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A szövetségesek
készek Ausztria megsegltfisérB

Lioy«fi George nyilatkozata 
A győztes államok adója Is elkép
zelhetetlen magasra emelkedett

London, március 13.
(Reuter.) Meyr dir.-nak a mai ülé- 

len tett előterjesztéseire Lloyd George 
miniszterelnök kinyilatkoztatta a sző- 
veségesek készségét. Ausztria megsegí
tésére, noha a maguk terhei is rend
kívül súlyosak. Végül is Loucbeur ja- 
•vaslatóra’ugy határoztak, hogy a dél
után folyamán az enlente szakértői
nek bizottsága vizsgálja meg az osz
trák szövetségi kancellár kívánságait 
és hallgassa meg az osztrák küldött
séget. A bizottság a jövő héten foly
tatni fogja vizsgálatait és a tanácsko
zások eredményét közölni fogja a sző- 
vetségi kancellárral és az osztrák kül
döttség többi ■ tagijával. (MTI.)

London, március 13.
(Rf uter.) A legfőbb tanács mai ülé

sében Lloyd George miniszterelnök 
dr. Mayr szövetségi kancellár beszé
dére válaszolva azt mondta, hogv a 
legfőbb tanács nagy buzgalommal fá
radozik azon, hogy Ausztrián segítsen, 
de előbb ennek útjait és módjait kell 
megtalálni. Valamennyi országnak 
óriási háborús terhet kell viselnie. 
Adójuk akkora magasságot ért el, 
hogy azt a háború előtt gonosz álom
nak vélték volna és csak örült tartotta 
volna lehetségesnek. Lloyd George fö-i- 
BzóHtotla a kancellárt és pénzügyi ta
nácsadóit, hogv* az angol és az olasz 
pénzügyminiszterrel, valamint a föl
szabadult területek francia miniszteré
vel üljenek össze tanácskozásra, 
amelyen Ausztria javaslatait 'meg fog
ják vizsgálni és megállapítani, hogy 
lehetséges-e Ausztriának, ennek az 
igazi ínségben és .nélkülözésben síny
lődő országnak olyan segítséget nyuj- 
tani, mily segítség megvalósításán va
lamennyien őszintén munkálkodunk. 
Délután a pénrügynunisztériuimban 
Chamberlain elnök lésével i bizottsági 
tanácskozás volt az antant szak mi
niszterei és az osztrák delegátusok kö- 
■ott. (MTI.),

London, március 13,
(Havas.) A szakértői bizottság ma 

délután három órakor összeült. Mayr 
dr. osztrák szövetségi kancellár tájé
koztatta a bizottságot Ausztria pénz
ügyi szükségleteiről, amelyeket a fo
lyó évre ötvenötmillió dollárban álla
pított meg. A szövetségesek jelenvolt 
képviselői azt a kívánságukat fejezték 
ki, hogy pontosan szerelnék megtudni, 
mennyi Ausztria szükséglete, különö
sen gabonáiban, lisztben és egyebek
ben. Ennek következtében elhatároz
ták. hogy Mayr dr. hétfőn a bizottság 
«1é beható jelentést terjeszt a követ
kező három pántról: L Ausztria szük
ségletéről, 2. Ausztria kereskedelmi 
mérlegéről, 3. arakról a biz* ősi lókról, 
amelyeket Ausztria nyújthatna olyan 
kölcsön ellenében, amelyet a szövetsé
getek adaánek. (iMTIi

Itt három (összesen 140 soros) cikkün
ket a cenzúra tbrölte!

A csehek közeledni akarnak 
Magyarországhoz

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Prága, március 13.
Cseh politikai körükben napok óta egészen uj szempontokból Ítélik meg 

azt a kérdést, hogy milyen álláspontot kell a Coeh-Szlovák államnak Csonka 
Magyarországgal szemben elfoglalni. A hangulat újabban erőteljesen 
megenyhült és általános az a vélemény, hogy engedni keli a merevségből, 
amelyet tanúsítottak Magyarországgal szemben. Ennek az álláspontnak 
több magyarázatát adják. Mindenekelőtt azt mondják, hogy Magyarorszá- 
gon a konszolidáció már olyan mértékben haladt előre, hogy Cseh-Szlová- 
kiának nincsen semmi oka a további elzárkózásra. Ugyanakkor azonban 
gazdasági okck is kényszerítik a cseheket a Magyarországhoz való közele* 
désre. Csehország kenyér dolgában igen rosszul áll, az entento pedig job
bára csak Ígéretekkel tartja büszkén vallott szövetségeseit, amely körül
mény a fölbomlás veszedelmével fenyegeti a cseh államot. Még ha érde
keik elleneznék is a Magyarországgal való barátságosabb állásfoglalást, a 
közeledést, amelynek esetleg a határok megnyitásával kell végződnie: akkor 
is kénytelenek behódolni a kényszer előtt A cseh kormány, — így mond
ják politikai körökben — tehát nemcsak gazdasági kérdésekről, de poli- 
tikai vonatkozásokban is hajlandó a Magyarorezágga! való tárgyalásokat 
felvenni. Az elterjedt hírek szerint Benes külügyminiszter van kiszemelve 
arra, hogy a magyar politikusokkal tárgyalásokba bocsátkozzék.

Ma pattan ki 
a politikai szenzáció

Fontos külpolitikát tárgyalások kérdődnek
— A Hétfői Napló tudósítójától. —•

A hét utolsó napjaiban a politikai 
világ tele volt sugdosással. A misztikus 
politikai esemény híre ugv kapott 
szárnyra, hogv pénteken este a Kis- 
giazdapárthan gróf Teleki Pál minisz
terelnök sugárzó arccal jelent meg. 
maid kedélyes beszélgetés után tanács
kozásra vonult félre nagyatádi Szabd 
István földmivelésügvi miniszterrel. A 
mikor Teleki távozott, az újságírók 
megostromolták nngvatádi Szabót, aki 
azonban nem akart felvilágosítást adni.

— Rendkívüli fontos eseményről van 
sró — mondta —- de nincs felhatalma
zásom rá, hogv bármi féle közlést te
hessek.

Szombaton a képviselők bacsuijrat- 
bán kereslek fel naava'iVti Szabó mi
nisztert. aki azonban Irwbensöbb poli
tikai barátainak is csak ennyit inon- 
dott:

__ Nincs szó sem kormányválságról, 
sem olyasmiről, ami ma a napikérdé- 
sok között szerepel. Egészen ui és 
nagyon fontos, nagyon örvendetes ese-, 
ményröl fogtok értesülni. Váriatok fii-' 
retemmel, hétfőn a délelőtti órákban \ 
mindent meg fogtok tudni. 1

Az újságírók márciusi ünnepe
Rákosi Jenő a sajtószabadságért

— A Hétfői Napló tudósitójától. —

Hét év után vasárnap délután ün
nepelte meg először a március tizen
ötödikét, a sajtószabadság igazi ünne
pét, a Magyarországi Újságírók Egye
sülete. Az ünnepnek külön jelentőségét 
adott a sajtó mai helyzete. Az ünne
pélyen nagyszámban jelentek meg az 
egyesület tagjai és meleg belsőséggel 
hódoltak a márciusi nagy napok emlé
kének.

Aí ünnepély alkalmából lelkes óvá-,

A képviselők még azt kérdezték, 
hogv Nyugat-Mamiarorszánról vagy Ba
ranyáról van-e szó? Nagyatádi Szabó 
azonban csak ennyit mondott:

— Ismétlem, hogy egészen uj kér
dés, amiről eddig nem volt szó, de ami 
nagyon örvendetes.

A szenzáció. amiket olvan sötét lepel 
alatt kezelnek, ma. hétfőn deltáiban ki 
fog pattanni. Hogv mi lesz a szenzá
ció. ma sem hajlandók elárulni. Kitü
nően informált helyen azonban ezt a 
nyilatkozatot tették a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— Mindenekelőtt leszögezem, hogy 
nem kormányválságról van szó. amit 
ma olyan hamar ki szoktak sütni. Tény 
azonban az. hogv politikai helyzetünk
ben jelentős események előtt állunk, 
amelyek nem pusztán belső politikánk
kal függnek ösnze és amelyek befo
lyással lesznek nemcsak gazdasági 
helyzetünkre, hanem egész lövőnkre 
nézve is. Ezek az események hétfőn 
iutnaik nyilvánoságra, amikor is igen 
fontos külpolitikai tanácskozások ve
szik kezdetüket.

ck>l>an volt része az ünnep diszszóno- 
kának, Rákosi Jenőnek, az egyesület 
örökös tiszteletbeli elnökének, akinek 
arcképét az ünnepély keretében he
lyezték el az egyesület nagytermében.

