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A felvidéki tőtok 
nagygyűlése

Felszabadulásért fordul 
a világ népeihez

A szlovákok, akiket az ui uralom 
srégi lakóhelyükről elűzött, ma népes 
gyűlést tartottak Budapesten, s elha
tározták, hogy a müveit világ népei
hez fordulnak panaszukkal. A legkü
lönbözőbb társadalmi osztályok képvi
selői szólották föl a gyűlésen: a mi
niszteri tanácsos, a tanító, a plébános, 
az egyetemi hallgató után az egyszerű 
állványozó munkás is felemelte szavát 
az elnyomás ellen, s valamennyi azt 
kívánja, hogv szabadítsák meg őket 
azoktól a bilincsektől, melyeket a bé
keszerződés rájuk rakott. Mindnyájan 
mélyen sértőnek találják, hogy önren-, 
delkczési 
kasztották 
mindazok 
hon és a 
velük. ,

A gyűlésről a következő tudósítást i 
kaptuk: •

A Felvidékről kiutasított és onnanj 
elmenekült, valamint Magyarországnak 
az idegen hatalmak állal meg nem 
szállott területén lakó szlovákok va
sárnap délután 2 órakor a Főherceg 
Sándor-ulca régi képvi.iel<'6áz termé
ben nagygyűlést tartottak a szlovák 
nemzet részére megadandó önrendel
kezési jog láravúnmi.

A nagygyűlést Laktis Pál piiisvörös- 
vári plébános nyitotta meg, ismertette 
az ülés célját és jave-slalftra a nagy
gyűlés elnökéül Janóidé: Lajos, nyu
galmazott miniszteri osztálytanácsost 
választották meg. Janovicz Lajos el
nök előbb tót nyelven, maid magvarul 
üdvözölte a megjelenteket\és átadta a 

Ödön állami tanítónak, 
ki o lótok elnyomatásáról tartott nagy
hatású beszédet tóL majd magyar 
nyelven.

A felvidéki munkásság helyzetét 
Haiurka János állványozó munkás is
merteti.1. Durkács Ferenc orvostanhall
gató pedie a budapesti egyetemen be
iratkozott tót ifjak nevében üdvözölte 
a nagygyűlést és jelentette be csatla
kozását az akcióhoz. Romár Károly, 
a Trieszti Általános Biztosító intézet 
tisztviselője nyújtotta be a határozati 
javaslatot, mely a következő:

..A naffv<yvülós a müveit világ né
peihez, a népszövetséghez és az. 
Unión of Deinocrat’-c Ccntral-hoz 
fordul segélvkiáltásával. Kéri őkel, 
hogv szabadítsák meg a sz ovák né
pet azoktól a béklyóktól, amelyeket 
a békeszerződéssel reáraktak s ve
gye revízió alá azon megegyezéseket, 
melvek alap ián a szlovák nép sorsa 
felől az ő megkérdezése nélkül dön
tőitek.

Követeli a nagygyűlés a szlovák 
nép önrendelkezési jogának elisme
rését. azt, hogv népszavazás utján 
szabadon dönthessen sorsa felől. 
Kijelenti a nagygyűlés. hogv a né
pek önrendelkezési jogát mélyen 
sértő békeszerződéseket nem ismeri 
cl. s azoknak megsúltoztatása érde
lében minden lehetőt el fog követni.

Melegen üdvözli s további kitartó 
munkára buzdítja a nagygyűlés 
mindazokat, kik v álvetve küzdenek 
a fenti célok eléréséért.
A nagygyűlés egyhangúan elfogadta 

a határozati javaslatot és az elnök zá- 
Póttavaival véget ért.

I

Pasics súlyos beteg
Eszméletlenül esett össze a hivataléban

Becs, január 30. (A Magyar Távirati iroda magánjelentése.) A Neue F'reie 
Pressének jelentik Laibachból: A „Jugoslavia" című lapnak Belgrádból eredő értesülése 
szerint Pasics miniszterelnököt, amikor tegnap hivatalából a nemzetgyűlés ülésére készült, 
hirtelen rosszukét fogta el. Eszméletlen állapotban ágybafektetlék és most súlyos bete
gen fekszik.

jogukat egyszerűen elsik- [ 
s további munkájukban 

támogatását kérik, akik itt-! 
tengeren túl együtt éreznek i

Kikapcsolják a kipálpkápdést
72 szabad kivályválastlók nem engedik vissza a kor
mánypártba Malteré kát — flpponyi hazaérkezett — 
Tovább folynak a pártalahitási akciók — Kndpássy 
és baltazár az uj vezérek — Mi van Zichy Jánossal?

— A Hétfői Napló tudósítójától

Gróf Teleki Pál miniszertelnök egy-' aek, hogy Apponyi rokonszenve felé-' 
ideig teljes türelemmel nézte a párt- 
alakitó akciókat és fanatikusan abban 
a nézetben volt, hogy azok úgy sem 
fognak sikerülni. Pár nap előtt azon
ban, amikor inár nagyon élesek vol
tak a királvkérdésben kialakult ellen- 

. tétek, sürgősen közbelépett. Tárgyalt 
' jobbra, tárgyalt balra, majd megjelent 
a legzajosabbak között is, argumentált 
nekik, csendesítette őket.
ma

.... , úl1’ na«vc*l> sulvt fonnak nyerni ■
hlk fog hallani. V. fi Márnára azonban szabad királyválaszlókkal „emben. A 
o van szituáció állott ismét elfi. hogy kormánypártba való visszatérésüknek 

1SaZnk' °klk --'.^aik

hogy

tit-

úgy 
már a helyzet az. hogy

a miniszterelnök biztos 
király kérdés tárgyalásának

újabb kikapcsolásában.
I Ennek a sikernek pedig három
ka van. Az egyik, hogv Andrássá legi
timista pártjának egyelőre csak hu
szonkét tagja van. A másik, hogv a 
volt disszidensek, valamint a kisgazda
párt Schandl—örffu—Héii-csoport ja, 
mint a kikapcsolás lelkes hívei, a mi

kkel. való tegnapi tanácsko- i 
zásuk eredményeként beállónak éknek I 
a, két ellenséges tábor közé. A dolog 
harmadik és legfőbb titka, hogy nagy
atádi Szabó István tartia magát a má
sodik Teleki-kormány megalakításánál > 

lefogadott platt farmhoz, ami a kikap-, 
! csalás volt.

Ez ma a helyzet, ami azonban nem; 
feszélvezi a .Vés tó—Bállá—Rassay — ^
Domőfőr-csoportot. akii; igen sürgős
nek tart iák a szabad királyválasztás 
Jogi álláspont alapjára való helyezke
dést. mert tartanak tőle, hogv a közel- 

a 
ko-

mondják, hogv
Apponyi megint nem fog 
egyik párthoz sem csatla

kozni,
hanem megtartja függetlenségét. hogy 
annál inkább érvényesülhessen párto
kon felül álló tekintélye.

Legújabb eseménye a politikának, 
hogv Hallerék me?bánták elhamarko
dott lépésüket s igy nemcsak hogv 
nem csatlakoznak a legitimistákhoz, 
hapcin visszakivánkoznak a kormány
pártba. Ennek pedig az az oka, hogy

i vannak, mert a kisgazdák, de különö. 
sen az exponált szabad királyválasz- 

I tók hallani sem akarnak sem koalíció* 
i ról. móg kevésbbé pártba való vissza, 
engedésről. A bonyodalmak tehát még 
korántsem értek véget, ha c.sak a sza
bad királvváJasztókat az utolsó pilla
natban nem lehet majd leszerelni. A1 
ebben az irányban való puhatolódzáa 
máris megindult, mert Teleki minisz
terelnök hosszasan tárgyalt Rubinéit 
Gyulával, akit valószínűleg sikerült ij 

vra.syz,.. p.u.K az. nr. „A.U, u„xv rnegnverni arra, hogy táborát meg
győzedelmeskedni látják a kikapcsolás' nyugtassa. A nemzetgyűlésen ezen al 
gondolatát, ami újabb konjunktúrát héten ilyenformán nem is igen várnak 
teremt a számukra, mert a kormány-, szenzációkat, a zajosabb élet mafíd 
nál, ameh a kikapcsolás elvi alapján csafk a jövő héten kezdődik meg.

nyllmowra hazzák 
a júváíétBlrE usnaféozs haíaro’afokat

A Rém-’ísís és&aHIAitö k4pt@!«nsé larí- 
fák ar érl*>k'»xtst döniéueii — usztrU se^e- 
iyexaiéf'ü 200 milliós szindikátus aiskul

Becs, január 30. j olíogadta Loucheur jelentését az Aus- 
MTI. mariónjctcntése.) Parisból í:”4?0* "Jirtandó sesólrriíl, a jelenté* 
.................................. ... ertelelmeben pénzügyi szindikátus ala. 

kul 2CX) millió tőkével. Elvben hozzájá
rultak ahhoz hoz? az államok 'észt-

(.1 
jelentik1 Az értekezlet tegnap kevéssel.* 
hat óra előtt befejeződött. A Havas- UVK- »z, cuwuuuk reszt
ügynökség híradása szerint a jóvátétel! vegyenek a'szindikátusban?*Az értekezlet 
kérdésre vonatkozó megállapodások • beiejezto tanácskorásóit, a mcAti»t>alma
jegyzőkönyvét öt órakor Írták alá. A ^dtak kijelentették, hogy valamennyi 
határozatokat ma fogják közölni a né- j megállapodást minden nehéwég nőikül 
mrt kormánvnyul. Hétfőn azután nrll- JS,A’’”"*!’, , *®»d««b4!rok 

. . i .. ... kérdésében elért eredmény meg jobbVónossáxra hozzák a nemrt kormny- annál. mint ^tmitottak. tekin-
hol intézett kísérőlevéllel egyetemben, tettől arra, hosy ezeket a rendszabályo- 
Azok a már említett’büntető renJsza- ' ‘ . ..
bályok, amelyeket a lefegyverzés kér
désében megállapítottak, a jóvátétel te
kintetében is érvényesek.

