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Hegedűs Lóránt nagy beszéde 
adótervezetéről, a tőzsdéről, a pénzkicserélésről 

és valutánk stabilizálásáról
R pénzügyminiszter előadása az Otthon-körben

— H Hétföl Napló tuaösttófatút -

Vasárnap délután rAutoláaig meg
lelt er Otthon Írók és hírlapírók köré
nek nagyterme, melyben Hegedűs 
Lstránt pénzügyminiszter tartotta elő- 
.dósát pénzügyi programmjáról. A 
hallgatóság az újságíró társadalom 
szine-jarából került ki, mely mind
végig nagv érdeklődéssel kísérte Hege
dűs fejtegetéseit, melyeknek sorún rá
mutatott a külföldi adórendszerek bi
tóira és kifejtetté, hogy a vagyoniált- 
aágnn-k nem a 'közönség tönkretétele, 
vagy megrövidítése a célja, mert amit 
már a közönség váltsóg címén elveszít, 
azt tulajdonképpen visszakapja azzal, 
hagy eimlek ellenében pénzének vá- 
(Mó ereje megjvol. Beszélt a badmen- 
lességí adóról, a pénzkicserélósrOl, 
tnelyet minden körülmények kiirt 
még ez ér első felében fog végrehaj
tód, továbbá a tőzsde nyugtalanságá
ról, mely csak átmenet jellegit, a mes
terséges pénzhiányról, melvlyel a ki
cseréléssel járó drégaeágot akarja 
megakadályozni. Kijelentette végül, 
hogy határozott meggyőződése az, 
hogy ez év végéig programját keresz
tül fogja vinni és az ország pénz
ügyeit rendbe hozza.
# A mindvégig lebilincselő előadást 
sokszor akasztotta meg a lapé és a 
letszésnyitvánités egyél, tonnája, kü
lönösen. amikor a szociális intézkedé
sekről Imszélt.

//otóu Pál elnök üdvözlő- szavai 
alán Hegedül Lóránt emelkedett azö- 
láara. Az éljenzés lecsillapulüsa után 
tátér tervének előadására. Egész élet- 
náhálát rátette erre a tervre. Bizo
nyos benne, hogv sikerülnie 'fog. mért 
minden sikerül, amire az ember egész 
életét ráteszi. Tervét a svéd, holland, 
amerikai újságok nagyban tárgyalják, 
a lapok mint valami bűvészét hozzák 
arcképét. Ez maga nacv d'dog. mert 
regre nemcsak aszal foglalkozik a kül
föld. hogv Budapesten verekednek.
* A közönség a gobelinnek csak az 
eleiét látja. Azért lőtt ide. hogv a 
gobelinnek a hátát, a fonását is meg
mutassa. Az órának, amit /eltarolt, 
II óra alatt le kell járnia. És az éra 
iól iár. mert amit hat hét alátl maga 
elé tűzött, azt elérte, az osztrák ko
rona árfolyamának a magyar korona 
alá nyomását.

Vérbajos a pénz.

A legnagyobb betegség az. hogy a 
Pénz vérbait kapott és a közönséget 
inflciálta. Ez az infekció pedig az. 
hogv a közgazdaság belső rendis fel
bomlott Ez a vérbai nemcsak nálunk 
van meg. hímem az egész stiágot — 
kivéve Angliát és Amerikát — Ind- 
hiált.r. Meri állítani, hogv egv ország-

bán. ahol a valutát nem tudják felja
vítani, az egész orszás játékbarlanggá 
változik. Addig pedig ezen nem lehet 
segíteni, mig magát a vérbait megállí
tani nem tudják, amit röviden úgy 
fejezhet ki: mig a pénzhamisítást be 
nem szüntetik.

Rámutat arra, hogv ő már 1910-ben 
a Szabad Lyceiunban tartott előadásá
ban megmond la. hogv nem fix fize
tésű embereket kell nevelni, nem nvug- 
dijkepes embereket, hanem életképes 
embereket. (Helyeslés.)
• A pénz leromlását már 1914 augusz
tus 1-én előrelátta, akkor, amikor az 
állam fedezet nélkül nyomatott bar
kókat és a közönség még elhitte, hogv 
pénzt kap, pedig ez már csak assig- 
mata 5011. És azon is. hogv a messzi
ről jött áru (tea. kávé, déligvümölcs) 
olcsóbb lett, mig a lakás drágulni kez
dett. Ennek oka, hogv a munkabér 
itthon drágult, ét pedig a pénz érté
kének csökkenését jelenti.

Négy szimfónia.

Ha nem akarjuk, hogv minden el
pusztuljon. a pénz leromlását meg kell 
állítani. Operáció utján egv egészsé
gesebb pénzrendszerre kell áttérni.

Négv dologra vállalkozott, amit egv 
óv alatt kell keresztülvinnie és pedig

1. meg kell állítani a bankóprést,
2. készíteni keli egv olvan költ

ségvetést. amely fedezi az összes ki
adásokat bankóprés és külföldi köl
csön nélkül.

3. szociális reformot, az adónak 
a gyerekek tekintetbe \ ételével való 
megállapítását.

4. a pénzérték teljes rendezését. 
Másra nem vállalkozott, többet egv

fizikai szervezet sem bir el. ö négv 
nagy szimfóniát komponál, nem mehet 
el népdalt énekelni. Mig ezt a szimfó
niát meg nem komponálta, addig más 
problémákkal nem foslalkozhatik. ö a 
frankérték felé halad.

Uj adórendszer
1 Elmondja, hogy adórendszerünk két 

importból áll. Az osztrák 75-ös adó
rendszerből és a Wekerle—Teleszky- 

| féle adórendszerből, amely 1896-ban 
a jövedelmi adóbevallásra vetette át 
az adórendszer súlypontját. A hadi
nyereségadó pedig északról. Dániából 
jutott hozzánk.

| — Én szakitok ezzel — folytatta. —
| A néniét és osztrák rendszer nem al
kalmazható, nagy vagyonadót nem le
het csinálni, erre a németek és osztrá
kok is rá fognak jönni. — Németor
szágban a vagyonadó egy 10 millió 
márkás vagyonnál 98.49 %-ol tesz ki, 
vagyis marad 154% vagyon. Ha pedig 
az illetőnek jövedelme is van, ami 
valószínű, akkor a jövedelem után 
fizet még külön 70—72% különadót. 
Az osztrákoknál pedig 66%-ig ál lapí
tották meg a vagyonadókulcsőt.

A hibát abban találom, hogy olyan 
vagyont akarnak megadóztatni, amely

nem vagyon addig, mig a pénz értéke 
nem stabilizálódik. Ez egy szociálde
mokrata adórendszer egy polgári tár
sadalomban.

Az adórendszert úgy kell megcsi
nálni, hogy a folyó bevételek fedez
zék a folyó kiadásokat. Uj adókat csak 
azoktól szedek, akik ezentúl fognak 
vagyont szerezni, vagy adó alá eső 
dolgokat fogyasztani. Abból indulok 
ki, hogy a hadisarc nagy részét a ro
mánok vitték el, ha azt visszaadják, 
ugv szívesén fizetek nagyobb kamatot. 
Adókat fogok szedni mindazoktól az 
apáktól, akiknek fiai nem voltak harc
téren és mindazoktól, akik nem voltak 
katonák. Ezzel elérem azt. hogy a fel
mentettek fogják eltartani n rokkanta 
kát.

Akiknek meg van a vagyonuk, nem 
a vagyonukat veszem el, hanem csak 
azt a részét, amit félreraktak a háború 
alatt, ezt is csak vagyonuk 25%-áig. 
Átlag 15% lesz a vagyonelvétel.