Márkus Miksa elnök megnyitó sza
vaiban megemlítette, hogy or. egyesület 
utoljára hét évvel ezelőtt. 19 ti már
ciusában tartotta ineg szabads.igünne* 
pót. Akkoriban éppen nagy harc 
folyt az uj sajtótörvény ellen és ebben 

a harcban többen szerepeltek » mos- 
tani politikai vezérek közül is, mint 
Andrássy Gyula gróf, Rakovszky ht- 
ván, Haller István, Szmrecsánví' 
György és mások. Változtak az idők. 
Ma az uj^giróknak nincs hőbb vá
gyuk, miOiogy végre hatályba ]ép- 
ien-e az 1914-es sajtótörvény, amclv 
ellen akkoriban hadakoztak. Meg kell 
mondania, hogy az újságírók nem 
olyan szerénytelenek, hogy azt higy- 
jék magukról, — amit sokan hirdet
nek, hogy ők az okai mindannak, 
ami 1914 óta történt. A magyar újság
írók vállalták mindig a felelősséget a 
maguk cselekedeteiért, de nem vállal
hatják a felelősséget olyasmiért, amit' 
az ő számlájukra kívánnak írni olya, 
nők, akik ezzel a maguk számlájának 
terhét kívánják csökkenteni. (Élénk 
helyeslés.)

Rákosi Jeneő állott föl azután, akii 
az újságírók helyükről fölemelkedve, 
percekig tartó tapssal köszöntöttek.

— Nehéz a helyzetem, — mondotta, 
■—mert én úgy érzem, hogy ma tulaj

donképpen nem ünnepi, hanem gyász
beszédet kellene mondanom. Mi van 
meg ma abból a tizenkét pontból, 
amelyben a márciusi ifjak szabadság- 
jogköveteléseiket összefoglalták!?' Na

gyon kevés. A márciusi forradalmat 
lehet ünnepelni, mert az a jogok el
kobzása. a sajtó elnyomása és agyon- 
cenzurAzása, mindenféle emberi jogok 
lábablliprása, szóval a zsarnokság el
len irányult.

— A március idusát követő afkut » 
korszakot lezárta a második forrada- 
dalom. Ennek a hatása alatt állunk ma 
is. Amikor mi itt összegyűlünk, hogv 
a magyar történelemnek egyik dicső 
napját megünnepeljük, ugyanazon a 
napon olvasok egv másik gyűlésről is. 
amelynek cgvik fő témája az. hogv az 
akkori forradalomnak. az akkori már
ciusnak legszebb vívmányait kitörölje 
abból a tizenkettős listából. (Ug vvanl) 
Az igazság az.hogv a március 15-iki vív
mányok. azok az alapok, amelyen az
óta építettünk, recsegnek-ropognak ős 
mi aggódva nézzük, vájjon nem dül-e 
össze az egész. De ez nem a mi gon
dunk itt. Mi itt nem az ország sorsát 
intézzük. Ez azoknak a dolga, akik 
akár naivul. akár elbizakodottan, akár 
vakmerőén, akár tudatlanságból, akár 
jóhiszeműen az ország sorsának inté
zését kezükbe vették. Mi ennek csak 
szemlélői és korlátozott kritikusai Va
gyunk. A sajtó csak eszközeiben, mo
tívumaiban tér el egymástól és célja 
mindig ugyanaz. Ma azt látjuk, hogv 
a nagy célok, a nemzeti célok, az or
szágos célok kiestek a sajtó munkájá
ból. Ma nem nemzeti sajtó van. ma 
osztálvsailó van. (Igaz! Ugv van!) A 
mostani szerencsétlen viszonyok a 
nemzetet, ezt a misztikus kémiai flui- 
dwnit szétbontották. Elemeire bomlott 
és most ismét rétegenkint fekszik egy
más mellett és ahelyett hogv segítené 
és emelné egymást, egymást csak 
nyomhatja. (Ugv van!) Arra van szük
ségünk, hogy jöjjön valaki, aki olyan 
hőfokra tudia hevíteni ezt a becses, 
drága anyagot, hogy a régi állapot visz- 
szaálljon. Ha pedig nincs, aki ezt ké
pes megtenni, akkor jönni fog egv 
durva kéz. egv erős kéz. amelv kézéin* 
veszi és megrázza. hogv a rázás révéu 
álljon helyre a régi állapot.

Arról a magadat ró!, ahová a már
ciusi vívmányok emeltek bennünket, 
a háború letaszított. A mélységből fo- 
Uászkoduuk most a magvarok Istené'
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Bányalégrobbanás 
a tatai kőszénbányában

hez. hogy ujm dolgozhassunk Magyar* 
ország nagyvátételén. mert szalad. be* 
csüleles, öntudatos koncentrikusan 
dolgozó sajtó mikul z lehetetlen fel
adat. /Élénk ébeuzósJ • _■ ■

Ennyiből állna az én ünnepi Mai SfebCSÜÍta A fámában tOVabfrtlOlflOZnSK
detn. Ha nem volt nagyon ünnepi, les- ( 
Avk annak tula donilani. hogy a han
gulatom inkább azt susalta. 
gvászbeszédet mondjak, 
azokért, akik nincsenek és 
azokat, akik nincsenek és 
iáin azokat, akik voltak.
v mnak. amik körülvesznek bennünket, 
azok nem lelkesedésre alkalmasak, ha
nem csak váltunk, óhajtások keltésére, 
nmeim k teljesülése nem a ml kezünk
ben van. — mert hiszen n m> kezű ik 
mctl van kötve.

Az ünnepi beszédet az iiságir6k] 
nagv tetszéssel hallga. ák és i ''étién 
zajos tapssal ün lelteitek Rákosi Jenőt

Márkus Miitsa záróbeszédében ki
emelte. hogy az ujsájirók sohasem 
akartak kibújni semmiféle felelősség 
alól. de mindig hangsúlyozták, hogv 
csak törvényes ítélet alapján lehet el
járni a sajtó ellen. Rákosi Jenővel, 
szemben érzett há’.i’át és szcretetét az 
egyesület csak nagyon csekély mértek
ben rója le akkor, amikor helyiség'ben 
kifüggeszti az ö arckénét. Hálás kö
szönetét mond a sikerült kép alkotó
jának. Marich Rómeó festőművésznek 
és Kalmár Józsefnek, az Operaház tag
jának aki a képet az egyesületnek 
alánd.'ikozta.

Végül kérte az újságírókat, hogy 
dolgozzanak továbbra is becsületesen, 
ml Hulónn egvütlos erővel. Mngvaror-

— • nurbh felvirágoztatása érdekében.

A Társadalmi Egyesületek 
gyűlése

„ft bűnös laockat mag kell
»3nt«trrt“

.4 Hét!fii Na ni A tudósítójától. —
Ma délcilőM ti órakor a Társadalmi 

Egyesületek Szövetsége a Vigadóban és a 
Petöfl-iéren gyűlést tartott. A vigadói gyű
lésen Tasst cr Béla, Milotau István, So- 
mo'iyl István. S~mrecsdnui Gvörgv képvi
selők is megjelentek. IVof/T Károly a kő
vetkezőket mondotta;

— A megszervozelt inagvars&g nevében 
tiltakozunk a destruktív^ suitó aknamun
kája ellen és követeljük u bűnösök meg
büntetését, n sajtó megrendsnaleílvozását, 
a sajtókamarák felállítását és annak merj- 
valásitását, hoqu ki élhessen Mnnuaror- 
száqon a sajtószabadsáa uaau kincsével!

Utána tőb! en beszéltek, köztük Horváth
Károly nz Ébredők nevében.

— Ibi most nem állunk talpra, megér
demeljük, hogv az emberiség részvéte nél
kül temessenek el l>ennünket.

Majd fícrnálh István terjesztette l>e u 
hatóroraU javaslatot. A javaslat szerint: 

.,A helvze tisztázása cőliából a nagy
gyűlés szükségesnek tartja egv legfőbb 
pártatlan sajtóbiróság kiküldetését, amely 
az összes lapoknak n forradalmat meg
előző időkben való magafnrtAsát elbírálja. 
A naqtmuülés elvária .hoqtf a bűnösnek 
talált tanokat beszüntetik. A Viláq. tAz Est, 
Pesti Napló. Maqttarorszáa és Népslava a 
leqbilnösebbek. ezek ellen ezennel ki
mondja « leoerthjesel'b társadalmi bojkot
tot A naqqqvtilés a sailókérdés további 
fejleményeit llqyclemmel kíséri .« n további 
teendőkre nézve a szabad kezet mayának 
fenntart la “

A aatiuquűlés határozatát küldöttséy 
vitte fel Horthy Miklós kormánuzóhoz és 
Teleki) Pál arái miniszterelnökhöz.

A Pét öli téren tartott gyűlésen Színre- 
cídnjji Gvörgv röviden kíván rámutatni 
arra, hogv kereszténvsrxx ialisták az Ébre
dőkkel válvetve hurcolnak n destruktív 
sajtó elled.