Pária, január 29.
HuiHicuni <■<, o -_____  t (A Har.ua-ügynökség jelenti este 8
zását varia. Nullerét és Huszárét tőle 1 £raj>or.) Az » jóvUételre
telték függővé elhatározásukat, An- “ ".......   '
drássu benne bízik, a Zichy János-féle 
alakulás ő rá számit, sőt a Baltazár 
nü.ypök vezetése alatt szervezkedő libe
róitok. akik szi't-'n kikapcsolják a

i királvkérdést, nem tartják lehetetlen-

jövőben éppen ezen az alapon 
Batthvánv-féle függetlenségi párt 
melv sikereket tud ma’d elérni.

Tegnap este azonban
hir/a rkezett Apponyi, aki
nek jelenlététől és bölcses
ségétől várják a kedélyek le- 

híggadását.

Érdekes, hogv amig pár hét előtt 
még senki sem hederit It az aktív po
litikusok közűi Apponvira, addig ma 
mindenki az ő tanácsát vagy csatlako-

ós lefegyverez&ro vonatkozó jegyzőköny
vét aláírták. A határozatokat holnap 
közük a német kormánnyal óa hétfőn a 
kísérőlevéllel egyetemben nyilvánosságra 
loznák A már említett büntető rend

szabályok érvényesek úgy a lefogyvere- 
aésre, műit a jóvátétellé. Az értekezlet

kát nemcsak abban az esetben fogják 
érvényesíteni. ha a jóvátételre vonat
kozó határozmányok megsértetnek, ha
nem akkor is. ha Németország nem tar
taná be a lefeRyvereaésre vonatkozó elő- 
írásokat. Az értekezlet eredménye te
kintetében a benyom ás az. hogy a fran
cia politika jelentős sikert aratott és 
hogy a határozatok valamennyi szövet
ségest rendkívül kielégítenek (MTI.)

Pirit, január 29.
ÍWolff.) Llogd George a bUottMf 

tegnapi Ülésén nőm volt jelen a kül- 
ügyminiarteriuraban- Pertinax az £cto



9 MtTíOl KMPLO mi. jAjítun »t

de Parí»b-b*n azt írja, hogy az angol 
miniszterelnök csak abban ax esetben 
volt-hajlandó helyét a legfelsőbb ti* 
rácsban ismét elfoglalni, ha a francia 
kormány hozzájárul ahhoz a módozat
hoz, amelyet már kilenc hónappal ez
előtt elfogadtak. A tanácskor A sokat 
ennek a fenyegetésnek a hatása alatt 
folytatták. A francia kormány csak 
tegnap délelőtt szánta rá magát végleg, 
hhgv a bötilognei megállapodást elfo
gad iá. dé azzal a feltétellel, ha olvan 
módozatot találnak. amely melttt 
Franciaország részesül Németország 
hasznából Erre azután megállapodtak 
abban a formulában, 1 .. '
kivitelt 12.5%-te értékadósal terhelik 
meg. (MTI. )

Frnhkfortor Zeitung azt Írj®, hogy n 
határozat égbekiáltó. Teljesen képte- 
len dolog, hogy az annigv is lehetetle
nül magas évi törlesztések mellett még 
külön nyomasztó adóval terheljék meg

VMárnáp délelőtt 10 órakor tartotta a 
Pénvintézctí Tisztviselők Orszrgos Egye-

BanKtisztviselők a bankok ellen
Tlsttejségss megélhetést kivénnaK

— A Hétfői k’upld tudósltdjátől. •~*

vastatát, mely szerint a nagygyűlés azt 
kívánja az igazgatóságoktól, hogv m kü
szöbön lévő fizetésjavjtások alkalmából 
biztosLsák a jövőben tiszt viselőiknek u 

. míg ez 
megtörtén hetik, nyújtsanak a tisztvise
lőiknek sÜTKösen ungvobb összeüli beszor- 
zöM segélyt A bankok érdek kép viscle'e 
— a TÉBE — ne gátolja meg a tisztvi
selők érdkckképviseletébe kajiesolódó 
szervek tnöködés^l ős ne intézze továbbra 
is teljesen egyoldalúan azokat a fontos 
tisztviselői kérdéseket. Melyekre nézve a 
tisztviselői karnak elvi tath ától lan joga 
van, hanem kezdje meg t*|ra a tárgyaié- 

,,......a tisztviselői kar gazdasági érdek- 
,k képviseletével, a PTOE-vel. A nagygyűlés

hogy n német I sülele nagygyűlését a ’ régi HpvMAhit
üléslet-fnébttl. i twziosiisaa n jovo-»an uszivisckh

Érdősu Antal elnöki mégnVitó beszéde j ÜszleíWgés mrí.-élhetest. Addig is. 
után Tóth Árpád a T’TOÉ főtitkári emel- •—----- - - ‘
kedeft; szólásra. A tisztviselők, akik kul- 
tureihb/*tek, Atönbnn a bankok szükkéb- 
lílsége miatt a legprimitívebb élet mini
mumát sem kapják meg munkájukért, 
hányfélének éjjel Is dolgozni, hógv letol
ják valahogyan a minősít. A háború
tea. a bankok kihasmcl’ák a tisztviselők 
kénvsM’Phdvzflél. A bankok netn voltak 
figyelemmel a drágaságra, mert míg az 
átélfticikkek áta 00-szor. á fontosabb sókat 
házicikkek ára 90-szer lettek magasai

- Pár is január 30.
(Havas.) Az Agence HhVks diplomá

ciai munkatársának jelentése szerint 
Némétőrszággal a trtgn.-jpi est folyamán 
a következő határozatokat közölték: 
A lefegyverzés kérdésében csekély vál
toztatásokkal elfogadták Foch marsall 
javaslatát Németországok törvén v- 
«lk<dását a sZerződésék hatátoztaánvai- 
vnl összhangba kell hoznia. A hadügy
minisztérium feleslege* tiszti . 1 
április 16-éig még kell szünMni, a fe
lesleges hadianyagot február 28-áig el 
kell szállítani, a polgári őrséget junius 
SO-álg fel kell oszlatni, a tartalékos 
hnd-ihajókát április 30-fiig lé kell sze
relni. az épülőfélben levő hadihajókat 
és valamennyi tengeralattjárót jülfus 
30-áig meg kell semmisíteni, az 1910. 
évben elpusztított Zeppelineket ki kell 
pótolni. Néflietországnak a régi rend
őrség szervezéséről le kell mondania 
éí> a szövetségesek üzemi szabályait, 
amelyek a polgári és katonai léghajó
zás között különbséget tesznek, el kell 
fogadnia. A szövetségesek megegyeéé- 
•él a jóvátételi kérdésekben közölni 
foeiák a jóvátételi bizottsággal, amelv 
a német kivitelt ellenőrizni fogja. Né*, 
anelorstág a szövetségeseknek lomokat , 
fog adni, melyek megfelelnek nr. évi | 
bőrtesatésak őket megillető részének, i „ , . .... , < „i
Bünlrtí, rend.MbóIvokM i, Elvertek I »P«>ah» «v».r«kkhl l azon-

i>r>»» • LZfiili Hnr.<*«»r-uMVpnaz meffve- 
kilátásba, ekrfistM'ban ni területek meg
szállását, a rnjrtai tartományok rtieg- , 
szállásának nmglmssktibbiláaái és N'ó- 
metórszág kizárását ii iiépszövetságMl. 
A válogatott sfréóre kitűzött két araúV- 
tnárkáa prémiumot hntartják. (MTI.)

Pária, i anuíu 28. I
ílteva#.') Rivatalceen jelentik: A inai 

két ül&t a konferencia n'T.v tágja kö i 
aött a két, fAkérdésbeá. n letörölte | 
a jóvátételek kérdésében létrejött teljééi-—;------- » 7 .... .

vette iaéfcybe. A lefmvo-1 a Berger-káveháznak, mert néhanv nap 
rezée tekintetében elfogadták a erakér* mulva már ők szerezték uj Vevőt, aki
tőknek a hadseregről. a haditengeré-. n«k el is adták a sok gaz lát cserélt 
tzetről és a repiilőügybén elöterjos.ttett ‘ kávéházal. Mikor azcnlan s ká-vóház 
amA javaslatát, ho/ry Nérnetorxzáiztól .......................
azoknak a kötelózottarégeknek. átnelyek 
mzv a szerződésekből vtláxnini a böti- 
lofiTi-M jeiyw.'-keldH'd ée a epa’d ie-Z.vző- 
kxtnyvekbŐ! harcinak reá. teljes véftre- - ----- 
hajtását, kell követelni. A német kon- . hogy miképpen megy a kúv<há? a meg 
Tiiány hr-Atott kép-nrolőit fel fogják ' akarta vizsgálni a könyveket. Rögtön 
hívni, hoRV február végén Lond-m^n (,lőhjv..*,.i. a, us tulajdonosi, aki bemu-

I

1«1UUK7" IIIIAH míVCA .................. - > —
állásait Ih teke-árnál, addig n tisztviselői fizet.- fk felszóUlja a PTOE-t, hogv ezt a hfiffttö-

. • . a_ . Mlw ti,?, a TF.RK-vp! hntadélrtntlannl közülié.esak a 8—10-Swreiórc nőttek. Mij? Bu
da pesten egy 3 éves tisztviselő összjöve
delme 18.000 korona, addig Berlin’ cn 
Ugvanak s tisztviselő 46.000 korona fize
tést kap.

