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A kőtengerből i
A nyomorúságokból, a siralmak 

/Árosából megint kivittek ma egy 
csapat gyermeket a boldog Hollan
diába, ahoü rántott csirke, fehér 
kalács terem a fáko,n, tejszinhabos 
kakaó folyik a patakokban, ahol 
minden élő ember úgy szereti, tá
mogatja és tiszteli egymást, mintha 
ugyanegy család tagja volna. A sze
gény, lezüllőtt, koravén pesti gye
rekeket a mesebeli vonat szuszogva | 
viszi el Eldorádó országába, mely-1 
röl eddig csak a meséskönyveik
ben olvastak. De nemcsak a drága, I 
kedves Hollandia akarja megbíz- i 
lalni, kipirositani a kis magyar j 
fiukat és leányokat, hanem egy se
reg más ország is: Svájcban, Spa
nyolországban, sőt Angliában is 
üléseznek, leveleznek, táviratoznak 
már a bizottságok, melyek az ár
tatlan kis szenvedők szomorú gyér, 
mekéletét megédesíteni akarják. A 
gyűlölködés óceánjában, mely szá
zadévek minden vetését elpusztí
totta, hát mégis vannak még szige
tek, ahol a politika mérges láp vilá
gai helyett az emberi jóság és ne
messég liliomai virágoznak. A ver- 
saillesi határozatoknál, san-remói 
kommünikéknél, a ruhr-vidéki ulti
mátumoknál mennyivel szebb em
beri dokumentum a hollandi pol
gármester távirata, melyben a kis 
magyar gyerekek jövetelét sürgeti, 
a saragossai érsek beszéde, mely
ben ogy egész évi ellátást kínál a 
szegény pesti penészvirágocskák- 
nak, az angol asszonyok, a svájci 
gyárosok határozata, hogy ezer ma
gával tehetetlen apróságot meg
mentenek az éh-haláltól.

. •

Én, kedves olvasóm, már szinte 
megszoktam az enyhe gyomorgör
csöt, amit a reggeli teám mellé: 
adott szacharin okoz, keserűen 
iszom a feketét és negyven kilomé
tert gyalogolok napjában, hogy csa
ládom számára egy félkiló kristály
cukrot szerezhessek, s ezalatt a fo- 
garasi-ut pincéiben tiz vaggon cu
kor vonul félre szerényen a nyilvá
nossúg clöl. A detektívek, akik a 
minap milliárdokra rugó közszük
ségleti cikket találtak a Közraktá
rakban, most a cukor, a szén, a 
lekvár garmadáit fedezték fel a föld 
alatt, ahová kincsüket, az óvatos 
milliomosok elrejtették. Vájjon mi 
minden lehet még eldugva a pesti 
földben? Ha egy uj Henszlmann 
Pesten ásatásokat rendezne, alkal
masint nagyobb ritkaságok kerül
nének felszínre. mint valamikor aj 
római fürdő tájékán. Egy fantasz-l 
tikus, francia regényt olvastam egv-' 
szer a földalatti Kowa városáról, 
ahol n mit sem sejtő amerikaiak 
lába alatt a bőség és gazdagság or- , 
giáit ülte a titokzatos kínai kolónia.' 
Szegény francia regényíró! Mennyi
vel gyakorlatibb férfiú nála a pesti 
lánckereskedő, aki a valóságban is 
meg tudja csinálni a földalatti 
Kowátl I

„Még nincs vége s hfiimrunfilr
— mondta Uovd Cnorse a fraiula hírlapíróknak
— í ’erand francia miniszterelnök Saa Memoha 
utazá.. — Olaszország és Eeígsvm Franclaerszás

mellett
Paris, április 18.

(A M. T. 1. szilzralávircn'a a buda
pesti rádióállomás utián.)

Millerand miniszterelnök pénteken 
este Parisból San Remoba utazott. Út
jában elkísérték Venizclos görög mi
niszterelnök, Mikalakopulos görög kül
ügyminiszter, Foch marsall vezérka
rának főbb tisztjeivel, Wilson mar
sall, az angol csapatok főparancs
noka, lord Curzon. Nagvbritannia kül
ügyminisztere. Szombaton kelt uíra 
Parisból San Remoba a japán. vala
mint a belga bizottság.

Paris, február 18.
(A 3/. T. I. szikratávira fa a buda

pesti rádióállomás utján.).
Millerand min’sz'erelnök külöuvo- 

natát. am-I\ szombaton délelőtt érke
zett Marseillebe, a pályaudvaron a pic
iét, továbbá Monroe és Dcsgoipa tá
bornokok, valamint Baussan tenger
nagy fogadták. A második különvonat 
amelyen a belga miniszterek és a ja
pán küldöttség utaztak, délelőtt 10 
óra 20 perckor haladt át Marseille en.

Páris. február 18.
(A .V. T. I. szikratávirata a buda

pesti rádióállomás utján.
Lloyd George pénteken délután 

Marseillcbe érkezett. Amikor a pos- 
fagözösről partraszállt, a tömeg lel
kesen tüntetett mellette. Lloyd 
GeoTge a hirlapí.ók előtt a követ
kező nyilatkozatot tette:

Millerand, Lloyd George, lord 
Beatty tengernagy és kíséretük Idcérk 
Nlttl miniszteréinek fogadta az olasz 
Johnson, az Egyesült-Államok követe 
követ kijelentette, hogy csak átutazik 
Sclaloja külügyminiszternél ndvarlass 
vább folytatja útját Rómába. (M. T. 1.)

— Mint a világ szabadságának 
bajvívója, egész életemben a világ
szabadság útját akarom kövelr.i. 
Senki nálam jobban nem vei szá
mot azokkal az áldozatokkal, 
amelyeket Franci a orsziáfí hozott 
a háború folyamán. A világ egyet
len országa sem telt annvil, mint 
ez az ország; Soha svon fogok er
ről megfeledkezni és mindig ez 
lebeg a szemein . elölt, amikor 
igyekszem mindent meglenni nz 
Önök érdekében, ugv ezen a san 
remoi értekezleten, mint azokon, 
amelyek ezt követni fogják. Mi a 
mi szoros együltmíiködésínkn’k 
és egymásba vetett bizalmunknak 
köszönhettük, hogy a háborút 
megnyertük. Ugyanilyen módon 
bizlosilhaliuk csak a ii,•.!<•••< 
gyümölcse;! is. Az cgyelieu főté
tel Irhát, hogv együtt haladjunk. .

Még nem vagyunk a végé:*, és 

ezért ís egyesültén kell ma

radnánk.

Mindenféle nehézség elo.->Ja á- 
sár.a a legjipbb .rqóu az, ha a. leg
nagyobb nyillság&il viseltetünk 
egymás iranyáljan. A civilizáció 
jövője ni tói függ, hogy Francia- 
ország és Anglia szoros egység
ben maradjanak, a szövetségesek 
megőrizzék egyetértésüket és a 
békeszerződés végre!iaj!assék.

San Remo, április 18. 
Ctírzon, Foch marsall, Wilson marsall, 
őriek. A vendégeket a pályaudvaron 

miniszterek társaságában. Később 
n pályaudvarra érkezett. Az amerikai 
Sau Rcmon, Nlttl miniszterelnöknél és 
ági látogatást fog tenni és azután to-

M flmnsi SBert
a matrarküiimttÜlMl

Életkúrdős raánk 
a bei- 6s külpolftHia Ssszhongja

(A Hétfői Napló tudósítójától.)

Budapest; április 18.

A Külügyi Társaság vasárnap dél
előtt 11 órakor alakult meg a Magyar 
Tudományos Akadémia épületében 
tartott gyűlésen. Az alakuló kÖigyü’.é 
sen a békedelegádó legkiválóbb tag- . ezután Appongi & múllak külpolitika

I

gróföt. Bcrzeviczy Alberté;. Csernoch 
János dr. bihornok-nereegpriniás', 7 e- 
leky Pál grófot és Wlassics Gyula bú
ról. Apponyi Albert gróf nagyszabású 
székfogla'ó beszédet mondott. melybtn 
a magyarság külpolitikájának múltját, 
jelenét és jövőjű: tárgyalta.

