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Márványa 
kellene véseini 

azokat a szavakat, melyeket a 
hom-ódelmi miniszter intézett a fia
tal, magyar, .nemzeti hadsei-egliez, a 
törtónelmi jelenet alkalmából, mely 
n mai vasárnapot hosszú évszáza
dokra emlékezetessé tette. Ma eskü
dött hűséget a magyar hadsereg a 
kormányzónak s a históriai távla
tok levegője suhant a szenvedő vá
ros felé, melynek minden fájdalma, 
reménysége és hite láthatatlan szár
nyakon szállt a Hunyadi János és 
Kossuth Lajos utóda felé. „A siker 
nem maradhat el, — írja kiáltvá
nyában a hadügyminszter — ha a 
fiatal hadsereg minden egyes tagja 
soha el nem lankadó lelkesedéssel 
teljesiti kötelességét és mindnyájan 
állandóan szem előtt tartjuk Had
úrunknak, Horthy Miklós kormány- 
zóniak, a legönzetleuebb hazafinak,! 
az erős akaratú, becsületes férfiú-' 
nak, a soha le nem győzött vitéz 
katonának ragyogó példáját.’4 Már
ványba kellene vésetni a gyönyörű 
jelzőket, melyek égi jelékként 
ragyognak jövendőnk horizontján: 
önzetlenség, hazafi ság, erős aka
rat, becsületesség és katonai vi
tézség. Ha ezek a szavak nem
csak szavak lesznek, hanem min
denkinek beleoltódnak a vérébe és 
az idegeibe, ha a nagy katasztrófá
kat követő lezüllöttségen okulva, 
mindenki önzetlenül, liazaflasan, 
erős akarattal, líecsületescn és fér
fias bátorsággal teljesiti .kötelessé
gét, ha a nemzeti önérzetet jelképező 
férfiú példája utat talál a szivekbe, 
melyek most még fájdalomtól és 
vad indulatoktól háborognaik, nem 
kell IWeni a nemzetet, melyet egy 
isteni sugallat vezetett ide ázsiai 
pusztaságából. Egy évezred vifra- 
raflaan sokszor halaványult már el 
hitünk és reménységünk csillaga, 
sokszor láttuk gyászosnak a jö
vendőt, de az acélos energia, mely 
ezer év óta nyugvó ősökön kérész
iül jutott el az élő nemzet testébe, 
mindig megváltotta mártír-szenve
déseitől az országot, melynek! hiya- 
'tását az emberi akaratból fügtfet- 
ien gondviselés jelölte ki. A kemény 
ttkarás és becsületesség, mely Horthy 
Miklós lelkében duzzad, bár sugá
roznék szét a milliók idegeibe, akik 
a sírok fölött az uj Magyarországot 
felépíteni hivatottak.

•
A távíró ontja magából a szan

kciókét, melyek nap-nap után fel
robbannék a német földön, a grá
nát, a kézibomba, a tank, a sortüz 
megint ott szerepel mindennap az 
újságok telegram injaiban,, francia 
katonák sisaktengere defiliroz el a 
délnémet nyárspolgárok előtt, Míl- 
lerand szónokol, Foch fenyegetőzik. 
I íoyd George helyesel, VVilson 
kábellávíratokat küld az óceánon 
al — ('5 p véf/s hadi hanculat kő 
zepelc szerényen, apró- lu'tökkcl 
húzódik jir.'g. a ifir, hogyha, .márka'

folyton emelkedik a semleges pia
cokon, sőt innen-onnan a győzelmes 
francia frankot és olasz lírát is 
legyűri. Mi ez? A börzén jobb 
diplomaták vannak, mint a hadügy
minisztériumokban s ha a márka 
harminc ponttal felszökken, ez sú
lyosabb demonstráció Németország

dalán, ahol a nagy szenzációk van
nak, guzsbakötve, fájdalmas tehe
tetlenségben fekszik a germán ónás. 
de hátul, az apró betűs börzei hí
rekben már olyannak fest, mint 
aki egyetlen mozdulattal lerázza az 
izmait lenyűgöző köteléket. Vájjon 
kinek van igaza: Millerandnak-e

mellett minden hadügyminiszteri vagy a zürichi börzének? 
nyilatkozatnál. Az újságok első ol-‘ ——

Japún tatot Ízest SzOTjet-Oroszorszfisnuk
Becs, április 11.

(A MTI. magánjelentése a bndu pesti rádió-állomás utján.) A „Neue 
Freic I*resse“-nek jelentik Páriából: A „Dolly Express“ jelentése szerint 
Japán háborút üzent Szovjet-Oroszor szágnak.
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80 ezer néző a Vérmezőn

Budapest helyőrsége diszmenetben vonult el n Kormányzó előtt
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

fi

Derűsen mosolygó, boldog tavaszi 
napfény aranyló melegével, drága 
pompájával ölelte át az idei áprilisi 
vasárnap délelőttöt és ragyogott 
csillogón a Vérmező fölött, mintha 
erezné, hogy csillogása, fénye, mo
solygó derűje illik és hozzátartozik 
ahhoz az ünnepséghez, amely va
sárnap délelőttre a Vérmezőn ké
szült. Boldog, bizakodó tavaszi nap
sütés, mint a minő boldog, remény
kedő és bízásban erős a fiatal, hó
napok alatt termett magyar hadse
reg, amely ezen a szent tavaszi na
pon büszkén sorakozott a Vérmező 
tavaszi pázsitjára, hogy hitet tegyen 
a magyar alkotmány mellett, hogy 
csengő hangon, büszkén, bátran, 
esküvel ígérje veret és éleiét ennek 
az egyetlen magyar kincsnek örök 
védelmére.

Ünnepi és lélekemelő volt az es
kü, de ünnepi és monumentális volt 
a keret is, amely pompázó külsősé
gekkel díszítette — a lelkek, a szi
vek ünnepét.

A helyőrség eskütételének ünnepi 
lefolyásáról a következőkben szá
mol be részletes tudósításunk.

Tízezrek n Vérmezőn.
A kora reggeli órákban már ezrével 

gyülekezett a közönség a Vérmezőre, 
ahol vasárnap délelőtt esküdött föl u 
nemzeti hadsereg budapesti helyőrsége 
a magyar alkotmányra. Tíz órára volt 
hirdetve az ünnep, dea hatalmas térség 
körül kilenc órakor már rengeteg 
ember állott és várta az ünnepi aktus

réti szinü zászlókkal földiszitve.
Fél kilenc óra tájiban egymásután ér

keztek a budapesti helyőrség zászló
aljai, egyszerű, tiszta tábori egyenru
hában, énnekikél díszesen és katonásan 
fegyelmezett felvonulással . Majd kék- 
mentés, piros nadrá^os huszárok jöttek 
és hatalmas ágyukkal tüzérek.

A felvonuló katonaság három sorban 
állott fel szemben a kitáliy várral.

Az első sorban gyalogosok álltak. 
Rdhamsisa.k és kocsagtolhis süveg vál
takozott cápát testenként. Közöttük ál
lottáik kék. béke uniforaúsukiMn a ka
tonai iskolák fiától növendékei.

A második sorban a huszárok sora
koztak, ezek mögött a harmadik sori 
a tüzérek alkották.

Megérkezik a kormányzó

A csapatok íölállása után háromszo
ros trombitajcl jelezte, hogy Horthy 
Miklós kormányzó kíséretével közele
dik az eskütétel szinihelyédwz. Pár pil
lanattal később a váralatti útvonalról 
viharzó éljenzés hangzik és a Vérmező 
déli bejárójánál barna paripán, megje
lenik a kormányzó, mögötte a díszbe 
öltözött, kócsagtollas tiszti kíséret.

A kormányzó belovagol a Vérme
zőre. Admirálisi uniformis van rajta 
és mellén ott diszlenek összes kitünte
tései- lilébe vágtat a helyőrség pa
rancsnoka és jelentést tesy a merev 
vigyázzállásban, feszesen álló katonák-
rőt. Horthy Miklós meghalígaljn a je- i Kakouszky
lentés.1, szalutál és kíséretével együtt 1 Armadáin Sándor 
elindul díszszemlére a csapatok frontja ,,KV-
előtt.

Mögötte lovagolnak bádoki Soós Ká
roly tábornok, honvéótelpii miniszter.

tisztjei jönnek lóháton. Bezárja a lovas 
osztagot hat lovas-testőr, válogatott 
fehér paripákon.