Srnirri-sánvi után Herkélu Tibor <k.
l>e»zéil.

~ Nem akartuk, hogv Miklós Andor 
•ebeit nii.iigitsa Nagygyűlésünk célja at. 
hogv a lör\éti\M bosszú csat-ion le a de- 

^^atruklis lapokra.

hogv 
gyászoljak 

sisszakiván- 
vk'zakiván- 
Meri amik

.4 Hétfői Napló tudósítójától

Vasárnapra elterjedt a híre annak, 
hogy Tatabánván a kősrénhányában 
súlyos szerencsétlenség történt.

A hir szerint pénteken délelőtt bá- 
nyaléyrobbanás volt, melynek tizenegy 
halottja és nyolc súlyos sebesültje van. > 
Érdeklődtünk a Magyar Általános Kő
szénbánya budapesti igazgatósé ónál, 
ahol Gábor Bertalan igazgató a követ
kező felvilágosítást adta:

A hir túlzott. Mindössze kisebb 
üzemi balesetről van szó. Az eset 
csütörtökön e«te történt, halálos sé. 
rülés nem volt. Néhány könnyebb 

sobesülés történt

Vázsonyi 
hívei között
Politikai látogatások 

a demokrata vezérnél

Vázsonyi Vi'moa, aki szombaton 
este érkezeti haza Budapestre, a mai 

, napol politikai tanácskozásokkal töl
tötte cl. A délelőtt folyamán a régi 
politika vezető egyéniségei látogatták 
meg a demokrata-vezért, akinek kikér
ték véleményét a mai politikai hely
zetről. A Hétfői Napló értesülése sze
rint kivétel nélkül minden politikai 
párt megtette ma 
Vózsonyival 
kisgazdapárt
Szabó István földmivelési miniszter és 
Bottlik József, a nemzetgyűlés alel- 
nőké jelezték, hogy eszmecserét kíván
nak folytatni Vázsonyival.

Délután félöt órakor Vázsonyi meg
lepetésszerűen megjelent a központi 
demokrata-kör Teréz-köruti helyiségé
ben, fia, Vázsonyi János kíséretében. 
Párthívei, kik rendkívül nagy számban 
voltak jelen, szorgalmas kártyázásba 
voltak merülve, amikor a vezér meg
érkezett. Meglepetésükben összedobták 
a kártyát és pillanatok alatt vége volt 
a legizgalmasabb pártinak is. Rajon
gó lelkesedéssel vették körül a vezért, 
éljenezték teljes szívvel és rajongó lel
kesedéssel, kedveskedő kérdéseket in
tézlek hozzá. A lelkes tábor megostro- 
molta kérdéseivel Vázsonyit, aki azon
ban szigorúan megmaradt az egészségi 
és családi kérdések mellett. Politiká
iké egyetlen szót sem szólt, de egyéni
leg annál szcretetreinéltőlxb volt min
den hívével szemben, Félórái beszél
getés után távozott a pártkörtxil és hí
vei még csak arról sem értcsü hettek, 
hogy beinegy-e holnap a parlamentbe 
\agy sem? Hir szerint azonban Vá
zsonyi már holnap megjelenik a nem
zetgyűlésen.

. .. a lépéseket, hogy 
érintkezésbe lépjen. A 

részéről nagyatádi

A Petőfi Társaság 
ünnepi nagygyűlése

— A Pesti Napló tudósitójától —

Érdeklődtünk telefonon Tatabányán is, 
A csendőrség nem tud az ügyről, a 
bánya egyik alkalmazottja igy nyilat
kozott:

Csütörtökön este 1411 érakar. ed
dig ismeretlen okból az „1“-es öj 
tárnában bányalégrobhír:’’- volt. 

Hat munkás megsebesült.
A munkásokat a bánya kórházába szál
lították, meg nem halt egyik sem, de 
vannivk közöltük, akik súlyosabb sá
rülést szeiTvedtek. Az igazgatásiig azon
nal vizsgálatot ipditott. A tárna beren
dezésében nem esett kár, a munka 
újra megindult.

Benczúr Gyuláné helvett a művész öccse, 
Benczitr Gyula dr. egyetemi magántanár 
és leányai, Ida. festőmüvésznő és ilj. Vos- 
ta^ii Györgvné képviselték a Benczúr* 
családot. Ott voltak vénül az összes Dnda- 
jx'sten időző Benczur-tanitvónvok. Zom- 
ború Lajos, £der Gvuhi. Páráé Gergely, 
Burycr Lajos. Tetz László és még szá
mosán.

Horthy Miklós kormányzót. »ki pont 11 
órakor érkezett az ünnepélvre, az egvbft- 
gyűlt nagyszámú közönség lelkes éljenzés
sel fogadta. Ezután Andrássu Gyula gróf 
mondott beszédett. molvben Benczúr Gyű* 
lát, az embert méltatta maid arra kérte 
a kormányzót, nyissa meg a kiállítást, 
mint a magyar nemzet knlturerejének, 
éle! képességének uiabb bízón vitékát.

Horthy Miklós kormányzó a kővetkező 
szavakkal válaszolt:

— A magyar kultúra nagy ünnepére 
jöttünk össze, amidőn Benczúr Gyulá
nak és tanítványainak alkotásait mutatja 
be a Képzőművészeti Társulat. Benczúr 
nevét őrök időkre halhatatlanná tették 
óriási koncepcióról tanúskodó szinpom- 
pás képet. Az a néhány évtized, melyet 
Benczúr egv festőművész-gárda nevelésé* 
ben töltött, festészetünk kiváló korszakát! 
jelenti. Szolgálton az ő és gárdája kiállí
tása nemzeti öntudatunk emelésére, önt-

kísérlet balul ütött ki. Petőfinek a szabad 
sajtó a bölcsek köve, melv meggyógvit 
minden sebet, boldoggá teszi a nemzetet. I sőn lelkesedést és munkakedvet azokba*' 
A márciusi ifjúságnak a szabad sajtó nem i ílki’k az ö művészete terén szdlgálják a 
cél volt, hanem eszköz. A szabad sajtó magvar kultúrát.
akkori három apostola közül kettő Petőfi | Miután a kormányzó megnyitotta a ki- 
Sándor és Vasvári Pál csatamezön vérez- állítást, Andrássá Gyula gróf. Nádlcr Ró-i 
tek el: meghaltak Magyarország területi bort és a kiállítást rendező Tornai Gyula 
integritásáért. A márciusi ifjúság mindig kíséretében végigjárta a Műcsarnok összes 
magyar sajtószabadságról beszélt. Ma is helyiségeit s hosszasan időzött Benczúr 
a sajtó napja van. De kinek van ma kedve , Gyula alkotásai előtt, 
ünnepelni? Mec keM állapítani, hogy a 
magyar sajtószabadság elpusztító síért első
sorban irók a felelősek. Az írók zöme 
nyíltan és bátran szxjmbeszóflt a condot- 
tieri csapattal, de kicsavarták az irótollat 
a kezükből. Két táborra oszlottak az irÓK.- 
a magyarokra és a nemzetköziekre. Most 
is csak eszköz volt a saitó szabadsága, de 
míg 48-ban derűt, áldást akartak, addig 
az epigonok a világtörténelem legnagyobb 
nyomorúságát készítették elő.

— A sajtónak mén kel! váltiznia, ha 
élni akar. Mert élnie kell. Petőfi Sándor 
szabad sajtóját követeli ük. A magyar 
hírlapíró tolla nem kerülhet bűnös, sem 

; tudatién kezekbe. A testület felel, hogy 
tagjai tanult és becsületes magyar irók 
legyenek. Az író egyebekben szabad, csak

A pápa megtagadta Csehországnak 
püspölknevezési 

Tudomásul vette hogy Nagyszom
batban külön adminisztrációt 

állítanak fel

a bíróságnak és a maga lelkii&meretének i 
felel. Minden sajtószabadság erkölcsi alap- ! 
ja nz a? elv, hocv a sajtó maga tisrtitsa 
meg a berkeit a (tavadtól. A saitó mun
káidnak is ezzel kell számolni. Épitsiik 
fel a sajtó uj kastélyát, hogy megviha- 
t'ülan erőssége legven a nemzetnek. /

Prága, március 13.’
(A MTI. maqánlelentése.) Bencs dr. kül

ügyminiszter tegnap a szenátusban egy* 
órás expozéban ismertette a külügyi hely-1' 
zetet. Beszédében foglalkozott az egyház*1 
politikai kérdéssel és a Szentszékkel foly.- 
tatotl tárgyalásaival is. Az egvháznak az 
államtól való elválasztása ügyében ismé
telte azt a nyilatkozatot, anielvet a kül
ügyi bizottságban erről a kérdésről tett.

| A püspökök kinevezése üavében a Szent
szék kifejtette a külügyminiszter előtt azt 

... - —.v.,.w „w, ...vK,».ia- a, k>RÍ éllásj>ontiát hogy ez a jog ki-
lattan erőssége legven a nemzetnek. Aki w,r<Mag a pápát illeti meg és az államok 
tudásával, qondolataival kiadnia szolqálnl P°litika» tekintetben élhetnek a vétó
a maqyarsdqot. annak kezet nuuitunk, azt A Vatikáu kijelentette, hogy a
maminkhoz öleliük, baitársunknak és te3t- I kinev®zós jogát az ui államok egyikének 
vérünknek tekintjük, bármelyik párton. | S€m itúllék o,la ós hn«v pz a ioa kizárólag 
bdrmehiik hiten leauen is. Akkor talán °z császár szeméivé! illette meg.
ránk fog virradni egv vioabb március 15 A «-•’ *- —.xui.z-.. 
és tel fésülni láttak Petőfi Sándornak re
ményét: a magvar saitó nagy lesz, ra 
cvogó lesz és a világ tisztelni fogja.

