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NEWTON
Nem az erő és energia ehnéletót 

jktvámjuk az alábbiakban fejtegetni, 
■ szó sem lesz fizikáról. Newton 
i Izsákot nem zavarjúik békés álmá
iban, csak arró] az interpellációról 
emlékezünk meg, amely néhány 
nap előtt hangzott el az angol alsó
házban Newton lord interpellálta 
meg az angol kormányt a magyar 
kérdésben. A nemes lord, talán ké
sői leszármazottja a nagy fizikus
nak, mint nevéhez is illik, fölfede
zett valamit az angol parlament és 
igy a világ közvéleménye előtt. Nem 
uj erő- és enegiaelméÜetet fedezett 

íföl, hanem fölfedezte — Magyaror- 
■szágot Elmondta, hogy Magyar
ország jobb szándéleai ellenére sod
ródott a világháborúba, hogy az or- 

’szág sokat szenvedett a íiáboius 
esztendők alatt és úgyszólván tel
jesen tönkrement a bolsevisták 
uralma és a románok megszállása 
alatt. Magyarország többet szenve
dett a román megszállás alatt, mint 
Belgium a német megszállás alatt, 

V— mondotta Newton lord.
Boldogan és reménykedve 

emelünk kalapot az angol al
sóházban elhangzott interpellá
ció előtt, amely azonban csak a 
1 évkezdetét jelenti a megértésnek 
és az igazság győzelmének. Az an
golok már oly sok nagyszerű föl 
derítő expedíciót vezettek távoli vi
lágoknak ismeretlen tájai felé, már 
oly sokszor keresték föl az ember
esők szigeteit a kultúra nevében, 
hogy igazán nem csodálkozhat
nánk, ha most az egyszer Európa 
kellős közepébe vezetnének földe
rítő expedíciót és az emberi kultúra 
nevében megismer ked nőnek Ma
gyarországgal.

Az angol faj uralkodásra termett. 
És ezt a nagyszerű tehetségét min
denkoron nagyszerűen össze tudta 
egyeztetni a kultúra és az igazság 
eszméivel. Bízunk benne, hogy az 
angol faj eme nagyszerű tulajdonsá
ga és erénye nem éppen a magyar 
kérdésben fog ha jöttééit szenvedni. 
Mert a mi hitünk és bteodstmunk 
végtelen. Olyan végteleiv mint a 
csillagok világa, amelyben Newton 
lord lánípptiiü őse uj törvényeket fe
dezett föl. Végtelenül és wirgiwfnl- 
hatatlan hittel bízunk, hogy Ma
gyarország feldarabolása és kifosz
tás.'!, elliprása és megaiáaáwi csuk 
rövid áléig tarthat.

Az első rcményMiflér már megje
lent Newton lord föhMólalácában és 
lehetetlen., hogy a sötétség még so- 
káig tartson. fcpp ezért Mvho nem 
volt olyan fontos, mint mostaná
ban. hogy összefogjon minden be
csületes magyar és egyesült erővel 
dolgozzék a haza javára. A világ 
figyelme kezd felénk fordulni és a 
népek millióit sem lehűl sokáig 
megcsalni. Az igazság minden vul
kánnál hatalmasabb erővel tör utat 
macának. És amikor az iCiraőf 
győscdelmeskadtk, nekünk mafya- 
roVnak ünnepre wtmmH

A nemzeti hadsereg 
előnyomulása

M!**B,**,*pu s x ént m ? ’< só

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A magyar nemzeti hadsereg esapatré- 
szei f. hó 28-án Kunhegywaí éa Ecyeket szóitetták meg. Mintán a rmaán csa
patok a Karcag—Kőrih torkolat vonaltól csak március 2-dn vonulnak 
vissza, saját csapataink előnyomulása ezen napig szünetei.

A Magyar Kurír jelestic .4 nemzeti 
hadsereg pénteken tartotta Törökszent- 
miklősra ünnepélyes bevonulását. .A 
lakosság nagy lelkesedéssel, lovas ban
dériummal, ünnepi beszédekkel fo
gadta a bevonulókat. A románoknak 
Tőrökszentmiklóson véghezvitt külön
böző pusztításaira jellemző, hogy a 
községházát, melyben az állomáspa- 
rancsnokság volt elhelyezne, teljesen 
kifosztották, berendezését feltüzelték 
és minthogy a légfütési készüléket nem

Ka válasznak sneá
Hatiwsrszíg kormányzótól
Horthy Miiiitóst 0«syi»MMMi’as wálasxflja msa a 
niQinzatsyüíes — C*a!c a jöv* ha en alakul w»ea 

ax ul hermarny
(A Hétfői Napló terdősitójától.) 

A nemzetgyűlés az elmúlt héten letúr- 
gyaüta a kormúnivrórót szóló törvény
javaslatot. amelyet a hivalalce lap va
sárnapi száma közöl és amely tegnap 
már törvényerőre is emelkedett és 
ig,y a nemzetgyűlés

hétfőn megválasztja a kor
Hiányzót

Mást már kétségtelen, hogv a ucui- 
acte.vülés egyhangú lelkesedével

Horthy Miklóst

emeli a díszes és narietentösfoái inéi-

A nem>z<eWiilé»nek rz a határkövet 
jelentő ülése hétfőn délelőtt 10 órakor 
kezdődik. A Húz elnöke Rukvvstks Ist
ván tel fogja hmm a ■emorirvútesl- 
hogv a törvény »'-«Mw’fl'cn vábmaa 
meg Magyarország kormányzóját, 
iáin* megkezdődik a szavalás. A ké^'- 
riaeáók odmizertot adják 1? <uutvj-a*ai 
k«4. és a válftsrtíh -rednnéavéiM'* Hktr 
deUáse után az ettük indítványára kü>- 
deátóég megy a merrálawkrtt kor 
uuisrywiffll A k»Ü<W44»w?b*“n minden 
iniirl kéiwisekw l*«u ée» ve»e4ő’c 
Prohás'ka Ottokár Sockcsfrhrnmr 
péwúike és ncm«etayü>é»i lréyiviheiőjc. 
aki Horthy Miklósnak luiKu! :wija, 
hw « nemzetgyűlés

őt válasrtatla way Magy»iCr 
orfiság kormányrtjává

és egyúttal RAéri. tayrv a méMóuago! 
elfogadva ieimijék meg • iwmrefgru- 
!é« mówb sióit és

tegye le mkiH.

H őrt hu Mikim eautam a HíHatteeg- 
gel a Házba magy. ahol m elnök üd- 
vMI *, mire a kemwáayeó leáaaai az

tudták hsaználni, a termekben elhelye
zett UHjfMkhoz. a kályhtscsöveket az 
ablakokon keresztül vezették az utcára.

Kisújszállás és Mezőtúr községekből 
a román katonaság vasárnap vonult ki. 
.4 megelőző pénteken és szombaton a 
románok ebben a két községben nagy
mennyiségű baromfit, tojást és mala
cot harácsoltak össze s nagy dinom- 
Mnoniot rendeztek. .1 12 éven felüliek
nek bofbünfetés terhe alatt meg volt 
tiltva az utcára kilépés úgy éijel, mint 

| nappal.

a kormányzó bestédet intéz a nemzet 
gvülés tagjaihoz.

Természetes, hogy erre a n.;gvjelen- 
tőwgü eseményre nemcsak a nemzcl- 
tfyiHéa. <h? ar <ynrir. ország és a fővá
ros is készülődik. A nemzetgyűlés tag
jai ünnepi ru-háb&n jelennek meg az 
ülésen, a főváros pedig fellobogózta 
«zt «r aráremWw. abol a karmám ló ha ' 
larlni fog. A Gcflért-seállótól a V’ám- 
hsizí, Muzeum-, Károly-, Váci-körútia
kat és az Alkotmánv-utcát már vásár
im zászlókkal és drapériákkal díszítet
ték fel.

A konuánvzó eskütétele lilán Huszár ! 
Károly miniszterelnök miomtmn beje
lenti kormánsiáttak lemondását. A 
konaáayeó • lemondási rlforjadja és az ! 
ui miniszterelnök d ez i-r nála sóig a jcs 
lenlcgi kabinetet , megbízza az ügyek ‘ 
vitelével. Az

aj Mtatastcfcliiök

sxcanHvéi il<*»töen mág mindig a i«‘g- 
fiélewbb kíMuhmóriók hadhalók. A ki* 
í’aadwaart <sH«wrz< waágúiul óhajtja 
o mmbrtwrítv-ki állást, mint :< ke 
resaténv nemzeti i?ár1 Tegnap igen 
komolyan •r<é» került egv sokfelé na 
gyón •. im. Rádau Gedeon
gróf Pealrármrw? főiapáujának nese. 
A kercaaténv neaaarti párt azonban ei» 
Ittwi ezt u tervet, mert Itádav (irtleon 
a középpárthuz tartozik. Ezenkívül Pál 
lavieini Gvönrs. RubineL és mások 
nevét ciwleyfeik 6 saő ven 4nr*onaí Al
bert grófról. I Hétfői Napló vrlesii- 
lése szerint íuonben

Appmayi Albavt mrm éhaj
* ddthHBerint a kuhlMet élére 

kerülni

Nemt lartjúk káaártnak azt som. 
hrarv Hasrár Kiró ívnak mmkáMégát | 

nagy óMomoW mAMnveéva. a kor- 
náeraó birsa met ok sí Hrmdng.