Közben autók és magánfogatok egy
másután hozzák az. ünnepi jelenethez 
a magyar közélet ettőíkelő képviselőit. 
Megérkezik Simonyi-Sémadam Sándot 
miniszterelnök, báró Korányi Frigyes 
pénzügyminiszter — mind a ketten re
mekbe készült díszmagyarban — autó
juk első ülésén a cifra-ruhás miniszteri 
hajdú. Majd megjön sokorópátkal 
Szabó István kisgazda-miniszter, majd 
Rubinek Gyula, Emich Gusztáv, követi 
őket Rakovszky István, a nenwet- 
gyülés elnöke az ország-hajdúkkal. 
Sorban egymásután jönnek a kormány 
többi tagjai is és 10 órakor együtt van' 
az egész kormány. Csoportjukban ott 
láthatók: Bethlen István gróf. Teleki 
Pál gróf, a Jw-kcdelegáció főmegbizott-x 
iái. fíaffay Sándor ev. püspök. Hein< 
rich Ferenc volt kereskedelmi mlni^ 
tqr. valamint a tábornoki kar régi 
tagjai, i«v Sorssich gyalogsági tábor
nok, Gaudernak báró lovassági tábor* 
nők, Kornhaber éis Berneczky altábor* 
nagyok. A nota'bilitások között ott Iát* 
luitó még Mattyasovszky György főka« 
pitány, valamint Bódy Tivadar Budán 
pest polgármestere is. i

Itt vannak a,külföldi missziók & póx 
litikai előkelőségek közül az amerikai 
és angol misszió katonai képviselői.

A vendégek elhelyezkednek az ölté# 
mellett a számukra kijelölt helyen és 
feszült érdekhdéssel1 nézik a vigyázz- 
áfásban álló egyenes sorokat, amelyek 
előtt lépésben ellovagol a szemlét tartó 
kormányzó.

Kezdődik a mise.
Tiz órától fél 11-ig tartott a szemle, 

amely után a kormányzó kíséretével 
együtt a kápolnáihoz' lovagol. Ebben a 
percben újabb kürtjei jelezte, hogy 
kezdetét veszi az ünnepi mise.

A misét Zadravetz tábori vikárius 
celebrálta. Az ünnepi aktus 25 percig 
tartott- A mise végé* jelző csenget?# 
után ágyulövés szólalt. 12 ágyul öné s 
jelezte, hogy kezdődik az eskütétel. Az 
ünnepi mise után a Himnuszt énkelta 
el. a katonaság és velük énekeltek nz ün- 

I nepély mqghi voltai és a nézőközönség.

Az eskü.

Pontban 11 órakor megkezdődött a a 
eskütétel. Elsőnek a .kormányzó kísé
rete esküdött föl, utánuk a zászlóaljak 
tisztjei és legénysége.

Egymásután vonultak föl az oltárhoz 
zászlóaljanként és tették le az esküt 
a kormányzó kezébe.

Az cskrfihiintát Sípos Árpád vezérkari 
ezredes olvasta. A katonák égre emelt 
ujjal hangoson mondták utána csengő 
hangon az eskü -szövegét.

A Himnusz elhangzása után a kor
mányzó rövid cerclet tartott a kormány 
tagjaival. Elsőnek a nemzetgyűlés el
nökét, Rakovszky Istvánt és Simányi- 

,---------’—  _____ r miniszterelnököt szó

A distfelvouuiiis.

uiiuisvt unv«. -.•> ....... .......-i................ iwy itu>viiiiaa, •■viitcuvym uiuiiuitu, Az eskü U'llíll diszfelvoniilás követ
kezdetét. Körül a nagy téren karhatalmi gyarmatai Dani Balázs tábornok, bu- kezeli. A kormányzó és kísérete a Vér
katonák állottak sori is a k 'irülbc’iil , ddpesli városparancsnok, nia.jo Horthy ' mező Krisztina-körúti 
nyolcvanezerre fölszaporodotl nvzökö-1 István tábornok, \
zönségből csak azokat engedték be a és Panos Alajos vezérkari ezredes, a katonaság 
Vérmezőre, akiknek névre szó' t elop’L ' wz -rkari f<"nök he.lyrtlcse 
jegyük volt n .felesketés ün;'?p.>.,<'’-hc -. öke’. Ulf'i'1- n kormányzó ?-rt: 
A rér’ -gen, n Tlé'i vasúttal j t. .r.'i' ,i . dá j.’nnk n ' .'t1-...'ií főnök’,. ,,'.

• lábor-i. kápolna zöld gályákká! és nem- honvédelmi minisztériumnak

oldalán állolt 
lovassági fölüívelő föl és pár perccel később az e.ddtt telt 

t elvonult Horthy Miklós 
követik ' elölt. Fesfes, keniénv lépésekkel, egye- 

• ni i'o-' nt>s frontvonalban először a gyalogos 
s a aí'.s;lof'.lfak vonullak el a kormányzó 

törzs- élők
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Pontban 12 óráig tartott a felvonu- 
!ús. ametv után a kormányzó tisztel- 
góssel iúMúölte a közélet mariéira* 
etókieMaétwit Ós a kenflóket. kalapokat 
lobogtató közönség éljeMíse kőiben 
VisszatavegoU » ' tpba a uukyszoM'u 
fianepságröl. •
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Budapsst, április 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A 

bÓkedtt(«áció tagjai — mi«t ismeretes 
pr- Apponyi Albert gróf vezetésével 
á-isszaérkertek Párisból és Budapesten 
rtrjék meg, hogy a legfelsőbb tanács 
r magyar béke további sorsúról érte- 
Rtoe (&et. A bék«dele«áció egyik le8* 
nagyobb képaetlségü és legkiválóbb 
tttgja Popouics Sándor volt pénzügy- 
Bt«r, aki financiális és gazdasági 

ékben elsőrendű szaikemljer. A 
Napló miMiikatúrsának alkalma 

fölt Popavics Sándorral a békedetegá- 
■íó munkájáról és a hékekilátásokról 
beszélni és kérdésetakr? a következő 
pilasnt toptuílc.

— Mint Appaitvi Albert gróf is 
mondotta, semmi bizonyosat nem 
tudhatunk. Mo&iani tartózikodásunk 
i^leje alatt is el velluittk zárva a 
jjcíilső világtőj. Annyi bizonyos, hogy 
a hangulat irAnyunklyan megválto- 
Z«tt. Nemcsak az angol és olasz köz- 
jvólemónyre hivákazom itt, de Páris- 
ban is enyhült az eddigi felfogás. 
iEj;t mipdenes’jtre több alkalommal 
fvolt módunkban tapasztalni. Sajnos 

ónban

semmi •lyaatodt nem ésdaitünk, a 
miből arra tudnánk kttvefikeatetaE 
hogy nagy változásokat kapunk a 
békföHételekttJ-

tíoxu szabad túl oplimiszükusam fel* 
fogni a áolgcket, viszont au is iga* 
hogy kétségbeesnünk sem szabad- 
A válasz átadása után mindössze né
hány adagot, nehány kimutatást kér. 
lek tőlünk, ez volt minden, amire 
jülenl-egi tevékenységünk szorítkozott. 

Megkérdeztük eaután a volt pénz- 
.ügyininisztert, hogy a pénz feíüibélyeg- 
Résnek mik lesznek a várható fcövet- 
Irt ■mérvei?

— A pénzeiül bélyegzés 
dóiba Popovics Sándor — 
kápipen csak a technikai 

•egy nagyobb gazdasági 
Csahorsrú^an annak idején tényleg 
leszálltak az árak a fetólibélyegzés 
után, de lassanként ismét az eredeti 
nagasságra emelkedtek. Az árakra 

tlöülönbcn is elsősorban az árubőség, 
iliebve az áruhiány van befolyással, 
ízen a téréi

lényeges változásról cfiok 
akkor beszélhetünk, ha meg
indul a termelő munka.

— mon- 
totajdon- 
mwvdeie 
ténynek.

Dolgozmi, termelni kell, ez az 
egyetlen eszköz a boldogulásra.

Béca. április 11.
(A MTI. magánjelentése.) A „Neue 

Fürié Presse" közli budapesti levelező
írének gróf Apponyi Alberttal folytatott 
beszélgetését.