Herciey Ferenc beszédét türün félbe-- ..x-x -j- . • ozcnisajK a legnagvoon eiozeaenysegre
tlnneUltók. UUn. .h«1»?.dó- Az ewter.omi egyhásmegyo to-

fel két költeményét, Váradu Antal dr. 
derűs részleteket mondott el a Petőfi 
Társaság alarttásáról és első működésé
ről. Andav Piroska énekelt utána Petőfi- 
dalokat Hubau Jeneő kíséretével.

Pékár Gyula üdvözölte vénül Várady 
Antal dr.-t féiszázedos Írói jubileuma al
kalmából, aki meghatva mondott köszö
netét.

A nagygyűlést finnenl lakoma követte, 
melvet délután 2 órakor a Nemzeti Kaszi
nóban tartottuk meg.

A Vatikán egyébként a cseh kormánv kí
vánságait politikai tekintetben figyelembe 
fogja v^nih. de a püspökök kinevezésének 

.jmmiesotre sem engedj át neki. Az 
' egyházmegyék beosztása tekintetében a 
Szentszék a legnagyobb előzékenységre 

c.x > t . üj esztergomi egyházmegye te-
nmeiében a Vaükán beleeavwik abba, 
hogv Nagyszombatban a külön egyház 
megye felállításáig és végleges határai 
megállapításáig az esztergomi érsektől tel
jesen függegtlcn adminisztráció állittas- 
sék fel.

fogja yni
jogát lem

\

ABsnczur-umlélihiáliitás 
ünnepélyes megnyílása
- A Hétfői Napló tudósitójától. —

Benczúr Gyulának 6« tanítványainak 
cinlék kiállítását március 19-án. vasárnap 
délelőtt nyitotta meg Horthy Miklós kor- 

5 a várorioeti Műcsarnokban. A

Ma tartotta a Pctöfi-Társaság negyven
ötödik nagygyűlését az. Akadémia díszter
mében. A gyűlésen Józscl királyi herceg, 
Auquszta királyi hercegaaazonv, Ester
házy Pál herceg, Esterházy Mária gróf
nő, Esterházy László gróf és a közélet 
számos kitűnősége jelent meg.

A gyűlést Pékár Gyula nyitotta meg. A 
megnyitó beszéd után Szávau Gvula a fő- ..„niva n
titkári éa Ifi. Heaedüs Sándor a vngvoni mányaó a városligeti* Mflcsaniokban/A 
Jelenbé»t tcrjraztette elő. Hercreq Ferenc megnyitási ünnepélven a vendéglátó kép- 
ezután ünnepi beszédet mondott a szabad zőmflvészeti társulat igazgatóságán és 
•ajtórál. | számos tagján kívül megielent Vass Jó

— A név jobban kötelez., mint a nemes- p.sef kultuszminiszter, Avnonyi Albert gróf, 
ség. Petőfi neve, nz ö politikai hitvallása Bcrzevlczy Albert. Szász Károlv, XVlassics 
szent hagyaték. De Petőfit a nemzetköziség Gyula báró, Petrovics Fink a Saépmflvé* 
is. az a jMilitikni irány, amelvlvel lehelet- szeti Muzeuh és Véqh Gvttla az Iparművé- 
len harcokat vívni, mert mindig letagadja s.cti Múzeum igazgatőja. valamint t buda- 
nagát. és e akarja foglalni magi. r>Mtl külföldi diplomaták kara esa éritag-

nk. Ari ak t'k elhitetni hogv Pető- iáikkal egvött. úgyszólván teles * mhgn. gi"'!asági 
H szembe leltet aiütam neműiével. Ea a ‘ A gyön^ébkedébc múl* lávoüévö Amu '/iíZX)

Simoiis dr. nyilatkozata
az entente újabb követelései ellen

Köln, március 13.
(Wolff.) Dr. Simont birodalmi miniszter 

• Kölnische Zeitungban „A Rajnasidék és 
h londoni konferencia" címen a követke
zőket irja: A szövetségesek párisi Ivaláro- 
zataiban a szankciók, iobnan mondva 
erőszakos rendssabáívok közé, amelyek
kel Németországot uiabb követeléseik el
fogadására akarják kényszeríteni, a rajnai 
önálló vámterület felállítását is felvették, 
ezzel tudatoson (ültették mntfuku a versail- 
lesi békcsezrződés határozatain. A kamara 
ülésén Brind miniszterelnök maga jelen
tette ki, hogv a sz.erződés az önáHó vám
terület felállítását csak akkor engedi meg, 
ha ez a szövetségesek felfogása s-e int 
szükséges, hogy n megszállott területek la
kosságának gazu; érdekeit megóvja,
Briandnak ex a 1 se iellemzi a szö
vetségesek eiiárá mert a Rajna vidék 
elválasztása Némelui wág gazdásági testé
től minden egvéh. csak • rámái népesség 
gp-öasági érdekeinek megóvás* DO
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HÍREK

A Brenner
- az olaszoké

fájdalmas leoél a Nyúlok szigetéről
Távirat jelenti, hogy a Brenner — 

8; örök hóval boritolt büszke és g gő
gösen megközelíthetetlen Brenner — 
í: olaszoké. Elvetlek tőlünk az oi^- 
uol. az egykori Monarchia gyöngyét, 
thol a nap sugara olyan volt, mint az 
hnádott nő mosolya- vakító csóváival 
bőkezűen szórta tele a környéket, de 
8 liizében nem volt semmi melegség, 
lemmi őszinteség. .4 Habsburg-biroda- 
tori legszebb és legtökéletesebb kelyhe 
tol! a Brenner. nászutasok szorosan 
tgtjmfaba fogód ztak, ha az expressz 
kirzalalt a sterzmgi alagútból és egy 
Dillancfra megállott Brenner-Badnál. 
ahol csők le kellett hajolni havasi gyo- 
fáíért és enciánért és <.---- .............. - «
pompájábnn a legkiéltebb kurtizán is 
moffába szállott |

Az én időmben csupa féltékeny cm- j

Egész Oroszországban
győz az ellenforradalom

Mindenfelé fellázadlak a munkások a s* ovjeíuraiom ellen 
Keakciós eiienkormány alakult Révaiban

Bé.cs, március 
ország területére. A munkások
mos helyen föl-lázrdtak és a hadköte
lessé-..’ megszüntetését követelik. A 
Don-vidéken mindenütt harcok foly- 

Egy bizonyos: az ellenforrada- 
.............................. erővel egész

(A Magyar Távirati Iroda magún je
lentése.) A Polliikén azt jelenti He’- 
singforsból, hogy Moszkváiban egyre 
növekszik a sztráik'mozgalom Harcok 
a vörös csapatok és sztrájkoló mun
kások közölt napirenden vannak és 
emiatt a szovjetkormányon nagyfokú 
idegesség ■.ett erőt. Moszkvából, Őrá- 
nienbaxunból, Trporjebíd és Pélers- 

. hóiból való csapatrészek átpártollaik 
a forradalmárokhoz.

I

13.
szé-

I

i

Bécs, március 13.
(.4 Magyar Távirati Iroda magán je- 

t lenlése.) Kopenhágúiból a Polítiken je- 
ü.'(? lenti, hogy az el enilorradahni mozga-
"an'e'l'^ck rideg lom rabamosan terjed cl égisz Orosz-

ntak 
lom hu'lámai váratlan
Oroszországot elöntőitek. Mint Révai
ból jelentik, ott oroíz emigránsok 
kormányai." kitúson dolgoznak. E cin te 
az vvlt a szándék, hogy ez a kormány, 
amely, mihelyt csők lehet, hc'vezze át 
műk?..-lését Oroszországba, v® asneny- 
nyi bolsevislaoUemes párt kópvise őiből 
alakuljon meg, most azonban úgy lát
szik, hogy tisztán reakciós eiemekből 
állítják össze. Az uj kormány elnökéül 
Bolinszki tábornokot emlegetik.

