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AZ ELSŐ ÜLÉS
Ma, azaz 1920 február 16-án, 

délelőtti órákban újra Jxmépesrdtk 
>a magyar képviselők hatalmas épü
lete. A folyosók megtelnek nagy
részt pirospozsgás magyar gazdák- 
■kai, azután egyéb férfiak kai. akiket 
az ország küldött, hogy bölcsesé- 
bgükkel és munkájukkal kivezessék 
'az országot, mai siralmas állapotá
ból. Ma délelőtt tartja első üléséi p 
anagyar nenizelgyülés. Soha a ma
gyar történelemnek .nem volt fonto
sabb dátuma, mint ez az egyszerű 

.hétfői nap. amelyen Magyarország 
■nemzetgyűlési képviselői első alka
lommal tartanak ülést.

Hetek ófa vitáznak tudós jogá
szok és ragyogó tollú publicisták 
a fölött, törvényes országgyűlés-c a 

’,ma először összeülő nemzetgyűlés? 
Az érvek egész légiója hangzott .el 
mindkét oldalról. Vannak ugyanis. 
Mik a régi országgyűlési nem le- A Magyar Távirati lrudáuak jelentik Szegedről: Értesülésük s'zvrtnt
ikintik megszűntnek és így a ma 'a Hódjne^ővásárhetyt <•« Makói megszálló román csapatok a tegnapi nap

a HMmezűuúsúrhély t és Mahót 
kiürítették a romónok

Kivonulásuk előtt na$v rombolási vittek véghez
.. .. és, politikailag

egyarópl-;rendkívül fonlys; hogy a 
minden magyar románok visszavonulnak arra a de- 

hónapok óta lélek- j markációs .vonalra, amelyet a bé- 
;1.......--„ewz.

■nők végre megkezdték a liszánlnli \ visszavonulással tiszta - magyar 
nmgijar területek- kiüritéztét. K ki-1 területek' szabadulnak tel, a ma- 
ürítésnek már a Irékedclcgáció' Pá -| gyár erő nagyban növekedik és 
rísha Utazása ............. ” ’ '
megtörténnie, 
nem leljcsitellék az antant

í 
I-

Alábbi táviratunk arról a rendki- J mára gazdaságileg é: 
vül nagyjelentőségű esemenyrőj szá
mol be, amelyet 
ember hosszú " I 
zétvisszafojtva várt, hogy a roma- • beszerződéi országba Iáritftk-

• * » • ij.-n.ti ti5>«>Ki
I területek' szabadulnak fel,

--- erő ‘ .................
előtt kellett volna megerősödik az. a bíbor, amelynek 

a ropiáook azonban i feladata. ( hogy hozzálásson az <>r- 
, / ............! ’ l párán szag újjáépítéséhez. Magyar

csál. Most aztán Szege?.!ről az! je- vünk egész !•. 1 késelésével köszönt- 
immáron jük a román, rabság alól felszaba

duló lé.stvérgmkeU
lentik, hogy á kiürítés 
mcgkezdtkiöll. Mtigvarorszá-g $zá-

szí-

nemzetgyűlést viszont fölöslegesnek folyamán mindkét, vtífpabpl és annak kttrqyékfoíil kirínáltpk, Mldfiti a »<>
-.•« ;««>,>« nH^ug^dhet^lcmwk n,4n es.p.tok e 1PrlHc*íS<.t HhanvUk. TOlszedtík a vasiiíl startét, a távlrtí

fs léletóuhnaatokar fivaxÜoMik. Klvoniiiásnk elült általában nagy rnntltnlásl 

vittek véghez. Az állam és egyéb hatóságok tulajdonát képező Ingóságok 
nagyrcszél a kivonult csapatok magúkkal vitték.

Vs ' jogilag ..
tartják. Az igazságot?-ú Úszta é> 
szent igazságot míhdíg végtelenül 
nehéz megállapítani.. Ebben az csel
ben úgyszólván lehetetlen. Ha az i 
orvos, amikor a súlyos bgteg ágyá-1 
hoz lép, folytonosan arra gondolj 
hogy mii tanult az egyetemen, hogy 
mit mond a nyomtatott betű és haj 
nem használja fel a való élei, a ta
pasztalai tanulságait, bizony, bi
zony, nem végez jó munkát. Ha el
lenben okosan felhasználja azt, 
amit könyvekből tanult és azt, amit 
az éJetben' lapaszlall, bizonyára 
meggyógyitja a beteget. Miért vitat 
kozunk, közjogi könyvekre hivat
kozva, azon, hogy mi jobb, a jog- 
folytonossúg-c, avagv a nemzetgyű
lés, amelyet a vUló élet hívott 
életre ?

Az országnak nyugalomra van 
szüksége és ezt a nyugalmat csak a 
teljes törvényes állapot visszatérése 
ndhatja meg’. A nemzetgyűlés ezt a • 
teljes és megingat hatatlan törvényes 
állapotot testesíti meg. Minden be
csületes magyar embernek tehát ka- 
I a plenget ve kell üdvözölni a mai 
•napot, amelyen ez a nenizelgyülés' 
első ülését tartja. Né vitatkozzunk I 
elméleti kérdéseken, amelyeken a 
rohanó élet, már úgyis keresztül ro
bogott. a halottat úgy sem lehel fel
támasztani, segítsük inkább az élőt, 
támogassuk és köiinyilsük meg szá
mára a munkál.

A magyór históriában • uj fejezel i 
kezdődik a mai nappal. A nemzet- 
gyűlési képviselők bizonyára érzik 
■ennek a napnak a fontosságát, és bi
zonyára dohogó szívvel lépnek 1k‘ 
a‘z ország házába. Elés előtt Ma
gyarország hercegprímása az ég ál- 
jrlását kéri a nemzetgyűlés munká
jára. ügy érezzük, hogy ami . az 
(igék urán múlik, az mind az ország 
javára fog szolgálni. A legtöbb azon
ban a nemzetgyűlési képviselő ura
kon múlik.

A nemzetgyűlés 
ma megkezdi tanácskozásait
Ünnepi miséi mond a hercegprímás — Huszár Károly 
miniszterelnök megtartsa nagy beszédét Milyen lesz

Budapest, lebre,ár 15.

(A Hét jói Napló tudósító jóitól, i 
Szombaton reggel a • köveiken') plaká
tok jelentek meg Budapest utcáin.

.4 nemzetgyűlés folyó éo február 
16-án, hétfőn d. e. 11 órakor a 
képviselőhöz üléstermében ütést 

tart.

.1 képviselőház háznagya

Ezek a falragaszok több mini egy 
évi jogbizonyt a ln-sú;.'. forradalmi álla
pot. törvényalkotó szerv nélkülözése 
ulún a törvényes állapotok, a jog
rend helyreálltának, a mocsárból való 
felem ciki•désén v k jóleső bi zon y i lé ka i. 
A parlament tehát

ma reggel megkezdi működését

és mindjárt az első napokban fontos 
és jelentős feladatok megoldása vár 
reá.

■

I

ti/ orakor a kupolacsarnokban íizi- 
ncpi mise lesz. amelyet Esernoe.li .Iá 
nos bíboros hercegprímás mond fé
nyes segédletté]. Utána liaf/ay Sándor 
evangélikus és Pctri Elek református 
püspökök mondanak imái. A kupola
csarnokból azután a ncmzplgyülés 
tagjai a kormánnyal az élükön bevo
nulnak a képvisvlöház 
\z ülésen több cllérés les: 
parlamenti szokásoktól.
az. a szokás, hogy a kormány 
nagy vezeti be 
Ángyai Józsrl háznagy 
funkcióját 
gyűlés 
nagyot 
bevezet.' 
terembe 
helyekre n.

üléslerméh -.
az. eddigi 

így elmarad

az ülésterembe. bár 
ni ősi is in g:!

mindaddig, míg a ii mzel 
meg nem áhiszi ja az uj ház

\ kmmány és a képviselők 
nélkül vonulnak he az ülés 
és foglalják cl helyeikéi, A 

e

X inni illés

A hétfői ülésre valamennyi párt, 
sőt az egész, ország élénken készülődik. 
•A kormány több minisztertanácson 
keresztül foglalkozóit az újra íollámadi 
parlamenti .élet ihegnv húsának. az 
első törvényeknek, a nomzclgyülé.s 
munkájának kérdéseivel Letárgyalta 
a kormány az államfő 
szóló törvényjavaslatot is. 
o«sen a nemzetgyűlés elé kerül 
határozta azt is. hogy

•e államforma kérdésében 
nemzelgyittéR dönt.

