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runcen sonremoi iuvirtnnai,
nemzetgyűlési beszédnél, ujság- 
cikfcnél, gyűlésnél és nyilatkozatnál 
fontosabb az a szürke tudósítás, 
melyet a fötómivelésiigyi miniszté
rium küldött be az újságoknak: a 
vidéki gazdasági tudósítók jelentése 
a várható termési kilátásokról. Ezt 
e jelentést a nagyközönség nem 
Igen olvassa, az átlag olvasó a pesti 
színházi pletykákat többre tartja 
hála, az a szenzáció, hogy Sellő Pi
piske kisasszony, a népszerű ope
rett-primadonna, a Lábikra-Szín
háztól átszerződött a Démon-Kaba
réba, sokkal jobban érdekli, mint 
h búza vagy a rozs állása, pedig 
Magyarország egész jövendő per
spektívája, léte, nyugalma és felvi
rágzása bontakozik ki előttünk 
ezekből az unalmasnak látszó, igen 
(fontos vidéki tudósításokból. A 
Gondviselés diplomatái kegyelme
sebbek, mint a földiek, ők Wilson, 
Lloyd George és Millerand nélkül 
is talpra állítják megint a szeren
csétlen országot, mely — mint sok 
századév óta mindig — a mártír1 
szerepét játssza a történelmi szín
játékokban. Most nő ki a földből az 
a hadsereg, melyet semmiféle hata
lom se tud elvenni tőlünk: a millió 
és millió buzakalász. Ez a hadsereg 

visszaszerezni jólétünket, 
harmóniánkat, jövőben való

létünket, mindent, amit hat rette
netes év óta elraboltak tőlünk.

•
Iparunk és kereskedelmünk egye

lőre nincs, de bizakodva a jobb jö
vőben, amikor majd lesz, a buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara 
•újból megalakult. Ma kezdődtek a 
választások és a derék budapesti 
iparosok és kereskedők ragyogó pél
dáját szolgáltatták a személyi tor- 
osalkodásokkkal telített közéletnek. 
A választásokban három párt vett 
részt. A Blok-pórt, amelyben helyet 
fogtálnak a Baross-Szövetség tagjai, 
azután a Heform-párl, amely úgy
szólván teljesen egy alapon áll a 
Blok-párltal és csak abban kűlör.- 
bözik, hogy hat külön jelöltet állí
tott, végül a harmadik pártba a kis
ós középkereskedők tömörültek. A 
mai napon az iparosok kerültek vá
lasztás alá és nagy többséggel győ
zött a Baros-lista. Újból iiangsulyoz- 
zuk, hogy’ ez a választás nagyszerű 
példája a bölcs megegyezésnek és 
annak az elvnek, hogy minden hely 
re egy olyan valaki kerüljön, aki 
erre a leghivalottabb. Sc,n poltikai, 
sem vallási, sem egyéb tekintetek 
nem számítanak, az iparosok és 
kereskedők bölcs belátással .meg
egyezlek és olyan egyéneket válaaz- 
toltak, akiket a legmegfelelöbltriők 
tartottak. A közélet civódásni és 
torzsalkodásai közepette megnyug
tató az iparosok és kereskedők meg- 
tgyezése, amely biztató reményt 
•yujt a jövőre vonatkozólag. "Mert 
« legcllentétcsebb meggyőződésű 
emberek is megegyezhetnek, luk be
csületesen akarták szotaMni a W>z. 
érdeket, ■ ‘

A cenzúra Itt egy cikkünket törölte

„A MiMrarszftHk metsuMt 
DÉKefeltételeK egyenesen nevelségeseK" 

A Mornins Pást clkRe n mnsytír fiéKejzerzöíésrö!
Az ántánt vezető politikusai még nem 

döntöttek véglegesen a magyar béke, 
szerződés ügyében és minél tovább hu- 
zódik a döntés, annál jobban kiderül, 
milyen végzetes tévedéseken alapul az 
a békeszerződés, amelyet az úgyneve
zett győztes hatalmak alá akarnak 
íratni Magyar országgal. Az idő a mi 
szövetségesünk és ez a szövetséges nem 
hagy el bennünket. Mennél tovább 
foglalkoznak volt és jelenlegi ellensé
geink a magyar kérdéssel, annál job
ban kiderül, hogy mikor megfogalmaz, 
tá'k a magyar békeszerződést, semmil 

M .V. T. /. kiküldött tudósítójának
más után. A Morning Post csilíöitö ki számában budapesti jdentst kö
zül ezen a elmen: „Nincsen fehér te rror Magyarországon. A kommunis
ták találták ki.“ A jelentés szerint a feliér terrorról szóló rémtörténete
ket n kommunisták, a románok, a csehek, a szerbek és Magyarország 
többi ellenségei terjesztik. A magy ar nc'm vérengző faj. Kifejti azután 
a cikk írója, hogy a Magyarországnak megszabott békeföltételck egye 
nesen nevetségesek. Lehetetlen Magyarországtól nzt követelni, hogy 
szomszédainak vasat adjon, amikor o területi rendelkezések szerint vas
bányáit elveszíti. A jelentést a Temps csütörtök esti szamában vezető
helyen közli és hozzáfűzi, hogy az á! talános helyzet a jelentés tanúsága 
szerint Magyarországon ba'ácpzotton megjavul*, ami elsősorban a inak 
köszönhető, hogy a produktív munkát ebben az országban ismét meg-

Újabb kilépések várhatók 
a keresztény pártból

Korányi pénzügyminiszter válaszol az indemnitási 
vita szónokainak — Miniszterek beszámolója 

— Patacsy államtitkár nyilatkozata
(A Hitfői Napló tudósitójától.) Az

indemnitás áll alános vitája szombaton 
véget ért és a nemzetgyűlés hétfői ülé
séit Korányi Frigyes báró pénzügymi
niszter felelni fog az. e'hungzolt felszó. 
tolásokra. A vasárnapi napot több 
kormány fér 11 arra használta fel, hogy 
választói körében megjelenjék és tájé
koztassa ö<kei a politikai helyzetről. Igv 
SlrríonyUSeniadcim Sándor miniszterel
nök t^gnaP kerületébe, Mezőkövesdre 
utazott, ahol vasárnap nagyok^ beszé
det mondott. Urvanwak kerületébe 
ment sokorópátkai Szabó István kis
gazdapárti miniszter, aki Téten tartott 
beszámolót. Útjában Schandl Károly 
és Benczés Jjínos kisgazdapárti képvi
selők is eMúsirték.

Aire terjedt, hogv Klébelsbcrg Kjino 
gróf és néhány társa, akik a múlt heten 
az egységes kormányj-épárl megatoki 
tápára felhívást bocsátottak ki, kilép
nek a keresztény nemzeti egyesülés 
pártjából és a kisgazdaj)Artho,». ™alla- 
koznak. Értesülésünk szerint a Kle- 
btlsberg-csoporl tagjai tegnap tényleg 
hosszasabban tanácskoztak és nem le
hetetlen, hogv az egyeseiéi jártjából 

WKííiA áe .»»«-• 

sem tudtak Magyarországról. Nyugat 
felől dereng a hajnal. Erre vall az elő. 
kelő Morning Post cikke Magyarország
ról, amely azt írja, hogv a Magyaror
szágnak megszabott békefeltételek egye
nesen nevetségesek. Ezt a cikket lekö
zölte vez^tóhclyén a francia külügy- 
minisztertornhoi* közelálló Temps. Te
hát immáron Parisban is kezdik megér, 
leni a magyar kérdést. Az idő a mi 
legjobb szövetségesünk és nincs messze 
az idő, amikor az egész világ ugy fog 
gondolkodni, amint jelenleg a Mor- 
ning Post gondolkodik.

Versailles, április 25. 

szikratávirata a budapesti rádiód" lo- 

előre nem csatlakoznak semmilyen 
párthoz sem.

Patacsy államtitkár a sajtóról és szín
házakról.

A Hétfői Napló munkatársa tegnap 
beszélgetést folytatott Patacsy Dénes 
államtitkárral, aki a? .aktuális politi
kai és társadalmi kérdésekről a kővet
kezőket mondotta:

— Még híre sem volt a kisgazdapárt- 
nak. mikor nagyatádi Szabó Istvánt elő
ször képviselőnek választották- meg. 
Ezen a választáson én minden erőm
mel réswt vettem és diadalra is vittük a 
kisgazdapárt akkor kibontott zászla
ját. Ez volt az. első fontos lépés, mert 
ha akkor e'bukunk^ talán soha sincs 
kisgazdapárt.

