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AZ IFJÚSÁGHOZ
Ma: JGkal M«r>)

Én ■ voltam egykor fiatal; rövid 
ifjúság volt: az envém és 'kortár 
Isaimé.

Miniket is hevítettek a hazaszere- 
|fet és népszabadság ábrándjai; de 
lakkor azok az egész életet követel

í.

A mi társaságunk azon korra 
lesik, a midőn minden, a mi drágánk 
volt, összeomlott, s az omtadék alá 
• halott nemzet volt eltemetve.

Akkor nekünk jutott a nehéz 
feladat, a romokat darabon-kínt 
megtisztogatni a sárból « megtartani 
egy örökké hitt, boldogabb kor szá
mára, mely azokból újra felépiti 
templomunkat, és nekünk jutott a 
feladat a nagy nemzet halott álmait 
ébresztő szavakkal bátorítani: az 
önérzetet, a szabadságvágyat ki
aludni nem engedni.

Óh az nehéz munka volt. Nagyon 
elfogytunk alatta!

De mi nem szűntünk meg foly
tatni a küzdelmet, nemzetünk önér
zetének fentartásáért, hazánk jo
gainak védelméért, a szabadság sze- 
rcteíéért; annak ellenségeivel, az 
elbizakodott hatalommal, az idegen 
gépelemmel, s legnagyobb ellensé
gével, a nemzeti elfásulással. Foly
tattuk c küzdelmet, dacára a bör- 
tönökinek s dacára a jutalmul nyert 
száraz kenyérnek.

A mi harcunk be 
De jön elénk az 

gyobb feladat.
Eddigi feladatunk 

emelni a nemzetet

vániot; de küzdeni és szenvedni 
(kell értel“

És’ küzdelmetek még nehezebb 
lesz, mint a mienk volt.

A múltból, melynek romjai mi 
vagyunk, vegyétek át tőlünk örök
ségül azt, ami bennünk jó volt; a 
haza végtelen szerelmét, az áldozat
készséget, a közügyek iránti érdek
lődést, a függetlenség, a szabadság 
utáni vágyat, nemzctiségünik imá- 
dSsát; — de ne örököljétek tőlünk a 
nagy erények nagy botlásait, a párt
szenvedélyt és a féltékenységet.

zatul, a véderővitáiban pedig már egyik 
vezére a Tisza Kálmánt ostromló el
lenzéknek. A támadások akkor Rudolf 
trónörökös hirtelen halála miatt nem 
értek coll, de jött nemsokára a ho
nossági törvény és Polónyi volt az, 
aki belevitte Tisza Kálmánt olyan nyi
latkozatba, amelynek következménye a 

i bú

Ti még tiszták vagytok a hibáink
tól s elhozhatjátok hazánkra azt 
a kort, a mikor egyet fog érteni a 
magyar, bárminő elt>, hit és nyelv 
válasz sz a is külön háza küszöbén 
belül; s a mikor mindenki át fogja 
látni, hogy a ki polgártársát gyűlöli, 
hazáját gyűlöli benne, s a ki haza- .verhetetlennek hitt kormány férfi __ 
jdt szereti, önmagát szereti benne, kásn lelt. A Szapáry Gyufa megyei re-

Tiszte.lt, derék, ifjú polgártársaim, j forrnia ellen indUott harcban is Poló- 
e boldogabb kor örököseit, tartson' 
meg az Isten és bennetek tartsa 
meg, áldja meg a mi szeretett ha
zánkat.

POLÓNYI GÉZA
A magyar politika utolsó évtize

deinek egyik legjellemzőbb szerep
lője, Polónyi Géza, vasárnap reggel 
budapesti lakásán meghalt. Halálá
nak híre mindenkit megdöbbent, 
jóbarátot, ellenséget egyaránt, mert 
a magyar politikában kevés olyan 
fiatal aggastyán szerepeli, mint ö.

Polónyi Géza jellegzetes zászlóvi. 
vője volt a régi függetlenségi moz
galmaknak, fiatal korában orosz
lánként harcolt Becs és az osztrák 
generálisok magyarellenes politi
kája ellen. Minél inkább megörege
dett, annál jobban engedeti régi ál
láspontjából, végül a 'koalíció alatt 
igazságügyminiszter lett. A közjog 
nyakatokért paragrafusain nálánál 
senki jobban nem tudott tornászni, 
valóságos művésze volt a szövevé
nyes magyar és osztrák közjognak. 
Közéleti szereplését a politika mel
lett az ügyvédi tevékenység jellem
zi a legjobban. Nagy összecsapásai 
voltak a nálánál bölcsebb és ideáli
sa bb Eötvös Károllyal, továbbá a 
nálánál is körmönfontabb Lengyel 
Zoltánnal. Évtizedeken át harcolt a 
parlamentben a szabadelvű-, majd 
a munkapárt elten, a háború végén 
azonban mindezt mintha elfelejtet
te volna, mert csatlakozott a We- 
kcrlét támogató többségi párthoz, 
amelyben helyet foglalt — Lukács 
László is.

Kétségtelenül nagy elme volt Po
lónyi Géza. Volt benne valami Deák 
Fcrencből és — Pasicsból is; az 
okos magyar táblabiró harcolt lel
kében! állandóan a balkáni politi
kussal. Halála nagy veszlesége Ma
gyarországnak, mert végeredményé
ben — az utolsó idők tanulságait 
tekintve — Polónyi kiváló és hasz
nos szolgálatokat tett hazájának.

A parlamentnek kevés ismertebb 
alakja volt, mini ő. Alig volt olyan 
ülés, amelyen ott ne lett volna. Az 

_____r_________elsők közölt jelent meg délelőttöt!- 
ezelőtt. Ha a vézzet máit megtartotta i kint, ő tudott minden hirt elsőnek 
TOlna őt számunkra, ma is ezt írná, amit I ís u újságírók Aagv előszeretettel 
okkor. okulnánk • m.nitáankon 
mxrfécitóon. amit a halott; költő airjá, jMl boRtak iaWe. A sark. 1 Mindenlan^k késwéseeen állt ren-

van fejezve, 
nj, a még na-

az volt: ki- 
a végit eteden 

mély sírból, hová a halott-nemze
tek közé levettetek.; a nagyobb fel
adat most az: a még véghetetlenebb 
•magaslatra felemelni nemzetünket, 
hol az élő nemzetek állanak.

Ifjú barátim! Ez a feladat mór a 
ti vállaltokra nehezedik.

Huszonöt év óta, a melyben a mi 
fiatalságunk kezdődött, az egész vi
lág nagyot változott, előre haladt.

A régi vezéreszmék magukban 
jicm elégségesek többé.

Nem elég többé érezni és meg
halni tudni a hazáért; most élni és 
dolgozni kell tudni. Nem elég meg
védeni Magyarországot: most épí
teni Magyarországot a feladat. — 
Nem elég imádni a szabadságot; 
most szabad embereket csinálni ma
gunkból a feladat.

Mi épit, mi gvarapit, mi tesz sza
baddá?

Az ész, az erő, a szorgalom.
E hármat sokszorozni, ez az új

kor vezéreszméje. Ez világit 1i nek
tek.

Nektek is az van mondva, a mi 
nekímk volt, „meg lesz, a mit ki-

*’) Mai cikkünket, a legnagyobb ma- 
gyaj regényíró irta — harmincöt évvel

nvi Géza állt az első sorban, a javaslat 
két szakasszá zsugorodott össze és Sza- 
párv megbukott. Wekerléve] jó viszonyt 
tartott, de utób'b politikai téren ki
éléseden Eötvös KárólÍva-1 való össze- 
különbözése és az efíyh.ázpolit'ikai ja
vaslat ellen foglalt állást. Ugronékkal 
együtt kivált a függetlenségi pártból.

