
Budapest, 1921. Január 24 Egyes szám ára 2 korona

'étjöijfiiplő
Előfizetési díj: ------- II POLITIKAI HETILAP,
jyed étre 40.-, I hóra 15.- korona || MEGJELENIK MINDEN H ÉTFÖN REGGEL. II Szerkesztőség: Vili., RÖKK SZILARD-UTCA & 

Kiadóhivatal: VI.. NAGYMEZŐ-UTCA 8. SZÁM.

Magyaréiig Erdélyben 
| Habozva állunk egv hozzánk beér* 
líiázertt híradás előtt, igaz-e, igaz lehet-a 
|ez? Habozásunk nem Romániának 
Lzól. meri hogy ennek kormánva sem* 
[mi eszköztől sem riad vissza, ha ma- 
[gvarirtásról van szó. azt az égbekiáltó, 
[véres sérelmek, tenger könny, vér és 
[gyász bizonyítja. De lürhe!i-e Európa, 
la nagy ánlánt. hogv az ő nevében s az 
ö nyomában sompolvgó „győzők44 a 
faji irlóhá'boru vérláziló cselekedeteit 

{kövessék el? Ez a kérdés. A vagonla* 
kók nyomora azonban eloszlat min
den kétséget: ezt a hirt kötelezésünk 

I közzétenni, világgá kiáltani az ember- 
!vásárt és tiltakozni ellene az emberi 
szolidaritás. a kénvszerréékében bizto
sított kisebbségi jogok, az euró? ai ci
vilizáció tisztessége nevében.

Arról van sző, hogy a bukaresti 
kormány ugyanazt a módszert > őveti, 
mint néhánv évszázaddal ezelőtt a kis 
német fejedelemségnek urai, akik elad
ták saját alattvalóikat idegen áflla- 
mok hadseregeinek. Franciák, ango
lok. hollandusok vásárolták a német 
alattvalókat, mint a barmokat, hogy 
tengerentúli hóditáso-klhoz embert sze* 
rezzenek.

Házfeloszlatás 
m&gbosszabbiíástti. ?

Hegedűs Lővúnt pénzíllgyiminiszteii* níK&yfontossá&t^ 
nyUatítuzata — 7lndi»ássy partidnak eddig zz tagja &'ísm — 

JSpprmyi eMzatapozú&a fíöníi el a politika ineizisét
— .4 Hétfői Napló tudósítójától —

Hódmezővásárhely. január 23.
Az itteni ..Friss Ilirek*4 a következő 

hiteles forrásból eredő hirt közli:
Ez év január 9-én a bukaresti kor

mány olvan hivatalos rendeletét adott 
ki. amelvben

Az elmúlt héten még mindenki a] eltökélte, az ország lakosságától olvan i azok között, akik a nemzetgyűlés
közeli házfeloszlatásról beszéli és mint óriási áldozatokat követelnek, hogy i nek eddig való működésével nincsenek
Haller István maga kijelentette, nagy- egy esztendőn belül a legszélesebb kö-'
bán készült az ui választásokra. Mind- rökben elkeseredés lesz észlclhtő. Mi*
ezt az Andrássvíféle pártalakitással 
magyarázták meg, amelynek olvan 
súlyt tulajdonítottak, hogy esetleg ez 
az alakulás ki tudta volna forszírozni 
a házfeloszlatást is. amelytől táboruk 
erős megnövekedését váriák. Vasár
napig azonban úgy fordullalt a dolgok, 
hogy Andrássy és Haller reményei 
csak ic<en parányi részben váltak 
ha csak a jövőben Apponyi nem 
segedelmükre.

A házfclcszlatás gondolata 
helyett pedig a, nemzetgyüié’i 
mandátum meghosszabbításá

nak- ölete vetődött föl.

be. 
siet

megengedi. Jio-gy a francia 
román lé^ló íivaljcl íj hírhedt 
Idegenlégió számára a krdo- 
nalíötelexeitek közt Erdély
ben legénységet toh oroszé
nak. Az engedély magyar
irtó célja világos abból, hogy 
a toborzás csak a magyarok
ra ég székelyekre terjedhet ki.

A saját hazájában hazátlanná és el
nyomott páriává sülveszteit magvar 
és székely nép, amely hozzászokott 
ahhoz, hogy az európai civilizáció 
légkörében, szabadon éljen, a román 
uralom nyomása alatt tódulni fog a 
francia idegen légiókba, amelyet nem 
ismer s amelyről soha sem hallott. A 
francia kormány be nem váltható re
ményeket csillogtat meg a balkáni iga 
alatt görnyedő véreink szemei előtt s 
ezek fognak áldozatul esni a példátlan 
embervásárnak, amelynek erkölcste
lensége fölö'f el kell borzadnia a maga 
erkölcsi éri ékeire valamit adó chili* ' 
zált világnak.

A magvarirlás szándéka világosan I 
kitűnik a Cunard-társasággai megkö- ‘ 
’ött szerződésből is. melyben a román 
kormány megadja a szabadságot, hogy 
a Cunard Erdélyből

kivándorlókat szállítson, figy- 
nökségeket állítson fel és ki
vándorlás! propagandát űz
zön, de ez a működése kizá
rólag csak a magyarokra és 
a székelyekre szoritkozhntik.

Ez a valódi tényállás. íme a béke- 
szerződésnek a kisebbségek védelmé
ről szóló pontját igy 'ártják be a 
■győztes hatalmak". Megvédik a ki

sebbségben lévő nemzetiségeket a sa
lát inzultusoktól ugv. hogy belekén} 
zerilik a végleges elmúlásba, a biztos 

halálba.
Segítsenek, akadályozzák meg ezt a 

1 ■írb'.rizrnusl. ha mór a mi k'vei k'lwil 
kiütötték a megtorló fegyiverti

megelégedve. mindent el fognak kő* 
vetni ellene. Egyelőre politikai körök
ben még azt hiszik, hogy a nagvsza* 
básu étel-meghosszabbítás csak a pénz
ügyminiszter kedveskedése a po'.iliku* 
sokkal szemben, akiktől igen nagy ál
dozatokat fog követelni. Nagy kérdés 
azonban, hogy mi lesz a véleménye az 
ötletről a kormánynak és hogyan fa* 
gadiák azt legfelsőbb heluén?

Legnagyobb befolyása lesz azonban 
az eseményekre és speciálisan a mán- 
dálunvmeghosszabbilás kérdésére az 
uj és még levegőben lógó párlalaku- 
lásoknak. Ezek a pártalakulások va* 
sárnap újabb jelenségeket nem vetet
tek elszinre. Sőt amíg a liberálisok 
csöndben erősen szervezkednek.

Andrássy pártalakitási törek
vése holtpontra jutott;

után pdig a nemzctgvülés mandátuma 
1922 eleiép leiár. nem volna okos do- 
lop. a lakosságot ilyen hangulatban az 

' urnák elé bocsátani. Éppen ezért a 
• pénzügyminiszter szerint kívánatos

1 :nne a nemzetgyűlés mandátumának 
meghosszabbítása, amelyet az alkots 

I inánii-revízió során meg lehetne csi
nálni. Az aTkotmánv*rev inóban kél ka
marát kellene kreálni. Az első kamara 
tagjainak fele kinevezendő, fele pedig 
választandó lenne. A második kama
rát első esetben nem választanák, 
hanem

törvényben mondanák ki, 
hogy a nemzetgyűlés képvi
selőházzá alakul át éá ebben 
a formájúban újabb három 
esztendős mandátumot kap,

Ez az ötlet, amelv Hegedűs Lóránt 
pénzügyminisztertől származik, a pót 
litika lövő hetében- feltétlenül széles 
diskussziók tárgya lesz és 
mag var 
fogja, 
ugyanis 
portiban 
hogv az 

i Tációi, 

tjjabb pucc8kisériet Fiume elfoglalására
A

az egész 
közvéleményt fögl atkozta I ni 
Hegedűs pénzügyminiszter 

egy politikusokból álló cso- 
a napokban azt fejtegette, 
ő nagyszabású pénzügyi one* 
amelyeknek megvalósítását

azt jelenti, hogy a másodikami
mara csak négu éven belül, tehát 1925- 
ben. kerülne ui választás alá.

