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KRITIKA
Londoni távirat jelentette, hogy 

Curson lord bejelentette az alsóházban 
wzt a meglepő és örvendetes hirt, 
amely szerint feltaláltaik egy kétszáz 
kÖom ét évny ire lövő messzehordó
ágyút. A lord azt kérdezte, vájjon a 
'francia kormány megvásárolta-e ens 
nek az átfyitnuk a szabadalmát? Lloyd 
Gertrgen vöm lián megfelelt a krváncsis- . .

.**. k’jc!enlet,e' huc': ““ "n»o1 rfstí arfrt. hogy szcntólye, érintkeaisl kerrasen az. uj magyar kormínynyal, 
httdügyynínwzternim mar érintkezésbe

/lépett ebben aí ügyben az ilielékra . másrészt aaérL hogy takarékoskodjék, haza tog utalni. A híkeküldBttsíg 
francia hatóságokkal. So többel, se kedden este 3 órakor Indul rl NeuUlybffl és valószínűleg cstttlirtűklln este 
teí^St>mbnX.m‘*,m!>nd’l|K'“?Wd ' érkealk meg Budapestre. A Mkektlld.itMg vonata raOWrlBkőn délelőtt 11 

George. A meglepő és szokatlan órától délután 4 óráig fog Becsben vesztegelni. Nculllybcn csak minimális 
as, hogy az ilyen tűnek nem ak marad, hogy biztosítsa az Antanttal való érintkezés folytonos
kor szoktak szamvrakelm. amikor . , sw ' |
Londonban a nagykövetek tanácskor, sását.
nak a világbékéröl. Párisban meg szín- MRMAMmaMMMMaWMMiMMMaMMlMXIMMI'MMMHMMRMMMUWMMrtMMr 
tón ilyesmiről tárgyal a magyar béke-i , .... irai « ..

„Amit Neuillyben előkészítenek,

Hazautazik
[a magyar békeküldöttség
Személyes érintkezést keres az uj magyar kormánnyal

NetdHy, március 28.

(A M. T. I. kiküldött munkatársának szikratávlrala a budapesti rádió

állomás utján.) A hasvéti ünnepek küszöbén a magy*’* békeküldöttség, egy-

lesz meg, mért tanácskoznak olyan 
sokat? Különben is- randik ivüi érdekes 
volna tudni, bo«y a franciák fognak?e 
franciákra í Mert ha még sokáig tar 
•nácskomak a békéről. ez se midiét ét* 
Ok r H %

(A
Magyar 1 
délulón öt órakor tartotta évi rendes 
közgyűléséi Pert vármegye seékbSzÜ- 
nak arszterméhen. A Himnusz elének- 
lése után báró Perényi Zsigmond or- 
szágM elnök üdvözölte a nagyszám
ban megjelentekéi, elsősorban a kor
mány képviselőit, Rubinek Gyula mi
nisztert és Patacil Dénes államtitkárt, 
továbbá a törvényhatóságok, a testvér, 
egyesületek és a pártok kiküldötteit. 

Ezután igy folytatta:
— Közgyűlésünkön az első szó a 

legelső magyar emberi illeti. Hódolat
tal és mélytódcs ragaszkodással kö
szöntőm a mi nagy urunkat, a kor
mányzót. Az 6 neve jelenti a magyar 

szabadulási. Kérjük a Mindenhalót, 
hogy crósitao akaratát, élosltfe elmé. 
jét, acélozza izmait nemzetünk meg- 
mentésére irányuló nehéz munkájú- 

IMnsWn a laxiautók egvrk tmprol )ail É/jm „
• másikra megdrágultak. A közönség ' , teIcmclk«felt he-

-n leSilnn zúgta utána az él-

dett és teljesen szervexetleDul, valami *? ' ’
<la . , . _ ................... tr-Ts f.

■Á nemzetgyűlésnek minden nap 
megvan a maga érdekessége. bölys 
és nagyszerű törvényeket ugya® még 
süg hoztak, a megélhetés Maun arörszá. | 
gon agyán még mindig lehel ellen, a 
nemzetgyűlés azonban síig tart olyan 
ütést, amelyen Friedrich ne leplezné 
le Huszárt és amelyen Erekv mester 
ne szórna viítómokal. Ezután ki
sorsolják a megfelelő zsűrit. értesd- 
tönk PalJavicini őrwróf autóügyéröl, 
megtudjuk az örgrúf ur magánvéle
ményét a minisztertanácsról és végül 
felszólal néhány szónok is, akik eseti 
tag a pénzlebély edzésről beszélnek. I 
ezeket azonban már üres padsorok I 
hallgatják. így megy ez minden nap 
délelőtt tíztől déluiim keltig. Ideje 
volna. ha a t. Ház délután négytől este 
nyolcig is üléseket tartana, amelyeken > ftZJC!bb • W) javen<H>i( fl fcl- 
a képviselő urak eintózhelnék magún- ’ ............
ügyeiket. Délelőttönként pedig talán 
'végre •örvényeket lehetne hozni.

az nem lesz tartós béke“
A Magyar Nemzeti Szövetség közgyűlése

Budapest, március 28 i támadásokra. Megállapítja, hogy az 
Hitlől Nofii tidó::iíÓ;Ürilj *■ aÉMstttd sem riyilálközafatban, sem 

Nemzeti Szövetség vasárnap , propagandájában soha nem lóri el 
. . .... i- •  □  nrnnrfrm miritól Tzr*nic AsraL-/w\'r><4 a

jent.
I Az elnök indítványozta ezután, hogy 
• « közgyűlés hódolatát és mélysége 
1_____kniíiftftsög utján jul-

Inwa kifejezésre a iormánysónól. 
(Élónk helyeslés.)

I Az rgyasüfel mŰkMótórc vlsszapil- 
1r.nl va megállapította. hogy oz egyesü
lői munkája nem "°lt és meg-
érlésle iáiéiul ások »« itfók. úmclye- 
Ml « ogye-sülel hirdefetl elülnek.

Bcjeten'ette, hogy az egyesftiet szá
mos tastvóngycsűtellel együttesen in- ' 
dilotla meg a gyűjtést a meneküli 
tisztviselők felsogélyozésére és cgyüt- | 
lesen jártak el annak iilej hl C.razianl I 
francia tábornoknál a Kolozsvárét és, 
Temesváron hsdélrallélt magyarok 
érdokóben. Vgynncsizk együttesen mon- 
dőltük köszönetét az olasz misszió ve 
vetőjének aaérl, hogy az. olasz minist- 
lerelnf* védelmére kell a magytw 
nemzet kívánságainak. (Elénk cljen- 
zW ...

Kitér az egycsülélel ért tga^aglafea

titokzatos ösztöntől hajtva, a párisiik , 
iemond-tak az áremelés miatt a taxi-! 
ouók használatáról. A polgári ön-' « ------ ■ _ s.,.
tadat és- erélv cnue nagvszerfl ragaszk^át kűtaMtség 

példáján elgondolkozva. eszünkbe 
M hogy a magyar és főleg a budapesti ( 
közönség mért nem áll egyszer így a 
sarkára. Nálunk ugyan nem drágult 
meg a taxiauló, mert nálunk cgyáltulá-! 
bán nincs taxiauló, azonban annál Job
ban drágul nap>ról-napra a hús, <» cipő. 
« zsír, a kotöAsz, a rnflm, a galW, a vil- 
lamos, a cukor, a lekvár és igy tovább. 
Mért nem mulatja meg Budapest lakos, 
aóga, hogy nem tűri uz árdrágítók rab
lását 6s mért nem áll a sarkúra a párisi 
mintára? Ezt azonban könnyű kívánni, 
de megtenni annál ndiexxihb. Hogyan 
wtrfijkoljon ez u szegény pesti közön
ség, mikor a taxiautáról könnyű lomon- 
dani. de a húsról, zsírról l a sárgarépá
tól és cipőről lehetetlen- Antótaxin r*cm 
okvetlen szükséges kocsikúzni, enni 
®«Md>a!n okvetlen k?U- Éb. * buda- 

árdrágító swarencséje a púrhn ár* I
M^MUrai wwhvn.

prog-ro-mm/dfő/, Igenis, óvakodott a 
hangzatos jelsranókfól, kerülni akarta 

a túlzásokat, a befed harcokat.
Támadták az egyesületet a Szózat 

című lap politikai irányzata miatt is, 
noha az egyesület erre semmiféle be- 
lyást nem gyakorol. Bejelenti, hogy a 
szövetség megszűnt a lap kiadója lenni.

Neuillyben — mondotta végezetül 
— sírt ástak a magyar nemzetnek. 
Sötét útvesztőben tévelygőnk. Csak a 
nemzeti érzés lobogó fáklyája vezethet 
cl bennünket az élet, a felszabadulás 
felé. Élesszük annak szent füzét, hogy 
hevítsen, lelkesítsen s erőt adjon ne
künk a munkára, összetartásra, áldo
zatkészségre. harcra és győzelemre. A 
magyarok Istene segítsen bennünket.

