlés a legnagyobb rendben véget ért 

Magyarör-z'i'm

íMgIm 
g nyonwrgö mogysr 

gyermekedért
A wlíő0 össaas nemzőtől felkarol
ják a Magr/ar gynrmekeknt -- A ______________ , ______
<iy«>*m9kved« Liga IgasgatőJAnak . lainfértl-u se-n lehet tartó 
nyilalkezala ü g^nfi konorasBus- -•. »...... - -.. . -

röl j
Még tavaiy docemi>3rben megalakult'

Cl svájci Vörös hcr’STl v^ő.h^- atel( Bálint Vencel sz< 
az Vnio inlirnatiov.ale d« secours aux . súgnak uj. ken 
cnfanis, auuiy.eisö feladatául tűzte j r.'iarve.vkcdését a 
ki, hogy í<z ösísz'ps nemzetek társadul- la szövetség tiíkí 
mait, úgy az adakozókat- mint a se- | határozati jav 
gélyrtvzorulókal •kongrcsszu'.ra hívja j egyhangúlag el 
össze, hogy a nyomorgó gyermekek per Gxirlo a Jtepj 
iráni oly hatalmasan megnyilatkozó j Bank szükséges 
áldozatkészséget egysége;, 
relje.

A g-anfl Unión meghívás 
gce-.szus február 25—27. napjaiban. ■ 
folyni le és képviselve vo’4 öli Európa 
összes népeinek és az Egyesült .Vdn- 
moknak társadalma. I 
c-róf Széchenyi LUszió, az Országos 
Gyónnék védő Liga ehiöke, \:eu<jc- ! nla. 
bmer Vilmos, a liga igazgatója, })<.- 
kcssy miniszteri tanácsos, a svájci 
jnaffyar követség gazdasági aílu rcja és 
Vajkay .Tutin, n magyar Vörös K..ri’s?.l 
Kvájci diíegailja kepviseiték. akiknek 
Oiazaüas fáradozásai a kongresszus 
többi tagjaiban meleg pártfogókra ta
láltak.

'Ilidénélónk f.dkerevic a Gyermek
védő IJga kazalért 'kitűnő igazgatóját. 
Kcttfelenier Vilmost, aki a genfi kon
gresszusról a lő vetkezőket mondotta

nicgnynaiKozu . uhuk szí 
?s mederbe le- fejtegeti •■?.

* minisztere
■ára a kon- ! *K*V a vi,av <ncpoiliez intézve * 

melytől Európa é ... 
megmentését rém

élet;

I

.1 •

a müveit civilizáció

|

le delegáitjuik rjerztését. A
var bizottságnak a magyaroikon 

kívül 18 külföldi tagja voíil, a mi egy
maga jellemzi az iránta megnyilalko- 

| zott nagyfokú érdeklődést, -különösen. 
| ha 1'kinleibe vesszük, ho^y u cseh
szlovák cs román bizottságok részvéi- 

I lenség miatt meg sem alakulhattak 
| A magyaroik jelentését a bízottság- 
I bán gróf Széchenyi László adta elő. 
| Rész-kiesen ismertette gyermekiünk 
' kétségbeejilö helyzetét, és rámutatott c 
megdöbbentő jelenség okainu. Kicmel- 

I te aat a borzasztó hiányt, amit ruhá
zati cikkekben, gvógyszerekben, kőt 

I szerekben, világítási eszközökben és 
szappanban szenved a-z ország és rész, 
lclescn kitérve a 'külföldi gyermek
üdültetés (kérdésére, nyomatékosan 
kérte, hogy az minél szélesebb kere- 
tekbau V?rjcszlcssék ki a magyar gyer-

— Cwk a legnagyobb tá-raga(Ita
tás hangján beszélhetek arról a lelkes 
fogadtatásról, amelyben a kongresszus 
tagjai részesítettek bennünket. Jól 
c-.elt tfip tszlunuuk, hogy a svájciak, (1c 
különösen az angolok. amerikaiak, 11 
olaszok, svédek és hollandusok mily I mekekrv. 
meieg rkonszenvvel viseltetnek Ma- ’ ‘ ‘ „ ______ ____...
ffyarország ügye iránt. Meg kell cinli- ! biztosítást kaptunk arra nézve, hogy 
tencm. bog) 1* rancátorszóg és Olasz- megfelelő páncöMzeggel, természetem 
wszág is a segélykérő ncmuítok sóid- való adományokkal lakozott mér lék- 
*** volt éfi külön bizottságok tárgyai- ben fogják a magyar gyermekeket d.

A jelenté- hatásé alatt mindenfelől

1 áInl hálátá. unk an arra is, hogy 
rövides. n sok crer magyar gyermek 
fonja Hollandia, Svájc. bánia és Olasz, 
erszátj vendégszeretetét igénybzvs- 
hetni.

A február 27-’ 
sca elhatározták 
monyokat 
hogy 
mpg 
val 
nem 
mi 
Huszár 
szabású gyermekmentő akcióját és azt

■ikén tartott teljes iilé- 
... k azt is. hogy a kor- 

fclhivják olyan akcióm, 
jobbmódu lakosság is tegyr 

saját honfltársai- 
a határozató; 

sorban befolyó soUa a 
.!.. okik szőbahoztuk 

Károly miniszterelnök nagy.' 
, .......... .. ««»V.|V|U« C5 ual

cwzoleg meg a Journal de (leneucben 
részletesen ismertettük.

lovábbi teendők intézése most 
az Unión végieliajtóbizottsé- 

gfaiak kezében van és nti ma- 
gvarok azzal a benyomással távoz, 
limk Genfbül, hogy nem ropjunk ma 
girnkra hagyatva és minden lehető 
meg fog történni a magyar gyermekek I 
nyomorának enyhilősfae. ;

a .J
kői élességét 

szemben. Ezt 
utolsó s 

fellépésünk.