A háztulajdonos házára betáblázom 
a vagyonváltságot és ezt akkor' fizeti, 
amikor akarja. Ezt a török adórend 
szerből vettem. Ez a helyes, mert nem 
jár külön nagy kötlséggel. Az osztrák 
vgyonadó ráment a tisztviselők költ 
bégére és a tisztviselők ellenőrzésére. 
A vagyonváltságnak nevezett adórend
szer keresztülvitele az egyének kérde
zése nélkül történik. A pénzt megfog- 
tam, a Korányi-papírnak elveszem a 

1 kamatját, ezért sorsjegyet adok. Az 
állampapírok kamatját redukálom 
Ha a részvénytársaságok részvényál
lományának 15 százalékát elvettem, 
akkor a titkos tartalékokat is meg-

, adóztatom.

A tőzsde

Most a tőzsdéről akarok nyilatkozni. 
A tőzsde nyugtalan, mert egész Euró
pában pénzszűke van.

A nyugtalanuáguak vég« lesz, 
mihelyst mva4- a ->.•»• .•» bery’ 
tam és ez március 1-én lesz meg- 
Attól kezdve m>ndcu tőkccm lés 
teljesen szabad lesz. A szabadfor
galom kell, hogy siettesse a rend 
és nyugalom helyreállását u tőzs

dén Is.

A föld és ház vRgyonváltsága.

A földnél és háznál a vagvonváltság 
a bruttó bevétel háromszoros összegé
vel történik. Aki azonnal fizeti, az ke
vesebbet fizet, mert a mostani roász 
pénzzel fizet. Betábláztatom 0%%-os 
kamattal. Kibocsátók 5%-os záloglevél- 
járadékot első helyen betáblázott köl
csönre. ez tesz a legjobb papír. Ennek 
a papírnak 100 koronás név értéke 
127-en fog állni, 5%-os papír lesz, 
amiért unokáink is hálásak lesznek.

Hogv a földbirtoknál mcnnvi volt a 
haszonbér, ezt az 1920-as gazdasági 
bíróság által megállapított haszonbér

ből tudom meg. Ha kúsinv a birtok, 
ugv csak egvszeres. ha nagtobb. két
szeres. háromszoros, maximum ötszö
rös x agvonváltságot fogok megállapí
tani.

,.Neni bántom a szatócsot4*.
Egyformán bánok el a kereskedők 

ár urak tárával is. Nem kérdezek sem
mit, nem kérek leltárt, hanem az 
1920 december 31-ér. érvényben volt 
biztosítási harca alapján állapítom 
meg a vagvonvállságot. Aki nem volt 
biztosítva, az március 1-én tartozik 
leltárt készíteni. És épp ugv. ahogv a 
falusi szövetkezetek vagyonához nem 
engedek hozzányúlni, a szatócsot som 
fogom bántani.

Azután lesz még ékszer és bútor-, 
adó és mindenkinek el fogom hinni a 
bevallott értéket. Csak nagyon kérem 
a közönséget, hogy ne tagadjon le so
kat. (Nagy derültség.)

Ez az adórendszer ki fogja hozni azt 
az összeget amelyet ki lehetett belőle 
hozni. Hiába mondják, hogy ez kevés, 
többel közgazdaságilag ez az ország 
nem bír el. A vagyonváltságból egyet
len egy fillért sem szabad elvenni. 
Kérlelhetetlenül fogok eljárni a ki
adások redukálásánál Biztosítom a 
közönséget hogy a vagyonválsággal a 
pénzt megjavítom, a hitelezőknek pe
dig azt mondom hogy többel nem bí
runk el. Amit egész Magyarország 
vállalat azt egész Magyarország be 
fogja tartani, de Csonka-Magvarország 
csak csonka terhet tud viselni

A pénzkicserélés,
Pénzklcserélésröl addig azonban 
beszé’u| npm lehetett, mig a ma
gyar valutát a teljesen felbomlott 
osztrák állam tel lesen felbomlott 
osztrák valutájától külön nem vá

lasztom.

A zürichi jegyes 
és a magyar korona.

A zürichi jegyzési ebből a szempont
ból néni tartom fontosnak, mert Zü
richben nem magyar válutát, hanem a 
monarchia háromféle koronáját jegy
zik és ezeknek kurzusa aszerint válto
zik, ahogy az osztrákok az ententtől 
elnyerni remélt kölcsönnek propagan
dát csinálnak.

Mesterséges pénzszűkét kell csinálni. 
Minden uj pénz bevezetése, ha nincsen 
kellően megmunkálva a talaj, csak 
drágítást okoz. Miután a magyar tár
sadalom több drágasági hullámot nem 
bir el. mesterséges pénzszűkét kell te
remteni, magas kamatlábat a beté
tekre és lc*mbnrdokra akkor aztán jö
het az uj pénz, amely lassanként tel
jesen fedezve tesz.

A pénzkicserélé^nél, mihelyst az uj 
I pénz elkészül — előreláthatólag má
jus elején — Ö%-ot fogok levonni és 

| r;em többet.
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Takarékosság 
M cgéMS voaa ou.

Azután sor kerül a költségvetés örz- 
azcáilitására. A tisztviselői kar reduká
lásával., a feleslege# államtitkársások 

■és piinbztórh mok megszüntet <sé vei 
megtakarításokat fonok elérni. A had- 
-seregnél a takarékosságot a legna- 
<gvobb mértékben elértem. Arra fogok 
törekedni, hogv az 1920—21. évi költ
ségvetésnél a folyó bevételek fedezzék 

ta folvó kiadásokat.
Hátra van azután még az önálló ma

gyar vámterület felállítása. A ma ér- 
vénvhen levő 2000%-os vámot a leg
szükségesebb cikkeknél leszállítom, a 
luxuscikkeknél aranuban fogom szedni 
u vámot.

A pénzérték rendezése és az öms- 
ezes felsorolt reformok sikeres ke
resztülvitele attól függ, hogy nz 
uj termés 4 mé'cnnázsán felül 

flzet-e?

Ha nem engedik el Magyarország 
terheinek egy részét, akkor nem lesz 
kormány, amely vállalja a kormány
zást, akkor magunkkal rántjuk szóm- 
Szódáink és hitelezőink nagy érdekeit 
Í«. A magvar halhatatlan faj, azt 
^agvon verni nem lehet.

Az a kérésünk, hogv ne terheljenek | Pál és Vass József 
íul bennünket, hanem várják 
hogv dolgozgassunk és akkor 
is teszünk kötelezettségünknek.

Ha munkámat befejeztem, el 
menni. Szervezetem tcnáihb nein bírja 
és nagvon fogok örülni, ha egv hosz- 
ezahb pihenés újra talpra fog állí
tani. Engem ma más nem érdekel, 
mint az én négy szimfóniám, ezért 
érdemes élni.

Bankár koromban minden sromba- 
|on ezt a számadási csináltam magam- 
tnl. mennyire tartottam rendbe a va
gyonomat. mennyi Beethovent haH- 
naftam és hogv állok irodalmi mun
kámmal? Most már Beethovent na
gyon keveset hallgatok. irodalmam pe
dig az előadott négy szimfónia feldol
gozásából áll és azt kérem, ha ezt el
végzem, akkor engedjék hogy menjek 
és megint irodalmai csinálhassak. Ezt 
p végvárnál önök érthetik meg leg
jobban.

Hegedűs Lóránt grandiózus beszé
dét zajos helyesléssel és hosszantartó 
.tapssal fogadták. Utána Hoitsy Pál, 
fiz Otthon elnöke, mondott köszönetét 
a pénzügyminiszternek a szenzációs 
előadásért s az egész magyar újságíró* 
társadalom, nevében megfogadta, hogy 
nemtelnieg váltó munkájúban 
llenki támogatni fogja.

Hegedűs Lóránt vacsorán is ott
maradt az Otthon-ban.

Nincs kibontakozás
a politikában
Húszán Kánolv előtérben?

— A Hétfői Napló tudósítójától, —

A kéj>vise!öház L számú bizottsági I ne zavarhaísák a namzetgvülés 
termében ma fontos politikai megbe-1 káiát.
szélesek voltak, amelyekre gróf Teleki 
Pál miniszterelnök a pártvezéreket 
(számszerint negyvennégyet) hívta 
meg. Az értekezlet, amelynek hivatása 
lett volna a kormány többségének 
léy*ehozgtala felől tárgyalni, nem ho
zott határozatot, hanem a megbeszélé
seket hétfőn délelőtt folytatni fogják. 
Hogy miért nem történt döntés, azt 
nagyatádi Szabó István földművelési 
miniszter nyilatkozatából derül ki, 
amelyet a Hétfői Napló munkatársa 
előtt tett és amelyet lapunk más he
lyén közlünk.