A lendületes elnöki megnyitót a kö
zönség élénk tetszéssel és zajos tapssal 
fogadta. Szőrt se. y József központi igaz
gató terjesztette elő az igazgatósági 
jelentést. Mándoky Sándor indítvá
nyozta, hogy az elnöknek és az igaz
gatónak odaadó működésűkért mond
janak köszönő tet. Ajc ünnepi beszédet 
AUenburger Gyula, az egyesület köz- 
gazdasági osztályának elnöke mon
dotta.

A nemzeti érzést a kufárszeliem 
métely ezte meg bennünk. Ezt a kufar
szel lemet ki kell irtani a nemzetből és 
helyébe erős nemzeti érzést, egészséges 
gazdasági szellemet keli a nemzet 
fiaiba beleoltairi. Nagyon fontos, hogy 
a gazdasági törvényhozást megrefor
málják. Amit NcuiRffben előkészíte
nek — mondotta végezetül — az nem 
lesz tartós béke. Tartós csak az a béke 
tatait, amely a lelkek megértésén, a 
szercteten, a keresztény szellemen 
alapul.

Kády Gyula dr. nyújtott be alapúra- 
bálymódosiló javaslatig A fölszólaló
nak egész sora következett ezután: 
Patacsi Dénes áltamtWiuír fejezte be.

A gyűlés elejém és végén az egye
temi ér.fkl.arrik énekelték cl x Him- 
uuwt út * Szórtat

Mién KezíödlK o nem- 
zetMMtl szünete 
E hóién kinevezik ez uj belügyi 
és kerezkedelemUyyi minisztert 
A kisgazdapárt az újabb fúzió 

tervek ellen
(A ll. N. tudósítójától.) A húsvéti 

ünnepek előtt vára Ilonul ké! ese
mény is élénken rámutatott arra, hogy 
a keresztény nemzeti párt cs a kis
gazdapárt között a harmónia egj-re 
jobban bomlik és a két párt között el
kerülhetetlen harcok foíjnak . még le
zajlani. Már a Liiiffauer-iéle interpel
láció után nagy volt a felzúdulás a 
kisgazdapártban és cs szombaton csak 
fokozódott, amikor Paílavicini György 
Őrgróf ismét egy kisgazdapárti mi
niszteri, támadott meg. A kisgazdapárt 
e két támadás irtán nnagiehetős jzga 
tott hangulatlan volt, amit csak foko
zott az a terv, hogy Beniczkp Ödönnek 
akarták újból juttatni a belügyi tár
cát. Ettől a tervtől el is állottak és 
most már bizonyosra vehető, hogy 
Bezerédj István lesz az nj bc!ü3vmi» 
nisrter.

Apponyi Albert gróf 
nevéhez a múlt hélen olyan kombiná
ciót fűztek, hogy ő volna egyedül al
kalmas az ország mai holyzőtében a 
kormány átvételére. Ezeket a híreket 
azután megcáfolták azzal, hogy az Öt
let nőni aktuális, morf hiszen kor
mányválságról szó sincs. Értesülésünk 
szerint a terv egyáltalában nem olyan, 
nroely többé nem foglaikoz'atja a po
litikai köröket. Igen sokan vannak 
olyanok, akik úgy látják, hogy az ün
nepek után Simonyi-Semadam SAnaö: 
át fogja adni n kormány rudat éj. e> 
esettan) egyedül Apponyi Albert gró' 
az a férfi, aki kormányt alakíthat, ind|j 
pedig olyképen, hogy ebben a kor
mányban több neves pártoukiuüli h 
részt venne.

Több politikus ismét azzal az ideá
val állt elő, hogy a két párt között a 
súrlódás elkerülése és a zavartalan 
kormányzás biztosítása céljából újból 
meg kell kísérelni a fúziói. Eblxm a 
kérdésben a

kisgazdapárt egyik vezető tagja 
a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Nekünk semmi szükségfink 
a fúzióra, amelyből nem is lesz 
semmi. A mi pártunk napról-papro 
erősbödik. A fúzióból nekünk csak 
kárunk volna és épen ezért ellen*, 
is vagyunk, annál inkább, mert égé 
szén bizonyosra vesszük, hogy a ti
szántúli kerülőiben fényes győzeb 
met fogunk aratni.

A nemzetgyűlés
a húsvéti szünet előtt hétfőn tartja 
ulolsó ülését. Ezen ülésen harmad 
szőri olvasásban tárgyalják a felülbé
lyegzést törvényjavaslatot, azután pc 
óig n gazdasági bizottságnak a képvi- 
aetök fizetésévé és a beszerzési cso
portra vonatkozó elöterjeszíésl tár- 
gyiljiVk le. Kiküldik azonkívül azt a 
tizenegy tagú parlamenti bizottságot, 
ame*iyc' Rubinek Gyula föhlinivcléí- 
ügyi miniszter kért a Lingauer Albin 
által előterjesztett intörpe)lúciés ügy
ben. A húsvéti szünet a jövő bél szer
dájáig túrt és ekkora megkezdik az in- 
demnitási túrgmbáf’t. majd több |>énz 
ügyi törvényjavaslat cs a föhlmir’vk- 
refwtJö keriW lírgyalás akt.



a

Neullly, március 28. 
(MTI kiküldött rnunkalársáii'ik 

^ikratávirata a budapesti rádióállomás 
'■utján.) Kirchner Sándor alezredes a 
(Magyar Távirati Irodának Neuillybe 
kiküldött munkatársa előli a hadifog
lyok hara szállítása iigyéb ;i tartott ér- 
<tok ez) élről a következőket mondotta: 

Hivatalos meghívásra csütörtökön 
este fél 6 órakor incgjelerrlünk az 
lAvenue Makikéi fon. A francia külügy
minisztérium egyik ügyosztályában, 
ahol a szövetségesközi hadifogolyiroda 
vezetője, Alphand konzul foadolt ben
nünket. Waller Emil tanácsossal és 
gróf Csákit István követség! altachéval 
.jelen-lein meg a tárgyaláson. Waller 
minxionekelőit köszönetét mondott a 
francia kormánynak, hogy' megengedte 
la magyar hadifoglyok hazaszállítását a 
béke aláírása előtt. Kérte, tegyék lehe
tővé, hogy a hazaszállítás a lehető leg- 
'gyorsabb időn belül megtörténjék. 
'Alphand'konzul rendkívül udvariasan 
(kijelentette, hogy az. előkészületeik 
■myomhan meg fognak kezdődni és még 
'csütörtökön elrendelik, hogy a magyar 
hadifoglyokat, akik Lyonon kívül 13 
•különböző táborban vannak, mind a 
dijoni táborban összpontosítsák, ahon
nan őket azután vonatra teszik- Ezi a 
.rendeletét válóban azonnal ki is adták, 
ÍAlpband konzul ehhez a következőket 
ifüzile hozzá:
l — Mint láthatják, holnap már min
denütt tudni fogják ezt és holnapután, 
ha a feltételeket addig mind teljesítik, 

'■ megkezdődhetik a hazaszállítás.
Lyonban 62 lisztünk és 258 envbe- 

’rünk, a többi 13 táborban pedig 4880 
| emberünk van. Ezeken kiviil 120 beteg 
is van. A hazaszállítás rendjén minden 

vo-nat fog indulni és minden 
vonat fog indulni és minden 
100 ember. A foglyokat

’héib'n két 
héten kél 
vonattal 
Buxon és Feldkirchen át fogják haza- 1 

I szállítani Minthogy a francia kormány 
j nem tudott vasúti kocsikat bocsátani 
a mi rendelkezésünkre, Díjon lói Féld 
'kircliig svájci kocsikon történik a 
szállítás, onnan pedig magyar vonat
tal folytainak útjukat a hazatérők.