A pénzügyminiszter öl Jete a mandá* 
tum-lulaidonosok között ‘természete* 
sen nagy örömei fog kiváltani, mii

Deulsche Allgcmeine Zeitung je- 
Luganóból: Zanella volt olasz

A 
lenti 
képviselő több liszttel együtt kísérletet 
lett, hogy puccs utján Fiúm t hatal
mába kerítse. A fölkelők állítólag le- 
fegyverezlek a kormány épül el őrségét 
és egy kaszárnyái elfoglallak. Heves 
harcok után, amelyek során t""b:“

a
a

maga a jövendő vezér is ágyban feküd 
beleci, akik pedig csatlakozni akarná* 
naik. várakozó álláspontra helyezked
tek. Váriák Apponyi hazatéréséi, akis 
ben. úgy látszik, jobban megbíznának, 
mint András subán. Kérdés azonban 
még. hogy Appovi államférfiul belá
tása ebbe a táborba fogja-e vonzani a 
magyar politika e kimagasló alakját, 
amikor a liberális és Hadik János sze
rint is konstruktív elemek külön szeri 
vezkednek. Andrássut ebben a pilla, 
natban mindössze huszonkét képviselő 
támogatja vállalkozásában. Ezek közül 
tizenkettőn a Szmrecsánui és tizen a 
B/ei/er*csoporlból kerülnek ki. A disz- 
szidensek kétségkívül csak az. utolsó 
pillanatban fognak álláspontjuk felől 
dönteni.

főíiteíök Ittfcgyvarezgék a kormányé?»?.Het őrségéi 
. és sgy kaszárnyát elfoglaltak

Berlin, január 23. 
meghaltak, illetve megsebesüllek, 
reguláris csapatok visszafog la-Há*k
kaszárnyát. A merénylet következtében 
a fiumei kormány felkérte Ferrario 
tábornokot, hogy a városi 3Z : !;báziai 
egyezmény értelmében száll j a meg. 
Fiúméba tegnap 750 karabinieri és 

többen ' 150 gyalogos érkezet'. (MTI.)

Halállal büntetik AmeriRáhan az állaim 
üzemeknél a sztrájkra való Mosatást

Az uj elnök első törvényjavaslata

Bécs. január 23. 
j dig mindenkor Amerika legidősebb és 
| tekint él vesebh bírái közül kerül ki. \ 
munkaadók és munkások minden vi
szályát 24 órán belül e döntőbíróság 
elé kell terjeszteni, amelv alapos vizs 
gálát után a legsürgősebben kötetes 1 
iKIni. A döntőbíróság Ítéletei dlen ! 
nincs felebbezés. Mardin# álláspontja i 

1 ■■■» <i munkához való joggal
ami a níUnk a nélküliek Iá* '

(A MTI. makáiriel• ülése.) A Neues 
Wiener Journal jelenti Hágából: Az 
angol lapok ncwvorki tudósítása sze* 
rint Hardina ui elnök egyik legelső 
I örvény iavasln tu szí rá i*ktörvény lesz. 
E lörvénv rendkívül szigorú intézke
dései útién. amelyek életbevágó Ion 
losságu állami üzemnél a sziláikra ( 
való lmi'ogalásl halállal büntetik. az. hogy a 
Amerikában azt remélik, hogv . véget | szemben. i 
fognak vetni a sztrájkoknak. A törvény - irogatásában iul kifejezésre, mog kell 
életbeléptetésével egy időben sztrájk* 1 állapítani a munka kötelezeltségél is. 
törvényszéket szerveznek. amelyben s.eLnjy a gazd;<i:.'i elet súlyos kiírt 
egyforma számmal lesznek inunk.'- ’n-nvedjen. Az elnök ezzel fogja első
adók és munkások a bírák, elnök pe-! sorban indokolni törvény javaslatát.

Svájci lap Apponyi AJbertröl
Géni, január 23.

(.1 Mafiuar .Távirati Iroda twló-.itós 
iának távirata.) A Journal de Genova 
Apponyi Albert gróf Genfire érkezese 
alkalmából a következőket írja: Ap- 
ponvi, a íinomlelkü és nagyszabású 
kullurember megnyerő modorú; olvan 
erkölcsi lelkiismcre1 lekin\'vével 
f^yosili, amely megengedi/ neki, hogy 
polgártársai élére álljon olv pilla
natban. amikor önmérséklése könnyen 
arra i’dilballa volna, hogv lávullarL a 
magái a magyarországi közvélemény 
egv, részétől. Azt a szerepel, amelyet 
a párisi konferencián viselt is ízt ; a 
éppoly magas szinvona.u. mint a;;ii4 
íven lendületei harci módszert, in: ív
vel hazája érdekeit képvist He, ni ’g- 

örökítették a párisi kong: s<us á* 
lesei. Ez a puritán kalholika h!s: a 
n rnzefek s.’öv«'-é'.' ben ebbe- ii 
azt az egyetlen or..‘ss .• mlv 
engedi L'vrópa ui rendjelük me.áila- 
pitásál és amelv egyúttal a ! •hatá< 
sosnbb eszköz ' "a. 1 h. \ n J> > •-i 
a hazájával "/'mben elkövetett 
siWl a lan súgok ul.

MZ-
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A Lakók Szövetségének 
nagygyűlése

A takAk Szövetsége vasárnap Üflelött 
11 órakor a Budapesti Ügyvédi Kamara 
nagytermében a l* Térnél és és felni ndá* 
megengedése ellen tiltakozó nagygyűlést 
tartott. Fáu Sándor dr., a Lakók Szövet
ségének titkára nyitotta meg a gyűlést és 
bejelentette, hogy Gtessiveln Sándor elnök 
mű'irányú elfoglaltsága miatt ü nyitja 
meg a nagygyűlést. Majd felkérte G'd/ 
Jenő dr. előadót beszédének megtartásá
ra, aki élesen kikelt a háziurak követe- 
lései ellen, melyeket jogosulatlanoknak 
túrt, támadta a J.akásLivatalban uralkodó 
protekeiór-endszeiL majd megjegyezte, 
hogy sem a törvényhatóság. sem a tör
vényhozás nincs képviselve a gyűlésen. 
Kifejtette, 1 orv a íelmondás és a bér
emelés jogának visszaállítása „százezreket 
szolgáltatna ki ezreknek*'. Követeli a 
Lukáshivatal megszüntetését és Zágrábot 
hozza fel például az. építkezés megindí
tására,

A nagy ovációval fogadott beszéd köz
ben érkezeit, meg Gicssiveln Sándor a Sző
ve! »ég elnöke, ;.kit a nagygyűlés közön
sége lelkes tapssal és éljenzéssel fogadott. 
Ezután Giesswcín Sándor emelkedett szó
lásra és a lakásnyomor megszüntetése 
érdekében foglalt állást.

Ezután előterjesztették a határozati ja-] 
Vi'.slaiot, melyben a Lakók Szövetségének | 
nagygyűlése egvh.'.ngulag tiltakozik a fő
városi háztulajiiouosok szövetségének 
űzőn lőrékvé-e ellen, melylvel a maguk 
részére a korlátlan felmondási és bérfel- 
cmelési jog megadását szorgalmazzák. A j 
háztulajdonosok ezen kizárólag saját ■ 
anyagi érdeküket szolgáló mozgalmát 
dolgozók százezreiből álló budapesti lakúk i 
békés otthona elleni merényiéinek tekin- > 
fik, s kéri n kormányt, hogy minden, 
további béremelést tiltson meg és a fel- , 
mondás korlátozását szabály ózó rendelte- ! 
zéseket teljes hatályukban tarba, fenn. A > 

■ nagygyűlés felterjesztést intéz a kormány-I 
hoz, amelyben kéri, hogy az immár telje- . 
sen felcs.'v/ics és a közérdekre nem hasz- [ 
no- munkát végző budapesti lakáshivatal I 
működését , :ún,meg és áz ott törne-j 
ip'sen előfordult visszás rendelkezések ; 
miatt indítson szigorú vizsgálatot, Hain-1 
déktalaiiul .szüntessék meg a zaklató re- 
kui Tálasokat és vitás lakáskérdésben ki- : 
zárókig a független királvi bíróság Ítélete . 
döntsön. A nagygyűlés kéri a kormányt • 
oly lakásépítési törvényjavaslat elöterjesz- ' 
lé ..■■re, mely minden önző célt szolgáló | 
spekuláció kizárásával tegye lehetővé a , 
legszükségesebb lakóházaknak felépítését ' 
minden további halogatás kizárásával. i

Ezután a kcresztényszociaiista szakszer- i 
zet részéről Kelemen Géza szólalt fel, a ;

Magvarorsúgi Szakszervezeti Tanács ne
vében pedig Sütő József tiltakozott a íel
mondás és a lakbéremelés terve ellen. Az 
Irartcsliilelek Országos Szövetsége névé- | 
ben fíeilcr Artúr, az Erzsébet falvai Lakók i 
.Szövetsége részéről Dezső ff u László, a ki
lakoltatnunk nevében Tóth István, a szál
lodai állandó lakók nevében Porgcs Jó- * 
zsef szúlullr.k fel. A nngvgviilés egyhangú-í 
l. g elfogadta a határozati javaslatot, amc- i 
Ív. I holnap délben 12 órakor Giessivein : 
Sándor vezetésével cgv husztagu küldött- : 
ség fog áliiyujltni az igazsftgügyminisz-1 
temek.

I áraiwk
Inrlnt minden évben, tigv e-idín is I

január végéig érvényesek j

K.'<v..--It; .1 • u.l.itil<l-p:ilűt.i) r
'•. boák l’erono-ntcu 14. h üi’u
Mj.’uyat :< ,< .-ii..!..'-;,. n i.óí bán.! ,

REUZETE MYAÍ, ÍOTWM
VII., fcrzsvbet-körut 31. Telefon: József 121-38

Falu végén kiírta kocsma
Petőfi Sándor költeménye 3 képben és a szenzációs 

varició műsor.