Nem igaz, mintha én fajgyűlöletet 
szilnnék. Engem nem vezet Mztály- 
érdek, nem vagyok fajgyűlölő, csak 
szeretem a saját fajtámat. Sok Ivccsii- 
letes zsidó barátom van, ipert, az á>z 
álláspontom hogy egy isidót sem lehet 
Kiélni azért, mert zsidó, viszont egy 

kereszténynek sem adhat mentséget az, 
hogy keresztény. Nem a fajgyűlölet 
szitására, hanem minden becsületes 
magyar ember vállvctfit munkájára 
van moat szükség- Ebből .következilc, 
hogy a sajtónak mcgleyA'nngyliatálmi'it 
a Jwa swJgtteW raiW 

litania. A közmorál javítása a sajtó 
legnemesebb feladata és én lelkes ba
rátja vagyok az ilyen célokat szolgáló 
hazafias sajtónak.

A nemzeti kultúra emelése szempont
jából szükségesnek tartom, hogy a szín, 
házak az erkölcstelen, pipogya darabok 
helyett a nemzeti érzést kidomborító 
darabokat, igy például népszínműveket 
játsszanak, mert ezek igen alkalmasak 
a nemzeti -rzés fokozására és a nem
zeti szellem fejlődésére.

A lő® IfflMiOy 
A szessíi IMI nyilatkozata 
A Löm Immanuel-ügy még mindig 

élénken foglalkoztatja az egész magyar 
közvéleményt. A szegedi főrabbi, aki 
e'len ily súlyos vádat emeltek, a Dél- 
magyarország című lapban a következő 
nyilatkozatot teszi közzé:

A Nemzeti Újság által nekem tulaj* 
donit ott kijelentéseket nem (ettem.

Szeged, 1920 április 23-án.
Dr. Löm Immánuel

A Dél magyar ország egyik munka 
társa beszélt a főrabbival, mielőtt le
tartóztatták. Löw az újságírónak a 
következőket mondta:

— A legutóbbi napok egyikén két 
újságíró volt nálam; a« egyik ma" 
gyár volt, a másik hollandi, aki né
metül beszélt- Az általános nyomor 
felől tudakozódtak s megkérdezte, 
hogy történlek-c itt Q-ltrociláffok? Azt 
feleltem, hogy a városban egyetlen 
a'lrocitásról beszélnek, a Müller- 
eselről, de a felől Müller fivére ad
hatna felvilágosítást. Az urak egyike 
beszélt is Müllerrel. de a beszélgetés
ien én nem vettem részt. Az urak 
ottléte alatt megjelent hivatalos he
lyiségemben egy orosz-zsidó hadifo
goly, akit a szerbek az okkupáit te
rületről kiutasítottak s aki haja akart 
utazni Breszt-Litovszkba. Mondtam 
neki, hogy én nem segíthetek rajta, 
a hollandi újságíró azonban Óvta a 
hazautazástól, azzal a megokolással. 
hogy Breszl-Lilovszkban rettenetesek 
az állhpotok. Egyes emberekről vagy 
a közélet szereplőiről nem nyilaikor, 
tam az ujjágirők előtt. A kormányzó 
úrról egyszer beszéltem életemben, á 
lefolyt nyáron. a szegedi kormány 
Idejében, s nkkor is csak válaszkép 
Zadravéc tábori püspök kérdésére, 
az akkori városparancsnok lakásán'. 
Nyilatkozatom ez volt: Aki az én is
tenben boldogult .öreg királyomat' 
szolgálta, arra cn mérget veszek. 
Az ügy egyébként már a pártatlan 

magyar bíróság kezében van. amely ki 
fogja deríteni az igazságot s meg fogja 
torolni a bűnt, ha reltcuctcs vád igaz* 
nak bizonyul.

' •
, A Magvar Távirati Iroda jelenti: W 

Nemzeti Újság vasárnapi számában 
éles támadást intéz a Magyar Távirati 
Iroda ellen, mivel Löw Immanqel sze
gedi főrabbi letartóztatásának hitó* 
nem jelentet te. A Magyar Távirati 
Iroda kijeknli, hogy az egész íigybéh 
fe|sőbb utasításra járt el. Er az úja,-- 
sflfis ugy szólít, hogv Löw Immánuel, 
szegedi főrabbi ügvéhen kósza b^rek 
és mendé-tnondák elkerülése végptl ki- 
záxóhn a hivatalos helyről kapott jelen
tések közzétételére szorilkn-Ték. A fÖ- 
rabbi letartóztatásáról a ^Ingvar Távi* 
írali Iroda hivatalos hirt népi kapott* 
Art. az jn^zlnuáriót, mintha a táagy®r' 
Ttaíü JiQda faj, árdskeksztopontjA-1 
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ból teljefii tel te volna szolgálatát, az 
Iroda visszautasítja, mivel a .Magyar 
távirati Iroda szerkesziőséflö tisztessé. 
Rés emberekből Ali, akik -- legyenek 
skóiT keresztények, akár zsidók — nem 
Ismernek olyan érdeket amely őket 
arra késztrtné, hogy hazaárulással ..vá
dolt egyénekkel szolidaritást vállalja
nak.

Apponyi
a nemzet megújhodásáról

A keraszténykurzus 
Iga^i lényeg®

Vasárnap délelőtt tartotta negyedik 
ünnepi ülését a Szent István Akadémia 
n S<«nt István í'msulat dísztermében. 
Az ünnepi ülésen nz egyházi és tudo
mányos világ előkelőségein kívül meg. 
jelent József főherceg is. Giessweln 
Sándor elnöki megnyitója közben ér
kezett az ülésre Appuliéi A'bt'.ri gróf, 
akit az •egybegyűltek lelkes éljenzéssel 
üdvözöllek.

Giessutein beszéde utón Apponyi Al
bert gróf emelkedett szólásra. A nem
zeti újjászületés erkölcsi fék:dalairól 
szólott élőször. Háború, forradalom és 
n kommunizmus rémuralma után — 
mondotta — ujjászületésr0 van szük
sége nemzetünknek minden téréi., meri 
a lefolyt felfordulta után vajmi rövid
látó elme ar, aki csak megtorlásról he. 
szél- Minden megújhodáshoz mind
enekelőtt erkölcsi erő kell. Minden 
erőlködés hiábavaló, ha nem I ■’ jn-k 
megtalálni a megújhodás helyes útját. 
Más alapot senki sem rakhat le, mint 
amelyet Jézus Krisztus rakott le. A 
legelső alapvető követelmény, amelyet 
magunk elé kel] tűznünk, az önzés 
szellemének leküzdése. Anyagi, oszt'lv, 
párt és politikai önzés e’lenkezik a ke 
rész tény etika gondolatával ér. a nem
zeti megújhodás alapeszméjével. Az 
önérdek ” maga jogos követelményei
nek határain belül maradjon, hogy a 
köz rovására ne legyen. Az államnak 
drákói szigorra! ke!: a nyer ’sS.’vágv 
eme kihasználói ollca fellépnie, de vi
gyáznia kell nagyon, nehogy a gazzal 
együtt a term-’st Is agyonüsse! A mun
kásosztálytól csak art kérhetjük. — 
mondotta — ’ követeléseiben ne lö. 
rekedjék egye dur a'ómra, diktatúrára, 
hanem Illeszkedjék bele a nemzeti 
struktúrába. A puszta munka után 
nemcsak a lélfeirtartást, hanem ember
hez mflió exisztenciái is biztosítani 
kell. A higs?nikus és családifentartási 
féltei elek" ’l nem szabad kűlő’ih-.*'*?t 
tenni osztályok között. A gycrekhaladó- 
dóság nálunk a tehetősebb osztályok
nál aa 5%-ot éri el. míg a szegényebb 
nóposztólynál 25—30%-ra is felező kik. 
Keresztény alapon felépült társadalom
ban ez nem maradhat igy.