1 de a Wekerle-kormányt még sem tudta 
niogíhu kiadni. Bánffy megbuktatása 

.már teljesen az. ö .személyes müve volt; 
a nemzeti part muzcum-köruli helyisé-, 
gében valóságos obstrukciós iskolát 

I rendezett he, ahol a függetlenségi párt 
tagjait a legkörmönfonlaljlb fogásokra 
tanította ki. Az indomnilásl obstruálta 
az ellenzék, miköaben egv csomó pár
baj és 1883 óla az első éjszakai parla
menti ülés és beállott exlex 'tarkította 
az elvadult politikai közéletet. Bán ff y 
két hétre rá megÜNikott. Jött Széli Kál
mán. aki félt Polónvitól és az általános 
választáson nem engedte mandátum
hoz. Az időközi választáson Polónyi 
mégis visszakerült a képviselőhá^M. 
ahol a vám kérdés ben fölvette a harcot 
Széli Kálmán elten s pár héttel később 
már Khuen Hédcrvúrv Károlv gróf 
ült a miniszterelnöki székbon. Az uj 
kormán vei nők kel Kossuth Ferenc már 
paktumét kötött, a’c lecsapott Polónyi. 
a paklum meghiúsult, Khuen megbu
kott és megbukott másodszor is. ami
kor a híres minisztcrlvuklaló leleplezte 
a vesztegetési kísérletet.

Maga Polónyi Géza legszebb páriá
méul i sikerei közé sorozta az első Tiszai 
István-kormány megbuktatásál. A no
vember 18-ikj zsebkendőiobogtalás után 
megszervezte az ellenzéki szövetség ve
zérlő -'bizottságát, majd az exlexben tör
tént házfölofizJatás után a koalíciót, 
FVvradh atalta n vezére volt a Fehérváré- 
kormány ellen indult harcnak, a város
házán megszervezte a nemzeti ellent- 
állást. de aztán megcsinálta a paktu
mot Fehérváryval, mire a koalíció át
vette a kormányt és benne Polónyi tett 
az igazságügyminiszter. A kvótaemelés 
miatt kilépett a kabinetből, közben ke
mény víaskodása támadt Lengyel Zol
tánnal és Vázsonyival. Sulvos csapásai 
alaH összeomlott legsajátabb müve, a 
koalíció is. hogy uj életre támassza u.i 
név alatt a már eltemetett szabadelvű
pártot. Az emlékezetes házszabúJyvilák 
alatt még egyszer harcra indult Polc
nyi, de Tisza István uj-aibb eljövetelét

déi kezesére. Előadása, beszédmó
dom élvezetes volt. Egy-egy anek
dotát szőtt mondanivalója közé és 
sokszor mognevettette a t. Mázat is. 
A képviselőház folyósóján érezte 
magát igazában otthon, itt szeretett 
sétálni, politizálni, előadni, an-ekdó- 
tázni.

A kommiin alatt öt is letartóztat
ták, durván és kegyetlenül bántak 
vele. Kiszabadulása után elutazott 
köröskényi birtokára, amely cseh 
megszállott területen van. A régi 
időkben is ide utazott pihenni, iz
galmas törvényszéki tárgyalások, 
vagy fárasztó parlamenti harcok 
után. Csöndesen halászgatott és hí
resek voltak azok a harcsák, ame
lyeket fogott. A csehek azonban nem 
ismerik a tréfát és internálták Polc
nyit azzal az indokolásai, hogy 
politikailag gyanús. Nem tudjuk, 
hogyan értelmezték a csehek ezt a 
megállaptást, annyi azonban bizo
nyos, hogy Polónyi Gézát Illavára 
internálták. A kommiin bukása után 
kiengedték és maga Polónyi mesél
te a budapesti korzón, hogy jól bán
tak vele. Még hozzátette, hogy ő 
az első volt magyar igazságügvmj- 
niszler, aki Iliaván ült.

A hndnkosó 
Polónyi Géza

Polónyi Géza 1848 április 3-ikán 
születőn a barsmegvei Zsitvakenézen. 
Középiskolai tanúImúayaiI lefejezvén. 
Pozsonyban, majd Budapesten a jogot 
hallgatta. aztán egyévi önkéntessí-get 
szolgálta le a haditengerészetnél, 1872 
óta Buda|x»tcn ügyvédkedett és csak- nem tudja megakadályozni. Ezalatt a 
hamar egyike lett a kvkereseltebb kri- városházán is megcsappant nópszeriisé- 
minalistáknak. Harui inch ároméves ko ge. a demokraták kibuktatták onnan 
ráben kerüli be a parlamentbe a füg- egészen. Wekcrle a közmunkatanács el- 
gétlenaégi párt programúi jával és ott is ‘
egv csapásra a legkiválóbb szónokok 
közé küzdötte föl megát. S mialatt a 
teghiTCM“iyi> bűn lelőperekben mint védő 
ejtette Mmttatfa még ellenfeleit is. és 
a városházin keményen hadakozott 
mcgcsontosodoll fölfogások ellen, a 
képviselőháziján is pihenés nélkül szó
nokolt. agitált és keverte a kártyákat 
a mindenkori kormányok megbuktatá
sává. Első híres leleplezésének Fabiny iárlokára ment, ahol megint a csehek; 
IwfH iWHwrünwwEkS 4fcfe-li9*raa«*lí. Wwunorodott sá«ral<ért

I

nöki tisztségével kárpótolja és a sorú
ivá] mcgbéküTt öreg ur mvv kedvvel] 
látott munkához. hoigv kedvelte terveit’ 
megvalósítsa.

A Károlvi-kormány alatt passzív 
.szemlélője volt az eseményeknek. a, 
vörös rémuralom flávatf cgvütt mégis1 
letartóztatta és heteken át a gvüjtöfog 
ház lakója volt a betegeskedő öreg ur.l 
Ki szabad utasa után nyj+raköröskényi'

Tiszte.lt


2 ííífi Í’G7 JVJ7PS0 m.jMÍ*EST, 1M«. FEBBUÁK X 1

később vívsz? Budapestre és utolsó poli
tikai niegnj il ilkozása volt, ain \or a 
azállás alatt tett bátor hitvallása volt 
román megszállás alatt bálpr hitvallást 
telt egy sa> '•J'-ri gvü'f sen hazafias ér
telmeiről.

van. A b■••tag
olván súlyos- 
adott volna 
nwlá lógatta,

' ellenezre a követelés megítélését, mert 
szerinte az alperesek exidőszerint oltf 
kedvezőtlen anyagi helyzetben vannak, 
hogy nem tudnak fizetni, különben a« 
egész ügy már el is évült és sem F(G 
renc, sem Lipót Ssalvátor nem a tulaj- 
donképeM jogutódai Ernő főherceg
nek.

Az alj Híresek és a felperes képvisel 
' lője ezután megegyeztek abban, hogy 

i egyelőre szüneteltetik a p«rL

f oxanelli kedden

A magyar tanár szérumát eleinte, 
oiöy'ünk ismeretién okobbóJ nem ka
rolták vgy föl, mint azt a aprnvoibe- 
tezség veszedelmes kl'.cge mo«kiváw|l>a 

J\oln:t. ma azonban teljes beigazolást 
, nyert, hogy Délre tanár széruma, ha 
azt a betegség első fázisában alkaímas- 
zák, meglepő eredményekkel jár, mert 
a beteg huszonnégy óra alatt kilábal a 
veszedelmes kórból. De még a második 
fázis aktt is nagy sikerrel küzd a spa- 
ny ölbe le,7 ség toxin.jai ellen. Erre az 
eredményre az edui-gi számos kísérlete
zések vezcíl<'k. melyek mindegyike 
Detre tanár szérumának hatékonysá
gát igazolták.

A kiváló bakteriológus fölfedezése a 
legelső szérum a spanyoWK’legség ellen, 
melyei eddig csupán gyógyszerekkel 
igyekezték leküzdeni.

A Detre-félc szérum használata után 
12—14 nap múlva szérum-betegség lép 
fii, mely azonban.2—3 napon belül el
tűnik. óvato«i'Jtlb kezelési igényelnek 
azok a betegek, akii inás betegségből 
kifolyólag már szérummal beollatlak. 
'■ izeknél az adagolás részletekben törté
nik.

Mint értesültünk, a szérumot oly ár
ban hozzák forgalomba, hogy azt még 
a logszogénvebJ) l< leg is könnyen meg
szerezheti s i,:v e veszeaclincs betegsé
get mihaninr a minimumra csökkent
heti.

Az illetékes körök figyelmét is föl
hív luk erre a világraszóló találmányra, 
nehogy kicsinyes érdekek miatt a 
negvközenség egészsége érzékeny kárt 
szem e<*jen. Spanvolorszá’abpn egv ha- 
cnaW Ő.3.’ t'telit szérum’ Na spanyol

A spanyol járvány ijeszti! mérvű tér* 
jedése nagy megdöbbenést keit Buda
pesten és az egész országban. Napról 
napra emelkedik a megbetegedések és 
halálozások száma s az orvosi tuo'o- 
iuánv szinte tanácslalahul áll a vcszc- 
(lo’mcs járvánnyal széniben. Különféle 
gyógymódokkal próbálkv-ak. de ezek 
eredménye nagyon is bizoa , Ir.bm.

