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jCéfJöiJfttpló
A közlekedés

i A' római birodalom hatalmának 
(fis gazdasági fejlödósónrk egyik 
! alapja volt az a nagyszerű útháló
zat, mely a birodalom távoli részeit 
jíöwzekötötte egymással. A rómaiak 
’mhutait a modem életben nagy- 
írészt vasutak helyettesítik. Egy vi- 
Mghivü közgazdász azt mondotta, 
:hogy a világhálxíru utáni gazdasági 
[nehézségeket főleg a közlekedés vál
sága okozza. Ha nincs is egészen 
igaza a világhírű gazdasági politi- 
'jkusnaik, annyi bizonyos, hogy a ve
szedelmes gazdasági hajókon ha
talmasat segítene, ha a jelenleg nies- 
íterségesen elkülönített nemzetek kö
pött megikönnyilenék a .közlekedést.

A régi Magyarországnak büsz
kesége volt a magyar államvasutak. 
Ha helyiérdekű hálózatuiak nem is 
volt teljes, az ál lám vasút mégis 
nagyrészt megoldotta azokat a fel
adatokat, melyek reá vártak. A há
ború lefoglalta a vasutat is, a gyá
rak mozdonyok, kocsik és sínek 
helyett ágyút és gránátot gyártot
tak, az elhasznált forgalmi eszközö
ket tehát nem lehetett ujjal pótolni. 
A háború után következő forradal
mak alatt ugyancsak nem dolgozlak 
a gyárak, a román megszállás pedig 
elrabolta vasúti felszerelésünk leg
nagyobb részét. Itt állunk tehát ha- 
taflmas gyárainkkal, nyersanyag 
nélkül és meglehetős nagy vasúti 
hálózatunkkal, mozdonyok és ko
csik nélkül. Ezt a siralmas állapo
tot tetézi az európai közgazdász, aki 
kijelenti, hogy a gazdasági bajok
nak nagyrészt a közlekedés elégte
lensége az oka.

Mindezt azért kell hangsúlyoz
nunk, mert — a külső jelekből 
ítélve — magunk is -megtaláltuk a I 
katasztrófáiig helyzetből a kiveze’.h 
utat Örömmel olvastuk, hogy leg
utóbb is uj vonatokat helyezett az 
államvasutak 
lomba
X 
X 
X 
X 
X 
szághatárai között tehát egyre 
vitjmk a közlekedést és minden esz
közünk rendelkezésre áll, értve ez
alatt a gyárakat, hogy szorgalmas 
munkával pótoljuk az elvesztett 
mozgó anyagot. A békét diktáló álla
moktól függ azután, hogy ők is te
gyék lehetővé a jelenleg mestersége
sen elszigetelt államok között a 
közlekedést ós lássák cl a magyar 
gyárakat szénnel és nyersanyaggal, 
hogy dolgozhassunk.

Ha mindez igy lesz, akkor az 
áilamvasut nemsokára újból az lesz, 
ami régebben volt: kipróbált, sok 
harcot látott és sok nagyszerű fel
adatot legyőzött alkalmazottaival 
ki fogja húzni az országot a gazda
sági bajok kátyúiból. Az áilamvasut 
eddig is megtette a magáét, ezután 
is meg fogja tenni. A továbbiak 
azonban, sajnos, -nem rajta midn-qk.

Apponyi 
a öéKeszerzö'dés aláírásáról

Magyarország nem mond le 
létének természetes agarairól

-...—'I(A 
Neue 
lének 
tolt i-nterwiesvját, 
szerződős aláírásáról a következőket 
mondotta:

— Természetes, hogv a közvéle
mény felhorkan az erőszakos béke el
len és tiltakozik ellene. Tenncszclelle- 
nes és szomorú szknpton.u volna, ha 
ez nem történnék igy. Emellett azon
ban a közvélemény megtartja azt a 
nyugalmat, méltóságot és önfegyelmet, 
amelyben egyedül nyilvánul meg az 
erő tudata. A csütörtöki 
amelyen töiHb mint 100.000, a társa
dalom in indán osztályához tartozó em
ber vett részt és amelynél lulajdon- 
képen a tüntetők tartották fenn a ren
det, a közvéleményt a legkifogásla- 
lanaibb módon jutlialla kifejezésre. A 
tömeg a külföldi missziók épületei 
előtt elvonul*. anélkül, hogv olyan

.V. T. I. mar/ón jelenté se.) A 
Freie Presse budapesti lovelezö- 
grőf Apponyi Al'berttel folyta- 
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tűn! elés.

X 
X
X
X
A

igazgatósása 
‘ X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

magunk tragikusan

X
X
X
X
X

X 
X 
X
X 
X

X
X
X
X
X 

szűk

forga-
X
X
X
X
X 

or- 
ja-

széről Rubinok Gyula, nagyatádi Szabó 
és sokoropátkai Szabó miniszterek, va
lamint Mayer János és Patacsi Dénes 

I államtitkárok, valamint számos nonizct- 
[ gyűlési képviseli1; utazott e Debrecenbe,

16.Bécs, május 
hang hallatszott volna amely a nem
zetközi udvariasság törvényeivel el* 
lenkeznék. Azt hiszem, ho«?v ez a köz
vélemény, amely annyira egységes az 
ország feldarabolásának visszautasítá
sában, kész arra is, hogv a pillanatnyi
lag követendő lépéseket azokra a fele
lős faktorokra bízza, amelyek az egész 
helyzetet át tudják tekinteni. A közcé
lom énv ezi annál inkább megteszi, 
mert hiszen a végső perspektíva te
kintetében semmiféle véleménykü
lönbség nincsen — Magyarország nem 
mond le létének természetes alapjairól, 
azonban legtávolabbról sem áll szán
dékában az, hogv kalandokba vesse 
magát, hanem a dolgok természetes 
fejlődésétől és attól a mindig erős* 
bödő belátástól várva jövő igazsá- , 
gos megoldását, hogv a természelelle- I 
nes megoldást rá lehet ugyan kénysze- j ■ 
riteni egy nemzetne, de azt az álla
potot fenntartani nem lehet.

kormány
lemondás előtt

Eredményte'enek voltak a kormányzópártok 
kiküldötteinek vasárnapi tanácskozásai

— A Hétfői Napló tudósítójától —

BudaprM. május 16.
válság ma estére bctöponljára há- 

A helyzet vasárnap reggel még az

Igv hát a vasárnap délelőtti tanács 
hozások eredménye az, hogy 

n megegyezés nem sikerült.
Csak egy reménysugár maradt még 

a megyezésre. még pedig az. hogy hét 
főn délelőtt a nemzetgyűlés ülésének 
megnyitása -dőlt a parlamentben még- 
Cflflsrer összejönnek n kiküldöttek. Erre 
az utolsó tanácskozásra auért van szük
ség. meri a kisgazdapárt vezérei ma 
Debrecenben \ annak és a végső döntés 
elölt velük is óhajtanak tárgyalni.

A kisgazdapárt egyébként hétfőn dél
előtt féltizkor ülést tart a parlament
ben.

A héttői tanácskozások azonban alig
ha hozzák a megegyezést ét valószínű, 
hogy ez már csak formális tanácskozás 
lesz.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt 
a kisgazdapárt egyik vezető tagjával, 
aki a következőket mondotta:

—■ Mi elmentünk a legvégső határig. 
Tovább nem mehetünk. Ha a meg
egyezés nem sikerül, ai? nem a mi 
hibánk, azért a felelősség nem min
ket terhel. Mi egységesen állunk és 
igazságunk tudatáén becsülettel el
végezzük a reánk váró feladatokat. 
A nemzetgyűlés hétfői ülése tehát pá

ratlan fontosságú és igen nagy jelentő, 
o'gii lesz, amelyen az ország kormány, 
hsának további sorsa dől el.

............-...............— . A kisgazdapárt vasárnap Debrecen- 
foffadni a másik kormányzó párt fék | ben nagygyűlést tartott, melyen háta’- 
létekül,...................................................................... nww tömegek vetiak résrt, A párt ré-

A
gólt............. . ...
volt, hogv a délelőtti tanácskozások fo
lyamán sikerül az ellentéteket elsimí
tani és a nenwetgyülés hétfői ülésm 
megtörténhet a kibékülés. Szombaton 
a két kormányzópáit három-három 
tagú bizottságot küldölt Ki. még pedig 
Hencz Károlyi, Túri Bélát és fíassay 
Károlyt a keresztény nemzeti párt. Ko
vács J. Istvánt, Rubiné k Istvánt é« 
Örffy Imrét a kisgazdapárt. A kél 
párt kiküldöttjei szombaton este hosz- 
szasan íanócskoytak. majd kilenc óra
kor megszakították «i tanácskozásokat 
és ma délelőtt tizenegy órakor foly
tatták.