A katonák közt két napi élelmet osz
lanak ki, ami elég a svájci határig. Az 
osztrák határtól kezdődöleg az élelme
zésről a magyar kormány fog gondou,- 
kkodni. A francia kormány kiküldöttei 
a költségek kérdésében két fontos 
könny i lést teltek. Először is a költsé
geket a katonai vasúti szállítások díj
szabása szerint fogják számítani, má
sodszor a költségeket előlegezni fogják 
és csak utólag terjesztik be a számlát a 
magyar kormánynak. A tárgyalások 
során biztositollak bennünket, hogy 
ruha dolgában a magyar foglyok elég 
jól vannak felszerelve. A magyar bóke- 
küldöttscg most mindén lehetőt meg
tesz, hogy a legrövidebb időn belül ki
eszközölje a svájci vasúti kocsik enge
délyezései. A Lyonban lévő hadifog
lyokat valószínűleg különvonaton fog
ják hazaszállítani A tárgyalás végén a 
magyar megbízottak mégegyszer kö
szönetét mondtak a francia kormány
nak és megbízottéinak azért a rendkí
vüli jóakaratért, amelyet ebben a kér
désben tanúsítottak. Később fesztelen 
eszmecsere folyt a szibériai és orosz- 
országi hadifoglyok helyzetéről. A 
megbeszélésből kitűnt, hogy ezen a 
ponton Franciaország maga is nagy 
nehézségek előtt áll, úgy a költségek 
folyósítása, mint a hazaszállításhoz 
szükséges hajótér tekintetében. A 
francia kormány megbízottai azl a ta
nácsol adták, hogy forduljanak a kül
ügyminisztériumnak azon osztályához, 
amely a szibériai hadifoglyok ügyével

Minthogy a francia kormány

HÉTFŐI W.PLO

Milliózápor Szabolcsban
Negyven koronás ár helyett százötvennyolc koronát állapított 

meg a kormány
Égési: tólen át reménykedve néztünk 

Szabolcsmegye felé, melynek dúsan 
termő földje jóformán egész Magyar
ország burgonyaszükségletét ellátja. És 
mikor legnagyobb volt a nyomor és 
százszámra ácsorogtak az asszonyok a 
hatósági l>ódék elölt és váriak olykor 
félnapokig burgonyára, senki sem lehe. 
lett szemrehányást a kormánynak meg 
a városnak, meri hiszen Szabolcsme- 
gvót a románok tartották megszállva és 
onnan féléven ál nem engedlek 
burgonyát kivinni. Most végre fel
szabadult ez a lerniődus föld az ide
gén megszállás alól é-> minden reme, 
nyűnk a burgonyaszállilás megindulása 
vo>ll. A kormánynak a közalkalmazottak 
lermészelboni ellátására irányuló ak
ciója is a burgonyász:Hlitá-s rohamos 
megindulásán alapult. Ez meg is fog 
történni, de nem maradhat el e nagy
szabású élelmezési programúi megindu
lásánál a magyar átok. Szűk látóköir, 
nemtörődömség és lelkiismeretlen gaz. 
dálkodás olyan helyzetei teremteti, 
mely a nyilvánosság eié kívánkozik és 
gyökeres orvoslást igényel.

A burgonyának Szabolcsmegyében 
borzasztó alacsony ára volt. A termelő 
legvérmesebb álma írem volt több, mint 
koronát elérni. Ezen ár melleit meg
találja fáradozásának minden jutalmát, 
tisztességes hasznát és még mindig job
ban jár, mert hiszen Szabolcs egész 
burgonya termés? az idén a románok 
kegyének volt kiszolgáltatva, de még a 
megszálló román seregek másult ég 
Szaboksban is minden mozgathatót és 
hozí.'áférhclöt elvittek, a burgonya nem 
kellett nekik. Erdélynek is tekintélyes 
•i burgonyatermése és a románok a 
szabolcsi krumplit nem akarták kitenni 
a téli szállítás és a fagy veszedeimép^i,.. 
Történt most már az. hogy az állam, a 
magyar kormány ugv rendelkezett, 
hogy a burgonyának Szabolcsmegyében 
március hónapra 158 korona a maxi
mális ára méitermázsánként, április hó
napban pedig 160 korona, öröménen 
elképedt e hir hallatára a swalmlcsi bir
tokos.Még az Írott rendeletnek sem hitt

Eyyszer
Alapn telivénásár...
Magyar tersenjlovak román kéiben

A román megszállás alatt Magyaror
szágon nem maradt olyan gyár, vállal
kozás. vagy bármilyen intézmény, 
amelynek a megszállók kárt n< okoztak 
volna. Elvittiéik a vctőanajjol, a gyára* 
kát leszerelték, megdézsmállá'k az 
amúgy is szülki'ben lévő nyersanvagot, 
eltulajdonították a niozdanyuinkat. vas
úti kocsiparkunk legnagyobb részéi és 
mmíleniütt leadták névjegyüket, ahol 
c.s.i-k saiaini ér lékel sejlettek. így tör
tént, hogy a magyar triivértenyésztés- 
nek is óriási károkat 
telivéreink közül több, 
elvittek.

Megkérdeztük erre 
ös:i Kornélt, az ismeri 
nőst, akitől szintén told) 
vitték.

— A román megszállás alatt — mon. 
dotla őszi Kornél — megjelent Alagon 
Comanescu román ezredes és kiválasz
totta a legjobb telivéreket. Kitünően 
volt informálva és igv csakis a legelső-
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és a íermelöbirtost rohanták meg: 
igaz-e, hogy esőstől hull le az áldás? 
Hogy miért lelt négyszer olyan drága a 
burgonya, azl talán a kormány tudná 
megmondani. ’

Szabo-lcsmogyÁ'ban most járt egv igen 
előkelő, magas tisztséget betöltő tiszt
viselő, aik beutazta a szabolcsi járáso
kat és mindenütt farsaugol találI. Fan 
sangot. meri hiszen négyszer annyit 
kap a krumplijáért, mint a mennyit 
reméli és ezt a megyét a pesti árdrágí
tás bacillusai még nem fertőzték meg. 
Most azonban kor iná.nyiliatóságilag ho- 
nosi-lollák meg Szabolcsban is az in
dokolatlanul magas árál.

A termelőbizlosok maguk sem tud
ják, hogy miért történt mindez. XXX 
X ” . .................................................................
X 
X 
közélelmezési 
X X 
elöreviszi, de viszont 
sunkban 
csekély különbség. XXX 
X X X X X X X X

X 
X
X

X
X
X

X 
X 
X

X X 
X

X
X

X X

X
X

XXX 
X X X 

Igaz, hogy 
X x

röl jelentést tettek aí ántánt-misazió 
nak. — Ugyancsak elhurcolták az 
Oláhok Föklcs község fő jegyző jé’. 
Fodor Gyulát út aki • lakosság mar
háit védelmezte.

Beregi szerződését 
nem ujhla meá

a Nemzet? Siíaltóx
ftáír.Blt ts Virkonyii iselbocrJlJSk

— A Hétfői Napló tudósítójától —,

i A Nemzeti Színház íiz^tésrenae 
zési mozgalmával kapcsolatosan né
hány érdekes hir pattafnt ki. A kuL 
luszmihiszter, értesülésünk szerint, 
azért nem adott most fizetésemelést 
a színészeknek, csak segélyt, mer| 
előbb revideálja a színház tagnév
sorát. A revideálásl a Színművészeti 
Tanács fogja végezni és a mostani 
tervek szerint a színház 10i tagié
ból 24-el elbcfcsújtanak.

Az elbocsájtandó színészek között 
szerepel Rajnai Gábor és Várkőnyi 
Mihály neve, akiket .azért engednek 
el a színháztól, mert sokai vannak 
szabadságon, ritkán lépnek föl a 
Nemzetiben, de — a Színművészeti 
Tanács szerint — annál többet sze
repelnek filmen.

J Ebben a névsorban ott vari 
lAí/r/jii/ József is, akit bclegeskedése 
'miatt akarnak elbocsájtani.
' fíercgit nem bocsájtják el. csak 
juh’i/sig — amikor a szerződése le
jár — semmi körülmények között

X 
X 

politikánkat ez a 
X burgonyaszállitás lényegesen 

államik ázáarlá- 
tekintélyes tétel ez a nem 
............................................ X X

Ezt a 
különbözeiét az állam, mely a közszol
gálati alkalmazottakat természetbeni 
ellátásban kívánja részesíteni, csak 
számlája terhére írhatja. A 2000. sz. 
kormányrendelet e természetbeni el
látásnál az 1918. évi november hóban 
érvényes maximális árakat is az akkor 
•megállapító! t feiádaigot vette alapul. 
Az akkori árakkal szemben a burgo- )it> ... ........................  t
nyának mai ára és és föld. Az állam [ léptetik fel, akkor pedig nem 
tehát ma«U terhelte meg és talán rol.' WtiÁ. „,cq a szerződését.
lak tényezők. a.lt,k nem feledkeztek
mec n tiszántúli választú.sí»I.- ki./í'li t Lmeg a tiszántúli választások 
következtéről XX

X X \x X

X 
X

közeli
X
X
X
X
X
csak art 

Szabolcs-

A. kormányatakítás ne
hézségei Törökországban 

Paris, március. 28.

(A MTI szikalúvirula a budapesti 
rádióállomás utján ) A Tcmps konstan- 
lináp .lyi jeleuláse szerint a szultán ké
résére Damad Ferid elfogadta a kor
mányalakítási megbízási. 1 dczigná't
mini'izterdnök kísérletei azonban az 
egyik szövetséges hatalom föllépése kö
vetkeztében moffkiiisullak. A szövetsé
giek által letartóztatott politikusok 
első szállítmányát már útnak indMolták 
Máltába, fíeuf volt tengerészeti minisz
ter és Caravassiif, aki a nacionalista 
serei* kenslantinápolyi megbizotlja voflt, 
(bikini jcrentkeztek az angol hnlósí 
goknál. Dzselal Fddint, a képoiselőhár 
elnökét még X'cresík.