Legrosszabb dohányt Is Hunomé 
és illatossá) tesx3 a 

johfaapáeiOTnangpacgaag;
1 '^'^doMnytiO',! ekgendö prúinftwff, dm 15 korona*
Pálten . SSké.port.Mltofc

| 
|

Biztos védetem
spanyol nátha ellen a 

Fodormenta Lyaoformmal 
való száj- és toroköblögetés

rilllánst.svönayöt

sabb Árban ... vAaó,
IIMMh. 7. T«l. Jtn~. a-u. H<M jihfek
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A Ki&fabady-Társuság matinéja.
A Kisfaludy-Társaság vasárnap dél
előtt tartotta meg Tompa—Gyulai— 
'Létiarj-délelöttjét a Nemzeti Színház
iján. A matinén Grill Lola. Négyessy 
.László, Mihályfi Károly, Cs'-llag Teréz, 
Gyenes László és Hcttyei Aranka sz<v 
repejtek. A közönség valamennyi sze
replőt lelkesen megtapsolta.

— Dr. Hello Károly temetów.
rtárnap délután 3 órakor temették cl 
dr. Melle Károlyt, a budapesti tudo
mányegyetem jogi karának tanárát, 
a tudományegyetem előcsarnokából, 
óriási részvét mellett. Az egyházi szer
tartást Petri Elek református püspök 
'végezte. A tudományegyetem jogi fa
kultásának nevében dr. Balázs Károly 
egyetemi tanár búcsúztatta cl Melle 
Károlyt. Az elhunyt tanítványai nevé
ben pedig Antal István, az Egyetemi 
Kör elnöke mondott megható búcsú
beszédet.

— A fiUzerkewkktdőit botrány as 
sjiilésc. A Magyar Füszerkercskedők 
Országos Egyesülete és a Fűszer-, Ve
gyes- és Kiskereskedők Országos 
Egyesülete vasárnap közös gyűlésre 
jött össze a Vigadó nagytermében, 
többek felszólalása után a gyűlés egy
hangúlag kimondotta, hogy a két 
egyesület fuzionál. Ezután az uj 
egyesület vezetőségének meg választá
sára került a sor, de itt az ellenzék n 
hivatalos listát nem akarta elfogadni, 
ngy, hogy nagy botrány keletkezett. 

,’Az elnök végül kénytelen volt a gyű
lést, választás megejtése nélkül, a jövő 
hétre halasztani.

i — Cscrny Jóxncf ÍA Groő Géza újabb 
gyilkosság! Ugye. A budapesti büntető 
törvényszéken dr. Stengi Antal tábla- 
biró tanácsa ma egy olyan bűnügy fő- 
tárgyalását kezdi meg, amely ügyben 
ar azóta halálraítélt és kivégzett 
■Cserny József és Groó Géza terroristák 
iis vádlottak leltek volna. Bodnár 
GyuJáiié régebb idő óta rossz viszony
ban élt férjével és szeretett volna tőle 
megszabadulni. Jóbarátaihoz, régi is- 

: ráérőseihez, a terroristákhoz fordult 
> tanácsért és segítségért. Cserág József, 
: Groó Géza, kai Béla, Csonka László, 
(Sulyok István és Bartalos István tér 
iToristák hamar szolgáltak tanácscsal, 
Janii úgy hangzott, hogy Bodnár Gyű- 
ilát egyszerűen gajdeszhe kel| küldeni. 
[ Múlt év május 3-án este 10 óra tájban 
a terroristák elvitték a szerencsétlen 
Bodnárt. Kivitték a város határéba és 

[ott revolverlövésekkei és késszurások- 
' ka] megölték és kirabolták. A mai túr-
■ gyaláson vádlottként szerepelnek Bőd- 
,nár Gyuláné és az anyja. V epein La
jos, továbbá Barlalos István terrorista, 
1—aki a Gsevny féle nagy perben 12 évi
■ fegyházat kapott és Sulyok István. 
Csonka László terrorista ezidöszerint

• még szökésben van. Az államiigyész- 
. súgót dr. Szilassy Púi úllamiigyész 
képviseli.

• - Fodrászok viharos közgyűlése. A 
;budapesti borbély-, fodrász- és paróka
készítők ipartostfilcte vasárnap délelőtt 
a Molnár-utcai Katolikus Kör díszter
mében rendkívüli közgyűlést tartott, 
amely elejétől végig viharos lefolyású 
volt. A szónokok egy része szenve
délyes szavakban kelt ki az ipartcsüht 
vezetőségének ügykezelése ellen, kifo- 

’ ’ ' “ik, s a vezetőséggel
való bizalmatlanság a közgyii- 

többi ■'.bon kifejezésre, jutóit és 
ellenében cl- 

tostülcl súlyos 
tekintettel az újon

gósokat támasztotta! 
szemben v 
lésen
végül 34 szavazattal 121 
határoztuk, hogy a 
anyagi helyzetére
nan belépő tagok részére a beirat.isi 
dijat 200 koronára, s a tagsági dijat 5tt 
koronára emelik fcL

A kormdnvzú mdrcíus végén tanul Szegedre 
fi ksSozsvíbrí cgyetam szeplrajwfoerbon magnyJJlk Snogodlon — Ba- 

~ - - - dr. kormártybízlossal

több milliós gyiijh-sl rendezett és bál
ványozza ka'.onáinkat.