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor a 
keresztény nemzeti párt helyiségében 
ismét összejöttek a kormányzópártok 
delegáltjai és folytatták tanácskozásai
kat. Megállapították, hogy

mindkét pártifan megvan a haj
landóság a békés megegyezésre, 

majd iparkodtak a két párt ellentétes 
álláspontját összeegyeztetni. A beható 
és hosszas taiiócskozás azonban

nem vezetett eredményre.
A keresztény párt megbízottai kije

lentették. hogy megtett prepozíciójuk 
nál tovább nem mehetnek, viszont a 
kisgazdapárt kiküldöttei »em tudták el-

[ ahol a népgyülé.-en ismertették a poli- 
likai hely retet és a kisgazdapárt pro- 
grammját. A népgyülés lelkesen finné- 
pe’tc a kisgazdapárt vezérei1.

Tiltakozik h kzéí 
Vasárnapi gyíiléash 

a békeSöjibíüi
.1 lletfüi Napló tudósítójától. —

A Felvidéki Uga vasárnap délelőtt 
a Gólya; árban impozáns tiltakozó 
nagygyűlést tartolt a r.emzotgyilko’ 
be-kefel telelek aláírása ellen. A gyűh'st 
Hingha Béla, a felvidéki Liga alelnőke 
nyitotta meg és előterjes/delíe a Liga 
határozati javasaié!, ni el vben a Ma
gyarországot feldaraboló és jelentős 
részéi cseh járomba ké.i; ..zerilő igaz
ságtalan bők- aláinV.i cli-.n liliakozik 
a Felvidék minden népe. A halá.ozaíi 
javaslat egyhangú. lelkes elfő fa Iá :a 
lilán a különböző fel;i léki nemzeíhe
gek, német, lót és mién nyelven csalla- 
kozásukat je'. ’*i Hók he a nagygyűlés 

; iiltakozó halároza'i javaslatához. Gár- 
, donyi Albert egyetemi m. tanár mon- 
; dótI ünnepi beszédet, mc’yet azzal Ce- 
i jezett he. hogy a Felvidék mindmn erő- 
I szak és minden elcsohcsilési szái’d-sk 
* ellenére is magyar marad. A na.yvg’ ü- 
l'sl a mcgszá'k!l * : n p \ ’s !"r- 
\ éir haí 'súgok kép-, é inek buzdító 
szavai fejezlek be. inch elvben a szabad 
haza jövőjében \.dó LinioGíaalal'an 
hiire cs csiigfc ’ú«f r. m i-.m- » kitar
tásra szóliloílak fel a !’ -!l got.

A Józsefvárosi Nem-,ii Dcmokra'a- 
Polgárpárt va<irr in dé’.’l íii a? Omuia- 
mo-'gó nagvle. n he i n'•pgyük’-s! tar
tott. amelyen dr. l'üzrssér.) Zo’tán el
nökölt. Bársony Elemér v‘:li minisz
ter részletesen mulatóit rá az clíogad- 
halallrn béki ír iél« I -kre. .4 magyar 
nemzetnek — mondta — felekezet és 
osztálykülönbséfl nélkül kell összefog
nia. ha az egysét,' és életképes Ma- 
gyarcrszágol vissza akarjuk szerezni. 
Flána dr. Hajdú ?í>rcel! előterjeszté
sére elfogadta a né;-.g'-íilés a határozati 
javaslatot, amely kimond.':’, hogy az 
entenlc hatalmai által olyan békét akar
nak hazánkra kényszeríteni, amely 
ezeréves határainkat megcsonkít ja. Ki
jelenti a nagygyűlés, hogy ezt a béke
szerződést soha el nem fogadja, az el
len (I magyarság ősi erejével tiltakozik 
es szent esküt lesz, hogy ha kell, az 
egész világgal is perbe száll az elnyo
mott magyarságért és azért, hogv tör
ténelmi halárai sértetlenségét bizto
sítsa.

A Magyar Távirati Iroda jelenti; A 
magyar-rutén politikai párt nevében 
Kutkafalvy Miklós államtitkár
elnök és Prodán János elnök az összes 
ententemisszióknnk tiltakozó memo- 
radumol adtak át, amelyben utalnak 
arra, hogy amennyiben a hékejavas-. 
latok lehetőségei nyújtanak a rutén 
nép akaratának szabad megnyilvánitá- 
sára és a békekonferencia határozatá
nak a népszövetséghez való megfeleli- 
bezésére, garanciát kérnek a politikai 
jogok megvalósítása érdekében a rutén 
nép önkormányzati mellett. A csehek 
egyébként egy rutén küldöttség élőit 
már nyíltan kijelentették hogy a kért 
<autonóiniat soha sem adják meg A mc-
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Bek tilt rutének nevében a nép politikai 
vezetői mindezen tévékre utalva felké
rik az etentemimiókat, hassanak oda 
kormányaiknál, hogy a rutén nép tér- 
rerirálásának u cseh imperialista kor
mánynál vessenek véget, a kiüldözött 
rutének szülőföldjükre térhessenek 
vissza és olt politikai véléfiíényÜkel 
nyíltan kifejezhessék.

Sír Owá öifli
Ardekiddtttt s magyar 
poiStikal teelyxet iránt

— A Hétfői Napló tudósítójától —
Sir Goorg Clark twigol politikus, aki 

Huszár Károly miniszterelnöksége ide
jén v ötös tanács megbízásából Buda- 1 
pesten tartóik od ott és a |>< lilikoi ki- j 
hon fokozás tárgyalásiul vezette, az ötös i 
tanács újaid) megbízásából a legutóbbi i 
Sápokban Bécsben tartózkodott.

Bécsi tartózkodása — információnk ; 
szerint — osztrák helpo’iti'kai kérdések 1 

,'rendezésével volt összefüggésben, Sir 
Georg Clark a Bécsiben tnrló/kodó m:>- 
gyar megbízottakkal is összejött es ér
deklődött a kibontakozás eredményei
től.

Örfxmmel hallotta, hogv Mngvaror- 
•szűgon megkezdődött a konszoliilúvió 
felé haladó belpolitikai munka.

aura ember 
í2Bt felverteit a vllOibora alatt 

Tartóséi, FósituiaUisa 
Fsaaolaorszúg üüborus vesitesis^rSI

Paris, május 16.
utat és több mint 1500 kilométernyi 
csatornát pusztítottak el. Megfősz tol
láik leggazdagabb iparvidékeinktől. De 
zemcsák az elpusztult terület szeuvé
dett súlyosan a háborúiban, hanem az 
ország többi része* is. Ez az oka annak, 
hogy inig 19144jen a külső adósság <35 
milliárd volt, belső adósság pelig sem- 
nisem volt, addig 1920-ban a külső 
adósság 90 iuilliárdra emelkedett. 
Ezért volt kény leien a francia törvény
hozás uj adókul megszavazni, amelyek 
8 milliárd adójövedelmet biztosítanak 
az országnak. Tárd len azután kifejti 
azokat az előnyöket, amelyeket a há
ború Franciaországnak hozott és azo
kat a szép eredményeket, amelyeket a 
hely-refttMlós munkája már eddig is fel
hív lat.

(.1 )IPl. szikraláoirata a budapesti] 
rádió-állomás utján.) Tardieu az Illus- 
fration-biin cikkel irt, amelyben Fran
ciaország háhoi us mérlegével foglalko- . 
zik. Nem volt még példa — írja — 
a világlörténel'CTrtben olyan háborúra, 
amely 70 millió embert állított c^y j 
mással szemben és amelynek folyamán . 
30 millió ember sebesült meg és !) 
millió ember pusztult el. öl éven ke- . 
resztül 8 és % millió fr.'tnelál vont o! . 
a munkától és a termeiéitől. Ezaalt az j 
51 év alatt a hadrakelt seregek 16%-el 
veszett el, a 32 éven aluli katonák 57 1 
%-a. ami a legsúlyosabban érinti a1 
nemzet életerejét, ’löbb mini 600.000; 
házal, ti’lib mint 3 millió iiekiár föl
det. több mint űOOt) kilométernyi vus ! 
utat, töi”b mint 39.000 kilométernyi'

Magyar-Német
Gazd aszö vétség
A magyarországi németek 

hitvallása

Budapest május 16.
A Magyar-Német Gazdaszövetség va

sárnap. c hónap 16-án. délelőtt liz óra
kor tartotta alakuló gyűlését a Sas-kör. 
ben. A gyülés-*n megjelent Rleyer Ja
kab dr. miniszter, A’fcuer György dr. 
államtitkár és a németlakla vidékek 
nemzeigyülési képviselői is.