KülWldWjsáS’iröRButírípesien
Eljöttek a kormányzóválasztésra

(A Hétfői Napló tudósítójától.)
A kormányzó választás, mely Magyar
ország történelóben korszakalkotó, a 
külföldi sajtó figyelmét is felénk írás 
nyitotta. Szombaton éjszaka Becsből 
Budapestre jött Leopold Mandl dr., 
lapszerkesztő, a külföldi újságírók 
bécsi szindikátusa elmükének vezetésé
vel dr. Paul Sievers, a berlini „Ger- 
mania“ és a bécsi „Üonauland" tudósb 
tója, Iíans Puchstein. a berlini 
..Deukidie Allgemeine Zeitung" szer- 
kszlőjc, dr. IIiuis Eiscle, a „Kölnische 

j Vokkszeibung" szerkesztője, dr. Ernst 
| Griitteflen, a berlini „Tiigliehe Rund- 
I schau" szerkesztője, Izidor Steinhardt. 

la „Wiener Mittagsposl" főszerkesztője 
és Gustav Grünhut. a „Nürnbergeí 

' Zeitung" munkaiársa.

A külföldi újságírók vasárnap déU 
ólütt Huszár Károly miniszterelnöknél 
tisztei égtük, délben pedig a budapesti 
külföldi újságírók szindikátusa ebédre 
látta őket vendégül a Hungária-szálló
iban. Délután az Ott hóm kör vendeget 
voltak. Az újságírók ma délelőtt jelen 
lesznek a kormányzó választó, ünnepé-
lyes aktusán, amelyről kimerítően szá
molnak 1m« lapjaikban. Itt időzésük 
négysöt napra van tervezve. « ez idő 
alatt valószínűleg Horthy Miklós kor
mányzó fogadja őket, de alkalmuk lesz 
a magyar poHlik-usokka! is érintkez
nek és a magyar álláspont;4 itteni fan* 
preosaióik nyomán, főként a bekeszer- 

: zödés tcknvtotélbcn. lapjaikkal ismer- 
I telni.
I

Maiiitj lön eisM n üseíörö 
romániai csapatokra

A meciyaroryaiifeg! 
Fcmftnok áruló vesére I

A Pesler Lloyd tegnapi számá
nak vezércikkében folytatja na^v 
feltűnést keltő leleplezéseit a ma
gyarországi románság áruló vezé
reiről. akik ma Nagyroinánia poli
tikai életében vezető szerepet ját
szanak. Elsősorban említi Christca 
Miron nagyszebeni érsekei, aki ma 
a görög-keleti románság ő.\*/.eséué■ 
nek egyház fejedelme. Ez a főpap 
háromizben tó ünepélycs hitvallást 
tett a Habsburgok és a magyar haza 
iráni tartozó hűségéről. Románia 
hadüzenet után. lOlfj. szop lom ht»r 
21-ikén Papp Sándor aradi püspök
kel együtt igy nyilatkozott:

— Mély fájdalmunkra Románia 
hüfcégesküje ellenére .alávaló nrkhm 
széttépte a szövetség kötelét eit és 
fegyvert fogott tulajdon testvér ’i 
elien, akik két éve \<dóban hihetet
len kitartással küzdenek a monar
chia ellenségei ellen. Azok, akik 
kénmníató szavakkal ajkukon és a 
rablás végvárai srivükben hatá- 
raiakM átlépték, nem lehetnek test-
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véreink, hanem a legvadabb ellen*| 
Macink. Állati ösztönből gyilkosai 
lest véreik nik és apáiknak. Igen.' 
bűnös és átkos vágyódásaik foly
tan vagyunk ma legnagyobb és lég. 
cngesíl!r*!ellcneJ>b ellensége’* 
akik tegnap még testvért !k 
lünk. A vér és a 
követeli tőlünk, hogy bériül hetctle- 
öül harcoljunk ellenük.

Amikor az antant-államok kor
mánya jegyzékben érlesi lelték tu . 
Egyesüll-Álalmok elnökét, hogy ők 
:< különböző nemzcl lseiknek, te
hát a románoknak is ..hívben já-í 
röm" alő! való fölszabadítását tüz-lwílf 
lék ki célú!, a magyarországi ro-jay'.

is, — ■s“l 
crdélvi ni

és b
■ik mi, 
í vol-

I Tincs rét szava
’i■ A:cjí őröl jelentik a Magyaf Türii- 

Jrodán-tk: De Fournadre tábornok s. 
gedi városkorm.uiyx’ó a város és un;, 
óirülole ft'íö'ii impórluxnot 1020.

| uiári......................................
i gári
E»
közzé, 
a/.oknak, . 
körbe- ábau

nőm 
hogy 
széniben 
; karta kimétai a 

dióstól anie'iv bizonyosan sulyo-?.l 
1 v.di.a a francia inrgszáHágnál, ha

évi 
•cíus ebeji hatállyá! a magyar pol« 

és katonai hatóságoknak a din iV. 
alkalommal hirdetményt tett

amelyben kösi-ön. fyi mond
akik parancsnok áfca gya- 

i támogatták*. I /..udaoi- 
kivsio} rgvi’ÍH't. rsa-k 

Szcgedc; :i bobex izmus 
javü védje. Lkamig) 

városi elv inejí- 
b izony osan súlyosabb

inti

ágyon. Az orvostól sört, kér és aziránt 
érdeklődik, hogy meddig lógja ágyhoj 
kölni vz az „ostoba b.istóritr . A fi.Afif. 
Kentböl PoaIív került inteirr-’ns arcú 
katona egész olkoinörixiik. au/; >• 
hallja, hogy 14—2ü napig ágyban 1.41 
maradnia, mozognia sem s/ubad és Ivjy- 
: l.ibb kél hónapig nem leh-c? szó sör
ről. ÁLkozolt és ostol>a históriának ne
vezi az Ó-utcai esetet i-s mi’giílég^dcl- 
ten mosolyom amikor rrtesíil- Jiogy a> 
operáció tulsegitette ;< vu'/ö'.yen. Ma 
délután bíTjlars:.! is nu giútogatták én 
ők mesélték <•?. Ju'-gv c, heves olasz jc- 
lenlkezett felsőbb parancsnoksúgámí 
a iniréitfilet után.

Az iniernacicmúlis szerelmi dráma 
magyar szereplője, il. Ella ed lig ni;.a 
ii. ni jcleiilkczelt rlehi wi p,;
;-:r.’nl losagjánál aki ha lo' egyul. 
biztosan elviszi hazájába a hideg . nő 
magyar nők hírét, akikért olasz bír 
saglierek gyilkosság! kísértein! követ 
nek et az inlernucionális ilndapesfes 
I92ö-ban az O-iitcábnn.

Uj áremelést határoztak

Szegedet ma adják át a 
franciák a magyar hatóságoknak

| A francia tábornak szerencsét kíván Megyarország talpraálütúsáhcz 
| vérre! gondolkodhftlnék^ de maidon 
I idők múltán r;i fog jönni arra, begy 

vol ak az elhibázott kezd i 
meg fogja szí1 lelni a nagy

lírák Ferencnek Ferenc Józsefhez in- 
tvzf’tl e szavait: ..Nem háborúskodás
ban. hanem alattvalóinak bélés rgyc- 
■üli'sében megclégedrltscgébcn rej
lik cgu ország boldogulása.

De Touniadrc iramra 'ároskor- 
nrjavz'j tábornok Ilav-moml vc?rrknri 
urnugv kíséret ében felkereste Vasck 
Ernő dr. fői qx'm-kormánylúztosl. A 
tábornok ludutta n kormánvhiztoss. 
hagy az impeti-unmt a francia meg- 
.'áttó csapatok hétfőn délelőtt adják 

át u magv.rr hatóságoknak. Ó néhány 
iwüg martul Sz.-uvdcn. de csui-k mini 
maflántm>ber. A főispán Szeged város 
közönsége nevéhea iiK^/k'iszö.nte a tá
bornok figyelni ességét és előzéken v •<'- 
git. amit a város köz<".nsé£'■ .el ,/om» 
l.cn !:inns>lo!(.

mánsúg vezető politikusai 
köziül-- kivé'.cl nélkül az 
kormányzót,'vnócs tagjai, • a ki
rályhoz intézőit föliraíbnn tiltakoz-! 
lak az ellen a föltevés elleti, mini*' 
ha a magyarországi románság ide- i 
gén uralom ídatt élne.