• Ay egyetlen, amely Szeged népéti 
közelebbről sújtja, nz éleln'.'czési nej 
kézség. Szeged élelmezési hinierlundja \ 
a Bánát és Bácska és efől el van vág
va. Azonban nem »?iű^edüivk és még 
mindig ogy jobb jő-v'j elkövet kezesében 
reménykedünk.

- Szegednok régi óhaja, hogy eáyc- 
lemet kapjon. Amikor öl milliéérl leh?’ 
telt volna felépíteni, várospolitikai el
lentétek merüllek fel és ma az egyetem 
építése és felszerelése talán • kétszáz 
milliót is meghaladim. Nemrégiben a 
kolozsvári egyetem l ’rrai és a kultusz, 
minisztérium kiküldöUei lent jár lak uú- 
luuik, hogy u kolozsvári tudomány egye
lem ideiglenes elhelyezéséről gondos
kodjanak- A bölcsészeti, jogi és malc- 
nu’likai fakultások számára megfelelő 
épületekei ta-lái-unk, egijcdiii az orvosi 
jakuUást nem tudjuk még elhelyezni, 
mert kc-rülbeiül kilenc klinikára volna 
sziiksw’, S/.egednek pedig nagyszabású 
kórházai nincsenek. A fentcmlilett há
rom fakultás szeptemberben megkezdi 
működését és mert hazafias óhajunk és 
reményünk az. hogy a kolozsvári egye 
L?;n sorsunk jobbrafordullávul vissza- 
költözhcjik anyavárosába, hisszük fi>* 
is, hogj- Szeged amely annyi áldozatot 
iiozott a hazáért és a kultúráért, ón- 
álló egyelcmct kap.

« ks^ozsvím cgyelam sieplamUe? 
sxéígeíés Vasak Erwtf

Vasck Ernő dr.. Szegőd város kor- 
mánybizios-főispánja tegnap Buda
pestre érkezeit é< ma jeenlést telt a 
komiá'nyuak, hogy Szegeden az impé
riumát átvette a franciáktól. A ■kor
mánnyal* főképpen élelmezési ké, dó;ék
ről lárgyu’t. Vasárnap este nlkahniink 
\ olt Vasok főispánnal beszélni, aki a 
köjvt-íikezőlvct volt szives mondani:

— Az inipériuinol úlvoitcm a fran
ciáktól és a távozó de Tournadre 'á- 

I boncok valóban a legmelegebb hangon 
lyilatkozolt a magyarokról, akik ’i 
könyvet is fog írni. .4 kormányzói' mosl 
várjuk Szegedre, valószínű lej március 
utolsó napjaiban látogat cl hozzánk. Ki 
c.m fejezhető ai; o Idkc-v-dés, arely- 
lyel Szegei népe Magyarország kor
mányzóját várja, hisziu Szegedről in
dult el Horthy Miklós országinenlő 
diadalutjűra. A fogadtatás páráján k’sz 
és lélekemelő- Kükőségoibén nem les-: 
pazar, mert his;;ea ma gyásztól sújtot
tak vag\-unk. De amit lélek és szív érez
ni és éreztetni tud, azt Szeged népe 
kifejezésre fogja juttatni, amely ízive 
melegével rajong a lcgigazil-b magyar
ért, Horthy Mfklósért.

— A nemz-eti hadsereg, mint tévesen 
mondják sokan, nem vonni hí? Szeged
re, mert valójában elejétől kezdve Sze. 
geden volt, alkkor is. amikor a fran
ciák tartották Sz<g?del megszállva. A 
lakosaiig a nemzed hadsereg javára

' a fogrd- j — I -rturtóziatf/lt sikkasztó őrmester. 
ürzavara Sátoraljaújhelyről jelentik: Megírták 

idején a lapok, hogy Feldmann 
Zoltán budapesti törzsőrmester felettes 
hatóságától 500.000 koronái elsikkasz
tott és megszökött. A sikkasztó őrmes
ter bűnének elkövetése után Sátoralja
újhelyre utazott, ahol bünlajstromál 
még azzal tetézte, hogy szállásadójától, 
Rosenfeld Arnoldriótól több ezer ko- 

értékű fehérneműt ellopott. A 
budapesti államrendőrség távirati meg
keresésére n sátoraljaújhelyi rendőr
ség nyomozni kezdett Feldmann után, 
akit a minap a detektívek meg is ta
lállak egyik sátoraljaújhelyi magán
lakásban. A lakás átkutatása alkalmá
val egv virágvázában a sikkasztott 
pénz nagy részét is fellelték. Azt
is mcgállapitoiía a nyomozás, hogy 
Feldmann egy Winklúrnó nevű nő lár-i 
iasógában hamis útlevéllel éppen Cseh-; 
országba akart szökni. Mindkettőt le-, 
tartóztatták.