A nemzetgyűlés első ülése <1. 
órakor kezdődik.

körjegyző. Az első három a kérészién) 
nemzeti párt, a második három pédig 
a kisgiudupárl lagj;i. A korchiök ja- 
vasla-tára kiküldik a inaiuiálinm.kat 
átvevő és igazoló bízolLságol majd

Huszár Károly iiiinhztrreiniK 
ünnepi beszédet mond.

l’zzel a mai ülés még a déleiül 1 fo
lyamán véget ér és a Húz legközelebbi 
üléséi kedden dé’.vlöll tartja. Ezen az 
ülésen niegváJaszíják a Húz Ihzlikarúl 
és az igazoló bizollságok inctfleszik je
lentéseiket.

Ért lxiő. hogy a nenueelgyiilés hél lói. 
ülése iráni szokatlanul nagy az érdek
lődés. A képviselőház húznagvi hiva
tala már napok óla valóságos imcsti- 
járó hely, mindenki iparkodik jelen 
lenni a történelmi nevezetességű illé
sen. Még vasárnap is egész délelőtt 
egymás illán jöttek a fegkiilönbözöbíb 
emberek, hogy jegyhez fussanak.

A parlaruentbeM
A parl.-uueiU gyönyörű épületében a 

vasárnapi mnnkaszünel ellenére nagy, 
sietős mnnl:a folyik, lll-otl az utolsó 

.vonásokat kell elhelyezni, a kupola- 
efearrrekbau mo»l állítják fel az ottásrt. 
A megkupóan szép, impozáns csarnok 
közepén egyszerű fdhér asztal, rajlai 
feszület, oldali gyertyák a jolú> olda
lon szószék. Hl lesz a mise, n-z, egy
szerű oltárlói száll a hő imádság a 
magyarok Isiiméhez Benn, az iilésle- 
reiubcn mély csend. c-sa*k a/ elnöki 
*zék feleli függő óra kelvegésc haflik. 
\/ ember megáll a terem héjúra Iánál. 
szeme végiguszik a padsoron és a fan
tázia öukénlelénül is rohanó szágul- 
casstd repül a múltba. (Hl ül Tisza, 
szigorú szemüvege alól keményen 
néz . . . Esterházy Móric mosolya vi
rul egy |M*rcre . . . Wrkerlél lúljo a 
képzelet . . . a moll Károlyi Mihály 
sivár alakja agái . . . X.-ó.vr Károly 
hiába rázza az elnöki csengőt ... vad 
zajok verik a (erem falát... esti féity 
iiszik a vörös függönyön . . . kiíró 
dübörög a/ utca népe ... az előadói 
s'ékhöi egy iji'sztö emberi alak me
red lilénk . . . Kan Béla . . szovjet 
iiiés . . . borzAA/.tó! Szállj el ki*]rzeíiM 
a miidhól és nézd >i jövőt, amely süni 
lövések közöli fogja a rozsai lerenuű 

\z iilésl->rcmlw«n alig van valam 
válfozas. A bob-vizmiis okozta káro 
kai. piiszlilú.sokíd már h* lx rehoztii'k. 
Pedig vi.li eleg inunk:'. \z ideien pe- 
deli szcvjelhivirlaJok. munkás és ka- 
Itm.iümácsok olyan piszkot, itildét- 
lemég-l hayyipk hátra, hogy hónapo
kig tarlóit, mig el Jchelell lakarilaoi 
Emellett egész sereg értékes hol mii 
elloptak. Így elvittek sárga rézkilin- 
esckcl. láncokat, mozaik l»clélcke<, ? 
főrendiházban podig három ülésről 
/északitól Iák a bőr huzatot.

Az üléslerembeii mindössze anny* 
viillozlalús. illetve ujilíi- löríénl. hogy 
a jobbolduli birlapirói karzat mellett 
ui karzatot csináltak a nuniszleriálif 
tisztviselők részére. \z elnöki emel
vény lölötli első emelőii kmyaüm kél 
hibla hirdeti:

I.- ülé.t luilainu ólait a hangos 
beszélgetés tilos.

I képviselő urak családiapjai ré
szére fenntartott hely.

A miniszteri, elnöki. bi/otl.*:igi *«<»* 
bak ajtairól eltűntek a rézláblue /el
írások.

A büfféterrm ür<?«en tátong cs has 
csak rvetrel iwn tárta,

I

még nem történt döntés,

erről u házn-n-vi hivatal .sem i 
értesítési czidoig nem kapott. ] 

inii. hogy csak az iil.és Uirtaina 
dákul ki a helyzet és foglalják 
egyes p.írlok csoportosan a he- 

Elmarad az eddigi gyakorlat
nak az a része is. hogy a háznagy -zó- 
lilja az. ülést a kmelnöki szék betöl
tésére. Éhe,Kell Huszár Károly mi-

lűs/.lcrclnök fog lebzólalni és java
solni fogja, hogy iniulá i tudomása 
.szerint Hcrnálli Béla a Ház legidősebb' 
tagja, ö bizassek meg a korelnöki\ 
tisztség betöltésével. \ korelnök fel-1 
hivúsára azután a Ház hal legiiatii-' 
labb tagja Somogyi hlván, Frülnvirlh\ 
Mátyás, Szabó József. Szabóky Jenő. 
Szabó Sándor y# Qrazdíj t^vöző y,]-

hahilináról 
mely rövi- 

cl-é.s

a

e. 11
ele «t megelőzőleg,
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zrk, a képviselő urak nem tudnak ha
marosan segíteni éhségükön.

Az újságírói éttermet átalakították 
ujságirószobává s bárom telefonfülké
vel látták el

A háznagyi hivataltól nyert értesü- 
lúsftnk szerint

soha még parlamenti ülés 
iráni ilyen érdeklődés nem volt.

Természetes, hogy helyet biztosi
tól lak a fővezérségnek is, amolynek 
részéről számosán meg fognak jelenni. 
Maga a fővezér

Horthy' Miklós nem jelenik 
meg az ülésen.

A diplomaták részére

karzaton

as ántántmlsszlóV-és katonai 
bizottságok foglalnak helyet

akik már be is jelentették a háznagyi 
hivaa’nak, hogy meg óhajtják hall
gatni a nemzclg.ülés tanácskozóéit.

Beható tanácskozások folytak a 
háznagyi hivatal és a rendőrség között 
a rendien tartást i’lelöen is és úgy ál
lapodtak meg, hogy a pari: 
rendet a rendőrség és a 
őrség közösen tártja fenn.

Ma reggel felhúzták a 
épületére a háromszinü 
amelyek büszkén hirrte'ik, 
kezdetét vette egy jobb

la ment ben a 
i parlamenti

parlament 
lobogókat, 
hatfr benn 

mugle-
fentartolt rcmtésének magasztos munkájú.

Apponyi Aibert gróf 
fesz a nemzetgyűlés elnöke

A ke.e*ztény nemzeti párt bizalma Bem^vy 
belügyminiszter iránt

Dudapest, február 15.' nők, mert a belügyminísz'er a válasz 
(A H. N. tudósitójától.) A nemzet- tások tisztaságába nem fo yt be és tel- 

gyülés két legnagyobb p.-rlja, a ke- ‘ 
resztény nemzeti egyesülés pártja és a ( 
kisgazdák vasárnap fontos tana sko- 
sásl tartottak, amelyek a késő esti 
órákig húzódtak. Mindkét értekezlet 
tüzetesen foglalkozott a nemzetgyű
lésre váró közvetlen feladatok kérdé- 
eévd, a nemze'gyülés tisztikarának 
ügyével és azután belső párt ügyek kel.

A keresd ny
Haller István kultuszminiszter elnö 
költ. Az értekezlet foglalkozott az 
údcígleues államfői hata’omról szóló 
törvényjavaslattal és azt az általános 
tárgyalás alapjául elfogadta. Azu'án a 
Beniczky Ödön belügyminisztert ért 
támadásokat telték szóvá. Az értek zlet 
konstatálta, hogy a vádak al'fptala-

jesen törvényesen jáit el. A párt biz
tosította a belügyminisztert teljes bi
zalmáról.