Hír György nemzetgyűlési Képviselő 
rágaimazási pőre ^uppert Rezső ellen 

Egy szállítási üzlet bonyodalmai

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A bíróságokat legközelebb nagysza* 
básu rágaimazási ügy fogja foglalkoz
tatni. llir Györgv nemzetgyűlési kép
viselő és János nevű teslvérbálvia rú- 
galmazásérl feljelentést adlak be Rup> 
pert Rezső, az ismert liberális gondol
kodású képviselő ellen. Felkerestük 
Hír György kisgazdapárti képviselőt 
Andrássv-nti lakásán s tőle az ügyre 
vonatkozólag az alábbi részleteket tud
tuk meg:

- - Fedi a tényekei, hogy rágalma* 
zásért leJielenlellem én és bálvám 
Rupperl Rezsőt, akivel különben nem
régiben még igen ió viszonyban vol
tam. Nem szívesen nyilai kozom a nyila 
vánosság előtt, mert hiszen az ügy 
amúgy is a bíróság elé kerül, de mivel 
felvilágosítást kért tőlem az ügy mi
benlétéről, nincs okom hallgatni. Az 
előzmény az. hogy János bátyám, aki 
az Országos Aliatorgalmi felügyelője 
volt, megismerkcdelt Neiszlér László 
kereskedővel. Hol és mikép (ismerked
tek össze, nem tudom, de amikor az 
illetőt nékem bemutatta. bál vám és 
én is abban a hiszemben voltunk, hogy 
Neiszlcr a gazdag dombóvári Neiszlc* 
rek családjához tartozik, s eszünkbe 
sem jutott, hogy megbízhatóságát két
ségbe voniuk. Bátyám közölte velem, 
hogy Neisslcrnek Jugoszláviára szóló 
behozatali enqcdélue van natiuobb 
mennuiségii lóra és szarvasmarhára s 
ugyancsak kiviteli engedélue is van 
erre az állalmennviségre. Az engedély 
ugv szólott, hogy az áru harmincöt 
százalékát az államnak kell átengedni.

Minthogy igazgatósági, sőt alapiló 
lagia vagyok a kis- és nagy gazdákból 
álló Agricola részvénytársaságnak, az 
egvik igazgatósági ülésen szóba hoz* 
lám Neisslcr ajánlatát, mire elhlároz- 
tnk. hogy oglalkozni fognak a dolog
gal. Ezzel az én szereplésem voltakén* 
pen véget is ért a Neissler-ügvben.

Bálvám az üzlelTC előleget kapott az 
Agrieolától. hogy mennyit nem tu
dom. s az összeget átadta Neisslcrnek 
a Jugoszláviából \aló állalfoehozatal 
lebonyolítására, llelek múllak el és 
Neissler nem teli cgv lépési s.m az 
üzlet érdekében. Bájvámul aggasztotta 

dolog, s aggodalmát növelte, hogv

HamisjátéK egy penzióban 
Kifosztott orosz tisztek

A Hétfői Napló tudósítójától. —
Szenzációs kárlvabolrány foglalkozl 

ja már napúk óla a roiHlBr»ú«ol, limly- 
uek károsultjai néhány magyar uron . i- 
Mii WTangel-had.sereg meneküli vs 
Budapesten menedékjogul élvező lmrum 
magasraugu tisztje. ,

A nyomozást Jónu László százados 
feljelentésére indították meg. aki előadta, 
hogy a Ráday-penzió tulajdonosa, egy 
llichtcr nevű rokkant főhadnagy felkérto 
öl egy dr. Zalkovics nevű urat és Had- 
-sics Emil századost, hogy három orosz 
kai -.Jisztlel. akik feltétlen unemher 
partnereket keresnek, egy szolid keretek 
közt mozgó Chemiu de fer játékban 
részlvogyenek. A három ur elfogadta a 
meghívást és a kitűzőit időben ponlo an 
meg is jelent a penzióban. Itt bemutattak 
nekik egv orosz herceget, egv orosz, ez- 
redőst és egy orosz kapitányt, akik Wr.ni- 
gel tábornok hadseregének voltak tagjai 
és ezidőszerint Budapesten menedékjogot 
élveznek a magyar kormánytól. Rövid 
eszmecsere után leüllek a kártyaasztal
hoz és játszani kezdtek tíz, később busz 
koronás alapon.

Félegy óra tájban a tulajdonos uj já
tékosukért telefonált, akik rövidesen meg 
is jelentek. Köztük volt egy Xcs Miklós 
nevű főhadnagy, akiről utólag • ilt, 
hogy jogosulatlanul viseli az. cr 'I.
Egvikük knsrinó-kártyát veit ele se
béből, amihez ezt a magyarázatot Gizié:

— Hoztam tisztább cs világosabb kár
tyákat, melyeket magam válogattam gon
dosan össze a kávéháziján.

A jelenlevők szó nélkül tudomásul vei
tek h bejelentést és az újonnan hozott 
k.ti'vával folytatták a játékot, azonban 
ettől kezdve a játék menete már nem volt 
olyan uima, miivt addig. Ugyanis rövid

: Neisslcrnek a szegedi disznókereske* 
időkkel is kellemetlenségei támadlak. 
I Elment a fökhnivelési minisztériumba, 
j ahol megtudta, hogv a Jugoszláviára 
I szóló behozatali engedély Neissler 
: László névre szól, holott Neissler l 
! igazában Vilmosnak hívják. Erre a
• minisztérium Neisslertől bvVonta az 
| engedélyt.

Az Agricola azonban- .sürgetni kezdte 
az iigvet. mire bátyám visszafizette a 
részvénytársaságnak azi az összegei, 
araelvet időközben Neisslcrnek adóit 
ál. s csak hosszabb utánjárással sike
rült visszaszereznie pénzét Neisslerétk- 
lől.

A napokban azután meglepő fordu* 
lat történt.

Levelei kaptunk én és János bú- 
luám Rupperl Rezsöiiemzctfiiiitlési kép
viselőiül. fáncluekben mint Neissler 
ügyvédié, azi írja. hogv

visszaköveteli ügyfele szá
mára azt a 300 ezer koronát, 
amelyet mi a Britanniába 
való bellii reoltatús fenyegeté
sével vettünk el Neisslertől.

Erre azonnal megbíztam ügyvéd* 
képviselőtársamat, dr. Hegedűs Györ
gyöt. hogv a rágalmazó tartalmú levél 
miatt indítsa meg az eljárást Ilupperl 

i Rezső és Neisslcr ellen. H a són tókép- 
! pen cselekedelt hátvám is. akinek ne* 
vében dr. Gaál Lajos ügyvéd telt fel
jelentést ellenük.

Még csak annyit kívánok megje
gyezni. hogv nem ériem Ruppcrlnek 
ellenem irányuló haragját. ,.Biinöm“ 

! az. hogv valóban a Britanniában lak- 
> lám mindaddig, amíg vértre sikerült 
i másutt lakást kapnom. Egyéb közöm 
I azonban nem volt a Brilnniához.
I Eddig llir Györgv nemzelgyülési 
; képviselő nyilatkoznia, nmeivel lekö- 
i /öltünk anélkül, hogv az ügyben a
• magunk részéről akár jobbra. akár 
! pedig balra állási kívánnánk foglalni.
• Az érdekesnek ígérkező bírósági lár- 
i gyalus bizonyára tisztázni fogja a lé* 
j nvekcl. amelyek teljes tárgy jogosság
gal fogják megvilágítani az ügyben sze* 
r<p!;i személyek szerepét is.

i *—******************

idő alult az összes régi játékosok minden 
pénzüket elvesztették. Miután a dolog 
nagyon gyanús volt, a játékot abbahagy
va vizsgálni kezdték a kártyákat. A lelki
ismeretes vizsgálódás Hiderílelte, hogy a 
kártyák tényleg ..cinkellek” voltak, 
amennyiben megállapították, hogy a 
nyolcasoknak és a kilenceseknek a sarkúi, 
inig a figurákat ábrázoló kártyalapoknak 
a keskenyebb oldalát vékony rétegben 
levágták és így telték a beavatottak előtt 
felismerhető'c. A csalás felfedezésével 
járt izgalmat használták fel az „uj" já
tékosok a menekülésre.

A károsultak — köztük az orosí tisz
tek -- azután megállapodlak abban, 
hogy följelentést lesznek és Jóny László 
kapitányt hízták meg annak megtételével.

Másnap délben úgy Jónynál mint Had- 
z.sicsnúl megjelent mind’a négy egyén 
és a cinkelt kártyák visszaadását követel
te. Ezt természetesen megtagadták, annyi
val is inkább, miután a botrány után 
egymás közt felosztották a kártyákat és 
délután bűnjelképp hiánytalanul beszól- 
gáltatták a rendőrségnek.