A jogrendnek biztosítása a liberaliz
mus elvének legmonunionl.ílísabb alko
tása. Rettentő baj volna, ha a kérész, 
fény éra a tekintetben visszaesést mu
tatna. Az igazságosság azt kívánja, 
hogy ne bűnhődjék senki, aki nem bű
nös, hogy az állam végrehajtó hatal
mát csal: azok gyakorolhatták, akik a 
törvénynél fogva erre jogosultak. A k?- 
resztény etikának biztosítania kell a 
bűntény megtorlását, a most tapasztal 
ható felforgatások elleni védekezést 
továbbá, hogy- csak a bűnös az. aki la
kói és az ártatlant semmiféle bántalom 
ne érje. Akik nem igy járnak el, azok 
■•'járásukat bármely jelzővel, csak a 
keresztény kurzussal ne jelöljék. A 
kurzus feiUe ki a benn- rcil" i-'az • rő. 
két és alkbtófcépességél, mert ha nem 
leheti, úgy csak a vezetőkben van. a 
hiba.

Ne Jegyen az- ingának csak jobbra 
kilengése, mivel előbb túlságosan balra 
lendült, hanem az igazság legyen az a 
megáll őpont, amelynél a nemzet megta
lálja a lelki nyugalmát és a lelki encr. 
glát, amely megújhodásának nagy mun. 
bájához szükséges.

Apponyi nagy lelkesedéssel fogadott 
beszéde után fíeiner János főtitkár je
lenlétét olvasta fel. majd 1/cdek Cres- 
cens Lajos rendes tag tartott felolva
sást. Az üunejM’Jyi Sík Sándor rendes 
tag költemányoinek Mbi fejelte be.

i

Háztulajdonosok 
gyűlése a Vigadóban 
Nem hozzák rendbe a lakásokat, ameddig nőm 

rend sikernek
— A HétfSl Napló

Szotallamil érddkes közönség gyűlt 
össze vasárnap déidóll a Vigaüí nagy
termében. Budape.t háztulajdonosai 
jöttek el, hogy elmondják panaszaikat, 
elírt diák kőveleléseikel és egységes 
erővel lépjenek fel érdekeik védelmére.

A gyűlést Ssáfbély Gyula udvari la- 
nácsos, elnök nyitotta meg. Az e's‘5 
szónok Kmetln Károly egyetemi ta
nár volt, aki útin MahunlM Imre or- 
száegyülési képviselő és Ueltai Béta 
ügyvezető lárselnök szólaltak fel.

Hangoztatták, liogv n mostani ház-, 
bérek mellett sem az állammal, sem a 
lakókkal szemben nem képesek köte
lességüknek megfelelni.

Ezután a következő határozati ja

vaslatot fogadták el:
1. Helpeziesscr.el: hatályon kívül 

a hv-tiitajdonia vonalkozó re-vleln- 
tek ős nda.sanak idssra a házak tu
lajdonosaiknak korlátlan és szavad 
rendelkezéssel.

2. Engedtessék meg a hírek ineü-
áUapitása leklnlctében a bérbeadó és 
a bérlő kárőtti szabad egyezkedés, 
legfeljebb azzal a korlátozással, hogy ' 
a bérbeadó követelése jogtalanságá
nak kimutathatása végett a bMÖ a 
felállítandó pártatlan halósáyhoz 
fordulhasson. ji

3. Történjék sürgős inlózikedés a : 
kommunizmus alatt befolyt házbé- 
reknek u háztulajdonosok részére, ; 
való kiadatása tekintetében.

4. A fizetni nenn -képes bérlőiknek 
a háború alatt felgyülomletI h •- V •

Aíranda és an$ol Kormány 
; megegyszett a

Paris, április 25. ,
j (A M. T. !■ szikralávirata a buda- : 
pesti rádiállomás utján.) San remói I 
jelentés szerint Millerand szómba- ' 
tón fölkereste Llyod Georgot szói- 

llodájában és a két miniszterelnök j 
I több mint két óra hosszat tárgyalt. 
I A francia lapok értcsillése szerint a , 
| tárgyalások a legszlvélyesebb módon . 
'folytak és úgy látszik teljes egyet- ;
értés jött létre a francia és angol (adni arra, hogy dolgozzék, éljen ésI értés jött létre a francia és angol adni arra, hogy dolgozzék, éljen és 
kormány közöli, n legfontosabb I ezáltal kötelezettségeit teljesítse. Ha 
kérdések, Németország leszerelése: Németországon nem segítenénk, két
es a kártérítési kötelezettség tekin- |séglelenül a bolsevizmus, vagy a mitt- 
tetébeu. A megegyezésről készült j tarizmua karjaiba vetné magát, 
javaslatot ma, vasárnap teljesztik a: (MTI)
legfelsőbb tanács elé. Minthogy az 
első napokban wnémi nehézségek 
mutatkoztak, ezt az eredményt 
nagy örömmel fogadják Francia or
szágban és Angliában. A legfelsőbb

atanács kommünikét fog kiadni 
tanácskozások eredményér"'

SanRemő, április 24.
(Havas.) Lloyd George kijelentette a 

Ha vas-ügynökség tudósítója előtt, hogy 
a Milleranddal a délelőtt folytatott ta
nácskozás folyamán teljes nvegegye- 
zésre jutott. (MTI.)

Várit, április 25.
(A M. T. I. szikratávirata a buda

pesti rádiállomás utján.) San remői 
jelentés szerint tegnap este Mille- 
rand Lloyd George ,Balfour és Lord 
Curzon tiszteletére bankettet adoll 
Előző este az angol miniszterei nők 
rendezett dinert Foch marsall tlsz- 
teUtérA

: a házakkal
tudósítójától. —« 

ra lókai a: állam által megtéríttesse
nek.

5. A vtzdijat közvetlenül a bérlő , 
fizesse, ugyancsak a bérlő fizesse j 
közvetlenül lakása szemétjének futta-' 
rozásl illetékét, a villanyáraim és 
gázszolgáltatás dijának emelése pe- j 
dig íiddijc, ftiggcszlessék fel. amíg 
ezykuák a bérlőkre való áthárítása 
meg nem engedtetik.

6. A bérlök kényelmére szolgáló 
házbeli üzemeket (lift, központi fű
tés, meleguizszolgáltatás sVb.) a bér
beadó csak akkor legyen köteles a 
bérlők rendelkezésére bocsátani, ha 
ezek fenntartásával és üzemével járó 
költségeket a bérlő a bérbeadónak 
teljes egészében megtéríti.

7. Minden laküresedés esetén a 
háztulajdonosnak kizárólagos joga 
legyen megválasztani uj bérlőjét, 
azok sorától, akiknek lakásigénye a 
halóság által igazolva van. A háztu
lajdonos felmondást joga renitens la
kójával szemben ne csak papíron le

VTBoesás«>B az állam a házak- 

bán rejlő nemzeti vagyon megmen
tése végett a háztulajdonosok ren
delkezésére kamaltnantes kölcsönt, 
a házak jók-arbg-hríyezésének lehe
tővé tételére.
A gyűlés küldöttséget választolt, 

hogy a háztulajdonosok kérését a kor
mányihoz eljuttassa.

Aliban az esetiben, ha a háztulajdo
nosok kérése kielégítés nem nyer, a 
háztulajdonosok nem fognak lakásipit- 
kezéshex és semmiféle javítási munkát 
nem végeztetnek e \

Kitti nyilatkozata
Pórit, április 25.

San-Remóból jelentik: bíitti a franv 
cia, lapok tudósitói előtt nyilatkozott 
az olasz politikáról. Nitti a többi közt 
kijelentette, hogy hónapok óta min
den igyekezete arra irányul, hogy 
Európának végérvényesen visszaadja a 
békét. Ennek az az egyedüli eszköze, 
hogy a győző ét legyőzött között 
megteremtsék a szolidaritást. Fran
ciaország kétségtelenül többet szen
vedett, mint Németország, azonban 
Németországnak mégis alkalmat kell

CaSIlaux bünhödése
Pátit, április Jé.

(Havas.) A Caillauz elleni ítélet a 
háromévi fogházon kívül kimondja ak
tív és passzív választójogának, vala
mint hi-vntatviselési jogának tíz évre 
vaió elvesztését és azt, hogy öt eszten
deig nem iartózkodhatik bizonyos he
lyeken. amelyet az állam fog megálló- 
pitani. (MTI.)

Enelhetl-e 
hadsere$ét németorsztíö?

San-Remó, április 24.
A konferencia San Remóból küld vá

laszt a legfontosabb német jegyzé
kekre. MielŐtl a rend fenn turtá tóhoz 
• iikséges néinel csapatok szaporításé 
mik kérdésében halároznáunk, a leg
főbb tanács Németország jóakaratának 
bizonyiivkát fogja Itérnf a hadsereg

tényleges létszámának leszállítása és a 
fegyverek kiszolgáltatása tekintetében. 
Ha a vizsgálat * létszámomolésnek fel
tétlen szükségességét eredményezné, a 
szövetségesek határozni fognak afölött, 
milyen mértékben történjék ez az eme 
lés.