Dr. Sleuer György államtitkár, a 
szervez íbizottság elnöke, nyitotta meg 

ja gyűlést, akir-ok Indítványára Kayscr 
I Szilárd szabadalmi bírtál választották 
j meg a gyűlés e’nöíkcvé. Dr. Steucr lte- 
; számolt az elöniunkáialok.'ról, lmngsu- 
| lyozta. hogy a szervezés célja az, hogy 
a hazafias németség ne kerüljön hiva- 
lallan aldeutsclh a. Bátorok vezetése a-á 

| és a németségnek a magyarsággal való 
továbbra >s biztosil-

Mttaw!? fes IMI Sesrge
tslálkozasa

Párts. május 16.

(A M. T. L szikraiúuiralv a buda
pesti rádióállomás utján.) A Petit Pá
risién londoni levelezőjének tudósítása 
azerinl angol politikai körökben az a 
wüemAiv, hogv Mlllerimtl és Lloyd 
George találkozásuk alkalmával kizá- 
■ólng arra szorítkoznak, hogy megál
lapodjanak a német kártérítés szabá- 
lyosása módjának alapé! veiben és 
azokban az engedményekben, amelye
ket Franciaország e tárgyban tehet.

Pií’ls, május 16.
G4 M. T. 1. szikratáuiraia a L.— 

pesti rádióállomás utján.) Millerand 
pénteken este érkezeti meg Folke- 
tfemeba. A pályaudvaron Austin 
Chamberlain fogadta. A tömeg lel- 
^wsan ünnepelte a francia minisz- 
jberelníVköt, aki megérkezése után 
•gyepesen Bclcaire Ixidgeba ment, 
ahol Lloyd George válla.

Póris, május 16.

(Haisas.t A hvIJieí konferencia teff- 
taap délutáni ülése meglehetős hosszú 
ideig tartott. A pénzügyi szakértőket 
ismételten meghallgatták. Lloyd C.coryc 
Meleg érdeklődést mutatott a felszaba
dított vWőkek sorsa iránt, azt a kiván- 
ságál fejezte ki azonban, hogy brnnc.a 
országunk az af előnye, hogy a neme- ; dúsa után megalakították a tisztikart 
tek részéről fizetendő kártérítési össze- 
get elsősorban veszi igényb", ne legyen 
hátrányára Angolország és gyarmatai 
igényeinek. Lloyd Georffe nagy fárad
sága folytán a tanácskozást mára na
polták e.'. (M. T. 1.)

buda-1 egyiillmilködése

■

nprózását és a birtokreform végrehaj
tásával olyan egyéneket bízzanak meg. 
akik az illető vidék viszonyait jól is
merik.

A gyűlés végül tiltakozott a békcfel- 
tételek elfogadása ellen és Üdvözölte 
Horthy Miklós kormányzói, va’amlnt 
Rubinéi: Gyula földmivelósügyi mi
nisztert.

Monstre zarándoKIot 
ttírioijesnvOre

A Hétfői Napló tudósítójától. 
évenként rendezni szokott ntaria-

ezután két részben a Sacitovszky-térí 
templomba vonult, fthol Zadravecr 
püspök és /’. Hangba szóllak a zárán- 
dobokhoz'

A franciák kiürítik Frankfurté 
és a Majnamenti vidékeket

1’árU, májút 16.

(A Ml'l. szikralávirata a budapesti 
rádió-állomás utján.) A Petit Párisién 
értesülése szerint Franlkfurlol a fran
cia csapatok rövidesen kiürítik. De- 

Kiraoe őrnagy, akit Hollét tábornok 
j meglMzoll, hogy állapítsa meg, meny- 
, nylben felel meg a v a lóságna k a néme 
leknek az a hivatalos bejelentése. Irogv a 

i semleges zónáiban a csapatok lé'számát 
; csokikén tbc sffők, megbízatásúnak eleget 
■ léve, jelentette, hogy jelenleg a semlc- 
' gcs zónán a németek nem tartanak 
i tö>bb embert fegyveriien, mint ameny- 
i nyíre az 1919. augusztus 8-iki egyezség 
• érteltnélben joguk van.

A síövetségesközi ellenőrző bizottság 
magé is megerősítette ezt a tényt 
Pocii marsall nyomban Mellet tábór- 

j nők erre vonatkozó táviratának kéz
hezvétele után felhívta Degouette tá
bornokot, hogy haladéktalanul küldjön 
ki egy vezérkari tisztet Kassclbe, aki a 
német pnruncsnolksúggal megállapítja a 
kiürítés részleteit.

tessék.
Rleyer Jakab, a nem. öli kisebbségek 

minisztere vázolta ezután a német kis- 
gazdatársadaloih szervezkedését. A 
múltban is az lett volna a helyes. — 
úgymond — ha a nemzetiségeket néni 
hagyják magukra, hanem belevonták 
volna az egységes országos érdekektől 
kijelölt szervezkedő munkába.

— Mi németek — mondotta — nem 
leszünk hűtlenek a németség hagyomá
nyaihoz. hűségesen a magyarság olda
lára akarunk állani, melynek kultur- 
munkájában ezer év óta résztveszü-hk. 
össze vagyunk forrva a nwwyar föld
del. melybe beleszá utol luk hosszú év
századok folyamán a néniét verej leköt.

Schön Tamás az egyetemi ifjúság 
nevében üdvözölte az uj alakulást. Az 
alapszabályok felolvasása és elfoga-

Pár is, május 16<
A Rillír-vidéken levő német csa

patok tényleges létszámának meg
vizsgálása arra a megállapításra ve
zetett, hogy a csapatok létszámát az 
1919 augusztus 8-iki egyezményben 
előirt számra szállították le. A 
Majna-vidéki városok kiürítése a 
francia csapatok részéről haladék
talanul megkezdődik. (MTI.)

Ma Inc, május 16.

(Havas.) Fach tábornagy elren
delte a legutóbb megszállott vidé
kek kiürítését. Ez hétfőn, május 
17-én kezdődik. (M. T. I.)

Az
besnyöi férfizarándokiatot az idén má
jus 10-án, vasárnap tarto'ták meg a 
budapesti férfi Múriakongregáció fa 
az Országos Katlholikus Szövetség be
vonásával. A könyörgő zarándoklat 
méreteivel minden eddigit felülmúlt. 
8 kiilönvonal vitte ki a több mint 
tízezer zarándokot Múrialiesnvőre. A 
zarándokok menete, melyet maga 
Páter Zadravecz István tábori püs
pök vezeteti, délelőtt 10 órakor vo
nult fel a máriabesnvői kolostorba, a 
régi bucsujáróhelv’hez. Mintáin P. 
László Ferenc üdvözölte a zarándok
latot vezető püspököt s a megjelente
ket. Zadrav-ecz István püspök intézett 
beszédet a templom udvarán egvbe- 
gvült bucsujárókhoz, amelvben visz- 
szapillanlott Magyarország ezeréves 
multiára és ama reményét fejezte ki. 
nogv az ország vissza fogja nyerni 
területi integritásért. A püspök ezután 
az udvaron felállított oltárnál misét 
celebrált. A szentmise alatt az egye
temi ifjúság énekesei és az Országos 
Központi Knlboikus Lcgőn vegyiét da
lárdája adtak elő régi magyar egyházi 
énekeket. Délután 2 órakor a tem- 
plomtldvaron az aktuális kérdésekről 
eszmecserét folytatlak, • melynek so
rán elsőnek dr. Hindu Zoltán beszáll 
a kniholikusok és protestánsok átsző- 
m/áról.