— Mindenekelőtt -■ kezdte beszé
dét — forró köszönet.■! mondok bizal
mukért. mely olyan küteless’gkei ró 
r ím. melyeknek- megMolni lehel'égem 
szerint nekem igen kedves, ’ilkeinhcz 
és szivemhez nőtt felad,it. Ismertette

sen a bckedeiegacjo u uruimu
jain !<i"iil knzi<merl pnlitllínsok, a In- ' Iái. majrl n kMyerés nltinl időkre téri 
doinúnyos élei és a nemzetgyűlés szá ét A német szövetségre alapitolt po- 
mos képviselője, továbbá a növílág ve. lilika. folytatta, heli/es és szütesösrenl 
zctö tagjai jelentek meg. Olt voltak: troli az előbbi viszonyok között, mert 
tndrássa ltyula gróf, Wekcrle Sándor, a minket fenyegető orosz veszély ellen 
sokorópátkai S:abó István, ---------- “ v -•
Béla, klcbehberg Kunó gróf, 
mezg Albert, . Haffrlfl Sándor,

............ VOlt az cioawi viseuiiyuN kwuii,. uil-il
' n minket fpnvrffíilö orosz veszély ellen 

Földes csak ott tudtunk támogatást találni. 
Berze-1 (Úgy van! Úgy vnbll A baj az volt. 
Teleki] hogy vgy N’ém•.•torssá•» részéről, mint 

Pál* gwif. Az előkészítő bizottság neve-I a monarchia récéről ezen a . helyes 
Ik , Paliért ‘.fajos beszélt, majd az alapon nem rptették fél helgn polill- 
aBvbeizvütU'k körfslkiUlAsíal elnökké Ml. Magyaromig teljesen, szabad 
választották Ápponyi Albert grófot, orientációval mehet ezenluli ktUMbb- 
iSr.nimftökkiS pedig AndtiífU üyulaI bájának vezetéssé elé, megválasztva

ezentúl szövetségeseit ott, ahol a nem
zeti rekonstrukció munkájában min
den tekintetben a legjobb akaratot és 
a legbaiályosabb segítséget nyerheti.

Külpolitikánk nj iránya.

—- Soha sem volt Majy-i'országra 
nózvá? oj.Yan élo'kérdés a külügvHi te
kintetében a helyes orientáció megvá
lasztása, mint ma, másfelől talán soha 
sem volt még okán epocha, ameivb.m 
kü’ügv és b'Iiigv amivira összenbTek 

I volna, min: most, amikor bc’polili- 
I kánkbau és annak- minden lénvkeoésé- 
í ben minőig tekint: ltel kell l;nniinJt 
arra, hogy a>ok kifelé müven kihalást 
gyakorinak. 1 Helvcshk.) De kjs .n-eiu- 
zétekre. mini a mi'yenk a mostani áMa- 

i pótban, midőn nemzeti rekonstruk
ciónk nagv munkájában felt;IJeifül rá 

| vagyunk szorulva a müveit államok- 
[ nak úgy erkölcsi, mint anyagi lárno- 
■gatűsár?. iánk názw egyenesén élet
kérdés. hogy a mi belügyi politikán
kat ös-szhangha ludjuk' b^ni: azzal a 
törekvéssel, hogv a müv it világnak 
iis7 eleiét és r<. konszenvét magunknak 
biztosítsuk.

— .4 legjobb prnpagandi rm.nka 
e~, hogy Magyarország t.'uyieg azt 
a gaydoloiot ébressze azoknál a ha
talmaknál, amelyek ma a világ 
sorsa jeleli döntenek, hogy Kelet- 
Európának nyngalíná cgp erős Ma
gyaré, rr-zág által jobbár. van 
biztosítva, mint bármely alakulót 

áltál.

— Talán van némi hivató'Iságom 
erről a témáról beszélni. — mert da
cára anák. a lárkozoifsúgnak, mely
re a Neullvb.cn ’ időző magvar béktde- 
legáeió kárhoztatva volt — nincs az 
az elzártság, különösen, ha hetekig 
tart, nielv lehetetlenné benne bizonyom 
ha nein is hivatalos, érintkezéseket és 
bizonyos észleléseket. Nem egy tapasz
talásunk volt, bizonyos már keletke
zőben levő összcköttct'ésck fonala hir
telen megszakadt némeluxitt előfor
duló visszatetsző jclefiségek folytán. Ez 
megcáfolhatatlan, a tényekben is meg^ 
nyilvánuló valóság.

Belí-nyugotlni nem fogunk

— A ránk erőszakolni kívánt, 14- 
bfefckte|ésc!<e| ■ nyrdvnló ismeri min. 
denki vallja, hogy Magyarország ezek, 
he a békeíellélelekbo belenyugodni 
soha sem fog. fUgy von! Taps.) Hogy 
a formai elintézés mi lesz, aláimuk-e, 
nem inunk-e alá. erről a kérdésről ta
lán nia senkinek sem szabad kevésbbé 

►nyilatkoznia, mini é|M*n nekem. A I:é- 
kedeleeáció nevében hivatva leszek e 
részijén az első szót kimondani. De 
akármi történjék, akármilyen forma
ságokat erőszakolhatnak ki belőlünk 

' a kényszerhelyzetben, nincs és nem 
! hagyunk kétség *t aziránt, hogy ez be- 
i lenyugvást nem jelenthet.
| Ha bel‘nyugvást ez nenj jeleul- 
[ bet. milyen eszközökkel törekszünk 

az említett feltételek módorilására? 
Orientációnk a leghatúrozoltaibban bé
kés természetű, minden 1 célunk eléré
sére. elsősorban és a végletekig a bé
kés eszközöket akarjuk igénybe venni.

Békés eszközökkel
Ha mi beiügyeinknek konszolidálása 

és célt:’.dnto- v< r.eté»e óllal az igazságot 
kézzclfoghaló'á tudjuk lenni, hogy 

körülöttünk a mesterkélten össze- 
l költ alkotmányok a stabilitás

inak, a • ngugalvningk garanciáját

Neullvb.cn
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Rubinek Gyula
a fúzió és az ui keresztények eilen
A .kisgazdájáért nem

!S

nem nyújtják, de egy erős, a 
maga természetes határaiban fenn
tartott, vagy legalább megközelítő 
Magyarország a Kdeiről jövő fel
forgató veszélyeknek és az európai 
civilizáció ellen támasztólI veszé

lyeknek legerősebb gátja,
..em reménytelen előliünk annak ax' 
iiInak kövélflés.' amely | a nemzetek 
Rzövetsé^ől szóló szerződési f. jezelek 
19. szakasza számunkra előír. U'-'V. 
hogy ueirmMík ideális szciuponllxü, de , 
a jól felfogolt magyar érdekpolitika 
.V?iÚRon1.jáhó1 is a bekapcsolódás « 
nemznlek szövetsége melleit most m‘d>- va .... . ...... -..............
induló mozgalomba ránk nézve rend- | c;^.e]^rp PíIV felhívásban csúcsosodik 

| ki. amelylien az aláírók a már annvi- 
' szór magkis^jcfilt tüziól sürgetik. Már 
a felhívás Icözzélétek* n’án valószinü- 

| nek látszott, hogv ennek a <iekla<ráció- 
1*^ | nak épen olyan kevéssé lesz sikere,

1 mint a többi ilve.n iránvu kísérletek- 
nek, de mára bizonyossá váll, hogv 

a fúzió most sem fog sikerülni.

A kísérletet ugyanis
sem fogadták azzal a
amely a tárgyalások alapjához múlha
tatlanul szükséges és mig a keresz- 
' nemzeti párton azt mondják,

,v nem hajlandók a fúzió kedvéért
! prű^ramm jukon vá’loztalni, addig a 
kisgazdapárton az a vélemény, hogv 
az események egyre inkább

megbzilárditjtik a párt talaját,

választás pedig bizonyosan 
számbeli többséget és 
a pártot csak hálrá- 
Nem tartják azonban 

kizártnak, hogy sokorópálkai Szabó 
néhány hívével a fúzió mellett foglal 
állást és ebben az esetben ők kilépné
nek a kisgazdapártból. Sokorópálkai 
Szabó ugvan megcáfolta ezeket a hí
reket, de - értesülésünk szerint — ez 
a feltevés nem alaptalan.

Hogy Klebelsberg gróf és hívei a fú
zió sikertelensége esetén milyen irány
ban folytatják akciójukat, az. még kér
déses. Egyesek a külön párt megala
kítását sürgetik, nébánvgn azonban 
már kijelentették, hogv az uj pártela- 
kulásban nőin követik Klcbelsbergéket.

Kecskemét, április 18.

Rubinek Gyula földUnivelésügyi mi
niszter 'pénteken délután Kecsekemétre 
érkezett Mcskó Zoltán és Kaán Károly 
államtitkárok kíséretében, vaahnint a 
kisgazdapárt több tagjával. Este szük- 
körü társasvacsora volt, amelyen Ru
binek Gyula miniszter és Mcskó Zol
tán államtilkár a politikai helyzetről 
és a Kisgazdapárt programmjáról nyi
latkoztak.