McgiHte a >illaiKw» árán?. Mis
kolcról jelentik lapunknak: Csipkó 
.Gyula 19 éves távírdái vonalszerclö 
munkást a minap egy láviróvezeték 
felszerelésére- küldték ki a Bessenyei-; 
utcába. A vonnlszerelö munkaközben 
cszrovolte, hogy a távíró és villamos
vezeték drótjai érintkeznek, mire a 
két huzalt szét akarta választani. 
Abban a pillanatban, mikor Csipkó 
megfogta a drótok bcípralmas kiáltás
sal lezuhant a földre és néhány perc-

»— Sí ti olás. Ezt a szót és e. 
mát a háború utáni korszak 
teremtette meg. Az egy más ráutalt poc-lanna! 
dasági területek elszakadtak egymás
tól és minden forgalom megszánt kö
zöttük. Ha a budapesti kereskedőnek 
azelöit pamut árum volt szüksége, te
lefonált Becsbe, avagy sürgönyözötl, 
illetve irt egy levelezőlapot és az áru 
a legközelebbi tehervonattal elindult 
Becsből, sót — ami fontosabb: 
is érkezett Budapestre. Így volt ez ter
mészetesen, ha a bécsi kereskedő ki- 
vár^ valamit Budapestről, avagy, ha 
a prágai óhajtott valamit a szabadkai
tól, illetve a szegedi a brünnitol, sőt a 
nagyváradi a párisitől és « marscillei 
a püspökladányitól. A háború, után 
azonb'Jn mindez megszüld, minthogy 
rendszeres postai és vasúti forgalom
ról többé nem lehetett sző. így szüle
tett meg a sibolás iniézméngc. amely 
abból ált, hogy a kodsirakoinány árut 
az illető kereskedő rcndeltcté-'i helyé
re sibolja, azaz, tolja. ÁllomJ/sról állo
másra kiséri, mindenütt e hárít ja az 
akadályokat és végül — ha szeren
cséje tKin — egyszer csak mégis elsi- 
sibolla az áruját oda, ahová kívánta. 
Mindez azért jut eszünkbe, mert a 
legutóbbi napokban két élelmes ma
gyar kereskedő egy egész vonat rako
mány raffiát (szőlőkötözőt) siboll 
Marseilleből Budapestre. \Kerestek 
összesen tízmillió koronái. Igaz, hogy 
hat hétig utaztak, míg Budapestre 
értek-

— 70.000 koronád zbebmeíszés. ba- 
nijász Sámuel tűilyai kereskedő a Mis
kolcra induló személyvonatra igyeke
zett feljutni a keleli pályaudvar indu
lási oldalán. Az egyik második osztályú 
kocsi folyosójára nagy ügvgyel-bajjal 
fel is jutott, azonban a nagy tolongó: ■ 
bán kénytelen volt a kocsit elhagyni. 
Újabb küzdelemmel egy másik vasul, 
kocsiban helyezkedett el, ahol észre
vette, hogy tárcája, amelyben 70.0001 
koronát őrzött, egész tartalmával cl- I 
liinl. Alvízsgnirak n kocsit, azonban .. ''elholVcieH
teltest nőm aikerílt kéarekwrtent. Ivc( az ifc ulaa 
Most a miskolci rendőrség ’^y^’t''' helyezett e’ * ■ .....
ebben az ügyben a nyomozási, meri feihonl,,»l;-i).’ 
a gyanú, hogy a zsebtolvaj a vonattal I . !1,1lni.;nl , 
Miskolc faló utazott.

- Haláingrás u harmadik etne’.clról 1
Vasárnapra virradó éjszaka yf<irkov!i.- 
Mihály G1 eves vidéki izilnlkodó. n>-.: 
a Podmaníczkv -utca 71. szám ul.bt':,e 
... " • ,r” lakó fiúnál volt látogatóban, a hamva- ' 

dik emelőiről az udvarrra ugrott. Mi;e 
a mentők kiérkeztek, már halott voit. eljár

mcg, róna

— Ftlváfrta az erőit A Mestar-utert 
végén, az Országos Vásártéren. vasárnap 
(jóilután Scluvarzenbergcr András 64 éves 
kocsit mindkét korén íolvágkv az ereit. A 
mentők a Telepi-utcai kórházba villák. 
A nyomor miatt .vkort meghalni.

— Két gáwnérgerós, Mária 36 i
óes mindenes a S/enbkirály-utcvi lakásán 
véletlenül nyitva hagyta a gázcsapot é» j 
reggelre eszméletlen állapotban találták,. 
—• A Márla-utocv 4ő. számú házban Takácsi 
Eírl 22 éves húzlartásciolinik almozott gáz. 
mérgezést szenvedett. A mentők mindkot-1 
löl a Rókus-kórtiádm vitték.

Negyvenöt beteg 
öt halott

Lényegesen csökkent a span3<£” 
járvány betegeinek szám*.