Arra a kúrdéere. mi igaz abból a 
Reuter-hiabŐI. hogy a magyar béke
küldöttség a Méperavazáera vonatkozó 
köveUftésónek visszautasítása cselén a 
béktszorződéet umn fogja aláírni, gróf 
Apponyi azt válaszolta, hogv a magyar 
hékekülőöttség magatartásáról csak 
ebkor fog határozni, ha hivatalosan 
Jcözölték vele a Féke főttét eleket.

Semmiféle közlés vagy úgynevezett 
ínfermíteló, ha méw annyira illetéke* 
forrásból származik i«. nem lehet ok 
arra, hogy nyilalkozaiol tegyen a bé- 
lli ékül dőlt súgnék a jövőbou tanúsítandó 1 
magatartásáról. |

A heszélgeLra további folyamán gróf |
Apponyi bizalommal szólói! Magyar Byuj.««iv i
ervüt jMAlö-öl é« h.ngoztallu, hegy megjegyzésekre. Haffay püspök ,„k. houe,,, a segélyt, mnní 
.z entcote Űrében urnák « Szózat tegnapi számában I rés.wM kiíw.___ '

már kezd utat törni egy jobb meg
ismerés a békeföltételekre vonat
kozólag

__ hogy ez a fordulat valamilyén for
mában befolyással lesz Magyarország 
jövő alakulására.

Gróf Apponyi a belső politika fej-

Vass Jűzsef válaszd , 
Ralfay píMk vüaiw! s&kér« 
Ham akar vallá^ábcrui - Vaszedelirnnek tartja 

a vaílisl nyugtalaatagtt

i.

a
(A Hétfői Napló tudósit óját ól.) A 

mull héten kormányválság vojt, amely
ről kiderült, hogy nem is válság. Si- 
monyi-Semadam Sándor kabinetjének 
távozásáról beszéltek, de a hír korainak 
bizonyult, mert mindkét kormányzó
pártban az a vélemény hogy a béke
kötés aláírásáig semmi ok sincs a je
lenlegi kormány megbuktatására. így 
hát a? indemnitási vita holnap meg- 
kezdűólbci anélkül, hogy itt kormány
buktatás lenne. Annyira nincs szó kor
mányválságról, hogy a napokban be
tömik a külügyi és belügyi tárcákat is. 
Most már bizonyos, hogy gróf Teleki 
Pál elvállalja a külügyminiszterséget, 
míg a belügyi tárcára ismét uj nevek 
kerültek forgalomba.

A nemzetgyűlés hétfőn ülést tart, a 
melyen megkezdik az imfemnitási 
vaslat tárgyalását. A Kisgazda-párt 
szűrői — értesülésünk szerint — 
ülés elején indítványt tesznek 
1913-as Tisza-féle szigorított házsza
bályok azonnali életbeléptetése iránt, 
ami azt jelenti, hogy az indemnitási 
vitát négy nap alatt befejezik.

A vasárnapi nap különben a politi
ka terén szenzációt hozott. A Szózat 
cirnü lapban Rafíay Sándor evangéli
kus püspök, aki húsvéti cikkében a 
katolikus és protestáns •ellentéteket 
tette Síóvá. hosszabb cikkben vála- 
szol Bongha páternek, Vass Józsefnek 
és mindazoknak, akik a katolikus rész
ről megindítót f vitában részt vesznek.

A cikkben Rafíay püspök többek 
között a következőket mondja:

„Szomorúan tapasztaljuk azonban, 
hogy egyesek rövidlátó túlbuzgósága, 
sértő tapintatlansága, kihívó elszólása 
és ártó erőszakoskodása alapjában ve
szélybe dönti a keresztény kurzust és 
fönntartását kérdésessé teszi".

Majd kijelenti, hogy a protestánsok 
hozzá’rkezett leveleire, amelyekben 
arról panaszkodnak, hogy itt tulajdon
képen a régi néppárt feltámadásáról 
v«n szó, megnyugtató feleletet adni 
telkitanereie szerint nem tud, tapasz
talatai szerint nem lehet.

Bangha páternek múlt heti cikkére 
Rafíay püspök a következőket mondja:

„Azt hiszem, ezt a középkorba való 
és mindenképpen sértöszánddku kije
lentést senki sem fogja azok közé so
rolni, melyék alapján a keresztény kur
zust fönntartani és erősíteni lehetséges. 
Mi már — sajnos — megszoktuk az 
ilyen gyarló és kicsinyes megitéltetést, 
de mit szól majd hozzá az a müveit, 
protestáns külföld, amelytől részvétet 
és megértést könyöigünk^?“

Cikke végén a püspök hazafias aggo- 
ország népét, 
felekozeti vil- 
a nemzet erő-

ja- 
ré- 
az 
az

dalmával hívja fél az 
hogy szüntessék meg a 
longásokiat és mindenki 
védésén dolgozzék.

Rafíay püspök cikke 
nagy érdeklődést váltott 
életben és vasárnap este a keresztény 
nemzeti pártban is élénk tárgyalásra 
adott alkalmat.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
felkereste Vöm József nemzetgyűlési 
képviselőt, aki RafTay pttapök cikkére 
vonatkozólag a következőket mon
dotta:

— Békét akartunk, aaért nem 
válaszoltam sem Rafíay püspök 
ur cikkére, sem a Ráday-utcai 

természetesen 
ki a politikai

Iheoitfgiai konviktus kurzuson ve- , l ,n7”zo‘tok Plain P<

1TM32.
; i ' c i •*' r—‘—’i,un- n«ne>u a segélyezés műnk-'”-

urnák a Szózat tegnapi számában I Etetés tervét is kidolgozzák.

lődéséről is a legnagyobb bizalommal 
nyilatkozott és annak a véleményének 
adott kifejezést, hogy.

a belpolitikai viszonyok megszi
lárdítása egyik előfeltétele annak, 
hogy az ententenál sikert érjenek 
el.

megjelent cikkét olvasva, fölvető
dött bennem a kérdés, hogy tu
lajdonképpen kivel akar harcolni 
a püspök ur? A keresztény poli
tikai kurzussal-e, vagy a katholi- 
kus egyházzal? A vallásáért meg
győződésből aggódó papot tiszte
lettel nézem, értem és megbecsü
löm, de nem harcolok vele, mert 
én nem akarok vallásháborút. A 
politikai ellenféllel szívesen ki
állók a porondra, de kérem, szí
veskedjék sisakjának rostélyát 
egy kissé felemelni, valamint cí
merét és színeit páncélján viselni, 
hogy lássam, minő politikai párt
nak, politikai iránynak, politikai 
érdeknek a képviselője. A poli
tikai fegyverharátság protestánsok 
és katholikusok körött sok" min
dent jelenthet, de Rellffionsmáu- 
gereit — nem. A dogmatikus va
luta nincs junktimban a politi
kaival.

— Van nálunk történelmi k<a- 
tholicizmus és van történelmi 
protestantizmus. Ez a tény. 
Mind egyiknek megvan a maga 
külön egyénisége, egyéniti sok 
minden tényezőn kívül mindegyi
ket a benne rejlő vallási meg
győződés. Ha ki kell béküinöm a 
történelmi ténynyel, ki kel] be- 
külnöm a tény egyéniségével is. 
Egyébként pedig hangsúlyozom, 
veszedelemnek tartom ezt a poli
tikailag nem indokolható nyug
talanságot.

A letfelsöbD tanács 
befejezte londoni tandükozM 

Llsyd Bsoraa
•an Rehioba utaiatt

Párii, április 10.
A Liburté értesülése szerint a leg

felsőbb tanács ma befejezte lon
doni tanácskozásai, amelynek során 
több nagyállásu francia hivatalnok 
részvételével a keleti kérdésekről 
tárgyalt. A tanács befejezte mun
kálatait és a franciu diplomaták 
holnap már vissza is térnek Pá-’ 
risba. Lloyd George miniszterei, 
nők a Delta nevű gőzössel San Re- 
moba utazott. (MTI.)