Tóth előadó beterjeszti határozati ifi-

Kullsszaíittwk 
egy hauéltóft-vásáHás 

körül 
Após és vő harca

— A Hétfői Nápló tudósítójától. — 
Budapesten átlag minden kávéház 

gazdát cserél hosszabb-rövidébb ictökö- 
I zökben s rendszerint bonyodalmak 
j szoktak fűződni az ilyen nagy haszorira 
■ menő vásárlásokhoz és eladásokhoz.

i bán a körúti Berger-kávéház megvé
tele és eladása, ami éppen n légiit •■bbi 

I héten lörté-ht meg.
A Berger-kávéháZ régi hilajdonó&ft 

néhány bizalmasával közölté, hogy el
adná kávéházát s erre egy Schmidék 
Marcell neVÜ pesti vftlialkoző jelentke
zett Vevőnek, egy társával cgyelehibeh. 
akik aztilán meg is kötötték az üzle
tel a kávéház tulajdonosával. Sohmidek 
Mnrcellék igen rövid Ideig voltak ural

újra gazdái cserélt, egy kis baj tör
tént. Megjelent ugyanis a Bcrgerben 

í Kánig Emil vidéki töldibii tokos az
.izMönél „ Wn. .Üí“. t

, . , ,, ........rtWy.-LonaonMin • ,.KS11ivhi-k az uj tulajdonosi. «M bomu-
. luttalrnrt kénvlsel&nál telílltowatiak. 1 !ntko?rtU I(anig Emilnrt • • «'•«"
Az. a nyilatkozót, amely kozo? megegye- iw,tfv mimh-táá n htttározntok élére került., nagyon csodálkozott azon, hogs rm 
ott jélont.i, amit Briand a bókeíront j keresnivalójuk van ezen a •' í *f ■ 
egységének nővérért, amelyet a háború > Az nj tulajdonos «xl bizonyítgatta, 
•egvnlósitolt A keverőtál igj hnngmk: ho>gy rt kávéház az Övé, Kunig iK‘dtg 

a __... „ Hí»rg<»r-kAvéllrtZ-I űrt ’érősitgette, hogv a Bcrger-kAvéliáz- 
nak <> a í»»laöja. A dólognall folyta- 
fása lett a rcniíölségen. Köntg Emil 
följeUMitM tett sehmldfk Mnrrell el- 
lan, aki egyMvkónt a vajé a yr’ pana
szolta. hopy Schmlrlaknck MrommflW

A szövetf/Resak anhak billiós tu- 
tintában, hogy csakis az Ő ervot- 
értésük valósíthatja meg a békét 
aminthogy a gyáraimat is biztoaí- 
totta, e! vannak határozva arra 
högy nem lógják tütrd, hogy u ai 
•gyetértéb csorbát szenvedjen Ért 
ax egyetértést a viliitekének és a 
szerző dósok végrshhitáaának biztos 

ziloaául tekintik, (MflA
Pária január 89.

(Havta.) A francia kormány & -«ón- 
tMlHHtküt kérdőében a követik caő elvert 
géjrrlAeli : Ftti néhMMfttaáy 2ÉOOOOQ ten 
jjá-.t k havonkénti sRÁItitábéA követeli. 
A tonnánk Int járó üt aranymárka fi«A- 
iíwót. mely a rtfitimk hittnkáeók élelme- 
Dósért Volt teAnvft meg Akarják rt-.tih- 
teteii. ellenben a különös gonddal k,-\j. 
ü-zlotl tóftirb préniunuó engcdél’. ■>.- 
lék. A* e^ytömény vébtefiAitérnit n jóvá- 
<át«li<bitöltete foaia eilonőriani. (MTI ) 

hfaina-F rákiért, tan. 80.
(Huj//.) A Mövetségköal értekezlet- 

nek arról a határozatáról, hogy a né
met kivitelt adóval róják meg, a

knrnn^l adóit <M « Bérjfer kiMMiiU; H<1Mn ♦< Elei nevű gvermekéi sátoralja* 
megtételére. A feljelentésben rtenl újhelyi lakosok. mi.>’ Fereric fia Budnpes- 
tesx kifogást az ellen, högy veje eladta len él Vai “ j„...... ..

viszont áronban erősen oilt örökös. Wdsherg Izidor, aki szintén 
egós/riil 3 fővárosban lakik. Ok tehát az uj m«.

a kávMiáiint. 
npprohei’dAtt árért, hogy az 
neki egy szót srm szólt s ami minden- i 
ntM fontmusbb. n bárom mi’Hót rm 
kapta m<|( vissza iftlo. A családi bonyo
dalom eg-Szeh könmly l.irduhtm iett 
a tendórs' ■z benvatl.oz. sAvál s csak 
akkor stüttl meg, midőn a rokonság is 
bímvntkoxolt ái ttgv>. A família int?r 
‘. mi. lóját n Srhtnldek mepadtá apósá
nak a három milliót mire n szigorú 
Kánig is vistavonta teljél 
ezzel, nAnn izgalmak li’.áó. I 
a béke * König- is Sohmidek-csa

lidban.

A hómét kis Ítélt. Ef a favasfat megint 
csak nem alk.'ilnms arra, hogy a to
vábbi brüsszeli tárgyalások szóntára 
alapul szolgáljon. A javaslat nem köt* 
heti Nétíteór szagot. (MTI.)

zatot a TÉBE-ve! huladvl; lattanul közölje.
A határozati javaslatöt u ttoivuVflléa 

többek hozzászólása után egvahngulag ei- 
fdgadte. A nagvKVÜlés Erdőst Antal elnök 
zárszavaival ért véget.

A Weisberg-millióK 
hiteles örökösei

Uj náboboK Magyarországon

Az áruváltság 
és a kereskedők

Balkányi Kálmán dr. az OPTKL 
Igazgatójának nyilatkozata

-* .4 Hit föl Napló tudőgltőlátúl.
Kereskedői körökben Állandó s»i- 

beszed tárévá most a márciu« elsejei 
.■trukészlel összeírásának ürvc. Rétige- 
teg ál- és rémhír van forgalomban, 
ami bizonyára ntLÚI a szomorú követ- 
kermóuvnvel fog járni högv az árak 
ix egész forgalomban ijesztő mérték
ben emelkedni fognak. A nagyközön
ség, sőt mnga u kereskedői osztály 
nagy része nincs tisztában ax árukész
let fölverteiének módjával <S tulajdon- 
képeid cél iával. Kétségtelen, hogv min
denki tél ettől és máiis hallunk olvan 
hiréket. hogv számos kereskedő igyek
szik az őrt fától megszahadolhi és újab
bat addig nem szerez te*, míg ex a/, 
ügv elintézve nincs Bizonyos, hogv ua 
árukészletek apadása uiabb áremelke- 
dést fog maga után \onni. ami ismé
telten tetemesen mec fogíu drágítani a 
kőszüksóftleli cikkek árait.

A Hétfői N'Jfifó munkatársa főike- 
leste ex OMKE-nél fialkányi Káinján 
dr. igazgatói, akitől az OMKE állás
pontjának ismertetését kérte ebben a 
kérdőében. Balkányi igazgató u követ
kezőkben fejtette ki az OMKE mostani 
álláspontját:

— E'Wh?n a tekintetben meglehető
sen kíjcgeyaJtedtek a nézetek. Á keres- 
kedcifmttek egyetlen szempontja n*. 
hogy a: árakésrlttek megáflórt'Jtásánál 
ne fusson Ifátr'inyo'ia'íb helytftbc, 
mint a gazda á fiindus mstruetusná! E. 
tekintetben a pénzügyminiszternek :> 
fjarlamentben r-ltnondotl expozéja 
kellő augnffugtatást biztosit. Ennek 
nyomán az áru készleteknek cgiielöie 
meghatározott időpontban való felvé
tele inkább a gazdaságpolitikai célt 
szolgálja, hogy az inlbnió folytán tú
lontúl elszaporodott pénz ne helyez
kedjék ei az .árukban, hanem a pénz 
ügYTniniszternek a papírpénz leess 
póló törekvését szolgálja. Hogy ez a 
koncepciója a gyakorlatban mi'.xipen 
íog érvényesülni, azt az eddigi héza
gos értesülések alapján teljességében 
taegitéliii korai volna. Mi bízunk He- 

shnrcok i gedüabcn, hogy előre átgondolt tervi t 
•s Áron a legapróbb K,frtet“k’g megkonstruálta 

és ha áldoZíJlol is kell hozni, a díad-v’ 
tnnsnn Im cjezetl mii ezt meg is éri.