A kisgazdák értekezlete szintén le
tárgyalta a nemzetgyűlés elé kerülő 
törvényjavaslatokat, majd úgy halá- 
rozott, hogy a nem. etgyülés e nőkévé 
Apponyi Albert grófot jelöli Miután a 
keresztény nemzeti pár! is megállapo
dott abban, hogy Apponyit kívánja a 
Ház elnökéül, bizony os, hogy a nem
zetgyűlés elnökévé Apponyi Albert 
grófot választják meg és csak ha ő 
nem fogadja el az elnöki méltóságot, 
válasz'ják helyéibe Rakovszky Istvánt 

Mindkét párt értekezlete tárgyalta 
az alelnöki és jegyzői állások kérdé
sét is s ezekre nézve is döntöttek.

a maólf Al* Ausztria javára oldotta meg, az os, trá 
x?111 kormány tehát előnyős helyzetben van 
— 'azokon a tárgyalásokon, amelyeket 

Magyarország ajánl. A jegyzék, mint a 
két állam között megkísérelt első ba
rátságos lépés, annál is inkább barát
ságos fogadtatásra és tárgyilagos mér
legelésre tarthat igényt, mert az állami 
kancellár csak legutóbb is a nemzet
gyűlés ülésén hangsúlyozta az Ausztria 
és Magyarország között fennálló szo
ros gazdasági érdekkapcsolatot.

A Neues Wiener Tagblalt Írja: Ma
gyarország ajánlata megérdemli a ro
konszenves fogadtatást és a gondos 
mérlegelést abban a régi hagyományos 
baráti szellemben, mely a két népet és 
közgazdaságaikat évszázad kon át egy
máshoz kapcsolta. Remélhetjük azt is, 
hogy a nyugalmagyarországi kérdés 
nem lesz válaszfal a két nemzet közölt. 
Az osztrák lakosság örömmel fogja

A„Tlnies“r “
választásikról i 

Qaidasiigl uJJAApitésDnk biztosí
tósat a kisgazdapártban látja - 1

Gén], február 16.
Az angol kormányhoz közelálló 

Times hosszú cikket szentel a ma
gyar választások ismertetésének és ' 
kijelenti, hogy Magyarország gaz
dasági újjáépítésének egyedüli biz
tosítéka a többségre jutott kisgazda
párt, amelynek feje Rubinek Gyula. 
Rubinek európai értelemben vett ki
váló államférfin, akinoE kormány
elnökségét Anglia szívesen látná, 
mert ö régi híve az angol-magyar 
érdekközösségnek.

tuhu.iwK uiummei lógja 
Barátságos hangok ;*,nt ■ké* k°rmái,y közötii 
az osztrák sajtóban so

Jegyzékünket kedvezően
fogadják

Pécs, február 15. alakulása szempontjából.

\ tv/.,,,, wior. >• , invíyu''tpszinnazuK urszagos tzo-df. bébi, ^ ó^rna' rJa: 4 ki,r; « ügyben ülést tartott, melyen
T ^To/d<is."a1''9™W»1>bi mintegy hatvan mozgóMp.zinházlul.j, 

takTkétTam^ vc“ réMt Srabö ÖMn dr., a

. .......... ... átXta™™s"v,szony l:^,:™tah ĉrte“e ° ',e,yM,e,
(A M. 2. /. magánjclentése.) A Neue ■ — iHrij i ■ i. -fy '
reie Presse első helyen közli Gratz házak nyitvatartásáről,
... * 4, • . ' in tl./lll 7nllcn o 1

és indítványozta, hogy a mozgóképszin- 
.............................1. mely a jár

ványbizottság rendelkezése folytán 
m »ilnnpy deflcitteI jár a. tulajdonosokra, 

magyar valaszjegyvekrol indítsák meg a vitát. Számos felszólalás 
után a kérdés eldöntetlennek látszott. 
Ekkor megjelent a mozgóképszínházak 
alkalmazottainak kü’döttsége s arra 
kérte a jelenlévő szinháztulajdonoso- 
kat. hogy a jelenlegi sivár gazdasági 
helyzetre való tekintettel ne zárják be 
a mozgószínházakal, mely az ő anyagi 
romlásukat vonná maga után. Ugyan
akkor Guttmann Manó, az Országos 
Magyar Mozgó képi pari Egyesület al- 
e’nöke, nagy lelkesedés melctl bejeim- 

.. j...............n

mely a mozgóképszín
házak működésével egybefügg, és te

magyar köveinek a ma
állal teremtett helyzetről 
mely n többek közölt a 
mondja:

Freie Presse 
Gusztáv dr.
gyár jegyzék 
szóló cikkét, 
következőket

11a Ausztria fölhasználja az alkab
mm akkor a ..yugatmagyarországi; szemben jóleső lái-gyíla-osságot 
'kéndéa szolgáltatja majd a hidat, ame- - •-------- •
íven eljuthatunk a két állam közötti 
uj gazdasági szövetséghez. Ha elmu
lasztják. akkor lelátható időn belül 
nem áll be euytmlés a gazdasági hely
zetben. A gazdasági szöve'ségrc vonat
kozó magyar ajánlat kritikus forduló
pontja lehet u uj, egészséges fejlő- 
ditanek. melynek jótékony hatásait a 
többi szomszéd á’latn is élvezheti.

Pécs, február 15.

(A M. T. I. uiagánjelentése.) A 
Reichspost a magyar jegyzékről a kö
vetkezőket írja: A nyugntmagyaror- 
Mági kfrótot « <.gnwaí tMnödtta

A francia lapok a

(A Magyar Távirali Iroda) A francia 
sajtó jórészt eluLxsitó niagulaitásáva1'

.. _____ „_t mutat
a Journal, amely a magyar válozjegv* 
zékek tárgyalása során rámutatot arra. 
'Orv egészen érlíhető. ha a magiyar bé- 
< 'delegáció uta’lib halasztást kór, hogy 

t elvi tagos itó okiratainak egv részéi 
megszerkessze. Érthető, mert a bárom 

t n«n volt elegendő arn, a hstaimas 
mirnkára, amelynek eredménye már tette, hogy tekintettel 
eddig is a jegyzékek egész sorozata, a' existenciára, 
köteteikre menő (rkmátnvok. amelyekké'11.......................

. ... ' 0 ',i’,onvj| uik.! kmtettel a mozgóképszínházak deficit:'mA filnP fltasónzók egyh.n-u^ e .
szorítkozik, a magvar ellen avas, határozták hogy a " •

■tok ielentókenven eltérnek a békcföl-1 rendeletének bn<álva 
tételeknek attól a s-”—— ■1 ................................
« ábtaot mesMtapiton.

képszinháxtulajdonosok nehéz hely 
setén.

A két bejelentés hatása alatt rendelte 
el a szövetség elnöke a szavazási a 
mozgóképszínházak nyitvatarlása, ille
tőleg bezárása felett. A nyitva tartás 
me lelt negyvenen, a zárvatartás mel
lett tizennégyen szavazlak. I ;y nagy 
többséggel a mozgóképszínházaknak 
további e<7j/ /létig való nvitvat irtását 
határozta el a szövetség. A jövő hétre 
vonatkozó döntést uiabb iPés elé viszi 
az elnökség.

Razzia a pe Ji 
nyomorlanyáhon 

Prohászka Ottokár székesfehérvári 
püspök Insé akciója — Tábori Kornél 
előadása az Urániában — A főváros 

nyomora vetített képeken

Huszár Károly miniszterelnök vész, 
kiállása, a magyar társa alom minden 
rétegében visszhangra talált. Le'eső 
sorban megrezeg lelte a nenre-le'-kü síé* 
kesfehórvári püspök. Prohászka Olló* 
kár fenkölt szivét, ki sietett az akció 
segi ségére.

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor az 
Urániában a főváros nyomoráról sza* 
bad előadást tartót', melyen a magyar 
társadalom szine-java megjelent.