A semleges államok 
segítő akciója Magyar

országért
l’úrls, áprili. 11,

(A M. T. 1. szikratávirata.) Az Asso- 
cialcd Press tudósítója jdeuti.- A sem
leges orezágok znegiiizottü Április 
15-én konferenciát tartanak Páriában, 
amelyen arról fognak dönteni, hogy 
mennyi kölcsönt tudnak adni Lengyel
országnak, Örményországnak, Ausztriá. 
nők, Magyarországnak, Jugoeofcviá- 
nak és Csehországnak. A holland, dán, 
norvég és svéd kormányokat az án- 
tunt felhivia arra, l>ogy járuljanak 
hozzá az ,uj államoknak élelemmel és 
nyersanyaggal vató ellátáséhoz.. A PA- 
risha küldött megbízottak piáin pou-

i a 
azá-

Szitiyei Merse Pál emléke
Pékár Gyula, Bcrzaviozy Albert, 

Andrásey Gyula, Rákosi Jenő beszédei
A Szépművészeti Múzeumiján vu- 

síimep délután Szinyci Merse Púi em
lékén* ünnepélyt rendezett a magyar 

és közoktatásügyi mi-

márványom dísztermét 
gyönyörűen • feMúdtet- 
gobelinek fedték * az

királyi vallás- 
nisz tórium.

A muzeunt 
ez aticahnnbó) 
lék. A falatot 
iinmepi ülés elnökségének aai&tsla mö
gött délszaki növények közölt csillo
góit az elhunyt nügy művész 2>ronz 
mellszobra.

Az emelvényen Pékár Gyula közok
tatásügyi áBamtÜkár foglalta dl az 
elnöki széket, mellette gróf Andrássy 
Gyula, Berzeviczy Albert, Rákosi Jenő, 
Nádler Róbert, Bpsznay István, Csók 
István és Lázár Béla ültek. József fő
herceg, fiával József Ferenc főherceg
gel az emelvénytől balra lévő bár- 
sonyazékekben helyezkedett el.

Pontban négy órakor megérkezctl 
Horthy Miklós kormányzó, Magasházy 
százados szárnysegéd kíséretében. A 
múzeum előcsarnokában Pékár Gyufa 
államtitkár és 3 rendező-bizottság fo
gadta.

Az ünnep Palestrina: Tenebra* 
faste sunhz-gyászénekével kezdődött 
melyet a Magyar Királyi Operaiház 
énekkara adott elő. Ezután Pékár 
Gyula mondotta el ünnepi megnyitó
ját, majd pedig Berzeviczy Al
bert, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke mondta el emlékbe szódét.

Andrássy Gyula az Országos KépzÖ- 
anüvószeti Társulat és a Nemzeti Sza
lon elnöke, a két művész egyesület uc_ 
vében szólalt fel. Beszéde után Horthy 
Miklós kormányzó eltávozott * a kö
zönség felállással üdvözölte a kor
mányzót.

Nadler Róbert a Magyar Képzőmű
vészek Egyesülete, Bosznay István az 
Országos Kétpzőtmfüvészeli Főiskola ne
vében áldozott a nagy Mester amlé- 
kéaek. Rákosi Jenő mint újságíró szó
lalt fel. A gyásznak vége — mondotta 
— .fel a szivdk(kel! A- végzet hadiat 
üzent a magyar nemzetnek és ezt meg 
is kell vivnuuk, ebihez pedig emelt szi
vekre van szüksége. A magyar mithosz 
azt tanítja, hogy halhatatlanjainkat a 
másvilágon besorozzák Csaba királyfi! 
seregiébe, kj mindianyiszor, mikor Ma
gyarország válságos helyzetbe került, 
seregével aegítségére siet. Fogadalmat 
tesz s a jelenlevőkkel is megfogad tatja, 
hogy régi magyar szokás szerint Szí- 
nyei Mer se Pál hamvait hazaszállítjuk, 
de hazaszállítjuk a földet is, melyben 
nyugszik, a Tátrát, a Mátrát és a Pet
rát. Beszédlét szűnni nem akaró éljen
zéssel fogadta a hallgatóság. Csók lát
ván és Lázár Béla beszédei után az 
Ópenabáz énekkara a Himnuszt adta 
elő, melyiycl az ünnepség véget ért.

REDENZIONE

a Royal-Apollóban
Előadások kezdete 4,6 és 8 órakor.

MOZCtaEP OTTHON
VI., Taréi-körút 28 Telefon 144—SB

Rívenoár ll. része: Ravengír fogsága
A mai előadások kezdete: 4, »/<6, «/»8 és 0 után.

Pénztár d. e. 10—12, d. u 2 órától.

James Morrlson kalandja éS«
Milliomosok klubja

axOMNlABAN
EIOadások kezdete:, 4, 6 és 8 órakor
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HÍREK
— Kommunisták összeesküvése a 

jormányxó ellen. A Magyar Híradó 
íjalppti: A budapesti büntelőtörrényszék 
'mint rögtönitéiő bíróság dr. Tanger 
Jenő kúriai bíró elnöklésével zárt ajtók 
mögött szombaton egész délelőtt, majd 
^övid szünet után este 7 ÓTÓig fár- 
(gyaUa azt a statáriális bűnügyet, amely
nek vádlottjai a Horthy Miklós fővezér 
ellen tervezett merénylet előkészítésé- j 
tbeo részesek. A bíróság kihallgatta | 
Janiad a négy vádlottat, Mautner István 
mérnököt, Sliasnyi József tanítót, Ko- 
dytek János szerelőt és Feldmár Mar
iról) magánhivatalndkot. A vádlottak 
'kihallgatása után lefolytatták a* * egész 
bizonyítási eljárást is és a legnagyobb 
irészletességgel hallgatták, ki az ügy 
tanúit. Vasárnap délelőtt a porbeszé- 
!dek hangzottak el. Dr. Szolnok Jenő. 
Jkir. ügyész vádbeszéde után a védők 
szólaltaik fel. A rögtönitéiő biróság ez 

lügyhen az Ítéletet hétfőn délelőtt hir- 
dei ki.

I —. Renner kancellár tár palásai a> 
ólára minisztere!nőkkel. Mint Romá- 
jbój jelentik, Nitti mini^z.ter-hiők és 
:Renner dr. osztrák kancellár tegnap 
'délután több diplomata részvételével 
ipolitikai kérdésekről tárgyaltak és ezek 
‘eredményét hétfőn összegezik és le
lzárják- A gjarinatügyi minisztérium 
állami fogadát'rmeibcn az osztrák de- 
ilegáfiió tiszteletére ebédel adtak,'me
dvén Róma polgármestere is réartvett.

— Kiskereskedők ép kamarai vá
lasztások. Vasárnap zsúfolásig megtöl
tötték a detail-kereskedők a Központi 
Demokrata Kör nagvleonét, ahol a ka- 
marai választások ügyét tárgyalták. 

ÍA gyűlésen Bosnyák Izsó elnökölt, aki 
hosszabb beszédben ismertei te, hogy 
imiért keit kiskereskedőknek a ka
marába bekerülniük. Erősön támadta 
a nagykereskedőket, akik a de’ail- 
k eres Ijedők érdekeivel nem törődnek. 
Bársony Elemér, Pakots József, iKa- 
tona Béla közgazdasági író, Halász 

| István. Sebők Dezső, Rosenberg Lajos 
és több más kiskereskedő-testület ki- 
;küldöttei felszólalása uláu a gyűlés ki
mondotta, hogy a fővárosi detail-ke- 
ívskeó'ők szervezkednek és a kereske- 

íuclmi kamarai választásokou saját je
löltjeiket igyekeznek győzelemne jut- 

i talui.
— A prágai ‘nemzetgyőlés bezárá 

sát megakadályozta az ellenzék. A 
i pi ágai neqizeigyülésnek tegnap kellett 
Ivokm utolsó ülését tartania. Az ellea- 
Izék azonban, mint Bécsböl a Magyar 
Távirati Irodának jelentik, elhagyta • 

[termet, úgy hogy a Ház íiatároralkép- 
tclen lett és ezzel megakadályozta a 
nemzetgyűlés bezárását. A szociálde- 
mokraiták m az ellenzék küzdi t ebitől 

laz alkatomból vad szitkozódási jcJene- 
t**k  játszódtak le- A ^ociáldem ok ráták 
hangosan kiáltották: — A caászúrért 
mindent niegtencátek! A nemzetgyűlés 
záró ülését a jövő hét szerdáján fog
ják megtartani.