— A Hit fűi Napló tudósttóiátől. “•

Ismerd?fi. hogv néhány hét előtt levél 
érkezeti Amerikából, amelv közölte a 
ixjsli rendőrséggel hogv n Monroe Coun 
tybon elhalt Wcúsbcrg Mátyás, csctk-'dy 

180 ezer dollárt hagyott rokonságúra, n 
inielvnek legnagyobbrészt' Magvaro:vágón 
•él. Weisberu Mátyás étekkél ezelőtt várt- 
I dórolt ki Amerikába ahol mndwénv éíé- 
tel élt fi közben csinrts vagyont a-vüflött 

! össze, fttnelv koronákra átszámítva., sok 
• milliós isunimát tesz ki A budapesti 
! rendőrséget valósággal rtárastrtotta a va
lóságos éa vélt örökösök In.-d-a s tVeis- 
bergek nieliett Wciflicrg,' rrik, VVék 
Í3 jdeütké.ztek. eö! egv Féderweix 
nevű cukörkakereskedő is txjjelantelfe 

! igényé* az örökségre Kalmár oelokiivfel- 
Ogvelft. Eleinek n milliós ntnvrlkrd vagyon 
örököseit ki keltett nvoióoznta. napokig 

! virradt n irrmhúban. amelyet most végre 
ti kér koronázott. Kalmár felügyelő heval- 
drkusokát megazégvenitö pontossággal 

' összeáln'otta Weisherg Mátyás esaíádfá- 
; jáL mely ma már ott büszkélkedik & fel
ügyelő asztalán. Minden Wöiáborg bernié 
van, akinek juí-str von-Ry^mwnikai öröá- 
aéghéx. E szerint megáltajdthalőiHg nr> 

t -1. ‘z kniá*
; rikní milliók, mert Igen Sok- az igényjo- 
gostrit, de még igr is tekintélyes összeg 
jut mindegyikre.

Az örökösök ax Arftkluivtvó nogvatviájói, 
a tok-svai Weisberg Dániel Márkustól 
s:eóm?ó<fnnk. Ennek a finittil leszármazó 
Weisiforg-ágamt a ennek is a Súmucl 
fiától szátmazó örökösök falAMuttók Ma- 
gvnrországon. r. egvik M*nó. Tolatván él, 
ez lázira már n nmga dolgában. Ugyanez 
a hdyz/’te Izidornak és Rózának, aki 
Gyöngy Önön lakik s még hajadon. A? 
örökhagyó örcséjT'k. az vfhunvt Márton- 
hfik, Wcisberg Sándor. Malvin és Berta
lan nevű gyoTfr.ekei Budapesten élnek. Ax 
örökhagyó Mihály nevti öeftsének Sándor,

10 csihlfö arany rubelt Követei 
bangyatorszég Orűszursziigiui 

Ismét mttsekae2fttk • blóketargirBltsok
tiéee, január 30. 

.VFL ni^ánjeh'niéxe.) A Frank*CA
forter Zeitungnak jelentik Rigából: A 
lengyel-orosz béketárgyalások ismét 
holtpontra jutottak. Ennek oka írt 
aranvkértlésben rejlik. Lengyelország 
70 millió arany rubel! követel, ntig 
Jofl> legfeljebb 30 millióig hajlandó 
elmenni.

bétajtnbtőáégbón mtadenfflt topható

ni e-eklvitf még egv igéntíogo-

. ma- 
«v«r milliomosok ? miként hírlik, a 
WdsberR-cwiIád hnjédoi'iai Után Mária 
meidndi.lt az erős versenrf-fta, hogy milyen 
GrodmArttivct, arról aninns, info nem 
stánio’haluhk bo.

Ocassló árak
rrint inl.Mcn evbtn, ügj ft-tato Is 
! * • n k r v >'? g é t e értAayeaeli

SU Nmkeradőhái
. , »•-. hiotsutvu (lUüUKSpalutll) ír

Y. trwöl**, Feconc-utM 14. rata

F^|fe lábakra pipit
PelvilágnBitó Irat ingyen cn b4rmcntvv.

FŐVÁROSI ORFEUM
NftgyMedbntoa 17. iKXzyatók Keleti 4a Rlbnaí 
• SUNSACIÓ* MMvARi MttlMt 
iMiMett) k««l«l

meidndi.lt
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Elégett két vaggon petróleum 
a ferencvárosi pályaudvaron

'•» ..A Hétfői Napló1’ tnwiómtójától — 
Víwwap délután núffy ám tájban a 

fer«y»<n-áto«í pályaudvar Kén-utca íolé 
t*é> részién kigyulladt két vanuti körei, 
melyben a ..HanRya“ Szövetkezet két- 
siwwi hordó petróleumja állott. A fiiz 
tövideseu tovóbterjedt ás csatohnauar 
S*Turbal>oriiotta a mellette levő vagyont 
Is, melyben rówso ré seárnz'fa volt és a 
dnekbez kőnél álló lakóház tetőiére is 
íőlosapÍP'k a lána/k.

A tnwhöa a IX. kerftleti ős a köwpouti 
Haőrság vonult ki Ilvay As VundarUch 
főtisztek vese’ érével, twcnbaii rendk.mil 
megnehezítette munkájukat ae. hogy 
»yak kevés viz állott rendelkezőkre. 

’HtWtízaa inunk* után kéeő este sikerült 
lokalizálni a tüzet, mely a három vagont 
teljesen elhamvasztott;*. A tüzet való- 
Maiinülag ©sy tnourlouyból kipattant 
»ffikwa eltört*. A vtesgálhtot megindítot
tak.

íTörfAi

A 
Kü 
kor

A svermek$yilkos Kis Istvánt 
visszahozták Szolnokról

RAazben alibit Igazolt — U|abb ter
helő adatok — Kis István rAgl bűnei

vonatkozólag art mondotta, hogy majd 
Budapesten fogja igazolni magát ezekre , 
a napokra vonarüozólng.

A gyilkos szemmelléthntólag zűrza
vart akar előidézni a nyomozásban. 
Igen rafi'ináltan kavargatja tényekei, 
de a hurok már-már a nyakán van. 
liuziudozá-sait már senki nem veszi ko
molyan. így járt azzal a próbálkozásá
val is, hogy valami Borbálái emltíge- 
telt, aki Miskolcon lakik és a gs-irmck 
h c-llájíína k zsá kba varrásánál segédke
zett neki. A detektívek azt mondták, 
hogy majd telefonálnak Borintlűnak.

— Ne telefonáljanak! — kezdte kér
lelni a detektiveket. Kisült, hogy fiz 
a Borbála nem exiszlál.

Az előző éjszaka vele együtt volt a 
fogdában egy álöltözetben levő rendőr, 
aki igyekezett vele Összebanátkomí, 
hőgy ezen a róven vegyen ki belőle va
lami igazat. A rendőr azt mesélte Kis 
Istvánnak, hogy gyilkosság miatt tar
tóztatták le, mire Kis tanácsokat adott 
neki.

— Csak fontos dolgokat no valljon 
be és minél zavarosabb) meséket talál
jon ki.

Ez volt Kis István ,;átyai‘ tanácsa s! 
amint a lények bizonvitiák. ö maga 
eléggé cl is ezzel a taktikával.

A gyilkost a rendőrstégen í’gy ügye
letes rendőrtisztvisetö e)é vezették, 
majd pedig a jelentés fölvétele után 
Iv’íííi reggelig őrizetbe helyezték, az
után pedig vissza viszik az ügyészség 
fogházába.

riávol 4-1.0UO koronát, összesen whút övi 
100.000 koronát tesz. ki.
- Szabadlábrahelyezéi az amnesztia* 

rendűiét alapján. A budapesti búntetíí-1 
röreénjwaék kegyelmi tanácsot a imrlt:: 
hót, második felében önweseh néx.v ■ 
énként helyérték <w»bodlábra, a<s aru- 
neíwbia-rendeltót folytán. Ki«?abédu!lÜ; 
Boraer Antelnó. akit itertáe dmén ítél
tek el hat hónapi bio-tön re s akinek » 
büntetése inA.;us - •
Stengcr Konrádob személyes fuuvbwdFáií 
meipértétíánck bíiiMte címén két évi 
börtönre ítélték s a két oazendejv et év. 
szeptoniliwr 4-án járna le. Ki?ö»badulh 
még Miksa DeZnő. oki ellen iziratás bún- 
tette fa Száraz Lajos, aki ellen seato
lás büntette chnén tolják az sbárás, da 
elitéivé nincsenek.

— Elütötte a villamos. Vasárnap dói* 
előtt a Rákóczii-ut <« Ej '?rháay-'ntca 
rackán Peri Manó 16 évre kKutófiut el
ütötte n> riilatnofl. A nuwitök súlyon 
sérüíésável a Hókui»-kórézba siyáili’ofc- 
tAk. (

— Lugkfanérffezés. Kores®tesy Józ^fef- 
né 24 éves háztartásbeli nő öngyilko*.-, 
sávi szándékból Szent Gellért-utca 22#; 
6»rám alatti lakásában luakőoldatnt; 
ivott. A* uiiwsti mentők rj'/momosáu ( 
után a helyszínen hunyták.

— Tüzek. Szombat éjjel ‘a Hápiía* 
utca 34. skóp.) alatt levő a-?z,tali>Jioühely 
kigyulladt és a benne levő faanyagok 
fa késaitonények eífy réwo elégett. A 
központi tüxőrfiég vonult ki. amely M 
tü-zet rövwlreen lokalizálta. A kár 70—1 
80.000 korona. — Ugyancsak szombaton 
• jwzaka volt tűz Poítt Teetvvrek Város- 
há’rutco 0. alatt levő gummiüzletében 
is. A IV. kerületi tünoltóság oltotth e'l 
a. tüzet. —- Vasárnap délelőtt a Hoffeü 
é.« Schrsnte Gyár-utca 34. sz. alatti iro 
dójiilwxn keletkezett tűz. melyet a VId 
kenilcti tűzoltók oltottak el.