Már az 1918. évi spanyol járvánj 
idején sikeiiilt egy európai liirü ma< 
gyac tudósnak a spanyolbelegség szé>- 
rumál fölfedezni, mely huszonnégy 
órán belül megöli a betegség kóroko
zóját, a tárt pedig azonnal megszűnt 
tett.

Detrc László dr. egyetemi magánta
nár, a kiváló baikteorológus. azóta két 
éven k eresz tül í ig yd ön n nel k ksér le a 
sixanvOlbelegség egész kao'.vasát, llcá- 
íütt. hogy ez a betegség tulajdonképpen 
két részből áU: először magas lázzal 
lép föl, mely azonban a betegség har
madik napján megszűnik. Az első fázis 

| veszély leien, de a beteg szervezetéi na
gyon legvöngiti s fogékonnyá teszi a 

' második betegségi fázis támadására. 
| Ekkor már a tüdőt, agyat, gyomrot 
| vagy szivet támadja meg és igen sok 
l esetben a beteg halálát voyja maga 
, után.

A spanyolbetegség bacillusa ultra vi- 
sibilis, vagyis, a mi optikai készülc- 
kemknék láthatatlan s ezért annak föl- 

I kutatása és antrfoxinjainak fürr-cdazés-' 
sokkal nehezebb volt, mint a látható 
ha cillusoké.

Detre dr. a heteroprotcin-lherapiát 
alkalmazta a* spanyotbetegséggel szem
ben Is, mély oly sok iárvánves beteg
ségnél sikerrel kováit, azaz idegen sa- kormány az e^'s’ Ikikosrágol több mib 
rőf pím az emöerf szerre’efbe. I J'ó nasMa ériéin «7.’nnnm«i «♦<-. Pj s

?an
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Betegsége és halála

Potónyi Géza kodolen még elnököli a 
közmunkatanács ülésén. A fü tetten, hi
deg teremben megfázott és este már 
Tosszullétröi panaszkodott. Ágyban ma
radt és orvosi hivatott, aki megá’lapí
totta, hogy hörghurutja 
ség azonban nem lászoit 
nak, hogy aggodalomra 
okot. Bár iöü:(b orvos is
atom gondolták, hogy a hatalmas, erős 
ember nem bírja legyűrni a betegséget.

Szombaton este Polónyi rossavl/bul 
lett. Egvre hevesebb fájdalmai támad
tak, hőmérséklete emelkedett, nehezen 
iéíekzell. Az előhívott orvosok ekkor 
már megállapították, hogy a beteg 
aligha fog mogfbinkéizni a bajjal. Fia-ál 
ós családját a nagyb'leg ágyához hiv- ' 
Iák, aki éjfél tájon — színié celiriumos 
állapotban — ui erőre kapott és politi
kai barátaihoz címezve beszédeket mon
dott. Elbúcsúzott többek között Fried- 
rích Istvántól is, akit további kitartásra 
IniziHtütt és niin-t az ő politikai hitval
lásának képviselőjét említette. Azután 
gyermekeihez beszélt, majd éjjel kime
rültön, szótlanul feküdt. Szívverése és 
vérkeringése mind lassabban műkö
dött. míg végül fél három titán csende
sen elaludt. Háziorvosa nyomban kon
statálta a halált.

Polónyi Géza halálának hire csakha
mar szárnyra kelt és mindenhol — 
még nagyszámú politikai ellenfeleinek 
táborában is — igaz részvétet kellelt. 
Elsőnek Maltuasovszky György rendőr- 
fökapitúny jelent meg a halottas ház
nál. hogy részvétét kifejezze. Még va
sárnap délelőtt részvétüket nyilvánilol- 
ták: Huszár Károly miniszterelnök, a 
kormány tagjai, a főváros, a közmun
katanács tagjai és nagyon sokan.

Polónyi Gézát hétfőn délután három ! 
órakor temetik a közmunkatanács Dob- | 

raníei-térí palotájának előoaarnokáíbó!. ‘ 
A temetést a közmunkatanács rendezi, ' 
• főváros díszsírhelyet ajánlott fel.

megmaradó tizenöt

I'ót visz az emberi szervezetbe. | l’ó peseta értékű szérummal Játpi d
Uj szérumát multival ens vérsavón >k olt a betegséget sikerült is c'ir'íá’.; 

a ; elfojtani.nevezte el s bosszús kts'-rbtezései 
tema^vrlbh sikereket ért'k cl. I

I

Budapestre érkezik 
Diplomáciai küldetéssel 
Moszkvába megy

(A Hétfői Napló tudósító jó'ót.) 
dapestre érkezett jelentés szerint 
manelli Guidó olasz ezredes, aki 
napokon út és éppen az ország 
súlyosabb idejében a budapesti olasz 
katonai misszió vezetője volt és a ma
gyar társadalom osztatlan szereleiét ér
demelte ki nagyszerű és lovaglás 
magatartásával, kedden reggel Buda
pestre érkezik. At alezredes ezúttal 
csak rövid ideig marad a maryar fő
városban, innen néhány napi tartóz 
kodás után Moszkvába megy, ahová 
az olasz királyi kormány fontos diplo- ' 
máciai megbízással küldi ki. Buda
pesten való tartózkodása alatt való
színűleg átnyújtják Romanclllnek * 
főváros közönsége által adományozott 
diszkardot, amely akkoriban nem ké
szült el idejében.

Véres felkelés 
Egy f tómban 

á

.v r. /.
Wiener

Bn- 
/?'»- 
hő- 
leg.

Bécs, február 1. 

magán jelentése.) A. 
Journalnak jelentik

I
I

Kisgazdapárt jelöltjei mellett felszó
laljon.

A kisgazdák nyPatkozala.

A KisgaadaT-árl egyik vezető tagját 
megkérdeztük, vájjon kinek lesz több
sége a parlamentben. Kérdésünkre a 
következő fel világosi tást kapáik:

— Nekünk eddig ölucnnyolc man
dátumunk van. Ehhez jön tizenkét 
olyan kerület, ahol a ]>ólvála*ztá.sakon 
kisgazda áll szemben kisgazdával. A 

púbváluszlátson 
nyolc kerületet fogunk kapni tehát 
bizonyos hogy a parlamenlben a Kis
gazdapártnak lesz a legtöbb képvi
selője. Ezt sem rosszakaraltal, sem 
ferdítéssel megváltoztatni nem lehel.

Mílyilf pűrt h’3i'to 
o lüRt ninndátumoi? 
A kisgazdák és keresztény nemze
tiok vatekedóso — Vázsonyi még nem 

nyilatkozott mandátumáról

(A Hétfői Napló tudósítójától) A 
választások lezajlottak, a nemzet ítél
kezett, de a pártok — illetve a Ke
resztény Nemzeti Párt és a Ki^azda- 
párt — egyaránt a maguk javára 
Iparkodnak magyarázni az ország1 
n.’Cgnyilatkozását. A Keresztény Nem- ' 
zcli Pártban egy* oscké.ly töredék' 
Friedrlch István vetít?isivel 8 koncon- Vázsnngt külföldön tartózkodik él 
♦ráció azonnali megszüntetését P- ..
vtatn. Huszár Károly azonban kije-1 ari.8 vonatkozólag, hogy 
teurtette, hogy’ csak a nemzetgyűlésnek I

A demokrata párt határoznia,

A fővárosban tudvalévőén 
kerületiben lesz pólvalu-sztás. Vajtószi- 
nünck 
Bi ódy 
Ugrón

Egy

níős ^ii
, 0 Jhícsi Imi ®it

A bécsi birósijOB érdekes pert lár- 
cvsllak leeniffilb. Gróf Slrnch ull.. Mő.