- A Hétfői A'aplö tudósítójától. —■
Vasárnap délelőtt a tiszti főorvosi; 

hivatalban a spanyoljárvány 
szombati megbetegedésekről a 
kezd felvilágosítást kaptuk: 

összesen 43 megbetegedés 
'.halálozás volt. A kerületekben 
mól’,’ betegedett meg és egy halálozás 
történt. A Gel'.érl-kórházbo felvettek 20 
beteget és két halálozás fordult elő. A 
Zila-kórhúzban egy beteg halt meg,, 
végül a katonaságnál négy megbetege
dés egy halálozás fordult elő. A jár
vány kezdője óta, január 15-ike óta. 
összesen 13.959 megbetegedés és 1190

okozta
követ-i

ét ’öf
25 szó

in- halálozás töríépt.
Tegnap felfüggesztette a járvány 

bizottság n spanyolkor folytán szüksé
gessé vált korlátozásokat és a szín-' 
házak, valamint a mozik szcliöztelé-

lsére vonatkozó rendelkezéseket hatá
lyon kívül helyezte. t

Szinhűz- és himujtíonsűgok

kezdik

* A H^ánygróíné bemutatója* A pil
langó főhadnagy 2QG-ik előadása. A Ki
rály-Színház jövő beli eseménye a Ci- 
gánygrófné szombati bemutatója lesz, 
melyből már az iilol&ó próbák folyna'k a 
melynek előadását vasárnap megismétlik. 
Pénteken q Pillangó főhadnagynak lesz a 
200-ik előadása. HélKrn, kedden, szerdán 
és csütörtökön a János vitéz előadásait 
ismétlik meg. Most, vasárnap délután a 
Pillangó főhadnagy, jövő vasárnap dél- 
után pedig a Farsang tündére kerül színre. 
L 'két utóbbi előadást 2’é órakor 
mérsékelt helyárak mellett.

ii-j * A Magyar 8tznház o heti 
e- rendjén a színház legkedveltebb 

jaj szerepelnek. Hétfőn, kedden, 
ken és szombaton a nagysikerű Éva 
férfiak kerül 
egyes előadás 
szerdán a 111? lordot, csütörtökön és va
sárnap este a Tüzpróbát adják. Most va
sárnap délután a Kis lord, jövő vasárnap.

■ délután a Szókimondó asszonyság kerül 
| színre, a két utóbbi előadás 2’Ai órakor 
kezdődik és mérsékelt helyáru.

<f: Belvárosi 8xin!iáz ,* 
mindon'cile a „Faliba", 
titán a „Húrom csésze tea" 
uti Színház: F.gési bélen minden 
vasúmon délután „Erdély" stb.

A megbélyogxettsk IL réazo 
következő bélen a legnagyobb 
mény a fővásrosban. Ennek a

játék* 
dfli-ab- 
pénte- 

:s *» 
színre, melynek minden 

■a előre kellek el a jegyek,.

Egéeaí hóiba 
Vasárnap dél-, 

. Az Anilrúisy*' 
:ste és

n most! 
filmese— 
részneknyi kínlódás után meghalt. A kiszállóid tianiis ösvényen a címe ós hallatlanul iz- 

I gr.lmas kalandokon út viszi ö cseltíkményt ■ 
I a rejtély kibogozúta ícic s az akciók sxá-) 
I guldó nieneléhe a dráma uj alakjai kap

, v • ("rolódnak. A második részben kezd való-!
! hoz, a vezeték tízezer voltos árama • kifejlődni a lázár, iilemü titokzetos 

•>- , I történet, hogy tnindea pillanatban
gi halaira sújtotta. j meglepetlek elé állítsa n nézőt.

- EHniíwH sacharin-Mempé^. A. i akinek remik null leniusegcrul már az 
iniskolc-Usza, pályaudvar rendőr, p i-[ ,„,,gíy„z,:,.lbclelt mlndenki,
rancsuokának gyautis volt az ‘‘Kilu ifúraszló alnkiiá'.ának must j. I igazi ónó- 

t csomag, v,nc’| hyvajtó. éiuj/. A Royal-Apollóbsn, amely 
megőrzéi végett j ezt a káprázatos uin''rikui filmet játezsza, 

A podgvászt hivatalosan I a jövő bőlen is ’. •y-Ö, 1i8 és 9 órakor 
»■?. abban 13 kilogramm! líczdőflne’.c az előadások s a nagy tUm-ct 

.■melmrinl találtok. Nemsokára jelen?-; több M-.ohb é<ekea ülm előzi meg. 
kezelt a tulajdonos, Kohón Miklós; Zcfte nélkül játszanak majd a
miskolci lakos, akit a rendőrség lg:»-' moajlk. A moziiu’ajdonosok és a moxi- 
zolúsrt) .< ólitolt fel. mire :r. I" val-[ színészek között a hónapok óta f oly- 
lufin, l égy u sacharint Kus -úriil cseni-; látott tárgyalások az utolsó percben 

■ ■ : • ál é' Budiip■•-;.»• akarta sritlH- zfiionyru jutottak, úgy, hogy ha a zené
inni. E'öűllitaiták a rendörkupitán-. - szűkkel a napokban nem sikerül a 
•iúgr.!. ahol n sachnilut elkobozták megegyezést megkötni, akkor néhány 
tőle, egyúttal moginditoliák ellene az •moziban zeuckiséret nélkül mulatják 

,1, |bc a képeket, másutt pedig csak zon-

rendőri bizottság megállapította, hogy i 
Csipkéi, aki vigyázatlanságból puszin | 
kézzel nyúlt az el nem szigetelt drót-, 

vezeték tízezer voltos árama !‘>an 
I történd, 
i meglepett.