Szomzatou a miniszter a két állam
titkár kíséretében különféle látogatá
sokat lelt, majd este társasvacsora 
volt, amelyen Kovács Sándor párt
elnök biztosította a minisztert a kis 
gazdapárt törhetetlen ragaszkodásáról 
és határtalan bizalmáról.

A kás^azdapárt n«m fuzionál samuvei 
£ A földmlvalésügyli miniszter nyilatkozata 
k föltíbirtokreformról — A nemzetgyűlés

további
Budapest, április 18 

Az az akció, anu'bel Kltbcisbcrg 
' Kunó és Teleki Pál grófok indifotthk.

kisüli fontosságú, mert azzal, 
lem. talán még előbb, mint sem a: 
rendes diplomáciai összeköttetéseink} 
ténvleg helyreáll janiik, a miivel! álla- j 
moknak hasonló célra alkotott tarsa- } 
dalmi szerveivel már összeköt Ifié? be i 
lépünk. már olt tudjuk azt a szellemi | 
áramlatot megindítani, amely a mi 
igazságunk •Tis'merleléséhez adja
Isten és remélem - békés utón fog 
n i’ikcl elvezetni.

A tekYl omress
I hogy

egyik párton 
.^i ni púi iával,

munkájc
Riibinek áyúiá válaszúban nyilatko

zott a politikai helyzetről. A Kisgazda 
párt -4- mondottá többek között el
van tőikéivé arra, hogy a választáso
kon vallott programmját minden kö
rülmények között megvalósítja. Erre 
teljes garanciát nyújtanak a párt tör
hetetlen hívei, akik bár először kerül
tek be most a partementbe, politikai 
érettségüknek eddig is fényes tanú
bizonyságát adták. A Keresztény Nem
zeti Pártiból kiindult és a Kisgazdapárt 
ellen irányuló törekvések, amelyek 
guvernéménlális párt alakításának jel
szava alatt a kereszténységet megbon
taná igyekeztek, teljesen megtörtek a 
mi szilárdságunkon, becsületes akara
tunkon. komoly elhatározásunkon és

Mögyarcrsiíéigon nem veit 
fei utasokat

— A Hétfői Napló tudósítójától. ■—
Szombaton délután Ilire terjedt Bu

dapesten. hogv a keleti-expresz — 
amelv Budapest kikerülésével közleke
dik Paris és Budapest között a jö
vőben újra felveszi útirány iba Buua- , 
pestet és igv Magyart,. -............. .
csolja újra a világí'orgalomba. A hi.r 
ilyen módon nem felel meg a valóság
nak. Mindössze csak annyi igaz, hogv 
vasárnap reggel — egyetlen egyszer, 
kivételesen — Magyarországon is ke
resztül lül a híres Simplon vonat. Csü
törtökön reggel elindult a keleii-ex- 
press Pársból és csak Bécsiben értesül
tek. hogv Jugoszlávián a vonat nem 
mehet keresztül, mert péntek reggel 
óla vasutas sziláik van egész Jugo
szláviában és a horvál vasutasok nem 
hajlandók még az idegen vonalnak 
sem utal engedni a sztrájk területen át.

A Becsbe érkezeit S * iplon-express 
néni tudta útját folytatni és a Simolon- 
túisiiság kénytelen volt sürgőn vik-g a 
magyar kormánytól engedélyi k&ni, 
hogv vonata egykori útirányán keresz
tül. Budapesten át vehesse útját Bu
karestbe;

A magvar kormány készséggel adta 
meg az engedélyt és vasárnap reggel 
7 óra 50 perckor befutott a Simplon 
vonat a ferencvárosi pályaudvarra.

Elegáns expross mozdony, hal bár
sonyüléses Pulmann kocsi, ennyiből 
áll a?, egész express vonat, amely a 
reggeli órákban Ijerobogolt a pálya
udvarra. Mindössze tizenhat utasa 
volt, előkelő inlernacionális társaság. 
Ezen a vonalon utazott haza egy ro
mán bizottság Párlsból. kél Konslaníi- 
cápolyba tarló amerikai milliomos, 
akik már elkezdték európai kőrútjukat 
és egy francia moziszinész társasát], 
akik Görögországban akarnak felvéte
leket csinálni

Budapesten tíz percei állott a Simp- 
lon-express és indult tovább Szabadka 
felé.

Értesülésünk szerint Budapesté;, kí
vül Magyarországon nem áll meg a ke
leti e.rprcss. Magvar utast egyáltalán 
nem vesz fel, bár voltak olyanok akik 
szombaton a vonal megérkezése elölt 
minden protekciói felkutattak. hogv 
keleti utjukhoz a Simplon-expresst 
♦génvbe vehessék.

a Tiszántúli 
meghozzák a 

__________  _ így a fúzióval 
•országot is bekap- | nyok érthetik.

tünkön, komoly elhatározásunkon 
bekövetkezett az, hogy

Keresztény Nemzeti Egyesülés 
Pártja háromfelé szakadt, 
mert soha sem is volt egy

séges.

Ha csakugyan keresztény Magyar
országot akarunk,

azoknak kezében kell lenni a 
hatalomnak, akik nem ma let

tek keresztények.

Szilárd meggyőződése, hogy a tiszán
túli választásokon más, mint kisgazda
képviselő nem jut be és a kisgazdapárt 
abszolút többségű pártja lesz a nem
zetgyűlésnek.

Meskő Zoltán államtitkár beszélt 
ezután nagy hatással.

Vasárnap délelőtt a Gazdasági Egye
sület helyiségében a választópolgárok 
előtt nyilatkozott Rubinek Gyula a 
politikai s gazdasági kérdésekről. Hang
súlyozottan kijelenti, hogy minden ha
lasztó törekvéssel szembe fog szállni, 
amelyek azt célozzák, hogy a fÖld- 
birtokreformról szóló törvényjavasla
tot ez a nemzetgyűlés ne hozza telő 
alá.

bolsevikiek kitünően-' nyaraltok — Po. 
gúny Józsefre emlékezve, míg ma Is 
lmngosan kezd hullámozni n Balaton.' 
vize — a szegény pesti polgár azon
ban Budapesten nyaralt a nagykör 
utón, esetiig a gyiijtofog-liázbazi. Al 
háború utolsó nyarán a kormány ren- 
dezni kbímtu a nyaralás kérdését, ki.- 
is tttliíölt egy átniejvizsgóló bizoltsá- 
gol. amelv tényleg el is utazott az.* 
egyes fürdőhelyekre, hogy megakadá
lyozza a vendéglósijk és szállodások 
.uzsoráskodásrít. fiz a l>izpUság azon 
ban egv hibát kávaiéit el. Egyel, de 
legalább is nagyot. Vgjanis au</usztu«- 
blin ula:olt a: e<jyes füritSüre, mittor 
a boldog nyár már a végefelé járt. így 
történi., hogy a vendéglősök és szál
lodások egész nyáron nyugodtan és 
zavartalanul ártlrágitottok.

E pillanatban még áprilist írunk, 
a nyár még messze van, tehát az Ál
lamnál. még elég idő áll rendelkezé
sére. hogy rendezze a nyaralás kérdé
sét. A szegény, sápadt pesti gyerek
nek és az agyondolgozoll pesti hiva
talnoknak életkérdés a nyaralás. Jövő 
nemzedékek egészsége függ altól, hogy 
a gyerekek elutaziiassanak. hogy él
vezhessék a levegőváltozást. Épp ezért 
a komiánijnak eggik legfontosabb fel- 
adata, hogy idejekorán teremtsen ren 
llelt a fürdőhelyekén ét a ngár elején 
akadálgo::a meg a: árilrágllátf, ne /» 
dig a nyár végén.

Bízunk benne, hogy a múltakon 
okulva, az Armegállapitó Bizottság a* 
idei n.váron nem aguguszl-uslmn kezdi 
meg működését, hanem még idejében 
lehetővé teszi, hogy a nyaralás örö
meiben ne csak többszörös milliomo
sok. hanem többszörös, de szegény^ 
családapák is részesülhessenek.