I ric töréseiét indi.ott két volt föherceff: 
i Ferenc és Lipőf S:<dválor ellen,' akik- 

t >1 120.000 koronát követel. A gróf a 
pénzt még 1871 ben adta kölcsön Ernő 
íóherccg eb, aki igen rossz anyagi kö- 
Hílmenyok közöli élt és Ferenc Józsefi 
fel is feszült viszonyban volt. Ernő fő
herceg birtokot akart vásárolni, a 

pjr.zt gróf Strocihwitz közbcn.járásári 
báró Baltazzi ad?a, akinek csak húsz 
év múlva kcHett volna visszafizetni a

I pénzt. A birtok vásárlás tényleg mog- 
i történt, néhány év múlva azonban a 

három ( főherceg teljesen tönkrejutott. A leg
nagyobb baj azonban az volt, hogy

(A
Neues . ..............__ ______
Rotterdamból, hogy Egyiptomban az 
erőszakosan elfojtott forradalmi moz
galom ismét véres fölkelésben tört ki. 
Heves utcai harcokra került aor, amely 
alkalommal sok angol katona és pol
gár vesztette el életét. Egyiptomban 
ismét kihirdették az ostromállapot-ot.

Az antant ragaszkodik a 
császár kiadatásához

1.
Ai 

má- 
hir- 
elő-

i'baai

tenj>ette, hogy csak, a nemzetgyűlésnek 
fája ál a halaimat.

A pártok ezen a héten a vasárnapi 
pótváLwdásokal készítik elő és élénk 
égi 1 áriót folytatnak, hogy a még vitás 
kerület* 'k/t maguknak megszerezhes
sék. A Kisgazdapárt valamennyi vezére 
vidéken volt ma. így Rubinok Gyuiln t 
Szokolyára és Nagymarosra, nagyatádi 
Szabó Miskolcra és Sárospatakra, so- 
fkorópálkri Szabó p,;li*» leírna ma- 
tolt, hogy az ottani népgvüléseken a(“t

látszik, hogy a kűzdölemből 
Ernő, Szterényi József báró és 
Gábor kerülnek ki győztesen, 
lap tegnapelőtt azit a hirt hoz

In, hogy Vázsonyi Vilmos nem fogadta 
cl n IX. választókerület mandátumát.' 
Ez a hír nem felel meg a valóságnak.

.......... ___________ _____ .................. ás föle 
Rl* ; inéig semmiféle értesítés nem érurze’t 

........ ____  -.-„j váWalja-o ;i! 
mandátumot. Egyébként a kerülőt de-1 
mokrat'ia pártjának válusztmánya ma, 
tartott ülésében kimondotta, hogy tör-' 
hetelleniU ragaszkodik Vázsonyihoz és1 
öt lcmondűsu esdvn újból tnegvá- 
las&tjtf.

Valódi

a UgruMzahb 
zkilja. kun ■

S Dndút

Bécs, február
(A M. T. I. uiayánjelcntése.) 

ántáninak Hollandiához intézett 
sodik jegyzéke az újságok hágni 
adása szering visszautasítja az! a«
terjesztést, hogy !f német császár ki
adatásának kérdésében foglalkozzék 
a Hollandia váltwzjegyzékélK'n foglalt 
okokkal. Az fzcjdszdrt február köze
péig Hotlandiának a jogi formák tel
jes megőrzésével elítélés céljából ki kell 
szolgáltatnia. A ..Pressinformatlon'* 

I hágai távirata szerint a nésnefalföldi 
igaz-ságügyminiszter pénteken másod- 

üaltaz-i nem kupin meg azt a: elSkM jclcnl rae« Amerongnibcn é»
rendjelet, amelyet a főherceg igírt h0«“* (Miácíkoxott Vilmos

i neki ,ós ezért visszakövetell'e a pénzéi. 

Gróf Slrachwitz kifizette a főherceg he
lyeit a CD.000 forintom és mikor az ud
var rendezte a könnyelmű Ernő ügyeit,* 
elhallgatta követelését, meri a főher I 
cég kérte, hogy ezzel az Összeggel ne' 
terheljék meg az amúgy is hosszú lis
tái, ő becsületszavával fogadja, hogy a' 

pénzt viss-'afizeti.
Mikor Ernő meghalt, a gróf minden 

követ megmozgatott, hogy visszakapja' 
pénzét, azonban ■ ikerlelenül és ezért 
mo.*.l a íör.ényszékhez fordult. Kére, 
setében előadja, hogy nyolcvarvhét- 
éves, teljesen tönkrejutott és éjiért 
kéir .den koresetet indítani Ferenc és 
Lipál Szalvátor volt főhercegek, mint, 
n:nl i .nő volt főlxrceg jopitódal el-[

császárral.

A Magyar Ser'tzők Egyesülete mély 
nicgiüctődéssel jelenti, hogy igazga
tósági tagja

t&siugl

FreuncEAntaldr.

•3 • Pestén 11 C‘<I. :a.. - If.t p.l VOil 10,1 iC(K "’tociai ei-
m Honvéd dreseri., l./AHIId-kvrut 11 lci>. .A két Sdalvilor jogi képvisotfje

f. hó 20-án elhunyt
A megboldogult nagy tehetségé

vel, példá9 szorgalmával és kiváló 
ögybuzgalmával szolgálta egyesüle
tünknek, iparunknak és a hazai köz
gazdaságnak ügyét.

Emi kit MSQlrzi igaz kegyeletünk 1
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EfflZSASBASáS
A deviza 

spekuláció csődje 
A valutáiig differenciák lehetetlenné 
tcszAk a kivitelt. — Svájc ipari ka

tasztrófa cdőtt.

A háborús konjunktúra aranyesője 
elült és a győző, de l.i. álIképpsn a sem
leges államok trésorjai légmentesen el
zárták a nagy világégésben szabadjára 
engedett arainyércet. A vesztes országok 
'valutája le-.üiyedl, a győzőké emelke- 
Gett, a semlegeseké pedig a képtelenség 
zciüllijén sütkérezik. A vahiladifVeren- 
siík a legkomplikáltabb üzletekre ad
lak alkalmat, melyek legke.Ivei többje 
'az arany, ozüst és drágakövek kiesőm* 
pészése volt. Még rövid idő előtt rém 
tartozott a tehetetlenségek közé, hogy 
élelmes üzérek a volt monarchia terü
letén koronákban összevásárolt érték- 

I tárgyakat ugyan a-ntnvi olasz lírában 
vagy feűeértékii svájci frankiban érté 
kcsithcltek, ha sikerült azokat Olasz
országba vagy Svájcba átesempészni.

A valutaspekulánsok mérhetetlen 
mohósága azonban végeredményben az 
abszurdumig fejlesztette az ügyeket, 
mert máj a devizapiac nevetséges arány
talansága köveihez lében tehetetlenné 
tette a győztes és semleges államok ki
vitelét. Az angol, francia, olasz, svájci, 
de még a csoh-szlovák állam ipara ka
tasztrófa előtt áll. mert a kisdbb vahi- ' 
tája országok fogyasztói nem tudják ! 
iparcikkeiket megfizetni, éppen a túl

ozott vaiutáris differenciák miatt.
Élesen .rávilágít erre a tarthatatlan 

helyzetre alábbi táviratunk.
Bern, január 31. (Svájci Táv

irati Iroda.) A második svájci ke
reskedelmi, és ipari kongresszus 
tárgyalásai szombaton véget értek. j 
.4 valutaprobléma tárgyalása során 1 
több szónok, köztük az órásipar 
és a -gép. pár egy-egy képviselője, 
azt hangoztatta, hogy gyors segít
ség hijfán az egyes iparágakat a 
kiviteli lehetőségek hiánya miatt és 
a külföldi valuta romlása követ
keztében elkerülhetetlen katasztró
fa fenyegeti. Moratóriumot kértek 
olyan cégek számára, amelyek a 
nalutanehézségek miatt szorult 
helyzetbe kerültek. .4 kongresszus 
elhatározta, hogy a szövetségta
nácshoz azt a kérelmet intézi, kez
deményezzen a svájci körök isme
retes memorandumának értelmé
ben konferenciát, amelyen a valu
takérdésben nemzetközi érvényes
ségű megállapodásokat létesítené
nek. (MTI.)

Budapest főváros kétszái milliós 
;41/3%-os kölcsöne. Miként az ezen 
kölcsönről 1. '..idolt prospektusból és 
aláírási felhívásból kitűnik, a kötvé
nyekre a nyilvános aláírás folyó évi 

, február 4-től 7-ig tart, még pedig — 
miként már ismertettük - 04%-os
árfolyamon. Máris megállapítható, 
hogy a kötvények iránt széleskörű 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. A köt
vények alacsony kibocsátási árfolyam 
mellett majdnem 5 százalékot hoz. és 
emellett a tulajdonosnak meg van 
minden esélye arra, hogy a várható 
úrfolyamemelkedéssct és a sorsolás 
esélyeinél fogva még tőkenyereményre 
is tehet szert.