A Rohand, a kiváló 
>, pi-l 
‘W*1* i fárasztó 
nme- 

végett |

I
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gora, illetve zongora és hegedükiséret 
lesz. Ez a kérdés e héten dől e] vég
legesen,

♦ A Mozgókép-Otthon hétfői premior- 
jé.n a „Bünhödés11 című ölfelvonásos 
dráma és a ,,Csodáló1* című négyfclvoná- 
•o* cirkusz-film játék szerepelnek. A nagy- 
ambAsu dráma nagy városok modem éle
téi* világit be és jelenelröl-jelenelre bon
takozik ki érdeklődést lebilincselő mó- 
<k>n. A »,A csodáló11 tudlunkkal egyedül
álló különlegessége a mozgók ép művészet
nek, egy gyönyörű okos ló wercpel benne, 
mint detektív és bravúrosan oldja meg 
feladatát, ezenkívül telítve van a kép bá
jos, kedves jelenetek sokaságával. Már ez 
a rövid vázlat is igazolja, ixigy a műsor 
kitünően van összeállítva és számol az 
ízlések különbözőségével.

♦ Az Omnia most következő hetének 
o Scberezade és az Argtts X. a két film
eseménye, amely vonzóerő dolgában elől
jár. A Scliereztf.de négy felró násos keleti 
legenda, amelynek főszerepét Friedrich 
Kühne, Emma Debncr és Emst Dentsch 
játacMa. Szenzáció erejével hat az Árgus, 
X« amelyet Lubitsch Ernő rendezett, a 
főszerepét pedig a nagyszerű Vigo Larscn 
játsrsza. Ab előadások 4, 6 és 8 órakor 
kezdődnek.

SPORT
tóWiiSiis ö teojnoKsti^rt

A viksámapi Iab darngómérkőzések 
(egyik legnagyobb megUpetése, hogy a 
lista utolsó hclyczetlje a BAK bravú
ros játékkal dön-tcllen eredményt éri 
el a bajnokság második csapatával 
a Kispesti AC-al szemben. A Testgyo- 
korlók ismét pompás stílusban győz
ték le dlenfélűiket, a lobbi csapatok 
aznhan inéig mindig nem gyógyultak 
ki az egye tlen mag yar fottlxxl 111 elég
ségből, a gónté|Mclensébői. Két mér
kőzésen ugyanis egv gól sem esett. 
Feltűnő sok voli a döntetlen ered
mény, ami a csapotok egyenlő játék
erejére vall. A

MTK—33FC C:0 (4:0) Szinte „le
lépte" a mérkőzési a kék-fehér együt
tes, amelynek különösen a csatársora 
brillírozott ma. amely összjáték dol
gában a legszebbet produkálta. A vé
delemnek kevés dolga volt, A 33FC, 
bár Zsák nagyszerűen védett, nem 
tudta feltm lóztatai az MTK ostromát 
A gólokat Orth, Schlosser és Braun 
rúgták.

Törekvés—FTC 1:1 (1:0) A mérkő
zés első percétől kezdve végig rendkí
vül heves küzdelmet vívtak a régi ri
válisok. Az első félidőben a Törekvés 
volt többet a frontiban és a 30-rk perc
ben Úrik, Csapkai és Weisz összjáté- 
íkából az utóbbi védheleUen góllal 
megszerezte a vezetést. Szünet után a 
zökl-fehérck támadtak sűrűbben és 
Pál aki egy éles lövése akadt meg a 
TSE hálójában. A játék végén nünd- 
két csapat erősen küzdött a győztes 
pótért. de eredménytelenül. Mindkét 
csapatban a közép fedezet: Viola és 
Szabó volt jó.

MAFC—NSC 1:1 (0:0) Az első tél- 
Idő gól nélkül télt el, szünet után Egri 
révén érte el a vezető gólt a műegye
temi együttes és a mérkőzés végén egy 
lefutás alkalmával kiegyenlítette az 
JíSC az eredményt.

BAK—Kispesti AC 0:0. A vasárnap 
legnagyobb meglepetése. A BAK pá
ratlan bravúrral, végig rendkívül lel
kes játékkal meg is nyerhette volna a 
játékot, ha csatárai az ellenfél kapuja 
előtt el nem hirtclcnkcdnck kedvező 
(helyzeteiket. A KAC mentségére szol
gálhat, hogy löld) tartalékkal .játszott. 
A BAK-bán 1 Inger csaár és Szendrő 
voltak a legjobbak, a KA éhnél Varga 
védett hibát]anul.

Ili. KTVE—MAC 0:0 Egyenlő erejű 
csapatok találkozása. A döntetlen 
eredmény liü kifejezője a lefolyt já
téknak.

Husi párosok—V. kcr. Sport Club 1 : 0 
(0 : 0) Stobbe csoport.

IJfíAK—JAK 2:0 (0:0) Stobbe csoport. 
FIÁK—Megver 0 : :0 Stobbe csoport.
Wekcrlctclep—VAC 3 0 (2:) Barátsá

gos mérkőzés, mert a bíró használhatat
lannak nyilvánította a pályát,

Az entente ílMónn törtette s megszállott 
magyar temek KiariKsét 

LSoyjd George nyilatkozata az angoJ alsóházion
S-’áüzSeí:

Genf, március 7.1 szőlilás
(A Magyar Távirati Iroda levelezőjé

nek tudósítása.) JAoyd George az alsó
házban egy hozzá intézett kérdésre ki
jelentette, hogy Budapestnek a múlt év 
augusztus havában a románok által 
történt megszállása óta a legfőbb ta
nács ismételten és sürgősen felszólította 
a román kormányt, hogy a román csa
patokat minél előbb távolítsa el Ma
gyarország területéről. Lehetetlen meg
állapítani. hogu e tárgyban hány fel

VB. kér. Sport Club—Főv. T. Kör 2:0 
(0 : 0) Stobbe csojrort.