Akik ennek a reformnak tör
vénnyé válását halasztani 
akarják, azok többek, mint 
huzaárulók és uj forradalmat 

akarnak.
őszre a teformpt meg kell valósítani, 
keresztül kell vinni, mert másképp uj 
forradalom előtt állunk. A nagy éljen
zéssel és tapssal fogadott beszéd lilán 
Katin Károly államtilkár tarlóit elő
adást. Délután a miniszter az állam
titkárok kíséretében Szentkirályra 
ment, ahol szintén nyilatkozott az ősz. 
szes politikai kérdésekről.

BRiLLIÁNST,
horribilis A *’** "”***
áron vesz V

INGER ékszferMz
Rottcnbtller-utca 24

! Telefon József 52-64

_ ügyleteket lebonyolítunk. TŐZSDE!
nrill f MEGBÍZÁSOKAT elfogadunk. Ertc- r rlli/ kézé* díjmentes .-. NEUSCHLOSZ I LIIL TESTVÉREK; VI., Lovag-utca 20- 

Atapitva : 190U. Telefon: 76—09.

Dr FÜREDIIG!
——— ■ Rendelés égést nap
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Wgynzirt!
Közeliik o nyirslns! 
A kormánynak kell me«- 
alitidályosnl az árdrágí
tó kát a nyaralóhelyeken

A régi jó időkben, a háború elölt, 
áriiis vége felé a pesti családapa már 
javában törte a lejét, hogy hová utaz
zék nyaralni!? Ki Siófokra, Tálrafiircd- 
re, Csorba tóra, esetleg a Lidóra. Abbá
ziába. Viareggióba, avagy Nagymaros
ra, Zehegénybe készült. Es nem készült 
hiábíi, mert valahová okvetlen eluta
zott. A nyári hónapokban majdnem 
mindenki elutazott Budapestről, kivéve 
Újházi Edét, • aki azt vallotta, hogy 
nyaralni legjobban Budapesten lehel 
és ezért minden nyáron illmaradt. A 
mester azóta már egy boldogabb hazá
ban elmélkedik a földi dolgok felelt, 
ahol nincs nyaralás, nincs telelés, a 
szegény budapestieknek azonban ma 
nagyobb probléma a nyaralás, nihil

Mert a nyaralás nem luxus. A nya 
ralás szükséges-valami a munkás em
berek számára és ezért ffz Államnak 
mindenképpen rendezni kell a nyaralás 
kérdését.

Az Országos ÁrVizsgáló Bizottság 
legutóbb már foglalkozott a fürdőhe
lyek áraival és Degré Miklós elnök in
dítványára elhatározta, hogy csak a 
kimondottan gyógyfürdőik árait álla
pítva ineg. a többi nyaralóhelyeken pe. 
dig a szubad kereskedelem elvét 
hagyja érvényesülni. Ez a határozat 
egyenesen tarthatatlan. Ismételjük, 
hogy a nyaralás népi luxus és nem
csak annak kell fürdőre utaznia, aki
nek csúza van. de annak is, akinek 
kimondottan nincs semmi baja, csak 
levegőváltozásra és pihenésre van 
szüksége. Balatoufüreden tehát meg
védi az Arvizsgáló Bizottság a nyara
lást, de Nagymaroson nem. Ez pedig 
tehetetlen és igazságtalan álláspont.

Az elmúlt évheti a bolsevikiek in
tézték ezt a kérué.st és mondanunk 
sem kell, hogv ngy Intézték, amint a 
többi közérdekű kérdéseket. A vezér-

Nyugat csillaga
Dustin Farnum-fllin 

Dráma a nagy Nyugatról 
Naponta í, 6, 8-kor a

Royal-Apollóban

^Jl^SáKOVSZKA

’lABARIN^®

Alá es mindennap este léi 8 órakor

CSÓRTOíGYULA
vendégfellípése

„A vészjel* c. amerikai történetben

BmntonHMyW
Szanatóriuma, szállodái, szénsavas für
dője teljes üzemben. Igazgató-főorvos j 
dr Sschmidt Ferenc. Szávbetegeju 
ideg- és vesebajosok páratlo.nul Álló 
gyógjhélye. - Üdülőknek ideális tar
tózkodás. -- NyimalmAs pihenőé. — 
Elsőrendű ellátás. Kényelmes uta
zás a közvetlen vonalhoz csatolt kü
lön kocsiban. BefizáHáshoz igazolványt) 
és fel világosiit ást nyűit a vállalal 
irodája: VIII. Népszinhá*-utea 22 
szám. Balatonfüredi a.vógy- e% ternió 
szetes áványvia mindenütt kapható

az QmHIÁBAH
Előadások kezdete: 4, 6 és 8 órakor :

MOZGÓKÉP OTTHON
VI., Teréz-körut 28 Telefon 144—91 

RkVhNaáH. III. részi 
KUzdennak a leeeufiBan

A mai e'. . 'V: kndetft: 4. "i«, •» é« 9 után.
Pénztár <1. e. 10—12, d. u. 2 órától
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__ Iiflller miniszter az iparosok jö
vőjéről. A Keresztény Iparosok Orszá- 

/gos! Szövetsége vasárnap délelőtt a Vi
gadóban népes nagygyűlést tartott, me- 
lven Haller István közoktatásügyi mi
niszter is megjeleni és nagy beszédet 
tartott a krímii iparosság jövőjéről. A 
gyűlést Pckovits János, a Szövetség 

.elnöke nyitotta meg, majd Sándor 
[Béla iparos beszéli az iparkamarai vá- 
' laszhksok fontosságáról. Ezután Haller 

István miniszter szólalt lel s az. iparos
ság jövőjéről szóba felemlíti, hogy 
mindenki az állam segítségét várja, 
ami a legnagyobb baj, mert a?: állam
nak pem az a feladata. A kisiparosság 
eddig sokat politizált, de nem a maga 
érdekében. Máról-holnapra nem lehet 
mindent megváltoztatni, de már ké
szülnek a szakminisztériumokban azok 
a törvények, mely-k a magyar iparos
ság helyzetét orvosolják. Az ipartörvény 

. revíziója elkészült, jönni fog az árdrá
gító visszaéléseket büntető törvényja- 

’ vaslat. in oly vissza fogja állítani a bot
büntetést. A kÖzszállitási törvény nem 
engedi majd a protekciós milliós cé- 

jgek lultengését. A miniszt ?r nagy 1el- 
iszéssel fogadott beszéde után Miklós 
[Ferenc. Bálint Menyhért és Pekovifs 
János szólallak fel, mire a gyűlés végei 
ért-

Elindult Hollandiába m üdülő 
gyermekek második csoportja. Vasár
nap délután pontban 5 órakor 24 ko 
csiból álló klórházvonattal ismét 600 
üdülésre szoruló gyermek indult Hol 
landia felé. A kicsikék már a kora 
délutáni órákban gyülekeztek a pálya
udvaron hozzá tartozóik kíséretében, 
ahol a második osztályú váróteremben 
helyezték el őket. A gyermekek a fel
ügyelő polgári 
vöröskereszt es
csoportonként kocsikba szálltak és 
pontosan ö órakor megindult velük a 
vonat, hogy Bruck-Királyhidán. Be
csen és Baselén át Hollandia felé vi
gye őket.

— Kereskedők gyűlése a kamarai 
választások ügyében. A fővárosi kis- és 
közéipkere.skcdök vasárnap gyűlést tar
tottak a központi demokrata kör he- 

! lyiségében, melyen a kamarai válasz- 
i lások kérdését tárgyalták. Bosnyák 
|Tzsó elnöki megnyitójáén kijelentette, 
[hogy mozgalmuk nem irányul a ke- 
jresztény keresokedők ellen, kikkel 
; mindenkor igen jó viszonyban voltak, 
■ hanem képviseletet óhajtanak a kis- 
' keres kellőiknek is a kamarában. Mir- 
1 ler Sándor és Rosenberg Lipót felszó- 
[ laktsa után Pető Sándor képviselő 
ibuzdította a kereskedőket az összelar 
tásra, melyre az elkövetkezendő súlyos 
időkben nagy szükségük l^sz. Pakots 
József iró a XII. választókerület, Bár
sony Elemér a józsefvárosi kereske

dők csatlakozását jelentette be a moz
galomhoz. Dr. Vida. Popper Vilmos és 

\Singcr Elemér felszólalása után a gyu- 
! lés véget ért.

A Ferenc József-tntózet 
finnepe. A m. kir. Ferenc József ne
velő intézet a háborúban hősi halált 
halt volt növendékeiért május hó felé
ben a Mátyás-templomban gyászisten 
tiszteletiét fart és ezért, kéri az elesett 
ifjak hozráaTözóit és összes volt nö
vendékeit. hogy címüket a» intézel 
sportklubjával (IL, Hona-utca 4.) 
mielőbb közöljék.