; x
x
X
X
X 

kedvéért 
hogv

X 
X 
X
X 
X

X 
X 
X
X 
X

N X .. „
Jt x X X ‘X‘-X
X K - - “
X
A törli
jegyezzük még meg. ______
meg vében nem tudják megér lenn, miért 
olyan bőkezű a magyar állam. Talán 
elvon jól megy neki?

X
X* -X 
XXX

X
X

lőne ti hiis<|.Q

Hazainál hatszázezer koronát- A taka
rékpénztár értesítette a« egyes isá’.ló- 
tulajdonosok fermészele.-en nem vet
ték fel a pénzt, amely czidőszerint a 
iuia.idon-osok azonban természetesen 
vetlé]< fel a pénzt, amely ezidőszerinl a 
bíróságnál van. A földmi vei ésügyi mi- 
nisutérium az entente jóvátétel) hízol’-! r 
ságihoz fordult és minden lovat száz- Iságához fordult és minden lovat száz- i 
ezer korona értékben veit fel. A magyar ! 
leüvérlenyésztést nem annyira az 
anyagi kár érinti, min-f a tclivérck el- I 
vitele.

A románok azonban hiába vásárol- , 
ló/,- m*»g n nagyszerű felivéreket, mert I 
a ped.i'pvk Budapesten maradtak, ezek 
uéhkiil pedig n lovak ppvetten európai 
versenypályán sem futhatnak.

Hogyan öntették ki 
a románok Öiharmegyét 
Felakarták gyújtani NagyMta községet

Dabrecenbffl lávkatozzáj, a Maeyar 
kurírnak: Hajdú vármegye MsMba- 
dulám után megkozutók n románok 

von n,,n,a 'árme.^ ryugr.li részeinek !.i
rangú lovakat szemelte ki. Ar. emedes ! . *’• ‘^dig mór elhagyták Sá-
kijclenicttc. hagy metrósáról rák n lo- í ™n<,°‘ ...
vakot, szó sincs rckmálásról és minden I .TTP .?•

okoztak, inért 
mini hatvanul

vonatkozólag 
istállőtulajdo- 

telivért el-

lóéri készpénzzel fizetnek. Az ezredes 
nyomban meg is mondotta, hogy meny
nyit: minden telivérért tízezer koro
nát. Ar. iMállótulajdont.stik természete
sen kijelenlollék. hogy nem kívánják 
lovaikat eladni s^m tízezer koronáért, 
som többért, főleg azonban nem tízezer 
koronáért, minthogy ma BiKkipesten 

AÖa ' többe kerül. A román e
AaA* |(>dcs azonban mindezzel nem tőrödön 

ni vili tArftffAaKll „A 1

rándot, Vértest, Nagyiétól, Derecskét 
,l'—T'-iyd és Berettyóújfalui Az 
oláhok teljesen le tattal Wk ezeket a 
szinmagyar községeket. Nagyítóról 
elhurcolták az egész elöljáróságot. Az 
elöljárók bűne az volt, hogy megta- 
gadfátk Románia számára az adósze
dést. Egy oláh főhadnagy 60 csendőr- 
rel vissza ért Nagyléfárn. letartóztatta 
az elöljáróság 12 tagját és mindannyi
jukat elhurcolta Nagyváradra. Az 
oláhok fel akarták gy ti tani a közsé
get. ámné ezt idejében mcgnkadálvoz-Níp„l„l,A. ». 7. -I. Ita.., « a Hto>. M»«ob J?“V’£"l Wi2írl ............ ' “ ';,VÍ7 '? ■n^nK.w.nyoí-

latór c,m«u léteibe beletett « l esd ták a magyarok, A gjej.

özv. Rjiach Mérné mólríáida- 
lonuual tudatra, hogy forrón 
szeretett férje, a legjobb apa, 
após és nagyapa

Baseli
hosszú, kínos azenvodc.*. uán. 
hatvanéves korában, 32 évi 
boldox házasság után íoljú hú 
27-én csendesen elhunyt.

Tetmot'ése f. hó 29-én. dél
után 3 órakor lesz a rákoske
resztúri izr. temetőben.

rsenv .József, Basoh Henrik 
(négy év óta. orosz fogságban), 
Kálmán JDrnőné, nziil. Basch 
Etel. Basoh Irma, Basr.h Lilly 
r.vcrmekAi, Bársony Józeofnó, 
(bz. Grünwald Erzsi) monyé, 
Kimén Ernő veje. Bársony 
Katóka, Gyurika és Kálmán 

Magdii* unokái.

H Intelt érdekel!

Aranyat, ezüstöt, ékszert
•tb. legmagannbb árban veszek.

Mrttogifrt k«r Bandi m>N|
óris-ékszertv, Baioss-u.
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Kettétépett 
tízezresbankó

Egy Máo főfelügyelő kalandja 
egy konfttskocsissal

Néhány héttel ezelőtt Vaskó Jó 
zsrf MÜév. főfelügyelő egv vendéglő- 
ben MdogáM s éjféltájban kellő hm- 
gutáiban hazafelé igyekezett. Az utcán 

bandukoló komfisk lócáira akadt, 
tnehuek bakján Pirbisz József bérko- 
esk ült. Megállította a kocsit, beült és 
köztemetőéi ti lakására hajtatott. 
Mikor megérkezett, kiszállt a kocsiból 
és agy nagy bankót nyújtott át a 
kocsisnak:

— Itt van sráz korona, adjon visz- 
sza Ikét koronát, hogv kapupénzre va
lóm legyen.

A kocsis vissza is adott tét koronát 
és Vaskó József nyugodtan aluarni 1ért.

Másnap délelőtt legnagyobb meg- 
döbberuésére vette észre, hogv a kocsis- 
nak nem száz koronái, hanem 
kettétópelt tízezer koronás felé 
át a fuvarért. Rémülten szalad
Oszt rák -Magyar Bankhoz. bejelentette 
az esetet és kérte a vezetőséget, hogy 
ha a fél tízezer koronás bankóval je» 
lentiköznék valaki, füleljék le és adják 
át a rendőrségnek.

Még úgy .maznai) délelőttjén jelent
kezett a banknál Műmesék Lajos bér- 
JOocsissogAl. ak? Pirbisz József sógora 
és a fél tízezres koronát beváltásra 
nynjtotta be. A ljankJxin elvették tőle 
a bankjegyet és azonnal jelentették az 
esetet a rendőrségen. A bíróság Pirbisz 
József bérkocsis ellen jogtalan elsajátí
tás vétsége címén megindította az el
járást és a tegnapi tárgyaláson d-r. 
Nádas Béla bíró a vádlottal háromszáz 
korona pénzbüntetésre ítélte, a fél tíz
ezer koronás lwnlkőt pedig jogos tu» 
bjdonosának. Vaskó József Máv. fő- 
fefüryeiőnWk visszaadta.

egv 
adta

az

— Horthy Miklós kormánya') ni 
■lagi versenyen. A tegnapi alngi lóver
senyen megjelent Horthy Miklós is. 
A kormányzó a második verseny után 
érkezett au lón rendes kíséretével és a 
lownregyleH tagok részére fen tar lőtt 
helyről figyelte a versenyeket. A kor- 
mányzó a Rákosi-díj lefutása után tó- 
v-oxobt a versenytérről,

— A honvédelmi miniszter szemléje 
a műegyetemi cseudőr-zászlóalj felett. 
•Soőa Károly tábornok, honvédelmi mi
niszter, március 28-án délelőtt meg
szemlélte a műegyetemi csendőr-zászló- 
aljat a Műegyetem főbejárata előtt. 
Megérkezése után £ miniszter végig
ment a zászlóalj arcvonalán, majd rö
vid beszédet intézett a Zászlóaljhoz. 
Tolmácsolta a haza, az állam és a nem
zet köszönetét a zászlóaljnak. Végül a 
kormányzóra háromszoros éljent mon- 
dott, amit a zászlóalj dörgő éljenzése 
kővetett, majd a zászlóalj gyalogsági 
századai, tüzérszáznda, kerékpáros és 
‘géppuskás osztagai diszinenelben vo
nultak el a honvédelmi miniszter előtt, 
áld a zászlóaljparancsnok előtt meg
elégedését nyilvánította a látottak 
felett.