Sau-ltemóbsn ' állapi Iják meg n Né- 
melorszárfól kövpielendíl kárlétilés- 
nek é» jóvátétel összegnek nagysá
gái is.

X3XHZE3®

előtt
Ez év április elsejére virrpdór. 

Varga Károly 37 éves veixHflőst M 
Erzsébet királynéért 65. számú házban 
levő korcsmájában halva találták. A 
reggel megmásító rendőri nyomozás 
csakhamar kiderítette, hogy Varga Ká
roly gyilkosságnak esett áldozatul. Na
pokon keresztül kutattak a tettesek 
után, míg végre a gyanú Varga Károly 
feleségére és enek Kovács György nevű 
fivérére és Kovfo Györgyimre terein- 

1 Jött.
| Vargáék régei* idő óta rossz vi- 
' szonyban éllek egymással és az utóbbi 

időben megegyeztek abban, hogy elvál 
nak. E körül is viszály támadt köztük 
a vagyon szétosztása miatt. Kovára 
György, aki gyilkosság büntette miatt 
inár 15 évi fegyházra volt Ítélve, vál- 

C.U« .. lalkozolt arra, hogy végez V.ng. K*
lakásügyi ható- rollyal. Amikor a nyomozás sok leibelö

I rolypét és kovács Györgynél létartóz, 

mert Kovács György időközben Kalo
csára szökött.

Mind a hármat gyilkosság büntette 
miatt a rögtöuiléUÍ bíróság elé állítot
ták. Ma tárgyalja ezt ar. ügyel a búd. 
pesti büntelötörvényszék, mint slata- 
riális bíróság dr. Nagy Béla olnőklásá. 
vei. A vádat dr. Szolnok Jenő kir. 
ügyész képviseli.

CSÓRTőiGYULA 
vtndéaiáUka „A vészel’ c. amerikai történetben. 
WW a vadéte K»JeU ,'M-kpr.

Tabarin
■ Mkóe»l-irt «3.

Minden ssts a pompás sj áprilisi másol

Szerelem komédiása 
Szeresd felebarátodat 

azQllMlABAH
Előadások kezdete: 4, 6 és 8 órakor

HAMIS FOGAKÉRT
SSrtíWkW U mkutanMaél UM>« áss
uk, sr.oy.rt pnn.-UIM «-«.

KJ. BrUUSiW kneUkUMO 
vessek. Mesdslsoba Aaeertes fwsne- 

1UM I. ssta.

A POKOL MILLIÓI 
(A burlintfwti Jaguár I- ta

A VIHAR 
.APOLLÓBAN 

SS ROYAL

férfíkalapokat
minden tlVépzelhetd formibn 
éa minötégban, azonkívül 

kalaptompokat
ikalapouRMterek-

(Qtóf Hadik -palota, átjáróház) az udvarban.
Wrf I- BŐ lka lap ajaki tótokat divaloa for

mára «»ép kivi tőiben kéatltek
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IWES<
— Egy korona a Hétfői Napló. Az 

újságpapír árának folytonos emelke
dése s lapunk technikai előállításának 
fokozott költségei arra kényszerítenek 
bennünket. hogy a inai naptól fogva a 

Hétfői Napló egyes számának 
árát 1 koronára emeljük fel.

— Újabb batszúz gyemet utazott el 
AoUandlába. Vasárnap indult el a hol- 
landi gyermeknyaraltatási akció ne
gyedik csoportja. A keleti pályaudva
ron a Hollandiába menő vonal induló 
sánál megjelent Horthu Miklós kor
mányzó neje is. áki| Baffay Sándor ev. 
püspök, Petri Elek ncf. püspök, Mii fé
nyi és Hajdú áilomásfőnökök, gróf 
Széchenyi László, a Gyermekvédő I4ga 
elnöke és Neugebauer Vilmos, a liga 
igazgatója fogadtak. A Himnusz el- 
éneklése irtán Paffot] Sándor püspök 
lelkesítő beszédet intézett az idegenbe 
távozó kis mngyarokSioz, hogy viscl- 

’ják jól magukat al bán az orazá^lran, 
íuliol igazi megértő ciwberszeretetct fog
nak találni. Horthy Miklós kormányzó 
neje ezután végigjárta a vonatot, föl
szállt a konyha kocsira is és megizlelle 
az ételt és a H toltak fölött elismerését I 
fejezte ki. Negyed Ik:1 után a gyermek
sereg efihelyezkedelt a kocsikban és ne.! 
gyedórával később beengedték a per-1 
ronra a szülőket és rokonokat. Mindez 
szinte példás ren<Mx*n folyt le, ami első 
sódban Neugebauer igazgató érdeme. 
Hét óra volt, mikor a vonat kifutott a 
pályaudvarról.

— A hadsereg ti&frtikara a sál>érial 
hadifoglyokért. Szolnokról táviratoz
zék a Magyar Kurírnak; A nemzeti 
hadsereg tisztikara Lippieh lalván! 
kormánybiztos-főispán védaökgé^ével i 
a tiszántúli szondái pusztán, szómba-' 
tón délután a szi-bóriai foglyok haixi- i 
száüitósára megindult jótékony akció 
javára lóversenyt rendezett. Ugv a ver- 
senyjátók, mint a hasonló c<Mna tar
tott műkedvelő kabaré-előaláa julen- 
tékeny összaget jövedelmezett a jóté
kony célra.
, — A magyar sajtó. A Kossuthok, 
Csengeryek, Eötvösök hangja csen
dül ki abból a ImszedböJ, melyet 
Wagner Károly mondott a nemzet
gyűlésen a magyar sajgóról. Végié 
ttiimondta valaki azt az igazságot, 
melyet semmiféle kor, divat ás 
áramlat se tud tartósan ellhomályo- 
sttdvni: hogy a sajtó becsületes és 
hazafias, hogy a nyilvánossá# e for
májára legalább is épp oly szükség 
van, mint a képviselő urak beszé
deire. hogy annak az országnak, 
melyben a sajtót bilincsekbe verik, 
épp oly kevéssé van egészséges le
vegője, mint a föld alá temetett há
nyáknak. Minden szabadság, szép
ig, erő megfullad a sajtó éltető le. 
vegőja nélkül. A derék felszólalást 
ki szeret nők egészíteni agy megálla
pítással: a* újságírók közi akadhat
nak erkölcstelenek, megalkuvók, pa- 
namisták, de a sajtó, a maga egé- 
saömn, mnwfig becsületes és tmza- 
flaB. Minden országban, még a teg- 
romlottadban is az, ha gyűlöletből 
VW meggondolatlanságbói gáncsot 
nem vetnek neki. A magyar sajtó 
megbecsülésének tradíciói mélye* 
nz ország hallhatatlan reformerei
nek nevéhez fűződnek, nem söpör- 
l.eli el a föld színéről; egy-két tem- 
l^ramentumoK közbessólás. Az 
nrökfftl fogva <Ső igazságok épp 
úgy kinőnek a főidből, mint sa ál
dott kalászok, melyek most a ma
gyar rónákon hullámúinak.