Az egyik prosce inumpáholyban, tá
bornagyi egyenruhában, József főhet* 
cég üít, József Ferenc főherceg és Zsó
fia főhercegnő kíséretében. Huszár Ká» 
roly miniszterelnök páholyából élvez- 
he"e nemes apostolának bu^gojkodásál. 
Olt voltak még Sós Károly tábornok, 
vezérkari főnök, Ponitz Ferenc minisz* 
téri tanácsos sajtófőnök és mé.g 3ok elő- 
kelőságe a főváros társadalmának. -

Por'bán tinenegv őrekor kordle meg koL először Jött híre, hogy Gomburogt 
szabad előadását Prohárzka Ottokár, Fr‘d‘ • janp.dra nisndany.
ki a püspöki székből a színpadra sietett. | nytan wenrtoón.k s-Jrtl* Gombaszag, 
hogy embertársainak nyomorán enyhít. “J bemutatkozol Színház. beávaWtts* 
sen. Beszédében rámutatott azok. ro»»zak«r.tu pletykál az ostoba tangó
ra az eltenWIekre, mely társadalmi ré. . d« !
tegeket egymástól elválasztja. Míg az j »*
egyik oldalon egy Gerbeaud-tortáért 
1200 koronát fizetnek, a másik oldalon 
kenyérre valót sem hagynak züllött köz* 
állapotaink.

Senki segítségére nem számíthatunk. 
Ka’án szomszédaink örömmel látják 
közéletünk porondján a szereplő egyé
nek marakodását s vígan újságol
ják, hogy nagy bajunkban még egymás 
között sem tudunk megegyezni. Csak 
magunk segiIlletünk magunkon. Ne en
gedjük, hogy a főváros ezeT, meg ezer 

Gombaszögi 
a premiér/éről 

' itatom legbo dogabb napia

Hetekig késuiletlék elő, kicsit rekla* 
mirozták az érdeklődés fölkeltésére, 
egyszer-kétszer elhalasztót ák, — végül 
szombaton este föltálal Iák Budapest 
színházi publikumának a szenzációt: 
Gombaszögi bevonulását a Vígszínház* 
ba. Felesleges volt a reklám, a taktika, 
az érdeklődés hivatásos felcsigázása, — 

| mert hónapok óla, attól a naptól, ami-

klasszikusain szép arcot tönkretette « 
két behegedt seb, egy kevés kenyéririgy* 
ség országosan plelykázta, hogy a me
leg, mélységesen forró hangszála lesda* 
tetemedet! és a friss, eleven, nagyszerű 
Gombaszögi gyógyulása után fáradt, 
hideg és elkeseredett. Természetes, ezek 
a pletykák csak növelték az érdeklődés 
ázsióját, úgy hogy mikor a lapok ehű 
kommünikéi hirt adtak Gombaszögi fők 
lépéséről, már az első napon elővételre 
lejegyezték a Gombaszögi-premior ősz- 

. .„...y. lnes MPJ*-
gyormdke nyomorban pusztuljon el ,* '"‘“"‘.“"í, TV

kor. mikor . gazdagok minden jóban 'jF? Á JUT?kel’?'
1 dúskálva dögölnek fénye, palotáikban. «k- izenharmadik sorba kiadoU jegyek,

Prohás-ka otíokár nagyha'ásu besré.1 "T Í'L’T koron^rt ke"ek el- 
de után Tábori Kornél hírlapíró tar., P»ho'yérl négyezer koronát ftaeleu egy 
tolta me- előadását „Parzia a föuóro, bpótvárOM eWkelóség De okadtak akiit 
npomor/onyriín' einunel, mehet a hely- • ^"^urrm agyáron fóiffl kocka, 
színen felvett vetített képekkel és f«. o”,korn!l bszltel fizetlek csakhogy 

I__ y, .... ......... .. 1ÍMPT1 ■ r.nmlvi.nrnmusranmekkel telt szemléVetővé.

Mégis nyitva ma
radnak a mozik
A vasárnapi gyII'As katérozata
A napilapok közölték, hogy a mozgó

képszínházakat, miután a járvány
bizottság kérelmüket nem teljesítette, 
ellenben szigorú rendszabályait teljes 
mértékben fenntartotta, két hétre, 
ameddig a rendeletet meghosszabbítót- 
ták, zárva tartják.

Vasárnap délelőtt fiz órakor a Ma
gyar Mozgóképszínházuk Országos Sző-

jelen lehessenek a Gomba-premieren.
És a szombat esti bemutatkozás fény, 

előkelőség, izgalom és elegancia dolgá* 
bán bátran versenyre kelhetett egv 
béke-premier külsőségeivel. BriUiánsok 
csillogása, frakkok elegándája, asszonyi 
tettettek chlkje régen vonult föl olyan 
pazar nagysrerüséggél. mint a Gomba* 
szögi-estén. Pest eleganciája várta izga* 
tottan Gombaszögi Fridit és jóleső 
örömmel vette ez a Pest tudomásul, 
hogy' a művésznő ma a tragédia után 
egy esztendővel is, a régi Gombaszögi: 
a hódító, a nagyszerű, a görögösen széps 
SíAnescn melegfoeszédü Gomba.

Munkatársunk lakásán kereste föl vas 
sárnap a művésznőt, hogy megkérdezze: 
mint tetszett neki a fogadtatás.

Kedvesen, egyszerűen — mindem mfi. 
véazmői póz nélkül — mosolyog és pil* 
tana tokig hallgat.

— Mit mondjak)? Hogy tetszikI 
Elég ha azt mondom, hogy a tegnap 
este volt életem legnagyobb boldog
sága. Elég, ha azt mondom, hogy én, 
a rutinos srinésznö, könnyektől fop 
lőtt lámpalázzal álltam a közönség 
végleien szeretőiével szembún és attól 
féltem, hogy elsírom magam a bol
dogságtól. Most mást nem lu<Jok 
mondani. Csak ezt. Mert boldog va
gyok és bizakodó és végtelen öröm 
tölt el, hogy a közönség szeretető ki
sért akkor . .. ■— és megint a szere* 
t«te fogadott mer. Boldog, megnyu
godott és megelégedett vagyok és 
végtelenül hálás a szombati napért 
amely örök ünnepnap, drága emlék 
marad nekem.
Mosolyogva és könnyes szemekkel 

mond in ezekc' a művésznő. Egyszerűen,
• . .lere. a >im« o.csonzök egyhan n.lag el- őszintén, igazi meghatóttság’al. Körű* 
.* határozták hogy a járvónyHzoltság lölte sok-sok virág — renge’eg fehér 

VövS ’ IrX: dtt %"'ya fflm 5 kik"f<=Wr i<Wnt - Kedve-Afrógu.
>ito« ■ h If ' , ' J'/*letrd Htlák méllyel müvéwetét «. újjáéledés fln.

Hogy enel le könnyítsenek a motgó- i nefielfék.
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HÍREK
Halálra ítélték a Dembinszky 

utcai rablógyilkost
*— A Hétfői Napló tudósítójától —

A kolozsvári egyetem tanárainak tiltako
zása a civilizált világ összes egyetemeihez

A Magyar Távirali Iroda jelenti: / • . «.
kolozsvári egyetem tanácsa és rek- ( 
tora hatalmas tiltakozást intéztek né- aulái nagyrészt 
met, francia és angol nyelven a civilt- a? oláh Király állal történt ünnepé- 

. „A jog ne-budapesti büntető törvényszék, zált világ összes egyetemeihez az egye- lyes megnyitása jogtalan. J;.o 
statáriális bíróság, vasárnap temnek a románok által történt jogta- vében, a kulturális haladás érdekében 
11 órakor hirdette ki Ítéletét Fer> ' ...................... "

A 
mint 
előtt 
bér István fürdömasszőr bűnügyében. 
Ferber éppen két héttel ezelőtt a Dem- 
binszkv=utca 10. számú házban hét 'kés. 
szúrással megölte Tpstein Róbert női 
szabót s azután kísérletet tett a kirab- j 
lására, |

A latáriális bíróság két napi tárgya*' 
lás után hozta meg ítéletét. Ferbert, aki 
a Kazinczy-utcai fürdőben volt masz* 
szőr, dr. Bálint Ernő főügyészhelyettes 
vádbeszéde után a bíróság gyilkosság 
bűntettében és rablás kísérletében mon* 
éotta ki bűnösnek és kötél általi halálra 
ffélte. Au ítéleteit Langcr Jenő dr. ku-1 
ríni bíró, a budapesti büntető törvény* 
szék elnöke hirdette ki. A halálraítélt 
nyugodtan fogadta az ítéletet és kegyel
met kért. A bíróság kegyelmi tanács* 
csá alakult ál. határozata azonban ti- | 
tok. Ha Ferbert nem ajánlják kegye
lemre, az Ítéletet hétfőn reggel a gyüj* 
tőícgház udvarán végrehajtják.

lan eltörlése ellen. Ez a tiltakozás 
meggyőző és megrázó szavakban ha
talmas föltárása mindazoknak a vérző 
sebeknek, amelyeket a románok ejtet
tek az erdélyi magyarságon.