— ScHachta Margit mandátuma. A 
Szentháromság-téren vasárnap délben 
óriási néptömeg jelenlétében adták át 
a főváros I. kerületének megbízólevelét 
az újonnan megválasztott képviselő
nek: Sehtachta Margit missziós nővér- 
nek. A Himnusz eléneklése után 
Joanooich Pál miniszteri tanácsos át
nyújtotta a megbízólevelet. Nagy 
Kmllné tolmácson a ezután a magyar 
nők üdvözletét, iniijd Schlachta Margit 
megköszönte az üdvözleteket- Ezután 
Hallét István kultuszminiszter beszélt. 
A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után Huszár Károly volt miniszter
elnök Intézett néhány yőt az egybe- 
ffynH közönséghez. D^Hendrd Ágost un 
népjóléti miniszter és még számos más 
Üdvözlő beszéd után a tömeg elénekelte 
a Szózatot és lelkes hangú latban őst-

Millerand Franciaország külpolitikájáról
Németország teljesítse kfftelezettságéit

Paris, március 28. I I

(A M. T. I. szikraiávirata a budapesti I ' 
rádióállomás utján.) I ,

A francia képviselőháziján tegnap 1 .• 
folytatták a francia kormány küjnoli- i 
tikújáról szóló vitát. Cachin -ztrii 
lista képviselő után Milleruud szólalt i 
föl, aki előbb Franciaország orosz po- , « 
iitikájút körvonalodul, I j

Millerand azután a Versailles/ béke- i ‘ 
szerződés végrehajtására téri ál. Né- j 
melország a szerződésnek több ren- l 
deHíwését nem teljesítette. Így első / 
sorban nem tett eleget a háborús bii- . < 
nősök megbüntetéséről szóló rendelke-’ ‘ 
zésnek. Másodszor nem szállította azt ■ I 
a szénmennyiséget, amelyet a szerző- í i 
dós értelmében szállítani kellett vol
na Harmadszor nem szerelt le oly 
mértékben, mint ahogyan kötelezte, I 
magát. Minthogy a békeszerződés egye- . 
dűli védelmünk. kötelességünk az. /<

— Ma^ar fró szabudulátea a rom úti 
fogságból. Debrecenből táviratozzak a 
Magyar Kurírnak: 'tegnap érkezett 
vissza Debrecenbe Szalmáry /.oltón 
író, akit a románok Debrecen kiürí
tése előtt elhurcoltak. Szatmárynak az 
volt a bűne, hogy egy hazafias verset 
küldött fel a megszállás ideje alatt 
Budapestre. Ezért az oláhok három 
havi börtönre és nyolcezer korona 
pénzbírságra Ítélték. A kegyelmi eljá
rás során Ferdinánd oláh király elen
gedte büntetésének hátralévő részét. 
Szatmáry Kolozsvárott a fellegvárban 
volt elzárva, ahol — előadása szerint 
— még 248 politikai fogoly ül rabság
ban, akiknek legnagyobb része halálra 
van ítélve.

A pénzrendszer jövője. A Magyar 
Közgazdasági Társaság Töbhlernielésí 
Szakosztálya vasárnap délelőtt H óra
kor teljes ülést tartott, melynek/kereté, 
ben Hantos Elemér dr. államtitkár igen 
érdekes felolvasást tartott „A pénz
rendszer jövője" címen, tartalmas elő
adásában részletesen ki terjeszkedett a 
pénz felülbélyegzésére, melyet első ela- 
pejának tart valutánk megjavítására. 
Felolvasása n nagyszámmal megjelent 
közgazdasági *eN5ketöségek élénk teisi.’é- 
sével találkozott.

— Elfogatóparancs Veres Mihály dr. 
ellen. A budapesti kir. államügyész
ség elfogatóarancsot adott ki dr. Ve
res 'Mihály 35 éves felekezetnélküli 
újságíró ellen, akit nyomatékos gya
núja terhel annak, hogy a proletár- 
diflrtatura alatt a ,,Könyvkereskedőik 
r. 1.“ budapesti cég pénztárából 33.000 
svájci frankot és 4000 márkát önha'tal- 
inulag magához vett és azt a saját 
céljaim fordította. Dr. Veres Mihály 
volt a eaeHemi termékek országos ta
nácsában a bélyegosztály vezetője s e 
nrinős^ében főbb magántulajdonban 
levő értékes bélyeggyü.ideményt le fog
laltatott. Az Unió klub bútorait jogta
lanul részien a Smllemi Termékek 
Országos tanácsának helyiségeiben 
részijén pedig a saját lakásán helyezte, 
el. Rablás és zsarolás büntette címén 
folyik ellene az eljárás. A kir. ügyész
ség felhívja az összes hatóságokat, 
hogy nevezettet kézrek erű lése esetén 
tartóztassák le és kisérjék a lnidapebtí 
kir. ügyészség soros ügyésze eM.

Drága végrehajtás. Dr. SchnePer 
Ferenc váci ügyvéd egyik ügvfele 
képviseletéiben végrehjtúsi fogwnato* 
sitott Fleiner Jenő és neje etten. A 
végrehajtás i ak+us 9orán érkezett 
Fleiner Jenő az irodájába és hirtelen 
haragra ToWbamva ráförmedt az ügy
védre: Aljas dtaznúaág ellenem eljárni, 
ha éhes nehá-nv korong könbeniérás! 
díjra, adok 30 koronát, vagy még lob- 
l>et is, mert v.jkem van sok százezrem. 
Az ügyi’éd befejezte a végrehajtási el
járást, szó nélkül távozott és becsület- 
sértés vétsége miatt feljelentette Fin
nért. Dr. Radús ( vuln büntető járás- 
bíró tirgvattn r: 'i vet. aíki előtt a! 
felek kiL'kiilité. : i' im'r Jenő vádlott , 
köteleik nwál arra. l»ogy dr, Elekes |

hogy ne törjük az alóla való kibújást. 
A francia kormány azt mondja a né-, 
met kormánynak, hogy Franciaország ; 
uem a gyűlölet országa. Franciaország j 
sajnos túlságosan tud felejteni, azon- ' 
hun igazságot kér és ezt az. igazságot 
nemcsak kéri, hanem követeli. A ' 
ú uncia kormány nem zárja ki annak : 
a lehetőségéi, hogy gazdasági együtt- ' 
működésre lépjen Németországgal. De j 
most u német kormányon a sor, hogy 
jószándékát kötelezettségeinek teljesí
tésével biztosítsa. Franciaország nagy
lelkű, de nem engedi beugratni magái 
a német militarizmus cselfogásai állal. I 
Szövetségeseink meg fogják hallani ; 
bangómat, mos! amidőn az egész 
francia közvéleménnyel mögöttem ki
jelentem, hogy Franciaország, amely ' 

ír a >nyi idő óla vár a legsürgősebb [ 
kártérítési követeléseinek teljesítésére, ; 
nem várhat végtelen időkig a legfon-| 

Ivsabb dönlé.'ek tekintetében.

1 író özvegyének és családjának 500 
koronát és a budapesti ügyvédi nyug
díjalap javára 500 koronát adományoz. 
A büntetöbiró .elmarasztalta ezenfelüi 
120 korona perköltség megfizetésére is.

Az Erzsébetvárosi Kör közgyű
lése. Az Erzsébetvárosi Kör vasárnap 
délelőtt tartotta tisztújító közgyűléséi, 
amelyen a nagyszámban megjelent ta
gok óriási lelkesedéssel Bárczy Istvánt, 
l'hrlieh G. Gusztávot. Nessi Gyulát és 
Katona Bélát elnökké és Paksi/ Bélái 
liszt-detbeli elnökké válaszolták meg.

Maros-Torda várnagyé közgyű
lése a f<hárosban. Maros-Torda vár
megye Budapesten tartózkodó közön
sége vasárnap délelőtt népes közgyű
lést tartott az Erdélyi Székely-Magyar 
Szövetség helyiségében. A románok ál
tal jogos indok nélkül letartóztatott 
vármegyei tisztviselők érdekében a 
k^z^JfülésJ( felkéri a :^iins?tereh)ököt, 
hogy jafjon ei az ánfánt-misszióknáí.

— Tanárok — helyzetfik megjavi- 
tásáért. Az Országos Középiskolai Ta-. 
náregyesület vasárnap délelőtt tartotta' 
rendkívüli közgyűléséi a piaristák fő
gimnáziumának tornatermében. Dr.: 
Lévay Ede elnök megnyitó beszéde 
után' Lenkey Lehel indítványára elha
tározták, hogy küldöttségileg fogják 
kérni a kultuszminisztert gyors és gyö
keres segítségnyújtásra, a pénz felül
bélyegzésével járó károk megtérítésére 
és a tanári beszerző-csoport jobb dotá
ciójára. A közgyűlés végül közfelkiáb 
társai Beöthy Zsoltot és Gaál Mózest az 
egyesület tiszteletbeli elnökeivé válasz
totta.