— Hadifoglyok haaatéréra Szibériá
ból. BéctbSi táviratozzék; A Neues 
Iricnr Tagblatt szerint néhány uap 
előtt a Minimaru japán gőzös igen 
sok szibériai osztrák hadifogoJylyfll 
Port-Said kikötőjébe érkezett. A gő
zös azóta elhagyta a kikötőt és valósz.i. 
nüleg a jövő hét végén befut Triesztbe. 
A hazatérők zöme az tokunkj táborban 
?olt. A foglyok elbeszélése szerint a 
bolsevisták feloszlatták a fogolytábort 
és a hadifoglyokra bízták a választást, 

haza akarnak -e utazni, pe
dig Szibériába^ akarnak maradni. 
(MTI.)

— Letartóztatott Bourbon hercegnő. 
Rómából jelentik: Bourbon Márta 
Beatrix hercegnőt, aki félmillió értékű 

^régj olasz képet akart < határon át- 
c.scmpéstni, egyik határállomáson le- 

iktatták. (MTí.)
— Az Ernst-muaeum aukatója.

I- ndkivüii éwtattóödiés mellett kezdő
di meg az Emst-muzeum aukciója, 

'Ji’clyen leginkább értékes porceliánok 
-erűitek eladásra. Az első nap erad- 
ményébői Ítélve az aukció — amely 
kntan-ben egész luéfen tart a tagsike. 
•íMrMwk kort fog hitwak

Az unjolok erélyes lewzélse Frantlaorszfij&oz 
Feszffltstg Anglia és Frandanrszéi küzltt a német véresek 

RÜuOna matt
Pttrís, Jpriiis 11.

(A MTI. szikratávtrata et budapesti 
rádió-állomás utján.) A péntek dél
előtti mmisstertMács utan, amelyen 
Mtilerand besrámolt kollegáinak a kül
ügyi helyzetről, délután 5 órától 7 

I óráig újabb minisztertanács volt. A 
j minisztcr-lnök, aki kézben kézhez vette 
i az angol jegyzéke^ újból tanácskozásra 
i hívta össze a kormány tagjait, hogy 
megtárgyalják azokat a kikötéseket, 
amelyeket Anglia tett a Tajnai váro
sok megszállása LVi-gyálran. A minisz
tertanács után Millerand megadta a 
francia kormány válaszát lord Dorby 
párisi angol nagykövetnek, akit késő 
este níásodizbep is magához kéretett.

London, április 10.
A 'limes jelentése szerint az an

gol kormánynak az a jegyzéke, 
amelyet tegnap adtaik át a francia 
kormánynak a németországi elő
nyomulás dolgában, nagyon eré
lyes hangit. A jegyzék kijei önti, 
hogy Franciaország magatartása 
komoly vitás kérdést vetett föl a 
békeszerződés végrehajtásával kap
csolatban, holott a békeszerződést 
aligha lehet másképpen végrelraj- 
tani, mint a szövetségesek egyöntetű 
föllépésével. Nyrlvántvaló, hogy ez 
a kérdés olyan nagy jelentőségű, 
hogy a szövetségesek közül egyik
nek sem léimé módjában az uj 
életrekelt Németországgal szemben

— Blfsgató parapcs. A bu<i&ix«bi kir. 
ütfyézség elfogató XMvrancsoé ndott ki 
K ad ócska Jánoa 31 érés róemüvöa. kis
pesti lakos éa Köves János kb. 32—34 
éves, nfe magánlhiv&talnok elleti.

— Kftsvetiea vonat Holtaadta és 
Bécs költ. Amsterdamból távira tor zák 
a M. T. /.-nak: A Telegraaf szerint ápid- 
Jis közepétől kezdva Hollandiáiból köz- 
velAen D. vonat fog közlekedni Becsbe 
és Miíánóba. N ponta két vonal fog in
dulni Kölnön és Frakfurton keresztül 
Becsbe és két vvwat Baselra keresztül 
Milánóba.

— öngyilkos fák«(i»iagy. A Hiuigásúa- 
asaállodábam Fali Jóoraf ffíhadnw’ 
mollMtötte magát. A menük súlyos sé
rülésével a h»lyőr«éffi kórházba soilii- 
kötik. T»ttt<iek »k*  ieanereleu.

— Gázmiriacfe. A Napik agy-utca. 30. 
g^ámu héa’xui Szopó Márta caalédleány 
véletlenül nyitvafelajtobte a gáBeo&pot 

g-éornérgesés kövekeatébon magiha.Lt. 
IloUteslét a tövvAuvMéki orvostani in- 
téaetbe vitték.

SzlnMz- R HlmuJflonsdgoK

megoldani. Á jegyzék utasítja a pá
risi angol nagykövetet, ne vegyen 
rései a nagykövetek konferenciájá
nak olyan ülésein, amelyeken a né
met békeszerződéit érintő kérdé
sekről tárgyalnak, ha Franciaország 
nem ad biztosítékot arra nézve, 
hogy ezután a szövetségesekkel 
egyetértőén fog cselekedni. (MTI.) 

5 Becs, április 11.
(A MTI. magánjeleniése.) A Rcichs- 

poitnftk jelentik Berlinből: Az esseni 
központi lanács közli, hogy a ruhr- 
vidéki harcokban 680 ember esett el. 
A kórházakban 963 sebesültet ápol
nak. Péntek óta a védőrség az egész 
Éirhrvidóket megszállva tartja.

A franciák előrenyomulása.

Bécs, április lb
(A MTI. magánjelentésc.) A Relchs- 

post szerint a franciák Hanaun kereső
iül Grosdcmh óimnál tovább nyomultak 
előre. Északon megszánták tegnap 
Bibert és Uringent.

Essen, április 10. 
(Wolff.) A vörös bandák Essenben 

. való garázdálkodásuk idején felületes 
, becslés szerint legalább tízmillió márka 
, kárt okoztak. Bizonyos, hogy a kör 

tüzetes megállapítása után ez az1 ösz- 
■ szeg jelentékenyen emelkedni fog. 
; Dorlmundban körülbelül négymillió 
I márka1 kárt okoztak a vörös írandók 
i (MTI.)

szór hidegen hagyott. De inast, negy
ven emberért szorongtam. A szereplők, 
a rendezők, ügyelők. disztolezők, vilá
gítók, sőt még a súgó működését is 
visszafojtott lélekzettel lestem, — mert 
mindezeknek óriása befolyása lehet 
egy darab sikerében, vagy bukásában.

De meggyőződtem arról is, amit 
már régen hittem s amit oly sokszor: ----- --------- - uumirsvK niuuja vmiu ivri siruw
Hangoztattam k, hogy n színpadon a ciós olasz sláger kerül hétfőtől kezdve
vezető szerep a színészek kezében van. I 
Az iról? ... Az mellékes. Ha a szí
nészek jól játszanak, teljes a siker s 
a legjobb darüb elbukik, ha hozzá 
nem értő színészek kezében a szerep.

Silvió kapitányban a Magyar Szín
ház művészei minden várakozásomat 
felülmúlták.
mintha nem a szerepüket, hffnem sa
ját énjüket, saját drámájukat adták 

j volna. A siker igy nem az enyém, min
den eiker az övék.

I E pillaalban lélekszakadva rohant
I be a társalgóba a rendező, karonra- 
| gadta Csortos Gyulát s vonszolta be

felé, < szinjMulra. A közönség tomboló 
tetszéssel látni kívánta a szerzőt 4 a .

Mindegyik úgy játszott, i folytonos izgalomban tartja a közönsé- 
' get. Előadások 4. 6 és 8 órakor kez
dődnek.

Cstrtos Gyula — SIIvío kapitányról
A Magva,- Színház, butim társalgó

termében kerestük fel Cfortos Gyufát, 
a Silvió kapitány szerzőjét, abban a 
pillanatban. mikor a dráma premier
jének első felvonása után legördült a 
függöny. A színpadi siker mámorító 
hatása meglátszott a testhez simuló 
frakkban s ragyogó ingpdastronban 
tündöklő szerzőt, ki láliliatólag mag 
volt illetődve, a hatalmas sikertől, me
lyet darabja aratott.

-r Hogy mit érzek e piHaiurtbam, — 
mondotta Csortos, — azt szavakkal 
kifejezni felén nem is lehet. Építőmű
vész, ki évekig tartó tervazgetésót, 
szorgos munka és verajtékező vaju- 
kásak után att látja pompázatos aeép- 
séféHmn a monumentális épületet, osz
lopsoros. sooborcaoportos, tornyos di
szkben pompázni, talán m érezheti 
ugyanazt, amit e pillanatban én érzek.