Érdekes, hogy a megbeszélésen nem 
vettek részt sem a Szmrecsányi-, sem 
a ö/e{/er-csoport tagjai. Ott voltak töb
bek között a következők: gróf Teleki 
Pál miniszterelnök, nagyatádi Szabó 
István, Ferdinándy Gyula, Tomcsányi 

_____ ” miniszterek, tö
meg, j'ábbá Haller István, gróf Klebelsberg 

eleget | Kuno, Kenéz Béla. Fáu Gvula, Ernszt

fogok

min

Teljes 
pénzügyi felfordulás 

Csehországban
Lemond a pfinzfi^ymlniszter

Becs, február 6.
(4 MTI. magánjelentése.) A Cesko 

Slovo szarint Engliseh dr. cseh pénz
ügyminiszter egy küldöttség előtt azt 
mondta, hogy lemond állásáról, mert 
«z állami pénzügyek szekere megint 
kátyúba jutott. Nyolc hónapig fáradó
gólt azon, hogy egyensúlyba hozza nr 
állam kiadásúit a bevételekkel ég 
éppen akkor, amikor er sikerült neki, 
a kamara támaszt olvap követelése
ket, amelyekre nincs meg a fedezet és 
amelyek a pénzügyek rendezésének 
egész munkáját megnehezítik.

Ocassló áraink 
írttal minden évben, ugr e-iijan m 
| a n n a r végéig érvényesek

Nyakkendőház
IV. , Kigyo-nt'a (Kh*t<M-p»tota) *»
V. kerétat. !>v*k Ferenc-ule* H. nzAin

BRILLlANST, plntinTt, ’ 
barrlbíih AINQKR Ak«s«rh4a 
árun ;c>s V RotlenMUer-u’-t 21

mu»'

a kalotaszegiek
StMíl-entw nfrUar, r,Wr«IUk el 

M«helyU.t
- a Hitföi Hapló tudMtijátói. _
Alii néhány hónapja, hoffy • híva. 

talo3 és nem hivatel&s körök meleg 
iwaretete melleit telepedtek le Buda, 
pesten a hazájukból dütóöíött kalot> 

; szeglek. Ez a híres pfógyar müvés*. 
! falu. tör. EŐkös magyew lakosságával 
i^yüit mogsiáUá# alá került Ka- 
i lotaszeget a trianoni béke az oláhok- 
í nak ítélte, s ezzel « község művész-fiai 
I hazátlanokká lettek. Aa utolsó pillanat.

ho^y

A kifejlődött vitában majdnem min
denki felszólalt, pozithumat azonban 
csak a kisgazdák képviselői tudtak 
mondani, akik — köztük maga nagy
atádi Szabó István is — kijelentették, f___ —_________________ - »____
hogv akár a koalícióban, akár a bárt- bán aikerbjt megakadályozni, hogy 
szövetségben hajlandók résztvenni. ' Kalötmceg nAp© s?.ó+ ne szóródjon a 
Végleges határozatot azonban nem i szélrózsa minden irányában. A Falu- 
h0ll!1l<. I*

A délután folyamán gróf Teleki 
.................... * több nnlifiku^&Al tár-

Sándor, Gaál Gaszton, Hermáim 
Miksa, Bernolák Nándor, Ikládi Szabó 
János, Bartos János, T arányi Fe
renc, Tankovics János, Mikovényi 
Jenő, Csukás Endre, .Vappar Kázmér 
és Ürffy Imre képviselők. A megbe
szélés délelőtt féltizenegytől, délután 
félkörömig tartott.

Teleki miniszterelnök mindenekelőtt 
hangoztatta, hogv ez nem vártközi ér
tekezlet. csak baráti megbeszélés. Majd 
kijelentette, hogv a kormánv többsé
gének biztosítása szempontjából akár 
koalíciót, akár egységes kormányzó
párt alakítását célravezetőnek tartja, 
de fontos, hogv a ..turbulens elemek4*

IsZÖvHMg karolta fel íigyüM eleépek
■ s, a.Mto te meleg ttetogatJteban réro€sít,i 

mimsiterelnbk tphJ oolitilfujsal tir- j „.„u,,, tóké,el icIlotett mesmen. 
gvalt. hogv. miután az egységes nagy tem. s éppen az iijry natry kulturjelen- 
kormánvzópárt terve meghiúsultnak ' tőségére való tekintettel sikerült í« 
tekinthető, kisebb pártot hozzon létre. ; pégrt szerezni — még imvIíí Amerika- 
amelvlvel a kisgazdapárt" koaliciórh : “ól. Kutschera TMván hazánkfia, akinek 
léphetne. Ugyanakkor azonban egyéb ( nlágban is ös®zekotfeté8ei
nagyjelentőségű tárgyalások is folv- 1 v“”"" ’ ““ . .......................... ’
nak. amclvek a gróf Zichu János 
nevével összefüggésl'en levő pártalaki- j 
fással vannak kapcsolatban.
rint ez a
stádiumba van es hatalmas kofuxp- te a B-árosban. oltj-xr,ról eondoskodtek 
ciftkkal rendelkezik, egvhen nediu ' nekik, e nr»- költí.tziíel mülieb-t ren. 
valószinfilei; feleslegessé focis tenni at , dereit l» Knt.shers a kalotseresri ™a- 
Andrdssv-féle púrlalakitást. Az uj párt ' ’ ’ *................. “
vezére gróf Apponui Albert, elnöke pe
dig gróf Zichu János lenne. A Párt 
parlamenten kívüli elemeket is ma
cába kíván foglalni, de a parlament
ijén is jelentékeny csoportra számit. 
Ha ez az alakulás megtörténik, amit
Pár héten belül remélnek, gf^t Teleki ^iszen állanak Amerika felé, ahol • 
miniszterelnök valószínűleg átadja he- i várfokban ..................
Ivét egy olyan politikusnak, aki a ......... *
kisgazda-oldalon is posMubflia. Igen 
ió forrásból értesülünk arról, hotv ez 
a politikus Huszár Károly lew. aki 
első kormúnvxása ideiében te. de azóta ( 
is az egész parlamentben jelentékeny j 
szimpátiákat váltott ki. I._„ . ,j bán most uií«.v s 

I kal'űawtegtek ott 
| cára * “
í X 
I 

róság XXX egy íejutóbb 
hozott döntőében) kimondotta, hogy a 
kalotasflWMí’ -ket nwn illeti meg műi- -lf 
Budapesten, a a Va<lá-f-z-utcai helyisé
get olrekvírálta 'ölük n eokkal. dö 
sokkul fontosabb -- liOí-sikenőcsgyártáa 
céljaira. A lftkásbirófiág. nyilván téve# 
adatok alapján, megállapította, hogy a 
kalotaszegi iatihely igaagató.iR, Kut- 
schera István nőm uiaajar állampolgár 
<te ninoa lakéba Budapesten g ennél
fogva a» fizlotheh wén sem illeti 
őt é? az általa alkalmazott kalaUer** 
ttiefcet. Etán az alapon, — amely pedig 
merőben téwe, mert Kuteóhora ma« 
iíyar állampolgár és buda®®rti Mkw 
a helyiöóget egy 
iítélték meg. áld 
krém*** /■« egyéb . 
aaándaltOMk gyárte-ni éa 
Vadá«sh.uteaj helységben.