— Apagyllkos fiuk a staláviáliH 
bíróság előtt. Kis János 20 éves vámos- 
mikolai parasztlegény apja, aki a 
korcsmából ittasan tért haza, össze
szólalkozott a feleségével. Az összeszó- 
lalkozásból nagy verekedés támadt. 
Reggel Kis János észrevette, hogy sap
káját este bentfelejtette az apja szobá
jában s bement érte. Ott találta az ap
ját ,s hirtelen eszébe jutott az esti jele
net. Dühbe jött, felkapta a szobában 
lévő szekercét és apját fejbesujtotta. 
Ar. öreg megtántorodolt és erre Kis 
János meg néhányszor fejbesujtotta, 
mig az öreg Kis össze nem roskadt. 
Azután a véres szekercét elrejtette és 
bátyját orvosért küldte. De mire az 
orvos megérkezett, az öreg Kis meg
halt. A másik apagyilkos Mi kiéit János 
23 éves pilisi napszámos, összeszólal
kozott az apjával s azt egy kapával 
fejbevágta. Az öregember azonnal 
összeroskadt, de a fin ezzel nem elége
dett meg s még két ütéjt mért a kapá
val apja fejére, amire az öregt kiszen
vedett. Ma vonja felelősségre mind a 
két apagyilkos fiuL a pestvidéki tör
vényszék statáriális bírósága dr. 
Kecskemithy Gyula táblabiró elnöklete, 
alatt. j

beli műsorán minden este 
í szerepel, nagypéntek ki- 

szinház, régi hagyó* 
......... st. Hús- 

2s-ü órakor rendes 
a János vitézt adják Fc- 

a címszerepben. Husvét hét* 
.pedig 2% órakor mérsékelt 
a Pillangó főhadnagy előadá- 
nieg.
Andor Éva és a férfiak 

Jásu szinjátékát játsszák a 
kedden, csü- 

hét főjén, 
"••ken nincs előadás. Szerdán 

a Tűzpróba előadását ismétlik meg, vasár
nap este a Sasfiók van műsoron, vasár
nap délután A kis lord, bél főn délután j>c- 
dig a Tüzpróba megy. E kél utóbbi elő
adás 2Vs órakor kezdődik és mérsékelt 
helyáru.

* A Royal-Kabaré 
cinsi műsora, amely 
napig látható Virágú Jenő Felhő Rózsi, 
Papp János, Herényi Iréu és Salamonnal, 
a népszerű művészgárda élén közel bat- 
vanszor kerül színre kacagástól kisérve. 
A Rovat Kabaré áprilisi bemutatóján a 
nagysikerűnek ígérkező műsor keretében 
fellép Kővárv Gyula, a kiváló kabaréira* 
színész, és konfervneier is.

* Az Intim-Kabaré uj műsora. Az el
itéit, Inkognito stb. kitűnő darabok szen
zációs sikert aratnak minden este.

* ,JDIe Herrhi der Well." A Pro- 
jectograph r. f. o héten három napon 
keresztül mulatta be legújabb film
szenzációját, a flcrrin der WcIF’-e^, 
amelyhez foghaló nagystílű filmet 
még nem készítettek. A 48 felvonásból 
átló fllmóriást a Berlin meHetli WoL 
tersdorfban csinálták, ahol külön a 
fölvételekhez szükséges kínai és né
ger városokat építettek, A darab szü- 
zséje Kari Figdor német filmíró szö
vegkönyve alapján készült. Joe Mayf 
a legkiválóbb német filmrendező ren
dezte a kolosssális méretű, nagysza
bású filmet, amelyben egyébként a 
felesége, az örökifjú Mia Mcn/ ját
szót la a főszerepet olyan tökéletes 
művészettel, amelylyel még önmagát 
» fölülmúlta. Két partner*? volt: 
Bohnen, berlini operaénekes, Mad són 
dán ko-nzul és Henry Sre, a kinaj or
vos szerepében. Ez a három elsőrangú 
müvéssriélek nyílt szmen is óriási 
taipsviibarf aratott. Páratlan diszjete- 
zés, fölülmulhntatlnn fotográfiák,

— A Terézvárosi Polgári Kör meg-1 gyönyörű kiállítás, a legtökéletesebb 
alakú á ki. Tegnap este tartotta meg a I filmmé avatják a Herrin der W el tét, 
tetéz’ . ,; si polgárok élénk részvéte- 
mell ;t al ’ .Tő közgyülé,’'’il a Teréz’ / 
íusi Fulgán Kör. Elnök lett Sümeg* romnapos bemutatót Auguszta föher-

3

’ba 
i az
i l.Z
|. hírlapírót, 

mentők súly
' Milósziniilej? 
i lek arra ’
, kist eleiről 
: esetről. 1
I Állapota s

Vilmos, ki lelkes beszéddel köszönte 
meg megválasztását Looászy Mártont 
mondott ezután hosszabb s mindvégig 
lelkes tetszéssel fogadott beszédet.

— A gyógyszerészek közgyűlése. Az 
Országos Gyógyszerészszövelség vasár
nap délután 4 órakor Schrantz Lénárd 
elnöklésével közgyűlést tartott. A gyű
lés állást foglalt a gyógyszert árjogok 
további kufárjellegü adás-vétele ellen.

—- öngyilkos uriasszony. A Battyány- 
utcában ma reggel h«!va találták özv. Te 
rényí Józsefné. urinőt. Vcrunállul mérgezte 
meg magát. öng\ilkossága okát nem tud
ják.

Gyanús mérgezés. Az Adri.i-szálló- 
ina délelőtt kihívták a mentőket, meri 
egyik szobában eszméletlenül találták 
olt megszül!' vendege.■ Vészi Ferenc 

a Fidibusz szerkesztőjét. A' 
■os mérgezést állapítottak meg. 

morfium éter-mérgezést. A je 
vallaniuk, hogy nem Öngyilkos- 

1 van szó. hanem véletlen hat- 
Vészi Ferencet kórházba vitték 
súlyos.

Öngyilkosok. Fodor Vencel 30 éves 
munkás >t) gramm karbidda! me-ginérgezle 
magái. A Hűvösvölgyben a Páfrány-ut 
egv félreeső (iiilőjéken a vasárnapi kirán
dulók egy eszméletlen emberre akadtak, 
aki vérlóesálKin feküdt. Értesítették » 
mentőket, akik megállapították, hogy az 
eszméletlen ember Schtiszler Károly 54 
éves vámszaki tanácsos. Szombaton a Hü- 
vösvölgy Páfrány-uli dűlőjén fölvágta a 
bal karját hét helyen — de vasárnap estig 
csa>k annyi volt a vérvesztesége, hogyesz- 
inéletét vesztette. Beszállították az uj 
Szent Jáuos-kórhúzba.

i Színház- és fiímitiáonsásoK

I

* A Ctgánygróínó egész héten. A Ki
rály-Színház e I ’ 
a Cigánygrófné 
vételével, amikor is a 
Hiányaihoz híven, nem tarl előad: 
vél vasárnap délután 
esti helyárakkal 
dák Sárival 
lön délután 
helvárakkaf 
sál ismétlik

* Kardos 
ciniti nagy'halási 
Magyar Színházban hétfőn,

| törlőkön, szombaton és husvét 
icste. Nagypéntek'

nagysikerű már- 
még csak néhány

amely azonban csak a jövő óváriban 
kerül színre a R óval-Apollóban. A há-
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__  .___ _ __ 111. kér. TVE—Vas-és fémmuokázofc
• tegkWünőbb művészek, I t:0 (0:0). Határ-utcai sporttelep. A gólt

cegaMMwiy b végignézte, jelen voltak I 
azonkívül 
írók és a társadalmi élet előkelősége. I Kollár rúgta. 
A Herrin dér Wdt szövegkönyvét1 F . _ ' " ‘
Várnai latvén hírlapíró fordítja ma- pályán mérkőzött a két csapat, amelyen 
gyárra.

• Két uj mozi Budapesten. A fővá
rosban április hónap folyamán két uj 
irmai nyílik: a Városttgei fasorban a 
Kertmozi (1700 befogadó képességgel) 
és a Népmotgó a Váci-uton, amelynek 
befogat lók é.pessége 1200 személy. A 
megnyitásról legközelebb fogunk írni

• Közdelem te asszonyért ás Max 
Undor. A Royal-Apolló mai premierje — 
kél grandiózus filmatlrgkciót mutat be 
közönségnek. Az egyik, amelynek Küzde
lem az asszonyért a címe egy idegfeszi- 
lően izgalmas és rendkívül érdekes miliöjü 
texasi történet, amelynek főhőse Dustin 
Fumum, a diadalmas amerikai film
színész, akinek éppen a cowboy-fllmeken 
való szereplései nyomán nagv & népszerű
sége Budpeslen is. A másik filmnek Linder 
és a svindler a címe és egy elragadóan 
kedves, valódi francia espritlel tele vígjá
ték, amelyet a nálunk évek óla nem látott 
Max Linder irt, rendezett és .játszott el. A 
Royal-Apollóban mindennap délinán 5, 7 
As 9 órakor kezdődnek az előadások.

• A Megbélyegzettek harmadik része, 
amelynek Fenyegető veszedelmek a címe, 
azercpel e héten az Omnia műsorán. A . 
túlfűtött izgalmakkal teli (' 
állandóan zsúfolt házakat vonz az < 
niába is, amelynek ex a sorozató* film

Kispesti AC—UTSE S:0 (3:0). Újpesti

föl&iyes győzelmet aratott a KAC. A 
gólokat Boldog és Jermy rúgták.

’ VÁC—Zuglói Turull 1:0 (1:0). Hajt- 
sár-ut. Bíró: Kovács Gábor. A győztes 
gólt Nagy András szerezte.