Aca Miklóst a feljelentés alapján le- 
tartóztaltá.k és megállapították, hogy . a 
főhadnagyi egyenridinl jogosulatlanul vi
seli. Egyébként Ács ellen több följelentést 
tellek különböző visszaélések miatt.

Briand támogatja Take Jonescut
Bukarest, január 23.

Briand. Franciaország uj miniszter, 
elnöke Take Jonescuhoz táviratot in
tézett. am.’lyJicn kormánya legmesz- 
szabbmenő támogatásáról biztosítja. 
Take Joivwoit válaszában hangoztatja, 
hogv az antant győzelmét a világ* 
politika érdekében biztosítani kell. 
(MTI.)

Gyilkos tolvajok
Törvényszéki tárgyalások

H Hétfői Napló tudósítójától.

év

'Jandricia Imre mezőőr a Testvírheav.. 
leljMftelt szolgálatot. Sok l)aja 
NarjU Gábor negyvenegy íves «ldmlv» 
sel ás Malkovics György huszonkilenc 

napszámossal, akik régi idő Wa ,v0. 
Ibitek a mezőőri, meri ez többször U|. 
jelenlétié őkel mezei lopás miatt. 
Gábor és Múlkovics György mull ? 
elejei) megfenyegettek Jandriczát, i-( -v 
leszámolnak vele és e fenyegetésüket i* 
nuár 29-én be is váltották. Nagy ;.s 
kovies e napon újra kirándullak :1 -j-P‘íh 
vérhegyre, hogy (út lopjanak. Velük volt 
a husZeszlendős Mulkuvics Vince is Ja- 
vában fűrészelték a lat, amidőn észre- 
véllek Jandricza közeledését. Egy bokor 
mögé hujlak arra az időre, ami" a mező
őr elhaladt. Akkor munkába vették r 
busz éves Matkovics Vincét és arra nó
gatták. hogy a. nála lévő Mannli?her- 
fegyverrel Jőjje le Jandricza mezőőrt.

A fiatal Matkovics sokáig szabódon, 
de Nagy Gábor és a bályja, Matkovics 
Györgv azzal hizlalták, nem kell semmi
től félnie, úgy eltemetik Jandriczát. hogy 
nem találja meg soha senki. Matkovics 
Vince erre lesbe álll, vári vagv egy ne- 
gyed óráig, azután a \is-z:)fclé haladó 
mezőőrt egy bokor mögül busz lépésnyi 
távolságról célba vette és lelőtte. A rend
őrség hosszas nyomozás után Nagy Gá
bort és Matkovics Györgyöt letartóztatta, 
a gyilkosság tetteséi azonl an a mai 
napig kézrekerilciii nem lehetett.

A budapesti bűn tető törvényszéken dr. 
Puklik Ernő táblabiró elnöklésével iu» 
tárgyalják ezt a bűnügyet, amelyen a 
királyi ügyészség Nagy Gábort és Matko
vics Györgyöt gyilkosság bűn teliére való 
foíhujtás címén vádolja.

M0I6ÖKÉP-0TTHQM
Msrfeiae ^esais^er

fi icl' onásban és
A rossz emSjer

felvonásban
blöudások: 5, »'«7 és i -9. órakor 

Pénztár: déielólt ■ ,n-c?1-." délután 3 órától

B&IIXIÁNST, ísisva'*' 
horribilis HENGER éksxerhás 
áron vesz Rottenbiller-utca 24

jB Telefon József 52-«

Hamis fogakat 
Briiliánsi
Ékszert
Platinát “ .5
Antik tárgyakat 2 ■

; s
Wánolfűt r®fl’ és modern 
i^C|lDKCl olajfestményeket

14 ur-—N

Dísztárgyakat öwSHHt 3
- >

békeminőségben mindenütt kapható

Astoria Taverna
az Astoria szálloda alsó termeiben 

megnyílt
Bejárata Kossuth Lajos-utcából

Fájós lábakra cipők
1-cl világosi tó irat ingyen és bérmentvC;,

Sokat fog ön nevetni a

be
szélő-

Gyárfás telefond!
cimtí tréfáé hanglemezen. Ismét kap-
?rtk?g<Síí> WACíílER_
gépek osztályában, Budapest, József- 
körut Ifi. Fióküzlet; Ráclay-utca 18.
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Hiszek egy Utenhen, hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában!

(Ámen.

Két felköszöntő
Jancsó Benedek és a királyok 
Benedek Elek és a csirkefehérje
Benedek Elek liszlolelére tegnap la

koma volt az Otlhon-han. A költő em
lékiratainak megjeie nőséi ünnepelték 
és a sok folköszöníő, ami elhangzott, 
mind mogegyozetl abban, hogy ne
mesebb. művészibb, melegei.b és meg
hatóiba könyv nem igen termelt itt 
nálunk a£ utolsó huszonöt évben. Sok 
kitűnő beszédben gyönyörködtek a je
lenvoltak, de mi csak kettőről emlé
kezünk meg <? sorokban: az egyikei 
Jancsó Benedek, a tüdős és publicista 
mondta, a másikai maga az ünnepelt, 
Benedek Elek.

Jancsó elmesélte, hogy » múlt szá
zad végén röpiratol irt, ezzel a cím- j 
niel: Bánil'y nemzetségi politikája, A 
könyv annyira kellemetlen volt az. ak
kori kormánynak, hogy Széli Kálmán, 
a miniszterelnök, a minisztérium 
egész nemzetiségi osztályát elcsapta, 
Jancsót pedig szépírás-tanárrá degra
dálta a gimnázium első osztályába. De 
a leleplezések Bukarestben is leltünSt 
kotlettek, nagy felfordulás lámadl, 
tüntetés keletkezeit, kél embert agyon
lőttek, sokat mégse) esilellek, s végül 
Károly román király elcsapta Slnrdz • 
miniszterelnököt. Az öreg Ferenc Jó
zsef is megharagudott s majdnem 
Széli Kálmánnak is állásába került a 
Jancsó könyve. Magából a könyvből 
ellenben 84 példány kelt el, példányon
ként 30 krajcárjával. Ennyit jövedel
mezett a világsiker, mert a könyvel 
nem kiadó ad'a ki, hanem maga a 
szerző. ,,Ime. — mondta Jancsó Bene
dek a jelenlévő kiadókhoz fordulva — 
ez a következménye annak, hogy 
önök mindig csak azoknak az íróknak 
a könyveit adják ki. akiket a közönség 
olvas. Szakítsanak már egyszer ezzel 
az elavult rendszerrel s adják ki 
azokat a könyveket is, melyeknek 
csak hálom olvasójuk van: a szedő, a 
korrektor és a szerző. Emancipálják 
már végre az unalmas írókat is.“

Benedek Elek, megköszönve az ün
neplést, kijelenti, hogy éleiében csak 
egyszer volt része jubileumban, mikor 
az ezüstlakodahnát ünnepelte. Ekkor 
íelköszönlőt is intézett a feleségéhez. 
Ezt mondta: „Feleség, le hű és ragasz
kodó voltál hozzám 25 évig, mindig 
csak értem cs a gyermekeinkért éltél. 
Meg érdemied lehál. hogy egy vallo
mást tegyek: negyedszázad óta rend
szeresen megcsaltalak, le huszonöt 
éve mindig a csirke fehér húsát raktad 
a tányéromra, abban n hitben, hogy 
én szerelem a fillér husi. Nem akar
tam a gyöngédségedet megbántani, hat 
megellem, amit a tányéromra tettél, 
bár kevés dolog var. a világon, amit a 
csirke fehér busánál Jobban utálok. 
Most leleplezem magamat s nagyon 
szépen kérlek, add a következő 25 év
ben nekem a combot és a zúzát, mert 
mindig ülepedtem a vágytól, hogy 
ebhői kapjak.*4 Hát -- folytatta Bene
dek —- én az ünnepléssel is úgy va
gyok, mint a csirke fehér húsúval El
fogadom, de nagyon kérem önöket, 
hogy ha talán a következő 25 ősben 
megint lesz erre alkalom, ünnepelje
nek csöndben és nélkülem, mert én a 
csöndes magányomat jobban szeretem 
h zajos nyilvánosságnál.

A kedves és puritán költő kérésé! 
nem fogadták meg: zajos tapssal fo
gadták elmés és szerény szavait.

A TeriilMvédő IJga zúszlóavató 
ünnepélye. Vasárnap délelőtt 11 óra
kor tartotta a TEVÉL zászlóavató ün
nepélyét a Vigadó nagytermében. A 
lagytennet megtöltőt le az érdeklődők

A legfelsőbb tanács döntése 
a bolsevisták ügyében

A francia és angol vezérkar megegyezése

géziével hatalmat ovációban részesítette a 
kitöm) orgonánál vészt. A hangversenyen 
Medek Anna, az Operait ím kitűnő művész
nője is közreműködőit.