— BesttáUa román tiszt. A Magyar 
Távirati Iroda jelenti: A bukaresU la- 
pek kávéiéi nélkül mély megbotránko
zással tárgyaljuk az alá1d>i esetet: 
lleorgtasz Badu, aki a 2. se. mozsár- 
ezrei körknlonója volt, saját lohadna 
Svától szí>mszurva csőit d, mát pedig 

ment mcuetfeteiMU máMIanti

Kamarai választások a fővárosban
fi Baross-Blokk fényesen győzött

Vasárnap reggel kezdődött meg u bu. | Béla, Glück Frigyes, Hegedűs LászJó, 
dupesli kereskedelmi és iparkamarai Kaszab Aladár, Kiss József, Kovács P- 
tagok választása, l.___ "í_______ " ' ' ' ”
hogy a megértés jegyében fog lezajlani, * kovits János Ilochnilz Béla, Sdhal’ j 1? ,
Az utobó pillanatban azotrlmn sJemólyj ‘ Antal, Sliick Ferenc, Szurday Róbi-rl,' a.r, mt>nd P‘ul^fiust. 
ambícióktól vezetve, néhány felelőt'en j Vas Kálmán, Vida Jenő, Zippauer * hv«a*»«m»w * a
egyén őket akart verni a munkálkodók László. Póttag ok nak: Hinnami Fe- 
példós ^gyetértésébf' s újabb listákkal reme, Riesz Péter, Petneházy Lajos, 
akarták a győzelmet elvltrtni az úgy- Goszleth Gyula, Dewb'U Gyu'a, Hiaí'-y 
nevezett Block-párttal eremben. Igyc- 1 István, Hubert Józ^f, Glogovúoz Jól *, 
keretük azonban csuío.« udarccal vég. Mérey Emil, Fuoh I. József, Bien Ernő, 
ződött, mert mindjárt ar első nap, Repcze János. • • • •
melyen a kevésbbó agilis iparosok sza. Sándor Béla. Bó’-int Vencel. Bercsényi

Párt fényes Albert.
Majd ötezer j Sajó János, Weisz Jónás, iichier Mór,,

Robitsck József. PcCR ' k. *’

mely úgy látszott, ! József, Lingel János, Máté István, Pe-
....................................... .. ’ 5 Ilochnilz Béla, SdhaU

a teljesen ujszerii, nívós vállalkozást, 
A Kertmozi, amely a legfrissebb és egy
ben a legkellemesebb nyári szórakozó- 
helye a fővárosnak, a modern filmpro
dukció klasszikus remekműveit tűzte 
műsorára és megnyitó belében a Ha
rakiri című pompás és látványos japán 
film játékot mutatja be naponta két elő
adásban, 7 és 9 órai kezdettel. Az elő- 
adások előtt Holtág Kamilla, a kitűnő

♦ A Menyasezvny és a Gyerektí-agédía. 
A Belvárosi S'riuliáz e két nagysikerű da
rabja váltakozik a hét műsorán. A Meny
asszony* Lakatos László vigjálúka, mely
nek pénteki bemutatója a s/ezón egyik 
iiagv sikerét hozta meg, hétfőn, kedden, 
csütörtökön, pénteken és vasárnapon, 
Schönherr, Grrllparzer-dijjai koszorú zott

• darabja pedig szerdán és szombaton kerül 
sílnre.

♦ A Ravengár befojWJ rríezo a Mozgé- 
OttiiouLiiu: fíejtehnek uiegoldása

címen került bemutrtóra. Az a hallatlan 
nagy érdeklődés, amely belek óla uieg- 

; nyilvánul a Ravengúr iránt, fényes bizo
nyítéka a Mozgókép Otthon intelligen* 
közönségének hozzáfrtéséröl. Előre sej
telte hogy a Ravengár befejező része oly 
meglepetéseket fariogat, amelyekhez fog
hatót filmen még nem látlak. De még a 
íegtidfeszitettebb várakozást is fuiühnulja 

1 ez a része a filmnek; legélénkebb illus:-;* 
trációja ennek az, bogv előadás közben 
és végén is, tapsokkal fejezi ki a közőn- 

' ség tetszését,ami bizonyára nem minden- 
I * Pathó-fj’m ós Claí Főne az Omn ában. 

Az Onmia élik én y ezi eleit közönségéit kót 
. .. slágerrel szórakoztatja mától kezdve. Az 
két egyiket a világhírű Patbé-gvár készítette 

1 Szerelem komédiása címen. A főszerep
ben Mlle Musidora megrázó erejű alakitAs- 
sai hódit majd- Megvan a maga attrakció
szerű érdekessége a másik, a Szeresd 
felebarátod c. filmnek is. amennyiben 
Olaf Föns játsaa a fősrercpét. A mai 

1 premiér 4, 6, 8 órakor kezdődik.
♦ A pokol milliói címen indul meg 

- tízezrek érdek- ma a Boyal-Apolló vásznán a Burliny-

Lackenbacker György,

Miakits Károly, Jcllenz Géza.ráztok, a B áros.*-Blokk 
evőr»lmél hw-b* meg. 
iparos szavazott a Baross-listávfü, míg | Kovács Gábor, 
a Reformpárt listájával ezer kétszázan Géza.
szavaztak le. A szavazás az egyes ke- i Hétfőn szavaznak a kereskedők s itt 
fülelek elöljáróság} épülőiében folyt le. már mozgalmasabb képe lesz a válasz. 
Rendzavarás nem fordult elő. Megvá- fásnak.
Úsztatlak kamarai tagoknak az iparo
sok köréből:

Rendes tagoknak: Bálint Menyhért. 
BátEiory István. Becsey Antal, dr. Bíró 
Pál, Bittrrer János, Breifrrer Lipót. Csit
tek Jórsef. Folner Henrik. Gerenday

Egészen bizonyos, hogy « 
Block-ltela fölényes győzelmet ara’ a 
Reform-párti lista és a demokrata kis. 
kereskedők listájával szemben, mely 
utóbbival a Központi Demokrata Párt 
minden közösséget meglagadotl

tévesztette a lépést. A fölháborodott ’ közben ö&zeszólalkozotl 1‘app János- 
kŐzvéleménv a bcslialttás szigorú m^t- sál, bicskát rántott s a>gyanszurta. A 
toriásál követeli és a kormánytól el- tárgyalás során kiderült, hogy a 
várja, hogy a tettest, Dlnrscu főhadna- legény közösen udvarolt egv leánynak 
ygot a legszigorúbban büntessék pieg. • 
Az ezred legénységének hangulata! 1 
rendkívül izgatott és komoly zendülés- l 
tői Jeliet félni. í i

— Szó? szántókkal emelik a do
hányárudat. Az állami termékek eddi#' 
még nem tartottak lépést az általános 
drágulással. A munkabérek és nyers
anyagok emelkedése kővel kéziében — 
mint illetékes forrásíói értesülünk — 
a dóhányjonedéki ig-azgntóság a do- 
hánykészilmények árát május hó else
jétől száz százalékkal emelte föl.

— Elfogatóparancs a népbiztosok 
ellen. A budapesti kir. ügyészség — 
mint a Magyar ilirgdó értesül — el
készítette az itt fogvaievö népbiztosok 
ellen a vádindilványt. Ez a hatalmas 
munka jórészt felöleli a szökésben, 
levő népbiztosok bűncselekményét is 1 
és azokat is többrendbeli gyilkosság ; 
bűntettében való bűnrészessé# és m^g : 
egyéb bűncselekményekkel megvá
dolja. A vádinditvánnyal kapcsolat-1 
san a kir. ügyészség ismételten el-1 
fogatóparanczol adott ki a szökésben! 
levő népbiztosok ellen. Ez az el-, 
fogatóparanes azok országos körözé
sét rendeli el. Amennyiben ezen el
fogató parancsoknak nani volna meg 
az ereményc, ettől függeüexai! letár. 
gyalják az itt fogvnlevő népbiztosok 
bünperét Tekintettel a vád nagy 
anyagára é» figyelemmel a vádlottak 
nagy számára, a főtárgyalást előre
láthatóan két, esetleg három csoport’ 
bán tárgyalják le. Úgy tervezik, hogy 
az első főtárgyalást Ágoston Péter. 
Bajiki Ferenc, Bokányi Dezső, Dov- 
csAk Antal, Haubrieh József, Kalmár 
Henrik, Kelen József éz dr. Szabados 
Sándor ellen tartják meg. A főtárgya
ié* elnöke dr. Stocker Antal kúriai 
bíró lezz, a vádhatóságot pedig dr. 
Várg Albert kir. főáUamügyéwc fogja 
képviselni.
— Razzia a Klrtfy-utedban. A rendőr- 

főkapitányság kihágás* ügyosztálya ós 
az ÁrvizsgátóbizotteAg rencMareü ősz 
lélyának detektivjei ggyfttUsea w-üt 
tartottak Hencktí Lajos dr. rena^h- 
tanácsos vezetésével. A razziát a Ki* 
rályustca és Károly-kŐret kereszleaésé- 
nél kezdték saombaton délután 5 óra
bor. Körülbelül Ölvén üzletet viz^ád- 
taktát ée mindöeeze köt elvan keres
kedőt találtak, akinek üzletében semmi 
kffogAsoJni való nem veit. A rendőr- 
blzottság a különböző szattólytalaissá- 
gok észleleté utón a kihngásí eljárást 
megindítja a kereskedők ellen. -

— Legwta a veMlytársát. Szeged 
rői tetenük a Mayyur Kurir-nuk: 
Ari* KttaM l«dnj horoaáe

s Pap toiszcll jobban a leánynak, eb- 
■Ml lett a harag, ezért kelleti a veiélv- 
társpak pusztulnia. A törvénvRaék 
szándékos emberölés bűntettéért ötévi 
fegyházra ítélte Farkas Jánosi.