Huszár Károly szólalt fel ezután, aki 
a valódi kereszténységnek a megalapo
zását kívánta. A keresztény kurzus 
addig nem lesz, sikeres, amíg vezetői s » 
keresztény kurzus minden katonája és 
tnunk:lf>a ál nincs hatva Kirisít.is s;.'.’• 
h u elöl. Ma jd P. Rangha Béla a val
lási élet mélyítésének szükségességét 
hangoztatta, /’. Rtró Ferenc pedig a ke
resztény elemnek n kereskedelem terén 
való intenzív részvételét sürgette. Még 
Lóskaij István, Pekouits János. Szabó 
Jünos, Lat* Alitól és Páter László Pe- 
renc bwzéltek aí: aktuális kérdésükről.

Az eszmecsere végeztével a zarándo
kok külön von ál okon tértek vissza a fő. 
. .rosba. A keleti pályaudvarra meg- 
érkezvén a résztvevők zárt sorokon vo. 
miltak fel n Rókus-!: ó-rfr/H előtt levő 
Mária szoborhoz. hol Zadravc.z püspök 
rövid beszed? után n" egyetemi éneke

lek a Himnuszt énekelték el. A menet

í

KERTMOZI
VárosiigetMasor és Aréna-ut sarkán)
Az amerikai filmművészet verscnyfelttli alkstáMl

GHhw Amsrican;
Második részt Szemtől-szembe.:
Előadások 8 es 9 j órai kezdette). — j

MQZGŐKgPOTTHOÜ
VI., Torőz-körút 20 Telefon 144-9* 

Harry Piol legújabb müve

A nagy Ismerettan
kalandortól fémet 5 felvonásban.

Egy após katandjal
vígjáték 3 felvonásban.

A mai előadások kezdete: 4, ’.iO, */-8 és 9 titán. 
Pénztár: %11—%1-ig, délután 3 Arától.

Elnök lelt: Steuer György dr. állftmtil 
kár. A választás megejlése ülőn Steucr 
György dr.. az elnök, ismertette pro- 
gramniját. Hazafias, keresztény szel
lemben, a jog és igazság fegyvereivel 
akar a gazdák érdekeiért sík rászállni, 
de nemcsak a gazdaosztály’, hanem a 
munkás-, iparos- és kereskedőostltl’y 
jogosult érdekeit is szem előtt fogja

LEHULL AZ ÁLARC
(A burlingtonl Jaguár TV. része) és

IWARY OSÖORN

’ROYAL 
í'lí® APOLLÓBAN

EMialacztják a spaal értekezletetI V" ”u±;
Párls. május 16.

(A MTI. szikratávirtila a budapes
ti rádiállomás utján.) A Malin je- 

.lantéae szerint az olasz kormány 
ajvvai! a kérdéssel fordult a szűvet- 
séfteflekhez. hogy a spaui értekezle
tet júniusra halásszák.

Uranla Attasém 
és kévéház RikScíi-uí I kertlhu’/imegnyílt!

Minden este P< »Aroiy Fia <
taráé rés ci |

épitendő fel és ennek keretén belül őv- 
hfttók csak meg a jogosult nép faji., 
gazdasági- és kulturális érdekek.

Dr. iltibcr János nemzetgyűlési kép
viselő n szövetkezeti kérdést ismertette.

Weber János twinkolgyüléid képvi
selő a birtokról »rniról tartott előadást 
és javaslata alapján kimondották á 
német gazdák, hogy a földmivclésügyi 
minisztert felkérik, a blrtokrefothtnái 
elsősorban vegye tekintetbe a háború 
áldozatait, a rokkant katonákat. n 
hadiözvegyeket és árvákat. a ki ■! Ir 
tokok szaporítására helyezze i fösulyt 
és ukadáiyozzu meg a kisbirtok fel-;

A BURL1NGTONI 
JAGUÁR

az OmniAban
r-W»dá«ok kezdete: 4, 6 éi 8 árakor

. r tsv£
i Alapítva: two. TalafoH»11



BUDAPEST, tS2«. »u4Ju» 11. 3

cenrura itt etry cikkünket törölte

í ni Kegyelmezett meg 
a Kormányzó 
Peringer Mlltófyiiak 

Hétfőn reggel végeik ki
— A Hétfői Naplő tudósítójától —

Ismeretes, hogv * buda]>Csti büntető- 
törvényszék a gyorsított eljárás szabá- 
Ivai szermt motort ott főtárgyai ásón 
peroanger Mihály terroristát gyilkosság 
büntette miatt kötél Általi halálra ítélte 
el. Az elitéit kegyelemért folyamodott 
1% a kormányzótál most érkeztek vissza 
w iratok a budapesti bii-n tetőtörvény- 
sz,ékhez. Dr. Stocker Antal kurin-i bíró 
tanácsa a Margit-körúti fogház egyik 
tárgyalótermében •vasárnap délelőtt hir
dette ki az elitéit előtt a kegyelmi ügy
ben hozott legfelsőbb döntést.

A kormányzó a kcgyc’mi kérelmet 
elutasította

Ai szabad folyást engedett az igazság- 
szolgáltatásnak.

A döntés kihirdetése igán az elítéltet 
kiszáHitották a gyiijlöfoigházt)* ős hét- j 
főn reggel kilenc órakor hajtják végre 
a halálos ítéletet.

— A Pcfőfl-TársosiK? tbcse. A Petőfi - 
Társaság vasárnap délelőtt lt lírakor 
a Magyar Tudományos Akadémia kis
termében felolvasó fűért tartott. Pékár 
Gyula elnöki megnyit ójában hangsú
ly ozla, hogy a békével elkezdődő harc 
kultúrharc lesz, melyben meg kell 
győznünk elenfeleh*kel kulturális fölé
nyünk r öl. Szávay Gyula titkári jelen
tése után Bán .Kádár r. tag tartotta 
meg székfoglaló előadását ,,Eszt líri- 
kuso-k“ címen. Utána Szemere György 
r. tag olvasta tél „Ordhys“ drnii no-, 
vellájáJ. Végül Szavalj Gyula főtitkár 
bemutatta a Vigyázó-pályáral megdi
csért verseit.

Kossuth Ferencivé temetése, Nagy 
részvét mellett temették el vasárnap 
délután 5 órakor özvegy Kossuth Fe
rencnél, született Kvassay Máriát. A 
Kerepesi-uti temető haloltasházúhua 
felállított ravatalt rengeteg koszorú bo
rította. Az egyházi szertartást Aubcr- 
mnnn Miklós IV. kerületi plébános vé
gezte fényes papi segédlettel. Az Opera
ház énekkara gyászdalokat adott elő. 
A temetésen részt vett az elhunyt csa- 
ladja és nagyszámú barátai és tisztelői. 
Kossuth Ferenc özvegyét a Kossuth- 
mauzoleum közelében, egy ideiglenes 
sírban hántolták el.

— Báró Eötvös Lóránt emlékezete. 
A Magyar Kurír jelenti: A pTolotárdik- 
falura idején eHhaláloixrtt világhírű ma. 
gyár tudós, báró Eötvös Lóránt emlé
kezetére a Szent István Akadémia va
sárnap délelőtt rendkívüli üanepi ülést 
rendezett, minthogy a na«v halott em
lékezetét a diktatúra idején megühú 
nem Mvetetf. Dr. Gietewein Sándor 
DMfltaaxi szárnyaló elnöki megnyílója 
irtán Tanai Károly műegyetemi tanár 
mondott emlékbeszédet báró Eötvös 
Lóránttól. Az ünnepi ülést Bán Ala
dár Mró Eötvőa Lórfaűról raóló költe
ménye fejezte be.

— A fővárosi ktatüacnwk munkása L 
«ak nagygyűlése. Az összes fővárosi 
közüzemek alkalmazottainak és mun
kásainak óriási tömege gyűlt össze va
sárnap délelőtt a régi orazó^liáröíMi, 
hogy létérdekeit a legköwetlenebWll 
érintő szociális és politikai kérdéseket 
“Míftárgyalja. Dr. Kriza Árpád elnöki 
megnyitója áfán Kórsán Károly szólalt 
*11. aki a megjelentek egybantfu helyes, 
lése közben Jelentette M, hogy addig 

onwógban belüJ sem lesz béke, mig 
twüleái integritásunk biztosítva nincs, 
itfzettp Ferenc nemzetgyűlési képviselő 
• köblégi választásoknak a közüzemek 
márkásai és aliahnaeoHai érdekeivel 
való összefüggőiét tárgyalta, Székely 
János államtitkár pedig a keresztény- 
izoctelisia szervezkedésről szólott. Ke- 
«men Géze titkár ajá^tabita* htitataröi

javaslatot fogadtak el, melyben a Köz- 
üzemek Kereszlénj’.szocialisla Alkalma- 
íottaí Blokkjának gyűlése kimondja, 
hogy átalakul a Karesz tény szocialista 
Városi Körözöm! Alkalmazottak Szö
vetségévé s utasítja a vezetőséget, hogv 
az atapszabáIvókat ennek szellemében ! 
készítse el. A nagygyűlés twáhbá a 
legnagyohb lelkesedéssel trtte magáévá 
a gáz-, villamos- és vízőreinek munká
sainak a mini-ízterelnökilroz a múlt hé
ten intézett határozatát s a Himnusz J 
eléneklése után szétoszlott, j

— VVlison (yiajM-ta rosszabbodott. 
Párisból táviratoxzúk: A Journal je 
lenti, hogy Wilson állapota lényegesen 
súlyosbodott. (M. T. I.)