Xoltdn Gyula dr. ügytAd, aa akdó 
zetö.in vumkatómink rtött a feövstkerf* 
képp nyiklkoaott: 1

—- A lakábhhösfia -tenttee rr.lo»ígo» 
caapite. Ui Mvteéfxt nem tudunk wo- 
ray.il i -te véftgő kwteégWiéaűnkUn “1^ 
x*at is, niöftettunk. hogy u koceikenófS- 
gyűrnek fölajánlottuk a helyiség eg.f 
r&rjót; — yyártaairdk ott kocsúkemőcsötv 
— do őzt az ajánlatunkat etatasitbttálb 
Ok az helyitáget akarják. A Jakáa- 
birÓMÍs döntését tavlnióval támadtuk 
mag, kárvéftybe foglaltuk igaunnkat 4 
a kérrtnyi már el te juitettuk küldött
ség utján a# jgawágügyi pűnirrter el& 
Náp-steU tamüiatyav omImó ég nagy 
kuIiurérlákeJí forognak vadadélamb»nv 
há wím érkezik gyón ncgjúég, Spojnortu 
hozy őzt nálunk nem akarják moáér- 
teni. pedig Románia hallatlan etöfwffi* 
.énekel te«a. hogy magához kaparintsa 
U kalotaszegi n óp mii veszető t. Éppen 
inoét fgndeRtek kMllitárt ax . oláhok 
Prágában, ahol a katetasoagi népmö- 
véseot alkotiteeit a moffuk kultúrájának 
igazolásán* hManaiják föl. Ebijói a je
lenségből biaváft tan ulh alfánk,

A magunk récéről nemóljük. hoor 
még nero késő ée &a ígaMÓgfig.nninlw 
tér megváltozUtfj* a különös lakáeWv*- 
telj döntést, e a kalotaazeglek ie zavar
talanul folytathatják majd műhelyükbus 
értékes munkálköditeukM

A kalotaszegiek népművészetét

Hír sze- 
púrUdakitás igen komoly

| vannak, három millió dollár alapfoké- 
. vei ré«z.vé)iytársaságot hozott ö^sxe. 
I amerikai magyarok ré^nvélele melletti, 
s a céj bx volt, hogy exportképessé te
szik ,a kalotiVíZGgiek pépniüvfczetót.

Mintegy négyszáz családot telepítettek

; vészeknek. A Vadász-utca 37. sxájna 
' házban nyíiptt meg a kalotaszegi mii- 
i hely, twnejyban 6ai tehetségű varrotas-
■ készítők, fafaragók, agyagosak, szövők 

ős más kiváló művészek dolgoznak se-
■ rényen és rendkívüli eredménnyel.

Éppen most készültek el húsz ládám 
, vájó mutUrnbUl. amelyek már útra*

New-Yorkb&iu
| Chikágúban ée másutt magyar propa
ganda-kiállításokat fognak rendatnj he-

1 tőlük. A kiállítások avjzol ayelvfi katxi» 
i Jógusait ftjrs .••■zevsmind proparAnda cá- 
i lókra is fel maják használni , Mot-.varor- 
! szűg térülőt! íntcfrrhása érdekében.

A szép és üdvös tevékenységet azon
ban most nagy veszedejom feaiyagetí. A 

t terUnak az ’-ib-

Nagyatádi Szabó földniivelésügyi\
miniszter a politikai helyzetről

l klsga?;dapárt nélkül nem lehat komnányvAni ^Nem 
tuíjadhatjnk meg, amit egy hónap előtt határoxtunk**
A politikai helyzet kialakulása ma ál i$ vannak, akik szabad k irály válasz- 

Icgnagvobbrészben nagyatádi Szabó lóknak vallják magukt. de má. okok 
István földművelésügyi mfrdszter kézé- niiatt voltak kénytelenek oda csatla

kozni. Ezeknek — elismerem — ké. 
I nvelmctlen a helyzetük.
| — Sok szó esik mostenátem a vá-
l taszlásókról, ml a véleménye erről a 
j kegyelmes uramnak?

— Nőm tudok róla, de m ni igen hi- 
I szék benne. Bennünket ez különben 
sem igen érdekel és nem a mi érde- 

i künk, hogy választások «e legyenek. 
j — Én őszintén sajnáJom, hogv a 
| szakadás megtörtént, sőt azt is tudom, 
I hogy vannak, akik legjobb szeretnék 
jezt meg :■ m történtté tenni. A párt- 
bem lásnak azonban ép oka nem va
gyok. Amennyire t/'dom tellett, én 
össze akartam tartani. Nőm sikerült 
és pedig azért, mert a másik oldalon 
voltak, akik a szakítást forszírozták. 
Mi természetesen nem tagadhatjuk 
meg azt, amit egy hónap elölt hatá
roztunk.

— A párt tMrvezéséfrffl v«n-e kilá
tás változásokra?
--- TerméssetflMm az utiászerverés- 

röl folynak a tárgyalások és az intéző- 
bisotteágot is ujja kell alaki Unj. Azon, 
kjvül • régi cím .sem maradhat meg, 
mert az nem telel meg a jelenlegi álla
potnak. Ezt is műtárgyaink majd. 

I A mi pártunkból kiválások nem lett
nek. legfölehb szaporodásról lehel 
szó. De még akkor is, ha megtörtén
nék nz a nem várt eset, hogy tizen el
hagyják a partot, ez az erőviszonyo
kon nüt sem változtat. Nem vagyunk 
elegen ahhoz, hogy magunk vállaljuk 
a kormányzási, de viszont nélkülünk 
népi lehet kormányozni

A

ben van. aki ma a partementben a 
legnagyobb pártnak a vezére. Nagyatádi 
Szabó miniszter ma a Hétfői Napló 
munkatársának a helyzetről a kővetke
zőkéi mondta:
— A mai értekezleten, amelyen gróf 

Teleki Pál miniszterelnök elnökölt, 
megálianodás nem történt. A minisz
terelnök azzal kezdte, hogy vártuk 
meg, amíg a helyzet kialakul, amíg a 
pártok keretei megállapíthatók lesz
nek. Erre, az én válaszom az volt.

' hogv a kisgazdapárt komplett, keretei 
j teljéién épek, nekünk semmiféle kiala- 
' kutasra nincsen szükségünk és hollan
dok vagyunk Koalíciós vagy pártszövet
ség formálóban a kormánypártban 
résztvenni. Odaát azonban még nincsen 
készen a párt és így ma még nincs ki
vel pártszövetségei vagy koalíciót köt
ni. Ez az oka annak, hogv ma nem 
lehetett semmiféle megállapodást léte
síteni. Holnap folytatjuk a megbeszé
lést. de hogv eredmény csütörtökig, 
amikor a nemzetgyűlés összeül, lesz-e, 
ai attól függ, hocv akkorra a másik 
oldalon megalakul-e a Párt?

Megkérdeztük a minisztert, voH-c 
arról, hogy a kisgardupárt tagteit 
grvnyoi kritika alá kellenu voim»»? 
—• Erről nem volt szó; el jenben 

igenis garantáltam — és ez nem volt 
nehéz. — híxv a párt egységét és fe
gyelmét garantálom, amivel szemben 
természetesen a másik olil ihnk is kell 

'ugyanért biitoUtánio. Én látom, hogy 
i odaát sokan vannak, akiknek kényei- 
I mellen a helyzet, mert n közvélemény 
1 előtt ma ml oaauunk a szabad királu- 

választók és a másik oldal a közbit, 
srcriut legitimisták tábora, holott oda- *

szó 
H-

ta

I

kerülnek.
X X

X X
X a magyar királyi lakásügyi bi-

X X 
X X

X
X

X! 
X
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Tanulságos história
*— 14 Hétfői Napló tudósítójától. —

i dctektivtestület bizalmi lopásokat 
Jczc'lö csoportja rendkívül érdekes és 
pikáns hátterű űgygycj íoglalkozott. Egy 
ismert nevű sportcikk-kereskedő felesége 
(^'jelentést telt ismeretlen tettes ellen, 
hogy Vád-utcai lakásának hálószobájá
ból, sőt éjjeli szekrényének fiókjából ér- 
lékes gyűrűk és egyéb apró ékszerek tűn
tek el. Az elegáns, szép asszony sírva 
panaszolta a detektivnek:

— Még a szkarabeusz gyűrűm is ellop
ták. Nem is bánom a többit, csak éppen 
e4 a> egyet sajnálom, mert — rendiem, 
diszkrét ember —, azt attól kaptam, 
akit...