— Olosóbb lett « lóhits, A fővároe 
tan ícsa értesíti a közönséget, hogy a köz
ségi lóhusüzemben a loüus- óa i(xhus- 
készitmények árait folyó hó 14-étől kez
dődőt ex leszállította. Az uj árak a kö
vetkezők : leves hús, pecsenyehus, pá
rizsi. koseoru debreceni éo szárazkolbász 
kilója 48 korona, velő és máj kilója 18 
korona, háj vagy zsir kilója 60 korona, 
májas-, tüdős- és vércsburka kilója 20 
korona, levescsont kilóin 4 korona

— A románok meg ukarják fojtani 
az erdélyi magyar városokat. Az Ara
don megjelenő Vointa hosszú cikkben 
követeli, hogy az erdélyi magyar nyel
vű városokat a románok érdekeinek 
megfelelően el kell teljesen szigetelni. 
„Lgven vége a meddő politikának —• 
mondja a lap — itt a tettek ideje*4. 
..Első sorban Torda és Nagyenyed 
azok a városok, amelyekkel végezni 
kell".

— öngyilkos urileány, Tibit Eizsebet 
24 éve? urileány a Bulyovszky-utca 38. 
számú ház 111. emeletétől öngyilkossági 
szándékból eugrott _\V>k törést ós 
joLbco'tnbc-soi'ttöicst szonvedett. A men
tők súlyos állapotban a révészutcai Ko- 
lozsváry-klinikára vitték. Állapota élet
veszélyes. tettének oka ismeretlen.

— Fejbelötte magát egy munkás. Va
sié Ferenc 25 eves munkás Babér-utca 
7. számú lakásán öngyilkossági szán
dékból fejbelőtte ma ;át. A mentők sú
lyos állapotban a révészutcai klinikára 
vitték.

— Egy autó elgázolt egy kisfiút. A 
Petneházy-utca és Jász-utca sarkán Pi*- 
siinger Árpád 0 éves iskolásfiut egy autó 
elgázolta Az isko’ósfiu koponyaalap! 
csonttörést szenvedett. A mentők eszmé
letlen állapotban, agyrázkódás tünetei 
között a Révész-utcai kolozsvári kli
nikára vitték

— öngyilkos szerelmes pár. Táncos 
József 25 éves, a fővezérséghez beosz
tott katona, a Verpeléti-ut 15 számú 
lakásán menyasszonyával. Hering Zsó
fia 26 éves cselédleánnyal közös elhatá
rozással nyitva hagyták a gázcsapot 
öngyilkcssági szándékból. Súlyos gáa- 
mérgezést szenvedtek. Táncos Józsefet 
a kihívott mentők a 17. honvédbe1 yőr- 
ségi kórházba vitték. Kering Zsófiái 
pedig eszméletlen állapotban a Rókusba 
szállították.

mérhetetlen károkat okoz. Mint Po
zsonyból értesülünk, a gyár részéröl 
nincs meg a haj andóság arra, hogv 
az üzemet megindítsa. A koroaijxii 
vállalatok követelik, hogy a zeudüies- 
ben reszes összes munkásokat bocsás
sák el. A cseh korínánv«lnöknek a 
korompai vérengzés iigvben tett nvi- 
>.atkoz?Iával szemben a magyar kép
viselők klubja arra az elvi álláspontra 
helyezkedett, hogy bár a nia; társa
dalmi rend biztosítását szolgálni kí
vánja és minden forradalmi és kom
munista Míorgntúst elitéi, még sem 
veheti hido-másul a míniszterelinök 
nyilatkozatát, mert ez a korm&nv po
litikai helyzetének megerősödését je
lenten*. A korompai események meg
vizsgálására kiküldőit parlamenti bi
zottság egyébként hétfőn kiszáll a ko- 
rompoi gyárba.

— Nyilatkozat I Szabo’cai Lajos, aa 
,,Egyenlőség" Kzerkesztőjo kéri a 
szerkesztőségeket a következő nyilatko
zat közlésére: Az „Uj Nemzedék" va
sárnapi száma azt állítja rólam, hogy 
a Politikai Hetihii-ok Szindikátusa ré
széről hüségeskiit tottem a Nemzeti 
Tanácsnak Ezzel szemben kijelentem,

— Ausztria vatikáni követe- Rónió-
‘ ’ i va

tikáni követe, ma délután átnyújtotta 
a pApánaJc meibiz'ilevriét. azután Gás
párt i bi'hornok-áll’amti.tk'árnál tett lá
togatást. (MTI.)

— Dr. Wolff Károly nytbtkozalm 
A mai rerge'i lapok megírták, hogy 
Sándor Pál becsű etsértési pert indí
tott dr. Wolff Károly ellen egv nyi
latkozat miatt, melyet dr.^ VVoilíT ká
roly a szék-efiiídhérvári 
gyár ok gy ü1 ésón j an uúr 
Ezen ügyben dr WolfT 

j vetkezőket jelentette Z.
— Székesfehérvári beszédem ann*o<k 

Idnjón a Fejérmegyei Napló-b&n je
lent meg, de nem ugv. ahogy én azt 
elmondtam. Sándor Púi ügyvedje an
nak idején levélben kérdezett meg en
gem a én tudomására is hoztam, hogy 
a Fejérmegyei Napáiban megjelent 
kijelentéseket nem abban a formában 
tettem. Ilyen körülmények között na
gyon furcsúlom, fogy Sándor Pál 
mécJs P‘".t indil ellenem. Sándor I ái-

................. , ■ , , ----  A’lSZina numv ■>'
t<r leköti a arenner-lwl Grand-Holet-1 M 1)r. p8stor. Ausztria
|élrn, fiatal férjek és erőszakos szere
tők. akik kétezer méter magasban 
unni emi megközelíthetetlen ka likóban 
éllek hölgyeikkel és megriadtak .vaá- 
hányszor egy érkező voltat ’okomotiv- 
lo tülkölt az clmmló alagút ködéből. 
Akkor egyedül jöttem a nevezetes 
N< r l-Sűd-Brenner expresszel « Bren- 
uerbe. — oh megbocsát hatatlan bűn, 
— a nagyszállódét lovagja1 ijedtükben 
felvonták a hajóhidat előlem és én a 
tvlsó partról néztem az éld gyongtjő- 
lé-ét, vágyón, mint egy tigris. Most, 
tolna kivel mennem a Geizkoflerhaus 
felt, amelyet igen előrelát/ an még 
160ö-ban épített Nemes Gailenbachi 
is Hatiersheimi Geizkofler Zachariás, 
de Ferenc József császár büszke hágó 
ja fölött a! olasz királyi trikolórt len- 
fjeti n havasi szellő és a bizalmas 
t<j;'üllest megzavarnák a vonatban az 
okn: vámőrök. Le kell mondani hát 
u Irennerről is, pedig óh hogy szeret
ni i csókolni a nagyszáPoda elfakult 
go /dinjeit, hogy szeretnék halálra 
'iermedni a Brenner irtózatos hidegé
ben és fájdalmasan kiáltani valaki 
ntin, aki még hidegebb es kifürkész- 
becllenebb, mint ez a sziklaóriás, 
lm elytöl most 
őr/' \.-e.

ez a
cl kell búcsúznánk

Kallós Jánosi,

Aladár dr. meghalt, 
dr. volt őrs ággviilési

— Széke* y
Székely Aladár ........
képviselő tegnap hajnalban az Cj Szent 
üönos-kórhúzban 42 éves korában el
hunyt. Székely Aladár fia volt Székely 
Ferenc volt faazsáigügyminisztcrnek, aZ 
Fr síhetvárosi Demclkratakör alelnöke 
tol* és élénk részt volt a kerületi párt- I __ _____
flelben. Jogi pláváját a budapesti kir. ' müazaki nyomozás 
fy.’vészaégen kezdte, ma»d midőn meg-■ ---J—z ,z’+ 
Választották orszá-R ülésl képvi^d. 
tiek, ügyvédi irodát nyitott. Bün- 
^-.vi védelmekkel foglalkozott, 
[-e.ntébt) a népbiztosok bünpörében 
•óllá el a t '.'válás első felében Kelen 
“ózsef népbiztosnak védelmét. Kedden 
Miután 3 órakor temetik a Csengerv- 
htcu 33. számú gyászház-ból nz unitá- 
t’iis egyház szertartása zerint Az eRv' 
híz nevéJ’en Józan Miklós unitárius 
lelkész búcsúztat‘a és a Nemzeti De- 
ta'krtitapárt novében pedig dr. Bródy 
r'’o netrretgWilé.si képviselő mond be-