Színpadi sikerben, hosasu azinésai j 
pályafutásom atatt, hála leiemnek; 
volt már réssem, de ez a színpadi si 1 
kér erősen különbözik a régiektől. 
Eddig mindig csak nuiga'mért, a szere
peimért aggódtam, csak az én sikerem ' 
érdeWt, e M további seren, sok jánek bcHlktas alwMáéeáviü Btor ctak

* A Sllvlo kapitány második elő
adása is a mély ineghatódások és 
ünneplések jegyében folyt le. A közön
ség ováciészerü tapsokkal hívta n szer- 
zőket és szereplőket, akik számtalan
szor jelentek meg a függöny előtt, sőt 
még a vasfüggöny előtt is. Jövő vasár
nap délután 3 órakor mérsékelt hely
árakkal a Kis lord kerül szánra, szom
baton délután pedig rendkívül mérsé
kelt helyárakkal 2% órai kezdettel a 
Rákosl-szinésaiskolg növendékei vizsga., 
olvadásául A dolovai nábob lánya című 
színmüvet jólszszák.

♦ Váltogat!süni előre kelnek el a 
jogvek a Cigánygrófné össze*  előadá
saira. mely a jövő hét müsÓTát is 
teljesen betölti. Jövő héten vasárnap 
délután ismét a János vitézt adják 3 
órai kezdetei, rendes helyárakkal, 
Fedák Sárival a cimsi'.?rpb*?n.

♦ Bajor Biti, Psthsíí fe MaUny hár
masa, a Gyermektragédia forró leve
gője. nagy irodalmi értéke és művészi 
díszletek: minden együtt naponta az 
írtől só hegyig megtölti a Belvárosi 
Szánlvázat.

* Az Apolló Kabaré iljuratris két 
vendége: Fedik Sári és Rózsahegyi Kál
mán a S. ép Sulimon Sári című tanyai 
történet két jellegzetes pnrúsztflgurá-

néhány napig gyönyörködtetik az 
Apolló Kabaré közönségét. Mert da
cára a zsúfolt házaknak, az Apolló 
Kabaré tavaszi programra ja úgy kí
vánja. hogy az uj műsor még április 
első felében bemutatóra kerüljön. A 
bemutatót készen váró uj műsor kö
zéppontjában Fediák Sári és Rózsahegyi 
Kálmán vendégjátéka fog állaní, akik
nek ezúttal is két parádés-szerep nyújt 
nagyszerű alkalmat tökéletes művészi 
alakításra. Az uj nmisor az Apolló Ka
baré kivájó tnüvésí5gárdáf<át egy sereg 
pompás tréfa, hlüett, bohózat és ma
gán szám keretében foglalkoztatja és 
ar előjelekből ítélve az uj műsor sikere 
messze <ul fo^ja szárnyalni az idény 
eddigi sikereit.

* Kökény Ilona, llcsvay Rózsi, Borosa 
Cézfl, továbbá Bársony. Ka/bos. Bánóczi, 
Abonyi pompás együttese, továjibá a 
szesón leggazdagabb műsora naponta 
táblás házat vonz az Andrássy-uti 
Színházba.

* A Rcdenzione a Royal-Apollóben, 
Szombaton délelőtt a magyar -klérus 
előkelőségei és a társadalom számos 
kitűnősége állapították meg a Royal- 
Apolló főpróbáján, hogy az olasz Cines- 
gyárnak ez a nagyszerű filmproduk- 
tuma betetőzése m indának. amit film el
ragadó!, nemeset és gigantikusát nyúj
taná képes. A megváltás (ez a film ma
gyar címe) méltó utóda a Quo Vadis- 
nak és a Cabiriá-nak. Grandiózus tö- 
megjelenelck, a sivatagiján vadállatok
kal való küzdelmek, a főszereplő: Daina 
Garenne megrázótan tökéletes játéka és 
a többi látványosság káprázatos ösz- 
szelevői a nagy koncepciónak. A Royal- 
Ajpollóban — ahol a film mától kezdve 
kerül színre — 4. 6 és 8 órakor kez
dődnek az előadások.

* Mozkókép-Otthon. A Ravengár II. 
része: Ravengár fogsága nv’g fokozza 
azt a rendkívüli érdeklőd-, d, amit a 
Ravengár I. része a fővárosban keltett. 
Most már kibontakozik a Ravengár 
nagystílű felépítése és sejtetni engedi 
a III. és IV. rész érdek-feszítő esemé
nyeit. Kitünően hat az, hogy a Ra
vengár I. részének tartalmát a II- résa 
kezdete előtt kivetítik a vászonra.

* James Morrison kalandja és a 
Milliomosok klubja című kél szenvá-

bemutatásra az Omniában. James Moj- 
rison kalandja a távol afrikai gyarma
tokon játszódik le a száműzöl teli (közt, 
ahonnan James Morrison, az ártatlanul1 
elitéit, megszökik.' A Milliomosok 
klubja egy irig-vérig amerikai törté
net. melynek izgalmas cselekménye

szappant használ az igazi dáma!
Kapható mindenütt 

^ Készíti: Hunnia Oyúgytár, Erzséhet-körut 56

c.

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Taka
rékpénztár hetven kettedik és hetven- 
:; harmadik üzletévére vonatkozó :: 

rendes
1920. április hó 17-én, délután 4 óra
kor, közipouti oeztályábao (Budapest, V. 
kor., Dorottya-utca 4. szám, saját épü
letében) tartja, melyre a t. c. részvé
nyesek az alapszabályok 12.. 14. és 15. 
§-ai értelmében tisztelettel meghivmtnak. 

Flvlrosl Clrcws&«
fényei előadás

az egész megnyitó műsorral. Csütörtök, szombat, 
vasit- és ünnepnap délután fél 4-kor nagy előadás

HIRDETÉS
Részvényeseink folyó év március h. 

14-én tbrtott közgyűlésének határoz.Ka 
értelmében részvényeink folyó év julius 
hó 1-én esedékes 29-ik szelvényei (folyú 
évi április 15-töl kezdve 40 (negyven) 
koronával váltatnak be a Wiener Bank- 
verain pénztárainál, Budapesten, V.. 
Nádorutca 4 sí. é« Bfoaben, I, 8chot- 
tengassfl 8. sz.

Budapestül, 1620. április hó 9-én.
Magyar Rvggyantagyár B.-Tára,

magiha.Lt


l ü BUDAPEST, l»20. április ií.
T

SPORT
Labdarúgás

Kit nemzetközi, öt elsőosztályu és 
IlweWM-gy másodosztályú bajnoki lah- 
Iderugó-mérkőzés került eldöntésre va
sárnap délután, amelyek nagyrésze pa- 
ipirfarma szerinti eredménnyel végző
dött. A nemzetközi mérkőzések közül 
o bécsi Amatőr győzelmet aratott, az 
]MTK azonban könnyen győzött a 
plVAC fölött. A kétnapos nemzetközi 
mérkőzés mérleg*? tehát a következő: 
'három magyar győzelem és egy osztrák 
győzelem.

j Nemzetközi mérkőzések: MTK— 
’VVÁC ö,:ö (1:0). Végig nagyon köny- 
nyen győzőit a bajnokcsapat, ameiv- 
Inek egy pillanatig sem volt komoly 
ellenfele a M'.IC. Ragyogóan játszott 
'különösen a csatársor és abban Őrt ti 
és Braun. A bécsiek gyöngén szerepel
tek. A gólokat a két kiváló csatár es 
Winjkler rúgták. — Amatőr—BTC 
1:0. Durva mérkőzés, amelyen a jobb 
csapat győzött.