Előre—EMTK 2:0 (1:0) Stobbe cso
port.

KAOE—OTR 1:0 (0:0) Kárpáti cso- 
11SE—FSC 4:0 (3:0) Kárpáti csoport. 
UTSE—ETC 5:0 (1:0) Barátságos

mérkőzés.
Testvériség—MTE 3:1 (1:0) Barátsá

gos mérkőzés.
ETC—MÁV Gépgyár 3:1 (1:0) Ba

rátságos mérkőzés.
Acél—BEVV 4:1 (3:0) Kárpáti cao- 

^/ÍtK—MTC trt (1:0) Kárpáti cso

port
K

Ár Egyetértés ifjúsági futóversenye. 
Az Egyetértés Sport Club ifjúsági kezdő 
mezei futóversenyt rendezett a Margitszi
geten vasárnap délelölt. 1. FTC, 2. MTE> 
3. Egyetértés. Egyénileg 1. Theisz.

A MAC szenior futóversenyt). A Ma
gyar Atlétikai Club szenior mezei futóver
senyének eredménye 1. FTC, 2. MTE, 3. 
Egyetértés. Egyénileg 1. Körének

KÖZGAZDASÁG 
•—

A kiWMzt magánforgalom ma meg
lehetősen csendes volt. Veteményes vá
sárlások történtek tegnap és ma is, 
Fabankban, amely iránt ismét fellob
bant az érdeklődés. A Déli Vasutat is 
keresték a Magyar Tőzsde azon értesü
lésére, hogy a társaság minden való
színűség szerint 1.3 millió frankot 
kap a magyar kormánytól kamatmen
tes kölcsönképpen. Keresték a ma
gánforgalomban Ganz—Danubiust, arra 
4i hírre, hogy a társaság egy még bé
kében megrendelt kínai hadihajó gép
részeiért óriási külföldi valutát kap, 
továbbá a bosnyák agrárt is magas 
szarajevói dirrárjegyzés alapján. Pénz 
volt a Hazai Fatermelőre, amelynél 
ugylátszik küszöbön áll a régóta várt 
nagyobb tranzakció. A Közútiban in
kább kínálat volt, mert kiszivárgott az 
a hir, hogy a tarifaemelésnek nehéz
ségei vannak. A devizák közül a már
kában viharos kereslet indult meg. 
Előfordult ma 340 K-ás kötés is 
márkában.

A sorsjegypiac bírói. Az uóbbi időben 
ólénk érdeklődés mutatkozik ismét a 
konvertált sorsjegyek iránt, amelyeknek 
árfolyama 172—175-re emelkedett. Nagy 
kereslet van a líra valutára szóló olasz 
vöröskereszt sorsjegyekben is, amelyek
nek árfolyama 300—350 korona között 
váltakozik.

Engedélyezett tőkeemelések. A kor
mány a Magyar Általános Ingatlan
bank alaptőkéjének ötről tizenötmil
lióba, a Keletmagyarországi Erdőipar 
Bt.-nak hatmillióra, a Tisztviselők és 
Katonatisztek Bevásárlási Központja 
Bt.-nak 300.0000 koronáról kétmillióra 
való tőkefelemelését engedélyezte.

Nagykereskedelmi és Iparfejlesztési 
Részvénytársaság. A Budapesten 48 év 
óta fennálló „Beltelheim Miksa és 
Társa1* díszműáru nagykereskedő cég 
a régi cég megtartásával részvénytársa
sággá alakult ál. Alakuló közgyűlését 
Ullmunn Adolf báró elnöklésével e hó 
4-én tartotta a Magyar Általános Hilc’ 
bank helyiségeiben. A társaság teljesei 
befizetett alaptőkéje 6 millió korona.

A Magyar Kereskedelmi Hitelbank 
harminc millió koronára emelte az 
alaptőkéjét, A Macrar Koreckedelma

ment a román kormányhoz, 
minthogy ezen ügy azóta szakadatlan 
tárgyalások és számos komplikáció tár
gyává vált. .4 román kormány igyeket 
zete odairányul, hogu a legfőbb tanács 
erre vonatkozó határozatát keresztül
vigye. Az entente katonai bizottságot 
küldött ki, hogy a kiürítést ellenőrizze 
és gyorsítsa. Amíg e bizottság jelentései 
nem érkeztek be, Lloyd George nem 
nyilatkozhatik a kiürítés elhalasztásán 
nak okairól.

Hitelbank R.-T. hétfőn tartott rendkívüli 
közgyűlésén dr. Schreyer Endre vezér- 
igazgtó javaslatára elhatározta az alaptő
kének 30 millió koronára való fölemelé
sét. Az uj részvények március 3-tól már
cius 10-ig 3:1 arányban 405 koroua áron 
adatnak ki. Uj igazgatósági tagokul meg- 
válasrtattak; báró dr. Matlarassy-Bcck 
Marpell, dr. Siklóssy Jócsef és Farkat. 
Vilmos.