.A Malit) londoni tudósilója jelenü, 
hogy a legfelsőbb tanács legközelebbi 
ülésén az összes diplomáciai körök 
nézete szerint döntő jellegű határoza
tokat fognak hozni. A francia és az 
angol diplomaták nézete szerint a ta
nácskozások nemcsak a napirendre 
kitűzött négy pontra fognak szőri koz
ni, mert a tanácskozások feltétlenül 
maguk után vonjik majd, hogy szóba 
kell hozni az orosz és a kel-eli kérdési, 
valamint a bolsevizmus kérdését is.

Párií, január 23.
Valószínű, hogy a francia és az angol 
vezérkar abban fognak megegyezni, 
hogy olyan megoldást kell keresni, 
amely Franciaország és a szövetsége
sek szánnua halúrozol'ahb biztosíté
kot jeleni, mint a végleges leszerelés. 
A jóvátétel kérdése a pénzügyi kérdő-1 
sek 
sének tárgyalására fog vezetni. Lloyd 
Georgeol és az angol miniszleveket 
küKiniicn huszonhárom szakértő ki
séri. (M. T. I.)

Szinhűz és fllmuJdonsógoK

nagy tömege. A pódiumon hathat 
diszruhás Ferenc Józsel'-inlézeli nö
vendék volt kirendelve a zászló őr
ségéül. Az ünnepségei a himnuszázal 
kezdték meg, majd utána Raffay Sán
dor evangélikus püspök, a TEVÉL 
lárselnöke tartotta meg elnöki meg- 
nyílóját. A nagy lelsz .sscl fogadóit ] közöli a király kérdéssel is. 
megnyitó után A. Somló Emma, a j 
Nemzeti Színház Ingja, clszaval'a Fap- 
Váry Elcmérné Hitvallás eimii versét.
Utána az ünnepi beszédet 7.(idi<u>ec:. 
István tábori püspök mondotta el. A 
nagyhatású beszéd' után a fciszentc-l 
zászlót szaiagdiszszel látták el: l elv:- 
<iéki Liga, Nyugat magyarországi Liga. 
Délvidéki Liga,' Erdélyi Magyar Szö
vetség. Terűiéi védő Liga és vidéki al
osztályai, Magyar Tudományos Aka
démia, a műegyetem, a pozsonyi E 
zsébel tudomány-egyetem, a cse 
készek, Gábor Áron munkásszövetsé 
Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti 
Szövetsége, Országos Szé; h< nvi Szóv.-i 
ség, Védőligák Szőve sége, Magyar 
Nemzeti Szövetség, Loránllly Zsuzsan
na Egylet, Magyar Adria Egvlct és 
még számosán. A nagyszabású ünnep
ség végén az egyetemi énekkarok Tii 
ger Árpád „Nem, nem soha" ir edenla 
indulóját énekelték el. Ratfov sviróor 
cx-angélikus püspök elnöki zárószav* 
után véget ért az ünnepély.

Szabadulás amnesztia alapján.

A Vígszínház e heti műsorát is 
rnujdnem égi sz-'bon a línliyu tölti be. 
Csuk szmn!.'<;tuu c.-la játsszák a Loute 
Szombat délután a Maszalos Palit is
métlik. Vasárnap délután & Trilbyt játsz- 
szák.

* A Városi Színházban kedden Míg 
és a hosszúiéiíratu hi'elek kérd- - í non kerül színre Máthé Rózáival a cím

szerepben. Mei-.lv.- \ ihuosl Ocskay Kor
nél úsekii. Pénteken a Zsidónőt ismétlik. 
A többi este a színház szenzációs oporett- 
sikerél, » Bucsukeringöl adják ” * ' 
Sári felléptével. Jövő vasárnap 
(.arnient adják.

* A Magyar Sirnházban e 
hatszor játsszák » Pecr Gvntet

I a címszerepben. Vasárnap este 
[ lépnek fel a nagysikerű 
r Szombat d. u. 2 órakor a 

Gz.sgaelöadásaként .negisnióHik az Éjj 4 
| az erdőn cimü darabot, részben nj sze- 
| reposxtásban. jövő vasárnap délután pr- 
i dig uj betanulással A kis lord van mit-
. soron.
i * E hóién is folytatódnak a Királ.v- 
( S/tri5<‘ö'.‘i< az Olíeiib.ich-dőadúsok, m<;- 
' Ivek i-án! oly rendkívüli az érdeklődés. 

I.ogv a jegypénztár már a február 6-ig 
1 Lezárókig szóló jegyeket árusítja. Jőxő 
i vasárnap délután a János vitézt adják, 

előadást léi 3 órakor kezdik é» mér- 
:.‘lt hclyárak mellett tartják meg.

1 A drámai szezon egyik domináló 
, sikerévé ksz ..A huta ember’*, a Bel- 

városi Színház újdonsága. Szenes Béla 
'.igját.’kának napról-;iíip:a fokozottabb a 
dkere é- a jegyeket napokkal előbb el- 
kapkodja a közönség. George Dandin 

I «sülűrlökön és szombaton, a hét többi 
, iiipjűn a Buta í-niLcr kerül sziiM'e.

A Revü*8zinház e heti esemény® a 
; Bál’.i; álvné .-.club. ;i l'cinmiilóji), mel 

ru!. nyilvános főpróbája jk-íiteken, e hó 
; 28-án délelőtt fél 11 ómkor lesz 20 t' 

• 10 koronás helyárnk
ma utazott ’ó’g n nagysikerű Szilvcs;

román h'r.t; r.-, melynek pénteken
indul i.' . Bii- i adása. Jövő vasárnap 

:oll mi-' tor kerül színre fél 3 
hely-rákkal.

* A kubarészezón

kerületében beszámoló körútja'. A 
kisgazdapárti képviselő községröl-köz- 
ségre jár. a mondol'a el választói elölt 
az aktuális politikai kérdésekről való 
felfogását. Fő kép a földbir 'okok he
lyes megoszlásáról szóló szentesített 
lör’.ány intencióit ismertette. Fogial-

István szkv. altábornagy, volt hon- ! 
védelmi miniszter, a színi választó-, 
kerület nemzői gyűlési képviselője, ja-' 
n-uár 29-én. szombaton, Miskolcra ér- j 
kezik, majd folytatja uijd választó— 
kej'ülotélien, melynek több községében ■ 
beszámolói mond. Útjára elkísérik öl; 
fíiibinek Gyula volt 17 Idmivelésügyi. ' 
majd kereskedelemügyi mjniszler, 
Med.ó Zo’íán és masok. <’ \l. T. 1.)

A német munkásság az általános 
sztrájk ellen. Becsből táviratozzak; 
Az Arbeikrz-’i'r.ng jelenü Berlinből:

" A na.-fyheriini s'.ikszci’vezJi biz/'llság 
az üzemi tanácsok együttes érlvkez- 
én 555 szavazattal 325 c'i -néboa 

az áUa>ános szliíjk
leién 55. 
m-gl aga diák 

. ajánlj-út. f JL
A román 

A 
iái Bukarestből nu- imiui i. Bii- 

Starcra ineghalalnu^oll im
án indul útnak. (MTI.) 
egy an.io! tengeratatt- 

5. ten-zeralattjái’ó az Atlanti

éi. A tengeralattjáró egy másik 
vulú összeütközés következtében

Tani Sün? nieríHt el. A szcrenoséllcn.'ég idején öl 
reralKtíjáró víz alá merülési gyakorin- 

tolt tartott és csak négy érkezett vissza 
' a felszínre. Torpedólinjók indultak a szc- 
j rencséttcnség szmhclvére. de ezek nem 
: akadtuk az eltűnt tengeralattjáró nyomá
ra. A többi tengeralultjáró narancsot ka- 

i pott. hogy Vigóbn menjen. (MTI.) 
' — Tízévi börtön a csempészésért.
; Bolgráiihó! jc-t’-.Ji a Délszláv «; jt i •>'. , B-'"' id idő ni; 
' l.ogy a csehit..'-zet mogakadúlvm i*a < J-' tatla be 
: jáhól a pénziig.
1 bocsátott ki, amely ( 
. I.iviil a csempészetet I 
i lőttnél bünteti. (MTI.)

•, — A oipészsztrájk, A Budapesti Ci-
í egész éjjel 

i.mikások kiküldötteivel Rákosi 
Endre dr. iparin tósági Irfzlos közben- 
jötiév.’l. Azcn voltak, hogy a munkás- 
kizárási megszüntessék és a munkát újra 

! megkezdjék, de oly nagy ellentétek incriil- 
llntnzázniillió korona az rnrőpal lek fel. hogy a tárgyalás nem vczelult, 

Ifjabb eredményre. Vasárnap délelőtt gvülést

Budapestre.

ilnpojrc. 
niszter február

— Elsül) étit 
járó A K\ r 
dúlta i.viliié 

____ siilyeát 
A budapesti büntelötörvénv.-zék ke-' hajósa! 
gyeim i tanácsa oglalkozojl. fnVClUII luumv.'w 
dór kegyelmi ügyével, akit a bíróság p. nip 
két évi börtönbüntetésre ítéli és e tolt 
büntetése szeptember 10-én járt volna . >• •* 
le. Kegyelemre terjesztenék fel és 
nyomban szabadlábra helyeztek. 
Ugyanez történt Kovács József ügyé- 
ben is. akit zsarolás büntette címen ; 
másfél évi börtönre ítéllek el és bün« 
telese augusztus 12-6n járt Volna le. • 
Múlt év november végén izgalás oiin- • 
telte címén indítottak eljárást Vadas 
Sándorné ellen, akit le is tartózlnlt.ik. 
A kirAlvi iiíívészséü índilvHnva illán a I 
kesvelmi tárnics amnesxliúia inéltó.-

Pót rá ss 
déltttán

héten is
Törzszstl 

Góthék 
Fedő rá bán. 