A detektív megnyugtatta őnagyságát és 
munkához látott. Kihallgatta a cselédet, 
k házmestert, a vicinét, nyomozott j óbbra - 
balra, de sehogy sem jutott előbbre. Ki
kutatta a caeléd holmiját, —" sehol som
jai. Végre is mentő ötlete támadt Elhajt 
ns asszony hálószobájában egy délelőtt 
és várt türelmesen. Rövid idő múlva óva- 
io&an belépett egy csinos ur, aki megle
hetős otthonosan mozgott. Körülnézett, 
majd egyenesen a szekrényhez lépett. 
Zsebéből kulcsot vett elő, kijárta « szek
rényt és kabátja alá diszkrét női selyem 
haknit lopott. Aztán, mint aki jól végezte 
dolgát, kifelé indult. A detektív utána 
sompolygott, egészen a lakásáig- Ott az
után házkutatást tartott és előkerült min
den, ami a szép asszonytól eltűnt. Még 
a szkarabeusz-gyűrű is. A detektív válla
lóra fogta az urat, mire kiderült, hogv a 
tettes — gazdag kereskedő. Egyébként a 
szép asszony ideálja, akt a szkarabeusz
gyűrűt önai\g: ágának ajándékozta.

XíikoT a károsult megtudta, hogy ki & 
tettes, elájult. Másnap a gyanútlan férj 
izgatottan rohant a detektívekhez.

— Kérem, mi történt a feleségemmel?
Valahogy véletlenül éppen az Ügyre 

vonatkozó „Jelentés" feküdt a detektív 
asztalán. A férj Ixjlepillantott, elolvasta 
és másnap megindította a vátópört.

—• A Kisfaludy-Társaság közgyűlése. 
Vasárnap délelőtt fái 11 órakor tar
totta a Kisfaludv-Társaság Kisfaludy 
Károly arülctésc évforduló ián 71-ik 
közgyűlését az Újvárosháza közgyűlési 
termében. A hatalmas termet zsúfo
lásig megtöltötte az előkelő ünneplő 
közönség. Beöthy Zsolt elnök „A kul
iéira politikája** címen tartotta meg 
megnyitóját. A nagyhatású beszéd ctán 
Szász Károly terjesztette elő a titkári 
jelentést. Megemlékezett az év folya
mán elhunyt két tagtársról: Ábrányi 
Emilről és Endrődv Sándorról. Felso
rolta a titkár azokat az adományokat, 
melyeket a társaság ar. elmúlt évben 
kapott. Jelentéséből látható, hogv a 
Társaság által kiirt páivadijak közül 
egv sem volt kiadható, meri, habár 
egvik-más-ik munka dicséretet érdemel, 
nem ütött meg olvaa mértéket, hogv 
azokat díjazni lehetett volna. Utána 
Rákosi Jenő felolvasott Búid Miklós- 
\ érsekét. közöttük ..A mi húrunk** el
műt is. melyet a költő fia hősi haliki 
alkalmából irt. Berzeviczv Albert ol
vasta fel ezután ..Az ötvenes évek iro- 
(kilmábór chnü nagyobb munkája 
egv részletét. „Levél Bukarestbe" chnü 
költeményét Jakab Ödön szavalta el 
Wv hatást elérve, maid Rákosi Vik
tor ..A lábak regénye” cimfi elbeszélé
sét Rákosi Jenő olvasta fel kedves, 
derűs hangon. Aa ünnepi közgyűlés 
Beöthy Zsolt zárszavával ért véget.

— A temesvári srinMi aftrita- 
Tudvalevő, hogy a temesvári sziinháf, 
mely legutóbb német és román társu
lok hajléka volt, november hó ete- 
'én leégett s Igv Temesvár városa 
rinház nélkül maradt. A román kor- 

■>üny azonban közpénzekből nem 
'karja felépittetni a színházat s Goga 
.nintater felszólította a megszállott 
' 'Kiléten tevő magyar színtársulata
it, Irogy a leégett nzinhűz újjáépíté

sére (Hszelöadáaokat rendezzenek. Ko
lozsváron te megtartották a diszelö- 
»(W*t s előadták az Ember tragédiá- 
itt, amelyről azt Írja a kolozsvári 
..Ellenzék**, hogy nem tudni, mi ok- 
hói, de a dMsalőádáseB a nézőteret

Jelszavakat hallottunk
— de tetteket alig láttunk . . .

A Nemzeti Kaszinó Széchényi-lakomája

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Per’ényl Zsigmond báró vasárnap este 

ú Nemzeti K átülné Sréchenyi-lakotnáján 
nagy be.-zédct mondott. Beszédéből a 
következő érdekes részleteket adjuk:

— „Nincs nagyobb kin, mint néhai 
boldog napokról emlékezni magunk 
okozta nyomorúságban.1* így szól hoz
zánk Széchenyi István a Stádium elő
szavában. S amidőn hat hosszai, keserves 
esztendő elmúltával először jövünk össze 
Széchenyi-lakomára, szomorúan emléke
zem néhai boldog napokról.

Ez alatt a hét év alatt egy hosszú, 
szenvedésekben és eseményekben gazdag, 
eleinte dicső, azután gyászos korszakot 
éltünk. Én úgy érzem, mintha száz esz
tendői ékünk volna át, ugv, hogy talán 
már nincsenek köröttünk fiatalok, csak 
ifjú, öregek, vagy ehénűlt ifjak. Bajaink
nak gyökere messze viaszainvulik az el
múlt időkbe. .Az okokat megtaláljuk azok
ban a hibákban és bűnökben, melyeket 
Széchenyi oly leplezetlenül és, kíméletle
nül tárt a nemzet szemei elé. Mert ba 
nekünk a legnagyobb magyar szellemé
nek itélösnéke előtt számot kellene ad
nunk arról, hogy miért pusztult el ezer
év®* bonunk, hiába hivatkoznánk a vé
res világháborúra. a reánk erőszakolt Gya
lázatos békére, hiába vádolnánk egyes 
embereket, osztályokat és 'fajokat, a gyá
szos emlékű álprófétákat és követőiket, 
kik a destrukciót és forradalmat előidéz
ték. Hiába, mert ott, ahol a haza és • 
vallás szent fogalmait büntetlenül gúny 
és nevetség tárgyává lehetett tenni, ahol 
védtelenül, ellenállás nélkül porbadönt- 
hették az ezeréves alkotmányt, a szent 
koronát, ahol a legkiválóbb hazafit meg
gyilkolták. a leghiiványabbaknalt tőmjé- 
neztek, bizony, állítom, ott nemcsak az ál
próféták és követőik voltak bűnösök, de 
hibás, beteg, elernyedt volt az egész ma- 
ayar társadalom, mely mindezt közönyö
sen és gyáván eltűrte. Egyik legnagyobb 
ál ka ennek a körnek, hogy vagy nem 
létezett, vagy beteg, nagyim beteg wlt a 
közfelfogás. Hiszen láttuk éa te", asz fal
tuk, hogyan változtak átmenet nélkül a 
plro*-fehér-zöM és piros színek, a fc-j- 
különbözőbb elveket hirdető pinkátok, 
melyeket egymásra ragasztottak, egv nap 

I

még félig sem töltötte meg a közön
ség. Janovics igazgató levelet intézeti 
Goga miniszterhoz, melyben bejelenti 
hogy a díszelőadás töhb ezer lei defi
citül végződött, azonban a sajátjából 
50<M) leivel JArwl hozzá a temesvári 
színház felépítéséhez.