— Koinmuuittta öttszceukiivés Po 
FOfisorczáglMiB. Berlinből jelentik; A
porosa kormány kommunista ősszees-1 
kűvésnek jutott nyomára, amelynek az 
volt a célja, hogy fegyveres felkelés-1 
sd lehetetlenné tegye a julius fí-ikára 
kiirt birodalmi gyűlési választásokat, ^' 
vagy ha ez nem sikerülne, a válasz
tások után közvetlenül megismételje a 
felkelést. Mcsszeágazó összeesküvésről i 
van sxó, amelynek mozgatói Moszkvá
ban keresendők. — Ez ügyben egy 
berlini távirat szerint a Deutsche All- 
gcmeinc Zeitung jelenti: A porosz kor
mány Hl kos kommunista gyűlésről 
szerzett hidoanási. amelyet április 26-án 
és 27-én Bertin-Neutköllnben tartottuk. 
Ez a gyűlés német tanácskormány fel- 
állítását határozta el. A puccs szeme
zését állítólag egy ötös tanács tartja a

. ^riai" Hró’X^ésél-erLteyd ^il‘

i dót 3 évi börtönre ítélte el.
I — Uionállád. Kolléga András 25 

éves ügynököt Újpesten ismeretlen tette- 
s ugy össze-

csal, a Moszkvával történő további tár- 
gyalúso'k után fogja megállapítani. A i 
kormány, amelynek a kommuni.ilák ___
terveiről pontos értesülései vannak, a sek megiániadlák 'az iiteán és 
beavatkozást egyelőre nem tartja sriik- verték, ln>gv a mentőket hívták ki hozzá, 
ségesnefc. (MTI.) 1 A mentők az elsősegély nyújtása után

— Pozsony város köaönsőgc hétfőn ^ásj-ra vL.ek, 
délután Ö órakor közgyűlést tart a' 
Paedagógíai Szemináriumban (Vili., 
Mária Valéria-tér 8. szánt.) (M. K.) j

— Tüntetés Bécsben a Némelors»ág- 
hox való csatlakozás mef’ett. Bées-.
bői tAviratozzák: A német is
kolaegyesület alapításának negyven
éves évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségek ma érték el tetőpontját kai 
abban az ünnepi kőrmcnetl>en, amclv 
egyúttal nagv nemzeti tüute'és volt a 
Németországhoz való csatlakozás mel
lett. A tüntetésen résztvevők a város
háza elé vonultak, amelynek lépcső
jéről beszédeket intéztek a tőmeatwz, 
kifejezésre juttatva a német-ősztrá- 
kobnak az önrendélkea&i iogra irá
nyuló követelését. A tüntetők véjjül a 
városházától a Ringstrassm át hatal
mas felvonulást rundeztak. (MTI.)

— Scawnely hóhérja. .A budapesti 
büntetötörvényszék dr. Stengi Antal 
táblabiró elnöklésével ma vonja fele
lősségre Tót Ernő lakatossegédet, akit 
a kir. ügyészség 103 rendbeli gyilkos
ság bűntettében mint bűnsegédet vádol. 
Tőt Ernő a Szamuely Tibor halálvo
natán szolgált és jelen volt Szolnokon, 
Tasson, Kőszegen, Dnnapatajon, Ka'o-^ 
cfán a Szamuely-féle kivégzéseknél. "

— Uj osztrák bélyefcéBÜ tiz*wc«ek.1 
Béniből távíratozzák: Az Osztrák- ‘ 
Magyar Bank közlése szerint a bank 
1920 májua tizcnhclodikén uj né- 
mel-oszlrák bélyegzései tÍRczerkoronás 
bankjegyek kíbocsAlúsát kczxifi meg. I 
(MTI.)

— leugrott a negyedük emeletről. A 
Miksa-utca 27. számú házban vasárnap j J
délután 2 órakor a negyedik emeletről 
az udvarra ugrott Freskói Izabella 30 
éves asszony és szömyeholl. A kihí
vott mentők már vsak n beállott halált 
konstatálták. Tettének oka n végtejen 
hyomof.

— A z#l«ló műegyetemi hallgatók 
Igazoltatása. Ismeretes, hogy dr. Löu> 
Immánuel szegedi főrabbi ügyével kap- ' 
csolatosan a íisidó műegyetemi hallga
tókat újabb igazoltatási eljárást alá von
ták. Ez az igazoltatást eljárás e héten
veszi kezdetét. Az tgazoló-bizottság' 
minden zsidó vaTásu miiegyetemi hall
gatót kákán igmolLat és ügyét ónk ugy 1

bírálja el. ha ax illetőt legalább öl el- 
fogatSmló egyén igazolja. Az igazóló- 
bízottság eiö-tt különös sulylyal bírnak 
azok az Igarolók, akik a nemzeti had
sereg lag.jni. Az Igazoló eljárást zárt 
üléseken folytatják le.

— Letartózte.lás. A budapesti rend
őrsén Béres Gyula Máv. hivatalnokot 
pénzhamisítás büntett-i nek Kvamijn alap
ján letartóztatta. Ugyancsak letartóztat
ták Danklnuiyer János ^offőrt. aki ellen 
hüllen*ég büntette címén ind'toltuk el-

a

A forradalmi törvényszék bc- 
av.gója. Lloyd Maliid 28 éves nia6ánhi- 

i VHtalíioknő a olktalura idején if j. 
I Bénii Gyula orvctslamhallgu-tó és Ko- 
I uács Géza tartalékos huszárfőíhQdtnagy 
ellen a forradalmi törvényszék előtt 
úgynevezett bizalmas feljelentést lett, 
amelyben cllenfomnlalmárnak nevezle 
a: tllelőkef. E besau/ás folytán mind 
a kettőt letartóztatták és hosszabb 
időn át fogvatartó’iák. Fogságuk alatt 
alaposan magkinozlúk mind a kettőt. 
Rémit a terroristák egy lőrrel szur- 
kálták, Kovács föiuiiunagv kezeit hút- 

‘ rákötötték és az állót verdeglék fel
felé. A kínzások alkalmával ott volt 
a hinhedt tarrorislavezér, Cseriig Jó
zsef is, aki még azzal biztatta a Lcnin- 
fiukat, hogy az akar kiásnál selyem
kötelet legyenek a két hurkai 
kára. Lloud Matildoit ez 
haváiian 
szabdság megsértésének 
mén vonták felelőaségre. A bixi’apesli 
’tthiteh'ttörvónvsTek dr. Stocker Antal

nva- 
év fciMiiár 

letartóztatták és személyes 
bilntcUe ci-

— Éltéit terrorista. A btidapesf-i 
büntetőlön énys, Asztalos Gergely tér-' 
roristáL tki a Csernv-féle külőnitmé.nv-1 
Len telesített szolgálatot, 1 évi éa G hó- . 
napi Jt-örtönre ítélte el.

— Gázmér^czés. A Heltay Ferenc- < 
utca 7. szám alatt Molnár Bertalan 15 éves ' 
tanuló — állitólag véletlenül — nyitva 
felejtette a gázcsapot is reggelre meg
halt. Holttestét a törvénvszóhi bonctani 
intézetbe szállították.

SzM- és

Látogatás 
Fedák Sárinál

FrUsen és üdén, mintha nem is sú
lyos operáció, hanem egy nagysikerű 
operrttpremiér után Telt volna, fogadta 
inuniknlÁTSunkat a Fr'or-ffla.nalóriura 
elsöemeleli szobájában Fedők Sári.