Az Első Budapesti Gözmalmi Rész
vénytársaság Follnor Henrik igazgató- 
sági tag elnökletével- megtartott rendkívüli 
'közgyűlése az alaptőkének 12.5 millió 
koronáról 20 millió koronára való fel
emelését jóváhagyta. Az eddigi részvé
nyek birtokosai 15.625 dareb uj rész
vényt 2000 kojxxna kibocsátási áron kap
nak, (1875 darabot az igazgatóság szabad 
kézből fog eladni) 20.000 darab uj rész
vényt pedig ellenérték nélkül vehetnek 
át. Az elővételi jogot a fizetés ellenében 
kapható uj részvényekre folyó hó 6-tól 
17-ig, az ingyenes uj részvényekre pedig 
folyó hó 18-tól 24-ig a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Barik (Vn Fürdő-utca 2.) 
pénztáránál kell gyakorolni.

A Neuschlose—LloMig Faipar
március 21-ne hívta össze köxgyAtéeét, 
amelyen a Magyar Repülőgépgyár r.-t.gal 
létesítendő fúzió és az alaptőkének 26 
millió koronára leendő felemelése felett 
fognak határozni. A vállalat 1918—19-iki 
egyezett mérlege nri-sfékniniós nyereség
gel elírni.

A Kőrösbányai Erdőipar Részvénytár. 
saság a napokban megtartott kÖ7^j-ülé
sén az igazgatóság beszámolt az 1918. és 
1919. flztétévek kitűnő eredményéről. A 
közgyűlés elhatározta, hogy 200.— ko
rona névértékű részvényok osztalékául 
darahonkint 24z— koronát fizet, amely a 
vállalat pénztáránál (IVn Váci-utó* 30.) 
már felvehető. Egyben tekintettel a válla
lat nagyarányú fejlődésére, elhatározta a 
közgyűlés az alaptőkének 20.000 darab 
200.— korona névértékű uj részvény ki
bocsátása utján leendő felemelését. A 
vállalat részvényeit s legközelebbi időben 
bevezetik a budapesti tőzsdére is.

Változás a Vasutforgaimi vezetőségé
ben. Értesülésünk szerint Urbáa vezér
igazgató, akinek nevéhez « Vasutforgalmi 
r.-t fellendülése fűződik, megválik a vál
lalat aktív vezetésétől és nyugdíjba vonul.

w® Lamberger
Glósz-fclc diófa 
keresztliuros.

Wagner Ráday-utca 18.sz. “o^ért

SEHEOABE
négy felvonásos keleti legenda 

Ma először gafe
az Umnlálian

Előadások kezdete: 4, l/ÍI és Ys9 órakor

íoiftM
Tabuin,J
Vili., RákóczI-ut ö3

Angol-francia konylia. Amerikai italok. 2 zenekar

!V„ 3
[Korohaherceg-utca sarokj 

CSIPKÉK
SELVEMÁRÜK

ó> SZÖVETEK
jCirvUr., IV, KECSKEMÉTI-UTCA 14
« . í ■ |KA1v(n-tér sarokl
űzetek: VII., RÁKÖCZI-UT 2 SzAm‘ VI!., K'RÁLY-UTCA 3 SZÁM

♦ ,*. A J., FÖ-UTCA 52 SZÁM
(Batihyány-tér sarok]

HOZGŐRlP 0TTH0HI
VI., Toréz-körut 28 Telefon 144-98

A csodaló, olasz cn-kup&attrt*koió 4 fetr. 
Bünhődés, dráma 5 felvonásban.

Pénztár d. o. fél 11 tői fél 1-ig. d. u. 3-tóJ
Előadások kcodotb'. 4. %6. K8, 9 után.

Keleti 
Rihnor

"‘^FltyflrlttjiklMsszM®
liuhó/ t három képben

és a márciusi n>Gser I
..... . , Kezdet"este s7órakor- — ■ ..........

ÖN DOHÁNYZIK

Odvas fogai lesznek, 
ha nem használ

DIANA fogkrémet
1 tubus ára 15 K. Mindenütt kapható.

flgyleteket lebcuvolitnak. TÖZS 
DL ttl / MEGBÍZÁSOKATettottsdnnk. E 
i B 111/ kezés (fijmentes NEU8CHU 
0 TESTVÉREK, VL, Lovajf-nfca

Alapítva : 1900. Teleién: 76-

masának, ha aranyat, ezüstöt, platinák, 
gyöngyöt, ékszert elad és nem fordul 
Fischer Testvérek céghez, Budapest. 
Vl||„ Baross-u. 75. Logmaga.-abb napi 
ért fizetek, órás és ékseerészek tői bár
mily mennyiséget átveommk. Hiváeze 

jövünk.

aitöraiafrwSw- 
horribilis áK SKGE» ékxxerh*i 
áron vesz tk Rottcnbiller-rttca 24 

» Telefon József 52-4N

nemzeti (Royal) Qrleum
VII., Brzsóbet-kiírat 31. -Télutón Józsat 1£1—«3

Minden este ’/»7 órakor

„Csillagok csillaga11
1 Kerdele fél 7 órakot

Felelős szerkesztő:
SZOMAIIÁZY ISTVÁN 

Társszerkesztők:
Dr. ELEK HTJGÓ és PAJOR MÁTYÁW
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