— Öngyilkosok. Tosahtmer Gyötifr 24 
ó.vos w?n,í£orateanár. Alkotás-utca 11. 
aln.tti lakásán önayilkossági szándékból 
felakasztotta macát. Meghalt. — ErŐa 
Imre 10 óves tanonc o.ó Izabclla-Utoa 
12. w.dmu hibban öngj iLkoreáci önáib- 
dékból nyit ve hagyta n jsázcwiot. A
mentők eszméletre tóritévt,;k <*<8 *
Dolog-kórházba s-iálHorták. I

— Hlinka lapjo. a ..Slovák" Pozsony
ba költözik. Pozsonyból jelen tik. hoíí.y 
n felvidéki b'4 katholikw néppárt Lapja, 
n ..Slövák", melynek köztudomátaíaM 
Hlinka András a a?>?llemi fejő, ezentúl 
Itózpnheg.v helyett Poratanybnu fog m<a«p 
jelenni. I

— Kofák ős vendéglősök az uzsoráé 
bíróság előtt. A bndopwrf'i büntetőt®**’ 
r'nyw'A, mint nzíjornbirÓA■'>' dr. Nagy 
Bébi Lanúvscln’ik vezetésévvl a r»i«á no-: 
pon több »u:>-yt tiiz/.lW 
tuuelyeknvk n védlcttoi 
és vendéglősök, akik kü! 
g ifi) v jászáéi ereket 
(Irá'itá’. címén 
poiijúru,: Spi'Víel 
Zsigmondnó 
(fcterroiche ... — _ .
Vojvodtin Sú.'idoi-. vök orose fogoly éA 
Ivics Róla vasesztergályos Vnlur«.
mennyion kenyéirel é« cgjíb éléimkik* 
kékkői üzérkedtek. Felelő.-?.-'K-e _ vonják 
Krwí’h Vilmos ejíyetem-tóri wrAéylót rt 
üzíil. wiert. vendóglőjében non 
he x/. előirt nmd«lkwréke'.. 
rfíifottíi a fő/^léket feltéttel 
ión nem tüntetve fel, hogy 
is kapható. Sfták í’<r»’ikc 
vwildósiŐrt üzért voi.i.í’. 
me>t a.»«íufirtus 't0 . a egy 
hitsórt, ftínel.v
30 koronát követelt. Az ........ 
áotHiw; szék véleménye szel int ilyen úti 
követelése a mól' invvs Ííanznot meuli^ 
i ;uo nvoTOségot ' ••'.n.; íziksr.ai Arcni 
ve-v.k’íi'ős WMfdráídtútí reiett került n 
vt: Hot tok p.uljára. Tőkré Géza Erza^brt- 
körúti vmidéRlőtt és Esek Gyula fópin- 
<-ór Twclitf azért, mert ©uy adag fi©b- 
receni kólóé --zért 25 kononát kérte!;.

— Nagyszabású pénzhcmisíláa. Bés 
kéeesabáról jelentik: A jánoshalmi 
(Wendörőrs iiiutywsbám homialxvnkó bó- 
lyegeéanek jött nyomára. ITernoez Fe
renc vecsési lakos, borbélyseaéd aki 
j;j orerejzoló niüvwflwtek is _ boll'lenék. 
amennyiben a csend-őrség olő’f't ogy óra 
.■d-ttti a tökéiet<wé.vi« hü 1 aj'Mt készí
tette u fcdaibélywAAncI hai-znált pe* 
rnnüiiek. szslmd óráiban hamis .bélyeg 
z/'ik készítésével foglalkozott. JánortinT- 
mán to1«b hami* bél- jnrő* bocsáitote 
fnulm. molyöknek rév/m 100 000 koro
nát Biocközelitő hamis bélyoaMv-ní banV 
jezy közüli, fotgoloeiiba. A tiiókban mü- 
ködő bandát a csendőreég lelonlezSe. 
■■■ ■ ■ huh 11 jlh i mjtruzmci

gywmekgyi I kórsággal gyun u sí tott 
Istvánt vasárnap délután hat óra- 
visMafhorták Szolnokról, ahová az 

óllíftnrendőrség egyik deteklivjénck kí
séretében vitték szomlwt reggel, Az 
alapos gyanuokok alapján fogva tar
tott Kis István szolnoki útja rendkívül 
fontos momentumokat derített ki a 
gyilkosságról. Kis István eddig egyik 
mosót a másik után adta elő a gyilkos- 
Ságról, a nyomozni legtijabb fázisa 
azonban úgyszólván kétséglelcfiné telte 
Kis Istbáh bűnösségét.

A szolnoki ut világo^úgol derített a 
gyilkos múltjára is. 
Szolnokon, Msikolcon és Törökszent- 
miklóson betörő- és 
volt tagja, de mindezideig sikerült ki
jutnia az igazságszolgáltatás karjai kö
zül. Régi bűneit is most fogják tőle 
9%ámon k‘»rnl.

A rendőrségen szombaton tízért kér
ték ki Kis Istvánt, mert az ügyészségen 
oda módosított a vallomását, hogy a 
gyilkosságra egy'Vas Tmréné nevű szol
noki asszony bujlolta föl. Ehhez a 
vallomáisáihoz mindaddig ragaszkodott, 
amíg Szolnokra érkezve, kiderüli, hogy 
az az asszony egyáltalában nem léte
zik 8 hogy mejfint hazugság vtjlj p val
lomása. Erre Szolnokon azzu! állott 
e:ö, hogy nem ő a gyilkos s hogy lt- 
tanóztoiástt napjáig alibit tud igazolni. 
Egészen január hó t-ikéig vnlóhun sí 
került is igazlüi alibit, de éppen n gyil
kosság varoszlnü idejétől, 5-lkéről és 
6-ikáről nem tudott számot adni. Erre

hízót éw hazatolink, níána pedig! -- A csehek letartóztatták ts kassal 
tuívanazon targoncán atyjuk holttestét i munkásnjság s«í'rke»ztőjéf Egy kassai 
is a fáin szeme láttára hazaszállították. I lap jelentése szerint Ungvárott •elfog- 
A cuendőrség nyotfiban megjeleni » iák Győzőt, a Munkáspiság szerkcsz- 
helyszinén és letartóztatta a két vsd- tőjét és Omondogot. az orosz nyelven 
állatias fiút, akiket az ügyészség fo«- megjelenő Pravda című lap szerkesz- 
házába szállították.

.Nem kelt béremelés -- a kawd! 
c»ikorkág.Viif inunkéahuak. Kassáról L’.' 
jelentik lapunknak, hogy u Crikós-fí-le | p,. 
cirkoi imtfvn r mt i n k n : • 'v’< k< «1 lek I í v

m'khrse jíiíiuáuhfin I Sárossy
rendőr i’fl'k »jpit ún v m ifit i na rha I ■ ?«'m.
egyeztető tárgyújára hívta ih.-g ngy a 
nivukaadól. mint a műnké jt:kal. A 
tárgyaLLion csupán a munkaadó jelent 
meg, aki azl a meglepő kijelentést 
tette, hogy munkásai nem kívánnak ttj 
rrrtTÖdést. mngus.rbh munkolwrt, meg 
vannak elégedve a mostanival.

— A kőbányai vabbfiivsiá-'. \ kö
tvényei zsidó isit községnek 25 év óta 
i.em roll lelkipásztora, mart az ajilnl- 
ko&ók ó» pály.W^k nőm voltak sohti 
megfelelők, llároai hónappal ezolüll 
dr. Kálmán Ödön jászben'mvi rabbit 
választották meg egyhangúlag a kőbá
nyai hitközség rrtibijúvá. Vasárnap 
délután volt az uj rabbi ütme|>élves 
ÍM-üktatása. A kislányai zsidó templom 
zsúfolásig megtelt ez alkiuoirm>l, » női 
karzatok is teljesen tö.nvr* voltak. 
Megjelent ny ünnepélye Ixiktidámn 
Sebnl Rcfcső vezetésével n 
társadalom szifiC-java, 
G y örgy ren dő r I a n á< s os,

Kiderült, hogy

tolvajbandának

»— A detektív swivo. Merjható ifs 
mindenképpen példát mutató eset tör-, 
iént vasárnap este nz ewiik tóvárosi 
kávéházban. Hét óra tájban az Abba- 
sia~kávéház ettuik sarkában könnyes 
szemekkel álldogált effy szőke ftatat- 
ember. Ar emberek köfönyösen ha
ladtak el mellette, senki sem kérdezte 
tőle, hoíín mi a baja. Ebben ax időben 
tért be kávéházba Nuth PáJ detektív, 
hoffu mint rendesen, most i.<; helyed fog
laljon a detektivaszhdnál, kollégái kö
rében. Huthnak azonnal feltűnt a szo
morú ifin, mef/kérdezte. mi a baja, s 
imi csakhamar inegtudta. hogy mene
kült erdélyi diák, s a kávéházban el
lopták a f ot fosról kopott teli kabát iát. 
ltulh me.ífvárta, amin kollegái w mén- 
érkeznek a törzsasztalhoz, s előadta ne
kik a menekült diák esetét, azzal n 
hozxútevésset, hogy a törzsasztal kö
zönsége adakozzék a károsult javára. 
Csut n kispénzű tisztviselőből állott a 
társaság, de a felhívásnak ráción eleget 
tettek. Elől iái t a iá példával maga 
i.'uih Iád. s követte Öl az w,' kozásban 
Nemes Sándor detektivfőiéliig:fei '>. j 
Segbold Jenő íelü‘o;el ’i és Hulh Józ.aef j 
detektív. A közönségre is álraj/adt « de- 
! ■kiivek adakozó kedve, mire Eöldvánt 
Farkas karhatalmi föhadnagg sorba 
járta a kávéházban léóő ismerőseit. » 
mindenki adott, am. nrurtl tüdoft.' Alig 
telt el egu negyedóra. /, egpűtt volt a 
pénz, amiből a szegény diák holnap ni 
kabátot vásárolhat.