Virágos-kerthez hasonlatos a nagy 
művésznő lakosztálya. Tisztelői elhal, 
marták kedvesk-Másük minden jelével 
s a? Hintő? légkörben felénk mosolygott 

? a János vitéz utol érhet étién Kukoricra 
Jánosa.

| — Azt hiszem, — mondotta érdeklő-
i dósunkra — hogy a Clgánggrófnö leg- 
1 közelebbi juhilárfa előadásán ismét én 

t- i játszihatom Livin grófnőt, noha orvo
saim nem akarnak még hallani szín
vadról, énekről. táncról. De én Job
bén ismerem magamat, mint kitűnő ke
zelőim. Az ('fi ener/iám kifogyl>nta*!an 
s tudom, hogy rövidesen viszontlátha
tom imádott közönségemet.

fa ha a Iá tarai nem esal, mi is art 
hisszük, hegy rövidesen újból a szín
padon üdvözölhetjük azt. akii a Király- 
szirAáz közönsége annyira nélkülöz1.

(•) A clgáuygrófné nagy sikere, A 
Király-Saiuiiáz egész heti műsorát a 
páratlan sikerű Cigány grófné lölli be, 
amelynek minden eddigi ciöudását lálb- 
lás ház körömságe nézte és tapsolta vé- 
gig. Holnap, vasárnap, jövő vasárnap 
délután mérs'kc't hclyárnkknl q nép 
szerit János vitéz kerül színre. Püt’k sd 
héttő* dékilú* a PiiUagú főbadoagy 

cimü operettet ismétlik meg ug.yawesak 
mérsékelt hiJyára‘1 Lat.

(*) Siníth — Süvíó kapttóny. Ez a 
két kitűnő darab tölti be j<övű héten a 
Magyar Színház műsorát. A SinifA hol 
nap, vasárnap e&te, hétfőn, szerdán áa 
pántokén és jövő vasárnap este van 
műsorra tűzve, a Silvio kapitány-t ked
den, csütörtökön és szombaton adjfflc 
Vasárnap délután Vúrady Ily fellépté
vel az Eua és a férfiak van műsorrá 
tűzve. Pünkösd vasárnap a Tüzpróbá-l 
adják, pünkösd hétfőn pedig a Kis lord 
kerti! színre. Mind u három délutáni 
előadás mérsékelt helyáru. Szombatén 
déhitán 214 órakor Rákossy Szidi ari- 
né-szi skálájának drámai növendéke 
nagyrészt uj főszereplőkkel megismét
lik Az ördög előadását, faré a vizajja- 
előadásra rendkívül mérsékelt áron te
het jegyet váltani.

(*) A debreceni színtársulat a Fővá
rosi Orfeumban. Szombaton zsúfolásig 
lobi nézőtér előtt mutatkozott be WJ. 
Hellai Jtwiő színtársulata a Fővárosi Or
feumban. Az est Vályi-Nagg Gézának 
magasszárnyalásu prológusával keadft- 
döft, amelyet Gazdy Aranka a Jött 
elő nagy tetszés mellett. Azufáa a Ci- 
gúnybáró-t játszotta el a tárMilat és 
elsőrangú előadásával igen nagy sikert 
aratott. Kitűnő alakítást produkált ás 
jxMmpás lenór hangjával feltűnt Oea- 
kay Kornél, aki Barinkayt játszotta éa 
elsőrendű volt já-tékbau és éHeM>e« 
egyaránt Hilberl Janka Safiija. Ifj. Hel
lói Jenő Zsupán szerepébe* Ízléses, 
kellemes hangú kémikusnak bizonyult. 
Elismerés illeti még Járay Sándort 
(Ottokár), Szigethy Jenői (gróf Car- 
neri) és Székely Gyulát (Gábor diák). 
A társulat ma este megismételte a Ci- 
gánybáJÓ előadását. Hétfőn es‘e Lehár 
Falusi kislány Pesten cimü operettjét 
játszók Hantiig Hannával, Járói Sán
dorral és ifj. Heltai Jenővel a fosze- 
repfocn.

(♦) A Bc!városi Színház Rákosi- 
premiérje az érdeklődés homlokterébe 
került. A bárónő levelei Rákosi Jenő
nek, a magyar irodalom élő klaaz- 
szikusának, ma is legfrissebb, legher- 
vadatlanabb darabjai közül való. A 
Rákosi-bohózatot Bárdos Artúr igaz
gató rendezi, aki a darabot bieder- 
mayer-keretben helyezte vissza; a meg
lepő uj díszletek Ferenczi Sándor ia 
Feiks Alfréd tej-vei szerint készüllek.

(♦) Minden este láb ás ház jelzi az. 
Andrássy-uli Színház uj műsorának 
rendkívüli sikerét, amelyhez Rétkai 
Márton vedégfellépte nagyban járul 
hozzá.

(*) Hárem humorista, Boroe Géza, 
Bársony István és Szigeti Lajos kacag
tatja meg naponta a közönséget a Fa
sor-Kabaréban, ahol még Hajó Sándor 
és Balázs Sándor frappáns víg játékai, 
valamint Fazekas Imre izgalmas dráJ 
mája a műsor kieelkedö részei. Éne
ken kívül persze egéez sereg kréta ta 
magánszám kerül még srinra.

(*) Érthető kiváncskág várja Buda- 
pert legújabb nagv szinházánek, • 
Scala-srinháznak, csütörtöki megnyitá
sát Az Angol-Park me lett levő szín
ház ünnepi megnyitóján OíTenbach Szép 
Heléná-ja kerül bemutatóra díszelő
adásban és stilszerü kiállít ássál. A fő
szerepeket Péchy Erzsi, Székelybidy. 
Ferenc, Galetta Ferenc., Gyárfás Dezső, 
Biv’ogti Böske, Gyöngyi I;«ó, Horti. 
Galtai. Súmonyi, általában a Revü szín
ház együttese játsszák. A faltetot negy
ven fiatal leány táncolja, akiket Zöbirtfa 
Ottó, az Opera bal’etmeslere, tanított 
1)0. A jegyeket a Revü- és Soala-szín
ház pénztára, valfwuinl a jefyirodáb 
árusitjjík.

(*) Az amerikai filmmfivámret szonaá- 
•iós alkotása, a Mias American chni 
filmregény, amelynek első része si
mult liéleii kurüll először bemutatásra a 
legkollemasabb nyári *K>i«ókét*srinhta- 
ban. a Kertmozi-ímn. várakozáson feMM 
zajus, nagy sikert aratott. A közönség 
szinte létegzelvissiafoitva nézte a film 
minden jelenetet, amelyek telve vannak 
rngyoRó és eddig móg soha nem látott 
bravúros trükkökkel. Venson Cartle, a 
csodás film játék női főszereplője, meccsa. 
M.i«zeril is sokoldalú nrodrkr ióvsl lcgvöate 
« lüjlbátcabb aanerikai fihartart m, Má> |
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A bur- 
szinre, 
fckete- 
alakjá-

főtől kezdve a Miss Americnn 
része. Szemtől-sz.uubc kerül bemuta
tásra, amely . esel .-kmenyének izgahnassá- 
fiával, rendezési ötleteivel messze felül
múlja az első részt. A Kertmozi, amely 
»apo.rfn 8 és fél 10 órai kezdettel tartja 
előadásait. elörelá'.liatóan ismét megór- 
Jdremelt, nagy sikerek színhelye lesz ezen 
a héten.

(*) „Lehull az álarc!" A Royal Apol
lóban. Tízezrek lázas érdeklődése e hé
ten kielégül: A Royal Apollóban 
liugtoni jaguár IV. része kerül 
jamelylxm lehull az álarc a 
iosuklyás gonosztevő rejtelmes 
tói. A különösen érdekes műsort kiegé
szíti Mary Osborne, t világhírű amerikai 
gyermek-primadonna felléptével a „Mary, 
n hamupipőke" című elragadó gyermek- 
illm is. Az előadások 4, 6 és 8 órakor 
(kezdődnek.

(*) Mozgókép-Otthon. A Harry Piel 
filmek legkiválóbb terméke: A nagy is
meretlen. valamint egy jóízű vígjáték: 
E«y após kalandjai képezik a Mozgiókép- 
Otblion uj műsorát. Harry piel egészen 

‘exkluzív jelenség a modern mozgókép- 
/művészet terén. Harry Piel rendező külön 
Sitekon halad, mindig érdekes és egész 

halúlmegvelésig menő helyzetekben való 
átékot kíván Harry Piel a filmművész

kői, aki felülmúlhatatlan nyugodtság, ele- 
Igáncia és művészettel játssza meg a sze
lepét. A nagy ismeretlen nagymértékben 
gyarapítja úgy r. rendező, mint a film- 
művész Harry Piel érdemeit. Az após 
palandjai c. 3 felv. vígjátékot a közönség 
hrégigkacagja, ami eléggé igazolja, hogy* a 
rendeltetésének kitünően megfelel.