— Nemzetközi hoxoiómérkőzés Bu
dapesten. A külföldi 
’ödé-ét kiváltó —- nagy boxoló mér- ' tonl jaguár első része. Guy Terramona’ 
köz'sok klasszisával teljesen egyenér- regényéből készült ez a film, melv a 
iékü nemzetközi ökölvívó küzdelmek 1 

i lesznek Budapesten május első felében. 
1 A nagy érdeklődéssel várt boxmérkő- 
zések kél hétig fognak íarlaln-i és azon 

, a legkiválóbb angol, amerikai, olasz, 
francia, nénnd. slb. ökölvívók vesznek 
majd részt.

Színház- és fflimjidonsit&ok
* Táblás ház előtt, tomboló tapsok 

között adják nap-nap után a Cigány- 
yrófné-l, mely a jövő héten is min- : 
den este szinrokerül a Király-Szinház-1 
l>an. Holnap, vasárnap délután a Pil- 
tangó föhadnagy-ot játsszák mérsékelt 1 
helyárak melleit, jövő vasárnap dél
utón pedig a János vitéíJ rendes hely- 
árakkal, Fedák Sárival a címszerep
ben.

* Az Idd asezón legnagyobb drámai 
sikere, a Syivió kapitány jövő héten 
is ötször szerepel a Magyar Színház 
műsorán: hétfőn, kedden, csütörtökön, 
pénteken és vasárnap este. Holnap és 
jövő vasárnap délután is A kis lord 
kerül színre mérsékelt helyárakkal. 
.Szerdán az Éva és a férfiak-nt. szom
baton a Tűaprábá-l adják.

* Szép Heléna repriz. A klasszikus 
operett irodalom egyik legszebb alkotá
sát, Offenbach Szép Heléná-jsd. újítja 
fel a Revü-szinház nyári helyiségében, 
a városligeti Skala-szinliáiban. Május 
15-én nyílik meg ar uj színház az An
gol Park szomszédságában, s mindjárt 
a Szép Helénával mutatkozik be. A 
címszerepet Péchy Erzsi, Agamomnont 
Galetta, Kalchasi pedig a kitűnő Ilorty 
játssza- Az operettet Karinthy Frigyes 
átültetésében, teljesen modernizált sző. 
végben hozza ki az igazgatóság, a ren
dezés és díszletező* p edig Beinlrardt 
mintájára készült.

* A Kertmozi megnyitó előadása 
szetmbuton este zajlott le impozáns ün
nepség keretél>en. A meghív ott közön 
»ég előkelő soraiban ott láttuk « mi
nisztériumok, a főváros, a különböző 
hatóságok kiküldötteit, a pesti e’őkalő 
társadalom, az író- és művészvilág, 
nemkülönben a sújtó s a mozi és Ilim- 
szakma repcezenelánaait, akik mind 
annyian óhatatlan tetszéssel fogadták

i'ejtólyes cservényeknek sr “wevénye® 
egymásutánja. Peare White és Róbert 
Roherlson játé’fp me71enri'«l foe ! 
leni. Ugyancsak ma egyq francia fil
met is bemutat a Htnai-ApoR... - i ne: 
A vihar és szerepeli a Comedie Fran- 
eaise tagjai játszók. A hé: fői bejnu- 
■ttő előadásai: 4, 6, 8.

1 WiSrösí Cirrwsíi®Városliget
Tel.107-46

M* és minden este 7 órakc- FÉNYES ELŐADÁS 
az egész megnyitó műsorral. Csütörtök, szombat, 
vasár- és ünnepnap délután fél 4-kor nagy élöadás 
Csütörtök és szómba: délután mérsékelt helyárak-

rllllánst,gyöngyöt 
aranyat, azüsiat. rAdlsáae- 
kat VESZIK a LEaMAŐA- 
sabb Árban vAaó, 

Népszlnbáz-ft. 7. Te!. Józe.: 42-29. Házhoz jövök

---------------------- —>

szappant és 
shámpönt

használ az igazi dámal 
Kephatö mlndenüti 

meri ti: Hunnia Üyógyttr, Erzsébct-körut 56

wno Latnberger
Glósz-félc diót*, 
kereszthuros.
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SPORT
Labdarugómérkőzések 

a bajnokságért
Egy héttel a tavaszi magyar-osztrák 

tválogatott mérkőzés előtt az elsöosz- 
táiya egyesületek bajnoki meccseket 
bonyolítottak le. Meglepetés nem tör
tént, mert a vezető csapatok sorra le
győzték ellenfeleiket.

MTK—Vas- és Fémmunkások 5:0 
'■(2:0). Mindkét csapat teljes összeáll!- 
tásban szerepelt. A Test gyakorlók csa
társora ezúttal sokkal jobban játszott, 
mint a fedezetek és rencUkivfil góMcépo- 
nek voltak a belső csatárok. Különö
sem Orth és a kél hátvéd Feldmann és 
Mandi brillírozott. A Vasasok erősen 
küzdöttek, de pozitív eredményt nem 
tudtak elérni. így is kitűnt Jetiinek és 
Zatykó jó játéka.

; FTC—UTSE 3:1 (2:0). A játék első 
(percében már megszerezte a vezető 
'gólt az FOC Kelemen révén, amely 
után a játék dlanyhult. A második gólt 
Pataki rúgta. Az újpestiek kavarodás
ból szereztek meg egyetlen góljukat, 
tanig a zöld-fehérek harmadik eredmé- 
ttoyes rúgása Tóth érdeme volt.
; NSC—TTC 1:1 (1:0). Egyenlő erejű 
(csapatok mérkőzése és az eredmény líü 
kifejezője a lefolyt játéknak. Az NSC 
gólját Recht csinálta, mig a kiegyen
lítő gólt (iáncsi szerezte meg.

Kispesti AC—MAFC 1:0 (0:0). Szép 
játékkal győzött a kispesti együttes a 
MAÍFC fölött, amely immár negyedik 
mérkőzését veszíti el egy gólkülönb
séggel. Egy tizenegyest a kapu mellé 
rúgott Egri a Műegyetemiek részéről. 
A mérkőzés egyetlen gólját Boldog 
Tugta.
I BTC—ni. kér. TVE 2:0 (1:0). Bix- 
tosan nyerte a mérkőzést a BTC a löM. 
UrlalSkknl játszó óbudai együttessel 
agemhen..
[ BAK—33 FC 1:0 (0:0). A BAK is
mét briUirozott. Különösen a fedezetek 
játszottak nagyszerűen. A kát pontot 
(jelentő gólt Qácsi rúgta.
; UMTE—ISC 3:2 (2:1). Kárpáli-cso- 
iport.

IIEVV—MLK 0:0. Kárpáti-csoport. 
KAOE—ELAC 0:0. Kárpáti-csoport. 
BSE—OTE 1:1 ‘ ‘ '

t»ort.
Acél TE-MÁV 

^Kárpáti csoport. 
: ETC—BEAC 1:1
pori.

Előre-Zuglői Turul 1:0 (0:0). Stobbe- 
' csoport.
* Főv. TKÖr—Ékszerészek 1:0 (1:0). 
i^tobbecsoport

(1:0). Kárpáti-eső-

gfpgyAr 2:1 (2:0).

(1:1). Kárpáti-cso-

Ügetőverseny
A mozgalmas hét, amely az ügető- 

wport közönségének a botrányok q”6sz 
'sorozatával kedveskedett, végül rend
őri beavatkozást is vont maga után, 
mozgalmasan ért véget. Megy éren szü
netelvén a. totalizatőr, az egész közön
ség az Erzsébet királyné-uti pályára 
lódult,

' szűknek
sára. Eléggé z^jos volt a nap sportja 

lis és általános érdeklődés kisérte a 
i Derbu-kisérleti versenyt, amely tulaj, 
donkúppen Tjte Plurtíter és Paszta
lánya mérkőzésének ígérkezett. De mig 
.The Plunger az egész utón óriás fö- 
'lénynyel járt társai előtt, Piisztalányát 
Inz utolsó métereken még a második 
(helytől is elütötte Paraszt. A versenyei; 
részletes eredménye a következő:

I. Háromévesek versenye. 13.003
2000 ni. 1. Csavarná (Scager), 2. Stappel- 
frau (MiUs). 3. Rom Axloll (Schwitxer). 
Indult még: Miauja. — Tót.: 10: 35. 
Helyre 10 : 15, 14.