— Betiltották m „Temesvár-! Nap- 
ló“>L A temesvári oláh prefektus n 
„Temesvári Napló -t betiltott*. Eblxn 
Pints meglepő, inkübsb fcltinelö. mert 
laptársunk rendiHieletlen h:v'-ifb’..->ü;rtíl 
ről te®z tanúságot. Ez a betiltó tegzes
ből tűnik ki, amelybim a prefektus ezt 
mondja, hogy a ..Temesvári Napló'’' a 
magyar irredentizmus szóvivőle ós 
hogv a hp mm a romániai magyar 
kfsebhsftri Irrpja. hanem Mwarnrs/úg- 
hak és az egész mr^yavságnak. A ma
gyar eszme bátor hirdetőit, o tápszer- 
kékitöséghek tagfait pedig mindörökre 
l'iniasilotlák Temesvárról. Így vélik az 
oláhok elnyomni a magvar eszmét.

-*• Bmtalniiw gpagvilkosHág O«to- 
pánban. Kaposvárról jelentik: f. ’h 
Ferenc oszlopáni gazda régebb idő óta 
rossz viszonyban volt kél fiával, akik 
azért haragudtak rá, mert nz önw egv 
hadiözvegyta* járt, akit segélyezett is. 
Hőt utóbb hozzájárt kosxtohd. Mull 
szombaton az öreg Csefi, a fiaival kő- 
aőeen hizlalt három sertésből egyet el
hajtott a hadiötvegvhea a ott levágta. 
A szomszédi* segitílt rwM ebben, s 
már pörkölték a hízót, amikor meg
jelentek otl az őretf Csdh fiai. í'clszé- 
ve! kezükben a rárlvaltak a két öreg-; 
re, hogy tegyék le azt a duznót A —. — 
szomszéd Iáim a fenyegető helyzetet,! tesztül világi elnök-gondnoka volt, 
elfutott, mire ar egyik Cseh-fl j fejuzé-. gyászistentiaztelelet tartottal. KfAtacs 
vei lesújtott az apára, aki vértől eibo- Emil kikéit tartott mélyhatáau szo
rítva bukott a földre. A vudállatias1 noklalot megemlékezvén LAnczv Len 
fiuk erre még néhányszor fcllx-.erték fámdbatatlaA, 
sípjukat, inig nem halt. T.-*..-. *. '7-* ~
tarKonoára dobtAk a mór m wúÓrkWt. Mnrt firefiMtaére hMmovHott,

l

•kikel az ügyészség fog- megjelenő Pravda című lop 
tőjól. (MTI.)

--- Az OKISZ közgyűlése az uziethé- 
I rek ef«eli3e elten. Aa Országos Keh-<- 
iíilö fa lpar< s Szövetség Icjuk-VÍ kőzgvü- 

> Pfae Lédmnann Mór elnöklete nle-M fog
lalkozott a;< üzdethórck emelésére és a 
mzz'ImkI leln'oiid.isra < onatközó vsxúrnapi 
minis/U r,,nö.ki nvil<.:kosiatokkal. \ kör- 
gyűlés meg:b'nrítottn, hogv a béremelés 
a reztí növelése Jhil n mep-
drűgifósól jelrtití. a subád felmondás 
joga pétiig a lán<,.l;?n,*ke<iők és árdrágí
tók tórfotflakisút o le sitim kereskedelem
mel szemben. Dr. fírődy Ernő rifctiizetgyfi- 
lési képviselő főtitkár felszólalása irtán 
a közgyűlés eléalárazta. hogy nőben az. 
figíhén kiildöttségüe^ fordul nz 
ÜRyyn’niszieiiiez s a sérelmei rciide.lüUtr- 
vezet nregvoló.  ailásu allén széleskörű moz- 
gabníd int ül. íag’lmas vita után a 

a napirend csves pnntjrtft 
le. Napirend előtt Holzer Sándor 

omlél-ozoti. meg kötcroleire swa-vnkkal 
Mnczy Leó vihunv tárói, oki mint k-am-ar&i 
elnök a kiskereskedelemijei 6s ipariunk f < 
nűndi-,: ii? íz ! arátia volt.

— Százezer korona egy pásztor évi 
fizetése, dó világ jár a pás»torok/» mn- 
n.ipsag. mini uzt ax alábbi pár sor i, iga
zolja. Korántsem vagyunk irigyek cm- a 
jómódra, nielylx‘ a pásztorok mostan. ÍR 
Kecskeméten bekjcsftppentek. Csak regisz- 
íratnunk kell a hirt, mert a pásztoruk 
eéhje, a bibliai, irodalmi éö mü tengeti sac- 
rrpiése utón, iigyláhzik most teszi meg 
M? első K-pév&i a modern kor művészete: 
a köngatdasáv felé. Nem lehetetlen te
át. hogy közel járunk sk időhöz, amikor 
nem a n*P hevében — mént m kaitö 
mondja — hanem valamely földei ma- 
tiöier oiio/.lk mileffben fog izzadni. Krr.-- 
komt i város tanácsa ugvitnis u városi 
pásTtoroka-ftk bérét egy darab |ówtfg után 
>0 koronában. I'AI kg. szalonnában és ti 
kg. buzt&an vftgv ix)?«han áll-iáWa meg. 
Mint az illetékes figvawfúlynál köxftftók, 
egv pásztor felügyelete alá körülbelül 
4(M) darab jóezág tartozik. E savról vé
gezve a azómitá-d, ■ pásztor kő«zpónxben 
egy évre lfl.OOt) kortynál, o rtnésxet'H'o 
200 kg. smonnál és 44 taéteim4zr< bu
kót vagy rozSW kap. A terniés/etbeoi já- 

. .v. ........... . —------- ---- raívdóeágokat pénzértékre srúmilva, n
Akkór rŐI, melyet az ortnig köiflawlasípi ere- ewrtanna kg.-Wn< 300 koronával 40.000

köbtVnyui 
Tolt Orr 
kőbányai 

keríntií kapitányság vezetője. Hajba 
refm-mátua pap és a kerületben levő 
keresztény stég vezetői m megjelentek. A 
tn rktatfet Hevesi Simon <tr. budapesti 
főrabbi végezte, majd sr. aj rabbi tar
tott nagvhiit.-iw szónoklatot.

— tiyé.HzlsírnHsztelet lánexy Leó 
emlékére. Vasárnap délelőtt II óra 
kor a városligeti insori M'ornrittte 
templomban Lénczy Leó cmilékére, 
aki az egyháznak tizenők.^tendön ke-

otl
a

5-én járt volna le.

Főtárgy a) ásva-' 
Jobbára kofák? 

.......... lö'nbftző Ardrá- 
követtek el Kenyér-- 

kerül nők » vádlottak!
M i h ál yi> *. Km eartea 

koűMM»m»n.vok. továbbít 
Lipóc pók és Meséffo,

_m tari-dini 
diósán 
és ft>; étlap* 
íires Főzelálí 
Korom • i-uti 
ícl.-l<%.-étfreí 

... .. adn« sftrtéíw 
mindössze 1.0 deka vu’t^ 

ArvistsvAló EJí-*

rendk.mil
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Színház és Hlmuldonsások
Alvedlett operett

A magyar katonák ta.vanaakoiban 
franciákká vftltostak

*- 4 Hétfői Napló tudósítójától. —
*At elmúlt héten utkahnunk volt & ro

mán kultúra egyik fokmérőjével, az cr- 
ember vásárral foglalkozni. Most egy 

Ujfcl>b eset jutott’ tudomásunkra. meiv 
élénk világot vet arra, hogv a „felszaba
dító testvérek" tűzzel-vassal igyekeznek 
mindent, und csak Magyarországra emlé
keztetnél, elnyomni és ebben még az sem 
riasztja xissza őkel, hogy nevetségessé 
válnak.