(♦) Az Omniában is: A burlingtoni 
Jaguár. Az idei évad legkimagaslóbb, 
legizgalmasabb fllmatlrakcióia, A bur
lingtoni jaguár, mely hétfőn kezdi meg 
'diadalmas karrierjét az Omniúban is. 
ÍHogy a kíváncsiság csak emelkedőben 
/van a szenzációs film iránt, mutatja az 
jOmnia jegypénztárának hallatlan meg- 
Ircthanása. Az I. résznek A pokol milliói 
a dme. Az előadások kezdete 4, 6 és 8 
tárakor.

SPORT
Az elsöosztályu 

labdarúgócsapatok a vidéken
MTK—Győri Hungária Sport Club 

110:1 (0:1) Győr. Nyolcezer főnyi kö- 
•zönség előtt mérkőzött a bajnokiosa- 
’pai. alhol ntvgyszerű játékot produ- 
■láll. A gólokat Winklcr, Nuqu és 
Molnár rúgták.

Törekvés—Szombathelyi 
|u(3:l) Szombathely. Pompás 
iprodukiált a vasutas csapat, 
jkat Ginq rúgta.

Szegedről jelentik: Tegnap 
(mérkőzött a TEVÉL. SZTK.-vr 
jnény 3:0 a FTC. jasára. Vasárnap dél- 
jplán mérkőzött a FTC. a SZAK.-kai. Ered- 
•miény 41 n Fl'C. javárr

SE. 5:1
játékot

A fiólo-

FTC. 
Eted-

A másodosztályú csapatok napja
Mialatt a magyar válogatott csapat Ber- 

tJinhcn mérkőzik Németország reprezen- 
;ta!.iv együttesével, az MLSz. a tegnapi na
pot kizárólag a másodosztályú egyesüle
tek fontos mérkőzéseinek lejátszására 
eránt.i. Az eisöosztályu egyesületek mind 
/vidéki pnopag<an<la körútra mentek.
, A Vivő is Atlétikai Club—V. kerületi 
Sport Club 1:1 (1:0) Hungória-uti pálya. 

■'Nagy meglepetés. A VÁC. csak az első 
^félidőben produkál kielégítő játúkót. szű- 
jnet után az V. kerületi együttes lelkesen 
látszó csapata kiegyenlítette az ered- 
onényt.

Krcskedelmi Alk. OE -Budapesti Eaue~ 
.temi Atlétikai Club 3:1 (2:0) Ollől-uti
papoittelop. Ez az eredmény is meglepe
tés. A bajnokság egyik élén álló o»- 
Fpata. a BEAC. több tartalékkal játszott, 
franc! v fölött a KAOE. biztos győzelmet 
(■aratott.
, VII. kerületi Sport Club—Előre 2:0 (2:0) 
jUrzsébot falva.

Alagi versenyek
I. Solymári-dij. 20.000 korona. Táv 

i 1800 m. 1. Töltik# (Vincenz). 2. Máskor 
(Csiszár J.). 3. Salat* (Fach). Futott 

i’móg: Rftgyofió II.. VadáMkaland. Wie 
fiö? Másfél hosszad olső, másfél howwnl 
harmadik. Tol.: 10:162. helyre 20 :

második ‘ Futott meg: Boroovic, Lárifári, Asiw». 
Vidám. Talmi ezüst. Távol, Bank. Se- 
lica. Másfél hosszal első, ötnegyed hosz- 
szal harmadik. Tót.: 10:125, helyre 20: 
74. 50, 42.

III. Alagi-dij. 50 000 korona. Táv 
2000 m. 1. Vígadó (Csiszár L.). 2. Har
sona (Pretmer). 3. Morny (Altmann). 
Futott még: Bamschabl. Vigalom, Or- 
nament. Másfél hosszal első, két és fél 
hosszal harmadik. Tót.: 10:36. helyre: 
20:36, 30.

I. Nákó-dij. 40.000 korona. Táv 1100 
m. 1. Obcanka (Esch). 2. Eclipse (Pret®- 
netr). 3. Nezsidor (Csiszár L.). Futott 
még: Hagyomány. Sofüaefa. Nemzeti, 
K.indy, Herbert. Krikri. Szaniszló, Bam- 
káröccse. ötnegyed hossznl első, nyak
hosszal harmadik. Tót.: 10 :26, helyre: 
20:30. 32. 48.

V. Nyeretlen kétévesek versenye.
1. Bocula (Altmann). 2. Sestilia (Nagy 
G.). 3. lA>t'ti (Tóth B.). Futott még:
Ovidius, Idis, Báron in. Marika, Rej> 
kény, Fékomadta, Dófa, Pro Bono, Ró
zsafa. Freilich. Tóiméin. Amboss. Man
cika. Három hosszal első, két' hosszal 
harmadik. Tót.: 10:18, helyre: 20:24, 
26. 40.

VI. R’efter-handikap. 12.000 korona. 
Táv 1000 m. 1. Napkirály (Pretzmer). 2. 
Zsendice (Csiszár L.). 3. Kaballa (Tóth 
B.) Futott még: Tank. Sankt', Bóm- 
hard. Akácfa, Gioconda. Knlxilla, Ernőid, 
Mulatós, Zsöndioe, Szélesség. Napkelet, 
Baccanat II.. Ignorant. Mirliflóré. Má
tyásföld. Princeps. Fecskendő, Pendítő, 
Podmolec, Büki, Cornette, Maradi, El
nök. Ó'te, Fonál. Pandor, Egy hosszal 
ejső, fél hosszal harmadik. Tót.: 10 :100, 
helyre: 10:41. 20. 97.

KÖZGAZDASÁG
A Magyar Általános Hitelbank igaz

gatósága inegállapitotla az 1918. és 
1919. évi egyesitett mérlegel, amely 
41.031.450 K 70 fillér tiszta nyereséget 
tűntél föl. A nyereség fe’osztásúra' 
né«ve az igazgatóság elhatározta, hogy 
a részvényesek ez évi május hónap 
31-iki közgyűlésének indítványozni fog
ja, hogy az 1918. és 1919. évekre rész- 
'vényenkinA együttesen osztalékul 80 K 
fizettessék.

A Kereskedelmi Bank közgyűlése. A 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szom. 
haton délután tartotta 76-ik évi rendes 
közgyűlését. A közgyűlés elhatározta, 
hogy az idei és tavalyi üzletévre együt
tesen 250 korona osztalékot fog fizetni 
és p 28.230.000 korona nyereségből 
erre 25 milliót fordit. ügy az 1918., 
mimt az 1919. évi szelvények egyen kint 
125 koronával váltatnalk be.

A Magyar-Olasz Bank Rt. igazgató
sága a hivatalos lapJ>an hirdetményt 
tett közzé, amely szerint felhívja a Ma- 
gyár Fa kereskedők Hitelintézete és a 
Magyar Országos Bank Rt. részvénye
seit, hogy részvényeiket a Magvar Ag
rár- és Járadékbank Rt. értékpapír
pénztáránál (V., Nádor-utca 16,1 a 
pénztári órák alatt, részvényeik szám
jegyzéke kíséretében részvényutalvá
nyuk ellenében leendő kicserélés végeit 
mutassák be. A Magyar Fakereskedö'k 
Hitelíntézele-irésj.vényért kél Magyar- 1 
Olasz Bank-részvényre szóló részvény
utalvány. egy Magyar Országos Bank
részvényért egy Magvnr-Olasz Bank- I 
részvényre szóló részvényuta’vánj' és I 
azonkívül 17/25 részvényről szóló ideig- , 
lenes igazolvány adatik ki.

A kávéházi forgalom vasáru np j8 igen , 
bizakodó és szilárd volt és különösen a 
részvénypiacon mutatkozott számottevő 
javulás. Élénken keresték a Fabankot és 
a Magyar Hitelt. A korldtptacon néhány ! 
faértéket, az Adriát és a Gummit.