--- Mi románok. — k!v szólnak a ! 
föliratban, — szabad és egyenjogú 
polgárai vagyunk a magyar bnzá-j 
mik. Nekünk a nmg\ar fzent ka- 
róna uralma nem idegen, mi nem*

■ ■ Román Mráidiáitocte 
a területeken

meggyőződésen alapszik e maga-j 
tartásunk, mert Imijük, hogy aj 
magyar szent korona ténye és rae- • 
lego a jövőben is hivatott arra, hogy' (*•*! A/17 Jiidú.atójin'.r'.k- jel- 
a magyarországi románok kullurá»i A liunteinilé február 2-1-11.i 
íjs, gazdasági, politikai fejlődéséi i J'órzfthnas adatokat közöl a 
biz.to-ilsa. Mi, magyarországi fo*! reakció garázdálkodásáról, 
máitok, tűrhetetlenül valljuk, hogy | ^ürmt a politikai elítéltei.; 
a magyar szent korona uralnia rneghulaLlja a sía’tzrei. A uaditör
tartozunk, o megdönthetetlen aka-1 venysaékek ezerszámra iíéLnek
• atunk véJ/.’hnében béreznek fiaink 1 ártatlan emb a-ekel. Nemrégen I múlva 
fa ez akaratunk biztosítása érdeké
ben a hazai román nép továbra is 
ftitzde.ni fog minden szellemi és fi- 
t]Imi fegyverrel.

A cikk fölemlíti még, hogy Ha
mu Gyula, aki a háborúban mint 
tüzérzászlós vett részt, irányította 
ur első áffyiilövést a felvonuló ro
mániai csapatok dl n és hogy 
L-oerúi, az erdélyi román csapatok 
főparancsnoka, közvelleniil a Ki- 
rolyi*forradaloni előtt a Mária Te
rézia-renddel együtt magyar báró-, 
sáyot kajxytt a harctéren lanusitotl i 
b ősicsséne elismerésé ül.

A legfelsőbb tanács kél 
csoportban mtinkáikodik

ÍA M. T. I. szikiutávirala a budapesti 
rádióállomás utján.) Londonból jelen 
tik: .1 legfelsőbb tanács elhatároztad 
hogy két- csoportban fogja folytatni] 
munkásságát. Ar első csoport a gazda- 
sági és termelési kérdések vizsgálató _____ __________ .... „ ,v
wd foglalkozik, míg a második ette, ax ó- és Gróf Zichy Jíaö-utca környé

kéről. A szórakozás a hajnali órákig 
jókedvű, kicsi* hangos niu.Mozássá 
viölto ki magul. A magyY.r lányok • 
az anjo) gyalogosok jókedvű túrsasá- 

i gát tizenkét óra tájban néhány olasz 
borsaglicre egé*.ritetto ki kedély ?s ncm- 
zelköei c-gyütteuM! és ez a múl.Hó lár- 
MíKág az éj folyamán teljesen összeba- 

“ ‘I és kitűnő tokajit ib

un ;■ 
szállástól unv. 
leli volna .. 
azi oJv nemzetek hajtották volna vérire, I 
aindvckiiek a maii var énh'kekkcl és ‘ 
aspirációik vamtal

A várvs-korniánvzó igen!
i^ziiHán z«*renv.Aií ki\ n .Mu.^varor- . 

falpraúHilátatbív. i ./ az omág I 
:ué-» tu1 szuren.r.s-'l’fn. •..hí

Fomtástoen tsstawak
Gén/, február 29.

pá lóval. egyszerűen beledobják 
Dnu*:-; 'terhe. fnculet és Cinffurftiiiu 
miniszterek kijeleiilelték a parla
mentben, hogy büszkék ezekre az 
’-^eiuéHvekre. 4 rnagyur foglyok 

, i.í<o'ÍM.’(4<7ir(i piisztubiak cl a hóban 
.•I ■■'.? (agyban. A kormányt rövid üjő 

<•mu. rek.el. semrégenl muiva katonai diktatúra váltja i •. 
nyolc gyermekei ítéllek d összesen • Anerescu tábornok clnöklésévcl. 
»« etztenSei ingfuizhünteh'are. Aki p nlsfthb körökben forradalom kilő- 
nincs megeló,'(»dv< a román okku-' résétől tartónak.

<‘.4 MTI .tudósítóját 
A H untat fiié február szama 

román 
A Lap 
szitum

el a fodrászok
A hajvágáa ára tizenöt korona Iösi

I (*A ff. .V. f.dé,silójától.) Négyszo

• fodriVszmester vasárnap •k’lután x 
Molnár-utca I-. számú házban nagy- 
gválést tartott, amelyen a drágaság 
okozta létkérdésekkel fog!;’lk«-zlak. á 
szónokok előadták, hogy az Árvize 
.Múló Bizottság á'lal a mull év novem 
berétvi’ enged élvezett árszabást a írná 
árak már régen Inlhalad'.ák. Sokszái 
pcrc?ntlcl cm il.j.M-.k a fodrászat! 
cikkek, drágább lett a szappan, a hai- 
víz. a 
feleli 
Ezzel 
i.’k ü

Vanczák borbélvm. sler indítványá
ra elhatározták, hogy nz Országos 
Központi /^rvizsgáló Biz. tlságot kérni 
lógják, hogy sürgősen emelje a bor- 
bélj'lar'fál. mert a szakma válságos 
helyzetből vau, a borravaló eltörlésé
vel a segédek keresete nem áll arány
ban a megélhetés követette anyagi 
szükséglettel.

.4 hajvágás árút tizenöt koronába* 
kérték megállapítani. \ géppel val4 

? nyírás dija tiz korona iesz. Egyelőn 
három korona marad n borotválni 
árq. mig a borotválás lehűléssel, vagy 
hajusznyirá'.a! öl koronába fog ke- 

í riilni.
' A gyűlésen sokan azt követelték, 
, hogy liiggrtknii! az Árvlzsgáió Bízott* 
; sáj: döntésétől, már iétföEd kezdve a 
magasabb lariía szcrini dolgozzanak, 
aa a mérsékeltebb mestereknek sike
rült a hangulatot csillapítani, ellen- 

í Len a tarifaemelés engedélyezéséi a 
legrövidebb időn bdíil köve'elik.

u

I
brillantul, a mosás és mindenek- 

nie.f(lráp«i!lak az élelmicikkek 
szemben változatlanok marad 
fodrászok maximális árai.

:

tt'it az angol katonára és a vele együtt 
távozó nőre, amire a lovugias angol 
elcsen viaszulI. Az angol és olasz ka- 
tor.a közöili összeszólal'kozás 
tcból \a!ó távozás után nexn 
féJbe. ? ■ - -
majd téHloges.-, 
:’<‘k hevében ..: 
tolta revolveréi

l.kd! sikoltás követte a lövést é„ 
angol az () utca 12 Ős számú ház előli 1 
összeesett.

A hirtelen támadt zavarban az ej- 
szakai társaság tagjai széís,:.iludl;;i:. 
csak egy angol katona maradt az , 
m. letk níil fekvő hajtársa mellett. A 
logközc’.cbbi rcndőrörKtem inén lökért 
lelefonúll, akik bekötözték az 
katonát év u Rókus-kórházba 
tolták.

A Rókusbán a fiatal angol írásaiból 
m^áUapttolták, lmgy Cyril Bennaíf- 
nek hlvjáik. Kent tarloműnyban 18Ü9- 
ben szüh'lolt és Troublídgc tangvrnagy 
I.iséwtcvcl fobnnir ekjén jött Buda
pestre. A mentők eszméletlen állapot- 
bán hozták iie a Rókus*kórházba, ahol 
megállapították, hogy haslövési szen
vedett. a béksatornákat szakította ka- 
vesztül a golyó és csak abvan az eset* 
ben mculiolö meg. ha azonnal nj«í* 
operálják.

Dr. Uöiun János ügyeletes orvos 
•/ónnal föllmzalla az élatve-öziÍvesen 
.érült 21 éves angol katonát a műtőbe 

és éjszaka 2 órakor megopcrúlta. Az 
oprnknó kitünően sikei-ütt, « golyót 

a hasüregből és Cyril 1 
... . . . ... t az első emelet 34. szüniu

bat lehetőleg tanárok és tanítók gyér-; óta együtt mulatott, nesn ót, hanem | kórterembe helyezték d. ahol vasúr- 
mekeit, vatMskühlnbség nélkül. A j egy fiatal- róesás&rcu, kékszemü angol l nap dótelötl mór eszméidre tért, 
gverme.kekcl minden \ .dőszinünég sze
rint Amatfl-bnn és Sorrenfo-han helye 
rik el. Az olaszországi ^ycrmoknyartl- 
tatásra vonatkozó intézkedéseket még 
ezen » héten fcvnnatosilják. Budapes* 
len az akciónak lelkes wzóze Ceruti 
Vrltorio. a budapesti oUum poltfári 
misszió vezetője.

tóir Mis 
Nemzetközi szereim! drítwo egy ma 

gynr nő miatt
ót Hétfői Napló tadóf.itójáló1.) 

Szómba lan éjszaka véres estímény ját
szódott le Budapesten az ó-nlra 12-ös 
számú ház előli. Egy olasz bersagHeré 
rálött ca?y fiatal angol katonára és a 
dráma után eszméletlenül vérébe fagy
va maradt a pesti aszfalton a fiatal 
angol gyalogos.

Az esel előzménye egyszerű és 
szimpla éjszakai történet. Az ó-utca 
egyik éjsMükítí mutatójában angol ka
tonák szórakoztok néhány k.mynyal

a muia-
............ szakad í 

A^^uhán folytatódott a cjvódás, 
égre kerülj, a sor, ami

olasz katona dórán- 
•s ráhitt az angolra.

•••••. „ és az

port, amely a külügyminisztériumban 
székel, a török békeszerződést készíti 
dő. Valhányszor szüksége merül föl. 
a két csoport egy üli es ülést fog tar
tani. A második csoport tagjai a kül
ügyminiszterek és a nagykövetek.

X. n i Míság az éj folyamán teljesen összeba-
VtűZCr ^yerCK! rátkozotl. Pezsgőt és kitűnő tokajit it

Olaszországba megy
A rómr.i városi hmüc’ elhatároeta. hódolatnk#t a Iwvlgyfk irányában, úgy 

ziogy óz ínségei szenvedő, tvije^’n le 1 hogy fóTknifő tájhnai már minden id> 
gyöngült, magyar iskolád gyermekeket j R*n vendáfürtk megltdálhi válaszfalt- 1 
már n lovászi hónapokban olasz váró- i ját a hölgyek kövük Csak az egyik I 
sokban elhelyezi. Egyelőre ötezer maJ vendég sértíMötl meg azon, hogy cMávolilottóik
gyár gyermeket hozatnak Olaszország-1 B. Ella wevü hölgy, akivel tizenkét órai B< nettet

gvafogmt vútasBtott. Az olasz ki teje-1 A Rókus-kórházban meglátogatta a! 
rést is -Kiolt neheztelésének, azonban ' Hétfőt Napló munkatársa az Ó-utcal 
u nő nem akart lemondani angol g.i I jzerolmi dráma angol, szenvedő hősét, 
vallór,iáról. fáiwág hangulutát kis- i A 7-rs szűnni ágyban fekszik Cyrill 
ré ksxélyezelté tette ez uz incidens i neonét, kél villamos baleset súlyosan ; 
úgy, hogy fdkettőkor íiz.'livk cs din- sérült áldozata között. Egészséges ar ; 
dúltok m Ó-lt'cfli mulalóbcM, Az olasz cát a fájdalom kicsit elsápastiofla, de ’ 
lawagherc g távozásai mogjogyotet < árért mosolyogva fekszik a fehér kór* i

1 örv dr, Kohn Pálnó, szül, 
| Braun Kelén, mint uoju. ösv. 
| Kohn László né. mint anyja a
• magul, és az (’snz.’s r.»! on$óg 
■ nevében mély fá|<talomma! ,je- 
I lentik, hogy a ieggyöngédebb 
I férj, fin. testvér és rokon

I Dr.Katin Pál tJgwéd 
| 1920. február 28-án az ember* 

szeretetnek és jótékonyságnak 
szentelt élete GB-ik évében hir
telen elhunyt.

Temetése f. ú. március hó 1-én
. déli 12 órakor a rákjskeicszinri 

izr. temetőben lesz.
(Kilton villamos a R6kus-k<’r- 

bfizfól lóit órakor indul.)
Kovács IgiHc. Kovács Manó 
fivérei. i)r. Fhsoh S.'lainonnd, 
Kohn Emiliu, Békés Mártonná, 
Kohn Fánny, Sárosi Adolfné, 
Kohn Hermina. Braun Gusztáv- 
né, Kohn Ida, Rctncr Manóné, 
Kohn Tera, nővérei. Dr. Flesch

• Sul&mon. Békés Márton. Sárosi 
Adolf. Braun Gusztáv, 
Manó, dr. Ralog Sándor, sógo
rai. Kovács Ignác.nó. özv. Képes 
Nándorné, dr. Balog Súndomó,

___  ___ sógornői.

Rcinrjr

/
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bírni kezelésbe volték néhai zom-j 
pléni Moslcovic Géza körtvélycsi és! 
Weinberger János paszlicsi birtokát | 
is, úgyszintén a fiikot. retM’si cukor i 
gvárat.

A Magyar Országon Zenemű ve
ti Tanács megalakulása. A val- 

küzoklftlásügyi miniszter a Ma- 
á Zeneművészeit Tanács 

Hubán Jenőt. Ü2vvc7.etö ■ 
Szcndu Árpádot, előadó-, 

hóivá

íöbh 111

gyász házából Fűik Richar- 
iiajKikbau elhusiyi jeli-, nj- 
cs írót. A gyászszertartáson 

■2 író Egyesület részűről Ihi-

szórnia:íi uu 
emelked ist h 
gedés törtön 
íovsul kevi ‘. 
uvesb k n vá 
nyol járván, v 
nem >/..bud.

— Szomb: 
betegedis is 
kerülelekk.n 
ine'.rbcleredési és bárom írni 
lanteltck Le. A Szent Godé 
huszonháioiu bele; 
nyolcán hallak mex 
mind'?.-:>zr c$(v ! 
Ilt m-Vrvcn hallak mi 
kél ■megbele*v/lés foríhiil

Január lizí’nőíöíi':kn 
na I llában Jd.GitS m; gbelege 
halálozás történt

TELErC-NSl’ÁMA ÍNK:
Felelős szerkesztő — — --
Szrrk; • ''???••; - ------------József
Kiadóidvatat-------------------------

'1. T. 1.1
k uk’.mrd temelétii. V.i .ái 
!:;!.! 1 J órakor kísérték utol 

.ó Htjára a kcrcpesi-iití róni, kath, 
emelő 
Ipt, a 

s; ifi írót 
az Ujs: 
bár Mihály főíilkár í- Újvári Pó-j.

fillér j( leniek ni •/ Ölt voltak ; . 
azonkívül sok.ni a fővárosi’
ii'ők. ujsigirók, fineszek világából. • I 
A Jókri-b.'j dlel fi. lakarl koporsói! • 
virágok J/or;i(illúk. Az egyházi szer 
larlás u’án Lippny Gyula dr. az uj-’' 
ságiró-fi'sfiiloh k, Lenkei Zsigmond 
pedig a moziiiók és a tnoziszakina ( 
nevób' n mondnlfak meleg búcsúz-'- 
la lói.

- A Marlió-ulvui fogház, vörös pu-‘ 
ranc£<noí<ai. A proletárdiktatúra el-.ói 
napján a vörösök a fogházakat ,is ural-' 
műk alá vették. A Murkó-utcai ügyész 1 
,ég fogházál ?.n dr. László Jenő ügyvéd 
vette át a parancsnokságot, akit időköz, 
hon halálra ité'-ék és kivégezlek. 
Ugyancsak a Markó utcai fogházban 
leliesileltck. mint poliiikai megbizo'Jak 
szolgálatot Hori>át István gyárímunkás 
Kecskés Imre fogház.őrmeslcr és Pap 
Lajos fogháixir- Ezen bitorolt jogkörük, 
ben a bűncselekmények egész tömegét 
követték cl. A vádlottak bűncselekmé
nyeinek száma Meghaladja a másfélcz- 
rel. A vádloliak terhére rója a vádhaló, 
súg a túszok ieiarlóz.'aku.át és fofivalar. 
tusát, de bűnül rója föl a vádinditvány 
azt is, hogy a fognúzha a polgári fog
lyok számára behozott ruhanendieke', 
egyéb főiszerelési tárgyakat és élelmi 
szereket ellopták Ma tárgyalja ezt az 
ügyei a budapes i bünletŐtörvónyszéken 
dr. Surgoth Gyula táblubiró tanácsa a 
gyorsított eljárás szabályai szerint.

— Üngj’ilkos kereskedő. Schreiber 
24 éves kereskedő Wesselényi-utca 69. 
szánni házban levő lakásán öngyiikos- 
a.sági szándékból magára Kitt. A golyó 
a Jxordák közölt hatolt a lueHüregbe. 
A mentők súlyos állapotban a zsidó- 
k órb á z*bn s í.á 1 !i I o! t A k.

— Bromotdatot ivott Melüiwr Fe
renc 35 éves fodrász a Szentlélek-tér 2. 
számú házban levő lakásán öngyilkossági 
szándékból bromoldatot ivott. A kihívott 
mentők nyújtottak neki els£ segélyt, gyo- 
monnosúst alkalmaztak és az ék-tunt bor
bélyt a lakásán hsgyták.

Elgázolta a szemote&kocai. Golhu 
József 7 éves elajniiskoliú I. oszlálv ti ta
nulót a külső Váci uton a Schlick-Nicliol- 
son-gópgyár előtt elgázolta a szemeler.- 
kocsi. A kisfiúnak eltörölt a jnbblábn. A 
lielyszinre érkezett mentők a súlyosan sé
rült gyermeket a Bródy-kórházba szólli- 
tolták

— Gármórgezús. JuIiímz ErzM'htt 20 
éves mindenes ii Gróf Zichy JenÖ-utcu 15. 
számú húrban levő szolgálati bolyén ön- 
gyilkossági szándéklxd' nyilv&hagyla a 

. gázcsapot és gámérgezést szenvedett. A 
mentők eszméletre térítettük és az. első se
gélynyújtás után lakásán hagyták.

—• Koniunista pörök. Szandalics Ká 
roly a kommunizmus alatt mint vő 
rösör teljesített szolgálatot. Az állam
ügyészség letartóztatta és zsarolás és 
niagánlnksórtcs címűn indítóit (.,.v..v. 
eljárást Ma tárgyialja ügyét a buda
pesti büntctőtör\ ényzztíken <fr. Uigiui 
József tábiabiró tanácsa a gyorsítóit

—- Egy nap a ’í;-aír.’. Ma.p.arorszá- 
gon rengeleg a -nélkülöző szegény! 
ember, akiken az állam a jelenlegi; 
szomorít helyzetben nem Ind segí
teni. Március elseje és harmauikaj 
közölt mindenki ad ja ezért leg
alább keresetének kél százalékát és 
lakbérének egy százalékát a hazá
nak. Természetesen mindenkinek 
kötelessége, hogy -ezenfelül meg 
adakozzék és ha leheli, sok -sok 
pénzzel járuljon hozzá a nélkülö
zők segélyezéséhez. Az adakozás 
mindenkinek hazafias és emberi 
kötelessége, mert a befolyt összeg 
a legnemesebb célt szolgálja. Az 
egyes házakban a házmesterek gyűj
tőivel köröznek, erre kell írni az 
adományokat. A pénzi a ház meste
rek az egyes liszthivatalokban szol
gáltatják be és az ellenőrzés olyan, 
hogy visszaélés nem történhetik, 
senkinek nem kell attól tartania, 
hogy adománya nem jut a megfe
lelő helyre.

— A magyar állam nevében. A for
radalmi időkben a magyar bíróságok az 
Ítéleteket a magyar közi ácsa súg nevé
ben hirdették ki. Most, hogy megjeleni 
fes luilály balépei l az 1920. évi I. tör
vénycikk, ennek 7- §-a érteimében a 
bíróságok a mai naplói kezdve az Íté
leteket a ,,Magyar Állam*' nevében bír. 
delik ki.

— Megalakult » Magyar Országba 
SrinmUvészeti Tanács. A vallás- és 
közxvktalásügyi miniszter a Nemző i 
Színház igazgatójának meghallgatása 
után a Magyar Országos Színművészeti 
Tanács elnökévé id. Ábrányi Emilt, 
ügyvezető atelnökévé Cászár Eleméri, 
tagjaivá Szász Károlyi, Szemére Győr 
gyöt és Vojnovich Gézát, előadó-jegyző, 
jévé pedig Sallay Géza dr.-t a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumba szolga. 
Hallétéire, berendeli középiskolai tanárt 
1922. december 31-éig tarló időszakra 
(kinevezte. (MTI.)

— A csehek Zemplénben. A prágai 
•kormány. X X X X X X X 
X X megkezdte X hadjáratát 
ti magyar birtokok ellen is. Mint 
Sátoraljaújhelyről nekünk jelen
tik, legutóbb lefoglalta Andrássy 
Géza gróf parnói birtokát és egy 
cseh jószágkormányzót rendelt ki 
a nagy terjedelmű birtok kezelésére 
azon n címen, hogy a földesur nem 
cseh-szlovák állampolgár és „kül-
föMün“ 61. Vgyanily ürügy alatt ál-'miieket. Az állam ütfyéizsétí lopós bűn- héten át a

lalle rimán indilo!.'.a im ; ellen? az el
járást és ma tárgyalja ügyéi a buda
pesti bíinlclőlmvénysz'ken ur. Surgolh 
Gyula táblnbiró tanácsa. -- A mull év 
április J.''Vn:«i(li Sándor 21 éves 
nmgánhivalaluok és Somogyi Ferenc 
21 eve.? villanyszerelő, mint vöröska'.o- 
nák Tiszafüred?!! egy ismer?!! m nevű 
vörőskaionú'í ki-, égezlck Manlicher- 
fegy vérrel. Mindkettőt !el<:i tozlaí-uk 
és az áiiamiig;. ?-/.'ig gyilkosság bún 
teliével vádolja őket. Ma tárgyalja 
iigyüikcl U i;u.!;<.'■?-ni büntetőtörvény- 
széken dr. Stingl Aulai lúliiakiru ta
nácsa a gyoiiiíolt e’j.?.?.- 
szerinl.

— Halélozáö. Dr. ívb i Pu1 
ügyvéd ‘.zumbtitoii t>l'» íves korái 
hunyt. Tomeiioc hétfőn déli 12 órakor 
!? .z ’.t n.kt>«kei i'iztui i izr. le i? tő halottas- 
házából.

— l o.íbizia Uélt. k a ssegeúi rendőr-
kupit&iyt. .............. ..... ........
a szép 
JÚZS.'I' 
Az iléiéi 
.Józsefet a 
viszaélc? v 
házra é 
sere ilé 
oszlálv

.lán.írs közrendőri 
'"hálás vétsége mi: 
iiélle. Gál Pál 
(M. T. I.)

— Két öngyilkossá?. \ 
Pataki} P. 
bet-körut 
magát. Elei 
kórhá/.hf: v 
számú hr.zij 
ka les nicllbclöil' 
bán ápolják.

— EIgaz:,iái. A váci-úti Schlick-gt'P- 
gyár előli Kolcha József 10 éves tanuló 
leugrott a villamosról. A pótkocsi alá ke
rült, mely jobb lábat leváglr.. A mentők 
a Bródy-gyennekkórh.'.zha vitte!:.

— Közép-Ouna cirnou jól ,
kereskedchni szemle jelenik meg, mely I 
fpuri ís pénzügyi jólé'rlesiiltsfge révén a , 

.szakkörök rokonszonvel megnyerte. Szt r- 
kcsztőirége: Panujimieh-utcn 25a. alatt 
van.

— Felhívás! Mindazok, 
utóbbi hónapokban Wagner 
szcr-Király“-hoz (Budapest, 
•körút 15.) inlózv'll leveliikre 
nem kaplak — 
a levelek legnagyobb rés-e eh' .sze tt -, 
szivsekedjenek kívánságaikat tj íi 
megírni, hogy a cég azokat a 
por o.s?úggtil dini, .dw.se.

Mm- és iHmnWiisááoli

■zabáival í gyűlést tartól!,

Szombaton este hirdette ki 
■•edi törvényszs k az ilélelel Drcyer 

r? n dó r ka p i l ó n y L ü n ii g v ól n»n. 
de !H ad:?’!) ki Di-ei/cr 

hivatalos hatalommal való 
IségéUn ós két évi fog-

NvVrdl óllfeánnk eive-zl | ? vilin'..™
■. A:.Wl k?,.vn.iarl ' ?’ 'I™"'
•'Jeni !zgí:..i' htinlellts mlall 
s hat havi hörlöme. Pápai • 

k >zcs<‘!wl elleni ki* 
alt I ’ napi elzárásra 
réti .lört föhncnlel-te.

_ ___ _ ..i<nap döhitún
se:: - 19 i-r: munkái az Erz-sé- 
és Dnb-ntca sarkán mellű. lőtte 
[veszélyei sérülésivel a Rókus- 
itlék. - - A Wc.soléiiyi-ulea (»V. 
i. ti Sciirriber József 21 éves la- 

magúi. ’A Rókus-kórház-

',1 LwieszUll l

kik az
..Hang- 
József, 
választ 

lekinleíícl arra. hogv • mozgóképnzir.há:-bán futni, ahol ulkaL 
' • - • - - ............. kelteni. A
mai lEmhíánvban szinte hézagnólló mtt 
a Pátriának ez a két attrakció ja. amely, 
éri most egymásra licitálnak a pes'i 
mozgóképszínházak. A Pátria, amely
nek agilis vezetője Gcrő Gyula, o két 
filmkolossmaon kívül nr'g több olasz 
és német filmet hoz forgalomba, így 
főbbek közűit ű Sfrnderint i’. amely 
HerHnlien példátlan sikerrel futott.

(*') A hocsületrahlá. Atomwázs. 
Egy olasz és egy amerikai film, mind a 
kettő a legfrissebb im legsikeresebb mű
vészi filmprodukturaokhó1 való, ez & két 
eseménye nz Omnia Jövő belének. A b«- 
csületrnhió cimii lebilhicselöen érdeke* 
amerikai filmen Alico Petrowa M Charles 
Mariin a főszereplők, míg ír Alom varázs 
bnn egy eszményien szép olasz film Mar: 
Alnwranto Santaelrtra mutat be feledhetet
len alakitóst. Az. Omnia előadásai kezdőd
nek: 4. 1<?7 és HO órakor.

(*) Farsangi mulatság. A február el
sejéről elfrahjsz'olt farsangi mulatság a 
pesti vigadóban ma, március elsejfa 
hétfőn este, hét órakor lc&z megtartva.

(*) ötször 1’dzte, ki a Magyar Színház 
igazgatósága a jövő hétre Kardos Andor 
Eua és a férfiak című sz inja bókái, ii’ely 
a pénteki bemutatón oly nagy ís megér-| 
ilemclt sikert aratod. A mindvégig izgal
mas és újszerű c’tdckniény a ragyogó 
kiúllilás és n kitűnő előadás egyforma 
tényezői anak a mély határnak, melyet a 
darab a közönségre gyakorolt. Szerdán 
és szombaton a Tüzpróliát adják, melyet ' 
legutóbb is telt ház nézett végig. Jövő va
sárnap délután Kis I.ordot adják. A 
délutáni előadás mérsékeli helyúru és 2'j 
órakor kezdődik.
(*) A Royal-Kabaré márciust bemuta

tója a jelenleg! műsor változatlanul 
nagy sikerére való te!;í.itcllcl egyelőre 
elmarad. A kg őszin több kacagás és 

’iaps kíséri cslénkint Mihály l-?lvái>. 
Kőváry Gyula, Vrny Dezső. Balassa 
Emil, Lukács Gyula, Álba Ndvis, Gosz- 
lonvi és Garami bohózatait, blüettjeit, 
tréfáit és vidám magáiiszümait, ame
lyekben a kabaré leij. s. kitömi mű-

i 1 vészgárdája hálás szerbiekhez jut.
i (*) „Az ember tragédiája** film 

eikne I 'tfl’zKa'tója, megveti.' n>: Afi'rn fllmgyá-

filmen.
Ilellai Jenő, :> debreceni színház volt 

rat, amely legközelebb fogja alaptőkéjét 
fölemcliui és ezután főJog nemzeti irá
nyú filmeket akar kőszitení. A du/.sri miMuimu uumv?H a svuniwu > ' . . , . . ■Oliárns szabálvni werinl. Miül, Gvula I "K1™;"';" - ",r ‘■'f™'

, ' , , . . ..... i I- innor Irnt’Aíliu i ■> nninlml
40 eves gépészmérnök a proletardikla-1 -
hira alatt a G9. dandárcsoport gazda-,hlvatalAnnk hnddgyl >nrBbiz(>tljd*<v."r. .

volt és mint ilyen a felügyel el érc bi- 
zott ruhntárból ellopott 21 darab in- pn-ull.in 
get, 21 alsónadrágot és egyéb ruhane- káprázatos jdt kában gj

gyár 
— az 
ezidö-

film.
i Ember tragédiája lesz, nmeivel 
si.erini egyek k án t egy müncheni

Igvár is megfilmesít. 
(*) Mától kezdve a Murb*1, 

nem mindennapi művészi apparátusában, 
i izgalmniban és a közreniii-ködök 

rőrködhet négy 
fíoyal-Apolló.' publikuma. A

húszon kél fclvonásos Lcblanc-dcletktivfUin 
Amerika Iliim dm'dóinal; virtuóz ügyessé. 
gél és inlchigcnriaját’ egészen meglepő 
módon sug.íri.zza a nézők fele, akik kü
lönben' j* felcsigázott érdeklődéssel vár
nak a nevezetes 1 emutalóra. A női fő
szereplőre, liulh Rolandra keli feihiv.ii 

g'gyszcr a figyelmet. Ez a ritka azép- 
.iégü, íólöllo lidentumos amerikai színész
nő különösen iáradah.ius és reiwüíivül 
komplikált miivé .i feladatot vúllalL

(*) Mozgószinház fu’ajdonosok gyfi. 
-’ésc. A Magyar Mozgóképszinháztu- 
lajdonosck Örs;-. Szövetsége vasárnap 
délelőtt Szabó Ültön dr, dlnök’elé'vil 

innwdyMi tudomásod 
vélték a járvány bizottság döntését, 
majd rlhalározlák, h<*rv n vigalmi add 
ügvéiuen csatlakoznak a szinhúzivazg 
lók akció fához, vé-gii! egvhangulag ki
mondották. hogy a riiúrcie.s 15~ikf elő
adások tiszta jövedelmét a József Fee 
icnc főherceg ingyenebéd-akció ja* 
vára fordítják.

(*) Mozgúkíp.Otthon hétfői nremierí® 
P. Menichclii uj film kreációja, tfj. Dumáé 
Sándor „Claudii’.s nrcöter fdesége:‘ című 
<■ de!.feszülő kalandos regényének ciin- 
szerrpéhen táljuk in- Moniclielli briiiíána 
alakítását. A világhír:! regényt kitünően 
dolgozták át filmre. Gsodálatos, lutlino- 

1 játszik MűnicliulU. -- 
, cióbb niinl bájos, odaadó felesét,el, majd 
' áltálé) hazuf, a raíinoiia minden skálájút 

\ i.?: zatiikiöző, aztán min! magába térő, 
bűnbánó leiket ismerjük meg. Forróbb, 
izzóbb, élethübb művészi alakiiá?’ elkép
zelni lehetetlen. A rnüsor másik ké|)a 
„Befagyott szereim-* egy kedve-, vigiáté-k, 

i . iiKíyat.k második felvonását pazar téli 
ftlvételek és inükorcsoívázás tesznek kü
lönösen érdekessé. Előadások kezdet©: 
Ja 5, JÍ7 és ’/^J.

(*) A máiia-gyíídi pásztor. A buda- 
i pesti „Pátria' íUniköJcsönzö vállalat 
legközelebb néhány nagyszabású 
minden l«k ín telben érdek feszi lő ós s/en 
z.ioiós filmet hoz forgalomba. Ezek 
közöil a legkiválóbb és legér’-ékeRebb a 

I ..Mária j-yiidi pásztor** című r ag hntá&u 
'^-‘'••■■igédia. Három világrész festői tű. 

| ir.it viszi vászonra ez a nagy koncep- 
! ?ióju kiucmatografikus mű. amid ben 
i>runo Dccarli, a legkiválóbb német 
filmszínészek egvike játssza a főszere, 
pet. A Pátria másik nagv alkotása a 

i ..lledenzione" cimíi olasz film, amely
hon közel 20.000 szereplő vonul el sze
meink előtt. E-* a monumentális film 

i nemsokára fog majd egyik nagy pesti

ii -, ' masín' óriási «zenzácló’ fc; 
újból!

'Zokon

aranyai. «* íSu H. réttlz>^«in« 
ka* VBfllEK a teaMACSA- 
sa<sh AanaN ... vácó,

Népsxiahiz-tt. 7. T»1. J6z8.: 42-29. Hálioz Jövöok

Biztos ideiem
spanyol nátha ellen a 

F»aerm»nta ty«of©rmmal 
való száj- és toroköblögetéa

tóteaiENSSz;
Nem hajíci'töír.ir, hnnc'ii ? ial ereccti s-inét a<JI* 
vi >az«. Ara 25 K v* nv»-a’«'ífség. Kanba út City 
drogéria, IV, Esk:- -u! * iloavéd drogéria
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. . SPORT
Kezüffdlk x tóserwszezcn
A főváros ki éhezett sportközönsége eb 

'érke zott az idei versenyszerén első állo
másához. Holnap, hél ion e&te zárulnak a 
(nevezések a március 28-án kezdődő első 
alagi niecling őt nagy versenyére és pe
dig a Rákosi-dijra, a Jankovich-cmlék- 
versenyre, ... Infortuné gátversenyre, Nu- 
gomorv-akadályvcrsenyre és a Négyévesek 
nagy akadályvcrs>'nyére. A lótulajdonosok 
nagy érdeklődése arra vall, hogy szokat
lanul zajos ineeting elölt állunk, nőin Is 
szólván a közönségről, amelynél hűsége
sebbel, kitartóbbat és áldozatra 'készeb
bet egyetlen ország lósportja sem mutat
hat föl.

Mindenesetre sok dolog történt, a mi 
a teljes sikert cgyc.ie cn lehetetlenül 
teszi. Nem szólván & nagypolitikáról, 
amely az ország területi integritását érinti 
és fájdalmason érinti valamennyiünk lel
két, a közvetlen közelünkben történt dol
gok legalább i • meg fogják nyirbálni ró- 
z<sás reménységeinket. A komniün tudva 
lövőén teljesen hasznavehetetlenné tette 
a régi lóversenyteret, amelyet) már 15— 
20.000 ember érezte ruagat otthonosan, 
str. uj lóversenytér csak 1922-ben készül
het cl annyira, hogy versenyképes állapot
ban lehessen, igy a Lovaregylet is kény
telen az alagi pályát Igénybe venni vei-' 
senyéi részére, rászorítván viszont az 
Hrlovas Szövetkezetét, hogy versenyeinek 
egy részét a káposztűsmegyeri pályán fut
tassa le, Így aztán a következőképpen 
fog alakulni az idei egész versen yszezó-n;

Az Vriogat Szövetkezet március 28. 30, 
április 1, 4 tartja első mcetlngjél Alagon. 
Második m coling je már Káposztáim egy e- 
rcíi fog lefolyni június 13, 15, 17, 20 nap
ján. A harmadik niecling ugyancsak a 
spegyeri pályán július 18, 20, 22 és 25-ik 
napján fog lozajlnni, niig utolsó menting- 
lével visszatérhet már igazi hajlékába, s 
idei működésit október 17, 10, 21 és 24-ik 
napján az akgi pályán fogja befejezni.

A Magyar Lovarcgylet valamennyi ver
senyét Alagon fogja rendezni és pedig ta
vaszi mectingjél május 2, 4, 6, 9, 11, 13. 
16, nyári mcetingjét június 27, 29 és jú
lius 1, 4, 6, 8, 11-ik napján. Az augusztusi 
roeeling e hónap 15, 17, 20, 22, 24, 26, 29 
napján lóg lezajlani, az utolsó ineeting 
diát űrnapjai pedig szeptember 26, 23, 30 
és október 3, 5, 7 és 10 ik napja.

Végül a Pestvidéki Vcrscnyegycsülct 
mindössze tizenöt napon át fogja igénybe 
venni népszerűvé vált és könnyen meg- 
(közelíthető megyeri pályáját és pedig áp
rilis 11, 13, 15, 18, május 24, 26, 28, 
30, szeptember 8, 12, 16, 19 és november 
3, 5 és 7-ik napján.

Hozzávéve, hogy a Budapesti Ügetöver- 
eeny-Egycsülct is 39 napon út alkalmat 
fog szolgáltatni a közönségnek, hogy 
sportszereidének élhessen, egészen bizo
nyos, hogy a lurf látogatóinak nem lesz 
panaszuk, de lóversenysportunk ilyetén 
hatalmas fejlődése mellett megeshetik. 
hogy a híres magyar lótenyésztés csak
ugyan valuta-javitó eszíközaié válik, amire 
bizony nagyon rá vagyunk utalva.

5 Párnán, Fesztetích Tiwziló herceg 
cxccpcionális képességű ménje, amelyet 
tavaly ősszel akcidens ért, most teljesen 
rendben van ás az alagi professziónál- 
sokra a legjobb hatást teszi. A kitűnő mén 
természetesen elsősorban a- Millcniami- 
díjra van kombinációba véve, amelynek 
knmár 4.1 kurzussal első favorit ja is.

§ Alagon és Tatán az elmúlt héten 
az ssz.es istállók megkezdték a munkát, 
Bőt a kisebb istállók a hét végén már 
erősebb munkát adtak lovaiknak.

§ Boysío lösz előreláthatólag a Janko- 
vioh-emick verseny favorilja. A Kákosi-dij 
múlt évi g>.leséről igen jó hírek van
nak forgalomban.

§ Bohrn tréneT istállójára az alagi 
óllal orvos ti z.mnág.v napos zárlatot rendelt 
cl, mert a telep néhány lova influenzában 
megbetogedett.

LakdarugómérlsSzések 
a bajnokságért

'A tavaszi lahdarugóidény harnnidiik 
vasárnapján hét elsőoszlályu bajnoki 
mérkörSs került eldöntésre, amelyek 
mindegyike papírforma orcrinli ered
ménnyel végsődéit. A JmjnokséR élén 
továbbra is a Magyar Tcstgyakorlók 
Köre, Kispesti Atlétikai Club és Ferenc, 
városi Torna Club együttese srcrepel. 
Az utolsó helyezetlek vasárnap sem sze
reztek pontokat és igy itt sem történt 
változás.

MTK—BTC 3 : t (2:1). Rendkívül 
érdekfeszi lő, mindvégig gyors iramú 
volt a játék a kél régi rivális közölt. A 
piros-fehéreik a mérkőzés elején nagy 
fölényben voi’ak és mór az 5-ik perc
ben Kertész révén megszerezték a ve
zető gólt. A v-.uaHan eredmény fölvil
lanyozta a kék-fehérek csapatát és 
pompás ös-szjátékkal támadták a BTC 
hálóját. Rövidesen meg is szerezték a 

kiegyenlilő goit, amelyet védheletlen 
lövéssel Orth szerző’l meg- Ezuláu kö- 
zépjálék követíkeixMt. majd Braun éles 
lövése akadt meg a BTC hálójában, 
amelyet Stier bizonytalanul védett. A 

! BTC is lámadott többször. Kropacsek <, . , ....
| azonban megtett A második féli-iö 
egyetlen gólját Schlosser rugla.

I PTC—MAFC 2:0 (2:0). Mindkét 
csapat teljes ö.sszeálfiiásá'l>an szerepel'. : 
Az I’TC-nck végig könnyű dolga volt, 
fedezd sora ugyanis kifogástalanul ját
szott. Az első góTi n balösszekölö rúgta, 
majd a második eredményes rugáo Pa
taki ■ -tenie. Szünet után teljesen v-isz- 
szap. a MAFC, majd egy incidensből 
kilói ‘ag a bíró Ginzery kapust kiál- 
lilolí:.. Öt. követ’e két tár:a . hogy 
a Műegyetemiek nyolc eml-t : i játszót, 
lak a mérkőzés utolsó negycdórájálxau.

KAC-IU. KTVE 2:0 (0:0), A kis. I ________________ _ ..

pesti nrjTillcs ismót győzött vasárnapi mclv n,iIitegv 700.000 ni' első,
ellenfelével símben, jaléka azonban fcnvj biikk_ 'é )ö| vf.1( tarlal.
csalódást, kéltelt, mert tólek nélkül, n : 
unottan játszott a KAC. Az óbudai csa- ' 
pa jáHóka egyáltalán nem elégített ki-

MAC—,13. FC 2:1 (0 : 1). Az atléták 
csapata ezúttal is Bodnár nélkül ját
szott, a csatársor ennek eHenére gyor
san és szép kombinációkkal dolgozott. 
Az első gólt a 33-asok rúgták. Szünet 
után kornerből egyenlítette ki a MAC 
az eredményt, majd Boldog szerezte . 
<n<íR a győztes góiL

Törekvés—BAK 3:2 (1:0). A kö- 
bányai-uti pályán folyt le a játék, ame- ' 
Íven a BAK várakozilson felül jól sze
repeit. Különösen a második féiktóben 
játszott jól a bajnoki lista utolsó he- 
lyeietlje. Idegyenlií'eni azonban nem 
tudták az eredményt a Törekvés kitü
nően játszó védelmév’eü szemben.

Vasas—UTSE 4:0 (3:01. Mindvégig 
élvezetes, szép játékot produkált a Vo- 
sas együttes, amely jól megérdemelt 
győzelmet aratott a UTSE fölött.

UTE—TTC 1 :1 (0 : lj. Az eredmény 
hü kifejezője a lefolyt játéknak. Az első 
félidőben a terézvárosik csapata volt 
többet frontban és a vezető gólt is meg
szerezték, szünet után azonban az UTE 
támadott többet és kiegyenlítette az 
eredményt.

l

!

KÖZGAZDASÁG
A tívéhAri magánforgalom ma 

teljesen szünetelt. Kötéseik nem voltak, 
de magasabb pénzkínálatokat tettek 
különösen Dőld Vasút, Fadxink, Leszá- 
mitoló, Tröszt, Ganz, Bosnvák Agrár 
részvónvekre. A felfogás főleg Berlin 
viharosan szilárd magiatarláwi mialt 
javult mez. De a korona külföldi ár
folyamúnak visszaesése is hozzájárult 
az értékpapírpiac megszilárdulásához.

A Központi Hitelbank r. t., szomba
ton tartotta Herzog Ignác dnöWIésé* 
vei rendes közgyűlését. Dr. Szilágyi 
Dt.- -ő vezérigazgató előterjesztésére a 
közgyűlés eMogwfta. hogy az összes le
írások után fennmaradó 630.135.54 
korom tiszta n vereségiből részvényon- 
kiut 10 korona ílzctlesstk ki osztalék 
gyanánt. Fffvben elhatározta a köz
gyűlés az intézet alaptőkéjének 10 mik 
lió koronáról 20 millió koronára való 
felemeléséi. Az uj részvények kibocsá
tású árfolyamát 220 koronában állapi- 
tollák meg oly módon, hogy minden 
régi részvény cgv uj részvény ál véte
lére jogosít. Az elővételi jog március 
3»tól március 20-ig gyakorolható. Az 
igazgatósóijlMi megválasztottak a követ
kezőket: Cwnace Albert (ujl. gróf Fór 
gödi Antal (t>.j), Gtófier Lajos. HaTten- 
stcin Jenő. Herzo? Ignác (elnök), gróf 
KegRvich István. Kovám Imre. Schor* 
fold Adolf lujk dr. Schltz BcinhoM, dr. 
Scilovszkv Hóin (uj' dr. Szilágvi Dc- 
teó és Tibor Róbert.

A Foresta tőkét emel. A Magyar ■ b..j amtrfannHxaHtfB
7 őzsde értesülése szerint i Foresta ® M
aldptökéívnek felemelései tervezi. Fós aP&BKik&iB
nagv Aladár clrben az ügyben Béesbol !

’a "Ligelsz/natórlum részvényeinek l|V., POS5Í-OTCA 3 
. ................ ........

SE3. VEDRÜK 
SZÖtfKTEK

IV, KECSKEMEli-UTCA 14 
(IUIvín-tór sarok]

VIL, RÁ.hóCZl-U'í 2 SZÁM 
Vik KJRÁLY-UTCA 3 S.ZÁM 
II., Fó-UTCA 53 SZÁM 

|Batthyá::y-tór sarok]

Ügetek:

tőzsdei Jegyzése. A tőzsdetanács meg- 
vr.f’edle, hogy az 1908 óla iönnaJló Li- 
getsza.n’ah'-rii'.im bt. részvényei! a tőzs
dén jegyezhess ék és lajstromozhassák. 
A Ligelszcnat -rium KI. al:.;.l">ké,ic ■! 
millió korona (20.000 <Lirab 2(X) ko
rona névértékű részvény), amely azon
ban az alapítók tulajdonában va<n. A 
részvényekéi a tőzsdére a Mnnk és

Dunántúli Serléshízlaló, Húsipari és 
Mezőgazdászai Rt. cég alatt a Leszá- 

i mi’olóbank helyiségében társaság ala- 
kuli 12.00G-000 korona alaptőkével. A 
xáMalai alapítói közöli a Leszámitoló- 

jbank, az Agrárbank, a Béni Gyártelep 
és Mezőgazdasági rt.. az Országos Al- 
latforgalmi és Bízom nvi r!-, a Kohn«r 
Adolf fiai és a Fleischl Samu cégek sze
repelnek. A vállalat átveszi a Honi 
Gyártelep tulajdonában lévő győri Pfci- 
fer-jnalinot és serl.'diizlaló-telepel, 
amely 10.000 serlés befogadására van 
teljesen fölszerelve.

Rézbányái Erdőipar r. t., erdőállo-

mnz, ezelőtt a nagyváradi lat. szert, 
püspökség tulajdonát képezte és évek- 
k-él ezelőtt Bcrgcr és Vida cég úital sze
reztetvén m-.'g. c cég viszont megalapí
totta a fenti rész vény társaságot. A vál
lalat teljes üzemben van és termékeit 
17% kilométer hosszú elsőrangúan 
megépített vasitlján szállítja le .saját 
vasul állomására. tőzsdetanács a fenti 
vállalat részvényeinek a tőzsdére való 
bevezetését rendelte el. A papírokat a 
jövő hó elején a Magyar Cseh Ipar- 
bank r. t. fogja a tózstiére bevezetni.

Tőkeemelések. A hivatalos lap va
sárnap száma közli Az első pesti sp<5- 
diuin- e's engvgirár részvénytársulatnak 
március hó 8*án és a Turul biztosit^ 
rt.-nak március 16-án tökefelemése 
tárgyúiban meg’tarlandó rendkivüli köz- 

1 gvülAsre szóló medhivóiát.

A BECSÜLETRflBLÓ

«omhía két tiimatlrakciőja

Az előadások kezdete 4, fél 7 és ’/*9 ómkor

Rolf & Rali
den este Vi8órakor 3 O SJ3 2 & 8 9 -ben

Vili., Rákóczi-ut 63
Angol-francia konyha. Amerikai italok. 2 zenekar

Dr pÜREDI
*** VII . RAI

— ——. « — - féJe rcndeld.intííel
j vér-, bőr- és nemi 
. betegek részére. 

Rendelés egész nap 
"" Itpest, VII., KAIkoCzt-ut 32. l.em

éksztt^öz
Rotténbiller-utca 21 
Telelőn József 52-64

horribilis

.eltek a • lezhatáiosabb fartól,
enitószer, nem mérgező, háláiéban tabb- 
'tlrösen felülmúlja a sziibllmílot és kar- 
-Ilt. OyArtja: .Cllinnln" gyógyszer- és 
vegyészeti termékek gyéia r.-C Újpest.

Öro 5 r«-»-nna

Ma as öj márciusi sriffiser 
hesnMí aSója

Kezdete este fél 7 órakor

VI., Teréz körút 26 Telefon 144-98 

„Clatidios mester felesége és „Be
fagyott szerelem4*

Pénztár d. e. fél 11 tói fél 1-ig. d. u. 3-tól 
Előadások kezdete: 4. %6. é« %10.

iWWetta

Ma, elősző'- a íTj^R«“

APOLLÓBAN 9
Előadások kezdete: fél 4, 6 é3 fél 9 órakor

hátrányos hatása a

DIANA-krém kis tégely — — — 
DIANA-krém nagy tégely--------
D’ANA-puder kis doboz------------
Dl AMA-púder nagy doboz------ -
DIANA-toilletkéttlet kis doboz — 
DlANA-tcílettkészlet nagy dob. — 
Dl ANA-fogkrém — —------------
DlANA-fogpor-----------------------------
Dl ANA-szájvjz-----------------------------

plporekúazitményckre
melyek ismét a régi kipróbált békenw- 
nőségben kaphatók a következő árakon:

8
15
8

15
35
50
10
8

10

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K
K 
K

ügyleteket lebonyolítunk. TŐZSDEI 
bJLBII / MEGBÍZÁSOKAT elfogadunk. Érte- 
r r ÉH B kezes díjmentes .-. NEUSCHLOSZ 
0 L>&Í0£» TESTVÉREK, VI., Lovag-utca 2ü- 
__________ Alapítva: 1900. Telefon; 70-4».

Hoffniann-féle ke- 
rettthuros 35.00C koronáért eladó.

Wé ner, Józseí-körut 15.

Figyeimeztetés!
magának, ha aranyat, ezüstöt, platinát, 
gyöngyöt, ékazort
Fischer Testvérek
VI!!., Baros3-u. 75 
árt fizetek, órás és 
mily mennyist get

elad és nem fordul 
céghez, Budapest, 
Legmagasabb napi 

ékszerészektől bár- 
átverszünk- Tliváwa 

jövünk.

Dr.

!S8mzEti (Royai) Oríeum
VH., Eriiébe! I.ÖnV 81. Tol.-fon Jotsef 121—03 

Mir.den este ' ;7 arakor

Cíiltaftok csillaga**
Roysld?aharÉ
_ . J.____ __  _ _ Ke dete fé. < órakor

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTV/

Társszerkesztők:
ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

x.- .• xzv s,

„UJSÁQÜZEM" R.-T, BUDAPEST