A magyar ipar gyásza. Közgazdasági 
életünket súlyos gyász érte. Január 20-án 
Wionben meghalt élete delén dr. Frcund 
Antal negyvenéves korában. Igazgatója volt 
a Kőbányai Polgári Serfözö r.-t.-nak és 

‘hatalmas rér-ie volt e vállalat fcllónditősé- 
bcn. Ö alapította a Szent István Tápszer
művek részvénytársaságot, Budapest- 
Kőbányán. a Nyugatmagyarorszúgi Ser
főző- és Malátagyár részvénytársaságot 
Sopronban, a Tengei niol éki Serfőző rész- 
vénytűrsaságot 1 hunéban és özei kapcso
latban a Fiumei Ingatlan Forgalmi rész
vénytársaságot, mely vállalatoknak egy
úttal elnöke, il elve n'.elróke is volt. A 
Gyáriparosok Országos Szövetségében é.s 
a Magyar Scrfőzők Egyesületében mint 
ollevé’es srrrőrö és vegyés -V tor— ki
váló szakártclmável és széles látókörével

Hz antant gondosan elbírálja 
a magyar ellenjaoaslatokat

Rpponyt Albert gróf nyilatkozata
Bécs, február 1

(A Magyar Távirati írod" magán
jelentése.) Apponyi Albert gróf a 
Reichspost budapesti levelezőjével foly
tatott beszélgetése során kij Jenlelte, 
hogy az ántánt megígérte neki, hogy 
a magyar ellen javaslat okát gondos el
bírálás tárgyává teszik. A bí-kctárgya
lás technikai részle Lkér. léseivel ő nincs 
tisztában, de azt hiszi, hogy a békc- 
tárgyalús lefolyása némiképpen meg- 
lassudik, mert az, egyes nagy ha ta Imák 
képviselői nem rendelkeznek kot Iái!:: n 
felhatalmazással, 
országi kérdésről 
lentelte, 
népének 
kellene

hogy 
fellé tten ül 
hovatartozásáról

A nyugatm igya . - 
Apponyi gróf kije- 

N y ugu tin • > g y a ropszág 
befolyás nélkül 

szavaznia. 
Azt, hogy népszavazás nélkül ítélik 
oda Nyugalmagyarorí-.zágot Ausztriá
nak, ő erőszakosságnak tekinti, a neni-

699 újabb megbetegedés 49 halott
A spanyol járvány lefedése

’Á spanyol járvány terjedésé
nek, úgy látszik, nem tudnak gátul 
vetni. Napról-napra emelkedik a 
mekbetegedések száma s ami még 
szomorúbb, a halálozási arány
szám is veszedelmesen emelkedik. 
A tiszti főorvosi hivatal mlenlésc 
szerint tegnap 515 újabb spanyolbe- 

I

igazgatóságára, hogy míg az. ideiglenes, 
háborús női alkalir.pj.ot'akat megtartja, 
addig a hosszú szolgálati évvel rendel* 
kezö tisztviselőket el alkarja bocsátani, 
az'ugyl.ör megcsappanása miatt. Ha ez 
igaz, akkor talán mégis a nagyobb 

______ ______ fizetésű igazgatók nyugdíjazását tkcllene 
közgazdasági é'etünk sok reményt fűzött, előbb megkezdeni. 
Előkelő rokonsága gyászolja.

A kávéházi ’ ‘
nem teljesen 
szünet miatt a 
mutatott. Az 
bizakodó volt 
con, különösen helyi értékekre.

A Nemzeti Takarék tőkeemelése. A
(Nemzeti Takarékpénztár é 
vény társaság rendkívüli 
alaplökének 20 millióról 
nára való fe'eméiését határozta 
vónyesek 2 régi részvény után 
bot vehetnek át C50 r..
és 10 korona illetékkel. Az . .
hó 28-161 február 3-ig az intézet pénztá
ránál gyakorlaiuló.

A Phöbus tőkeemelése. A Pliöbua Vil
lamos Vá találok Rt. igazgatósága ig:. -g.i- 

. tósági ülésén elhatározta, hogy folyó évi 
február hó 0-ére egybehívott roudkiviili 
közgyűlésén a társaság alaptőkéjének á 
millió koronáról 10 millió koronára va’.ó 
felemelését fogja indítványozni. Az igaz- 
galság javaslata szerint a kibocsújtandó uj 
részvények a régi részvények 1 :
nak 1 : 1 arányban 260 korona árfolyamon 
ajánltatnak fel, melyben a rószvénykibo- 
csájtással kapcsolatos költségek bennfog- Egyesített Kőszénbányi 
laltatnak. Az uj részvények 1920. január i.. .................................
hó 1-töl kezdve részesülnek az üzlet hred-| ja
nién ycih.en.

jc’entős szereiét vitt. Ott találtuk ezen
kívül különösen n háború alatt minden 
nagyobb jótékonysági “mozgalomban, me
lyeket csendben, sokszor névtelenül, de 
annál bőkezűbben támogatott. Szociális 
gondolkodása, szeretetreméltó egyéiis'gc- 
és humanizmusa miatt közszeretetnek és 
becsülésnck örvendett és működéséhez

I Ilirck a torsiéról. Elterjedt hírek 
csak- 57crinl a Hazai Fatermelő rt. igazgató* 

sága a legkö'ctebbi napokban illést 
tart, amelyen el fogják határozni a lő* 
beemelést. — Bán József, a Leszámítoló 
Bank ügyvezető igazgatója Becsben tár* 
gyal egy francia érdekeltséggel, amely 
az Első Magyar Papíriparnál fog érde- 
kclls.gel vállalni. — A Turubcipőgyár 
t 'zsdoi hírek szerini Tenie-.várolt úlli« 
lólag tőikét emeli. — A Ganz—Danu* 
buis fiumei hajógyárának átvételére 
mc;,;: lakúit a napokban a Fiumei 
Trifón hajógyári rt. 22 miKió ko-rona 
alaptőkével. — A MerclTf legközelebb 
bcxczeti az Óceán konzervgyár rés» 
vényeit. A vállalat részvényeinek ár
folyama most 2000 K fölön áll. —• Be# 
vezetik a tőzsdére rövidesen a Király# 
ma;!om részvényeit, amelyek iránt a 
legi’lolsó idői'1':! viharos kereslet i" il# 

v áuul meg.
Tőkeemelések. A konmíny hozzájárult, 

birtokosai- hogy az líszlergom-Szűsz.vári Kőszén
hánya 13 millió korona alaptőkéjét 20 
millió koronára, az Esza! -Magyarországi 

...................................... ,-n Rt. 6 niiLió koro- 
alaplőkéjét 1 Omillió koronára emel- 

....... o fel. A. l'abank érdekkörébe tar- 
,.,rf_____ lozó Kereskedelmi Takarékpénztár 7 inil-
A Központi Jelzálogbank és liszt- li<» koronával 10 millióra fogja fo’emelni 

viselői. A Magyar T ‘ >
Központi Jelzálogbankja mini rl. lég* 

! utóbb tőzsdeoszlálvt is létesítőit es 
noha többi ügyköre lényegben nem 
csökkent, nagyszámmal akarja elbo#- 
csúlani régi, fronton járt, nyugdíjas .
tisztviselőit. Lu 
löt felszóliloll Pósa Ernő igazgató, hogy j aktuális tartalommal. 
lépjenek ál egy nagy bank kötelekébe, 
ellenkező esclb?n kénytelen volna :,z 
intézel meneszteni ü-ket. \ nagybank 
azonban csak a szolgálati évek feiel 
akarja beszámítani a íii.vlés ínogáMa# 
pilásánál, mig a nyugdijéveket pemnii# 
képen sem akarja lmszámilani Pósa 
Ernő tudatta a ti<ztvhcl"kkel. hogy 
ellenkező esetben, ha e l lb <:>’kol 
néni akccplálrák, kénytelen lenne az 
inl"ze| felinondi’i’i liszt vb e-'hnk. lur- 
csa fényi vet a Központi Joteálo^biuxk 1

magáuforgalom 
szünetelt. A kétnapos 
spekuláció tartózkodást 
irányzat és a felfogás 
és vevők voltak a pia- 

hink rész
közgyűlése az 
30 millió koro- 

cl. A* rész- 
1 uj dara- 

ŐűO korona árfolyamon 
elővételi jog e

Takarékpénztárak jelenlegi 3 millió koronás alaptőkéjét. — 
xkin mini rt. lég* •,'z Athcnaeum irodalmi és nyomdai r.-t 

február hó 12-rc rendkívüli közgyűlést hí
vott egybe, nmc'yen alaptőkéjének 7 '•< 

. millióról 10 millióra való felemelését fofja 
indítványozni.