Elsőosztályu bajnokság: FTC— 
Vas- ég fémmunkások 2:0 (2:0). Az
első gólt Tóth korneréböl Pataki fe
jelte a hálóba. A második Szabó ér
deme. A mérkőzés durva volt és a má
sodik -félidőben levonultak a Vasasok 
a bitói Ítélkezés miatt, de tovább ját
szottak. — MAC—TTC 2:2 (1:0). Há
rom tizenegyes büntető-rúgást lőttel; a 
mérkőzésen, amelyből két gól esett. — 
'■Újpest Torna-Egylet—Nemzeti Sport- 
Club 2:0 (0:0). — Budapesti Atlétikai 
\Klub—Újpesti Törekvés Sport-Egylet 
•1:0 (0:0). — III. kerületi Torna-'és 
Vívó-Egylet—M üegyeteml A tlétikal
IFootball-Club 1:0 (1:0).
j Másodosztályú bajnokság. Slobbc- 
\csoport: V. kér. SC—MTE 1:0 (0:0, 
\Wekerlcttelepi SC—Ékszerészek 2: 1 
|(2: 1), FIÁK—JAC 0: 0, 7Atglói Turul— 
]EMTK 1:0 (0:0), Megye?—Pénzin
tézetek 5:0 (3:0), VÁC—Testvériség 
11:1 (1:0), URA K—Előre 1:1 (1: 0)‘,
^Kárpáti csoport: BSE—Acél TE 1:1 
|(0: 0) ,ELAC—MLK 2:1 (1:0) ,BEVV— 
\0TE 2:0 (1:0), BTK—FSC 0:0.1
ETC—VMTE 1:1 (0:0), KAOE—Vér
éhalom 7:0 (3:0), BEAC—JSC 1:0 

A Pestvidéki VersenyegyesüHet ma 
'délután kezdte meg hatnapos tavaszi j 
-bmntingjét a megyeri pályán. A lég- | 
fiatalabb, de egyúttal legagilisabb ver. i 
feenyt rendező egyesület szintén részt • 
kér abból az akcióból, amely a bécsi j 
[versenyek elmaradásáért kárpótolná i 
ia'karja a mostanában óriási költséggel; 
[dolgozó isbáilótulajdonosokat és erA- 
detileg négy napra tervezett meetingjét 
hat napra bővitette, bízván abban, 
hogy a könnyebben megközelíthető me
gyeri pályán a siker elmaradhatatlan. 
Egy püttmtás a programmra eléggé W- 
oonyitja, hogy az istállótulajdonosok 
kellőképpen méltányolták az egyesület
igyekezetót, mert alig van számba- 
Vjébcttí istálló, amely lovaival ne pi«- 
ly űznék az elég tekintélyes dijakért és 
egy pillantás a tribünökre és az, elöl
tük elterülő térségre, viszont kelleté
nél is zajosabban hirdette, hogy a kö- 
íjjönstg is hű maradt a pályáihoz és a 
\Szilas-handikapnál olyan magasra 
csapott a játékkedv, mintha a derhyt 
•futották volna le. A 15.000 koronás 
dijat egyébként Mátyásföld nyerte meg 
()‘tc és Micike ellen, az egész1 délután 

I részitles eredménye pedig a következő: 
i 1. Megnyitó verseny. 1*2.000 korona. 
12000 (méter. 1. Torpedó (Szabó S.), 2. 
’Stry (Reinwald), 3. Búvár (Szalui L.). 
Futott még: Berohan, Vidám, Detnir 
iBaseli, Postás. 1 h. első, 2 h. harmaduk. 
Tót.: 10: 140, helyre. 20: 28, 18, 17.

II. Gátverscny. 12.000 korona. 2400 
anéter. 1. OUvla (Gyurgyev), 2. Wolf.

Keletié*
Kiboer

Minden este ’.rti órakor
PALLAY ANNA

nagyhirii Ügcprlmadonna és müvesz- 
nftvendíkei vendégjátéka. valamint a 
rendkívül nagy Áprilisi hiüisor

ram (Kopúilanszky), 3. Conine (Né
meth T.). 2 h. első, 1K U harmadik. 
Tót.: 10:14.

III. Szilas-handlkap. 15.000 korona. 
1200 m. 1. Mátyásföld (Csiszár I.), 2. 
Ó te (Vondrák), 3. Micike (Biernácky), 
Futott még: Gemall, Lipse, Pandora, 
Ráadás, Szorgos, Fecskendő, Büki, Bac. 
carat II., Petroll, Ischá-riot, Szép 
öcsém, Finyás II., Hafncr, Pandúr, 
Tuskó.

IV'. Akadályverseny-handikap. 10.000 
korona. 4800 méter. 1. Csendes (Fries), 

I 2. Csaba (Izményi), 3. Nóra( Vastag) 
i f'<7W>. 4 h. első. TŐI.: 10: 20.

. V. Hároméves nyeretlenek versenye. 
12.000 korona. 1400 mérte. 1. Cu- 

\dar (Szabó L. II.) 2. Palmyra 
| í Reinwald). 3. Komorén (Eperjessy). 
i Futott még: Haliakul;, Fonál, Kaszás, 
' Maciura, Elnök. 2 h. első, 2 h. harma- 
i dik. Tol.: 10:19, helyre: ,10. 20, 21, 

I VI. fíandikap. 10.000 K. 2400 m. 
I 1. Romanelli (Stecker). 2. Selica (Ro- 
jik). 3. Fitos (Shejbal); Futott még; 
Gallipoli, Virilist, Pintyőke, Kártyás 

III., Atta Troli, Susan. 1% h. első, 2 h. 
i harmadik. Tót.: 10:80, helyre: 20:32, 
| 44. 3G. -............. .

KÖZGAZDASÁG

Megalakul a suéd-magyaF bank
30 millió korona lesz az alaptőkéje

A Hétfői Napló jelentette elsőnek, 
hogy egy svéd konzorcium, amelynek 
élén a stockholmi Hoejjmann^ég áll, 
svéd-magyar részvénytársaságot akar 
létesíteni nagyszabású export-import 
üzletek lebonyolítására. Az uj vállal
kozás egyik főcélja, hogy rotációs pa
pirost hozzon be Magyarországba éis 
ennek ellenében tőlünk különféle ex
portárut kapjon. Az újságpapír-beho
zatal és a svéd és a magyar érdekelt
ség létrehozása ügyiében dr. Agai Béla 
legutóbb Stockholmban járt, ahonnan 
ma érkezett vissza Budapestre. Értesü
lésünk szerint tárgyalásai teljes ered
ményre vezettek és a svéd-magyar 
részvénytársaság, amely szoros üzleti 
összeköttetésbe fog .lépni svéd érdekelt
ségnek a nemzeti államokban és a 
semleges államokban már működő 
vagy alakuló érdekeltségéivel, a Kö
zépeurópai árukereskedclmi r.-t. céggél 
rövidesen meg is fog alakulni. Az uj 
részvénytársaság alaptőkéje 30 millió 
korona lesz. A svéd érdekeltség kikül
döttei a hét végén 'érkeznek Buda
pestre.

A kávéházi magánforgalom ma igen 
szilárd volt és úgy a valuták, min* a 
részvények erőteljesen szilárdultak, 
mert mindenre vevő volt. Pénz volt, a 
Déli vasútra, Salgótarjánira és a Fa* 
ban^r? is- A korlátpiacon erősen keres
ték a Danicát, Gunimit, Lámpát, i 
Lángot ós a Hazai Fa termelőt. A va
lutapiacon a márkin és a dollár emel
kedett. Hír szerint a jövő héten fogják 
bevezetni a tőzsdére a Viktória Fabu
torgyár és a Liget-szanatórium részvé
nyeit

A Magyar-olasz bank megalakulása, 
A hivatalos lap mai száma közli a 
Fabank és az Országos bank közgyűlési I 
hirdetményét, amelynek napirendjén a 

! két banknak, a Magyar-olasz bank 
rt.-ba való beolvadása fölötti határozat-i 
hozatal szerepel. A Magyar-olasz bank | 
rl. 300 millió K alaptőkével és 193 mii 
lió tartaléktőkével alakul meg. Az igiiz- 
galósági indítvány szerint a Fabank- 
részvényesek t egy Fabank részvényre, 
két Magyar-olasz bank részvényt kap-1 
nak. Az Országos bank részvényesei 25! 

i darab részvény ellenében 42 darab rész-1 
; vényt fognak kapni. A Fabank és az 
1 Országos bank egyklőhen április 19-én, 
hétfőn 10 órakor tartják meg a fúziót 
elhatározó közgyűlést. A Magyar olasz 
bank elnöke Custiglioni, alelnclkei Ma 
darassy-Beck Gyula báró és Fónagy 
Aladár, vezérigazgatója dr. Éber An’aí 
lesznek. Az Agriir bank rövidesen szín

tón beleolvad „a Magyar-olasz baiikba. 
Az átmeneti időben vezérigazgató- 
helyettesi címmel dr. Elek Sándor fogja 
vezetni az Agráribanikot.