Rákosi-lskoU

d'
T. I.)

követség 
budapesti

tiicllctl. A bemül a- 
ler kerül szin

usz az 50-ik elü
ti Jután a Szilvas/ 
órakor mérsókell

nak találta, szabadlábra helyezték és ; | cs/ipn.t.n.■ uhl szombaton 
az iramait nz |ga»sá«ü«vminiszterium i tárgvatt a i.imkások kiküld
utján n kormányzó ele terjesztik.

_  Házasság. Lányi Erzsébet és Rad
írén ui Géza házasságot kötöttek.

gyermeksegélyző akció javára.

...............—........ legnagyobb sike
rét jelenti az Andríwsy-uti Színház ja- 

eti gyakorlatai alkalmával I nini rí műsora, kökény Ilona. Wirth Sári 
ók ■ Szabados Piroska, Titkos Ilona. Krémet

■ J.ili, továbbá Borosa. Bársony, Klabo-a és 
Abonvi játsszák a nagy tetszéssel, perce- 

| :;ig tárté) kacagással és tapssal fogadóit 
, müsordarabok é.s tréfák iösxx.*repeit. A 
1 nagyhatású műsorban külön említést ér- 
i <’cmel.n?k a rendkívüli sikerű magánszá- 
mok, amelyeket Kökény, Urmössy 'Anikó, 
Boross, Babri., és a vendtgszerepló Na- 

, i «lor Jenő adnak e'ő.
börtön a csempészésért. műsor a Renaissnoce-szinházban.

i a Délszláv sajt : . R'd idő nlr.’.l harmadik íihnrevüjét mű-
:cl megakadályoz cél- ' latsa be péntek este gyönyörű Re-
miniszt‘rhini rendeletid’t nui-'unce-Szinház. A nagy kAHnéggel és 

egyéb bünfei/,eken ' sok ízléssel üsszcállitolt műsor keretében 
liz évig terjedő bőr- elsősorban Ürmeik Juliskái kell említeni, 

laki néhány chansont énekeli el a közön
ség zajos tetszésétől kisérve. A nbüsurt 

' egv ismeretien fiatal költő, Kulcsár István 
‘ vezette be három hangulatos, irodalmi ér

versével. Radó Teri Harsányt és 
Ernő poémáit adta elő kedvesen. 
Böske pedig néhány stilizált tánccal 
me; a közönséget. Bánóért Dezső is- 

és népszerű parasztdalaival járult

“ 'k“)X7 John amerikai milliariio, ;nr(o1.«k a Clníniparttaniatbm. almi p, 
az “íöpni gyemekaegiilyzS akció cél- *■««!» ornt-

jóra egymillió dollárt adományo
zón. (MTI.)

— Ellopták a felvidéki doltároe leve
lek tolvaját. Komáról jelentik, hosy 
hose-zu hónapok óta pann.zkoiHak Felsö- 
nnMtvaror,zá«uii a xzeaénv emberek. ho«v 
nz Amerikában feladott levelek vagy egv- 
általában nem, vagy pedig a bennük jel
zett dollárok nélkül érkeznek hozzájuk. A 
levelek tolvaját movt fogták el ■ 20 éves 
Jnre. Jarosztáv hólnki cselt postatiszt-

tékü 
'' ; S:(p 
" lll/>

leple 
mert 
hozzá a műsor vúHozamw.igához, aminek 
kiiiön értéke és vonzóereje, hogy Nagii 
Endre konferál. Ezután a Sivatat/ leánya 
ci-nii izgalmasan érdekes hétfehonAsos 
orientáiis filmet mulattn h? a nenalssance- 
Szhdiáz. A film női főszerepét a híres 
Alton \'a:imova játssza megható dránui- 
'ágol. plasztikusán s n Ülnistiluimak olyan 

ma csak nagyon kevés

Icntési tettük az éjszakai hirgvalás ered
ménytelenségéről és újból felhatalmazást 
kérlek a további tárgyalásokra. A&sárnap 
délután 4 ómkor újra összeüllek tanács
kozásra.

— Halálos lugkömérgezés. PaUmki Hmhisúv'aJ. amit .......... —.........„.
Gyürgvnó 53 éves gyári mtmkávnB I rán- 1 nimslur tud utána csinálni, 
gepán-ttlea 37. szám,, házban lóvó lakú- „ Doug|,N falrlwllk rW( feltépfer 
sán ongyilkossugi szn<nd'.vkbol nagvmenv-1 „ , . . . ,.nviségtt lugWoWMet ivott. Mire a mentők \ Budapesten. \em « moztreklámok 
kiérkezlek, már haha találták. Holttestét ! nioiKÍJák. hanem a szó szoros értél- 
a törvényszéki orvostani intézetbe sztilli- í mélicn a sok-sok milHónvi amerikai 
látták. ( közönség avatta Douglas I uirbanks-nl.

— Moll belőtte magát. A Néi«inhá/.- a híres-neves Marv Pickford férjét. 
... ; .......... L.ó . ... ‘ „a leghiiTselib umzij»zinészévé.
csmd’i József 21 é\es matróz mellbolölie Eegcndák keringenek a ki'ünő mü- 

— -------- — magát. Holttestét a lörs-ényszéki orvostnn- ..AszllAl.rAi ni;v scwiu sem iál.szottaktopott levelet. Mikor etfegokum utánjneg- „4nil()tlá|1. -^rót. som. „sen

— Orgona-hangverseny. Szekeres Fe- $, m kerültek el Magyarorstagra, meri 
renc orgonamüvész vasárnap délután , mp?V|,r valutával n’M’flzc'brtHienek 
bmigwrivnyt rendezett a Zcneukadéruiá-) vo|lal. K ftcnal-lpülló \v ,"> lu-mu- 

. A nagy termel ZMao'isig megtöltői; ' _..ik ieLn>fübl> «ta»-

gepán-titca 37. szánni házban lévő laká
sán öngyilkossági szándékból nagymeny- 
nyisegfl lugkőoldatot ivott. Mire a t

i közönség
jvii’A •r/vw.^.v—- —, ---- muiiMinviw maR«l. zv nr|.w.iillin>í- . h iuh.ti
Iónt töltött be az irányító poslanivaiai- j.><skc-utca tarkán levő büffében Dm- 1 Amerika
jelölt személyében, aki fontos bizahni ól- j

pót. JvtcW a lakásadólvöje k'lcutállc fel. 
alá meglaJállK takiuln az e«yiU ilyeu et-

vasalva Tren. «.'mhc kisírták, a vonat <*lú 
akarta mnRÍt vetni. 1 fark a rwrxUMk I

d?.lui.”n magyar valutával 
Aruirnja. | \ •

ónodi kerület nemzetgyűlési képvi-" ' ki.. :mindvigig nagy él'e“llcl ,U111'J Nem
lője, a napokban kezdte meg .Másító- „.n. , m<ivte clönditál, amelynek H- J '-, N«n

tudták az an«vilkos'á«lót vl.uUartuni.
— BaudnraMk. Mihály, az
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kétséges, hogy a ml közönségünk te «)- 
ragadtatolt csodálója lesz az egykor 
elsőrangú cowlboy-ezinész hallatlan 
ügyességének, vakmerőségének és bril
iáns játékának. Megelőzi ezt egy ki
tűnő Vcrnon Castle-drAznú, a Kel en a 
puszta szigeten. Az előadások köz
napokon 5, %7, %9 órakor, vasár-
napon és ünnepnapokon ^4, %6, 7 
és %9 órakor kezdődnek. Jegyek 
Bárdiul 1 is.