íme az ősei:
Komjáthy Károly, a kiváló fiatéi zene- 

szerző a minap Marosvásárhelyről Buda
pestre utazott s útközben kiszállt Aradon. 
Történetesen aznap este a „Pillangó fő- 
lusdnsgy" 'ott műsoron, melynek zenéjét 
Komjáthy irta. A direktor fölkérésére a 
zeneszerző megígérte, hogv az előadást 
nraga fogja vezényelni. Ennek természe
tesen hainierosan híre kelt a városival! és 
valóságos csata folyt az. előadás jegyeiért. 
Az t*te  tényleg úgy hangulatban. mint 
külsőségekben valósággal díszelőadásként 
hatott. A közönség nagy tetszéssel hall
gatta u szép operettel és az első felvonás 
végén tapssal é» virággal ünnepelte a 
zeneszerzőt. Ez az első felvonás végén 
történt. Igen, mert itt megakadt az elő
adás. Ugyanis az operett — mint kozitu- 
domósu -- egy a „régi" világban játszódó 
katonatörténetel visz a szhipadn, amelyet 
az aradi színészek ez alkalommal — épp 
úgy mint azelőtt — a volt magyar, illető
leg osztrák-magywr egyenruhákban ját
szottak. Ebből keletkezett a baj. mert az 
ügyeletes román rfcndörtiszbviselő ez első 
felvonás után fölment a színpadra és ki
jelentette, hogy az előadás inagvar egyen
ruhákban és magyar nevekkel nem foly- 
tallwitó és kötelezte az, igazgatói, hogy 
bármely más nemzet hadseregének egyen
ruháival folytassa az előadást. Ez a 
rendelkezés természetesen nagy riadalmat 
és egy közel félórás szünetel okozott. 
Végül sikerült is elégendő számú francia 
iágyviiruhát olőleroinleni 6a az előadást 
francia nevekkel folytatni. A Jánosból 
Zsán, Marcsiiból Marié tett és az ügy a 
Jovsjgiasság szabályai szerint elintézte
lek. A közönség azonban az uj nevek 
•Ilonéra is megértette a darab foiytetú- 
aát ús számtalanszor adózott tapssal a 
veaénylő szerzőnek.

íme szegény Románia, melynek állami 
létét egv aradi opwotteiőadás is veszé
lyeztetheti.

• A hattyú tölti bé a Vigazinhaas e 
hetét is. Csak vasárnap este ismétlik 
meg a ..Loirteot". Jövő vasárnap dél
után uj betanuláséul a régibb műsor 
egy pompás bohózatát, a „Milliói" ad
ják. Szerdán délután a ..Szeretem vá- 
sárát". szombaton délután gyermekeid- 
adósul a ..Maszwiot Falit" játsszák.

• Az Ofíenbaoh 6S—-74 ik előadás- 
fölt! be a ..Király Sznnhfa" e heti mű
sorát. Szerdái délután a -..Cigányaróf- 
nót". jövő vasárnap délután pedig “ 
.„Tánoa vitáét**  jáVwrá-k.

• A Búzavirág lövő szombati bemu
tatójára, n Peer G'ynt rondkivüli sikere j 
folytán nagy gonddal készült el a szín- i 
liáa müv’észflzemélyT.eta Törzs Jenővel 
az dión, aki ezúttal mint rendező is 
tásztvesz az előadáson. A kitűnő darab 
a „Peer Gynt“-tel fölváltva fog a mü- ' 
soron szerepelni A bemutatóig ma. 
szerdán. csütörtökön ós pénteken a Teer 
Gynt. kedden GóKhékkal a ..Fedora", 
szerdán délután pedig a ..Névtelen aez-
. — •ny“ kerül színre P. Márkus Emíliá
val a címszerepben. Jövő vasárnap dél
után ugyancsak a „K.ís lord" van mű
soron.

• BuesukeringŐ-hét l«v. a Városi 
Eteirtháa e hete is. Kedden a ..Truba- 
dnirt" adják. jwnteken ..A zaidónőt". A ‘ 
többi értét a .JBucmikeringő". a ezen- . 
ráció*  sikerű 'mereítujdonsAg tölti be 
Potrása Sári felléptével. Szerdán dél
után ..Traviatát", jövő vasárnap dél
után . .Rigr»lettót'“ adja av, operasze- 
znélyzet.

• Az egész hetet A buta ember fór 
tolja le a Belvárosi Scinház íátókrend- 
jén. kivéve csütörtök estét, amikor a 
..George Bandin-‘ kerül szinte. Szenes 
Béla vígjátékénak minden e:.digi elő
adását napokkal előbb eladott táblás 
háa tapeoléa végig. Szerdán délután 
▼öldea TÍgjátáka. „A lányom" kerül 
tutinre.

• UJ pályázat a Városi Színházra. 
Uj ás különös pályázatról azáinol be 
amteam inti- aaöveoében a „Szinhári Vb I 
Mbh • háti ftéiaa arneb wéhWut is*

tele van érdekei riportokkal. Egyes 
szám ára 8 korona.

• Akiket felvet a pénz: ez az. uj 
Zangwill-dara.b címe mel.vio, mint « 
szólón egyilc*  logérdekcsebb külföldi új
donságára. szorgalmasan készül - a Bel
városi Színház müvészszemél.vzete. A 
bemutató napját .,A buta ember" nagy 
sikere miatt egyelőre még nem tűzheti 
ki az igazgatóság.

♦ A George Dandin első délutáni elő
adása jövő vasárnap délután lesz a 
..Belvárosi Színházban" móraekelt nely- 
arakkal. Moiiere remeke különösen 
vonzó müsordarabja lcs>z a délutáni elő
adások közönségének.

* Fanny Ward és Charles Ray a 
Royal-Apollóban. Első filmje 
tatása alkalmával 
pesti publikum is 
kiváló tehetségű, 
amerikai tragikát 
héten kerül bemutatásra a Roval-Apol- 
lóban Emberek vagymk ciir.cn. Meg
kapó társadalmi rajz ez, amely egy
ként jellemzi az óvilág és az újvilág 
etikai berendezkedését. Előtte két hí
res amerikai művész mutatkozik be is
mét: Charles Ray, egv érdekes arcú, 
módfelett kellemes színész és Bessie 
Barriscale, egy igézőén szép jelenség. 
.4 sinnfein kisasszony cimü írországi 
törtéjietben látsszák a vezetőszerepe
ket. Az előadások köznapokon 5, %7 
és %9 órakor, vasárnap és ünnep
napokon /^4, 5, %7 és J'áO órakor 
■kezdődnek. Jegyek Bárdnál is.

* A legyőzött IIarralkus az Omnlá- 
han és a Tivoliban. Befejezéséhez ér 
a nagyszabású francia kalandortörté
net, a Barrabas, mely eddig három 
héten át vonzott teli házakut az Om- 
niába és a Tivoliba. A harmadik rész
nek a Legyőzött Barrabas a ciáné és 
ebben leálcázzák a vakmerő kalandor
társaságot, amely hosszú időn át ret
tegésben tartotta számos nagy város 
Jakossíigút. Előadások köznapokon az 
Omniában 5, %7 és /49 órakor, vasár
napon és ünnepnapokon jí4, negyed 6, 
7 és %9 órakor, mig a Tivoliban köz
napokon 5, %7 és ka9. vasárnapon és 
ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9v6rakor kez
dődnek. Omnia jegyei Báninál is.

* Három órás kacagxlo 6-. ;nta'
niazza. az ..Andrássy-uti Szánháa" rend
kívüli sikerű januári műsorát.

• A Mozgókép Otthon k •. úlóati cp'?- 
da# tegnapi előadását, fenséges vendé
gek is megtekintették. Auguszta királyi 
főlMnceg’a&S'zony és József királyi főher
ceg nem győzték eléggé dicsérni a nagy
szerű programinot. A világhírű ..Sesa- 
no" hallhatatlan trükjeivel és a ..Món
iin Rouge leánya" (hat felvonásos) vi
dám amerikai életkép állandóan frene
tikus tetszést váltottak ki. (Mai elő
adások : 5. 7. ö.)

• Harry Piol és Hollay Kamilla a 
..Corsoban". Ma mutatja bo a Coreo 
Harry Pici legújabb kalandját a -Ha
lál nwuo.ctőjo" cimü hat folvoná?Q® ka- 
landortörténetet, valamint a „Diana"' 
cimü Crocker regényből készült film
drámát. Hollay Kamillával, a bájos 
magyar művésznővel e cimseerepbon. A 
darab művészi rendezését Doésy Alfréd 
nagy' müizjéssel végezte.

* Az Uránia Fairbanks 
filmje a Fiirt a sorssal című ;
filmjáték csin>a derűs ötlettel 
detiség. Ebben a Ilimben már . _ 
szik az amerikai filmrendezők logirab 
bán észrevehető igyekezete: <!n-
az európai jáitákmüvíszcthez. Mert Ame
rika közönsége kezdi értékelni az euró
pai Ízlést, amelyet eddig lenézett és a •■ . .— _____ _
közönség parancsol. Fa.irha.nke Dorigtaa ] csonyabbta aligha csökkenhetnek a kur- 
lyrilliáns színész és ebben a legújabb tusok. E felfogás .
filmjében pompás alakítást nyújt. Az hogy a kontrémln sietve fedezett a játék- 
-.Uránia" zsúfolt házai igazolják az uj papitokban, kiUönŐSen a Déli Vasutban, 
műsor nagy eíkerót Az elöaádsok: 5. ÁllumiM«utban, Schlickben, Lichtigben, 
háromnegyed 7 és fél 8 órakor kezdőd- (asneJveknek árfolyama tényleg erőteljesen 
nek. | srilárdiult. Különösen a Déli Vasútról

vannak jó vélemények, iiir szarint újabb 
olasz vételekre érkeztek hagvaranyu meg
bízatások. Az Xllamuasut a bécsi áremel- 
kcdéare szilárdult. Feltűnt a Jelzáloghi- 
tclbank ellanyhulása. crwl kapcsolatban 
srr. a bír terjedt el. hogy a tank álHtólag 
elsőbbségi kötvényeket fog kilxycsátani. 
A többi érték árfolyama a kutasában lé
nyegesen iMun változott. A korlátban a 
legforgalmasabb pepir még mindig a 
Phöbusz, ezt a részvényt minden oldalról 
vásárolják. A vállalat hir azerint most a 
Búr vasúttal kötött le egy előnyős áram, 
szállítási üzletet. A Schlickben tovább 
tólvtetódnsak a majorirAMei váaárlások, a 
Magyar Acélárugyár tőkeemelés előtt áll.
A Beocsinit, mint a Magyar Tőasde írja,, '”7’7’------
angolok rrJeéte vásárolja Kruusz Pdf. I „UJSAGÜZEM"

Tréning-mérkőzést 
játszottak

a footballcsapatok 
A vasárnapi eredmények

Pompás, napsugara® tavaszi idő ked
vezett a vasárnapi labdapugóanérkőaések- 
nek. Tegnap csak két ifjúsági és egy 
harmadosztályú bajnoki játék korült el
döntésre, mig a töbl-í mérkőzések bátrát- 

! ságos jcnegüek voltak. A két verető csa
pni: MTK és FTC csak jövő ' vasárnap 
kezdik meg a tavaszi labdarugóidényl. 
Az A/T/f-nak i-Kispesti AC. az FTC-nek a 
33 FC lesz az ellenfele.