.........  .. i Magyar TŐzsdo címmel szombaton uj 
Legutóbb 8—10 lisrlv.se- gazdaság; hetilap je’enik meg érdekes és 

' * A lapot, amelybe, az
újságíró gárda jo’esci elsőrangú közgazda
sági riportokat irtai., dr. Tóth Tihamér 
szerkeszti. A tőzsdei eseményeket Kallós 
János fogja regisztrálni. Az <*hft szám 
több miniszter és bankvezér nyilatkozatát 
fogja hozni, ezenkívül egész sereg érdekes 
információt fog ' közölni.

lé
té-

zctgyiih'sjiclt kel] döntenie, hogy 
tiiri-c vagy sem. Sem ni ideire sem 
hét ezt végérvényes megoldásnak 
kinteni. Apponyi gróf utalt a magyar 
békeszerződés 19. szakaszára, amely
ben ez áll: ,.A népszövetség időnként 
egybehívhatja a népszövetség tagjait, 
hogy tegyék újra vizsgálat tárgyává 
azokat a teljesithelellen szerződéseket, 
amelyek a világiakét veszélyeztethet
nék'1. A nyugatmagyarországi kérdést, 
Apponyi szeriül, csak azért teremtet
ték meg, hogy Magyarország egyik 
szomszédjával se tarthasson fenn ba
rátságos összeköttetést. Végül ki jelen
lelte, hogy a békelervezet 19. szakasza 
az az archimedesi pont, amelynek 
alapján a k-ét ország a nyugnlmagyaT- 
országi kérdés fekinl’t.'ben megegye
zésre törekedhetik.

Leget jelentett k be, míg a Zita- 
■kórházban 64, a (jt7/éH-kórházban 
100, a katonai kórházakban pedig 
20 spanyol beteget vettek föl.

Spanyol! •. I egs égi un m egh al! ak 
harminckctivn. A Zila-kórházban 
hakni, a Gc'lért kórházban tizen
heten.

i

mst, í® 
li'. ZV-Nöen 

vSl pottC!i!>Mler-titcn 24 
ia Telelőn jóméi 52-Ut

issnerOsilcár
Főifelet:

IV., PÁRISI -UTCA 3 
(Koronaherceg-utca. sarokj 

CSIPKÉK 0
SELYEMARIM

♦ SZÖVETEK
Fiók- ív., KECSKEMÉTI-UTCA 14
ííjuetök: vn., ’rákoI'Í'Í-ut' Y^zAm

VílM MRALY-UTC4 3 SZÁM

♦ Jk II., FO-UTCÁ 52 SZÁM
W (Batthyány-tér sarok}

M“ A FIAM APJA
Bohózat 3 képben. írták: Meal Miksa és 
Fcrner Miksa. Fordította: Kalmár Tibor 

és a nagysikerű variété-müsor Varír- és ünnepnap 
két előadás! Kezdete délután 3, és este fél í-kor

Hemzeti (Rayal) Orfeum
VII., Erzsébet körút 31. Te! fon Jozseí 121-68 

Uj műsor! Két előadás.
Kezdete délután */»3 és este >/s7 órakor

„Csillagok csillaga"
A világhírű artisták és a változatos színházi műsor.

Royal-Ka&aréKlva/UI IIUMUIV Kezdete fél l órakor

Megnyílt a

(Erzsébei-kőrut 33. szám)

Művészi táncattrakctók fél 10-11-íg. — Két 
zenekar. — Francia konyha. — Llsőrendii 
italok. — Világvárosi hangulat! — Az elő
kelő világ szórakozóhelye. — Miivészi vezető 
Fodor Ernő. Nyitva este 8 órától záróráig

VI., Teréz-körút 28 Telefon 144 98 

„A lll-es“. Heltai Jenő regénye filmen 
5 felv. KI ez a nő? Vígjáték. 2 felv.
Pénztár d. e. fél 11 tői fél 1-ig d. u. 3-tól 
Előadások kezdete: 4. %6, Vj8 és %10.

AzüíMiera
_ Amerikai történet 4 ' ’v.

A DespernÉo
Drámai játék 4 felv.

M», először a

I

A nals rateWál
Nagyvárosi erkölcsrajz 4 felvonásban

Az örvény
ASTRA-FILM!

Ma előszűr

az

Dr rOREDW^
U Rendelés egész nap
• Ilpeut, VII , KdlAOcxt I.em

fi „Mnsvar Orszdgss 
Közponíi TükíiréR[iéiizííü,“

évi fbriirtr hó <-ó>i dvlut&i 4 órakor nz iiu 
t.ó7/et helyiségében (Hudapost, IV. k i.. Deák 
Fcrcuc-utca 7. er. I. mh.)

rendkívüli közgvüléBl 
túri

Napirend: 1, Az Ixanjatóság elölwjesatéae • 
hírsclaí rAwénytíWaéjén-.'k Tok-'lel .-e iránt 
1? 500 drb ti,i ré.= vény és na z .diai
a mcffiulaadó felhalahnaxits alnpj.n n-nnnk be- 
Lijlwi szerint esette? kibocsátandó további 
U‘,,'00 drb uj íx.w.Mny kib.n ■ í aé ’1 és. » 
ktöocMUás módozatainak megáilnpitd-M iránt.

?. Az alaps#. a batyuk rö., Sí., 41.. ;">!>. ew ;
Ázom t ix'szvlényének, kik ezen kiiz/ryúlesen ’ 

rztvwntt AMUul'Utoznak, azt ,*<1 jenek r<Uz- ,
vénveiket m alapszabályok 37. -.■ui.a-’.'i ér- (
b hűében folyó évi te'n'ár hó d-6n déli U 
•háür iu in^zx-t péiwtóránál letenni.

BndsHHWl. ur.’O január 22-ón.
Az igazuetóBár.

Felelős srerkcs-tö:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Tűmre rkeszlök:
Dr. ELEK HVGÓ fs PATOR MÁTÍ S
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HÍREK Rablógyilkosság
a Dembinszky-utcában

Egy fürdömassscr hót szúrással megölt egy női szabót

Ródübaleset 
a Zugligetben 

Két súlyos sebesült

Vasárnap reggel ismét zRufoltak vol
tak a villamosok sporlruhás féríiakkat 
és nőkkel, akik a Zugbgclbe és a JJü* 
vö.wöigybe rán Julink. ki, hogy élvez* 
zók a hé! örömeit. RocFlikkal felsze* 
relvc mentek a budai hegyvidékre, ahol 
sok száz ember sportolt a hóban, A 
rod’izók örömeit azonban vasárnap 
délben súlyos lekset zavarta meg. Fél- 
tixenfcellő tájban a zugligeti viHamos- 
vasuli végállomás felé egy kettős ródli 
ereszkedett le a Lasz-lovszkyshcgyről. A 
'rodlin Kriesberger Ármin, huszonegy* 
éves főiskolai tairaftő és Pdl Ilona ti* 
zenöléres leány ültek. Közvetlen a vég* 
jOomús elő-l a rodti felborult és minds 
;JkeUen fejjel estek az úttestre, ahol esz? 
méÜcUcnül maradtak fekve. A mentők 
Kriesbcrgerl, aki kaponyaalapirfőrést 
szenvedő.!, az uj SzentUónos*kórházba 
'vitték. Élelbentnaradáwáhojr nincs re* 
mény. IPál Ilona agyrázkódást szenve* 
deli, a mentek szülei lakására száfti* 
tollák.