II. Ezerjó-verseny. 18000 K. 2400 m.
1. Pazar (Novák). 2. Oberon (Saalay).
3. Forgószél (Thomann). Indultak még: --------- — ------------------------ ~----
Alamusrá. Unión, Quintillnis Varos. —f (alelnökölk), továbbá Adler Róbert, Ma 
Tót: 10 18. Helyre 10:15, 21. h iano Petronio, a Societa Italiana di

,IL Nn^L'" "Í™£*YÍ „7,rnBr i Uredllo CmmmWe Igazgatói. Gros: 
10.000 K. 2400 in. 1. fíimbó (Wodorn), j r n«.,VA. „ vX Diák (CassoW. 3. Tomi (Schwar- ' kár dr • a Jo
. ..... ■ <*.. . • . 1 nA«Jm irtn-anIíri larrini, RlCCal*(Í0

G na linó nagyiparos, San Martino gróf

amely ismét la nthatat tájiul 
bizonyult a hívek befogadd-

Z. L/1HK I k.«n3'rlllll | . V. AKTIAM \IAA.W41 ’ .. . .1 / * ■ ••
Indult mé«: Bltuwlrt*. — Tol: | re’1« lg«^«W»»l'>

N: 13. Ildire 10 : U. IX

IV. Derbgklsérletl versem/. 27.000 K. 
3000 m. 1. The Plunger (Mills), 2. Pa
raszt (Cassohni). 3. Pusztalánva (Schwit- 
wr). Indult még Mimóza. — Tót.: 10: 16. 
Helyre 10.13. 21.

V. Ültői dii. 16.000 K. 2200 m. I. Na- 
fázd (Novák), 2. Hősen Levburn (Gasso- 
lini), 3. Babocsa (Scager). Indultak még: 
Gaga, May. Scharnhorst. Bácsi, On. — 
Tót.: 10:86. Helyre 10 :26, 19. 23.

VI. Hűvösvölgyi dii. 27.000 K. 2400 in. 
1. Luki (Sennvev). 2. Nábob (Schwitzcr), 
3. Nóta (CassoJini). Indultak még: Bisam* 
berg, Látrúmy. — Tót.: 10; 33 Helyre 
10 : 17, 35.

VII. Szentlőrinci dii. 13.000 K. 2200 m.
1. P romién (Cassolini). 2. Oratava (Ben- 
kő). 3. Lanta (DieíT. O.) Indult még: 
Mackensen. — Tót.-. 10:20. Helyre 
10:16, 27.

VIII. Kettesfogatu verseny. 12.000 K. 
3000 in. 1. Nero—Panajna (Fischer H.)»
2. Quint. Varas -Mackensen (Sennyey).
3. Lorenz Douglns—Alamuszi (Orosz). 
Indult még: Báró—Bátor. — Tót.: 10:11. 
Helyre 10: 13. 14.

KÖZGAZDASÁG
Pénzt kapnak a bankok

A IX-lk hadikölcsönre befizetett ösz- 
szegeket visszafizetik.

Mint a Hétfői Napló beavatott hely
ről értesül, a bankok a jövő héten pénzt 
kapnak, még pedig azokat az összege
ket, amelyeket régebben a IX-ik hadi- 
kölcsöinre előbb lefizettek. Körülbelül 
900 millió korona le folyósításáról van 
szó és a pénzügyi kormány már értesí
tette a bankokat, hogy az esedékes ősz
szeg rendelkezésükre áll a jövő hét fo
lyamán- A bankok összesen körülbelül 
2?4 milliárd követelést támasztanak a 
kormánnyal szemben, amely azonban 
most a bankok követelésének mintegy 
40%-át lefolyósitja. A bonkok és ta
karékpénztárak részéről Hegedűs Ló
ránt kapta azt a megbízatást, hogy a 
pénzügyi kormánnyal tárgyaljon a ban
kok pénzigénye ügyében. 

A kávéházi magánfogalom irányzata 
szombaton és vasárnap is egyszerre erő. 
teljesen megszilárdult. A legtöbb értők- 
re vevő volt, ami nagy árjavulást idé
zett elő. Magyar hitel 1595—1600 kö
rül köttetett. Javult a Fabank és a 
Déli vasút is és erősen keresték a Köz. 
útit. A korlátpiacon a Schlick-réswé- 
nyoket keresték 1000 K-val is. Pénz vol, 
az Ingatlanbankra, Lichligre, Danicáru, 
Lángra, asicira, Rézbányaira, Viktó
ria fabútorra és a maloTnértékek közül 
különösen a Concordiára. A valutapia
con a márka és a dollár emelkedtek.

Magyar-Olasz Bank R.-T. hétfőn 
tartotta meg alakuló közgyűlését Cas- 
tiglioíni Camillo elnöklete alatt. Ezt 
megelőzően ugyanekkor megtartották 
a Magyar FakereAedők Hitelintézete 
Rt. (Fabank) és a Magyar Országos 
Bank Rt. közgyűléseiket, amelyben a 
nevezett intézeteknek a Magyar-Olasz 
Bank Részvénytársaságija való beolva
dását határozták el. A Magyar-Olasz 
Bank Rt. alaptőkéje, mint máT említet
tük, 300,000.000 koronára rúg, amely 
1,500.000 darab 200 koronás részvény
ből áll. A részvényeikből 720.000 darab 
— J régi részvényre 2 uj részvény — a 
Faibank részvényeseinek, 210.000 darab 
pedig — 25 régi részvényre 42 uj rész, 
vény — az Országos Bank részvényei
nek engedtetik át, mig a fennmaradó 
570.000 darab részvényt 100 százalékos 
felárral az olasz csoport vett át. Ilykép- 
pen a Magyar-Olasz Bank Rt. tevékeny
ségét 300,000.000 korona alaptőkével 
-s 193,000.000 korona nyilt tartalékkal 

K.' fogja megkezdeni. A Magyar.Olasz 
1 Bank Rt. igaigatóságának tagjai lettek: 
CastigHoni Cauiillo (elnök), Grande Uf- 
ficiale Giu9eppe Toeplitz, a Banca 
Commerciale Italiana adminstratcur 
déléguéje és vezérigazgatója, Fónagy 
Aladár és Madarassy-Beck Gy-ula báró

szenátor, a Banca Commerciale Ilaliano 
igazgatósági tagja, Commendatore Minő 
Gianzana, a Banca Commerciale lla- 
liana ügyvezető igazgatója, Dcutsch 
Frigyes, dr. Hilb Jenői, a Fabank igaz
gatósági tagjai, Goldslein Pál, az All- 
gemeine Deposilenbank igazgatósági 
tagja és ügyvezető igazgatója, Neu
mann Gábor, az A Kg emelne Deposilen- 
bamki igazgatója, Egyedy Lajos, Stein 
Ármin, az Országos Bánik igazgatósági 
tagjai, báró Kürtüiy Lajos v. b. t. t., 
Matlckovils Sándor v. b. t. L, dr. Nagy 
Ferenc v. b. t. t., báró Szterényi József 
v. b. t. t. és dr. Éber Antal (vezérigaz
gató* 1). A felügyelőibizottság tagjai let
tek: Barta Ödön, Eördögh Virgil, dr. 
Feleki Béla, Pándi Horváth Zsigmond, 
lovag Jacobovits Rudolf, a Banca Com
merciale Ilaliana volt igazgatója, Lord 
Adolf, gróf Parravicini Carlo, a Banca 
Commerciale Italiana igazgatója, 
Szántó Frigyes és Anlonio De Torna 
mérnök.

Az Agrárbank és a Magyar-Olasz Bank. 
A Magyar Agrár- és Járadékbank Rt. idei 
rendes közgyűlését május hó második 
felében fogja megtartani, amelyen az 
igazgatóság a közgyűlést már tájékoztatni 
fogja azon tárgyalások credmén véről, 
amelyek a Magyar-Olasz Banknak az 
Agrárbankkal való együttműködésére vo
natkozóan folyamatban vannak.