— Az Otthon közgyűlése. Az Otthon 
írók és Hírlapírók Köre vasárnap dél
után tartotta meg Hottsy Pál alelnök 

| elnökléséivel ez é<vi rendes közgyűlését. 
jHoilsy elnök mégnyiVójáibWi visszftpil 
laiitást vetett a kör legutóbbi éldtóre 
é« megállaipHülta, hogy tavaly óIr 
olyan események mentek végbe e falak 
között, amelyekért a kör vezetősége 
sem a felelősséget nem vállalja, sem 

[pedig a szolidaritást. Dr. Kun Andor fö- 
• titkár terjesztette elő a köt évi jelen
tését. Balassa József határozati javas
latot terjesztett ölő, amelyben imlilvá- 
nyoria, hogy az Otthon-kör társadalmi 
életét és gazdasági lerendezését uj. 
alapokra helyezzék. Korcsmáros Nán
dor feb-ó’.'lfisa iftfhi a határozati ,;n- 
vaslalot egyhangúlag elfogadták. .Vé-

I

iskolai tanítónők és 
ápolónők kíséretében

Belgium ellen
Kifogásolja Frankfurt megszállását

Bérűn, április 18. 
Brüsszeli jelentés szerint az angol kormány rosszalását fejezte ki a belga 

kormánynyal szemben azért, mert belga katonaságot küldött Frankfurtba, 
mielőtt ebben az ügyben érdeklődőit volna Anglia .magatartása felől. (MTI.)

gül Mázéi Ernő a sajtószabadság mel
lett .tartott beszédei. Köziben a válasz
iá sokai ej le ti ék meg. Elnök lett *2gy- 
gulag Iloilsv Pál- A megüresedett alel
nöki állásokra inog válasz, tolták Honit? 
Ferenc min. lan., sajtófőnököt és dr. 
Kun Andort. Főtitkárrá: Hegedűs 
Gyulát, pénztáros dr. Hányán Sándor 
leli. Megválasztották még számvizs
gálóul dr. Rákosy Endréi és uj igazga
tókká Szirmay Ödönt és {jutassa Józse
fet. A közgyűlés felkérte Szomaliázy 
István alelnököt a négytagú igazgató
ság vezetésére.

Fényes László sajtópere. Fényes 
László három esztendővel ezelőtt egy 
esti lapban több cikket irt, amelyben 
Dénes Gy. Aladárt, a fővárosi műszer
üzem igazgatóját támadta. Dénes Gy. 
Aladárt hűtlen kezelés és egvéb vagyon i sárnap délután 
elleni bűncselekmények miatt a buda- ■ 
pesti büntető törvényszéken másfélévi ■ 
börtönre ítéltél; el, de a budapesti kir. ! 
ítélőtábla rehabilitálta a volt igazgatót] 
és az összes vádak alól felmentették. ’ 
A felmentő ítélet jogerőre emelkedett 
és Dénes Gy. Aladár Fényes László 
támadó cikkei miatt sajtó utján elkö
vetett rágalmazás és becsületsértés vé- 
sége címén sajtópert indított. Ezt a 
sajtápört ma tárgyalja a budapesti 
büntetőtörvény szék dr. Nagy Béla 
elnöklésével-

— Egy beteglátognfó meghalt a be
teg ágyánál. özvegy Horváth Istvánná 
vasárnap délután egynegyed ötkor lá
togatóba ment az uj Szent .Tános-kór- 
házha egy barátnőjéhez. Pár percig 
beszélgetlek, a beteg anaszkodni kez
dett, ami annyira leverő hatással volt 
Horváth Istvánnéra, hogy elsápadt és 
rosszul lett. Amikor hozzá rohantak, 
már eszméletlen volt és alig pár perc 
múlva meghalt. Szegény özvegy Hor
váth Istvánnét a tragikus betej’látola
tásról a törvényszék bonctani inté
zetébe szál Utót Iák.

— Halálozás. özvegy Schmiedt Ig- 
nácné folyó hó 18-án, hosszas szenve
dés után elhunyt. Temetése kedden 
délután három órakor lesz.

— Kémény tűs «s Abbázia felett. Va
sárnap este MII órakor, az Abbázia 
kávéház előtt rengeteg tömeg állóit és 
nézték, amint a kávéhát fölött a tetőről 
óriási íüstromolvagok szállnak föl. A 
füsfltel együtt szikrák röpködtek a le
vegőben. Telefonoztak a tűzoltóság
nak, mel yegy szerelvénnyel sietett a 
tűz szintéi vére. .Amikor megérkeztek, 
az egész Oktogon-tér egv fftsttenger- 
bgn volt A közönség ijedten menekült 
a kávéhártból, de csakhamar kiderült, 
hogy a réiniilelre komoly ok uem volt. 
Az egyik kémény gyulladt ki és a tűz
oltók félórái munka után elhárították 
a veszedelmet.

— Plncotűs. A Thököly-ut 13. szátnu
házban n pincék el yiség kigyulladt. A 
tűzoltók nngv készlettel vonultak ki és 
este hét órára eloltották a tüzet. A tűz 
okát a rendőri bizottság nem tudta meg- 
állapítani, de valószínű, hogy valaki 
gondatlanságból égő gyertyával ment a 
pincébe és az egvik pineerekesz Hizeiőfa- 
készWt gyertyájával véletlenül felgyúj
totta. ,

— Villamos gáaoláe- A Krisztina- 
kftfút 10. számú ház előtt Jeose’x egy 
villamoskocsiról Samu Mlhályné 50 éves 
asszony. A kocsi kerekei jobb csontját 
összeró ne sóit ák-

— Tűs a gázgyárban. A Soroksári
üt 68. Szám alatti a Budapesti Gázgyár 
telepén egv szerelő műbele vasárnap 
délután négy ótnkoT kigyulladt. A köz 
ponti én IX. kerületi tüzörség azonnal 
megjelent a gázgyárnál és közel másfél 
óráig tartó munkával a tüzet lokalizálta. 
.4 kár kösd JizdWrer korona.

— -.BdláfoÜYUfcd gyögyfürdö mai hlrite 
lésén* felhívjuk oh.W'fok figyelmét. Be- 
v'»Allá*;;K’y. ifl.TtnlviHn-'; és fcS ii-mótóst-j 
nyújt a vállalat irodája, Vili., Népszínház-

meríti ki dúsgazdag lartal.nút, ami an- 
,nál inkább érthető, mert annyi szenzá
ciót tartalmaz, hogy azt egy elnevezés
sel nem lehet kifejezésre juttatni. Van 
a 3-ik részben utasaival a mélységi) 
zuhanó autó, bányarobhanás és ige. 
sok más meglepő esemény. Bizonyt 
azonban, hogy a levegőben lefolyó cs< 
lekniény kimagaslik mindezek közű’ 
Szédítő magasságban felrobban eg 
léghajó, amelyből Grace Darinond egy 
lejtőernyővel ugrik ki, kísérője pedi 
a tengerbe ugrik belőle Ez a rész nem
csak tartalmával emelkedik ki, hanem 
terjedelmével is legteljesebb mérvben 
elégíti ki a közönséget. A műsort 
Horthy kormányzó ur debreceni és 
nyíregyházai ünnepi bevonulásáról 
készült filnifelvételek fogják díszíteni, 
amelyek megérkezte mára* helyeztetett 
kilátásba.
(*) S'a rabul hercegnője.Az Omnia moz- 

gókéjipalotának jövő héten páratlan film- 
eseménye lesz. Egy káprázatos kiáEilásu, 
kivételes rendezői stílust jelentő keleti 
témájú dráma, amelynek csillogó miliő
jéből szinte az ezeregyéjszaka álomvilága 
rajzolódik elő. .A Boszporus partján, tehát 
Kelet legfanlásztíkusrtbban szép tájain 
készült a fölvétel. Minden egyes jelenet 
kábító levegőjét ontja a minarétcs csoda- 
országnak, s az az exotikumokkal túl
fűtött szerelmi történet, amelv az ősi 
Istambul színes falai között e filmbe 
transz.ponálv& lezajlik, különleges gyö
nyörűségeket fog kelteni a nézőkben. Á 
lüktető drámuiságu filmrogCnynek Stambul 
hercegnője a címe és az események po
rondján egy török előkelőségnek és egv 
európai idegennek vad versengését látjuk 
egy szépséges konslantinápolvi nő kc- 

íyolitása tel- 
M___  ..j____  _____ -n—-. ■ Az idei sze
zonnak egyik legmagasrendüh,') lilmeso- 
ménye a kép, amely a külföldről a. leg
nagyobb sikerek pretenziójával érkezik 
hozzánk.