L

i TELEFON-SZÁMAINK: 

Felelős szerkesztő 
Szerkesztőség 
Kiadóhivatal

80—03
József 8—90

90—SO

; — A fővárosi tűzoltóság 
Jubileuma. Éppen ma ölvén 
február 1-én alakult meg a 
Invaíásos tüzoHó-testület ________
Ödön gróf főparaucinokisúga alatt. A 
ikis testűiéiből az ölvén esztendő alatt 
Európa egyik legkiválóbb és legjobban 
jfelszercll tüzoJlóin-lézinénye lelt. A de* 
rék tűzoltók ötvenéves jubileumát va* 
-•rftrnap délelőtt ünnep élték meg a Kun* 
'utcai Taktanyában. A feldíszített udv 
varra katonás rendben vonult fel n 
legénység Janicsek Andor föparancs* 
nuk vezetésével. Ott voltak Bődy Tiva
dar polgármester vezetésével a fővá* 
roei alpolgármesterek és tanácsnokok, 
Mattyasovszky György főkapitány, 
Jieniczkg Tamás reudő-rfőparancsnok, 
Szccrbovszky Sraniszló és Márkusovs 
szky Róla nyugalmazott lüzollófőpa* 
rancsnoko'k. Janicsek Andor jelentése 
Titán Sál la i Árpád tanácsnok ismer
hette a fővárosi liizollóság ötvenéves 
történetét, majd Bódy pólgsírmeaíer 
üdvözölte a jubiláló derék tűzoltókat. 
ÍA polgármester szép szavalt Janicsek 
tföparancscnok megköszönte és azután 
n szerkocsik, valamint a legénység 
elvonult na ünneplő közönség előtt.

Uj miniszteri tanácsos. A minisz
tertanács Nagy Gyula miniszteri osz
tálytanácsost, a közélelmezési minisz
térium sajtóosztályának vezetőjét, a 
Fcster Lloyd régi, kitűnő belmunkalár- 
sát, nekünk kedves kollégánkat, mi
niszteri tanácsossá nevezte ki.

— Ráby ur, a bécsiek kedvence. Élt 
itt Pesten egy nagyon kövér fiatal em-- 
brr, rabbinak készült, de meggondolta 
mayát és újság ró lett. K'e:;i sok vi~“t 
zavart, a törvényszéken irta riportjait, 
a nyáron pedig, amikor kövérségének 
már elég volt a szovjetgerstli, elment 
Bécsbe és annyira megszerette Bécset, 
hogy azóta vissza se jött. Esténként a 
Xcucr Markion, a Keftée Krantzbg 
járl el, leült az erkélyen és szürasölte 
a cocklailokat és a török kávét, mikor 
pedig a zenekar elkezdett t'alamilyen 
operaábrándot játszani, egyszerre meg: 
eresztette Iláby ur a hangját, mely onu 
lőtt lágyan, széleden, melegen. 4 díszes, 
elegáns szalonban a közönség kíván* 
csicm nézte a dilettáns tenoristát, aki 
mélyérzésii énekével megnyerte letszé: 
sét. Estétőlrrsférc megismé'lödölt ez, 
Ráby énekelte a Cavaradossit, az Est 
ramillót, a Rodolphot és csaknem min: 
tíen este megtapsolták. Így ment ez 
tegnapelölllg. Ekkor énekelt utoljára 
Ráby ur a Krantzban. Másnap Berlin: 
Jte utalóit. j)c. a Kranf;. szvmély^e (

ötvenéves 
éve, 1870. 
budapesti 
Széchényi

A Daiubinsrky-utca 8. szánul házban 
vasárnap (íéluláji fó’.öikor gyilkosíác 
történt. Az ckx’5 emelet 10 számú laká
sát néhány hét óla Epstein Róbert. 33 
éves női szabó bérli, aki csí.k <gy szó- 
bát lakóit, a többi szobát két család
nak albérletbe adta ki Epstein, aki a 
Kigyó-uteai Rácz pániéi női konfek
ció-cégnél dolgozott, néhány ezer ko
ronát takarított meg. Vasárnap dél
előtt nála járt a bátyja, aki a Fon- 
ciére biztositó-inlézot fisat viselője és 
■í'gyii'lt elhatározták, hogy a Dnn- 
binszky-utcai lakást l>etüré«e« lopás 
ellen biztositjálk. Epstein Róbert ekkor 
elszán)olt bátyjának a nála levő pár 
ezer korona készj>énzről és az éksze
rekről.

Délután négy óra tájban Epstein 
Róbertét meglátogatta ^gv fiatalember, 
mint később kiderüli, Ferber István 
30 éves fürdőtnasszőr. Félóráig tartóz
kodott a lakájban, ahonnan félöt félé 
az udvari szóim lakói seVélykiáltásokal 
haüoltak. Ugyanakkor az idegen kifu
tott Epstein szobijából. Eltévesztette 
az utat, előbb nz udvari szobába nyi
tott he, majd az előszobán ás kony
hán út a folyosóra futott s leszaladt a 
lépcsőkön. A lakók kiáltozni kezdtek:

— Fogják meg! Fogják meg!
Ugyanekkor lépett be a kajnui 

Biróczky József asztalos, karhatalmi 
katona, aki meglátta a szaladó embert, 
látta, hogy véres a keze és utána ve
tette magát. .4 Rottenbiller-utca sarkún 
el is fogta.

Ezalatt u házbeliék Epstein szobá
jában felfedezték a gyilkosságot. A 
szoba sarkában, hanyag öltözetben, a 
két ablak közölt feküdt Epstein Ró
bert véres testtel. A mentők már csak 

hálás volt és egy. gyönyörű, remikbe 
kötött virágcsokrot nyújtott át neki, 
két szőke virzsiiúával. Es egy sor Írást, 
amelyben bécsi közvetlenséggel köszöf 
nik meg neki a műélvezetet. Ráby ur 
gavallér volt és tokaji borral válaszolt 
és még egyszer megeresztette a hangját 
és olyan bensőségesen énekelt búcsút 
zóul, hogy még az öreg templom a 
Neuer Markion is elismerte, hogy Rá: 
byban egy tenorista veszett el. így lett 
Bécsben egy magyar újságíró, ahogy 
mondani szokás, a közönség kedvence.

— A légi közlekedés szabfdyoziisa. 
Hcinrich Ferenc kereskedelmi minisz
ter a kereskedelmi minisztériumban 
uj szakosztályt szervezett a légi közle
kedésre tartozó ügyek legfelsőbb inté
zése céljából. Az uj szakosztály a mi
nisztérium II. szakosztálya lesz. Ezzel 
egy időben 
ügyei is egy uj külön szakosztályhoz 
kerültek, a 
Zichy Hermán lett.

- - Az Ernst-Muzeum aukciója. 
Kedden kezdődik az.
művészi árverése, amelyen kalapács alá 
körűinek: Képek, műtárgyak, szőnye
gek, szobrok, bútorok stb. A kiállítás 
larkuna alatt kiváló érdeklődés mulat- , 

az automobilforgalom

melynek vezetője gróf

kozott különösen a kiúlliiotl képek ntinjc .4 nők rabszolgái című nagyvárosi 
iráni, amelynek gazdag sorozata meg- crkőlcsrajz, 4 felvonásban. A másik film 
leple a műértőket. Hazái festőink ké- .4z örvény. amit az Astra készített Viktor
vei közül kiemeljük Munkácsy, I.olz, 
Zichy. Ban.bás, Székely. Mészöly, Hol- 
lósy, Spánvi, S tettka, Deák-Ebncr, 
Fesztv, Keleti, László, Magyar-Mann- 
heriner, az öreg Mankó. Rudsiav és Töl- 
gyessy.A külföldiek közül Kaulbach, 
Luwrancc, Makart. Rosa uu Tivoli, 
RuisdatL Froyon, vagy akár Alt, Blau 
Tina. Pettenkofen, Kuppclwiaser, Tho- 
ron fstményc. Értékes a ..Dosso Dossi 
követője" meghatározású biblikus nagy 
vászon is. Az . akcióra kerülő műtár
gyak becslési ára három és féi millió 
korona, nincs kizárva azonban, hogy 
hazni és külföldi műér tök előzetes ér
deklődése után ílé've .«o’.J.nua nagyobb 
összegen kerülnek eladásra a tnülár- 
íivak. ,

a beálló II halált konstatálhatták. Hét 
szúrás volt a női szabón. Kettő közü
li: A fel tétlenül halálos. Egv a hasán, 
két szúrás a mellén, egv a karján és 
három a Indán.

A gyilkost visszavert Iték Epstein 
szobájába, megérkezett a rendőri bi
zottság is, amely késő estig nőm tudta 
inegállapidaini, vájjon rablógyilkossúg 
történt-e? A Jeleik nem erre vallanak. 
Viszont a mosdón megtalálták az 
élesre fent konyhakést, amelyet a ltóz- 
büliek nem niniTtek fel Epstoin tulaj
donául. s igv valószínű, hogy a masz- 
ször előre megfontolt szándékkal gyil
kolta meg u női szabót.