Az elhunytnak éd^apjú nem 
i el régyt n temetésen, mert ö maga

•w'yoa betegen fekszik.
I»f« Március 15 én éjjel két óráig mez- 
7.s;labbitottúk a zárórát A Budapest 
m . v®ro* illírérmestare a bc’iigy- 

’.’der hozzájáruló k al arról értesíti 
°Zons^et. hogy március 15-ón az

V.’2,8U a^zteltársaláírók áito’ zárt.
e ra megfelelő nyilvános hel.vw 

Iif'znfins cél ii öss/sjö etolek 
tett éjfélutáni két órában állapi- 
,7. ? n'"8 !'« nem vunal-kozik sem ká- 
. z , r&- **Tn rtmiéx'Őkra. legfeljebb 
ja ‘■' Y :,z *Ry-.’sh’< uAhnk. vágj- watal- 

'■’* "• rendel iowéaáre bocsa-
** k’üöa heb jaé«era

♦ott fi

beknek

Ébredő 
25-én 

Károly a

.  . ...........   or r Pá’ 
indít ellenem. Sándor Pál

nak állalsun ' idáxett nyilatkozatát sza 
vahibclö emberek hozták tudomá
somra, amit a P»r folyamán be is fo- 
irok Mzooyitani. Érzel szemben ki ke.l 
jelentenem, heg; nem le.el'hetek olyan 
kijelonlá-sekírt, amelyeket nem én, il
letőién nem olyan formában teltem.

— kópiák a villamáramot. Az utóbbi 
időben eayro többen küldték vissza a 
villamszámlát. ezen a címen. ho«y a lol- 
tüutotett ösezea nem lelni mes a to- 
Kya.zlott ámm ellenértékének. A vizs
gálat rendszerint azzal az eredniennyol 
Vtaődött. hogy — bár clieinorték a to 
gyawló igazát. — pénzbelijei megsern 
térítették vissza a különb zetet. miután 
az óra a teljes fogva.-: tás mértéket m 

I Iraté. Az ezzel kapcsolatién megindult 
mussai-i awal a ezonzáeus

1 oredménnyol járt, hogy nagyon m<< he
lyen lopjál! a villamáramnt. Ez úgy tor- 
(énik hogy a vez&tékbe lclckapcsóinak 
egy mwá’í vezetéket éz : blaknj i'ásokon, 
v&gy falr®pödé*wkon át o ’ ezetik _ az 
áramot. így az eVopott áram mennyisé
gét in annak az órája jelzi, akit ilyen 
furewa módon mo^ioptalc Miután az 
utóbbi időben föltűnő sok a hasonló 
esetek száma, a SzékesfővArc si Eloktro 
mos Müvek megvizsgáltatja n vil ani- 
órákat. hogy hasonló visszaéléseknek 
elejét vegye.
- __

Varsóból jelenni n
Ügynökség, hogy a lapok >l-ai jelen
tése szerint e hó 19-én aláírják a Len
gyelország és Oroszország közüti kö
tött békcszc ződest. (MTI.)

— Nem Indítják meg a korompn! 
gyárat. A Kassán megjelenő Szabad
ság írja, hogv a korompai szomorú 
eaeményekiirek sokk?! sídvosahb kö
vetkezményei vannak, mint az elfő 
pillanatban várták volna. A munk.it 
még a mai napig sem vették föl. bár 
Micsura nfttilszter srcmSIvescn léixdl 
érintkezésbe r gvár érdeke’tség-vel a 
IgwhezeM zt inev s "zni ar'é 
a Fe'vídi-k gazdasági érd‘ke 
pouijiból

Színház és lllmuJdonsűgoK
* A hattyú tölti be a vu- n 

hetét is. Minden este adiák Molnár Fe
renc páratlan sikerű vlciátékát, csak 
szombaton kerül színre a Lottte. Szombat 
délután a Maszatos Pali-l, vasárnap dél
után a MiUió-l ismélik.

• Offenbach minden oste szinrekerül 
t> héten a Király Színházban. Jövő va- 
RÓrnap délután „János vitéz'‘-t játsa- 
szák.

* Kosáry Emmy és Király Ernő fel
lépései az Ezüst sirálu-ban biztosítanak 
zsúfolt húznkut a \ árosi Színháznak, ahol 
e héten ötször adják a Buttvkav—Földes 
operettet. Két est és két délután az operáé: 
kedden a Xsidónő-t, pénteken az Álarcos- 
bál-t adják, vasárnap délután Mignon-t 
ismétlik.

♦ A buta ember-t S'.enoa Béla viff- 
játékát a páratlan érdeklődésre való te
kintettel e hétre ötször tűzte ki a Bel
városi Színház. Csütörtökül* és vasárnap 
Zangwill pompás komédiája, az ..Akiket 
felvet a pénz", vasárnap délután • 
„Gyormoktraxédia" kerül színre.

• A Bálk.rályné ötvenedik előadása. 
Szombaton, e hó 19-én iinepli a Revü 
Színház StrauBZ Oszkár, a ..Bálkirály- 
né" cimü gyönyörű operettjének ötve
nedik előadását, amelyet azontúl is min
den este megismételnek. Jövő vasárnap 
délután a ..Szilveszter" kerül színre.

• A Corsó mai bemutatóján két nagy
szabású külföldi filmu Időn súg szőreitek 
Az egvik a párisi Gaumont avár remeke, 
a Tetemrehivás cimü 5 felv. dráma, mely
ben Severin Mara, a J'accuse főszereplője 
csillogtatja ismét brilliáns művészetét, a 
másik az Ércszlndikritus eimü mindvégig 
izgalmas és érdekes ölest dráma.

* A „Négy ördög diazc>tadása“ a
Royal Apollóban. A hét nagy filmese- 
... ....... A Xn.lAr, cl ■ d > n I *1

hogy soha senkinek a megbízásából sem- 
; miféle hüségesküt a Nemzeti Tanácsnak 
' nőm tettem. Szabolcsi Lajos.
| — Stern Dávid katonaügye. Steru
I Dávid 21 éves kézmüárukereskedőt ta- 
I val.v őrszel behívták katonai szo'gálatra. 
| November 10-én kellett volna Szombat- 
! helyen jelentkeznie. Stem Dávid min
denképpen azoa volt, hogy kieszközölje, 
ha már katonáskodnia kell, legalább 
Pesten szó cúl-iasaon. Egyik ismerőse 
azt ajánlotta noki, hogy forduljon biza
lommal báró Babarczy Jenő százados
hoz, az. könnyen elintézi ki ánságát 
Stern Dávid el is ment a Brittaniába. 
lelkei esto Babarczy bárót, akinek tíz
ezer korona jutalmat ígért, ha bevonu- 
láfiát megakadályozza vagy legrosszabb 
ecetben Pestro helyezteti Báró Babarczy 
beszédbe elegyedett Stern Dáviddal, aki 
a következő napon újra felkereste őt 
Brittania szállóbeli lakásán és leolva
sott tízezer koronát. E pillanatban hir
telen felnyílt a szobában 'evő szekrény 
ajtaja. kiugrott a szekrényből egy tis«t. 
aki Stern Dávidot Babarczy val egyet
értve letartóztatta. Az ügy később a 
Budapesti királyi ügyészséghez került, 
ahol megvesztegetés vétsége címén vád-

. iratot adtak be Stern Dávid ellen Dr 
,ca,v, | Bénárt Béla ügyvéd az ügyészi vádirat-
AÍ írják az orosz-lengyel békét, tál szom ben ncrn adott kifogást s így 

Lengyel Távirati a bíróság a ’egközelebbi napokban dönt
• ■ • . afelett, hogy báró Babarczy Jenő meg

!. , jutalmazása meg veszteg® tóét képez-e,
vagy sem

— Jótékonycélu müvészhangvarseny. 
Rendkívül? érdeklődés mutatkozik ama 
hangverseny Iránt, melvet a Kereskedelmi 
Mkalmarottak Országos Szövetsége már
cius hó 28-án. délután 3 ómkor ■ Fővé- —r — —. ~ (
rosi Vigadóban rendez létesítendő Üdülő- menye; „A négy ördög díszelőadása’ 
háza lávára. A hang\ersenv erkölcsi éa a Roval-Apollóban. Hermann Bnng, a 
nnvagi sikerét biztositla n közreműködők kiváló dán író nagyszerű elrkusmgő- 
előkelő gán'áia, u. m. Kirdlu Ernő, Kom- * -
lóxsu Emma, Kuruc: János. ?.fedek-Anna, 
Németh Juliska l'échn Blarkn. Péchtl 
Erzsi. Rótíftheoui Kálmán és Stékelghidu 
Ferenc. Jeg ek ,300. 350 koronás árban 
kaphatók a Sietség frodauibaa VI.,
Audiussv-ut I7<*L ezt-

I

azzal a rzonzácios

"ff 
'« n

nyc. amely a ma.nézs és i»z artistnviíág 
'különös rejtelmeibe vezeti a nézőt, 
rendkívüli vonzerőt fog gyakorolni • 
magvar íő/űpségrw is. A ken h szerepet 
Vera Hehe és Ernst Winar jnitszák 
művészi tökéllyel. A nagy filmet

munk.it
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kis dráma előzi meg ,.Az asszony és u 
férje" címen, ez a »?''rissebb amerikai 
filmbizsuk egyike. Az előadások köz- 
napokon egyformán 4, 6 és 8 órakor 
kezdődnek. Jegyük Bárdnál is.