— Ahol nincs becsületes ember. * 
„La Crodx" című írandó lap munkatársa 
a közetamrilbtin FeftsömagyarorszAgon 
járt „tapasztahú". Otthon azután beszá
molt a Felvidéken szerzett tapasztalatai
ról. Többek között Juríga Nándor, volt 
országgyűlési képviselővel folytatott be
szélgetését is közölte. Juriga, aki mini « 
cseh parlament egyik tagja ugyancsak 
M bctektotéMcl bír a jelenlegi Cseh
szlovák állam ügyeibe. visszasírja az. ál
tala annak idején annyira üldözött ma
gyar becsületességet, magyar igazságot. A 
csehek iránti testvéri szeretető gyűlöletté 
változott olyannyira, hogy n<*m átaUotia 
őszintén bevallani a következőt (szószerint 
idézve): TÖTtcMtanítog bchizonyitliató
lény, hogv Cscliországban eddig egy tisz
tességes ember élt, azt is vízbe íöjtották 
a ez pedig Nepumoki Szent János
volt

-* Lemondott • görög knrmúuy. 
Athénből jelentik, hogv a Rhailys-kor- 
mánv tegnap délután beadta icmon- 
dását Valószínű, hogv Gunarist bízzák 
meg az rí korreüu^ megalakításá
val, (MTI.)

•— Hatvanmillió hitelt ad Otesamr- 
ntóf Ausztriának. A Neues Wiener 
Journal jelenti Milánóból: Az olasz 
kormány Ausztria gazdasági éh pénz
ügyi talfjraáJHtúMi céljaira a legkörz- 
l«hH pénaügyi évre RO millió lírás hi
telt szavazott meg. 

dicsői (ve a királyt, másnap a köztársasá
got, azután a proletárdiktatúrát. A kom
munizmus után jelszavakat hallottunk, 
fogadkozásokat, szebbnél-szebb szónokla
tokat, de tetteket, komoly munkát, áldo
zatkészséget alig látunk.

— „Oh, ürítsük ki valahára, mielőtt 
késő volna az önismeret felette keserű — 
Igaz — de nemzeti jauldsunkra elkerül
hetetlenül szükséges serlegét fenékig, mert 
csak akkor és előbb sohasem lesz meg
vetve felüdülésünk Igazi alapja." így szól 
hozzánk a legnagyobb és leghívebb haza
fi. Széchenyi nemcsak jós volt, áld előre 
látta a fenyegető veszedelmeket, de bölcs 
alkotó is.

—- A mester álteJ kitűzött nagy cél, a 
magyar megjavítása és megnemeaitése 
nem állami, hanem társadalmi feladat. 
Örök igazság marad: „Szakadom’a felette 
gyengék vagyunk, egyszikűek, egyakara- 
luak pedig óriási erő." Oda kellene töre
kedni, hogy & nemzetvédelmi célokért 
lelkesedő magyarság egv táborban egye
süljön, hiszen a mi mesterünk mondja: 
„Az emberiségnek egy nemzetet megtar
tani, — ez n«u> kevésbé forog most kér
désben s rajtunk áll ennek szerencsés 
eszközlése. Feleljünk meg — Istenért — 
egy dicshivatásnak. Fiatal és régi, nemes 
és nem nemes, katholikus és nem ka- 
tholikus, fogj kezet most s hia szenve
det midnek, kislelkü vállalkozásldnak ne 
áldozd fel honod, nemcsak javát, de va
lóban még létét is." És ha körünkben 
nem találunk vezető tehetségeket, eléged
jünk meg a közember szerepével, ne 
akarjon mindenki vezér lenni. Ha nem 
lehetünk vezérek, akkor mint egyszerű 
munkások hordjunk mi is egy-egy követ 
annak a hídnak megépítéséhez, ametu az 
egymástól elválasztott embereket és osz
tályokat a közös haza szolgálatában 
egyesíti. „Sohasem tudtam és most sem 
tudok kétkedni fajunk egykori felvirágzá
sában. foon sok életerő van bennünk 
magyarokban' a kifej lésre, ha a nemzet 
maga-magát meg nem gyilkolja." Mi hi
szünk a Te jóslásodban, erős hittel és 
házalómmal valljuk: „Lesz még Magyar
ország, ha mi jn&gvarok úgy akarjuk." 

norról Pest felé autón. A kispesti vám
nál az autóval egv teherkocsi jött 
szembe. Az autó, amelyet nem a sofiör 
vezetett, hanem a társaság egv tagja, 
nem tudott kitérni, összeütközött a 
kocsival és az utasok az úttestre estek. 
A hatalmas autóban mintegy tizen 
ültek, akik közül Zentai Zilica 22 éves 
szininövendék svlvos sérüléseket szen
vedett A mentők a Pajor-szanatórium, 
ha Vitték.

— Vítriolmeréeylet. Cümő Borbála 
rilhwnoskatauKnő menyasszonya volt 
Nagy Gyula vttlamoskatauznak. Egv esz
tendő óta jegvt>en jártak, majd a leány 

' magához, vette UikótAraul a vőlegényét, ki
fizette adósságát, ruhát és fehérneműt vá- ■ 
íároll számára. Egy alkalommal, amikor 
(iönctő Borbála szolgál áfából a lakására 
hazatért, megütközéssel tapasztalta, hogy 
Nagv Gyula Kifosztotta lakásé!, elvitt 
minden ruhaneműt, csak a jegygyílríit 
hagyta vissza' az. asztalon egy cédulával, 
amelyre azt irta, hogy nem akar a meny- 
asszonyáról földjét tudni. Gönczö Borbála 
bosszút forralt, felszállt arra a xillamos- 
kocsira, omelven Nagy Gyuln teljesített 
szolgálatot, előrántotta jexvláiktlfnból azt 
a poharat, unehkon vitriolt készített elő 
ós a vőlegénynek arcilba önötte. Nagy 
Gyuht sulvoa égési sériHÓBftket szon-védett, 
ar egyik szemére meg is vakult. A buda- 

I finletőtörvényszékcn Küblik Ernő 
ábl.’ihiró tanácsa tárgyalta az ügyet

és Mészner látván kir. figyéss vádheszédc 
után Gönczö Borbálái 3 évi icgyháztaln- 
triésTe Hélte. Az ítélet jogerős.

- A fé’lxdoril vauit) »zerCncuéllen- 
aég. Bécsből jelentik, hogy u félix- 
dorfl vasúti szerencsétlenségről, inelv 
ről a Vasárnapi lapok már rirvhl érle- 

, , , . ■ sitőst adlak, míg mindig nem jött
- Beteg • német blr«Udmi rinók. részlvtea tudósítás. A luptudósitók 15—

Berlinből Mcatik, hogy Ebért biro- 20, sőt 30 halottat emlegetnek. A Déli-' 
dalra! elnök influenzában megható- l vasút üzemigazgatósága szerint az ' 
gedett (MTI.) (összeütközésnek 5 halottja, 16 suivns

— AutÓMerencsétleneég Kispesten, is sok könnyebb scbesliltje van. -
Vasárnap délelőtt 10 árukor egv mu-1 Mindkét vonal mozdonya és nvok ko- 
tatoző táraság tagjai Kidőltek el Mo- esi erőseit megrongálódott, •

—■ A cseh körtármfei elnök betetf 
Cége. A társad ági elnök irodája kóaÜ 
Prágából, február ö-én: Mas»aryk et» 
nők közérzete kielégítő. Hőmératác teg
nap este 37.2, ma délelőtt 26.5 voÜ. 
Érvéréé 72. lélekzetvétel 72. A niai or
vosi jelentés szeiint Maesoryk elnök 
állapota nem ncgazr.tó. Este a hőmóroók 
37.5 volt.

— A szegedi főrabbi Ügye, lonoretee. 
hogy dr. Löw Immánuel zezgedi főrabbi 
ellen folyamatban levő bűnügyben « 
szegedi bíróság ineMkereaésóre dr. V|> 
súriielyi Bélo vuwgálóbiró több tanulj 
hallgatott ki. Most befejeződtek e ki' 
hallgatások és a® iratokat a vizsgáló^ 
bíró a szegedi törvényszék vizsgálóbíró^ 
iához küldötte meg.