MTK ifj.—BEAC ifi. 11:0 (4:0) Hun- 
gária-ut. Biró Kiss Menyhért. Ifjúsági 
bajnoki mérkőzés.

Ékszerész ifj.—EMTK 3:0 (1:01 Hun- 
gória-ut Biró Bartos Gyula. Bajnoki 
játék.

óbudai SC—Rákospalotai MTE 4:2 
(2:1) Óbuda. Biró Krcutz Fülöp. III. osz
tályú bajnoki.

Barátságos mi: rközétek:
Hl. Kerületi TVE—BEVV 5:0 (2:0)

Halár-utca. Biró Kotnícs János.
Magyar Atlétikai Club—Kőbányai SC 

7:0 (4:0) Margitsziget. Bító Horváth 
János.

Vas és fémmunkások—Munkás TE 3:1 
(0:0). Biró Schandru Lajos.

Terézvárosi Torna Club Zuglói Turul 
2:1 (2:0). Biró Nyúl Ferenc.

Óbudai Torna Egulet—33 FC 6:2 (2:1) 
Hévizi-ut. Biró Kenessey Géza.

VH. Sport Club—Ffiv. T Club 4:1 (3:0). 
Bíró Ozora Henrik.

•AUeüdfabo -GÍHÓWfrtWrfMfs’' 
vai Törekvés 1:0 (0:0). Biró’ Leith Ferenc.

Műegyetemi AFC—V., kér. Sport Club 
2:2 (1;1) Műegyetem.

Újpest Rákospalotai AC-—FŐO. T Kör 
7:1 (3:0). Biró Láíity Frigyes.

Testvériség—Nemzeti SC 3:2 
Biró Puskás Kálmán.

Lapterjesztők Sport Club—Palotai
Munkás TE 3:2 (1:1). A Lajrterjcsztök ki
lencedik győzelmüket aratták vasárnap. 
A játék a BIJW pályán 
Székely Nándor.

bemu- 
szeretetébe fogadta 
Fannu Ward-ot, a 
törékeny termetű 
Második filmje a

(2:0).

vasámap. 
folyt le. Bíró

kerületi TornaVíziünnepély, A 111. ....... ......... ........
és Vivő Egyesület és a Magyar Úszó Egy
let tréfás víriiinnepélyt rendezett a Budaa- 
ttirdőtan nagyszámú közönség előli. Az 
ünnepély főszámát, a Ktonberg Náhdor- 
dű’at a Műegyetem csapata nyerte meg, 
mig a női tandemversenven Sellö Ilonka 
nem indult, meri nem volt partnere. N«- 

ígyo-n mulat', ágos volt az „Izsó a vízben" 
és az „Uszóbajnoknö a feleségem.'*

Box és birkozóverseny. A Testvértsép 
és n Lapterjesztők együttesen február 
2-án, szerdán délután box- és birkózó
versen v< rendrzn-ek a réjzi képriselőház- 

(bán, amelyen mindkét egyesület legjobb 
versenyzői részt vesznek.

KÖZGAZDASÁG

Douglaa- 
amerikai 
teli ere- 

nvcliíl-

MOZGÓKÉP-OTTHOH

Sesano
Előadások: 5, »/«7 és i/<9. órakor 

Pénztár délelőtt V»1 l-’M-ig délután 3 órától

Egy élvezet meghallgatni a

TÁBORTŰZNÉL
cimO gyönyörfl hanglemrzt! 
'smét kapható kizárólagosan

A tőzsdei helyzet
Uj tranzakciók előtt

Az elmúlt hét meglepetésszerü elten v- 
hula-sa pénteken hirtelen megszakad, és 
általában optimista hangu n, tett hm t 
úrrá a piacon. A tőzsdén ez a vélemény 
.fakult ki a pé&eki leiwtecsonynbb kur
zusok láttára, hogy a budapesti piac túl 
van minden meglepetésen immár, ala-

mellett szólott az is.

A Szentlőrinci rt-s. veket |.-t szerlm 
ug’-iincsak az Angol-Magyar B-uk 
megszerezni. A takarék pénz; ári éii;^
köaül & Belvárost enieikodelt tőkeemelés 
hírére. A biztosítók közül a Magtiar-Fralb 
cia egv francia csoporttal lép szorosabb 
kapcsolatba. Nagv branzaikció elölt áll t 
papíripar, kedvező hírek érkeznek a Sp6. 
diumgyár uj hollandi érdekeltségéről. Á|*  
talános feltűnést kelt a Coldber(/er-rfai\i. 
nyék elianyhu.ása. Nagy kínálat van az 
Unio-szinház részvényekben is, a fapja, 
con aránylag legforgalmasabb az üzlet 
A Szlavóniát Hornnik vásárolla külföldi 
számlára, a Hitel-fát pedig Schwartz La. 
jós. A Ililel-fánál hir szerint küszöbön áll 
egy svájci társaság megalapítása, francia 
tőkével. Az Adria-részvények árfolyamát 
neui javította meg az a körülmény, hogy 
a trieszti jegyzés 760 líra. Atkntica a spe- 
kuláció lebonyolítására 6900-ig csökkent. 
A nem jegyzett értékek közül a Fabank, 
Király-automobil, Soproni általános fa' 
szénkiviteli és az Unió bányarészvények
ben volt élénk üilet.

Vasérttapl magánforgalom. A va- 
sárnapi forgalom minimálisan kevés 
volt. Értékekben alig akadt üzlet, csak 
Déli vasúiban fordult elő kötés 2800 
és PhöiiUft-bnn 1180 koronán. Dollár 
503, márka 900, lei 703, szokol 685. 
Bécsi kifizetés 79-re esett.

A Város- és KözségiéiIssztö közgyű
lése. A Magyar Város- és Községiéi- 
lej-'ztéíi R.-T. felemeli alaptőkéjét, e 
célból február 5-én déli 12 órakor rend
kívüli közjryülést hívott' össze.

Fónagy Aladár utóda. Hivatalosan 
közük : Hosszas tárgyalások után a 
Foresta Vezérigazgatói állását Fónak-y 
Aladár vezérigaztalú távozása folytán 
Gtoss Béla vállalta.

Uj részvény a tözGdén. Mint hall- 
juk, az Unió bányarészvén.veket a Ma- 
gyar-Olasz Bank a tőzsdére be fogja 
vezetmi. Elterjedt hirek sezrint a válla
lat. amelynek ssoínüzemei kitünően fej
lődnek. előbb tőkét emel és a részvény
bevezetés csak ezután fog megtörténni,

A Triesti Általános Biztosító Társu
lat (Assicurazioni Gern>t‘
szági igazgatósába Dávid Sándort. R 
tiizbiztosit'ási osztály főnökét, Gönczi 
Sándort, a szervezési osztály főnökét. 
Kemény Bélát, az életbiztosítási osztály 
főnökhelyettesót és Rosenberg Mórt, a 
könyvelési. osztály főnökét ctgjegyzővfi 
nevezte ki. 1’gya.nez alkalomból a bu- 
daposti főtigynökságnéd Kemény Ala
dárt. Pogány Józsefet és Vas Anniul 
cégiegj'zővé nejvezte ki

Régiségek stfo. árverése 
Vasárnap, f. hó 30-án, héttőn 31-ón, saenldn febr- 
2-én, <1. e. 10 órától egész napon át klr. kiiz- 
t'ejiyzó jelenlétiben
Ivános árverésre tterütaefc 

az npMzes, raktárainkból nem rendezett: he
rendi sth. poroul<ánok, poharak, arany- caert's'- 
tárgyak, el; fán tosont, márványok, hronzok, reci- 
•égek, xf iélőórák, fesmónyaK, n. n>.: Csők, 
Tornai Gyula, Feszty, Pataky, Spúny!, Med- nyánszky, Magyar- Munuheiiner,Pentelei-Mol- 
nár stb., továbbá porzsászönyogek, gobellnok, 
komplett bútorok, bőrgarnitúrák, lunertkai iroda- 
kmtorok. zongora, ptanino, Amheim- stb. pénz- 
•xekréayek. Tauszik L, és TArsu száll, és 

bízom, vállalat, VI., G.rár-u. 1.

ABBAZmUS.
©fléRj nyitva

Felvételi Iroda : VI.. Andrássy-ut 5. :: Telefon 180—-ö5 
V len, I., liohlniarkt 13. Telefon: 62—6—05.

brilliAnst, g»4r 
horribilis A INGER iksserhás 
áron vesz V Rottenbiller-utca 24

> Telefon |ówef 52-64
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BriHiánsi > 4>
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: M •
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