
2 . oldal Vasárnap, 1920. junius 13.
■stffiwmi-twssmwaüxW! & ;^r.

r s
V
V^v

„A dunai konföderáció jobb lett volna 
a/parisi békénél

/  éf
Egy francié szenátor a csehek és délszlávok ellen

/
/  /- Pária, funius 12

/ á  M. T. /. szikratávirata) 
Weiller'szenälor, a külügyi bizott

ság t^fja, vezércikket irt a Figaro-ban 
azfosztrák békeszerződésről. Weiller 
szenátor a következőket írja:

Ha a békekonferenciát . valóban 
itélőszéknek akarjuk tekinteni, ak
kor csodálnunk kell azt az igazság
talanságát, a mely lehetővé teszi, 
hogy Németország egységesen kerül 
ki a vereségből, Ausztria pedig sze
gény kis tartománynyá sülyed, a 
melynek idegén segítségből kell ten
gődnie. Wilsón parancsokat oszto
gatott méltóságának sinai hegyéről 
és megvédte a nemzetiségeket, úgy 
látszik azonban, túlzott mértékben 
gondoskodott a délszlávokról és a 
csehekről, mert az Egyesült-Álla
mokban nagyon sok a délszláv és 
a cseh nemzetiségű választópolgár.

A háború folyamán maga a cikk
író szenátor is a csehek érdekében 
fáradozott, de azt tapasztalta, hogy 
a hálátlanság, a mely egyébként a 
fejedelmek kiváltsága volt, Prágában 
is megjészkelődöll. A dpnai konföde
rációval megvédhették volna ä népek 
függetlenségét. Ausztria elpusztítása 
súlyos hiba volt, a mely utóbb keser
vesen megbószulja magát. A szená

tus külügyi bizottságát főképpen az 
a kérdés foglalkoztatja, a mely domi
náló kérdése az egész európai poli
tikának : hogyan éljen meg Ausztria? 
Ausztriának legalább is tiz millió 
főnyi lakosságot kellett volna meg
hagyni és csak hat milliót hagytak 
meg.

A cikkíró végül részletesen vázolja 
azokat az akadályokat, a melyeket 
a békeszerződés az uj Ausztriában 
támaszt, azután pedig a Német
országhoz való csatlakozás érdeké
ben megindult mozgalomról beszélt, 
a mit Franciaországnak minden kö
rülmények között meg kell akadá
lyoznia. Franciaországnak fontos ér
deke követeli, hogy mindent elkö
vessen abban az irányban, hogy 
Ausztria ne találjon menedéket a 
német szövetségben, a melynek még 
most is a poroszok állnak az élén. 
Ezt a menedéket a népszövetség 
nem tagadhatja meg Ausztriától vég
legesen, ha van még igazi Európa. 
Meg kell találni a módját, hogy Ausz
tria, Csehország, a .délszláv állam, 
Bulgária és Románia, mindnyájukra 
nézve teljesen kielégítő szövetséget 
kössenek. A békét csak a Balkán 
nagy gazdasági szövetkezése njeniheti 
meg. ** : -

Francia repülők karca 
M arokkóban

JF
/  Paris, junius 12 

Május havasai a marokkói csapa
tok mellé boré zt ott katonai repülök 
igen szep^sikereket értek el. A fel
lázadt törzsek sorra behódoltak, még 
pedig főként annak a rémületnek a 
hatása alatt, a melyet a repülőgépek 
szereplése keltett bennük. A katonai 
aviatiknsok bombáikkal és géppus
káikkal tetemes veszteségeket is 
okoztak az ellenségnek.