— Gyilkosság szil vápái Inkával. Ok 
mützből jelentik: Az Alpa részvény tár
sa sáf? társtulajdonosát. Hoffniannt, 
Ruttkára való útjában két ember tót
tartóztatta s s-zilvíipálinkávul kínálta 
meg. Hoffmann elutasította őket, a 
két Ismeretlen erre erőszakkal töltötte 
szálába a szilvaipálinkát. Rövidesen 
rosszul érezte magát, ugv hogy vissíta- 
fordxrlt ás még életben Volt, amikor 
visszaérkezett otthonába, nemsokára) 
azonban kínos szenvedés közben meg- 
halt. A két gyilkost elfogták, sze
mélyazonosságukat azonban nem si
került mosállapitairi.

— Amnesztiát kaptak. A' budapesti 
királyi ügyészség és a büntetőtörvény
szék kegyelmi tanácsa kegyelemre aján
lotta a következő elítélteket: Adorján 
Jánost, aki fagatéa büntette címén 8 
havi borönre volt elitélve és a bünte
tése február 13-án járt volna lo; Száiu-- 
per János terroristát 10 hónapi bör- 
tönro ítélték gyilkosságra való szövet 
kezés büntette címén, kinek büntetései 
máéius 29-én járt volna le; Freibergev 
Erzsébet 1 évi fogházat kapott izgatás 
büntette miatt és a büntetést november 
15-én töltötte volna ki. Cserép Sándor 
lopás címén kapott 1 évi fogházat és en 
szeptember 28-án járna le. Valamennyi 
szabadlábra került.

— Csehországban elkohostók « 
rendőrség hivatalos lapját. Prágából 
jelentik a Magvur Kurírnak: A cműi 
államügyészség elkobozta a cseh csend
őrség hivatalos lapját, a Csetnickvl 
Obzort, mert Vélcménve szerint a lap 
egyes közleményei a nyilvános rendet 
és nyugalmat veszélyeztetik.

— Meghalt az utcán. Spisár Guaztáv! 
52 éves napszámos a Menház-utca 32< 
számú ház előtt' összeesett. Mire a men
tők kiérkeztek, halva találták. SmvazélJ 
hüdés ölte meg. Holttestét a törvény-* 
széki orvostani intézetbe vitték.

— Soroznak Csehországban, a Neu<4í 
Wiener Togbíatt jelend Prágából, hogy! 
bz idén március l-től májusig tart a so
rozás, tmelyre az. 189Ű—-1901 korosstá-< 
Ivókat rendelték be. A tartalékos tisztekrfc 
fokozatosan szerelik le. Huszonnyolctt<tí- 
kán bocsátják el az utolsó tartalékos tisz
teket a tényleges szolgálatból.

— öngyilkos gazda. Kecskemétről je
lentik, hogy Hújjas Sándor 62 éved 
gazdálkodó felesége távollótóben laká
sán m ajtófélfára felakasztotta magát, 
A szerenc&tHiisn gyomorbajos ember öp- 
gyilkosságát osak tegnap, körülbelül 24 
óra múlva votték wusro és a rendőri 
szemle után beszállították a ványai kór
ház hullaházába.

— Dufek Józasf ügye. A budapesti 
büntetőtörvényszék. mint rögtönitélő 
bíróság — mint ismeretes. — uniti év 
december havóban kötél általi háláin* 
ítélte el Dufek József bécsi pincért, aki 
a vád szerint Fiséra Jánosaiét márvány
lappal agyonverte s aztán kirabolta. Aa 
elítéli- kegyelemért folyamodott a kor
mányzóhoz és a Minügy iratai most 
keztek vissza a budaposti bűn tetőtor- 
vényszékhes. A jogfelsőbb döntést dr. 
Gadó István nagyl>ecsksTeki törvényi 
széki elnök kedden délelőtt bontja fel 
és akkor hirdeti ki azt a» elitéit előtt..

— Elfogtak ogy batöröbandát. A váe;: 
rendőrkapitányság hetekkel e*lőtt ér
tesítette a budapmti főkapitányságát^ 
hogy Vácott ogy pm-i tolvaj banda ga
rázdálkodik. A banda főleg kabatlopá- 
sokat követ ej. Ahol sí került betör- 
niök, onnan aíanygjinükot és más ér- 
tékM dolgokat omoltok cl. A bud&i>eetc 
főkapitányságon Bzigethy Árpád de tok- 
tivfelügj’elö és Gál Lajos dotektiv na
pokon ál nyomozott a banda tagja' 
után. Most aztán sikerült is a külön
böző álneveken bujkáló tolvajokat és be
törőkor kézreberitení. Elfogták a tolvuá- 
nyelven köriemért ,,kiamraaKtot“. Bi
káéi Jenő pék»egédef. aki Indián álné
ven szerepelt é> kétszer volt lopásért 
büntet;e. Brinner József foglalkozásnál- 
kau tnn/.át, aki Qéruau JúmL
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'Jónsef és Szabó Józwf álneveket hasz
nálta. továbbá Vitek Ferenc foglnlko- 
záenéíküli cáer«i>esme»tert. A tolvaj
banda egyik tagja beismerte, hogy egy 

•jváéi orvostól 50.000 korona értékű szőr
mebundáját) lopta el és értékesítette a 
'fővárosban. A tolvajbanda tagjait a fő
kapitányságon (letart-ózta-ttlAk és Vácna 
lú síérték.

— öngyilkos szininövendék. Kapóiét* 
Mária 19 éve* szininövendék a Dohány
utca 47. számú hájban Grünfeld Jenő 
kőbányai edénygyáros lakásán eg.v gyor- 
Minölő méreggel megmérgezte magát. 
Mire a mentéik kiérkeztek, meghalt. 
Tettét szerelmi bánatában, követte el. 
•A szininövendék holttestét a törvény- 
ezéki orvostani intézetbe vitték.
i — Dr. Lakatos Viktor, a Gyógyfür
dők igazgató- főorvosa a Ourcomiwsio 
Abbázia megbizáaából megérkezett, hogy 
személyesen végezze a betegfelvételeket 
a taváéin fürdösaisonra. VI., Andrássy- 
,ut 5. szám alatti irodában.

t

Szlnhöz és fllmujtlonsú$ok
• A Vígszínház e heiéfc i» ..A h'aiiyu" 

tölti be. Csak szomliat este ismétlik a 
..Lonteotí". A jegyek már elkeltek. 
Szoanbaí délután a , Maszatoe Palit", 
vasárnap délntáiv a ..Milliót" adják.
i • A Magyar Színház legújabb nagy 
sikere, a Búzavirág, e héten hétfőn, 
szerdán, szombaton és vasárnap kerül 
Mzinre, Kedden csütörtökön és pénteken 
#/. állandóan táblás házakat von?/) 
,.Peer Gynt" van műsoron. Jövő va- 
ráinap délután Góthék vondégfellépté- 
■vl a ,, Fedorát" játsszák. Ezen előadás 
2’i órakor kezdődik és mérsékelt hely- 
áru.
! * Az Ofíenbaoh 75-ik előadása ma 
üeez h Király Színházban, amelynek 
rfennállása óta egyik legnagyobb sikere 
Faragó Jenő és Nádor Mihály operettje. 
Eddig minden <lőadás>t zsúfolt ház 
nézte és tapsolta végig, a jegyek állan
dóan két bélre előre elkelnek és biso- 
.nyos. hogy a nagyszerű darab nagysi
kerű előadásában még égése sereg jubi
leumot fog megérni.

• A Bucsukerjngő dominálja a Vá
rosi Szá-n’ház o hetét is. A „Szevillai 
borbély"-t adják kedden, pénteken „A 
ze'idónő" kerül színre, a többi este 
Pofráss Sári folytatja fényes 4kerü 
veudégsierepHését n ,..BhcaukeriuRŐ"x 
hen. Vasárnap délután a ,,Trubadúr" 
van műsoron.

1 • llotvay Rózái, Titkos Ilona, Z.
‘Molnár és Petheó aratnak estéről-estére 
nagy sikerl n ..Buti, ember" főszerepei
ben. A nagysikerű Szenes-vígjáték, mely
nek mii. tea eddigi előadásaira már a 
hét első két napján elkapkodta a jegye
iét a közönség, az uj Z-Migwill-dairabbal 
váltakozva fog szereuelni a Belvárosi 
Színház játékrendiéu.