A tiltakozás elején az egyelem rek
tora és tanácsa az egyetemnek magas 
hivatására* a természet és a világ 
igazságainak kutatására hivatkoznak, 
mély magas hivatás szolidárissá egye
sit minién egyetemet, minden e?ve- 
térni tanárt. Ennek a szolidaritásnak 
a nevében kérik a kulturált világ ösz- 
szes egyetemit, hogy igazságukban őket 
megvédjék.

Az egyetem jelentőségét és nívóját 
adatokkal igazolja a tanács és ráutal 
arra, hogy ennek a magyar városban

— Baleset a footballpályán. Éber- 
hardt Béla 16 éves elektrotechnikus a 
népligeti footballpályán játék közben 
balláhát eltörte. A mentők a szeren
csétlenül járt fiatal embert a Rókus- 
kórházba szállították.

— Gázmérgezések. Vasárnapra vir
radó éjszaka Buzgó Mária 21 éves cse» 
lécHeúny Vadász-utca 4. siáinu házban 
levő szolgálati helyén véletlenül nyitva 
fclejtelle a gázcsapot és gázmérgezési 
szenvedett. A mentők súlyos ál'lapolban 
vitték a Rókusba. — Wáttér Lenke 18 
éves cselédleány a Peterdy*utca 39. sz. 
szolgálati helyén ugyancsak véletlen-ség. 
bői nyitva felejtette a gázcsapot. A ki* 

1 hívott mentők nyújtottak első segélyt.

______- ____ 1 — Megnyílik újra az Apollö-Kabaré. 
papságát hagyták ki. holott ar ország Néhány nappal ezelőtt Mattyasovszky 
hazafias, izraelita polgársága éppen György főkapitány bezáratta az Apolló 
ugv óhajiia, hogy a nemzetgyűlés ha- Kabaréi bizonytalan időre azzal az 

nemzet boldogulására indokolással, hogy a kabaré igazgató-!
• • ’ sága nem tartotta be a spanyol jár

ványra vonatkozó fökapitányi rende
letét. A büntetést a mai napra fölfüg
gesztette a főkapitány és megadta újra 
a játszási engedélyt az Apolló-Kabaré- 
nak. Érdekessége az újonnan meg 
nyíló színháznak* hogy legkö/elobbi 

____________ _____ _______ műsorán a nagyszerű diva, Fedák Sári 
gyezte Lányi Erzsébetet. (Minden küd is Mlép. Fedák Sári egyszer már fel
lön értesítés helyett.)____________________________ az Apoltó-Kabaréban és pedig

__ Poincaré helyett Decbanel, C!e- naí?.v sikerrel. Színházi körökben mos- 
menceau helyett Mii crand. Hosszú tanában sokat beszéllek arról, hogy a 
éveken át mintha véglegesen meg- népszerű diva ismét ellátogat a Rá 
szoktuk volna Poincaré fis Clemen-1 'k6™111' A terv aíonbnn
een„ „evíl. „kik » vilteMbon. nlntfj 1<‘r'’ "“r”d • hamarjában

nem talárlak olyan darabot, mely akar 
Fedáknak, akár egy vendégszereplés 
igényeinek megfelelt volna. A napok
ban aztán ez az akadály is elhárult: 
megtalálták a darabot melyben Fe
dák vállalkozott a fő női szerep el
játszására. A darabot Szép Ernő irta- 

_____ ______ ................. .........________ ' ... ........... 1. A férfi főszerepet 
Franciaországot és dirigálta a világ-j Rózsahegyi Kálmán játssza.

. — Premíér a Royal Apollóban. A va-
munkástanácsának május 2-iki híres letűnik az események színpadáról, ^mapi lapok azt a lnrl közöllek, hogy 

................  Clemenceau már hetekkel ezelőtt « jAe'toyMzoU.ág által a yanyolnálha 
megbukott és most valahol Egyp- *” " * ' ~ '* '*

tómban pihen, Poincaré pedig c hó
nap 17-én adja át az elnöki hatal
mat utódjának, Dcchanelnek. Poin- ........ ........... . ______ ________
cáré helyett tehát ezentúl DochancJ is játszani fog a Royal-Apolló. amely 
fog szerepelni, amint Clemenceau 
helyeit máris Millerand szerepel. Filmre kerül egy négyfelvonásos amc- 
Egyszerű névcsere az egész. Szerep-. rikai történet, amely már beállihisánál 
véílozás. Egy kis történelem. foíP'" is rifka szenzációnak ígérkezik.

— Halálos verekedés. Ma este »/,8 ! A töri énét végig fordulatos és frappáns, 
óra tájban a Tüxolló-utca 46. számú u s^nésrek jalóaa pedig elsőrangú, 
ház előtt Bognár Mihály 32 éves hajó- Ezen “ műsoron bemutatása kerül még 
munkás valami apróságon szóváltásba 
keveredett egy katonaruhában levő, 
fiatalemberrel. A szóváltásból vereke-j 
dós támadt, miközben a katona revv. . 
vert rántott elő és Bognárt lelőtte. ■ 
Mire a mentők megérkeztek. Bognár 
már nem éli. Holttestét a törvénys.:él.i 
onoslanl ínté’elbe viliék. A gyi'k k 
fiatalember, aki alkalmasint jog le ’n

' munkatársának! Bizonyára sokan fog
nak jelentkezni az illető munkatárs
nál, aki okvetlen nagy írói talentum. 
Ha ugyanis ebből a talentumból pénz
ért másoknak is tud adni, lehetetlen, 
hogy ne rendelkezzék maga^ is ele
gendő tehetséggel. Ha pedig magának'^ 
elég tehetsége van, miért nem ajándé
kozza meg a világot valami halhatat
lan müvei? Választ „Vízállás'' jeligé-, 
re a kiadóba kérünk. I

— A pesti izraelita hl!község köz
gyűlése. A pesti izraelita hitközség va
sárnap délelőtt közgyűlést tartott, ame.

• íven többek ‘közölt felszólalt Mezei 
i Trnő, aki rámuatott arra, hogy a nem* 
( zxjigyülést, munkájának megkezdése 

előtt, valamennyi vallásfelekezet papja
1 megáldja, csupán az izraelita vallás

TELEFONSZÁMATNK:
Felelős szerkesztő--------------80—03
Szerkesztőség—-------- József 8—96
Kiadóhivatal —------------------- 90—80

**• Az ország Horthy kormányzó
sága mellett. A Magyar Távirati Iroda 
jelenti: Jánoshida és Jászapáti közsé
gek képviselőtestületei rendkívüli kör* 
gyűlésen elhatározták, hogy a ur-gyari 
királyságon alapuló államformának | 
tárrtoriIhatatlan hívei és az ennek visz*1 
szaáHitására irányutó törekvést hazafias 
lelkesedésbe 1 támogatják; egyb.m a 
képviselőtestület azon óhajának is ki* 
fejezést adtak, hogv az államforma 
megállapításáig az államfői teendők 
ellátásában a nemuet bizalmának lété* 
töményese, Horthy Miklós fővezér, bb 
zassék meg.

■— Márkus Miksa, a Magyarországi 
Újságírók Egyesületének elnöke, már 
több mint tiz napja fekszik influenzá
ban s bár állapota már javult, állandó 
láza miatt még egyelőre nem hagy
hatja el a betegágyat.

— Lemondott a szerb kormány. 
Becsből táviratozzak; A délszláv sajtó
iroda jelenti: A kormány lemondott. 
Az uj kormányt az ellenzéki párt fogja 
megalakítani.

— Pál 
elvtára a 

’etaysvék 
munisla 
meg. Az 
pátányhdyettes bűnügye, __ _____
lyes szabadság megsértésével és kom
munista üzelmekkel vádoltan áll a 
bíróság elé — a másik a hírhedt Su- 
rck elvtárs ügye, akit lázi lássa! vádol-

hazafias,

zánk jaxára és
hasznos munkát végezzen, mint minden 1 
más hazafiasán gondolkodó magyar. 
Mezei helyt elén i telte ezt ar eljárást és 
a közgyűlés egyhangúan hozzá iárult 
felszólalásához. — A közgyűlés ezután 
a nemzeti hadsereg oéljaira nagy lelke* 
sedéssel százezer korónát szavazott meg.