(*) A Royal-Apol’ó uj fiiniallrak- 
A filmeknek 
egyike a lcg- 

1 eg népszer iibbek- 
Miwnár azon-

*) Második jubüéűma felé halad a Ci- 
gánygrófné változatlan táblás házak 
mellett, melynek előadásai a Király-s.zin- 
ház jövő heti műsorát is teljesen betöltik. 
Szombaton délután fél 3 órakor rend
kívül mérsékelt holvárikkal a Rákosi- 
iskola ‘növendékei vizsgaclőadásáiul a 
Mágnás Miskát adják, jövő vasárnap 
délután a Pillangó főhadnagyot játsszák, 
mérsékelt helyárak melleit. 
(*) Lélekemelő hatású a Silvio kapitány 

minden egyes előadása, indvet a közön
ség tüntető íapsai kisérnek. A kitűnő da
rabot hétfőn, kedden, csütörtökön, pénte
ken és vasárnap este játsszák, szerdán és 
szómba Ion a nagysikerű Éva és a férfiak 
van műsoron. Holnap és a jövő hét va

jín pedig A kis lordot ad
ják. mérsékelt helyúrak mellett.

(♦) Premiér az Apos4ó-Kabaréban. 
Nagysikerű szezonjának alkalmasint 
utolsó premiérjéhez érkezett el az 
Apolló-Kabaré az este. Műsor, a hatal
mas tapsförgeteg azonban inkább az 
évad deleiöjérc emlékeztettek. Fodák 
Sári a Pesti konyha című Zilahy- 
darabban nagyszerű komikai vénája-| g;:..-';~S;iel(ílén'- és ho;r 
bán gyonyorködlunk. Ö es ttoisahegti I josP11 „j„eril mcgki.r.-,. y 
Kálmán az igazi magyar humor tiszta ! 
örömét adták, s ebben valami egészen I 
rendkívüli, egészen pazar műélvezetet 
is. Bombabatásu volt Liptay Imre két 
darabja, az egyik. Katica, amely egy 
bűbájos, falusi idill foglalata, a másik, 
a Ki volna hajlandó? című pesti kétfel- 
vonásos; ez már a vígjáték nemesebb 
fajtájához tartozik s bonyodalmai, dia
lógusai a francia iskola legsikerültebb 
alkotásai közé sorozzák. Bús Fekete 
László realisztikus, megkapó kis drá
májában, a Napihir-ben, Berky Lili és 
Magyart) Lajos mindvégig őszinte han
gon illusztrálták két esendő pesti lélek 
tipikus tragédiáját. Békeffy László há
rom hallatlanul mulatságos jelenettel 
és egy konferánszszal szerepelt. Darab
ban és magánszámban jelentős sikerük 
volt a nők közül Berky Lilinek, Ha
raszti Micinek, Mihályi Vilmának és 
Faragó Sárinak, a férfiak között ki
tűnőek voltak Gázon, Hcrczcy, Pártos, 
Magyary, Szenes, Vjváry és a többiek.

(*) Az Intim-Kabaré kedden tartja 
meg uj műsorának bemutatóját. Nagy 
érdeklődés előzi meg Arányi Dezső föl
léptét. A kiváló tenorisla operaáriákat 
fog énekelni. Rendkívül hálás színészi 
feladat jutott Szilágyi Rózsinak és 
Abonyi Gézának a Kaland cimü darab
ban. A pompás vígjáték szerzöjá Gosz- 
tonyi Adám. Sokai fog mulatni a kö
zönség Uray és Iletényi operettjén, a 
Lencsln, melyet Szel ess Elza, a Kis 
Színház népszerű primadonnája fog 
biztos sikerre vinni. Mulatságos a 
Vizsga előtt című tréfa, izgalmas a 
Blöff amerikai szkeccs és megrázó 
erejű az Örült cimü dráma, melyben 

' Doktor János fog mesteri alakítást 
produkálni. A kitűnő magánszámokht 
Szeless Elza, Kiirthy Teréz. Virág 
Rózsi, Cseh Tván, Falud! és Arányi Jó
zsef adják elő.

(•) Uj látvdnyowutg Ruűipeatcn.Annak 
r. hatalmas lendületű fejlődési folyamat
nak. amelv a fővárost az utóbbi eszten
dők alatt számos világvárosi intézmény
nek tette gazdugabhá. 
állomásához érkeztünk, 
meg a Városliget-fasor 
«arkán a Kert-mozi, amelv toljeaen a sza
bad ég blatt, lombos iák éa .virág.’.', nö- 
vénvek kolloines miliőjében tartja előadá
sait. A Budapesten terjesen újszerű nyári 
szórakozóhely, amelv legnagyobb lefo
gadó képességű Trto7gókéj!Sz.in.h:‘t?.n fővé- 
rosnek, premier-mozi lesz ‘ •
jón n legfríssohh külföldi 
szaréi cinek.

(») MuzKÖFép-Otlhob. A RnvéugúT 
3Jii. r'tötíi Kürjlilmr^n levegőben.. 
közfcHüuést keltett. Ciuie korántsem

|

I

must újabb 
Bhétan nyílik 
és <w Méww-yit

és mflsoftofrd* 
filmnttrokciók

ciója: Nyugat csillaga, 
sokféle műfaja között 
kedvesebbeknek és I 
nek a cowboy dráma, 
bán nemcsak hypologiai mutatvány a 
cowboy-film, de föl magasodott a Leg
magasabban megszerkesztett társadal
mi drámák színvonalára s csak a kör
nyezet az. amely 'különleges szint ad a 
cselekménynek. A Nyugat csillaga 
című amerikai fiimatt •akció, amely a 
jövő héten a Royal-Apolló műsorát 
dominálja, a legkiválóbb amerikai 
cowboy-színésszel, Husiin Kamummal 
a főszerepben követed a maga számára, 
rendkívül érdeklődést és siker'.. Min
den jelenetében az izgalmasság tető
fokán vagyunk. A Roval-Apollóban az 
előadások 4, 6 és 8 ófakor kezdődnek.

(*) A pásztor Madonnáin címen je
lent meg a Mozgókép-Otthonban egy 
nagyszabású misztérium. Brúnó De- 
cark-yn\ a főszerepben. A film, amely 
az asszonyi élet tragikumát megkapó 
színekben ecseteli, óriási sikerrel kerül 
ma is színre az előkelő mozgókban. 
„A pásztor mádonnájá“-t a „Pátria** 
filnivállalat hozza forgalomba.

F8v&ösi'ClrR!is?s«
este 7 órakor fényes eléadái 
az egész megnyitó műsorral. Csütörtök, szombat, 
vasár- és ünnepnap délután fél 4-kor nagy előadás 
Csütörtök és szombat délután mérsékel helvárak

ZOÜQORAgis
Wagner, Ráday-utca 1B. n.

Hamis foflakat 
Platinát 
Ékszert
A&rftnvgl
ezüstöt 
Ctöar&ttatéreíít 
SSlSz^ijjjateí
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SPORT
A vasárnapi labdarugó mérkőzések

Az FTC veresége Bécsben. Szűk
szavú távirat jelenti Bécsből, hogy a 
Ferencvárosi Torna Club csapata 2:0 
arányban vereséget szenvedeti a Wie
ner Atletik Club csapatától. Az első 
félidő eredménye 1:0 volt, a bécsiek ja
vára. A mérkőzés a Práterben folyt le. 
tízezer főnyi közönség előtt.