Holnap nyílik meg az újra 
rendezett magyar képtár

y — Az Esi tvtfósitájától —
SzakszeriLS'n^gó munka után vág

yé, elkészült Peirovics Elek a Szép
em üvés*é ti Muzeum modern ma- 

f  gypf gyűjteményének uj .rendezé- 
{_^*£vel és nemzeti gyűjteményünk 

holnaptól kezdve ismét, rendelke
zésére áll a nagyközönségnek. Az 
n.j rendezés a történelmi fejlődés 
fő elve szerint történt, de az egyes, 
művészi irányok, iskolák és nagy 
mesterek hatását is követi. Nem
csak gyönyörködtető, de felette ta
nulságos is ez az elrendezés, a 
melynek meglepően Ízléses és ha
tásos falain a remek és dleső ma
gyar képzőművészeti kultúra 
kiáltja a világ fülébe a magyar 
teremtő szellem dicsőségét. Gyön- 

• gyei a múzeumnak Székely, Mun
kácsy, Pál és Szinyei külön ter
mei.

Fájdalom, Mednyánszky Igen sze
gényesen van képviselve, de ez és 
egy-két más kis hiba könnyen kor
rigálható. Petro vies Elek rendezésé
nek nagy érdeme, hogy általa nem
zeti képkincsünk értékének megfelelő 
külső formában kerül a közönség elé 
és ezzel kulturéletiiftk jelentékeny 
eseményévé yáük.

A magyarság mai szomorú álla
potában fokozott jelentősége van 
énnek a művészi eseménynek, a 
melyből a világ megtanulhatja, 
becsülni a diadalmas magyar te
remtő szellemet, mi pedig a friss 
erő és lelkesedés örök forrását 
nyertük benne jövendő küzdel
meinkhez.

Az osztrák kormányválság
J Bécs, .junius 12

(Az Ext"bécsi szerkesztőségétől)
Seitz elnök ma délelőtt tárgyal 

a parlamenti pártok vezéreivel, 
Fink helyettes kancellárral, dr. 
Dinghofferrel és dr. Adler Fri
gyessel, a. kiket úgy kéretett ma
gához, hogy a mennyiben szüksé
gét látnák, 'hozzanak magukkal 
más politikusokat is. A kormány- 
válság azonban nem annyira az 
elnök tanácskozásain, mint inkább 
egy betegszobában fog megoldás
r a  jutni. Míg ugyanis a szociál
demokrata pártvezetőség mereven 
és ridegen kimondta, hogy nem 
hajlandó tovább koalícióban ma
radni a keresztónyszoeiáHstákkal, 
viszont oz a párt tegnap esti ülé
sén azt a határozatot hozta, hogy 
állásfoglalásé elhalasztja /add ig
ra, a mikor majd Soitz elnök bs- 
végezte tárgyalását a pártokkal, 
azalatt dr. Seipel apát betegágya 
körül, a Jézus Szivének kolosto
rában fontos tanácskozások indul
tak meg a kerosztényszociálisták 
és a szociáldemokraták kíbékitóse 
céljából. A katolikus pártok vezé
re. dr. Seipel prelátus ott fekszik 
betegen a villamos vasúton szen
vedett balesete óta, de már jobban 
van. Ha jelen lett volna az utóbbi 
napok eseményei alkalmával a 
nemzetgyűlésen, az ellentétek nem 
mérgesedtek volna el̂  ennyire, 
ínért Seipel prelátus mérsékelt és 
tapasztalatokban gazdag politikus, 
a ki már többször elsimította a 
félreértéseket. A keresztény párt
vezér tegnap fogadta betegágyá
nál Fink helyettes kancellárt. Ma
láját és Renner államkancellárt.

Alj plissé.gouvráósajour
U * \  8 S n  H 1 Llpót-kőrut 13. Viszont plísserozók* 
w kÖiB C i l  nak és keteskedöknek^áfengedmény.