— Eljegyzés. Műnk Sándor elje-

György főkapitány és Surek 
bíróság előtt. A büntetőtör- 

hélfőn délelőtt két uj kom- 
bűnügy tárgyalását kezdi 

egyik Pál György volt főka- 
aki szómé-'

éveken át mintha véglegesen meg- népszerű díva ismét ellátogat 
szoktuk volna Poincaré és Clemen-\ 
ceau nevét, akik a világháború alatt 
a legjelentősebb szerepet játszották 
a történelem színpadán. Poin- 
caré köztársasági elnök ur. mint 
valami titokzatos ókori császár 
székelt az elnöki palotában, Cle- 
menccau miniszterelnök ur pedig 
igazi Cézár módjára kormányozta cime a Tűzoltó.

• u-tft", umi icuunnai művi- >■ .
nak. Surck János volt az, aki a szovjet. háborút. E két név azonban immár

ülésén: „Burzsoá hullákból hegyeket" 
akart látni Budapest u'cáin. ;

— Kiképzés az írói pályára. Nem 
hiábavaló fáradtság néha hirdetések 
olvasása. Nem csak arról értesülhet az 
ember, hogy megszűnt a szövethiány j 
és már csekély négyezer koronáért ( 
rendelhet ruhát nem csak terpCntines\ 
cipőkrémet vásárolhatok, nem csak 
kokszot vehetek a szeméttelepről, ha
nem sok egyébről is értesülhetek a 
hirdetésekből. Legutóbb egyik buda
pesti reggeli újságban a következő 
detés jelent meg:

Aki Írói pályára hajlamot, te
hetséget érez és magát erre 
'•i képezni kívánja, vagy mun* 
ái megírásában szakavatott 
rgilségro van szüksége, írjon 
.Fővárosi lap munkatársa" 

jeligével a kin 'ó’’iv I ’lha. 
1738b

Pöl, föl, Ismeretlen Mikszáthok

hir-

.............. ét ... ................ ........ ,
Jókai ok, előre, írjatok a fővárosi top mii vioeMe katOBaruháját. atomek ül t. BcagókéoláfogatafluMk.

A i magyar pénzből épült s fenlartott egye* 
k-' temnek, amelynek tanárai mind, ta- ’

tiltakozunk — mondja a kolozsvári 
egyelem tanácsa — az ellen az erő
szak és ezen erőszaknak tervezett ün
nepélyes szentesítése ellen!*1

Megrázó rövidséggel írja le a tilta
kozás azokat a hallatlan atrocitáso
kat, amelyeket az oláhok a magyarok
kal szemben Kolozsváron történt be
vonulásuk óta elkövetlek. Majd azt 
mondja az egyelem tanácsa:

„Nem lehet az entente államok ér
deke. hogy Magyarországból, ebből a 
Kelet támadásainak 
más ezeréves várból 
náljanak, amelyben azonban 
érdien, vad és durva elemek, hanem 
az erkölcsi és szellemi fölháborodás 
nyúl a forradalom fegyvereihez.

ellenálló halal- 
uj Balkánt csi- 

nem

egy uj filmcsillag. akinél & közönség 
nem fogja eldönteni tudni, hogy szen
zációs szépségét, avagy rutúno* játékát 
csodálja-e. A darab maga elejétől végig 
idogfeszitően érdekes. gyönyörű és p<>- 
jutlan a maga, nemében. A jelmezbál 
egyike azon vígjátékoknak, amelyen * 

, .\io74íókéi>ottXion látogatói mindenkor 
magyarok, elvétele és könnyezve szoktak kacagni. Az előadá

sok kezdete 4. háromnegyed 6, fél 8 és 
negyed 10 órakor. Jegyek előre váltha
tók.

— Gcrhart Hauptmann világhírű 
regényét, a „Rosa Berndt“ filmre íratta 
át a legjobb német filmgyár. A kitűnő 
német tró lebilincselő, mindvégig érdek* 
feszilő regénye nagyszerűen sikerült a 
vásznon. A főszerepet a legbájosabb 
filmpri mádon na. Henny Porién játssza 
elragadóan. A „Rosa Berndl4’ az Omnia 
mozgófényképszinház hétfő délutáni 
előadásán kerül bemutatásra.

Cltostok ew dWetektlvet
Aki meglopta a tolvajt

Schtvarz János 25 éves foglalkozás
nélküli fiatalember, aki megpróbálko
zott az utóbbi időben mindennel, amit 
a bolsevizmus utáni Budapest a kétea 
exiszlenciák részére teremtett, meg 
tudta, hogy egy ismerőse, akinek ne
vét fiatal korára való tekintettel nem 
írhatjuk ki, édesatyjától nagyobb ér
tékű ékszert lopott. Felajánlotta az 
ifjúnak, hogy az ékszerek értékesítésé- 
Íren segítségére lesz. Ugyanakkor azon
ban Szántó Lajos nevű barátjával 
megbeszélte, hogy amikor az ékszere
ket eladják, mint detektív fogja el 
őket. A trükköt végre is hajtották. 
Szántó elfogta Schwarzol, a fiatalem
bert nagy rimánkodására szabadon 
engedte, az ékszert azonban elvette 
tőle.

A lopott drágaságok azután megtet
ték a láncolás ma már nem ismeret
len útját. Előbb eladták az ékszereket 
Rosenthal Nándornak, ez eladta Ro- 
senztveig Bélának, ettől Tepper Sán
dor vette meg. aki viszont továbbadta 
Színes Lászlónak.

Végül is a rendőrség elfogta 
Sdhwarzot és Szántót és mindkettőt 
átadta az üygészségnek. A tolvaj Alt
nak az apja me*rbocsáitott.

A drága gyufa
Éjjel a pesti utcán

— A Hétfői Napló tudósit ójától —

A főkapitányságon Schmuck Mátyás 
dobozkészitő feljelentést lett rablás 
miatt két ismeretlen ember cjlen. Ezek 
szombaton éjszaka Schmuckot a Rá- 
kóczi-ut és Luther-utca sarkán, a Nép
opera-kávéház előtt megállították és 
tüzet kértek tőle. Schmuck gyufát 
gyújtott s míg az egyik a cigarettáját 
tartotta az égő gyufa fölé a másik oly 
erővel vágta pofon Schmuckot, hogy 
elszédült és hanyattvágódott. Mire ma
gához tért, a gyufáját megtalálta 

; ugyan, de tárcája, amelyben fontos ok- 
'mányai és kilencszáz korona kész- 
(pénze volt, hiányzott. A két utonállót a 

rendőrség keresi.
miatt a mozikban elrendelt szigorú óv
intézkedések folytán az- előadásokat be? 
szüntetik. A mozgófónyképtuiajdonosok 
vasárnapi idősén azonban ellenkezően 
határoztak és hétfőn délután továbbra

ezúttal elsőrangú, uj műsort mulat be.

fogva is ritka szenzációnak ígérkezik.

riiliánst, gyönpvöt araayai. rvustSl- rtq;«éq«- k<X Vr-SZBK a LEGMAGASABB AxBAN VÁGÓ,
Népszlnhóz-tt. 7. Tel. Józi.t 42-29. Hlhoz jCvflok

Biztos vÉtfelem 
spanyol nátha ellen a 

Fodormenta Lytotóimmal 
való aiáj- és lorokóblügetés

Paul Hervicu ,.A talány4* című három* 
felvonásom drámája U. Az előadások 

jxe- kadété X4. 6 és óra. 
vol-l — A Mozgóképotthon uj szenzációt 

műsora. ÉJmagsttlÓ kalamdortörténet 
u.-erepel a Mozgók épotthon e heti mű
során. A maga nemében páratlan érde 
Vf>ec('$íj főm ’tónt óUn’ánot az ér-bV 
lődés. mert Ham Waldan a legelAke 
lőbb filmszínház k< ismert k< ’ ence * —- 

............................ Iaw Dowta 1

Valódi 
•gjrirtoml Dottánjmác és _ 

g^^DVSzaporlto 
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180,000 korona — 
egy talált tárcáért