Hat elsőosztélyu bajnoki mérkő
zés. MTK—UTE 4:0 (3:0). A tavaszi 
idény egyik legszebb és legizgalmasabb 
mérkőzése volt ez. Mindkét csapat tel
jes összeállításban szerepelt. Schlosser 
ugyan nem játszott és a csatársor igy 
állt fel: Braun, Kertész II., Orth, Wink- 
ler, Molnár. Bár az MTK a játékot 
nagy gólarány'nyal nyerte végig, heves 
iramú volt a meccs lefolyása. Bril
iánsán játszott a győztes csapat öl csa
tára. de kitünően .állta meg a helyét a 
másik hat játékos is. A mezőny 
kimagaslóan legjobb játékosa Orth 
volt. Az L’TE-nél a két hátvéd, külö
nösen Vogel II. tűnt ki. A csatársorban 
Priboj néhány szép akciót produkált. 
Az első gólt Orth, a másodikat Braun, 
a harmadikat Kjudész II. és a negye
diket Wtnbtef'rugta. A második félidő
ben Pribojt durva játék miatt a biró 
Kiállította. MAC—Kispesti AC 1:0
10:0). A vasárnap legnagyobb meglepe
tése. Az atléták szép játékkal meg
érdemelt győzelmet arattak. A gólt 
Bodnár rúgta, 33FC—BTC <3:2 ' (1:21. 
Rendkívül értékes két pontot szerzett 
a 33 vasárnapi győzelmével, amelyet | 
lelkes és bravúros játékkal szerzell 
jnégv A győztes gólt tizenegyesből Zsák 
rúgta. BAK—111. kér. TVÉ 3:0 (1:0). 
Végre nemcsak a mezőnyben kijál- 
szotta, hanem az eredményben is el
érte a BAK megérdemelt győzelmét. A 
111. kerület gyengén szerepelt és külö
nösen gyenge kapusának köszönheti a 
vereséget. TTC—UTSE 2:0 (0:0). ügy
látszik, hogy az UTSE és a MAFC kö
zött fog eldőlni az utolsó helyezés. 
Biztosan győzött a TTC az újpestiek 
fölött és a Törekvés — viszont a 
MAFC ellen. Ennek a játéknak ered
ménye 1:0 volt, amjt a TSE már az 
első félidőben elért.

Másodosztályú bajnokság. URAK— 
V.4C 2:0 (0:0). A bajnokság élén álló 
VÁC csapatát a Hungória-uti pályán 
az URAK nagy fölénynycl győzte le. 
BEAC—OTE 3:2 (2:1).

San Remoban tárgyalnak
ViSmos császár Ikáad-Sásáról 
Hollandia garanciát váilal a császár 
őrzéséért -

Berlin, április 18.
A Vorxvaerls jelenli Parisból: A san remei éi '-'k zlet külön ülésen 

fogja tárgyalni a császárkérdésl. .Hir szerint ezen .az ülésen résztvesz 
a hollandi kormány egyik tagja is, hogy ha kell, szóbelileg is megis
mételje, hogy kormánya garanciát vállal a német császár legszigorúbb 
őrizete felől. A császárkérdést ezen az ülésen végleg elintézik. (MTI.)

570.000 darab részvényt az olasz cső- 
port — amely a Banca Commerciale 
l’alianaból, Cíjsliglioni Camillo űrből 
és a Soc. Italiana di Credito Cominer- 
cinkből — 100% felpénzzel készpénz
ben fog befizetni. Ehhez, képest az uj 
bank tevékenységét 300 millió korona 
részvény lökével és 190 millió korona 
ayilt tartalékkal fogja megkezdeni. Az 
olasz csoport lováhbá a Magyar Jelzá- 
Joghile.’banktól a Mngvar-Olasz Bank 
Rt. számára megvásárolta a Mágvar i 
Agrár- és Járn.dékbank Rt. részvényei-1 
l ■! a Magyar Jolzáloíjhi'elbank tulni-1 
oónát képezett állományt és tárgyaló-; 
sok va’.iuik folyamatban, ame’.vck a, 
Magyar-Olasz Bank Rt. és a Magyar 
A.grár- és-Jóradékbauk Rt. közö' i szo
ros együttműködés módozatainak meg. 
állapítását célozzák. A szem.Jvcs kér
dések kkinlc ében közük velünk, hogy 
a Magyar-01 asz. Bank Rl. elnökiül 
Casliglioni Camillo, alelnök-ökül pedig 
Guiscnpe Toeplitz. a Banca Commer. 
ciale liaiiana adminislvateur délé^uéia 

, és vezérigazgatója. Fónagy Aladár, a 
; Fabank elnöke és báró Madarassy- 
| Beck Gyula, a Magyar Agrár, és Jára- 
o'ékbank Rl. .elnöke vannak kisreirel
ve. A Magyar-Olasz Bank Rl. vezér
igazgatója dr. Éber Antal lesz nki a 
Magvar Agrár- és Járadékbank 1\. ve
zetését is — mint acúninistTalei’.r dé- 
légué — ’ovábbra megtarlia.

II. Első Titto (hajt. Sennyey gróf), 
második Forgószél, harmadik Prinz Doug- 
las. Futott még 5 ló. Tol.: 10:19. alyre: 
10:14, ló, 22.

III. Első Párl;a (hajt. Tornán). mascuu 
Bukfenc, harmadik Deák. Futóit még: 
Ahn-frau. Tol.: 10:14. Helyre: 10:11, 12.

IV. Első Csengő (hajt Seager), máso
dik Bogdán, harmadik Stoppelfrau. 
Tol.: 10:11.

V. Első Van Dyke L. II. (hajt. Sennyey 
gróf), második Grodck. harmadik F. F 
Futott még három ló .Tót.: 10:15, Helyre: 
10:14, 23.

VI. Első Nóta (hajt. Casrolini), roá o- 
dik Luki, harmadik I eon. Futóit még 4 
ló. .'löt.: 10:15 Helyre: 10:13, 26. 27.

VII. Első Grele (hajt. Novak), má
sodik Bomba, harmadik Arnolri. Futott 
még: Egon. Tót.: 10:16. Helyre: 10:11, 13.

VIII. Első Eskimo (haji. Hegedűs), má
sodik Our Reaul, harmadik Danubius. 
Futott még két ló. Tót.: 10:163. Helyre: 
10:23, 26.

A megyeri vosenyek
I. Tóvárosi díj. 12.000 K. 1200 m. 1. 

Búvár (lov. Szabó L. I|-) 2. Ninuska. 3. 
Csalogány. Futott még: Ráadás. 2 hossz 
első, nyakho. harmadik. Tót.: 10:26, 
Helyre: 10:14, 14.

II. Gátncrseny. 12.000 K. 3200 m. t. 
Revoltc (lov. Pintér). 2. Galambom II. 3. 
Billikom. Futott még: Ordonunzoffizier, 
Connie, Wolfram eühukoát. Fejhossz első, 
háromnegyed hossz harmadik. Tol.: 10:18. 
Helyre: 10:13, 22.

Hl. Handikap. 10.000 K. -1400 m. 1. 
XVolkenstűrmer (lov. Shejbál.) 2. O'le. 3. 
Cs-usza. ' Futóit még: Garain, Lágyad, 
Mirliflore, K. T. D.. Mulatós, Szorgos, 
Büki, Mátyásföld, Dehogy .Vipera, Ekker- 
hard, Mókúnyfy, Micike. 4 h. első, 2 h. 
harmadik. Tót.: 10:30. Helyre: 10:17, 
27, 58.

IV. Akadályverseny. 10.000 K. 4800 m.
1. Princessin (lov. Smutny). 2. Csendes. 
3. Viktória. Futott még: Mac, Lcbednme. 
Egy és fél h. első, 5 h. harmadik. Tírt.: 
10:28. Helyre: 10:14, 13

V. Megyeri díj. 12.000 K. 2400 m. 1. 
Romanelli (lov. Steoker). 2. Hogy-Hogy. 
3. Pelasger. Futott még: Gallipoli, Tor
pedó elbukott. Fcjh. első, 3 h. harmadik. 
Tót.: 10:31. Helyre: 10:20, 31.

V/. Nyeretlenek handikapja. 10.000 K. 
1800 m. 1. Hocuspocus (lov. Csiszár J.).
2. Trappját. 3. Pomeranzc. Tót.: 10:53. 
Helyre: 10: lő, 16, 12.

A»$ol éráeWáis 
a Magyar BanMáBS 
200 milliós tőkeemelést terveznek

Pénzügyi körökben és a tőzsdén is 
már huzamosabb ideje különféle ellen-, Az Egyesült Budapesti Fővárosi Ta- 
őrizheletlen hírek terjedlek el a Ma
gyar Bank és Kereskedelmi Rt.-ró!. A 
Hétfői Napló értesü'ése .szerint, komoly 
külföldi tőke akar érdekeltséget vállal
ni a Magyar Banknál, ügy halljuk, 
hogy az erre vonatkozó tárgyalások 
Krausz Simon kezdeményezésére in- 
dúltak meg és a szóbánforgó külföldi 
— angol — csoport hajlandó résztven- 
ni a Magyar Bank tőkeemeléseiben és 
iparvállalataiba is beruházni nagy tő
kéket. • Az angol csoport kiküldőnél 
Budapesten is jártak és megállapodás 
történt olyan irányban, hogy tőkeeme
lés esetén az uj részvények egy har
madát angolok vennék át. Az 
csoport kívánsága, hogy Krausz 
ismét résztvegyen a I' „„ 
ügyeinek vezetésében.