A Felvidéket 
feat zsupánéra csúfak 

fel ß, csehejf'
f  Lydbnc, junius hó

(Az Esf k ikö tö tt munkatársától)
A csehekFelsőmagyarországon 

arra törekednek, hogy a régi rend
szert minél jobban megváltoztassák, 
így a vármegyei beosztást is meg 
akarják szüntetni és helyébe zsupán- 
ságokat akarnak szervezni. Az egész 
Felvidéket

hat zsupánjáéra szeretnék be
osztani ,

s az uj közigazgatás nem venné figye
lembe a történelmi határokat és jo
gokat.

Jól tudják, hogy a városok a leg. 
nagyobb erősségei a magyarság ellen
állásának és igy visszafejlesztésüket 
tűzték ki célul. Elhatározták, hogy

csak két törvényhatósági joggal 
felruházott várost hagynak meg

a régi mértékben. Ez a kettő Pozsony 
és Kassa. Mindenütt az a törekvés^ 
hogy a'régi szláv helyeket emeljék 
és oda tegyék a környék vezetésének 
súlypontját.

A tótok nem tudják megszokni a 
hadseregben sein a fegyelmet, a 
miről egy érdekes epizód tanúskodik. 
Minden pályaudvaron olvasható : Vi
gyázz a zsebedre ! felírás, óvás a zseb
tolvajoktól. Egy ezredes inspirálta 
a katonákat, A parancsnok élkiált ja 
m agát: Vigyázz ! — A tótok kórus
ban feleltek : a zsebedre f — így
érthető, a lótok vicclapjának, a 
Kacor-ns.k találós kérdése : Mi köti 
Csehországot össze a Szlovenszkóval?^ 

■A tót humor felel: — A kötőjel.
A csehek árván ődöngenek, nem 

tudtak belekapcsolódni FelSőma- 
gyarország életébe. Úgy jártak, mint 
a Bach-korszakban Magyarországon : 
Ők a fináncok, az adóbehajtók és a 
kellemetlen hivatalnokok. (p. ő.)

A kőtelező rsvatalozás ügye
.’Sf'-’ —/A z  Est tudósitófától -

A Kérolyi által kinevezett 
népteMifiSr-effogadta a főváros köz
egészségügyi ügyosztályinak azt rz 
előterjesztését, hogy a halottasházak 
kibővítésével kapcsolatban valósítsa 
meg a kötelező ravatalozás régóta 
vajúdó kérdését. A belügyminiszter 
azon a véleményen volt, hogy a nép
tanács határozata ebben a formában 
nem valósítható meg, mert a nép- 
tanács nem volt törvényes szerve a 
főváros autonómiájának és utasította 
a fővárost, hogy ebben az ügyben" 
hozzon uj határozatot. Az egész ügy 
ilyenformán az átmeneti közgyűlés 
szerdai ülése elé fog kerülni, mely elé 
a közegészségügyi ügyosztály hosz- 
szabb szabályrendeletíervezetet fog 
terjeszteni. •

E szerint a tanács a halottnak a 
temetőkben meglévő és júniusban épí
tendő halottasházakban való köte
lező elhelyezését és fel ravatalozását 
közsgészségügyi, gazdasági, szociá
lis és közrendészeti szempontból el- 
odázhatatlanul szükségesnek tartja  
és ezért intézkedik, hogy a kerepesi- 
uti, rákoskeresztúri, farkasréti és az 
óbudai köztemetőben levő halottas
házak kibővítésére és huliahüíők lé
tesítésére és a villamos, halott- 
száililás kérdésének megoldására mi
előbb sor kerüljön. Értesülésünk sze
rint a szabályrendelettervezet min
den vita nélkül fag átmenni az ̂ át
meneti közgyűlésen és annak elfo
gadása után a közegészségügyi ügy
osztály rögtön megkezdi az építkezé
seket» r" ’’ v-'- v

Imperial-H otel
Karlsbad C.S.R.

m egnyílt junius Uén

T u d a k o z ó d á s o k r a  készség*  
g e í v á la s z o l  a z  ig a zg a tó s á g

Árverési hirdetmény
H úsz  lád a  egyenkint circa 110 kg la hollandi 

kakaó  Budapesten, 1920 junius 15-én (kedden) dél
után 5 órákor Stessel Nándor cég, IV., Molnár-u. 7. 
helyiségében ládánkint is, becsáron alul is a K. T. 
alapján nyilvánosan azonnali fizetés mellett eladatik.