Egy boldog p síi gimnazista

A Bulyovszky-utcn és Andrassy-ul 
sarkún szombnion délután egy fiatal
ember elegáns börlúrcát talált. A b "»r 
tárca, finom, sárga bor. az els.j pilla 
nalra elárulta, hogy előkelő zsebből ke 
rült az utcára. És a tartalma meg na
gyobb szenzációval szolgált. A <’■/?/<’(*/! 
darab ezerfrankos svájci bankjeg 
duzzasztotta a bőrlárcúl belliiről, ne-, 
hány névjegygyel <* igazoló irus.:i!| 
együtt. A fiatalember, aki fölvette a bi • 
cát. a Bulyovszkv-utcai ginmáziunj 
Vili, osztályú tanulója, a becsületes, 
megtalálók emberfajához tartozott és j 
a kincsesei azonnal je'enlkezett a tő
kapitányság központi ügyeidén. Hl 
éppen ekkor egy előkelő svájci ur •<»’ 
németséggel jegyzőkönyvbe diktálta 
panaszát, hogy elves-tette í.argr b •íia 
cáját, negyvenezer frank tartalommal 
és néhány hivat r. o> igazoló okmány- 
nyal. Azonnal elvbe vitték a fiatalem
bert. A svájci ur a tárcában bo’d.iga 
ismeri tulajdonúra, gyorsan átszámolta 
a negwen darab ezrest, megnézte az 
iratokat, csodálkozva megnézte a be
csületes diákot és néf/j/ darab ropogós 
svájci ezerfrankost nyújtott ál a fiatat 
embernek jutalomdij fejeben- A ne.gy 
darab czerfrankost a becsületes meg
találó egyszerű koronákra váltotta és 
boldogan vette tudomásul, hogy IflO.OO > 
koronát kapott a svájci kereskedőtől 
Rövid tanulság e rövid rendőri hírből; 
Még a becsületes im gta’álónak is jobb, 
ma ezerfrankost lelni, mint holnap 
ezerkoronást.

SPORT
A labdarusüljainoksáfi 

startja
Ragyogóan szép tavaszi vasárnap 

délután kezdték él az 1919 20. évi
Jabdarugóbajnoksúg tavaszi fordulóját. I 
Már az első nap meglepetésszerűen1 
nagyszámú közönség jeleni meg a na
gyobb sporttelepeken, de a kevésbbé 
jelentős mérkőzéseknek is bőven akadt | 
látogatója. Ezzel isméi bebizonyította 
a budapesti közönség, hogy legked- i 
vencebb sportja továbbra is a foolball. I 
amelynek varázsereje napról-napra 
növekszik. Az elsőosz.lá'yu mérkőzések 
nagyrésze papírforma szerint végző
dött, meglepetés mindössze az volt, 
hogy az ulólsó helyezetlek közül a 
33FC jól megérdemelt győzelmei ara
tott.

Részletes tudósításunk a következő:
Magyar Testgyakorlók Kőre Nem

zeti Sport Club 4:0 (2:0). A kék-fehérek 
végig fölénynyel, könnyen nyerjék a 
játékot. A Nemzetiek mentségére szol
gálhat. hogy löbb tartalékkal - ifjú
sági játékosokkal — játszott. A gólokat 
Orth (3) és Nadler (1) rúgták.

Ferencvárosi Torna Club -Újpesti 
Torna-Egylet 2:1 (0:11. Rendkívül ér
dek feszítő. végig erős ira mu volt a mér
kőzés. ame ynek első részében az új
pestiek voltak állandó fö’ényben és 
Priboj révén megszerezték a vezető 
gólt is. Szünet után visszaesel! az UTE 
és állandó ostrom alá vette az FTC el
lenfele hálóját Sikerült kiegyenlíteni 
az eredményt tiabó fejese révén, majd 
a győztes gólt lleger fejelte A bíró 
\Vi énért és Pribojt kiállította.

Vas- és Fémmunkások -Budapesti 
Atlétikai Klub 2:1 (1:0). Ilungária-uti 
pálya.

Törekvés—Budapesti Torna Club 3 1 
(1:1). Amerikai-uti sporttelep.

Kispesti Atlétikai Club Terézvárosi 
Torna Club 2:0 (1:0). üllöi-uti pálya. 

Újpesti Törekvés Sport Egy'et— 
Magyar Atlétikai Club 1.0 (1:0). Margit- 
sziget.

W Foolball Club—Műegyetemi Atlé
tikai Foolball Club 1:0 (1:0). Műegye
tem.

233 spanyoihetsg, 36 halott
fl járvány csbkkenCjbsn van Január IB-ike óta 11862 meghate1 

godós és P37. halálozás törtónt
Vasárnap délelőtt érdekl ödiiiii k a halak meg éhből 0 férfi. 13 nő és. 2 | 

lisz.ii lőonosi hivalu’ban a span oi jár.' gyermek. Gyógyultan elbocsátottak 24 
vány l.tfolvása iráni ,s azt a íciviiúgo.-, férfit. 42 nőt és 8. gyermekei, trés agy: 
silást kaptuk, hogy a járvány csökkenő essres-en 229. A kórházban jelenleg 
tendenciát mutat. A szombati nap fo-. 289 férfit, 555 nőt és 42 gyermekei 
Ivarnál) a főváros I őrületén összesen | ápolnak.
:.?<S.? megbetegedés történt, halálos kb\ \ Zita* kórházban fel vei lek 9 férfit- 
menetelő összesen 36 volt. A kériile-'s nőt és 2 gyermeket. Meghall 1 férfi, 
lekben 203*an beiegedbk meg és 7-enj i n,-j t-,s | gyermek. Meggyógyult 19 
hallak meg. a katonaságnál 6 meghele-1 30 n”, és 9 gyermek, kpolá.s alatt
gedés ;'s 2 halálozás fordult c'ó. I van 174 férfi 174 nő és 78 gyermek.

A Szent (iellérbkórházban övszoen ('rés ágy » Zila-kórházlmn 372 áll ren» 
55 beteget vetlek fel. élből 22 férfi. 31 ! delkezésre, 
nő és 2 gyermek. A kórhá'ban 21-eu| -------

XtofflZMSÍG
A vss'rnnpi tőzsde. \ kávéházi ma

gánforgalom a tegnapi razzia hatása 
oláll csaknem teljesen üzletfelén volt. 
Bankközi forgalomban és tőzsdeügy
nöki cégek között néhány kötés jött 
létre emelkedő árfolyamok mellett. 
Berlin és Bécs erősen szilárduló irány
zata következtében a felfogás igen 
kedvező és bizakodó. A kulisszértéjjek 
közül Fabankot, Magyar Hitelt és Déli 
Vasutat keresték. Leszámitolóban ra 
is vevő volt, mert báró Madarassy 
Bcck Mnrceb külföldi uljával kapcso
latban, uj tranzakció lebonyolítása előtt 
áll az intézet. Egyik érdekkörébe tar
tozó vállalat, a Magyar Kevéske leimi 
Hitelbank, mint értesülünk, újból főkét 
emel, a Krausz szeszgyári részvénye
ket pedig bevezetik a tőzsdére. A kor 
lálpiacon az Országos Falermelö rész
vényeket keresték ma is, mert híre jött, 
hogy a Forestával való tranzakciói 
perfektuálják. A részvény erősen emel
kedett. mert áru nem volt a piacon. A 
Ganz—Danubiust egy csoport forszí
rozva keresi és vásárolja, de áru ebben 
sem volt. A nem jegyzett értékek 
piacán a Királymalmot keresték arra a 
hírre, hogy a vállalat borsót hántol. 
Keresték még az Ingatlanbankot is. 
A valuták gyengültek.

Egy érdekes pör a tőzsde fegyelmi bí
rósága előtt. Tegnap dél utón folytatta 
tovább u tőzsde fegyelmi bíróságé dr. 
Kiss Béla tőzsdetag fegyelmi ügyét, akit 
tudvalévőén azzal vádoltak, hogy a kom
munizmus kezdetén a régi világi'endszer 
ellen beszélt. Bár több tanú Kiss Béla 
mellett vallott, mégis a tőzsde fegyelmi 
tanácsa feddésre ítélte Kiss Bélát.

A postapénz és kékpénz. Az utóbbi 
időben ismét javul, a postapénz árfolya
mé. A tízszer koronás bankjegy dísz
ázsiója már eltűnt, sőt most újabban ke
resik a tízezer koronás bankjegyeket és 
legutóbbi napokban már 40—60 korona 
ráfizetés melleit keresték a tízezer ko
ronást. .Javult a bécsi kifizetés is. Bécs
ijén az utóbbi napokban igen erősen vált 
érezhetővé az ef felet iv pénzhiány és a 
lanyha irányzat egyik oka. főleg ennek 
tulajdonítható.