• Az Uránia uj műsora. A Nordisik 
uj finnje a fllmmüviszet <>lyan mágus 
színvonalát jelenti, nminöről azelőtt nem 
is Álmodhattunk. .4 tu/só partról cimü 
filmregény egyesíti magában a nagyszerűt 
az érdekessel: én amit látnivalóban nyújt, 
az szinte káprázatos játéka a technika 
tökéletességének Ilyen filmek érthetővé 
teszik a mozgókép hatalmas térhódítását. 
A külföld nagy metropolisaiban, London
ban, Newyorkhan egymásután hódítja 
el a drámai színházakat a filmszínház. 
És ez máz több, mint a tömegizlés íté
lete: ez az uj műfaj diadala. Az Uránia 
uj műsora naponta zsúfolt házakat vonz 
és ez a siker valóban megérdemelt. Az 
előadások 5, háromnegyed 7 és fél 9 
órakor kezdődnek

• Ludas doktor nz Omniában és a 
Tivoliban. Változatlanul nagy érdeklő
dés mellett játsszák az Omniában és 
a Tivoliiban az évad legkitűnőbb fran- ; 
cla kalandorfilmjét, a Barrabas-t. A ( 
jövő héten a harmadik rész kerül , 
sorra, a Lucius dok'or, amelynek bo-1 
ny ódáiméi, felvonásrói-felvonásra fo- i 
kozódó izgalmas történései még von
zóbbá teszik ezt a nagyszabású filmet. 
Az Omniában csütörtökön, pénteken 
és szómba'mi az utolsó előadás alkal
mával megismétlik a fényes műsora 
mii vészestéket. Az előadások az Om
ló iában és a Tivoliban köznapokon 5. 
%7 és órakor, vasárnapon és ün
nepnapokon 144, %6. 7 és órakor 
kezdődnek. Omnin jegyei Bárénál is.

• Mozgókép-Otthon. . Madame Reca- 
mier. (Történelmi filmregény fi feiv.) Már 
az előzetes kritika megállapította ennek 
n remekműnek a kiválóságát, így hát 
most csak azt, hogy fövárosszerte köz
beszéd tárgya ez a gyönyörű szerelmi re
gény. amelynek főszerepét az elbűvölően 
•zép Fém Aridra alakítja és úgy Játéká
val, mint szépségével rabul ejt mindenkit 
A műsor másik nagy filmje „A rossz 
ember'*, Dougtas Fairbankssul a főszerep
ben, amerikai pályadijat nyert cowboy- 
film, amelyben a legtisztább művészet és 
technika mesteri tökéletessége párosul 
egy bájos szerelmi regénnyel. „A tenge
rész** c- amerikai burlcszk van még mű
soron. (5, 7. 0.)

• Nick Winter — Mattyasov&xky Ilo
na és Francesoa Bertini czy müaor ke
retében szerepelnek a ('.orsóban. Mm mu
tatja be a Belváros előkelő mozija a 
Dráma Az Alhambrában chn.il krAv.idor- ' 
Mm második részét a Romok közölt c, I 
5 felvonásom drámát, valamint Frar.cesca | 
Béri inivei a főszerepben Meilhac és 
Halévy hatásos drámáját, a Frou-b’o'it-;

• A Srinház Világ eaen & héten öze-! 
uos Béla vigjáiékál, a „Buta emberi is
merteti. A „Maszatos Pali** sikeréről Sra- 
moai Armand cikke számol be, míg Vá
rad! Antal régi premierekről ir Színházi 
tárcát.

A vasárnapi 
la bdarugómérkőzések

Az 1921/22. évi tabdarugóbajnokság ta
vasa fordulója hivatalosan ewik február 
13-án kezdődik, vasárnap azonlxan már 
több csapat rendezett Iréningimérközés!, 
ameb/nek közönsége is volt.

///. kerületi Torna és Vívó egylet-- > 
Nemzeti Sportklub 3:0 (2:0). HatA;>
uteai irálya, bíró Kenesscy Géza. Az 
óbudai csapat táv*szí összeállítású csapa
tát szerepeltette, amely szép összjátéhot 
produkált. A gólodat Szabó és Horváth 
rúgták. Az NSC több tartalékkal játszott.

MTK ifjúsági—X. kerületi Sport Club 
2:0 (2:0). Ilungária-nt Bíró Hornos 
Géwt,

Testvériség—Terézvárosi TC 1 :0 (0:0) 
Biró Técsfíy Géza. Az cső miatt a máso
dik félidőben félbeszakítva.

VB.?- é» fémmunkások--Kőbányát SC 
1 jO (0:0). Biró Krent: Ffllöp. A Vadasok 
eisö játéka volt ez idén és igv tréning
nélküli gyenge játékot produkáltak.

Óbudai Torna Egylet—óbudai Testgya- 
körték Kére 4:0 (3 :0). Biró Hazai Já
nos, A második félidőt nem JitszoltAk 
Hglg a tosm idő miatt.

Egy hipnotizőr is szerepelt 
Barta zsarolásaiban
Hipnózissal tudta meg a megzsaroltak titkait

— A Hétföl Napló tudósítójától. —

Barta Jenő volt államtitkár zsurolási 
ügyében — amiként ismeretes — folyto
nosan szaporodnak a följelentések. Újabb 
áldozatok jelentkeznek, mig viszont a 
zsarolásokkal gyanúsított társaság tagjai
nak száma, ugylátszott, teljessé vált a 
letartóztatásban lévő személyekkel- A 
Hétfői Napló most arról értesül, hogy 
a napokban újabb letartóztatás várható 
Barta egyik bűntársának személyében. 
Az illető igen érdekes 
Brta zsarolásánál. Az 
kei később Barta és 
közé juttatott, orvosi 
azokban

. á személyében, 
szerepet játszott 
ügyfelekkel, aki- 

társainak körmei 
rendelőjében és 

a társaságokban ismerkedett 
meg, uhová meghívták őt hipnotikus ts 
szuggeráló szeánszok bemutatására. A 
szugerátor — a nevét egyelőre nem hoz
hatjuk nyilvánosságra, — hipnotikus 
utón vette ki áldozataiból a cs<Adi tit-

Lapterjesztők Sport Club—Lágymányosi 
SC 2 : 1 (2 : ). Biró Szántó János. A Lap
terjesztők csapata folytatta győzelmeinek 
sorozatát. A gólokat A/olfner és Horvát 
csatárok rúgták.

A KA0E huszonötödik közgyűlése. 
A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos 
Egvetülete vasárnap tartotta huszonötödik 
jubiláns közgyűlését, amelyen az egyesü
let Éber Antal dr. vezérigazgatót diszel- 
nökké választotta.

Támatáásek 

a teMk-tatól! allén 
BErgar Mér, a HercMf v® íáa*- 
igaacjatőjléftak nyilatkozata

— A Hétfői Napló tudósilójától. —
Az az offenziva, amelyet a bankok és 

a takarékpénztárak ellen indrtuti'ak meg, 
sehogy sem akar elcsendesülni. Az 
OMKE. riadójára, Sándor Pál támadá
sára siettek válaszolni a bankvezérek, 
hogy megvédjék a bankóik álláspontját. 
A takarékbetétek kérdése azonban olyan 
fontos probléma, hogv itt nem az a fon
tos, hogy ki-nek van igaza, Sándor Pál
nak vagy a bankoknak, hanem hogy 
minden vitától függetlenül szaporodjanak 
a belétek. Ez ugylálszik íreg fog tör
ténni, mert a bankok hajlandók fölemel
ni a betéti kamatlábat, hogy ezzel is 
megmutassák, mennyire szolgálatára áll
nak Hegedűs LórAnlnak programmjáunk 
keresztülvitelében. A bankok helyzetét 
Berger Mór. a Mercur vezérigazgatója a 
következőképpen világította meg előttünk:

— Ha nyersen állítjuk be r hely/elei
nkkor az első pillanatban a felületes vé
leménynek van igaza, mert a bankok 
egyfelől 1—2%-os betéti kamatlábat 
fizetnek, ezzel szemben fi —8%-os kamat
tal dolgoznak. A tényleges állapot azon
ban az, hogy

a betéttel a bankok ma nem tudnak 
mit csinálni. ezenfelül ami jön betét, 
az nem tekinthető állandónak, mert 
a közönség ideges és vagyonát mind
untalan másképpen helyezi el, úgy 
hogy vannak bankok, amelyek elhá

rítják maguktól a betéteket.

A bankoknak ma kétféle üzleteik vannak. 
Mindenekelőtt a saját iparvállalataikat 
finanszírozzák, erekhez hosszú lejáratú 
hitelszerződések kötik a bankokat, úgy 
hogy r Sándor Pál-fél* 1.*>%-os kamat 
nem vonatkozhatni rájuk, ezekre nincse
nek behatással a viszonyok. A másik 
fajta üzlet,

az áruilzlelek finanszírozása, 
ezek olyan nagy rizikóval járnak, a ke
reskedőknek pedig annyi hasznot bizto
sítanak, hogy egészen természetes, ha a 
bankok ezeknél az üzleteknél keresnek 
kárpótlást n rengeteg talkiadásra. Hiszen 
a bankoknak is meg kell >lni vahimil>öl, 
h terhek folytonosan emelkednek, állami, 
városi adó, jótékonycélu ú’dozatok, a 
lisztviselőílzelés-rk, amelyek h bankoknál 
már sok helyfitt mcghehwlják az alaptőke 
10%-át és még sem elegen<Txsk, olyan 
megterheléssel járnak, h v az áriiiizle- 
éken be kcK hozni valamit • Jndent ősz- 