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Ta
karékpénztár 72-ik és 73-ik üzletéiről 
szóló 1918. és 1919. évi egyesített mérle
gét 7,4<j3.O75 korona 40 fillér* tiszta nye
reséggel zárja és az irta^gatósfig az ápri
lis hó 17-ikéTe eRvbehivott közgyűlésnek 
javasolni fogja, hogy az alapszabály szerű 
levonások után az 1918. és 1919. évi szel
vények egyenként 65 koronával váltassa
nak be és ig.v az 1918. és 1919-iki kél 
esztendőre együttesen részvénycnkinl 1.30 
korona osztalékkép a részvények között 
felosztassák.

Magyar Fakcrcskedők Hitelintézete 
r,-t. Az igazgatóság megállapította a 
folyó évi április hó 19-ére cgyfo-ehi 
>andó közgyűlés elé terjesztendő 
1918—1919. évi mérleget, amely 
15,661.528.68 K tiszta nyereséggel z:i- 
tul. Az igazgatóság javasolni fogja, 
hogy az alapszabáiyszerü levonások 
plán fennmaradó összegből 1—300.000 
íZÚijiu 9QO.OOO darab részvény ulán az
1918. évre részvényenként 20 K, az 
összes 360.000 darab részvény után 
pedig az 1918. évre részvényenként 
iigyaj^csak 20 I< osztalék fizettessék. 
Javasolni fogja tovédbá, hogy a Ma
gyar Fakereskedők Hitelintézete r.-t. a 
Magyar-olasz bank részvénytársasággal 
egyesüljön.

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rész
vénytársulat. Az igazgatóság szombati 
ülésében megállapította az 1919. évi zár 
szánrtidásokat és elhatározta, hogy az áp
rilis 28-ára egybehívott rendes közgyűlés
nek részvényenként 40 korona osztalék 
kifizetését fogja indítványozni.

A Viktória Fabutorgyár részvényei a 
tőzsdén. A Fabank érdekkörébe tartozó 
Viktória Fabutorgyár fí.-T. részvényeinek 
tözjsdei jegyzését és lajstromozását a 
tőzsdetanács szombati ülésén megengedte. 
A részvényeket a Fabank e hét elején 
fogja bevezetni. A részvények iránt az 
utóbi napokban már élénk érdeklődés 
mutatkozott, de áru kevés volt a piacon. 
Az árfolyam 1600—1650 korona, körül 
ingadozott;

A Mezőgazdasági Ipar R.-T. üzletéivé. 
A Mczőgazqaságl Ipar R.-T. közgyűlése az
1919. üzleti évre 2,008.659.94 korona tisz
ta nyereséget állapított meg, melyből 
304.938 koronát & tartalékalap javadal
mazására, 200.000 koronát a társasági 
tisztviselők és alkalmazottak nyugdíj
alapjára, 176.000 korona 67 fillért pedig 
a következő üzletév számlájára fordítot
tak. Az 1919. üzletévre esedékes szelvé
nyek 10-töl kezdödöleg 60 K-val fognak 
beváltaim, ami a részvénytöke tizenöt
százalékának felel meg.

A Roessemann és Kühnomann R.-T. 
legutóbb tártott rendkívüli közgyűlésén 
alaptőkéjének 4 millió koronáról 10 millió 
koronára való fölemelését határozta el. 
Ezt a tőkeemelést a vállalat budapesti, 
bécsi és paágai tdepeinek fejlődése és 
ú jabb rokon vállalatoknak a réBavénytár- 
saság érdekkörébe való bevonása tette 
szükségessé.

Fölemelték a sör árát. A sörgyá
rak évek ó4a négy és fél fokos sört hoz
tak forgalomba. A pénzügyminisztérium 
két héttol ezelőtt hatálvou kivül helyezte 
azft a rendeletet, mely a háború alatt a 
magasabb fokú sörök gyártását megtil
totta. A gyárak ennélfogva áttérnek a 
magasabb fokú sörök gyártásúra, neveze
tesen akkép, hogy kétfajta sört hoznak 
forgalomba. Egyet 6 ós egy 9 és fél fok 
tartalmú minőségben. Minthogy szüksé
gessé vált az uj árak iuegáB&pitása, a 6 
fokú sör gyári ára 550 koronában és a 
9 ós fél fokos 800 koronában állapítta
tott meg hektoliterenként. Ez alkalomból 
a vendéglői, kávéházi és kiskereskedelmi 
árak megfelelően maximálva lesznek.

DIANINO k'KXd.óial 1H1I111U kereszthuros.

Wásner, Rádav-utca 18.
ügyleteket lebonyolítunk. TŐZSDEI 
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I F la / kezés <Uipentes NEUSCHLOSZ 
I Lilin TESTVÉREK, VI., Lovag-utca 20-

Alanltva: 1900. Telefon: 76-69.

BRILLláNST, ■ |
horrlb.lis **-------- •-■-
áron vesz V

INGER éliaxerhí;
Rottcnbitlei-iHca 2 4 
TelCÍVU Jv«sel 52-64

Hamis fogakat 
Platinát 
Ékszert 
Aranyat
Ezüstöt
Cigarettatárcát 
dísztárgyakat

GO 
CO

Weenix, Alt,

Egész héten naponta 

oz Ernst-muzeum aukciói 
Budapest

XI. Nagy gyűjtemény, moly áll 
híres mesterektől eredő képekből: 
(Bassano, Bloemaert, Casanova, l>ie- 
prábeck. Frankén, Guercino. Ho
nul tan, Huchtenburg, Ostade, Ryan, 
Seybold. Sebbastino, . .12,.
Amerling, Danliauser, Fiiger. Gauer- 
niann, Kaulbaoh, Lampi, Poter, 
Ranftl. Waldmüller, Barabás, Bölun, 
Horovitz, Lotz, Markó, Medn.vánsziky 
Munkácsy, Molnár, Mészöly, Székely, 
Szinn.vei stb. továbbá értékes Hol- 
litschi fajanszok, porcellánok. (Wien, 
Mcissen. Höchsf, Frankén  thai, He- 
rend. stb.) üvep?scrlegek a XVII. és 
XVIII. századból, ezüst- és arany
tárgyak. szelencék, ékszerek, bron

zok. szőnyegeik és bútorokból.
Naponta délelőtt Kll*tZü és délután 
544-től kezdve. A katalógus ára 20 K

Kemény tűzifa 
aprítva, házhoz szállítva, pincébe rakva 
csak teljes fuvarban K 118.*—, megren
delhető: Brummel Lipót, VII., Erzsé
bet-körút 42. (Dob-utca Barkán.) Vik
tória fa- és szénraktár. Telefon: József 
:: 116—46. sz.

Nemzeti (Royal) Orfeum
Minden este Vs8 órakor

7tII7VI1 Zerkovitz—Harmat szenzációs operettje. 
LévAaU Brother8 Mack, Slsters Merkei, Jögi- 
mar Rlchards, Piláf és az összes színházi- és 

varieté-attrakciók.

Royal-Kaüaré ISW.Is'sk

ÖHOLÉS ELLEN ST“vapaiika Halrrestorer-t
New hajfestöszer, hanem a hai eredeti 6zinét adja 
vissza. Ara 30 K és postaköltség. Kapható: City 
progérla, IV., Eskü-ut 5 és Honvéd drogéria, 

L, Atilla-körűt 2.

rilliánst.gyöngyöt 
aranyat, ezüstöt, régisége
ket VESZEK a LEŐMAGA. 
sabb Árban vágó, 

Népszlnház-u, 7. Tel. Jőzs.; 42-29. Házhoz jövök

T1-, W^TTDI? ni féle rendelő-intézet yr V UKEDI
JA _ Rendelés egész nap

Hírest, VII., HrtKöcxl-ut 32. l.em

OdVA5 F0QAI LESZo*

NEX Hé NE^l HZÓZNŐL 

DIANA FOGKRÉMET# 

Mindonült kaphatói 
i ******<**^»,w*«*wa»n«»Mrtw^
■ Fclt-lö, szerkesztő:

SZOMAH.LZY ISTVÁN
Tár■ zcrUn: lök:

|Dr. ELEK IIIT.Ó és PAJOR MÁTYÁS 
1„UJSAgCZE.\í'‘ .ll.-T, BUDAPEST,