A Magyar Agrár- és Járadékbank 
Részvénytársaság igazgatósága megálla
pította az 1918. és 1919. évekre vonat
kozó mérlegét. A nyereség- és veszteség- ' 
számla az 1919. év végével 11 millió ' 
246.281.90 korona tiszta nyereséggel zá- 
nd. Ebből a tiszta nyereségből az igaz- j 
gatóságnak a közgyűlés elé terjesztendő' 
javaslata szerint ‘ 
fejében az 1918. 
egyenként 24 K. 
vagyis 7,200.000 K. 
közgyűlését 1920 
meg.

Angol-Mao»r Bank. A Magyar Bank 
Íés Kereskedelmi Részvénytársaság rend

kívüli közgyűlése elhatározta az intézet 
részvénytőkéjének 250.000 darab uj rész- 
vénv kibocsátása utján 120 millió koro- 

— „ WW... nérúl 220 millió koron nóvérlókro v.ió

kifizetendő osztalékok 
és 1919. üzletévekre 

az«z összesen 48 K, 
Az intézet rendes 

május 21-én tartják

1

felemelését A közgyűlés hozzájárult az 
: igazgatóságnak ahhoz a javaslatéihoz, 

hogy az uj részvényeket a Marconis Wi- 
reless Telegrnph Company Limited veze
tése alatt álló angol pénzcsoportnak en
gedje át. Az angol csoport által biztosított 
átvételi árfolyam alapján az intézet ki
mutatott saját lökéi, a látható tartalékok
kal együtt, 390,000.000 koronára emel
kednek. A közgyűlés kimondotta, hogy 
az uj részvénykibocsátás alkalmából a 
névértéken felül befolyó ártöbbletből 
2% millió koronát a bank alkalmazottai 
nyugdíjintézetének újabb megerősítésére 
fordít. Minllhogy az angol tőke közremű
ködése következtében f.z intézet működési 
köre előreláthatólag lényegesen kibővül 
és mivel a Bank tevékenysége az eddig 
kullivált területeken kivül elsősorban a 
brit világbirodalom piacaival való minél 
szorosabb kapcsolat megteremtésére fog 
irányulni, a mai közgyűlés az intézet 
eddigi cégszövegét Angol-Magyar Bank 
Részvénytársaság (Britisii and Hungárián 
Bank Limited) cégszövegre módosította.

A Budapest-Ujpesti Személy száll itó 
Rt. szombaton tartotta meg évi rendes 
közgyűlését, amely megválasztotta el
nökül föló'eáki dr. Návay Aladár h. ál
lamtitkárt a kereskedelmi miniszté
riumban. az igazgatóságba uj tagokul 
Gyöngyössy János ny. miniszteri taná
csost és Engvl Jánosi, a Magyar-Cseh 
I parkunk vezérigazgatóját, a felügyelő
bizottságba Kalmár Béla rendőr taná
csost és Hajnal János fővárosi iroda
főigazgatót. A közgyűlés elhatározta az 
alaptőkének 3 millióra leendő feleme
lését olyképpen, hogy minden régi rész
vényre egy .újat adnak 420 K árfolyam
ban, míg a fennmaradó részvényeket 
egy szindikátus veszi át. Osztalékként 
elmúlt csonka üzleti évre 3 koronát ál- 
lapitotlaik meg, melyet a Magyar-Cseh 
Iparbank pénztára e hónap végén ki
fizet, ugyancsak a Magyar-Cseh Ipar
iunknál gyakorolható május 20-tél 
junius 5-ig az elővételi jog is.

Na?y árzuhanás a szappanpiacon. Az 
állati melléktermékek áresése következté
ben & szappan termelés egyre emelkedik 
és az árak napröl-napra esnek. A de- 
tailisták a 80 K-s gyári ár mellett már 
76 K-ért, sőt 74 K~ért is adják a szap
pant. A szappangvárak, hogy az árakat 
tartsák, arra kérték a pénzügyminisz
tert, hogy a szappan behozatalát tiltsa 
meg.

A Belvárosi Takarékpénztár Rész
vénytársaságnak Székely Ferenc elnök
lete alatt megtartott közgyűlése az 
1918—1919. kettős üzletévre 40.— K osz
talékot állapított meg részvényenként. 
Elhatározta továbbá a közgyűlés az alap
tőkének 24 millió koronáról 36 millió 
koronára leendő fölemelését, az igazga
tóságra bízván a részvénykibocsátás idő
pontjának és közelebbi föltételeinek meg
állapítását. A takarékpénztár uj igazga
tósági tagjaivá választattak: Drucker Géza, 
Rakottyav Gvula és Ilosen Louis. A köz
gyűlést követő igazgatósági ülésen Veres 
József ügyvezető igazgató administra- 
teur-déléguévé, dr. Makai Ernő ügyve
zető igazgató pedig vezérigazgatóvá ne
veztetett ki. Az igazgatóság kinevezte to
vábbá Alapi Béla igazgatót ügyvezető 
igazgatóvá.

A „Flóra" első magyar stearingyertya 
és szappangyár r.-t. folyó hó 10 én 
tartott rendkívüli közgyűlése a társaság 
jelenlegi 3,800.000 korona alaptőkéjének 
Ó.OOO.OOO koronára való felemelését ha
tározta el. oly módon, hogy az eddigi 
részvényeseknek az uj részvények 3:2 
arányban egyenként 920 korona árfolya
mon ajánltassanak fel átvételre; ezen 
elővételi jog gyakorlása után pedig min
den 5 részvényre 1 ui részvény adatik 
ki 20 korona költségtérítés ellenében.

A Hungária Bank konszernjéhez tar
tozó és a helyi piacon mintegy 100 év 
óta fennálló Török József gyógyszertár 
és gyógyárun agy kereskedés r.-t. részvé
nyeit május hó 17-én fogja Stux Gvula 
és Hugó bankháza a budapesti tőzsdére 
bevezetni.

A Csáky tökemelése. Megírtuk, hogy 
a Csáky-Prakfnlvi vasgyár felemeli alap
tőkéjét. t Tőzsdei Kurír szerint minden 
5 régi részvényre adnak 2 újat 510 ko
ronás árfolyamon.

ROBINSON
viaszk cipőkrém 2, 5, % és 70 sz. 
bádogdobozokban ismét kaphatói

HARRY-MÜVEK
Reiter és Társa vegyészeti gyám. Gyár
III.,  (Zugló) Telep-u. 43. Telefon Jó
zsef 41—59. Városi iroda: V.. Alkot- 

mány-utca 19. Telefon 72-41.,

1-a

Fő^árasiCircMSias
Naponta este 7 órakor a nagy májust műsor 
Csütörtökön és szombaton délután (él 4 órakor 

családi cs gyermekelőadás
Jegyek kaphatók A Nap jegyirodájában

Hamisítókat
Briliáns, arany, ezüstöt bármely hirde
tett árnál drágábabn veszek. Mendel- 
sohn ékszerész, Ferenc-körut 1. szám.

i n legszebb
matt teint úgy érhető el legbiztosab
ban, ha a Diana-toilctkészletct hasz
nálja, amely gyönyörű dobozban, egy 

, Diana-pudert, egy tégely Diana-krémet 
| és egy Diana-szappant tartalmaz. Sok 

ezer leány és

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

cső^fa
! mikor a szárazságtól fonnyadozö mezőt 

elbontja.

Mindenütt kaphat 4 1

Nemzeti (Royal) Drleum
Minden este V»8 órakorI O lS a k'tünő színházi és varieté-H.yd£.Lm attrakciók. — Royal-Kabaré :

Tél 8-kor. Köváry Gy. konferál. Uj bohózatok és tréfák

(.^cnami)
f. „HÁZIBARÁT" GYORS TAKARÉKFÖZÖ

minden vaskereskedésben kaphatót

Hamis fogakat

Ezüst ró0isígeket

Ékszert 
Brilliánst
SPIatinát
Dísztárgyakat

BRiLLEÁNST,
horribilis A INGER ékszarház 
áron vesz « Rottcnbiller-utca 24 

jD Telefon József 52-64

piait™ Lamberger
Glósz-fele diófa 
kereszthuros.

Wagner, Ráday-utoa 1Í.

W T T? TK V-féle rendelő-intézet V ÜL JJ i vér-, bőr- és nemi 
■ 1 betegek részére.
_ Rendelés egész nap
Bpest, VII , RAlK«lCBt-iit33. l.em

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztök:
Dr. ELEK HUGÓ is PAJOR MÁTYÁS

„UJSÁGÜZEM" B,-X, BUDArEST á