• Mozgókép Otthon. A rúndon jele
netében. müvó-zi kivitelében és rende- 
BÓ'ébeu. fi lm játékában egyaránt uj^zeru 
.,Ca/]igári“ közfoltünést kelt. Izgalmas 
jelonotei csak fokozzák az érdeklődést 
„Az aranykigyó*1 egyike a loavzebb fi’ 
meknek, amelyeket a mozgókép miivó- 
ezetben valaha láttunk, főszerepében n 
gyönyörű Makowaka csillogtatja nagy
stílű művészetét. (4, 6. 8.)

♦ Az Uránia uj műsora. ..Az élet ös
vénye" címmel igazi amerikai fllnicl muta
tott be nz Uránia. Rendkívülien lebiün- ,c , „ c, „■.n.v,
CMlö reaínv n n film, melrort liánná. H. ErreríK^bln" a magyar csatársor ál- 
ezercpéi ugyanaz a művésznő . A* I |an(j^a.n o,(r(>m<>lta n német kanul, azon

ban olyan balszerencsével küzdött., mint 
még socm1. Rodnár. Orth. Eisenhoffer lö-

Uránia uj műsorának keretében bemutat
ja azt a fllmfelvélell is. amelvct a buda- owv „uu„u, v,*„
pesti gyermekek Hardinu elnök székfog- 7kúr közvctUn'á’ kami"eíött"törtón-
bló|a napján történt hódolódról felvet- tek akiir i5_20 u111kíL a „é •
tek. Igen érdekes Pathé-revuo egéiwti ki j báló nl<IIÍ. mÖKÓ vaZT kerültek.
a műsort. Az Uránia előadásai 5, %7 és i félidőben szénen iátszolt a

íloklő-í tékba. A 16-ik percben Orth gyönyörű 
: lövése megakadt a német hálóban, amelv- 
, Ível a magyarok a vezető gólt megszerez
ték. Később a németek Valter révén ki
egyenlítették az eredményt.

Szünet után állandó fölénybe kerültek 
a magyarok, szinte döntő támadás volt a 

1 a győzelmet jelentő

vagy a háló mellett szaladt el. Majd a né
metek egyszer lefutottak és Montaq révén 

I Zsák hifcá iából gólt értek el. Ezután sem 
változott meg a játék kéne, továbbra is 

I a magyarok vannak fölényben de csak a

IV. futam. 1. Csengő (Se?górk 2. Ram 
(Mayer). 3. Szabad (Kreipl). Indult még: 
Ryrowid (Novák). Tót.: 10 : 23. Helyre: 
10:15. 29.

V. futam. 1. Pazar (Novák). 2. Bábért 
(Wedora). 3. Promien (Maszár). Indult

.... . Az ej.so teiidöben szénén látszott a 
,49 órakor kezdődnek. magyar csapat.-Újonc tagja kis lámpatóz-

• A „Xa-Xa“ az Omniában és a Ti- ■ zaJ küzdött, de később belejöttek a já- 
▼oliban. Hetek óta kiváncsi
<lés előzi meg a nagy amerikai dzsun- 
gelfiltn a N Xa előadásait az Omniá- 
ban és a Tivoliban. Külföldi hírek 
szerint a magit zsánerűben ez a film 
ugyarolyan rendkívüli esemény, mint a ultWYttlVB 
a ..Cezarira" vo’t. Oroszlánok, tigri-I német’ká-pu' eííén’ _ .......................
sek, párducok, leopárdok, elefántok, gólért, azonban csak kaDufát ért a labda, 
(krokodilok, vadmnjmok, kígyók, saká
lok, pumák, medvék, vízilovaik, kese
lyük, stb. száz és száz kaland kap- 
tesán jelciniek meg a hatalmas dzstm- 
gelfilinhen, melynek két vezető szere
pét két remek artista, Juanita Hansen 
is George Chesebro játszóik. A i 
rész közül az első „A hercegnő, aki el- ____ ____ .
vesz ti" címen kerül előadásra. Az Indult még: Ügyes (Kreipl). Tót.: 10:15. 
elötDások nz Omniában köznapokon * Helyre: 10:11.11.
4, 6 és 8 órakor, vasárnap 144, ’/iő, 7 
As ViO órakor, a Tivoliban köznaip 
%b, J47 és ’ÍO, vasárnap 4, %6, 149 
és 9 órakor kezdődnek. Omnia jegyei 
Báninál is.
WWVdWWWWMWdMWWdW' még: Grodek (Maver']. Tót.: 10 :15. Hely

re: 10: 13. 18.
VI. futam. 1. 

(Dombrádi). 2. Robinson—Rumal 
leld). 3. Futár—Piroska (Fritz). 
még: Pandúr—Ugor (Hegedűs). 
10:16. Helyre: 10:10. 11.

VII. futam. 1. Rátát (Novák). 
missima (Kovács). 3. Axtclt Lousttc (We- 
dóm). Inultak még: Rtissia (Kreipd), 
Crinka Panna (BenkŐ), Pandora (Maszár). 
Tol.: 10 : 22. Helvde: 10 : 15. 16.

Az első versenynap
Megnyitó ax ügetó-pAlyAn

Tavaszi verő fény, tízezernél több 
ember, szédületes hullámzás a kis Er
zsébet királyné-úti pályán: ilyen nép
szerű külsőségek közöta indult meg a 
'versenyszezon, amelyet ez idén kivéte
lesen a<z Ügető-Egycsíilet indított el 
márciustól novemberig tartó hosszú és | 
mozgalmas pályafutására. Szere ne-’ ’s 
gondolata volt: n korai márciusban, aj 
mikor még a galopp-pályák csak ne- i 
hézkesén ébredeznek téli álmukból, ne- 
kitendilcni az öt hónapon át ikeréikbe- 
szoritott fogadási kedvet, hogy igy 
UTasvi le első bakerait az iigető-sport s 
hhteket szerezzen megának onnan is, 
ahol eddig csak a galoppsport tudott 
érvényesülni. A tavaszi iigetőszeron igen 
kedvező auspichimok között indult 
meg. a totalizatőr forgalma elérte a 
harmadfélmilliót, a versenyek reálisan, 
tulnvomőlag a favoritak gvözelmével 
folytak le, vagjis az lekén már nem 
kell félteni a fiatal sport jövőjét. Kü
lön érdekessége volt a megnyitómak, 
hogy ezen debütáltak az írj ügetö-buk* 
tnékerek, számszerínt 18-an s le kell 
szögezni, hogy a ringfongalmat a tul- 
nyooiőlag uj eniberek simán és nyu
godtan bonyolították le a néma meg- 
adáissal, — ami meglepő változás volt 
ezen a helyen, — viselték el a favorit- 
járás anyagi hátrányait. A részlete# 
eredmény ez:

I. futam. I. Vallomás (Novák). í. Dtfma 
(Seacer). 3. Janicsár (Kovács). Indultak 

Faluszópc (Mas/ár) ói HmN leány 
(KrdpO. Tót. 10:14 Helyre: 10:12, 12.

//. futam. 1. Samu (Novák). 2. Dídk 
(Tomnnn). 3. Parka (Mnszár). Indullak 
tata Hogyvolt (Orosz S.i.Ceit* (Denköl. 
George Kirbv (Wedornl. Tol.: 10:22. BAjt« 10:10, 17,

Eldöntetlenül végződött 
a Budapest—Berlini merítő zés 

Wtagyavorsxdg—Németország 2.'2 (Hl)
játék utolsó percében sikerük Bodnárnak 
Braun beadásából fejessel a kicgyeiia’.ö 
gólt htgni. Bodnár önkéntelenül kézzel is 
a labda felé nvulf. azonban nein érintette 
meg. A németek reklamálták a kezelést, a 
biró azonban a gólt mcgitélle.

A1 magyar csapat tetfiohb ké< játékosa 
Kertész II. és Blum rótt. A kél szélső 
fedezet kifogástalanul dolgozott és hogy a 
csatárok frontban voltak állandóan, nekik 
köszönhető. Zsák az egyik gólt védhette 
volna, Mánál szépen játszott, míg a me
zőny leggvengéljb játékosa Obitz v«tt. A 
csatársor legjobb embere Orth volt Bod
nár is nagyszerűen játszott, de nem sike
rültek az akciói.

lek. aki, 15-2° mótrtöl mindiá a nímot A cwpali,^ . !wioWb Mnb„ ,
■ középfedczel .volt, aki valósággal lelke volt 
a német csapatnak. A védelemben a két 
hátvéd tűnt ki. mig a csatárok között a 
gÓllövök voUak a legjobb emberek.