OftctO verseny
I. Első Cudar (hajt. Seagcr), második 

Rose AMall, harmadik Saab&d. Futott 
mág*- Polidor. Tót.: Helyre:
10:11. tO-

fog a közgyűléstől felhatalmazást kérni.
Szanatórium a Svábhegyen. A sváb

hegyi szanatórium tízéves szendergés irtás 
végre a komoly megvalósulás stádiumába 
lépett, ugyanis a svábheyi szanalóriumol 
megvásárold a Liget-szanatórium rt. ét 
már az. idei nyáron nagy á t alaki tarokk at 
modernizálja és mint Svábhegyi szanató
riumot üzembe helyezi. A Liget- cs Park
szanatóriumok jól ismert európai nívójú
nak megfelelő orvosi vezetéssel s ellátással 
Bizonyára sok-sok hive lesz eg.y magyar, 
itt a főváros közelében fekvő „Lahman1- 
szanalóriirainuk, amelynek nagy egészség
ügyi fontossága mellett nagy közgazda
sági jelentősége is van a rossz valuta miatt 
olyan drága utazások idejében. A Liget
szanatórium rt. ezen vétel és a beruházá
sokra szükséges nagy összegek finánciro- 
zúsa céljából kéímillió koronával felemelte 
az alafrtökéjét a szombati, április hő 
10-i'ki közgyűlésén. Az igazgatóság az 
alaptőke felemelését a jövő hét elején 
fogja végrehajtani.

Az JnduslHa Bank újjászervezése. Aa 
Industria Bank Részvénytársaság 1918/19, 
üzleti évekre vonatkozó rendes közgyűlé
sét folyó hó 12-én tartolta mcj. A közgyű
lés Szász Dezső ügyvezető-igazgató javas
latára 5 százalék osztalék fizetését batá- 
rozt-s el, valamint az alaptőkének 1.000,060 
koronáról 5.000.000 koronára való fel- 
eniélését. Az intézetnél a Sacelláry György 
bankház érdek'.’:; eget vállalt s ennek 
ihegrcle'őcn az igazgatásiig reorganizúló- 
dott. l’j igazgatósági tagok leltek: gróf 
Csáky elnök, Sacejáry György, dr.
Csécsi-Nagy Miklós, Halász Lajos. Ko
vács Lajos, dr. Franccsen Feltr-nelli mi
lánói br.nkár, és fatermelő, dr. Winkler 
Oszkár vyieni nagyiparos, dr. Póka Ervin.

karékpénztár ma délután tartotta meg 
Berzeviczy Albert dr. elnöklete alatt 
közgyűlését. A közgyűlés elfogadta az 
igazgatóságnak összes javaslatait s az 
1018. és 1910-iki két üzlelévrc együtte
sen részvényenként 130 korona oszta
léknak kifizetését határozta el.

A kávéházi magúnftirga'om csöndes, 
de bizakodó hangú volt. Kisebb vah.tp- 
tételek kerültek csupán forgalomba, 
emelkedő árfolyamok melleit. Márka 
382—383, dollár 210 volt. A részvény
piacon nem volt kötés. Hétfőn vezetik 
be a tőzsdére a Viktória fabutorgyár és 
a Györffy—Wolf-fé’.e fémárugyár rész

angol vényeit.
Simon Az Unió szlnhúzüzeml rt. tőkeemelése. 

Magyar Bank Az Unió színházüremi és srinházÉpilő rt.
I a hivatalos lapban közzéteszi, hogy egy- 
i részt n jelenlegi 400 koronás n. é. rész
vényeket 200 korona n. é. részvényekre 
osztja s másrészt, liogv az ekként 30.000 
darab 200 koronás részvényből álló 6 
millió korona alaplökét 4,5,000 darab, 
egyenként 200 korona n. é. uj részvény 
kibocsátása, által 9 millió koronával 15 
millió koronára emeli fel. Minden 4 drb. 
2C0 koronás részvényre egy darab 200 ko
ronás n. é. uj részvény vehető ál. Az elő- 
vé'eli jog április 15-től 23-ig gyakorol
ható.

A Csáky-Prnkfalvi tőkeeme’ése. A 
Csáky-Prakfahi Vas- és Acélgyár rt. föl
emeli alaptőkéjét. Értesülésünk szerint az 
alaptőkéi-30.000 darab 200 korona n.-é, 
uj részvény kibocsátásával'8 millió . koro
náról 12 njülió koronára emelik fel. Ez 
ügyben a társaság április 2ü-én tartja 
közgyűlését, amelyen egyúttal határozni 

| fognak a prak falvi gyártelep és a cseh- 
javaslatai szlovák területen levő üzlet különválasz

tása ügyében.

NEK HA NEM HASZNÁL 
DIANA FOGKRÉMET* 

Mindenütt kaphatói

Nemzői (ítoyal) Orfeum
Minden este ‘ órakor

II7CI1 Zeykpvitz—Harmat azcnzádós operettje 
fcJU.ojU az összes színház:- és varieté-attrakciók. 
-----------  iT O X A A B A K fc ..........  
Kezdeteiéit órakor KöváryOyula kon érái Uj műsor!

A Magyar-Olasz Bank bt, megala
kulása. Mint a Hétfői Napló értesül, a 
Magyar-Olasz Bank RL megalakulá
sára Budapestre érkeztek Cas(iglioni 
Cainill, Fónagy Aladár, Neumann Gá
bor, az Allgemeine Depositenhank he
lyettes vezérigazgatója, gróf Porro 
Carlo és még néhány olasz pénzember. 
A Fabank és az Országos Bank, egv- 
időben, ma d. e. 10 órakor tartják 
utolsó közgyűlésüké.1, míg a Magyar- 
Olasz Bank Rt. 12 órakor alakul meg 
az Agrárbank helyiségeiben. A Ma- 
gyar-Olasz Bank Rt részvényeit, kö
rülbelül 2—3 hét múlva vezetik be a 
tőzsdére. A részvények árfolyamát be
avató: lak 550—600 koronára becsü
lik.

Az illető igazgatóságok 
értelmében ezen bankoknak az újon
nan alapitnnló Magyar-Olasz Bank : A Bónl gyártelep osztaléka és lőkeeaic- 
Részvénvtársasággal való fúziója tár- lése. A Bóni gyártelep és Mezőgazdasági 
gvában fognak határozni. Az ui bank rt. ignzgatóságn megállapította az 1917— 
részvénytőkéje 300 ini'lió koronában 1R- üzletvvek mérlegét és a folyó hó
— 1.500.000 darab 200 K névértékű ) 28-An megtartandó közgyűlésen javasolni
részvény — fog megállapiltatni. Ezen czen százalék,
részvények közül 720.000 darab - s ■—*
minden régi részvényre 2 uj részvény
— a Fabank részvényeseinek. 210.000 
darab — 25 régi részvényre 42 ui 
részvény — az Országos Bank részvé-

* nyeleinek fog ál^ngedtetoi mig

azaz 25 korona, illetőleg 15 százalék, azaz 
30 korona, öss"C'en tehát 55 korona fizet
tessék osztalék fejében minden 200 ko
rona névértékű részvny után. Ezenkívül 
az igazgatóság, tekintettel a vállalat üze
meinek folytonos fejlődésére és készletei
nek gyarapodását*, további tőkeamelébrc

ÖHliLÉSElLBi használjon amerikai 
D. Dyon 
Hairrestorer-t

Nem 'hajjestöbzer, hanem a hol eredeti . színét adja 
vissza. Ara 30 K és postaköltség. Kapható: C.’ty 
progéria, IV, r.skü-ut 5 és Honvéd drogéria, 

Atilla-körűt 2.

riiilsánsLgyöngyöt 
aranyat, ezitslüt, réfltataa. 
két VESZEK • LEGMAM. 
SABB ASBAN .'. VA<3Ö, 

Népszlnhfci-u. T. Tel. Jó,,.: 42-29. Házlio, jövök

’ hasznsai Igazi dámái
I Kapható mindenütt

h. Készíti: Hunnia Gyógy tár, Erzséhet-kflrut 56^

DohánypáctSwm,
kapható City dm^rtában Eskü-qt 5. 
Honved drogériában, Atilla-kőrút Z 
100 gr. dohányhoz elegendő próba
üveg 15 K- Pél kgr. dohányhoz ele
gendő prőbaüvegSs Kis postakőllsig
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SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkcsztök:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS
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