A Magyar Unió-Bank r.-t folyó hó 
25-én tartotta rendes közgyűlését Ráday 
Gedeon gróf elnöklete alatt. Gerő Vilmos 
dr. vezérigazgató terjesztette elő az igaz
gatóság jelentését. Az intézet 1918 júniusá
ban alakult és az 1919. üzleléwei együtt 
másdél év eredményéről számolt be. A 
közgyűlés elhatározta, hogy az alaptőkét 
40 millió koronára emeli fel és a régi 
részvényeseknek minden három rész
vényre két uj részvényt ajánl fel, dara
bonként 600 koronás kursMon. Uymódon 
az intézet 40 millió korona a’nn<6ke mel
lett körülbelül 10 millió korona nyilt 
tartalékkal fog szerepelni. A közgyűlés 
további folyamán az igazgatóságba uj 
tagokul beválaszt attak Teleku József gróf 
és Luczenbacher Raul. A 2,751.016 korona 
93 fillér tiszta nyereségből részvényenként 
30 korona osztalék állapíttatott meg. A 
közgyűlést követő igazgatósági ülésen 
Rónai Dezső dr. ügyvezető-igazgatóvá, 
Létay Gusztáv igazgatóvá, Vas Pál igaz- 
gató-belvettessé, Gcryely Oszkár és Riesz 
Béla pedig cégvezetőkké neveztettek ki.

Az Országos VaskertokcddinL és 
Vasipari Szövetség megalakulása. A 
budapesti kereskedelmi és iparkamara 
dísztermében vasára&íp délelőtt tar
totta alakuló közgyűlését az Országos 
Vaskereskedelmi- és Vasipari Szövet
ség. Miklőssg József Béla szersnámgyá- 
ros megnyitó beszéde után elfogadták 
az alapszabályokat, majd a választáso
kat ejtették meg. Elnök lett Sátory 
Ernő, a Rhnamurányi Vasmű R.-T. 
igazgatója, térs^nöikök dr. Hemrich 
Dezső és van den Eynide Hector. Vá
lasztottak még 10 atelnököt. Főtitkár 
Milling Ádám, ügyvezető főtitkár Bíró 
Ármin, a „Magyar Vaskereskedő'* szer
kesztője lett. Megválasztották még az 
igazgatóválasztmányi tagokat és pótta
gokat is. Arányi Ignác indítványára a 
közgyűlés dr. Biró Pált, a Rimomu- 
rányi Vasmű vezérigazgatóját és Hein- 
rich Ferenc volt kereskedelmi minisz
tert tiszteletbeli lúgokul választotta 
meg.

Tőkét ©mel az Auer. A Maauar Gáz- 
izzófény Részvénytársaság május 24ki 
közgyűlésének tőkeemeléséről is határoz. 
Ezt oly módon hajtják végre, hogy a 
részvények névértékét, 200 koronát, 5W) 
kmonóra emelik és erre a óéira a tar
talékalapból négy és félmillió koronát 
fordítanak.

A Kereskedelmi Hitelbank üzletévé. 
A Magyar Kereskedelmi Hitelbank Rész- 
vénytáwaaág igazgatósága megállapította 
az 1918. és 1919. üzletévi egyesített mérle
get, mely szerint a tiszta nyereség 
3,531.789 K 13 fillért tesz ki. Az igazga
tóság a folyó hó 29-én tartandó közgyűlés
nek azt fogja javasolni, hogy a két 
üzlelévre részvén yenként 32 korona osz
talék fizettessék.

A Magyar-Olasz Bank Üzletei, Mint a 
Hétfői Napló értnfll, a Magyar-Olasz j 
Bank, nmdv legutóbb érdekeltséget vitait 
a fiumei cserzöanynggyárnál, nagyszabású 
Plmqyári alapítást tervez. Az erre vonat- 1 
kozó tárgyalások már előrehaladott stá- j 
diumtan vannak. 1

Tőkeemelések a bútoriparban. A Ma
gyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank és! 
a Magyar Általános Ingallanbank érdek- 1 

körébe tartozó Malomsokp J.óisef Aszta- 
losáruyyár rt. igazgatósága ülésében az 
1918. és 1919. üzletiekre szóló osztalé
kot 32 koronában állapította meg. Ezen 
vállalat, amely alaptőkéjét legutóbb 
1.500.000 koronáról 6,000.000 koronára 
emelte föl. tetemesen kibővítette telepeit 
és most már nemcsak az épitőasztalosság, 
hanem a hazai bútoripar lerén is jelenté
keny szerepet töJt be és az utóbbi időben 
nagymennyiségű kommerzbutort exportált 
a külföldre. — Ugyanezen bankok — Le
számító lóbank és Ingatlanbank — újabban 
kiterjesztenék a fafötóolgozó iparban birt 
érdekeltségű két, amennyiben a Győri Fa
ipar és Faföldolgozó Részvénytársaságot 
vonták érdekkörükbe. Ezen vállalat te
lepei a legmodernebbül vannak beren
dezne és gyártmányai a külföldön is erő
sen keresettek. Az uj érdekeltek képvise
lt' lében az igazgatóságot Havas Emil udv. 
tanácsos, Halom Dezső, Kádár Gusztáv. 
Leimdörfcr Ferenc, Popper Ödön és Stcl- 
ner Andor urakkal egészítették ki.

A Nemzeti Takarók osztaléka. A 
Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rész
vénytársaság az 1918. és 1919. üztetávekre 
4.382.422.44 K nyereséget mutat ki. Az 
igazgatóság a folyó hó 29-ére egybehívott 
közgyűlésnek javasolni fogja, hogy a két 
üzletévre részvényenként 45 korona oszta
lék fizettessék.

A Sohwartz»r-8zanatórium tőkeemo- 
léso. A Schwartzetr-Szanabórium Rész
vénytársasága vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartotta meg köagyülését Kosztka AattaJ 
dr. udvari tanácsos, közatepüványi igaz
gató elnöküésével. A közgyűlés az összes 
jelentéseket egyhangúan tudomásul vette, 
csiupán az alaptőkének 3 millió koronáról 
4 millió koronára való felemelése tárgyú
ban volt eltérő indítványa Erdélyi Sándor 
dr.-mak. A közgyűlés azonban Szilágyi 
Miklós felszólalása' és Komlós Jenő dr. 
ügyvezető igazgató felvilágosítása után 
óriási többséggel az igazgatóság áRás- 
pontját tette magáévá. A választások 
megejtése után a közgyűlés véget ért.

NOZGŐKEP OTTHON 
VI., Teréz-körut 28 Telefon 144-88 

RAVEMdAR befejező rtzzi 
Rejtelmek megoldása

A mai előadások kezdete: 4, *1*6, ’/»8 és 9 ütés.
Pénztár: H11—^ 1-ig. délután 3 óritót

M legszebb 
matt teint úgy érhető e! legbiztosab
ban, ha a Diana-toiletkészletet hasz
nálja, amely gyönyörű dobozban, egy 
Diana-pudert, egy tégely Diana-krémet 
és egy Diana-szappant tartalmaz. Sok 
ezer leány és

asszony
szabadult meg arcának tisztátalanságai- 
tól a Diana-pipere-cikkek használata 
segítségével. Olyan e három csodaszer, 
mint a harmat

csó^fa
mikor a szárazságtól fonnyadozó mezőt 
elborítja.

Mindenütt kaphatói

Dr ■féle rendelő-intézet 
vér-, bőr- és nénit 
betegek részére. 
Rendelés egé6znap 

Bpeat, VII., KAIióCBl-ntau. l.eiu

Nemzeti (Royal) Orfeum
Minden este */s8 órakor

TtniCII Zerkovitz—Harmat szenzációs operettje és AJUajU az Összes színházi- és varieté-attrakciók. 
------------ a O Y A L A B A R í ....... ......  
Kezdete fél 8 órakor Köváry Gyula konferál UJ műsor!

horribilis 
áron vesz

brilliAnst, pffiK^züstö1/31'

Í INGER ékszarhós
Rottenblller-utca 24

Telefon József 52-64

•*■£>«■■■ ügyleteket lebonyolítunk. TŐZSDEI 
DLnl7 MEGBÍZÁSOKAT elfogadunk. Érte- prlll/ kezés díjmentes .-. NEUSCHLOSZI L.I14. TESTVÉREK, VI., Lovag-utca 20- 

Alapltva : 1900. Telefon i 70—88.

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁ”

Tőrsszerkeszlök:
Dr. ELEK HUGÓ M PAJOR MÁTYÁS

„UJSÁGÜZEM" R.-T. BUDAPEST