A kormány nem veszi át a Központi 
Jelzálogbank részvényeit. A Magyar 
Tőzsde mai száma közli azt a meglepő 
hirt, hogy a pénzügyi kormány nem 
veszi át a Központi Jelzálogbank rész- 
vénymajoritását a Wiener Bank«Verein. 
tol. Mint ismeretes, még Szende Pál 
idejében indultak meg erirányban a 
tárgyalások és már meg is állapodtak, 
hogy a Pénzintézeti Központ átvesz a 
pénzügyi kormány részére 6 millió ko
rona névértékű Központi Jelzálogbank 
részvényt. Természetes, hogy e refii kö» 
velkezlében a Központi Jelzálogbank
nál személyi változások várhatók, mert 
néhány vezető, akik a Wiener Bank* 
Véréin ellen exponálták magukat, most 
kénytelen lesz elhagyni állását.

Foresta - Országos Fa. Amint jó 
forrásból értesülünk, a Foresta és Or
szágos Fatermelő r. t közölt huzamos 
sabb idő óta folytatott tárgyalások 
eredni > •> 1 v;V! •
lat fúziója befejezeti ténnyé 'áll. A

’ fúzió perfektuálása céljából Sonnenfeld 
Lajos vezérigazgató az Országos Fa* 
termelő r. t. jogtanácsosával, dr. Len
gyel Mihállyal ma Wienbe utaznak. — 
Itt említjük meg. hogy a szombati utó* 
tőzsdén, a tr.wsakció lőrének hatása 

' alatt, az- Országos Fa részvényeit 3100 
koronával kereslek.

Az Öftermalő közgyűlése. A Mágyar 
Őstermelő Rées-énytársaság február hó 
14-én tartotta meg dr.- Horváth Lipót 
elnöklete alatt II. évi rendes közgyűlé
sét. A kögyülés megállapította az 1919. 
évi mérleget é.« eredmény-reánilát. A ki- 
nniiátott 1.425 066 34 K nyereségből 16 
korona, azaz 3 százalék osztalék korül 
kifizetésre. A közgyűlés az igazgatóság 
javaslatának megfelelően elhatározta, 
hogy az intézet . alaptőkéjét 15 millió 
koronáról 20 millió koronára emeli fel 
ós az újonnan kibocsátandó részvén:ve
ket. 16 arányban a régi részvényesek
nek 610 koronás árban felajánlja, egy
ben tudomásul vette, hogy a részvénye
seknek fel nem ajánlott részvények ked
vező úrban már mind eladattiak.

Tőkeemelések. A Chinoin gyógyszer
es vegyészeti termékek1 gyára r.-t. — 
értesülésünk szerint — február 21-éré 
rendkívüli közgyűlést hívott össze 
alaptőkéjének felemelése ügyében. — 
A Hazai Bank igazgatósága a jövő 
héten tartó ülésén elhatározta a tár
saság alaptőkéjének felemeléséi. — 
Alaptőkét emel a Magyar Általános 
Kőszénbánya Részvénytársaság is. — 
Tökét emel a Budapesti Iparbank Rt. 
és a kormány hozzájárult a Szent Ist
ván Tápszermüvek Rt. kétmilliós 
alaptőkéjének 4 millió koronára való 
felemeléséhez. — Wmi a' Első Ma* 
gyár Papíripar Rt. e bó 24-őre rendkí
vüli közgyűlést hívott egybe alaptőké
jének 10 millió koronáról 15 millió 

; koronára leendő felemelése ügyében.

A cipögvárosok közgyűlése. A Magyar 
Cipőgyárosok Országos Egyesülete Nm- 
gebauer Sándor elnöklete al.itt rendes 
közgyűlést: tartott, melyen dr. Bacher 
Pál főtitkár előtorjesítetttó év’ jelenté
sét. amelyet a közgyűlés tudomásul 
vett és elhatározta, hogy fölkéri a ke- 

' roakedelemügyi minisztert, mozdítsa elő 
i addig i?, míg a hazai bőrgyárak terme- 
1 lése megfelelően megindul, készbőrök
nek külföldről való hozatalát. Végül a 
válnsztHBokot ejtették meg. melynek so
rán Benedict. Norbertot elnökké. Neu- 
gebaucr Sándort társelnökké. Lichtmann 
Álikeát alelnökké megválasztották.

Amerikai történet 
felvonásban három felvonásban'

löszöl Royal-
APOLLÖBANI

Előadások kezdete: fél 4, 6 és fél 9 órakor

Figyelmeztetés! XcnkUehX:i 
magának, ha aranyat, ezüstöt, platinát, 
gyöngyöt, ékszert elad és neu fordul 
Fiechor Testvérek céghez, budapest, 
Vili.. Baross-u. 75. Legmagasabb napi 
árt fizetek, órás és ékszerészektől bár
mily mennyiséget átveezünk. Hívásra 

jövünk.

ügyleteket lebonyolít!! 
MEGBÍZÁSOKAT elfoi
kezes díjmentes .-. NEUSCHLOSZ > TESTVÉREK. VI., Lovag-utca 20-, 
Alapítva: 1W. Telefen: 7»-«. I

PÉNZ nk. TŐZSDEI 
adunk. Érte-

Elsner Oszkár
Főüxlet:
!V„ PÁRISI-UTCA 3

|Koronuberceg-utca sarok)

CSIPKÉK ♦ 
SELYEMÁRUK

Fiók
üzletek:

Kn<-<. 4a
RiOnei

♦ ♦ ♦

♦ SZÖVETEK
IV., KECSKEMÉTI-UTCA 14 

IKAfvi,n-tér sarok)
VII., RÁKÖCZI-UT 2 SZÁM 
VII., K>RÁLY-UTC4 3 SZÁM 
II., FŐ-UTCA 52 SZÁM 

|Batti>yány-tér sarok|

N»gy- 
iueeA-n.

ft. m.

Ma A FIAM APJA
Bohózat 3 képben. írták: Meal Miksa és 
Femer Atiksa. foriitt'Jtta: Kalmár Tibor 

és a nagysikerű variété-müsor Vasár- és <)nncnnan 
két előadás! Kezdete délután 3, és este tél 7-ko'r

BRILLIÁNST,

shorrlb^l! 
áron vesz

INOER *k»erh«z
Roitenbiller-utca 24
Telefon József 52-61

MOZGÓKÉP OTTHON
VI., Teréz körút 28 Telefon 144-98 

A fekete keztyüa hölgy. Ka landortórté-
net 5 felvonásban Rendezte; Kertész. 
Főszereplők: llarry. Walden és Lucj

Borecn
A jelmezbál. Vígjáték 2 felvonásban.
Pénztár d. o. fél 11-től fél 1-ig. d. u..3rtól 
Előadások kezdete-: 4. 3<6, ’ó8 éc ’-JlO.

ROSABERND
Gerbardt Hauptmann regénye 
után 6 felvonásban. HENNY 
PORTÉN a főszerepben

Ma először

az Umnlában
Előadások kezdete: 4, ’/47 és */»9 órakor

hátrányos hatása a

pipere-készítményekre

melyek ismét a régi kipróbált béhemi- 
nőségben kaphatók a következő árakon:

DIANA-krém kis tégely----------------8 K
DIANA-krém nagy tégely--------15 K
DIANA-puder kis doboz--------------- | K
DIANApuder nagy doboz — — 15 K
DlANA-toilletkészlet kié doboz — 35 K 
DlANA«toilettkészlet nagy dob. — 50 K 
DlANA-fogkrém — — — — 10 K
DIANA-fcgpor — — ------------ — 8 K
DIANA-uáiviz — — —------- ----  10 K

ROYAL-
ORFEUM

♦
.Minden 1/..7

este *■ / órakor

R ' Kezdete 
Q ■ fél hét 
y! órakor!

KABARÉ
_.L)--------------

Csillagok csillaga 
Zerkovitz-Hannath operettje 
4 Orelly, Stródy, Mtmitaía, 
Clarton és AVendlni a világ
hírű vanete attrakciók.

Hordár! Csirke. 
Hcncida és Boncida.

Bajnok. A jósnő. 
MenyorszAg-felé

Dr VÜKEDr- .r^~r • ...........isx/sx
” '■ (tprM. VII .FAköcvl nt:(fe f.. „t

Felelős szerkesztő-
SZOMAIIÁZY ISTVÁN

Társszer!; cd/tök:
Dr. ELEK HUGÖ í« PAJOR M i n ‘.S

„UJSACiÜZEM" R.-T, BUDAPEST