, Meisl jálékWró a mérkőzést kifogásta
lanul vezette.ez-kl.l

I

Harmhicölezer főnvi közönség nézte 
végig vasárnap délután a Berlin—Buda
pest viiroskön válogatott mérkőzést az 
Üllői-uti pályán, amelv 2:2 <1:11 arány
ban döntetlenül végződött.

Az crdménv nem hű kifejezőié a Jefolvl 
játéknak, mert a magyar csapat, különö
sen a második félidőben valósággal ka
pujához szögezte a német csapatok amely 
csak egyszer jött át komoly támadás ke
retében a télvonalon és akkor gólt is ért

*
Lapterjesztők SC boxversenye. A lap

terjesztők bcix-szalcosztálya vasárnan ren
dezi második bán versenvét kiiuhhelvisé- 
gében (Teleky-tér 5.1. A verseny vasár
nap, e hó 20-án délután 2 órakor kezdő
dik, a versenyzőket Rózsa Jenő, a lap
terjesztők amatőr-trénere készítette elő. 
üllőhdlyekTe előjegyezni lehet ■ lapterjesz
tők központjában (VÓL. Röck Súlárd-u. 
14.. telefon József 33—67.).

,nsen . --------------------------------- --------
négy i in. futam. 1. Dómon (Novák). 2. De- 

bízón (Seager). 3 Jobban (Orosz S.j.
i

Iram—koréra Donglas 
(Leve
indult

Tót.:

2. Pti-

A Miira-handlcapot, amely a bécsi 
ügető-mecting megnyitó napjának híres 
versenye, a bukovicei ménes Kunigun- 
rfe-je (l% Wiltsbire) nyerte iwn? León 
(8 Rtiuch) és Pásztor (3 Mills) elleti. 
Fűtött még nóav ló.

sikerül

KÖZGAZDASÁG

A tőzsdei helyzet kétségkívül meg 
fog javulni, mert Hegedűs a vagyon
váltsa# tárgyalásai alatt olyan koncess
ziókat tett B résJCvényváHalatoknuk éa 
a pénzpiacnak, amelyek a technikai le
bonyolítást a tőzsde szempontjából 
kedvezőkké teszik. Nagy jelentőségű 
körülmény flz is, hogy az elmúlt héten 
a bankokhoz nagyősszogü pénzek foly- 
lak be. Miután a bankok érdeke is, 
hogy ez a pénz kihelyezésre terüljön, 
romélhető, hogy lombard tekintetében 
t» megjavulnak a viszonyok- Sok függ 
az osztrák korona áralakulását ól. Állí
tólag a bécsi bankok szilárdak az osz
trák koronára most már, m irt remélik, 
hogv az osztrák kancellár Ion inni túr- 
gyűlései eredményre vezetnek és Né
met-Ausztriának mégis csak sikerül 
kölcsönt szerezni.

Vasárnapi magánforgalom.
gánforgnJom ma is csöndes 
kört mozgott, Phoebust, Ofút, 
mannt és Lángot keresték. Déli vas- róna a rteaványtőkéié.’’’ 'tartalékaiapja 
ul:U 3140—80 körűi k-Möttok. Dollár H.MOOOO. « a múlt órbm 8,602.694 ko- 

*401—08, toArta 063-08, M ’L

A ma- 
keretek 
Roesse-

POZb

lengyel márka ói Yi—52. Bécsi kifize
tést 59 koronáért élénkem kerestek.

A Pwti Hazai közgyűlése. A Pesti 
Hazai El®ő TakaréQcpénztár-Etfyef a.. 
március 23-án tartja ez évi rendes köz
gyűlését. A» intézet-a múlt évi üzletév 
után, — értesülésünk szerint — 700 
korona osztalékot fog fizetni.

A Fabank tőkeemelésének sikert. A 
Mayyar Tőzsde értesülése saerint á Fa
bank tőkeemelésére szindikátus alakult, 
amely tárcában tartja zárolva a részvé
nyeket. ngy hogv a ntiilt niacon csak ke
vés kerül belőlük elhelyezésre. Az igat- 
gatóvágoi legelsőrangu külföldi nevekkel 
fogják kibővíteni. A Fabank lőkeemelö 
közgyűlése hétfőn délután lesz .

A kartel len kívüli Lloydbaírk, 
értesülünk, a Lloydbank kartcllen 
fog működni és ezzel egv kivételes 
dót teremt magának. E réven főleg kultí- 
válni fogja a betétüzletet éfe a mobil 
hitelüzleteket. A szervezési munkálatok 
már a befejezés felé közelednek és az 
intézet közeli napokban meg is kezdi in
tenzív működését.

A Croditanstalt tőkeemelése. Az Oes- 
terreichisohe Crediten italt für Handel 
und Gewerbe. Wien. kÖ«li. hogy alap
tőkéjét 320 millió koronáról 400 millió 
koronára emeli fel. Az elővételi jog 
Budapesten a Magyar Általános Hitel
banknál is gyakorolható.

A Lipótvárosi Takarék tőkeomslése. A 
Budapest-Lipótvánoei Takarékpénztár 
R^-T. március 22-én tartja ez évi ren
des közgyűlését, amelynek napirendjén 
szerepel az intézet alaptőkéjének fel
emelése is. Az első bankközgyülés egyéb
ként egyúttal határozni fog a vagyon
vált.tag lerovása ügyében is. A takarók 
inértege a 30 millió korona alaptőke 
mellett 3.580.5S7 korona tiszta nyereség
gel zárult.

A Fór tata Részvénytársaság március 
hó 22-én Milánóban tartja közgyűlésiéit. 
Résztvenu-i óhajtók részvényeiket 16-ig 
deponálhatják a Magyar-Olasz Bank 
résevén y t áraas ágn él.

Merour VáltéUzleti Részvénytársaság. 
Az igazgatóság Ónkor Ernő cégvezetői 
aligazatóvá nevezte ki.

A Mancs Biztositó R^T. ma tartotta 
alakuló közgyűlését a Mercur Váltó
üzleti R.-T. üléstermében. A vállalat 
alaptőkéje 3.000.000 korona, tartaléktő
kéje 1.500 000 korona. Aj> alapit tetem 
a Nya Ilansa. ne Unión, a Wilhelma 
íA <a Rheinisdh-WestphMjíícher, lloyd 
vesznek részt.

A Féltén tőkeemelése. A Felien és 
Gilloaume R.-T. március 23-án tartja 
.mdes közgyűlését, amelyen egyúttal 
elhatározzák a társaság alaptőkéiénefe 
felemelését. A vállalatnak ötmillió ke

fővárosi orfeum
Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keleti és Ribner

UJ MŰSOR
Kezdető fé! 7 KetídeSe jéj

NYILVÁNOS ÁRVERÉS 
alá kerfllnek hétfőn, e hó 14-én egész napon át 
«Uro<?ánkban bútorok, műtárgyak, fest

mények, perzsaszőnyegek, 
zongorák, pénzszekrények 

Tauarik L. és Társa száll, éa biz. vállalat

I WAGNER
magyar hangsaerárnháaa 1

Budapest, József-kőrut 15] 
Fióküzlet: Ráday-utca 18

Képes árjegj-sék Ingyen! '

MOZGÓKÉP-OTTHON

CaligavL
Hz arany ftigyó

Előadások: 5, *!<! és utí. órakor
Pénetán délelőtt Vdl—v»Hg délután 3 órától

ICGJOBB

Fájós lábakra cipők
Felvilágosító irat ingven és bérmentve.

Hamis rogakai 
Brilliánsí 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat
■Finntől és modern
IktPÜKUl olajfestményeket

Dísztárgyakat
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BRILLlANST,
INÍ3SR áksxarhál

Rottenbiller-utca 24
I Telefon íózsef 52-64

horribilis Al 
áron vesz VK

A pénzügyminisztérium 15800. számú rendeletével 
előirt pótlóval együtt a

DIANA
sósborszesz

ára f.
kis üveg 
közép üveg 
nagy ,

Mindenütt kaphatói

vi március 1-től

HEHZETIR0YAL ORFEUM
MYftlAM BARKA

■ szenzációi francia néger tánc
szólók. A kedvenc. Zerkovltz— 
Harmath nj operetue és azon- 
kivül a kitűnő varieté-mílsor!

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztők:
Dr. ELEK HUGÓ ín FAJOK MATKAl

.UJSAfiCZEM” R.-T, BUDAPEST'