Dr. Pongrácz Aladár ügyvéd.

20m3szafonszonyeg eladó
Délelőtt 8 — 11 óráig. 
Rudolf-tér 6. sz. Ib ii.

RAFFIAT Extra Majungát
kisebb-nagyobb tételekben budapesti raktárunkból
legolcsóbban szállít

T .R A M A R
véd-uíca 4. Telefon 
120*4l.Sürgönycim 
Tramar, Budapest.

GyapinKésiIetelf
le3bnyoÍitá=át szakszerűen végzi és a g azd a 
ság i c se lé d sé g n e k  s z ö v e te t a rendelet szerint 
járó mennyiségen felül is előnyös áron szállit

Földes Győző,
a Magyar Oyapjuíorgalmi Rt. föbizományosa, 
Budapest, V .,Zrinvi-utca 14. Telefon: 141—10 
és 141—16. Sürgönyeim: Földesur Budapest.

F á jó s  t á b a k v a  
k é s z í t  c ip ó k é t

fíerő Adóit fia, Budapest. 
17., Kossuth Lajos-utca 4.

FRAN ZEN SBA D
Csehországban. A világ legjobb lápfürdője
(moorfürdő), Ideális szivbai-gyógyffirdő sikföldön. 
18 szénsavas, vas-, glaubersó- és rádiumtar tál mu ás
ványvízforrás ivó-ésfürdőkurákra, köztük a világleg- 
dusabb glaubersós ásványvizforrása.Meglepő gyógv- 
hatások. F ü rd ő év a d : m á ju s  1-től nov .l-lg . Fürdő- 
használat egész qven át.Mulatságok és sportalkaímak 
Modem fogadók, penziókés gyógyszállók. Ismertető 
leírásokat díjtalanul küld a  Fürdőigargatóoág.

Műszer észüzem céljára, azonnali beköltözésre világos

300—400 m* alapterülettel. Ajánlatokat kérek: 
»Belterületen 73670.« sz. alatt Schwarz József 
hirdeíőirodájába, VI. kér., Andrássy-ut 7. sz.

Felhívási j
Ritter János VII. Icer., Cserhát-utca 3. szám alatti? 

vendéglőjét átveszem, felhívom az esetleges hitele-f 
zöket, hogy követeléseiket nálam 3 napon belüb 
jelentsék be, ezen időn túli bejelentéseket figyelembe! 
u:m v^zek. Zentner M átyés, Cserhít-u. 3.!

A R M f 'R F S  1320 junius hó 14-én 
i  0  SWS h é ttő n , d e _ !0 6ra!<01.

VII!., József-körut 8. sz.!. em. 3. sz. terem,
krr. közjegyző közbenjöttével.

.^ntik tárgyak, órák, női irőasztal,ékszerek/ porcel- 
láriok, miniatűrök, kézimunkák, dísztárgyak stb.,stb. 

(Kiv. Hivat. Közi. 131. szám.)

zabászt
| elsőrangú erőt keres Sidy, Kristóf-tér 6.

Mély szomorúsággal tudatjuk, trogy drága
ló  anyánk

Szv. Czinner Jakabné I
| hosszas szenvedés után folyó hó 10-én elhunyt. . 
I Temetése folyó hó 13-án d. e. 11 órakor lesz a 
| rákoskeresztúri izr. temető halottasházából.
I Czinrier Vllmp», Carinnor L aura , T e legd l 

A rm inné.K rón S án tío rné, ű ía u b s r  
«Jünosné gyermekei.

Mfntíöít külön értesítés helyett.
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