Pénzintézeti SC—Husiparosok 1:0 
(1:0). Üllöi-uti pálva. Bíró: 
Henrik. —.,JAC—EMTK 4:1

• Millenáris pálvn. Biró: Sc.hwarfz Géza.
FIÁK—MTE 0:0- Hungária-uti 

a sporttelep. Bíró: Vágó Zo’tán. — V. 
kér. SC—VH. kér. SC 1:1 (1:0). Ame- 
rikal-ut. Bíró: Vadnay Gábor. — Test
vériség—Megyeri SC 7:0 (2:0). Szent 
Lászlólér, Biró: Kraft Géza.

1. Kindy, tov. Shejbal 2. Pera, lov. Miha- 
lovlcs. 3. Csalogány, lov. Vincenz. Futott 
még: Mismás, St. Bernhard, Ernőd, Lá
gyad, Pandora, Ignorant, Akácfa Fecs
kendő Pera. Maradi. Dehogy, Páva, Pen
dítő. Vipera, Manó, Csusza. ó‘te, Roma- 
nelli, Pandúr, Mátyásföld, Atla, Troli, 
Salvia, Micike. Csicsóka. Küzd, fejhosezal 
első, nyakhosszal harmadik. Tót: 10:102, 
helyre: 20:70, 46, 108.

7. Hároméves nyeretlenek versenyt. 
12.000 k. 1600 m. 1. Alpenkönig, lov. Nagy 
G. 2 .Tank, lov Kertész. 3. Hogy Hogy, 
5ov. Pretzner. Futott még: Oebogár, Be
rohan, Szenvedély, Maciura, Ha csak. 
Komoran. Biztosan hosszalelsÖ^ 2 hosz- 
6zal harmadik. Tót: 10: , belyrfc: 20:

KÖZGAZDASÁG

zensring 22.) váltatnak be. 
továbbá a közgyűléa, hogya társaság alap 
tőkéjét 26 millió koronára emeli és n Ma
gyar Repülőgépgyár rt.-gal fuzionál. Ai 
egyesült uj részvénytársaság cége Nea- 
schloss Lichtig Repülőgépgyár és Faipar 
Részvénytársaság lesz. A kibocsátandó uj 
részvényekből minden régi részvényes# 
egy-cgv részvénye utón az elővételi jog egv 
uj részvényre illeti meg 610 korona árfo
lyamon. Az elővételi jog f. évi éorilis fr*- 
15-ig gvakorlendó.

‘ íua»r ■' 
K siette 
Ribner^

“■ Vak vagy áh szerelem’
Bohózat egy felvonásban 

é«a kacagtató méretűit mUsar I
Vasárnap és ünnepnap 2 előadás, d. ti. 3 ás este i/t7

Elhatározta

Sinnfein nyerte 
a Rákosi-dijat

Tót.: 1011868 
Az első alagi versenynap

Miközben Bécs kereskedői, iparosai, 
......... .............. szállósai azon törik a fejüket, mikép- 

detaktivdrámn pen lehelne a szocialista kormánytól 
^•n' kierőszakolni a versenyek megtartását, 

niSba Is, .melynek n a sorozni™ Mm 6s ennek érdekében csakúgy, mint to- 
«jók [ejnoAyobb ba«®dnr»b,a az Idén. I va[ mi monslrc ren(le2.
A Meabélyegzetteken kívül egv másik ha- . .. . - .. . .talmas film is szerepel a műsoron. Mimién ! "jk, Alngon a közönség ónis, érdeklő- 
izében művészi és tökéletes filmalkotás ez. i mellett ma megkezdődött a ina- 
A halott menyasszonya n címe és két fő- gyarországi versenyszezon. A buta
szerepét Ericb Kaiser-Tietz és Maria Fein, : pesti közönség sportszeretetéről csak 
a nagytehetségű két német művész alakit-1 annak lehet fogalma, aki látta a nyu- 
ják. Az Omniában az előadások 4, 6 és 8 , ga(j pályaudvar környékén szorongó 
órakor kezdődnek. . j közönséget, amely valósággal ostrom

b ° Óm' ' alá vc,lc • kevésnek bizonyult pénz- 
zatos klub a Mozgókép Otthoniban szom- , . , , _ "...
beli ímemiírlén rendkívül neCv sikert m.- ,íraka' ‘ kevesebb külön-
tott. A vokmerő rendező és kuí:urált film- , vonatokat, amelyek, szám szerint négy, 
művész egyesülnek Henry Pielben. A da- tetejük, lépcsőjük, ütközőjük föláldo- 
rnb meseszövése, a szebbnél szebb hely-1 zásával is képtelenek voltak kielégíteni 
színek gyönyörű fölvételei pompás filmmé a közönség igényeit. Ezek a szuper
avatják az uj Ilarry Pie’L Két vérbeli lativusok évről-évre alkalmazásba ke- 
•merikai borleszk. • mM Ham fflm- rülriét de sql)a jobban nem voltak 
ez^swel gondolkodna^ meg:'.................... . u. .
nevetto'^séről.

SPORT

| helyükön,' mint ma, áraikor az Urlo’vás 
Szövetkezet csakugyan leverte minden 
eddigi rekordját

Az alagi tribünök alján zsibongó tö
meg mindjárt az első napon teljes 
odaadással hódolhatott hosszú ideig el
fojtott szenvedélyének. Volt ugyan né
hány futás, amely a régi méretekhez 
képest óriásira nőtt vérsenydijakat te
kintve csak a régi alagi nivón maradt, 
de általában emelkedett volt a sport és 
maga a nap főfutása, a fíákosi-dij, 
méltó volt az előzőkhöz, amelyek 
mindenha élvezetes bevezetői voltak a 
versenyesztendőnek.

A verseny a legnagyobb meglepetés
sel végződött, amelyet magyar ver
senypályán megértünk. A favorit An- 
tngonist percre se tudott fölzárkózni és 
nem volt komolyan versenyben a többi 
íogadolt ló sem. A legelhanyagoltabb 
ló, Sinnfein, nyomban a start után át
vette a vezetést és egyiktől sem érve el 
igen könnvqn nyert Inga és Turció el
len. Rosmarin negyedik, Antagonist 
ötödik. A totalízatőr 186-szoros pénz
zel honorálta a meglepő győzelmet.

1. Megnyitó verseny. 10.000 k. 120 ni.
1. Skogun, lov. Kiss G. 2. Búvár, lov. Isse
kül* sz.. 3. Stry, lov. Folis. Futott még: I 
Podmelcc, Ninuska, Kabullá, Torpedó,

. Cérnától. Borody. Két hossz első, három 
hossza) harmadik. Tót.: 10:84, helyre: 
20:44, 30, 40.

| 2. Geist Gáspár e mié kitér se ny. 15.000 k.
1 3750 m. 1. Fugger. lov. Gímpl- 2. Ma?. lov. 

Hmiser. Fűlött még: Que.rgel fö’bukott.
i Rönnvcn 1H hosszal ellő. Tót.: 10.37.

3. Rákosi díj. 30.000 k. 2800 m. 1. Shm- 
fein, lov. Rojik. 2. Inga. lov. Vuitxg. 3.

j Turcio, lov. Hutflcsz Futott még: Antnge- 
ni«t, Vér virág, Szegényem, R. F., Rosma- 
rm. BiÜikom, B&kator. Biztos 2% hosszal 
első, Ötnegyed * hosszal harmadik. Tol.: 
10:1868', helyre 20:360, 40, 46.

4. Futdr-akfiddli/verseng. 12.000 k. 4300 
m. 1. Harcias, lov .Wodlaner. 2, Csendes, 
lov. Lipthay. Principal (Binde.r) fölbukott. 
Biztosan a’-ú hosszal első. Tót.: 10:33.

8. Négyéves •' •_
T2.000 k. 2400 m. 1. Szerencse, lov. BÖ'le.
2. Prinressin, lov. Smutny. 
Kóré. Futott még: Sunbcam, 
téíő. Kitty elbukott Küzd, 
első, 2% hoMza) harmadik.

Labdarugáa 
a bajnokságért

Hét elsőoszlályu bajnoki mérkőzést 
önyoliiotiak le a vezető csapa lók va- 

sári kap. Néhány meglepetés természc- 
teeen ezúttal sem maradt ei, amelyeket 
a bajnoki lista végén szereplő csapatok 
értek “I. Kitünően játszat-t a TTC, MAC 
és a III. kcc. TVE és végre a zöld-fehé
rek együttese is kifogástalan játékot 
produkált.

FTC—33 FC 3:0 (1:0). Teljes caapaL 
fxl Játszott! az FTC. amelynek csatár 
sora í ’cjthelcllcnüíl szép játékot pro
dukált. Pataki. Tóth és Kelemen srebb. 
nél-szebb akciókat vezettek n 33 FC 
védelme ellen, amely csak az első fél
idő közepéig bírta az iramot. Az első 
gólt Pataki rúgta a 33 védelem súlyos 
hibájából. Szünet után Kelemen és 
Pataki voltaik a góllövök- Zsák és»a két 
hátvéd a 33-asoknál gyengén szc-epeH.