SMvéva kéHégbtieo, hogy eaekeu az

kokat s ugyanígy győződött meg____  _ __ oj oj____ .. . „ arról 
is, hogy milyenek az illető vagyoni Álla
potai. Amikor minden adatnak birtokába 
jutott, meglátogatta az illetőt s közölte 
vele, hogy tudomására jutott a család
ban előfordult valamiféle rendőrségi 
ügynek s minthogy a doJog igen kelle
metlen fordulatot vehet, fölajánlja egy 
igen nagy urnák a segítségét Az előző
leg sz''ggeszclóval megdolgozott embe
rek rendszerint megijedtek s alkudozás
ba bocsátkoztak. A „nagy ur*‘ segítsé
géért kezdetben 3—4 ezer koronát vett 
föl előlegben, utóbb azonban 5—8 ezer 
korona lefizetése előtt szóba sem állt 
senkivel. A rendőrségre érkezett följelen
tések alapján máris kiterjesztették a 
nyomozást a hipnotizőr viselt dolgaira 
s igy a Barta-ügy aktív szereplőinek szá
ma alighanem hamarosan megszaporodik 

üzleteken ténylegesen sokat keresnek a 
bankok, ez a gazdasági élet hasznára 
válik, mert ez a pénz állandóan termel, 
hiszen csupa uj beruházás, vállalkozás 
'élesül a bankok tőkéjéből. Viszont más
képp nem lehelne elbírni a terheket és 
■.élni a betéti kamatlábat a rengeteg 
töke után, amire a mai korlátolt vállal
kozási lehetőségek mellett nincs teljes 
összegben szükség. A magyar bankok 
kondícióját különben nem ajánlatos ösz- 
szehasonlitani az utódállamokban műkö
dő pénz ntézelek feltételeivel. Romániá
ban például napirenden van, hogy a ban
kok 25—40% kamatot szednek, de Cseh
szlovákiában is 15—40% között mozog a 
tartozások után fizetendő kamat.

Tőzsdei helyzet Tegnap izgalmas 
eseménye volt a valutapiacnak. Zü
richben 30 ponttal javult az osztrák 
korona arra a hírre, hogy a beígért 
enlente-kőlcsönt végre megkapja Né- 
met-Au-sztria. Elmúlt a kritikus január 
20-ika is, úgy, hogy a nemzetközi piac 
felfogása, úgy látszik, megváltozott 
Ausztria javára. Hogy ez csak időleges 
felfogás, az valószínű, mert Ausztriá
nak sok súlyos válságon kellett keresz
tül mennie, hogy ismét életképes le- 
gyen. A magyar korona, szemben az 
osztrák korona nagy áremelkedésével, 
mindössze 5 ponttal javult, úgy, hogy 
a bécsi és a budapes'i ámivók kiegyen
lítődése a közeli napokban csak akkor 
várható, ha Budapest lényegesen meg
javulna. Ha ez be is következne, ná
lunk fiz értékpiacon lényeges változás 
aligha lehet, meri az utolsó két hétben 
már annyira lemorzsolódtak a kur
zusok, hogy a korona zürichi jegyzésé
nek kisebb változása az árnivót lénye
gesen nem változtathatja meg. Minden 
áltól függ, hogy milyenek lesznek a 
pénzvlszongok, beviszík-e a takaré
kokba és a bankokba a pénzt, feleme
lik-e sürgősen a betéti kamatlábat, 
ami remélhetőleg még nem lesz ok a 
lomhard kamatláb felemelésére. Az is 
fon'os, hogy a részvényváltságot Hege
dűs Lóránt minél gyorsabban és 
simábban bonyolítsa le, mert ha a 
részvénytársaságok beleidéiben a vált- 
ság keresztülvitele slagnációkat idézne 
elő, úgy annak az egész gazdasági 
életre lehel kihatása.

Vasárnapi tőzsdei magánforgalom. 
A mai magánforgalomban csak kevés 
kötés történi, az te jórészt valutákban. 
Déli Vasút 2750—2810, Líplák 745— 
760, Magyar Hitel 2085—2090. Valu
tákban! Dollár 547—89—46, márka 
898—93—95, azokol 705—694——702, 
lei 710—17, rubel 268—72.

Bankigazgatók utazása. Értesülé
sünk szerint dr. Éber Antal, a Magyar- 
Olasz Bank vezérigazgatója, a napok
ban érkezett haza Milánóból. — Ma 
érkezik haza hosszabb külföldi tartóz
kodásáról Kónyl Hugó, a Hazai Bank 
ügy vezetö-iga-zgal ója.

_ A Hungária Bank Rt. részvényeinek 
tőzsdei jegyzését ós lajstromozását a 
tőssdrl Irnács január M-én tartott illésén 
mcgengedfoi

A Budapesti Gőzmalom közcyüléoO. 
'Az Első Budapesti GÖzmalini B.-T. köz
gyűlése az igazgatóság javastatait, melyek 
szerint a malomszámlának 12.7 millió 
koronával történt felértékelése utján ke
letkezett 8,431.441.18 K fölöslegből az 
1918. és 1919. évi szelvények folyó évi 
január 20-tóü 50—50 koronával váltandók 
be a Kereskedelmi Banknál, elfogadta.

Futura a Magyar Szövetkezeti Köz. 
pontok Áruforgalmi Részvény társasága. 
Ez lesz a cége az Aruforgaüni Részvény
társaságnak arrn vaJó tekintettel, hogy az 
újonnan alakuló kiviteli behozatali ke
reskedelmi vállalatok cégükbe mind föl
vették az „Áruforgalmi'* nevet. A Futura, 
amely eddig a vállalat sürgönyeimé volt, 
lesz ezentúl az Áruforgalmi rövidített 
neve. Itt jegyezzük meg, illetékes helyen 
nyert értesítés alapján, hogv az OKH nem 
vonul ki a vállalat érdekeltjeinek sorából 
és igy természetesen nem szűnik meg a 
Fulura szövetkezeti jellege sem.

A százmilliós LlOyd-bank sinkulása. 
Hartenstein Jenő, a Hazai Fa térni elő 
Rt. vezérigazgatója, 100 millió korona 
alap’őkóvel uj bankot alapit. Az uj 
'bank már legközelebb meg is alakul 
Lloyd Bank Rt. cég alatt. Az uj intézet 
céljaira 18 millió koronáért megvásá
rolták a Melropol-szállodát. A bankba 
be fogják olvasztani az Universum 
Rt.-ot is, amelynek Hartenstein Jenő 
a főrészvényese. Az uj intéze' elnöke 
Szterényi József, vezérigazgatója Nagy 
Béla, a Hazai Fatermelő vezérigazgató
helyettese lesz. Becsben a Lukács Hen
rik bankházai kommanditálja a Lloyd 
Bank. Lukács Henrik ezért megválik a 
Központi Vállóüzlet bécsi fiókjának 
vezető állásától.

Kinevezés a Pest! Magyar Kereske
delmi Banknál. A Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank legutóbbi igazgatósági 
ülésén I’app Lőrinc aligazga'ót igaz
gatóvá nevezték ki.

A Just Izzógyár üveggyára. A Justr 
féle uj izzógyár, amely iránt széles kö
rökben nagy érdeklődés nyilvánul meg, 
mint halljuk, a gyár szükségletének biz
tosítása végett saját üzemében üveggyár
tásra is be fog rendezkedni. Az üzem 
megindításához szükséges üveganyag is 
biztosítva van, amennyiben n Just-gyár 
már húrom kedvező ajánlatot kapott 
üvegszállitásra vonatkozólag

A Hitel fa és a Mundus uj vállalko
zásai. Mint a Magyar Tőzsde Írja, a 
Mundus, melynek bútorgyárai megszállott 
területen fekszenek, uj hajlított bútorgyá
rat fog létesíteni a Magyai Általános 
Fatermelő rl.-gal együtt vagy Gyöngyö
sön, Vogy pedig a Viktória Fabutorgyár 
megveri gyárában.

Kinevezés. A Wiener Bank-Verein 
igazgatótanácsa a magyarországi fiókte
lepnél Gellért Arnóld, Messzer Miksa és 
Szepessi Sándor igazgató-helyetteseket az 
igazgatói, Guttmann Gyula pénztárfőnököt, 
pedig fiz igazgató-helyettesi címmel ru
házta föl. Kinevezte továbá Dániel Gyula, 

| Kondor Géza, Róth Frigyes, Stark Géza, 
I Szekulesz Henrik. Tsuk Jenő és Zucker 
i Géza főtisztviselöket, valamint a jogügyi 
I osztály vezetőjét, dr. Rapoch Gézát cég

vezetőkké, végül Zala Alfrédet, a teréz
városi osztály főnökét váltóházi igazgatói 
címmel ruházta föl.

Selyem- és Textiláru Kereskedelmi rt 
cég alatt Budapesten (V., Bálvánv-utca 
22.) a bécsi Maximilian Fricdmann et. 
Gebr. Schiel selyemgyáros, a budapesti 
HoiMtscher Bernét nagykcreskedő-cég és 
a Fabank részvételévé uj vállalat alakult 
10 millió korona alaptőkével (20.000 
darab 500 korona névértékű részvény).

ABBAZIA Dr. LAKATOS 
SAHATORIUMAI
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