Ferber István, a gyilkos, aki össze
kötözött kézzel állati áldozata melleit, 
art vallja, hogy Epsteint a fürdőből 
ismeri és a szabó ma délutánra borozni 
hinta el magához. A lakásban azután 
Epstein bizalmaskodni kezdett vele, 
mire ő előrántotta az asztalon levő 
kést és addig szarta Epsteint, mig élet 
volt benne.

A gyilkosnak ezt a vallomását a 
nyomozás vasárnap este a helyszínén 
nem tudta megcáfolni. A lakásban 
rablás nyoma nem látható, Epstein 
pénzéből semmi sem hiányzik, viszont 
úgy a házbeliek, mint Epstein bátyja 
kizárt naJc tartják, hogy a meggyilkolt 
beteg hajlamú lett volna.

Ferber tudott arról, hogy Epstein- 
nak pénze van és m%' akarta gyil
kolni, a rablás elkövetésében a ionban 
az (.'bérlők megakadályozták, akik a 
segélykiúllásokra figyelmesekké leltek.

Ferkert a főkapitány súgva vitték, 
Epstein hol-Ktestét pedig beszállították 
a bonctani intézetbe.

— Életunt pincérleány. Vasárnap del- 
Jxni a mentők a Bókus-kórházba vitték 
Tibula Mária tizenhétéves pincérieúnyt, 
aki ismeretlen mennyiségit méreggel meg
mérgezte magát. Állapota veszélyes.

— Az Intim-Kabaré saenzáoiós uj mü- 
ora minden este nagy sikert arat. Szcless 

Elza, a népszerű primadonna már egész
séges és esténkinl fellép a pompás mű
sorban.

— A Fővárosi Orfeum uj köntösben. 
Teljesen uj formában nyílt meg a Fővárosi 
Kabaré. Ebben a gyönyörűen épített szin- 
házban, ugyanis az eddigi széksorok he
lyébe asztalok kerülnek és a kacagtatónak 
ígérkező műsor alatt vacsora is lesz. A 
dohányzás is meg van engedve, előadás 
után pedig a legkiválóbb parkett-táncosok 
fogják szórakoztatni a publikumot. A ka
baré műsora ezentúl is szigorúan családi 
jellegű marad, miáltal a Fővárosi Kabaré 
rövid időn belül a budapesti családok leg
kedveltebb szolid szórakozóhelye lesz.

— Az Isten ostora. A desperado. A 
Royal-Apolló hétfőn is két nagyszabású 
filmet mutat be. Az egyik Az isten ostora 
cimü 4 felvonásos amerikai történet, mely 
izgaPmasan bonyolított cselekményével, 

— - . bravurosságával fogja meglepni a közön-
Ernsl-inuzc'um I séget. Azután .4 desperado cimü újszerű 

‘ drámai játék, ugyancsak 4 felvonásban. 
í — Az Omitia hétfői premierje. Az 
Omnia igazgatósága a Dollárkirálynő ka- 

I Iáiul ja után is tudott fokozottan érdekes 
j uj műsort hozni. Ez az uj műsor egyik

Jíugó regényéből négy felvonásban.

„Inkább az ördöggel, 
mint a csehekkel"

Jehlicaka tót vezér nyilatkozata
fíécs, február 1.

(.4 ÍW. T. 1. magánjelentése.) A 
prágai Cseske Slova beszélgetést közöl 
Jehlicska lót vezérrel, aílei kijelentél le. 
hogy a lótok közölt ez a közmondás 
járja: — Inkább az ördöggel, mint a 
csehekkel! A tótok olyan királyt akar
nak, akit Szent István koronájának 
fénye .sugároz be. A csehek és n tói ok 
testvérek ugyan. de tf csehek: Kain. I 
4 lótpiu ÁM

SPORT
A vasárnapi mérkőzések.

Az 1919/20. évi flabdarugó*bajnoksfy 
tavaszi fordulója csak február 16«ár. 
kezdődik, de vasárnap már több vezető 
csapat sorompóba ‘Jépeít. Az időjárás 
ugyan nem kedvezett a megnyitó Hdp*. 
nak és az egész nap tarló esőzés da* 
cára szép számú közönség jelent me:,’ 
a pályákon. Több mérkőzés elmaradt,' 
mer! néhány pálya valóságos sárlenger * 1 
volt.

MTK—Pannónia 13:0 f6:0) Hungá
riául! pálya. A Test gyakorlók tártaié* j 
kos csapatta] szerepellek. Az összeálló*1 
tűs a következő vólt: Bajusz1—Fetdi* 
mann, Thomson—Nadler, Nyúl I.»l 
Nyúl 11.—Kossuth, Braun, Orth, Ceis-’ 
ler, Ilerczka. Az első félidőben csak; 
nyolc emberrel — két csatárral — ját* | 
szotlak a kék*fehérek, így is természet • 
lesen állandó fölényben. A gólokat 
Braun és Orth ‘rúgták.

Testvériség—BKVT 0:0 Amerikabuti1 
sporttelep. Ölrű Auspilz Sándor.

Nemzeti Sport Club—OTE 1A (3:0' 
Millennáris-pálya. Btró Oroda Henrik.1

FTC—KAOE mérkőzés az üllői*uti 
pálya -használhatatlansága miatt elma* 
radt. ’•

BTC—BEAC-mérkőiés szintén él-ma*' 
radt.

Az MTK hétfőn is játszik. A Magyar! 
Testgyakorlók Kőre csapata, ma, hét* 
főn délután is játszik barátságos ínér* 
kőzés keretében a REAC első csapa* 
Iával a Hungária*uti sporttelepen, dél
után 2 órai kezdéssel.

Az Er ns t-Muzeum auktiói Budapest. 
Különféle magánbirtokból származó 
műtárgyak, mint régiségek, nagy
értékű gyűjtemény régi és modern 
képekből (Albani, Baroccia, Bassano, 
Casanova, Gucrcino, Magnasoo, Mey- 
tans, Mieris, Rosa di Tivoli, Ruis- 
dael, Werff, Barabás, Böhm, Deák- 
Ébner, Hollósy, Kéméndy, Lotz, 
Mészöly, Munkácsy, Zichy, Alt, 
Amerling, Tina, Blau, Ender, Eybl, 
Fischor, Fúges, Kriehuber, Pattén- 
koffer, Ranftt, Thoren, stb.) por- 
cellánok, fajánszok, arany, ezüst, 
szőnyegek és bútorok, valamint a 
Hentzi-szobor Gasser J. által min
tázott mellékalakjai. Kiállítás : 
1920 február 1-őn és 2-án 9—5 óráig.

Auktió : 1920 február 3-tól kezdve 
naponta délelőtt fél 11-től és délután 
fél 4-től. A katalógus ára 15.— K.

rililánst,gyöngyöt 
aranyat, exostöt, régisége
két VESZCK a LEGMAaA. 
SABB AriBAM VA<3Ö,

Népazinház-u. 7. Tel. Józs.: 42-29. Kához jövöok'

I! HA NINCS HAZIDARATJA I! 
gyorsan elfogy a tüzelőanyaga, mert 
:: a szabadalmazott ::

„FRANDOR"-féle 
fütőkályha kevés fával vagy szénnel 
gyorsan fetmolegiti szobáját és a leg
melegebb, legtökéletesebb háziaxált. 
24 órán belül felszerelve szállítja a 
FRANDOR UJDONSAQOK HAZA 
Bpest, VI. Andrássy-ut 62. Tel. 33-69

Figyelmeztetés!
magának, ha aranyat., ezüstöt, platinát.1 
gyöngyöt, ékszert 
físcher Testvérek
VSII,, Baross-u. 75.
árt fizetek, órás ós 
mily mennyiséget

elad és nem fordul 
céghez. Budapest,' 
Legmagasabb napi 

ékseerószoktől bár- 
átveooünk. Hívásra 

jövünk.

a8yleteket Icbonyollfank. TÖZSDFI 
ULra f MEODIZÁSOKAT elfogadunk, feríc 
■ rllf keién díjmentes .-. NEU3CHLOSZ
I TESTVÉREK, VI., Lovag-utca 20-

Alapttva : 1900. Telefon: 76-^9.