TTC—Törekvés 3:1 (1:0). Nagy 
me^lcpelés. Rendkívül lelkesen 'üzdölt1 
vtyfig ■ TTC. amely jól megérdemelt I 
győzelmet aríclott. A Törekvés unottan 
játszott, A vezető gélt Recht rúgta. [ 
ezntán kiegyenlített a TTC Wcisz ré- ' 
vén. majd a további góüokat Kován és 
Bocmkó rúgták.

BTC—MAIT:-1:0 (1:0). Horváth kö- 
zépcMtár rúgta a mérköiás egyetlen és I 
győztes gólját- A műegyetemiek több' 
tartalékkal játszottak.

BAK—UTE 1:0 (0:0k Ugyancsak
meglepetés. Az újpestieknél Játszott 
Vogel 1., II. és IIL, de a BAK ügyesen 
A-igozó védelmének gólt nem tudnak 
rúgni. A kél pontot jelentő eredményes 
rngáat Engel beadásából Ráckcví rúgta.

MAC—NSC 3:0 (0:0). Ar ohő félidő 
1 en váltakozó voH a látók, cj. k sí.ünct 
után bontakozott ki a MAC fölénye. Az ■ 
ÖMzes támadásokat Bodnár ve»ette. aki I 
régi játékformájára emlékeztető stílus. . .. . ,. . . — . . vísu, í7s homuu n&Tmao»K.

A R<xk>ár , iiei^ 30-4^ 46i tW
AmM aí/A. Potjvmj-kandieap 10.006

A kávé hűid magánforgalom ma tel
jesen szünetelt. Az irányzat és a fel
fogás mindazonáltal bizakodó volt, 
mert Németországban nyugodtabb a 
helyzet és mert remélik, hogy a jövő 
héten a pénzpiacon meg fog szűnni tel
jesen a bankjegyhiány. Jó hatást tett a 
piacra a korona egyre emelkedő ár
folyama, amely lehetővé fogja tenni, 
hogy a külföldön most már olcsóbban 
vásároljunk nyersanyagot. Élénken ke
resik a Foresta részvényeket, amelyek
nek árfolyama 2400 K-ig emelkedett 
az újabb tőkeemelés hírére, amelyet 
rövidesen le fognak bonyolitani. Hir 
szerint minden két részvényre egy uj 
részvényt fognak adni és a magyar 
részvényesek számára Fónagy Aladár 
lirahitelt biztosított Milanóban. A 
márka 315 volt. A tőzsdei forgalom a 
jövő héten előreláthatólag nagyobb 
arányú lesz. Szünnap csak szombaton 
lesz. Kedden tartják meg a tőzsde köz
gyűlését, amely simán fog lefolyni. Bi
zonyos, hogy ellenjelöltek nem lesznek 
és a hivatalos lista ismét keresztül
megy.

A Peeti Hazai közgyűlése. A Pesti 
Hazai Első-Takarékpénztár Egyesület zen- 

..hpK.VÜláse nrigazgatóság valamennyi 
javaslatál elfogadta és az egyesített 1918— 
1919. évekre összesen 1000 (cgyenkint 
500—500) korona osztalék kifizetését ha
tározta el. Az igazgatósági tagsági helyre 
Mró Rohner Adolfot választották meg. 
Megválasztották ezenkívül a felügyelő
bizottságot és a választmányt.

A Hazai Bank közgyűlése. A Haonu 
Bank részvénytársaság megtartotta 24. és 
25. rendes közgyűlését. A közgyűlés elfo
gadta te igazgatóság jelentését, tudomásul 
vette és elhatározta, hogy március hó 
29-ctől kezdve a részvények a tartalékok 
bőséges dotálása után 1918. óvj 24. számú 
osztalékszelvényei 14 koronával és az 
1919. évi 25. számú osztalékszelvényt 12 
koronával váltassanak be. Végül a köz
gyűlés azigazgatósóg és felügyelőbizottság 
választását .ejtette meg és az eddigi tago
kon kívül az igazgatóságba nj tagokként 
Schrecker Kipótol és dr. Tóth Bétát., a 
felügyelőbizottságba pedig Biicker Bélát 
választotta meg.

Változások a Központi Hitelbank 
igazgatóságában. Mint a Hétfői Napló 
értesül, n Központi Hitelbank igazgató
ságába legközelebb beválasztják dr. 
Éber Antalt, az Agrárbank vezérigaz
gatóját és dr. Elek Sándort, az Agrár
bank ügyvezető-igazgatóját is. Az 
Agrnrbank ezenkívül Szél aligazgatót 
fogja delegálni a Központi Hitelbank
hoz, amely a losonci Herczog cégen 
kívül az Agrárbnnkkaj is érdekközös
ségbe lép.

Békeüzemmcl dolgozik Welu Mama- 
fréd gyára. Mint a Magyar Tőzsde Írja. 
W^iss Manfréd cipeli gyára béke
üzemmel dolgozik. A telepen gömb- 
vasat, mezőgazdasági gépeket gyárta
nak és darálókat, ekéket fognak elő- < 
állítani. Csepelen most 4000 munkás 
dolgozik, niig a háború alatt 35.000 
munkást foglalkoztatott a gyár.

A Nousohloss— Liohtig tranzakciója, 4 
Neuschtoss—Lichtlg Faipar rt. folyó hó 1 
21-én tartott rendes közgyűlésében meg-

. állapította nz 1918—19. ówkre szóló mér- i 
| leget, amely 1.531.190 korona 33 fillér 1

i

.. I o.s.vsj i.uui.itru Korona ü.i fillér
nyy tlenek gátversenye tiszta nverrséget tüntet fel. A kOzgvfUés 
u 1. S«rew». l»e. HM. Hhatlrost., hoRy esen kft iblek'vre 0,“.’ 

sen 2014 szteiM osztalékot (41 körönét] 
fog fizetni. A szelvények folyó évi április 
6-tSl kezdve Budapesten, a Magyar Orsai. 
«o« Bank rt. pénztáránál (VI.. AndráMy ul 
o.) és Becsben, »z Alfameine Denositen- honi..! il „

3. Pan, lov. 
Favorit, In- 
nvakliosszal 
Tót.: 10:65, [

Küzdelem az asszonyért
(Dustin Fataum) és

Max Linder-fllm

a Royal-Apollóban
Előadások: Hétköznap 5.7 és 9-twr
Vasárnap: 3, 5,7 és 9 órakor

MOZGŐKÉPOTTHOS
VI., Teréz-körut 28 Telefon 144-98 
Harry Piti: A TITOKZATOS KLUB, 
nagy kalandor történet. 2 Ham-fllm* 
amerikai burleezkek, A hagymakirály,
A jövendőmondó. Előadások: 4, *,46, 

’/s8, 9 órakor.
Pénztár d. e. fél 11-től fél 1-ig. d. u. 3-tól

A megbélyegzettek
III. része és

A halott mennyasuonya 

az Omhiában
Előadások kezdete: 4, 6 és 8 órakor

brílliAnst, piSíSuezüiSt3*1

Í INGER AkszerMa
Rottenhlller-utca 24

Telefon József 52-64

horribilis 
áron vesz

•* ■£■■■« ügyleteket lebonyolttnnk. TŐZSDEI 
□ Lili a megbízásokatetforadank. Érte- rrll/ k«é» díjmentes NEUSCHLOS7 I UIVL TESTVÉREK, VI., Lovag-utca IN

AI api tva : 1000. Teleién: 75-49.

ak a > > valódi egyiptomiSohampc sSfe
L, Atilla-körúti szánt. 

1«P et. dohányhoz elegendő próbadveg, ára 15 koroM 
Félkgr. , , , 35 K és postaköltség

PlflüllíO Lambcrger 
G!ósz-fele diófa 
kereszthuros.

Wágner, Ráday-utna IB.áz.^0'0^

Dr T?ÜREDr“'-:s«iX* , fi betegek részére.
Jl Rendelés egész napBpeat, ni., BAUoc*l-ut #a. I.em

> hím. 17 niiHvuieiiie uepositen-k I0M wi, . banknál (1^ SchottengasM 1. és 1. Frm-

RMnRHRHUS 
KILÓ3H A 
KORONR £ 
volt békeidőben. Azóta minden megdrá
gult é> rosszabb lett A Diana-puder, Dian»» 
krém és Diana-szappan ma is a világ Irf- 

fmoroabb szépségápoMai kellékei 
Mindenütt kapharók.•*‘*******M*«*í^M*MM*iOIM** 

Nemzeti (Royal) Orfeum 
VII., Brwébat-MOrot 81. Talefon Jóiwt 12L-G8

Minden este >/»7 órakor 

Szenzációs színházi és varletl műsor 
Royal-Kabaré »»»■* ’ M Kezdete Ül 7 órakor

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Títrssrerkesztök: 
Dr. ELEK HUGÓ *a PAJOB MÁTTÁ1 

„UJSAGÜZEM1' RT. BUDAPEST:


