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A magyar iskolúK 
me^nradnak a FeluidéKen

Cserny cseh miniszterelnök 
nyilatkozata

Bécs, január 16.
(A M. T. I. magáujelcntése.) A 

Nege Freiie Presse beszélgetési közöl 
Cserny dr. cseh miniszterelnökkel, aki 
többek közt a következőket mondotta:

— A magyar pénzügyminiszter ki
jelentései kétségtelenül mindenütt ro
konszenves fogadtatásra találnak, ahol 
el akarják hárítani a zavartalan békés 
munka utolsó akadályait. Különösen 
igy van ez nálunk, akik Valamennyi 
szomszédunkkal jó viszonyban aka* 
runk élni és egyikkel szemben sem 
táplálunk agresszív szándékot. Hegedűs 
kijelentései azt mutatják, hogy Ma
gyarország a trianoni békeszerződés
nek a védőerőre vonatkozó halároz- 
mánvail is szigorúan be kívánja tar
tam. Mivel a cseh köztársaságnak nin* 
csen más tendenciája, mint zavartala
nul megőrizni mindazt, amit a béke
szerződések számára biztosítanak, ön
magától áll elő a kongruencia Prága 
és Budapest között. Ezt megerősíti az 
is, hogy mi vagyunk az első állam, 
amely hadseregének leszerelését tény
leg keresztülvitte.

Arra a kérdésre, hogy mi a vélemé
nye a kél állam jövő viszonyáról, a 
miniszterelnök így válaszolt:

— Erre a kérdésre tulajdonképpen 
Magyarország illetékes köreinek kel* 
lene válaszolniok. mert rajtuk áll el
sősorban. hogv Magyarország és Cseh
ország viszonyát a jövőben félreérlé- 
seg és fikciók meg no zavarják. 
Semmi kétségem az illetékes körök 
lojális szándékaiban és korrekt maga
tartásában. de vannak nem hivatalos 
jellegű elemek, amelyek a törvényes 
határokon túl propaganda;cclokat kö
vetnek. hogy ezzel éberségünket pro
vokálják. Ennek az állapotnak fenn
tartása bizonyára nem lenne alkalmas 
a tökéletesen zavartalan bizalmas vi
szony előidézésére. Itt alapos válto
zásnak kell történnie. Bennünket a 
legjobb intenciók töltenek cl és Ma* 
gvarországgal különösen élénk köz
gazdasági összeköttetést akarunk fenn* 
tartani. Erre mutat az is. hogv rövid 
időn helül helyreáll ónak a normális 
diplomáciai össezkötlelésftk Prága és 
Budapest között és hogv például tót 
minisztériumunk már élénken dolgo 
.zik a szerződésszerűen biztosítandó 
kereskedelmi összeköttetés előkészíté
sén

Figyelembe vészikse maid a magva
rok kívánságát, ameilv iskoláik fenn
tartására irányul? Egyáltalán mikép
pen kell megítélni a magyarok hely* 
zetét?

— A cseh iskolaigazgatás szigorúan 
alkui mazkorfk Coménius elvéhez,
amely szerint minden gyermeket 
nnvanvelvén kell oktatni. Ennek a sza. 
bálvnak alkalmazása a maavarokra 
önmagától értetődik. Egyetlen egy 
magyar gyermeket sem akarunk arra 
Wnvszeriteni. hogv „cseh-szlovák" re* 
kólába küldessék. Bármilyen sok isko
lára b lesz szükség a magyar gvermc* 
kék számára, ezeket az államnak kell 
felállítania, ahol ez nem történt meg. i 
•’gv kis jóakarattal könnven teheti se- 
giteni. Valamennyi iránvadó ténvező 
•zánd&ca. hogv más nyelvű honfi tár
tainkkal ió egyetértésiben éljen és biz* 
•owlsa számvkra a zavartalan nemzeti, 

szociális, gazdasási és kultu- 
firfvirágozást. *

Megalakult a francia kormány
Páris, január 16.

(Havas.) A köztársaság elnöke Perct visszalépés1' következtében 
Briand-t bízta meg uj kormány megalakításával, akinek legtöbb kilátása 
volt a sikerre. Briand tárgyalásai annyira előrehaladtak, hogy ntárl 
előterjesztette a köztársaság elnökének a következő kormánylistát: Kiii- 
ügy és elnöklés: Briand. Igazságügy: Ralberti. Hadügy: Barthou. Tengeré
szet: Doumer. A felszabadított vidékek minisztere: Louchcur. Pénzügy: 
Dumont. Gyarmatügy: Sarraut.

Az uj kabinet végleges névjegyzékét a keddi hivatalos lap fogja közölni. 
(MTI.)

Megszűnt
az csztrák ielefön- és fM^ztrálk

Bécs, január 16.
(A MTI. magánjelentése.) Háromnapos' tárgyalás után szombaton este 

megszűnt az állami tisztviselők ama csoportjának sztrájkja, amely a pos
taszolgálat pragmatikája kérdésében megszüntette a munkát .A megegye
zés a kormány közvetítésével történt és kompromisszum eredményekép a 
posta-, táviró- és telefonforgalom vasárnap reggel újra megindult.

tárgyalt Poínay /ejwwC
Knávássy uj keresztén!/ pádtja fiiüéfiUl a 
zsidóddal— n jövőhiten megalakul az uj 
pánt — Hallév István az uj választásodról 
— Mesftó Zoltán Vázsonyi fiazatórésaröl

— .4 Hétfői Napló tudósítójától, —.

A politikai világ érdeklődésének kö
zéppontjában Andrássu Gyula aróf 
párlalakilása áll. Azt mondják, hogy 
az alakulás még a héten megtörténik. 
A kalandos hírek, ainelvckaz uj párt 
összetételére vonatkozólag szárnyra 
kaptak, nagy résziben nem felelnek 
meg a valóságnak. A legitimista párt. 
mert program injának legfőbb pontja a
legitimitás lesz.

kizárólag az egykori keresz
tény nemzeti egyesülés párt
jának tagjaiból rekrutálódik,

uj ember közöltük egyedül gróf 
Andrássu Gyula lesz, aki múltja rová
sára mindenesetre tesz koncessziókat, 
amhel szemben a keresztény-párt bab 
oldala is engedni fog intranzigenciáiá- 
ból. Legkovésbbé sem igazak azonban 
azok a hirek. mintha Vázsonui. Sándor 
Pál és általában a demokraták beol
vadni készülnének az uj pariba. Erről 
szó sincs. Ellenben lény az. hogy 
András svék

minden legitimista elemmel 
érintkezést kivan fenntartani 

anélkül azonban, hogv blokkol, ligát, 
vagv bármifélét alakítanának. Mint 
törhetetlen legitimista elemre számíta
nak a ntaguar zsidóságra. Egészen ér* 
dekes azonban, hogv a szabad királv- 
választók. kik Versenyre fognak kelni 
a liberalizmusban a legitimistákkal, 
fokozottabb liberalizmusukkal szin
tén maguknak kívánják bizto
sítani a zsidóságot. Egv ilyen 
liberális pártalakulásról hetek óla 
folynak tárgyalások. amelyek már 
igen előrehaladott stádiumban van-
nka. Ugyanakkor pedig — aminl ez 
vasárnap reggelre kipattant a
Szmrecsánvi csoport is. amely egyik

I alkotó eleme lesz az Andrássv-féle le
gitimista pártnak, színién érintkezést 
keresett a zsidóság vezetőivel. Való* 
szinüleg cáfolatok lógják követni ezt a 
híradást. amely el azonban a Hétfői 
Naplónak mód iában van halározotlan 
megerősíteni és hozzátenni azt. hogy

Polnay Jeuő vezérigazgatóval 
Windiscbgrülz Lajos bércig 

tárgyait.

de a tárgvialások eredménytelenek ma
radlak, ami egyik főoka annak, hogy 
ezt az eseményt ülőkként kezelik. Hír 
szerint arról volt szó. hogv a zsidóság 
szögezze le magái a legitimista állás
pont mellé, aminek fejében az ui ke
resztény pártnak a felekezeti kérdés
ben lényegesen enyhített programmja 
elegendő ellenszolgáltatás lenne.

Andrássv különben állandóan tár* 
gyal. Ezek a tárgyalások igein erősen 
elágaznak, meri külön kell megegyezési 
lé tusi leni a Szmrecsányi—Bcnlczky— 
Windischgratz-csoportlal. a Pallaui- 
cini—KlebcIsberg-csoporUal. a Blcucr 
—Wubrr-csoporttal és Hallerékkal. 
Tel jes megegyezés eddig csak a Szmre* 
csánvi-csoporl'tal van. amely mind
össze tizünkét lagol számlál. Igen kez
detleges stádiumban van az a megbe
szélés. amely Andrássv és Ha Herék 
közöl'l folyik, dl a legtöbb akadály, 
hogy Ilaller István mindenáron meg 
akarja tartani a kereszténuszocialista 
párt szervezetét, mit annál is inkább 
szükségesnek tart, mert Andrássv és 
Haller is tisztában van .vele, hogy rö. 
videsen oda iul a parlamenti helyzet, 
hoau a nemzetre kell appellálni és igv

n királykérdés tulajdonkép
pen mintegy népszavazás ni- 
jiui a választó Aon dől el.

A Hétfői Napló megkérdezte Meská 
Zoltán államtitkárt.

Vázsonyi Vilmos hazatéréséről,
s az államtitkár ezeket mondta:

' Természetesen nagyon örülök 
Vdzíonpí Vilmos hazatérésének, hiszen 
én Vázsonvit igen nagyra becsülöm. 
En Iái tani és méltányoltam parlamenti 
szereplését és azt a küzdelmét, amelyet 
a destrukcióval szemben kifejteit. Nem 
is tudom megérteni, miért keltett neki 
elmennie. Már régen szándékomban 
van nyílt levelet intézni Vázsonyihoz, 
hogy megkérdezzem /öle a nagy nyil
vánosság előtt, ki akadályozta meg 
annak idején Károlyi Mihály letartóz
tatását? A királykérdésben nagy szaka
dék választ el Vázsonyilól, de mégis 
annyira becsülöm, hogv ha hazajön, 
saját testemmel is kész vagyok megvé
deni bárki ellen, aki öt bántani akarja.

Az irredenta-szobrok leleplezése 
Országos ünnep a Szabadság-téren

A Hétfői Napló tudósítójától —•

Ragyogó januári délelöltön megkon- 
dullak a pesti templomok harangjai, 
öl percre megálltak a vonalok és villa
mosok. öl percig megakadt Csonka- 
Mag varország szívverése, öt percig 
visszaképzcllük magunk a» a múltba, 
és munuiyt szemmel boldogan magunk 
k-örijL crezlülí1 mindazt, amit a '..gvöz- 
lws“- tőlünk elrabolt, amit .szivühkből, 
lelkűnkből kilépd!. E.s mi'kor kinyi* 
tollúk a szemünket elöltünk káprázolt 
a négv magvar Elzász szobra a bá
gyadt léli verőfénvben. mint négy fel
kiáltó jel, amely azt parancsoltja, ho.-tyi 
mindiu erővel, minden munkáv 1 áll* 
jun.k sorompóba az elszakított ország
részek visszaszerzéséért, amely köte
lességünkké teszi, hogv minden szabad 
percünkben odazarándokoljunk a t:d* 
pazalhoz, a helyhez, melyen a szobruk 
állanak és ércz./.ük, tudjuk, hogy éle
tünknek más célja, mini az ezeréves 
Magyarország visszaszerzése nem le
hel.

Az ünnepségről részletes tudósiItreunlfi 
a következő:

A Védőligák Szövetsége vasárnap dél
előtt 11 órakor tartotta ni cg az elszaiki- 
lásra ítélt négy országrész allegorikus 
szobrainak leleplezését Már a kora reg
geli órákban nagy tömeg lepte el a Szat ad- 
ság-teret. Egymásután jöttek a várme
gyék, városok és községek diszküldöttsé- 
gei zászlóik alatt, a különböző egyesületek 
és testületek zárt sorokban vonultai* fel. 
A szobrok nemzeti színű zászlókkal vol
tak bevonva és a tér közepén feniöga- 
lyakkal földhzitelt sátor várta az ünnep
ség résztvevőit. A díszsátorral szemben a 
szabad ég alatt oltár volt felállítva.

Tizenegy óra előtt néhány perccel ér
kezett meg az ünnepségre .József föheneg 
és Auguszta l'öiiercegnő. akik a díszsátor 
előtti emelvényen foglallak helyet.

Pontban 11 órakor harangzúgás köze
pette a Himnpaz hangjai mellett kezdette 
meg P. Zaantvetz íslván tábori püspök 
az ünnepi misét. A mise alatt a zenekar 
régi egyházi énekeket játszott. Mivé után 
a gyengélkedő Csernoch János dr. bibor- 
nok helvett a római kalholikus egyház 
nevében P. Zedravctz István tábori püs
pök szentelte fel és áldotta meg a zász
lót, amelybe hvtvenké' vúnnegvének a 
címere és c^ész Magyarország térképe van 
szőve ..így volt - - igv lesz" felirá.'tsal. 
Zadi.'dz l'-hán tábori 1 ii* •<Vk beszédé
ben többi közöli a következőket mondotta: 

1020. január 11! Em'ékrzzctck vissza 
c'-e a dé1i»mm. Mcnv.d " ' ■ orkán. víL 
iumiás száguldott végig ezen a napon g
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Hű Öles hazánk teveRŐj.iben. És ml dér- ! 
snedten nézlíimk, kutaha kutattuk nézé- 
Minkkel, szavainkkal, mit jelentsen ez. 
Nem soká kellett várakozni. Jöttek a táv
iratok és tudliinkra adták, htxgy az antant 
Néjjérven vesén elhatározta Magyarország 
feldarabolását. És mi gyászt öHöltürrk. 
Gyáfizmukba, jajunkba, sóhajunkba bele
dörgölt egv Jáztító bík’i, pmelv azt mon- 
dolla: korai még a gyász, még nincs itt | 
az ideje « gyászlobogók kitűzésének. És 
cr a vigasz oly jól <\sett a mi fáradt lel- | 
íiAioknrk. Kezdtünk hinni. Azt gondoltuk, I 
hogy nemsokára dkudulmas polcára ül a j
jog, ;.7 igazséigérzeu az agy és a szív és 
diktálni brg más békét. Azóta egy év lett 
el. Az év lolvmnán bemutattak történelmi 
nagyságunkat, történelmi múltainkat, nyi
tott mellel állottunk Európa kapujában 
és vérző mellel feltartóztattuk a tiitvány- 
s;íg<»l és nyugodt napokat biztosítottunk a 
tudománynak, az igazságnak, a vallásnak, 
a haliadásnak. Egv (n- telt el. És műt nyer
tünk? Elénk tették a rongy trianoni békc- 
Píipirt. azt mondták, csak úgy pro forma 
írjátok alá. És mi aláirtok. De a mai nap
iad kezdődőkig magyar lesz a magyar és 
dolgozni fog széldnralmU Itazújámik ösz- 

iszeforrasztáaán.
Bizalom évezredes történelmünkben és 

bizalom a magyarok Nagyasszonyában, 
Magyarország hercegprímása nevében az 
összes kutliolikusok képviseletében tűzöm 
íe! e szalagot szent egységünket képviselő 
zászlónkra.

Melles Emí! esperes, anátpJébános a 
görőgkaUmtikii,* egyíhAr. Kacriány Géza 
húc ág. evangélikus egyház. Józan Miklós 
esperes az. iinÜáriu.A egyház nevében ál
dotta meg a zászlót.

Ezután ÍC vármegyék, városok, Budapest 
•zékesfőváTos és az egyes testületek disz- 
szalago! helyeztek a zászlóra, majd Ur. 
inánczt/ Nándor a Védő Ligák Szövetsé
gének elnöke beszéd keretébe® lepleire le 
a szobrokat.

Erős kézre - mondotta —- van 
szükségünk, amiéiv ránk kényszerűi, hogy 
minden munkánkat, minden megmaradt 
erőnket országunk nüelőbbi visszaszerzé
sére egyesitjük. Azok a szobrok, melyeket 
leleplezünk, nemcsak az ország visszaszer
zésébe és megtartásába vetett erős hitün
ket hirdetik, hanem arra iigvahnezteünek, 
hogy a magunk erejével biztosítsuk ma
kacs, elszánt akarással a célt Megalkotói 
licleöntölték művészetüknek, lelkesedésük
nek nemes hévét, méltók mindnyájunk 
I • á iá s c lisim érésé re.

Ezután a zene hangjai mellel! megkez
dődött a nemzotiszinü zászlókkal bevont 
Szolnok leleplezése.

A tömeg Urmánczv bestédét kitörő 
kesedéssel fogadta és beszéde végén 
laplevéve utána mondotta a magyar 
szokegyeL

Dr. Sipőcz Jenő polgármester, Budapest 
székesfőváros közönségének nevében rövid 
f>eszéd keretébe® átvette a szobrokat.

Éra Iá® az egyetemi énekkarok és az 
ünneplő közönség a Szózatot énekelték el, 
majd az rgves szobrokat kosnoruzták meg. 
Az ünncinlven résztvevők ‘ küldöttségek, 
lefülelek és egyesületek elvonultak a 
zászló előtt és zárt sorokban a Sas-utcán 
keresztül o Bazilika elé mentek, ahol a fő
kapunál dr. Kotxics Kálmán, a Szent Iut- 
ván-bazilika apáliűébánosa átvette a zász
lói, amelyet a szentélyben a Jűmnusz 
hangjai mattolt helyezlek eL

Az ünnepség alatt és annak bráejeztt 
vei különböző tártHMhidnú egyesuletek és 
táraságok koszorúikat helyezték d a 
szobrokra, aliová késő délutáni órákig 
zarándokolt Budapest népe és nagyon sok 
koszorút, csokrot. frnvögdvaiL rjrágszálat 
helyezett el n szobrokon.z**'**/*******‘'*’M^í^aí*u»w»^**<m 

A keresztényszocialisták 
gyűlése

!cl- 
ka- 
Hi-

— 4 Hétfői Napló fnrióxitőfátál. — 
Vasárnap délelőtt 

tssdény srociaJiista
10 órakor a ke- 

sznk szervezetek 
'nagygyűlést tartollak a Vigadó termé
ben. .Székelg János nyugalmazott Ál
lamtitkár elnök lésével. A gyűlésnek ki 
mondott eölja az volt, hogy démon- 
cflrádjaoak a tünMctlen drágaság ellen 
é* hogy követeljék a kormánytól n 
mtmkabámknck ofvnn arány® toteme- 
tés/'f. mint amilyen mértékbe® emel 
kőitek a Juferasükségtati cikkek árai. 
Vígadó nagyterme teljesen megtett. Olt 
wi a nagygyűlésen Hitszár Károly volt 
nwnfezteralnök. Hailer István volt nii-

rcíeu.-.; 
IS, ak* M elnöki omolvéiww, nín.BI, iwomuzás k.-zdcH

foglaltak helyet. A Himnusz elének lése 
után Székely János államtitkár mon
dott megnyitó Beszédet, melynek kereté
ben «z aktuális szociális problémákról 
beszélt, llána Szabó József nemzet-

milliós zsarolási kísérlete

tik a munkás ég tisztviselő kamarák i 
felállítását és gondoskodását megfelelő 
műnkaalknÍrnakról. Elvárja a szakszer
vezet munkássága a nemzetgyűléstől, 
bőgj közjogi viták helyett tárgyalja le | 

gyűlési képvis lő a munkások gazda-ja szociálpolitikai törvényeket és mun 
sági helyzetéről és a drágaságról taT- kásjófléti intézmények megvalósítású- | 
tolt ©Kiadást, ma jd benyujotta a halá- ‘ val foglalkozzék. Sürgetik a munkás- 1 

biztosítás reformját, a rokkantság. i 
aggkor, női és gyermek munkaszabá- 1 
ly ozása és a munka nélküliség esetére 
való biztosifás ügyének rendezését. 
Törvényt kívánnak az üzemhaszon 
részesedésének megoldásáról és az ipar- I 
törvény mielőbbi revízióját reklamál- ' 
ják. Végül a zsidókérdés megoldását I 
kívánják, amelyet ép oly fontosnak 1 
tartanak, mint a király-kérdést. Majd I 
Horváth Gergely munkás, dr. Krűger 
Aladár, Iialler István volt kuituszmi- j 
raszter. Haszár Károly és Oláh Dániel 
szólaltak föl. A határozati janaslalot 
egyhangúlag elfogadták, majd száztagú 
küldöttséget válaszlottak, amely a ha
tározatot a kormányzó és a kormán}’ 
elé juttatja. A Szózat elénekíéSével ért 
véget a gyüléa.

rozaíi javaslatot: Követelik a kormány
tól, hogy vessen véget az indokolatlan 
úrdrágilásnuk és adjon védelmei a dol
gozóknak.. Tiltakoznak a’<< ellc ', hogy 
a szabad ltcreskedelem örvc alatt vlsz- 
sznesempészék a Icnilézlclt liberális 
rendszert, mert a szabad kereskedelem 
a .munkás és tisztviselő osztály szá
mára koplalást és éhcuhalást jelent. 
Tiltakozik a gyűlés a lurziuriak felmon
dási és házbéremelési jogának vissza
adása ellen. Követelik, hogy az élelmi
szerek és egyéb közszükségleti cikkeik 
árait a konnány szállítsa le, vagy ha 
azok átemel kedését mcgatk’adályozni 
nem képes, akkor a munkások és tiszt
viselők fizetését cincije és emeltesse föl 
annyira, hogy arányban legyenek a 
közszükségleti cikkek áraival. Követe-

Egy volt határrendőrségi detektív

A Hétfői Napló tndósitójálól. —

Níigvaránn: és körülntcuvcinél fog- | len s kisütötte, hogy az igazgató haza 
va neiu mindennapi zsarolási ügy fog-* 
ladikozlatja a rendőrségei. Az eset ers 
dekcsségét emeli az a tény, hogy elő
zőleg hivatali hatóság mcgvcszlegcl'é- 
sének indult az egész ügy, a vizsgálat 
során azonban kiderült, hogv egyéb
ről van szó — a hatósági tekintélye 
alatt fellépő egyén, egv voM 'ha’tái- 
rendörségi detektív egv millió korona 
ereiéig zsarolni akart. A rendőrség 
nagyarányú nyomozása ennvit máris 
kideritelt és a szóbaiií'orgó személyek 
letartóztatása 
intézkedések, 
következők:

A Pozsonyi
.sasiig igazgatója. Laufcr Sámuel, mint 
a cseh komiánv élelmezés meíl»i- 
zolliiá sűrűn járt Budapesten. lattfer 
Cseh-szlovákra élelmezésének biztosí
tására rckompenzáeiós üzletekéi csi
nált Magyarországgal. Ö szállította 
Magyarországnak a legnélkülözhelels 
lenebb ipari cikkeket, viszont ezek fe
jében a Felvidék éhínség előtt állott 
magyar és német lakosságát Iál'la el 
élelmiszerrel és arra is gondja voM. 
hogy erről a demarkáción túl élő 
honfitársaink is kellőleg tudomást sze
rezzenek. Laufcr mindenkor a magyar 
érdekeket védte, s azt meg olyképpen 
is biztosította, hogv a Pozsonyi Be
szerzésinek igazgatóságát kizárólag 
magyarokból állitotta össze. Ezt a «kö? 
rülménvt a prágai kormány később 
kifogásolta és azt követelte, hogy az 
igazgatóságba cseheket vagy szlováko
kat válasszanak l>e. I^aufei'ék ennek 
ugv lellek eleget, hogy Dula Mátét és 
társait vélték be az igazgatóságba, 
■•kik irdvalevőlog. a Csehországtól való 
elszakadásnak hívei.

Még egv körülményt el kell itt mon
dani Laufer Sámuel szerepléséről, mi
előtt rátérhetnénk annak a vádnak is
mertetéséire. ainelylvel Lauifenl illat* 
tok, miként beigazolódott, hamisan. 
Amikor a Felvidéken a csehek üldöz-

iránt niegtJörtón'tek az 
Az ügy előzményei a

Beszerzési liészeűiiviái'*

ni kezdték a magyarokat. Laufer be venibei havában tárgyalta Tita Árpád 
szüntetik* az élelmiszerszállítást. s csak (isztalossegéd bűnügyét, aki a proletár
akikor volt hajlandó újra munkába ál- " <“'4 u“''*
lani, midőn az üldözések, ugv ahogy 
megszűntek.

Még a múlt év júniusában történi, 
hogy IxMiiferlöl félreértések kapcsán 
Budapesten elvették az adóját. ame
lyet azonban néhány nap múlva sér» 
tétlenül visszakapott. Ekkor állítólag 
LauL r egv nagyobb társaság előtt azt 
mondta, hogv ..Magyarországon addig 
nem lesz rend, amíg ilyen esetek clő- 
fordnlhnlnak.”

Ebitől az ártatlan kijelentésből cg.'e 
sok tökéi kovácsollak Lanfcr ellen. 
Szentpéteri József volt halárrendőrségi 
detektív, aki azonban soha nőm volt 
tagja a budapesti államrendőrségi de- 

feletteseinek tudta .......  V„M«, M nDm o
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áruló kijeién léseket telt, sőt hazaáru
lást követőit el. Az erről szóló jegyző
könyvet is alá akarta íratni Latiferrel, 
ez azonban megtagadta ezt.

Ugyanekkor megjeleni dr. üalu. 
sinszku Gyula ügyvédnél, aki Lauifers 
nek főismerőse, egv Szinertnik nevű 
egyén és előadta, hogy e</u millió ko; 
rónáért elintézi a Laujer-üguet. s ez 
esetben meg lelratnc semmisíteni azt a 
jegyzőkönyvet. amelyet Szentpéteri 
vett föl. s amely az állítólagos haza- 
áruló kijelentéseket tartalmazza, Salu- 
sinszlkv ebbe ermészeteson nem ment 
bele, mire érdékes fordulatot vett az 
iiiív. Szentpéteri másnap azzal állott 
elő. hogm Lauferék meg akarták vesz- 
tettetni.

A nyomozás kétségen khűl megállaz 
pilolta, hogy Szmerlnik zsaroló-kísér- 
léte Szcnlpéicrfnek mes- A bécsi maxvarsiís körében már régóta
vesztegetésről szóló faticlentesét és ma ( köztudomású, hogy Garami Ernő lapot 
már ugv kezxdi a rendőrség a Laufcr- ( fog indítani. Must, mint halljuk, Garami-
ü«veL hoíiv zsarolás volt készülőben, 
amely nvilvámlalóan Szentpéteri has 
lárrendőrségi detektív gyanús viselke
désével áll összefüggésben.

Lan fér szereplésének tisztázására, 
kibaltaatfák gróf Bethlen Aladárt is. 
aki a rendőrségen előad!a. hogy Lau- 
feír neki bérlője volt, mindaz hazafias 
gondolkodást! embernek ismerte cs 
semmi terhelő körülményi nem tud 
ról.

Az első szabadiábrahelyezés 
az amnesztia rendelet alapján 
— A Hétfői Napló tudósit ójától. —

A karácsony napjára kiadott am
nesztiarendelet alapján a budajjesiti 
•Mintetötönvényszék kegyelmi tanácsa 
ma hozta meg az első olyan határoza
tát, amelynek alapján »z elitéitől sza
badlábra helyezték.

Aliüntetőtörvényszélk mull óv no-

I

dikfiatalra idején a közélelmezési nép- 
I biztosságnál mint nyomozó működőik
Egy alkalommal többek jeelnlétóben 

| beszédei mondott és azt hangsúlyozta, 
i hogv a régi nyomozókat mind el kel] 

lúvolifani. A bíróság izgatás vétsége cí
mén három hónapi fogházra Ítélte el. 
Tita Árpiidnak büntetése január 26-án 
tejárna. X X X X X X X
X X X A törvényszék kegyelmi ta
nácsa x X X X X x X
X X X X kogyr.lein.rc terjesz
tette fel az iratokat X X X X
XXX drendeJte Tita Álpádnak i 
azonnali szabadlábra helyezését.

CSONKA MAGYARORSZÁG NEM ORSZÁG Fölvéteti Irotl??W.f*n(lrb<y-nt 5^:: Telefon W-*3 
............. Wien, L, Kohlmarkt 12. Itteft®49—3^84. ta

| Két britanniás 
ja rögtönitélő bíróság előtt 
| — A Hétfői Napló tudósitójától.

| A bndapcMi üjünlelő törvényszék 
, mint rögtönifélŐ bíróság dr. L(fllZ} 
I Jenő kirriai ibiró elnöklésével vusárnun 
: (telelőit tárgyalta Cérna István és To. 
' nmen László britanniás fiatalemberei* 
; nek bűnügyét. A kir. ügyészség rabl;^ 
. büntette óimén indított eltenük eljá. 
■ rásl. mert 1920 november 8-án éjjel 
1 kifosztották Goldschmidt Salamon ke. 
| aeskcdöl. Toanuca László a Baibarczv- 
I féle különilniény úrvezetője egy járőr 
jóién |)orlyázoll a Britannia tajékfut 
Arrafelé haladt Goldschmidt Salamon

! akit igazolásra szólítottak föl, i„ajd 
j bevitték a Briten ni a-szállóba, ahol üt. 
legelték, elszcdlék pénztárcáját, amely, 
ben 3500 korona volt. A ve. re kedésben 
és az ütlegelésben 'Hmiuca Lászlón ki. 
vül részivelt Cserna István is.

A staláriális főtárgyaláson Tomuca 
J.úszlÓ 20 éves őrvezető beásmerle a 
terhére rótt cselekményt. Kihallgatia a 
bíróság dr. Minich Károly egyetemi ta
nárt és dr. Bakody l.örvénysz<'>ki orvos- 
szakértőkét, akik szakvcicményükbrji 
kijelentették, hogy mindkét vádlott de- 
generált egyén, erősen alkoholisták, a 
büntetőjogi beszámítási képesM;■>!. 
ennélfogva csökken, mégis a bfincsn.

! lekmény elkövetése idején és jelenlc" 
sem szenvednek beszúrnitást kizáró cl- 
mezavarban, vagy öntudatlan állapot, 
bán.

Dr. Pogonyi Nándor kir. főügyész
helyettes vádheszédjében a vádlottak 
megbüntetését indítványozta, a lédők 
az enyhítő körülményeket sorolták föl. 
Az elnök ezután közölte, hogy a rög- 
tönitélő bíróság döntését hétfőn dél
ben 12 órakor hirdetik ki.

Január 20-án indul meg a 
„Bécsi Magyar Népszava" 

Lovászy és Garami szerkesztik, 
Hatvány Lajos financirozza

— A Hétfői Napló ludősitófáfól. —■

nak ez & vállalkozása befejezett teng és 
Pécsben már publikálták is, hogy január 
20-án indul meg előreláthatólag a Bécsi 
Magyar Népszava, amely semben a Bécsi 
Magyar Újsággal, r meaértcs útját k«- 

| rcsi Magyarországgal. A lap szerkesztésé- 
jl>eii részit fog venni Lovásza Márton is, 
nkinck neve kikerül a lap élére is. .Az 
utolsó napig nem tudták, hogy ki ílnan- 
tirozza a Bécsi Magyar Népszavát. Ma 
azonban kiszivárgott már ez is. Hatvány 
Lajos, a Pesti Napló volt gazdája adja a 
lap meffinditásához és fenntartásához 
szükséges pénzeket. Már megszervezték a 
lap szerkesztőségét is és mint hírlik, a® 
osztrák kormány meg is adta az enge
délyt n lap eghiditására.

Ocassió áraink 
mint minden évben, úgy c-ídén is 
január végéig érvényesek

Nyakkendőhás
IV. , ICIgyó-utcn ■> (Klotild-palota) és
V. karölot, boák Ferono-utca 14. snám

BRILLIÁNST,
horribilis A INGER ékszerhá, 
áron vesz w Rottenbiller-utca 24 

Telefon József 52-64

MOZGŐKÉP-OTTHOH
A kis kávéház

Vigtáték 7 felvonásban 
a főszerepben MAX LINDER

Pénztár, délelőtt V-ll--Vat-ig délután 3 oraio*
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Egy tűenkétéves fiú 
nyaktörő mutatványai 

Felmártottax úttest fölé a telefonhuzalokra
— Kivonultak a mentők és a tűzoltók
— .4 Hé!fői Napló tudósítójától: —

A Lostfuczj-teica 8. számú háziban 
lakik Montáffh Jenő 12 éves tanuló, 
akit a ház és környékbeli pajtásai ál
landóan hold kórosnak és félbolondnak 
csúfollak. A fiú tegnap társaival ját- 
sradozotl, majd' hirtelen elhatározással 
az esővizei levezető csatornán felku- 
szoit az első emeletre, onnan/ tovább 
kapaszkodott a második emelőire, majd1 
n háztetejére mászolt, A háztető fölölt 
futnak el a telefondrót óik. A kis Mon- 
lágh fiú a drótok póznáján fölmászott 
a drótok közé, majd a 20—30 Ictefon- 
huzalon hasra feküdt és úgy csúszott 
az úttest fölé.

Egv darab időn ál «z utcán maradt 
pajtásai ürömrivalgássnl és ncvxHgélés- 
sel bámulták a Montághfiu nyaktőrő 
mutatványait, sokan összeverődtek a 
szokatlan látvány szemlételiére. Rendőr 
is érkezett a helyszínére, aki nyomban 
látta a fiú élet veszélyes helyzetét. Te
lefonált a mentőkért és cgyiien intéz
kedett a tűzoltóságnál is, hogy vonul
janak kj és szabadítsák meg a vakmerő 
fiút furcsa helyzeteiből.

A kiérkezett liízol'xik tolóiéira val 
nagy óvatossággal leszedték a fiú* a te
lefondrótokról. Ezután a mentők fog
lalkoztak a fiúval és beszállították a 
főkapitányságra, mert gyanú támadt 
arra nézve, hogy Moulágh Jenő nem 
egészben beszámítható.

Kiss István
nem a saját leányát gysltolta meg 

Uiabb fordulat a szolnoki gyermekgyilkosság 
ügyében — A tetteseket Töröltszentmiklósra 

szállította a rendőrség
— .4 Hétfői Napló tudósit ójától. —

ián Abrahduiol árlallaunl keverte az 
ügybe.

A tegnapi uap folyaináu Kis Istvánt 
vasraverve Szolnokra kisérték cs a roj- 
lélyes gyilkosság színhelyén nyomról- 
nyomra a valóságnak meglel elő vallo
másra bírták a cinikus és ingadozó 
előad ás u tel lesi.

A helyszíni szemle szenzációs fordu
latot hozol! az ügylien, mnennyiben

Kis István visszavonta ösz- 
m&cs eddig lett vallomásait 
és beismerte, hogy a gyil
kosságot ií követte d a meg
gyilkolt leány édesanyjával 

Víg Tstvánnéval együtt.
Ezok után megsillapibás nyert, hogy a 
vasúti kocsi meltelt fölfedett lábnyo
mok téaifleg Viy fstoánnétól száraiaz- 
rwk.

Éjjel jelenti ludósitónk telefonon 
Szolnokról, hogy a cscndörség még a 
tegnapi nap folyamán Törökszcnl- 
miklósra kísérte a további nyomozás 
helyszínen való lefolytolása érdekeljen, 
jniulán Kis Istvánt é- Vignét több Tö- 
rökszvntmiklóson elkövetőit rablással 
és lopással gyanúsítják. A szolnoki 
reiMlőrs-ég kél-liárom napon belül várja 
a vádlottak viszahozatolál és a török
szentmiklósi nvoinozás ercdinénvéf. A 
szolnoki nyomozás addig szünetel.

Minl femeretes, a főkapitányság táv- j 
iratot kapott a szolnoki áltaínrendőr- 
ságtől. melyben azt közöltek, hogy e 
hó 7-én délelőtt a szoltnaki tehcrpáiya i

Kiállítottak. —• Jenitzky Józsefné 23 
éves kocsis neje, Csohúncz-ulca 4. szá-« 
mu házban lévő lakásán luckőoIdái.tál 
megmérfiezto magát. A mentők a Rókua- 
kórházba szállították.

— Leesott a villamosról. Az Aréna ui 
és n Váczi-ttt sarkán Gyurotti András
nál. 53 éves munkás nejét ejry strá<- 
kocéi ütötte lo a zsefoil. villamosról. 
Az arcán több zúzott sebet szenvedett és 
jobb kulcscsontját törte el az esés kö
vetkeztében. A mentők a Rókus-kórházba 
szállították.

udvaron égj- üres «zénszállitó kocsi
ban zsá'k'hakötve egy meztelen leány
gye nmekbőlttes-tel találtok, kinek jobb 
halá-ntókán revolvergolyótól eredő seb
hely tátongott. A szolnoki rendőrség 
ezzel kapcsolatban azt is közölte a lő- 
kapitánysággal, hegy a kocsi körül női 
lábnyomokat lamltok és fölkérte, hogy 
működési területen haladéktalanul in
dítsa meg a nyomozást arra vonatkozó
tag. hogy nem tünké el Budapestről 
egy a hoHl-íd szíanélyteirásúval meg
egyező külsejű, nyolc év körüli, 
leány,

Egyik cslilap a gyilkossággal három 
napon át bőven foglalkozott és a há
rom nap mindegyikén újabb és újabb 
beállításban ismertette- a gyilkosság 
részleteit.

A nyomozás során l)cigazi>lód<MI, 
hogy a Mjgyilkosság ki-zinczett mese 
ős a gyilkosságot Kis István földnnin- 
kás követte el, akit & törökszentmiklósi 
csenidőrőrs Budapestre hozott, hogy ál
lítólagos cinkosával, Ábrahám István
nal szondjesrl.se. A szembesités azonban 
nem járt erediménynyel és csak meg
erősítette azt a föltevést, hogy Kis Isl-

íke
|
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— Interpelláció a jótékony adomá
nyokról. Orbók Attila interpellációt 
jegyzett be a társadalmi jótékonyság 
fokozása és a jótékonyságira szánt ado
mányok adminisztrációja dolgában. Az 
interpellációt nemzet gyűl esi körökben 
nagy érdeklődéssel várják azok, akik 
az interpelláló képviselő állal előter
jesztendő adatokat ismerik.

— A ryermeksegitő akció ideiglenes 
kormánybiztosa. A minisztertanács, inánt 
e. hivatalos lap vasárnapi száma jelenti, 
a népjóléti miniszter javaslatára a ma- 
üjarurszági gyermekek külföldi üdülte
tése céljával kapcsolatos teendők ellá
tására kormánybiztossá kinevezett gróf 
Széchenyi László távoliét© tartamára a 
kormánybiztosi teendők elvégzésével 
ideiglenesen Návay Tamás volt főispánt 
bízta inej*.

— Véres kommunista tüntetés Ber
linben. A Lustgartenben ma a kom
munisták emlékünnepet rendeztek 
Liebknechi Károly és Luxemburg 
Róza emlékére, amelyen mintegy 6000 
ember vett részit. A 
menetté 
I. Miden éji 
sorfalét. _____ ..._____ „ _ __
helmstrossem a tüntetőket szorongatni 
kezdte, hirtelen eav lövés dördült d, 
amely után még több lövés köstetkes 
zcti. A tömeg vad futással menekült. 
Az eddigi hírek szerint egv asszonyt 
hasba löt lek és egy fiatalembert egv, 
lövés lcteTÍlell. Több ember láblövést 
Unott. (M. 3’. I.)

— Mennyi postapénz van forgalomban. 
A, avagy. királyi postatakarékpénztár u 
hivatalos lap vasárnapi számában meg- 
Jclent hirdetményban közhírré teszi, 
'•'üy 1921. január 15-ikéig 1,406.212,000 
korona értékű pcstata'kjarékpénzitáTÍ 
nénajegy volt forgalomban.

— Orlvók Attila kerületében. Or
bók Attila ncmzelgyülétn képviselő hői. 
főn reggel kerületébe, Nagyi áfára uta
zik, hogy ott kerülete többi faliyaibau 
a földbirtokra farmot a néppel megis- 
nirrte.wsc és egyben megtartsa beszá
molóját.

— Művészi hangverseny az Erzsébet, 
váróéi Körben, Szombaton este az Erzsó- 
ootvárosi Kör fényesen sikerült haug- 
•’csenyt rondwt.t. amelyen B. Sándor 
r.'zsi, Környoi Béla. Gál Gyula. Rózsa
hegyi Kálmán, Szcahő zongoraművész, 
Kősacgi-nógyos és Spnrbor 01 ly tízéves 
/áncmüyósznő működtek közre. A zon- 
jorakisi retet Dionzl Oszkár és Laziwus 
Valér zongorámüvésvok látták el. A 
Wiiuvém hangversenyt hadnaflig tartó 
bánomuletefa követte,

alakul lak 
á'í törték 

Mikor n

—• Draskovics lett a délszláv pénz
ügyminiszter. BelffrádWl táviratozz álc, 
l).o.<xy a délszláv pénzÜKjmnn.isstóiíuin 
vezetését ideiglenesen Draskovics l*el- 
iigymmfad^r vette át.

— Rohamosan emelkedik a -munka
nélküliek száma Angliában. Hivatalo
san ieleaitik Londonból, hogv Angiin* 
bán a lajsromozo'lt nvrinkanélkuTídk 
száma effv Írét alatt százliz.ezcrrel sza
porodott. (M. T. I.)

— Januárban népszámlálás lesz a Dél
vidéken. Szabadkáról jelentik, hoa.v a 
szerb szociálpolitikai minisztérium el
rendelte, hogy a népszáanl-álást január 
végéifi meg kell tartani. A többi álla
mokhoz hasonlóan statisztika készül a 
Iradviseltekről is. A megszállott Délvi
déken. amint a eeerbek nevezik: a 
,.Voida.sáfi?ban“ azonban a népszámlálás 
eredményét nj ilvánosságra hozni nem 
szabad.

— Garal 
működik. A 
tatlwn Gurui

__ __  idöszerint a tuloncház lakója. A nyug 
a rendőrség több hatatlan álszerkesztő még itt is „inükö- 
rendőrség a Wil-

részl vevők ewu'lán 
és az Un tér den

Manó a toloncházban is 
fáradhatatlan és javitha- 
-— mint ismére! és — ez-

rámutatott a bolsevista veszedelem 
aktualitására. Helytelennek tartja, hogy 
az •európai népek ebben a kérdésben 
passzivitást tanúsítanak. A bolsevisták 
minden áron szerelnék átplántálni a 
forradalmai Közép- és Nvugaeurópá* 
ba. A bolsevikjeknek kidolgozott hadi
terveik vannak és ezért szükséges.

<lik“. Január elején egy pénzintézet fő- 
titkárához csempészett két levelet, 
amelynek tartalma a következő:

Bocsásson meg, hogy ceruzával 
írok, de innen, sajnos, nem lehet 
másképen, ön már óit engemet. En
gedje meg főtitkár ur, hogy stóre- 
telre®néMóságát ezúton vegyem 
igénybe. Remélőm érdekelni f<jgija 
az én személyem, mert e hét végén 
szabadlábra helyeznek. Majd szemé
lyesen többet. Megkérem kedves fő
titkár uramat, hogy wáveakedjók a 
kiutalt 244)0 koronái e sorok hozójá
nak kiadni,' mert itt nagy szükségem 
van a pénzre. Nagyon hálás leszek 
érte. Szívélyesen üdvözli igaz híve: 
Gorái Mnnó szerkesztő.
A főtitkár természetesen nem reflek

tált Manó mester hálájára és a 2100 
koronát nem utalta ki.

— Meghalt a fogházban. Vasárnap 
délelőtt az iurjészség Markó-ut-cai fog
házában Fuksz Endre 22 éves pók hir
telen Torzul lett.. Mire n mentők kiér
keztek ni ár halva találták. Holt, testet a 
törv'-uy >.óki orvostani intézőibe szállí
tót Iák.

Az ukrán hcfniim a bnlarvUtn 
veszedelemről. Becsből jelentik, hogy 
nz ukrán sa-Hószoigálal jelenti Tar- 
nowböl: Peti jura az ukrán népközlúr 
,«wá<! ©Imike cm' olasz újságíró elült alikdot ívott.

hogv kellő ellenállásról ideiében tör# i dolog.' a c 
téniék gondoskodás. /V nem közvette- I viszonyok 1 
nüi fenyegetett országok kell, hogy j 'ételből i>, 
hnlhiilós segítséget nvnjlsannk azok- ,'W kis ki/!- 
nak a népeknek, melyek a b.olsCvikiek- j ! Zf'l 
kel harcban állanak és ismerik a bol- i 
scvisla invázió és a bolsevista harc
modor álká'l. IM. T. I.)

— Baleset az iskolában, Krausz Sán
dor 12 évei II. osztályú gimnáziumi ta
nuló az Atilla-uti főgimnázium épületé
ben a folyosón elesett és jobb alszárát 
a boka fölött eltörte. A diákot a. mentők 
a Pajor szanatóriumba szállították.

— Véletlenül meglőtte magát, Szívós 
Gyula 30 éves tisztviselő Attila-körut 2. 
számú háüsban lévő lakásán, revolveréb 
tisztogatta és eközben a fogj ver eb-ült. 
A golyó balkarjába hatolt. A mentők áz 
Uj Szent János-lcórháziba szállították.

— Kabaré. Kitünően sík örült, kaba
rét rendezett vasárnap délután a Labo- 
ratóa iuní .Védőoltóanya gok B észv én ytár- 
saság Sportklubja, javára a, Katholikue 
Körbwn. A műsor logoikériilfebb tmzc 
Vixonlal Irén pompás énekszáma és Velő 
Imre szavallata volt, amelyet, a nagy
számú közönség aaios tapssal fogadott. 
A jótékonycélu előadást Erdős Dezső 
igazgató rendezte.

— Ittas állapotban lysoformot ivott. 
Legovitis Sándor 33 éves nyomdá®-/. Pé- 
terfy Sándor-utoa 39. számú házban 
lévő lakásán ittas állapotban nagyobb 
mennyiségű lisoform oldatot ivott. A 
■mentők gyomormooás után a Kun-utcai 
Dolog-kórházba 
súlyos.

öngyilkos 
zsóbot 16 éves 
utca 10 számú

Szállít©  títÓk. Állapota

elárusitóleány. Bakó Er- 
olárusitól eány K1 oti Id- 

mwo _____ házban lévő lakásán ön-
i-yilkossági szándékból 8 darab fólaram- 
ínos aszpirint vett l>e egyezerre. A ni ön
tők gyomormosás után a holywzinen 
hagyták.

■— Életuntak. Nagy Gyula 34 eves 
maim, .Magdolna-utca 31. számú há/.lxin 
lévő lakásén ismeretlen menniyJteKÚ és 
minőségű port vett Ijo. A mentők miIjv* 
niéi-gezési tünetek között .■•zállitotiak a 
Ihíkus-kórháffba. — Bakonji Istvánná 
21 éves UA®tttrtá*iheli nő Mester-utca 49. 
szánni házban lévő lakáján öngyílkoesáiri 
s-.indákból nag.voblnnenn.vivógü lugkö-

A tőzsdén ma mindenki játszik, miből 
éljen ma a szegény latcőier. ha nem 
a játéknyal ■ jgből ? le a
les palotájába csak a kiválasztottuk lép
hetnek be. Ezer vagv micfélczcr ember 
kiiabál. lökdö?. iivoi: is ■ .k
óriási csarnokban- de százszoros, ezersze* 
rés tzoknnk a láthatatlan játékosoknak a 
száma, akik idegen l.czckl-'1! boii'olilják 
le az ügyleteikéi. Erre való a btuikdisz- 
poucns és a lő.-rleüigviiők, aki megbizát 
sokkal duzzadó aktatáskával siet föl kora 
délelőtt a péuzpiiu a. A 
kapott a bankfiól. ismerős könyvelőjétől 
vagy -Samu bácsitól, akinek sógora egy 
klubba jár a Vulkán foioiszkálógvár cég
vezetőjével, előző nap lefizeti a fedezetet 
és igv szól az íigvnökhöz:

Vegyen sámomra hóin; n ötven da
rab M ií iiabarcs-rész vén v I.

Árat a derék ember nem mond- meri 
mit lehet tudni, hogy holnaii mi lesz ai 
Mühabare.s-rószvénv ára? Meg van győ
ződve róla, hogy az ügynök nem cs:..'j« 
be, de különben is ott saii a hivatalos 
árfolyam-lap, mclvlvcl nz előfordult kur
zusokat ellenőrizni lehel.

Jegyezzük fel mingyárf. hogy i 
kök nagyobb része becsületes 
Tíz busz koronácska ide-oda 

-oiirtage-ból végre i 
közt nem it'hcl nic;

, az eladásból

kás lármát 
nevyorki inihiomos- 
szik. De a pesti tö? 
specialitása van. ami 
a nagy nyugati tözs 
sak intémiénve. Alk;

I a célból, hogv a testileg jelen nem levő 
palit amúgy hlenigazáhnn megvághassák.

A Mülmbarcs-részvénv 21)00 koronán 
All t- se lefelé, se fölfelé nincs benne 
semmiféle emóció. Ha a hivatalos lntrzus- 
lapban csak ez nz árfolyam lordul elő, 
az ügynök, aki Iclkiismeretét oci; ! linn 
szokta hagyni a ruhatárban, kényhleti 
megelégedni az egyszerű courta;?-zz-eh 
Mit t-M ■ ilyet 
magának egy istáltólársal, nkivel soit'i,;\a 
vált néhány szól, aztán rélrgv óra cüiti 

petfói 'I. tahi p
sodperccol a zűriül ciőtt, torka szak adtából 
ordítani kezd:

■— Veszek Mühabarcsot 2100 koron." rf!
Az istállótárs erre megrázza kopasz te

jét vagy bozontos üstökét, aztán s’enP'rj 
liangon így felel:

— Adok magának!
A titkár, aki a kiírzu -.kat icgyzi. kő- 

letességó’hez híven bejegyzi noleszób •;
MAluibarcx 2000—2100.
Ezen az áron kerül bele a részv n. a 

hivatalos árfolyam-lapba s az iigvnök, 
aki a MiÜhabarcsot már a tözsdcidö alatt 
2000 koronán megvette, 2100 koremús 
kurzussal számolhatja el vételt meg
bízójával, ami ,’>0 rés'zvenvnél kerek 5(»00 
korona külön hr.sz.not jelent. ,\ 2100 ko- 
ronás kurzust sem a vevő, sem a/, rí utó 
nem vette komolyan, ez csak mint 
Pesten mondani szokú.s amolyan link 
árfolyam volt, amit az isfátlólársak a pr-li 
megcsapolása célijáhól csináltuk. Ma i - 
kein, holnr.p neked, niomlia n Lót de
rék ember, aki ilyen módon többet ke
res a hangjavol, mint Tamasim vagy Ca« 
ruso. Ezek a méregdrága miivé.zok egv 
felkiáltással nem keresnek ö'czer koronát.

A gravámen különben, ha lót vesz- 
szűk, nem is olyan nf.gv. A pnli. aki mint 
dilettáns Játszik a tőzsdén, tlgvh elveszti; 
a pénzét. Egy héttel előbb vagv utóbb, az!

A mentők. & Z&trkó'riháK'bH | inur nem teen száuiii.

szondjesrl.se
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Reptttö&ép-Járatok
Máriából Konstantinápolyba 

Budapesten keresztül

.4 Hétfői Napló tudósítójától. —

Az elmúlt hét elcie óta ismét Budapes- 
|>en tartózkodik Gaillard gróf, a fraucia 
’aerofoTgalmi részvénytársaság igazgatója 
és tárgy.dásokat folytat a magyar kor
mánynyal u Páris—Budapest, illetve Paris 
—Konstantinápoly között létesiindö légi 
összeköttetés ügyében. A tárgyalások nem 
ujkeletück, mert a gróf már az. elmúlt év 
októberében Is itt iái t Posten, csakhogy 
akkor még nem jöhetett létre a megálla
podás, miután a érdekelt államok egy 
része még nem nyilatkozott. Gaillard gróf 
akkoriban továibbfolyitatla útját, melynek 
végeztével visszatért Parisba és utjának 
benyom ás iról informálta az illetékes fran
cia köröket.

A terv úgy szól. hogv a főállomás Pá
ris, ahonnét egyelőre hetenként három 
/napon indulnának a gépek, melyek Strass-

A forgalmat három szemé íves repülőgé
peken akarják lebonyolítani, melyen a 
vezető pilótán kivül csak két utas fog
lalna helyet. Ilyen gép indulna egyelőre 
háromszor egy héten Liz. a jelentkezők 
ezárna szerint esetleg több is.
' Ugyancsak megfelelő gépek bonyolita- 

pák le a teherforgalmai.
A tervezet szerint a késő est?, vagy kora 

hajnali órákban föladott levél már dél
irtán három óra után kézbesíthető volna 
Budapesten és megfordítva.

!A budapesti tárgyalások egyelőre fő
ként a levélforgalom repülőgépen való le
bonyolítása érdekében folynak, de ezzel 
párhuzamosan a személy szállítás kérdései! 
is letárgyalják. Az ut Budapesttől Párisig 
1500 frankba kerülne. i

Eredetileg a terv úgy szólt, hogy a já
ratok még ez év tavaszán megindulnak és 
ha a tárgyalások idejekorán véget érnek, ; 
pkkor már a nyár elején megindul az 
első repülőgép a páris—budapesti vonalon. 
Vurgon ál Prágába, onnét pedig Becsen 
ál jönnének. Prágából ágaznék el egy 
szárnyvonal Varsó felé. Budapesten, a 
hová délután két óra tájban érkezik a ! 
gép, töltenék az éjszakát a továbbutazók | 
és csak másnap reggel folytatnák útjukat 
Bclgrád, Bukarest .Szófia, illetve Konstan
tinápoly felé. ,

A tervezők szerint az egyes állomások 
egyórás menetidő távolságban vannak i 
egymástól. Ez alól csupán a Páris—-' 
Strassburg és a Strassihurg—Prágai vonal ! 
képez kivételt. Az egész menetidő nem . 
több hfitóránál és a megállás és az elin
duláshoz, valamint a ki- és beszálláshoz 
szükséges időt is tekintetbe véve, légtől- I 
j-rbb hél és félórára becsülik, ami ! 
ügy értendő, hogy a Páriából reggel bél I 
órakor elinduló gép délután két, legké- ' 
söhb félhárom órakor érkeznék meg Bu- ' 
dapcstre. Innét azonban már csak más
nap reggel folytatná útját Belgrád felé, 
ahonnét Bukarestet és Szófiát érintve, 
Konstantinápolyig közlekedne.

A gépek azonban nemcsak a Páris és 
pz egyes állomások között fennálló for
galmat bonyolítanák le, hanem felvenné
nek utasokat az egyes közbenső állomá
sok közötti útra is. így például Prágából, 
Bukarestből másfél, Belgrádiból vagy 
Bécsből Budapestre egv óra az ut.

Színház és Hlmujdonsűsok
* A hattyút adják c hétnek is haö 

esvéjén a Vigszin'házban. Szombat este 
a Loute-ot ismótlik. délután vedig gyor- 
mekelőadásul a „Mafizatos Pali“-t ját- 
íreók.

* Hatszor játsszák e héten a. Magyar 
Színházban u szenzációs sikerű ..Peer 
Gynt‘‘ Törzs Jenővol a címszerepben: 
ma. kedden, szerdán, pénteken, ezom- 
baton <-:i vasárnap este. Csütörtökön 
Góthék lépnek fel a nagysikerű Fodoré
ban. Szombaton délután 2 órakor rend
kívül mérsékelt helyáraik mellett » 
Rákosi Szidi-félo sainósriskola tart vizs
gálati előadást, mely alkalommal a« 
„Éjjel az ordán" cimü darab kerül 
min re. Jövő vasárnap délután 2 órakor 
rendes helyárak mellett P. Márkus Emi- 
lia lep fel a „Névtelen asszony “-bán.

* A Bucsukorinj’ő dominálja e héten 
fa n Városi Színház műsorát. Csütör
tököt’ kivóvo. romikor „A zsidónő" kerül 
rzinre, minden este adják a szenzációs 
nikorú operettet- Potaást Sári. i’álmuy 
Ilka. D'Arrigo Kornél és Szik Íny József 
íelkotóvel.

• A Király Színházban o héten is 
minden esto az Qffenbaohot adják, mely
nek előadásai iránt oly rendkívüli az 
érdeklődés, hegy mától kezdve már a rá 
következő hétre, azaz január 30-ig be
zárólag szóló jegyeket árusítják. Jövő 
vasárnrp délután a .,Gigánygrófnót” 
játsszák. Ezen előadás 2’á órakor kez
dődik és mérsékelt helyáru.

• Szenes Béla; „A buta ember* 1 című 
vigjátékának mai bemutatóját óriási ér
deklődés előzi meg. Az előadások jegyeit 
néhány óra alat szétkupkodta a közön
ség. A darab, melynek díszleteit Hcrquctt 
Rezső tervezte és főszerepeit Bárdos Ar
túr rendezésében Ilo&vay Rózsi, Titkos 
Ilona, Karmos Ilona. Z. Molnár, Petheő 
Attila. Somiár, Szegheti, Bérczy játsszák, 
ötször kerül színre o héten. Csütörtö
kön a „Georges Dandin" van műsorra 
tűzve, melynek ez a 25-ik előadása.

’ A nagysikerű Szilveszter előadásait 
imétlik még e héten is minden este a 
Revü Színházban a bemutató kitűnő sze
reposztásában. Jövő vasárnap délután 
2’Zj órakor mérsékelt he]várak mellett 
a „Nebántsvirág“-ot adják Honthy Han
nával a címszerepben.

f> Bónyi Adorján „Testvérek" cimü 
mély és rendkívüli sikerű egy felvon áso- 
sához, mint az Andrássy-ati Színház uj 
műsorának gerincdarabjához olyan mu
latságos szellemesbe'páratlan tudással 
megjátszott kis vígjátékok, bohózatok, 
tréfák és magánszámok csatlakoznak, 
hogy az est'éró'l-e?tére előre eladott táb
lás házak közönségének tapsait alig győ
zik megköszönni. Kökény Ilona, Ür- 
mössy Anikó, Titkos Ilona, Szabados 
Piroska, Boross. Bársony, Kaibos. Abo- 
nyi, Gárdonyi és a vendéglátó Nádor 
Jenő.

* Róbert Roberíson a Royal Apolló
ban. íláronrs'zoros érdokességo van a 
Royal Apolló o heti fiima ttrakciójának. 
A ,,Goikohda‘,-t Rudyaad Kipling irta, 
annyi romantikus, exotikus történet 
írója. A főszerepet pedig Róbert Robert- 
son, családi nevén Antonio Moreno ját
szin akinek nagyszerű alakításaira a 
„Burlingtoni Jaguár “-bán aratott em
lékezetes sikere óta feszült kíváncsiság
gal úhit a pesti közönség. De még egy 
kitűnő színész játszik a darabban : Wil- 
liam J. Carslaks, aki viszont az . Arany- 
pillé“-ben vált igazán . népszerűvé. A 
Goldonka érdek fosai tő hindu történet, a 
maharadzsa feleségeiről, egy ábrándos 
amerikai ifjúról és sok-sok veszedelem
ről. Megelőzi ezt. a ..Zigott mint Don- 
zsíián1* cimü amerikai' bttrleszk. Az elő
adás köznapokon 5. háromnegyed 7 és 
fél 9 órakor, vasárnapon és ünnepnapon 
3, fél 4, egynegyed 6, 7 és fél 9 órakor 
kezdődnek. Jegyek Bárénál is.

* Mozgókép Otthon. ,,A kis kávéhás" 
(előjáték hat felvonásban) Max Linder- 
rel a főszerepben páratlanul áll a mo
dern film vígjáték történetében, ameny- 
nyiben az előadásokról távozó közönség 
tetemes része a pézitárhoz siet jegyet 
váltani, hogy még egyeszer megnézze „A 
kis kávéház‘‘-at. Nagy hatást ért ol ,,A 
börzediktátor'* (öt felvonás) történet az 
amerikai pénzvilágból, különösen a nagy 
börzenap az amerikai tőzsdén, feledhe
tetlen benyomást keit. Fölötte mulatsá
gos ,A szerelő" című kitűnő amerikai 
burlesak. (5. 7, 9.)

■*' Nick Winter és Mattyasovszkv Ilona 
játsszák a „Corso" mai bemutatóján a 
,,Dráma az Alhambrában" cimü kétré
szes kalandorfilm főszerepeit. Az első 
ré'S'Z, mely ö felvonás keretében rendkí
vül izgalmas trükkök és bravúrok soro
zata. páratlan érdeke.:ségii cselekményé
vel és a rendezés látványosságával szen
zációszámba megy. Max Linder legújabb 
kacagtató bohózata. Maxi és a nudTág- 
tartó szerepel még a műsoron.

• B. B. Ez a címe annak a hangula
tos cikknek, amely fényképekkel illusz
trálva most jelent meg a ..Színházi Ví- 
lág“-ban. Egy mindenki előtt ismert és 
; okát emlegetett színésznőről van szó. 
A „Színházi Világ" ui száma beszámol 
ezenkívül cikkekben és kitűnő felvéte
lekben a« Apolló Kabaré uj műsoráról 
és cikket hoz Góbluié Kertész Ellától.

• Gunnar Tolnaos Prometheusának 
befejező része a szombati bemutatón 
mély hatást váltott ki az Uránia közün- 
eégébŐL A nagystílű film gazdag szép
ségei, meséiének erős koncepciója és a 
nagy dán művész Gunnar 'í'olnaes mes
teri alakítása emlékezetessé te&zi hosszú 
időre ezt a filmet. A közönég hatalmas 
érdeklődéséi táblás házak igazolják. Ma 
a® előadások 5. 7 és 9 órakor kezdőd
nek.

• A Kainbélyeg az Omniában és a 
Tivoliban. A teljes siker jegyében foly
tak le az elmúlt héten a „.Barrabas" 
előadásai az Omniában és a Tivoliban. 
A nagy francia katandorregeny csak 
most kezd igazán kibontakozni a .máso-

didi részben, a ,,Kainbólyeg"-ben. amely 
a szenzációs alakítások és az idegfeszitűen 
érdekes akciók egész tömeget hozza. 
Tristan Michelnek, Eduard Biscotnak és 
Violctte Jylnck továbbra is parádésak a 

| szerepei, úgy hogy a közönség továbbra 
I is örömmel figyelheti kedvencei játékát. 
Jellemző a film sikere - hogy pénteken 
megnézte a darabol Omniában
Auguszta királyi here, ..:. :ony és csa
ládja is. Az előadások az Omniában köz
napokon 5, háromnegyed 7 és fél 9, va
sárnapon és ünnepnapokon fél 4. fél 6, 
7 és féL 9 órakor, a Tivoliban köznapo
kon 5. háromnegyed 7 és fél 9 órakor, 
vasárnapon és ünnepnapokon fél 4. fól 
6, 7 és fél 9 órakor kezdődnek. Omnia 
jegyei Bárdnál is.

A vasárnapi 
labdarugómérkőzések

Magyarország válogatott labdarugó
csapatának tavaszi nemzetközi mérkőzései. 

A Magijar Labdarugó Szövetség taná
csa tegnap esli ülésén állapította meg 
a tavaszi válogatott mérkőzések sor? 
rendié. A crniinusok a költekezők: 
Március 13: Berlin válogatott csapata 
éllen Budapesten. Április 24-én Ausz
tria reprezentatív együttese ellen Becse 
ben, iunius 5-én Németország repre
zentatív csapata ellen Budapesten és 
június 26ran Délnémclország váloga
tott együttese ellen szintén Budapesten.

Két mérkőzést bonyolítottak le va
sárnap, Egyik játék az ifjúsági labda
rugóba inokság döntőié volt, amelyet 
a Vasklub csapata nyert nreg, annak 
ellenére, hogv a iálék eldöntetlenül 
végződött. A Vasklubnak ugyanis jobb 
volt a gólaránvia és ezzel nyerte meg 
a bajnokságot a Vívó és Atlétikai Club 
ifjúsági csapatával szemben. Az ered
mény: Vas klub ifi.—VÁC ifi. 1:1 (0:0) 
Lóverseny téri sporttelep. Bíró Hoffen- 
reich Károly.

Lapterjesztők Sport Club—Haladás 
Footbal! Club 4:2 (1:1). Barátságos 
mérkőzés. A győztes csapat góljait 
Molnár (2), Horváth (.1) és Vacsck 
(1) rúgták. A második csapatok mér* 
közősét ugyancsak a Lapterjesztők 
nyertek meg 3:1 (0:1) arányban.

KÖZSAZDASÁG
Tőzsdei magánforgalom. Az irre- 

dienla-szobrok leleplezésének délelőt tjén 
minden magánforgalom szünetelt; az 
Országház-kávéháziban .egyetlen kötés 
sem jött létre. Szóméba Ion a bécsi tele-
fonsztrájk miatt, mely természetesen 
irritálta a forgalmat, kevés volt az

i üzlet, de az esti órákban mégis bizakodó 
volt a hangulat s a mutatkozó kevés 
áru könnyen elhelyezést talált. Kötöt
ték: Déli vasút 805—50, Phöbus 
1210—30, Lipták 835—800, Schlidc 
1620—1640, Lidiiig 2060—70, ÁJilani- 
vasut 4700—800, Magyar hitel 2090— 
100, Közúti 1680—700. Valutákban 
Lei 754—5o, márka 852, dollár 562— 
61, rubel 260-—.62, lengyel márka 66— 
68, szed;ol 684—85, napokon 1820.

Ismét cseh bank szorítja meg a hi
telt Magyarországon. Pénzügyi körök
ben elterjedt hírek szerint az elmúlt héten 
r. Böhmischc Induslrial Bank kisebb hite
leket mondott fel magyarországi üzletfe
leinek. Mindenesetre jellemző, hogy ismét 
cseh bank az első, amely hitelmegszori- 
tással lép fel. Jó lesz, ha a közönség okul 
ebből az eljórásliól.

A Magyar Általános Takarékpénztár 
részvénytársaság rendkívüli közgyűlése 
elhatározta, hogy a társaság eddigi affi- 
liált vállalataival és pedig a Szegedi 
Általános Hitelbank r.-t. és a Közgaz
dasági Bank és Takarékpénztár r.-t. 
Székesfehérvár cimü intézettel egyesül 
oly módon, hogy arnkat magába olvaszt
ja. A takrék pénztár igazgatósága Glücks- 
uhal Laaoit és Freund Manót a Magyar

Általános Takarékpénztár központ]ánaíc 
’guzgatójává nevezte ki ó.s előbbit a sze
gedi. utóbbit a székesfehérvári fiók vo-

1 .■'•ősével bízta meg. L .... .mez ii.Lkalc.n-.-
■ mai a szegedi fiókban való 6zolgálalté- 
tellel az igazgatóság ‘Vajda Lajost, a 
központ aligazgatójává é-s Ivánkovito 
Ferencet cégvezetőjévé nevezte ki.

Uj papírok jegyzéso a budapesti tSzs. 
(íén. A tőzsdetanács oirendelto a'z -"-gisz, 
a Magyar Fakoreskedelini és Faipari 
R.-T. (Debrecen), a Király Autón! -1 
R.-T., részvényei, továbbá a. Ganz 
Társa—Danubius 4,/i%-os kölcsön köt
vényei cs a Magyar Takarékpénztárak 
Központi Jel zálogba niv jának 28. és 29. 
sorozatú 4'.j%-os zálogleveleinek tőzsdei 
lajstromozását és jegyzését.

Br. (Just-fcle izzólámpa és villamos- 
sági gyár rt. folyó hó 8-án tartotta ala
kuló közgyűlését. A társaság dr. Just 
Sándornak, a Wolfram-lámpa feltaláló
jának, vezetéso alatt, az általa megsz-er- 
zott Egyedi-félo újpesti malátagyár épü
leteiben izzólámpa gyártásul és villa
mossági kellékek előállításával fog fog
lalkozni. A gyár alaptőkéjo 25,OóO.OÓO 
korona, a vezetés, dr. Just Sándor v> 
zerigazagtó és Révész Arnold műszaki 
tanácsos, ügyvezető igazgató kezeire 
van bízva. Az igazgat - . a kö
vetkezők lettek: Egycui Lajos, Ilofherr 
Alberti, dr. .Tust. Eri;; es Sándor, Kenéz 
Béla, dn Kindlovits Gyula, Márkus 
Miksa, Spitz Sándor, Schw-arcz Sándor, 
Strasser Ernő Wien. dr. Strasser József, 
Vészi Józ»ef, dr. Weisz Gyula. Wöi-ncr 
Vilmos Frigyes. A felügyelőbizottság 
tagjai : dr. Dános Emil, .1. i< tóh Ti - 
dar. Katona Béla, dr. Latinovits Endre, 
Meisner Jenő. dr. Spetl; Ferenc, dr. 
Strasser Ernő.

A , Központi Hitelbank külföldi tranz- 
' skciői. Mint- a ,,Hétfői Napló" értesül, 
; dr. Sziládul Dezső, a Központi Hitelbank 
, vezérigazgatója ma érkezett haza Svájc- 
! ból>- ahol a Központi Hitelbank több fon- 
i tos behozatali tranzakcióit linalizálta.
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Dísztárgyakat - >

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keleti és Kibncr

AZ UJ JANUÁRü K&SO3!
Keideto fól 7 Keadete ffl 7

Fjjós lábafcra cipók
FelvilÁgositó irat i 11gy t n és bérnicnt vc.

VII., Erzsébct-körut 31. Telelőm József 121-68 

fí|n7deórakor Falu végén kúria kocsma 
Petőfi Sándor költeménye 3 képben és a szenzációi 

varieté műsor.

A magyar királyi munkaügyi és nép
jóléti minisztérium rendeleté értelmében 

40% szesztarsalmu

DIAMILsősbarszesz
(forgalomba hozható 1921. április 1-ig)

Kis üveg____ 18.— K
Közép üveg ... 48 — K
Nagy üveg......... 96.— K

Az uj SO% sxssztartaimu

DIAH1 ■stsstessesz
Kis üveg ... _ 22.— K 
Közép üveg ... 60.— K 
Nagy üveg......... 120.— K

Kapható mintísnütt!

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkeszlük:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

„UJSÁGÜZEM" K.-T, BUDAPEST