• A Revü Szín kárban nap-nap után 
táblás ház közöm* ..e tapsol a ..Bálki- 
rályné" cimü kí»í<»;<í operettnek, mely
nek előadásait, e hét. minden estéjén 
megismétlik. Jövő vasárnap délután 2‘zíi 
órakor mérsékelt helyárakkal a ,,Szil
veszter‘‘ van műsoron.

• Az uj Zangwill-darab szombati be
mutatóját úgy a művészkörök, mint a 
közönség legnagyobb érdeklődése előzi 
meg. Az „Akiket felvet a pénz" azokat a 
bajokat és bonyodalmakat figurázza ki 
nagv.szeni ehnésséggel, melyeket a túlsá
gosan sok pénz idéz elő egv milliárdos 
csatód életében. Ennek a miliőnek furcsa 
és érdekes díszleteit Hcrquett Rezső és 
Bún Jówref terveztek. A főbb szerepeket 
Bánóczy Dezső rendezésűben Mészáros 
Giza, Gellérl, Harsányt, Matány, ürmőssy 
Anikó, Nagy Margit. Marosi Adél, Kálay 
Béta. továbbá a vendég Gere Zsiga 
játsszák.

• Harminc táblás ház kacagta ás top- 
aolta végig az, AndrássiNuti Színház tarka 
ás nívósán mutatható műsorát.

• A Renaissanco nagy filmje, a 
i$dtón naplója, Mh elv ben Lucy Dorraine 
játssza a hármas főszerepet, akkora kő- 
•önséget vonz, hogv még egv újabb hétig 
marad. Ugyancsak tovább játsszák az Ví9 
ónkkor kezdődő filmre vöt is, amelyben 
Medek Anna énekel és Németh Juliska és 
Virányi Sándor föltópáséval Lakatos 
László kitűnő egvfelvonAsosa, A kényes 
kisasszony kent! színre. Jegyekről ajánla
tna napok kM előbb gondoskodni. Az elő- 
wdások liélkörnap 5. %7, ’4ű, ünnepnap 
’H4, 5. W és ^9 órakor kezdődnek.

• A Morgó kép Otthon mindvégig ajne- 
tékai íuüaora két nagyszabású, egyen
ként ot felvonáson drámai mű: ..Mac 
’Marahal" m a ..Vasököllel !". a 
?..Glubboy" és a . .Holdkóro^bC* ame
rikai burlemkbőü áll. A drámai mü- 
WWI elrawWhtewwl bem4 a <n*gy-

kíÁzönség, a humoros filnlek pedig, de 
különösen a „Holdkórosck" nevető vi
harokat keltenek.

* Az Uránia Ibsen-filmje. Igazi nagy 
művészet tárul elénk a hires olasz tra- 
gika Almiranto Manzini ..Iledda Gab- 
ler" alakításában. A nagy északi költő 
e remekműve filmen is eléri azt a mély
séges hatást, amelyet a színpadon kelt 
Az ..Uránia" ^klasszikus műsora zsúfolt 
házakat) vonz és előadásról-előadáera 
emeli annak a nagy sikernek jelentő
ségét. Az előadások: 5. háromnegyed 7 
és fél 9 órakoT kezdődnek.

♦ Egy futurista-film sikeréről hozott 
a múlt bélen hirt a külföldi sajtó. A 
Genuina cimü 6 felvonásos fiItmfantaszti
kum ez, a főszerepben a buja szépségű 
Fém Andrával, melyet ma mutat be a 
Corso. A bizarr tájakon, újszerű díszletek 
között lejátszódó fi lm szenzációt a cen
zúra csak lő éven felüliek részére enge
délyezte. Egyidejűleg Marj/ Osbornc-al, a 
bájos amerikai gvennekszinésznövel, 
Háry mint házasságközvetitő cimii víg
játék kerül bemutatásra.

• Vissza a Paradicsomba az Om- 
nlában. E héten párollnnul érdekes 
film kerül színre az Omniában. A 
szintere, ahol a cselekmény lezajlik, 
egy ismeretlen csodavilágba vezeti a 
nézőt. GrönJand örökjeges birodal
mába, befagyott tengeröblök, a fél 
évig tartó éjszaka különös regényébe. 
A filmen, amely világszerte egyike 
volt a legnagyobb szezónsikereknek, 
Nell Shipmann játssza a főszerepet, a 
legelsőrangn amerikai drámai talentu
mok egyike. Az előadások köznapo- 
kon 5,%7 és £?9 órakor, vasárnap és 
ünnepnapokon negyed 4, negyed 6, 7 
és *4 9 órakor kezdődnek. Jegyek 
Buránál is.

A vasárnapi 
labdarugó mérkőzések

A tavaszi bajnoki mérkőzések előtti 
utolsó próbagaloppot nagyszámú közön
ség nézte végig vasárnap délután, dacára 
a februári hideg időjárásnak.

A Magyar Testgyakorlók Kóré és a 
Ferencvárosi Torna Club biztos és fölé
nyes győzelmet aratóit ellenfelével szem
ben. úgy hogy a tavaszi bajnoki mérkő
zések nyílt jellegűek nrk igérkeenek. 
. MTK—Kispesti AC, 5:0 (4:0). Hungáriá
ul. Bíró: Nagy. László. Nagyszerű játék
formát produkált a bajnokcsapat vasár
ui. pi mérkőzésén. Különösen az első húsz 
percben játszott bravúrosan az MTK csa
társor, amely negyedóra alatt négy gólt 
rúgott Molnár (2) és Orth (2) révén. 
Szünet után ismét rúgta az ötödik gx5ll 
mesterien. A mezőny legjobb játékosa 
Mandl hátvéd volt. A RAG több tartalék
kal játszott, melyek nem váltották be a 
hozzájuk fűzött reményeket.

FTC—33 FC 4:1 (1:0). Üllői-uti
pálya. Biró: Nyúl Dezső. A Ferencvárosi 
Torna Club csapata biztosan győzött a 
33 FC fölött. Az első gólokat Kertész 
középcsAvtár rúgta, oki az együttes leg
jobb embere is volt. A negyedik gólt 
Schwart: csatár révén érte el az FTC. A 
33 FC egyetlen gólja Kramer érdeme voM.

BAK—Testvériség 3:2 11:0). Ame- 
rikei-uti pálya. Biró: Szelfí Aladár. A 
győztes csapot góljait Szabó és Fröhlich 
rúgták, mig a Testvériség eredményes 
rúgásait Berkes és Endrödy szerezték 
meg.

TTC—Törekvés 3:2 (3:1). Erős küz
delem után győzött a terézvárosi együttes. 
A iálék a Halom-utcai pályán foíyt le.

MAC—BEAC 3:0 (1:0). Margitsziget. 
Az atléták reorganizált csapata szép játé
kot produkálva győzött a BEAC fölött.

VII. kér. Sport Klub—Zugló 3:3 (2:1). 
Erős küzdelem után, döntetlenül végző
dött a játék, amelyen a Zugló csapata 
különösen szép játékot produkált.

Fos- és fémmunkások—V.4C 5:0 (3:0). 
Margitsziget. A gólokat Rákosi és Hlinek 
rúgta.

óbudai Torna Egylet—111. kér. KTVE 
4:1 (1:0). Határ-utcai paiva. Nagy
meglepetés.

KAOE—M.4FC 3:0 (1:0). Bitó: Pás- 
. Ads István. Millenáris pálva.
I nTC.—BSK 3 0 (0:0). Millsníri,
Ipáivá. Biró: Gerő Ferenc.
I
I A Wesselényi Vivó-Olub február 13-án 
i jövő v&sámap délután fennállásának 
i huszonötéves jubileuma alkalmából nag>- 
! szabású vivő versenyt rendez a pesti 
Llovd Társaság nagytermében. A verse
nyem a legjobb magvar vivők résztvesr- 
nek.

közgazdaság
A tőzsdei lanyhasng okai 
ikoatremin és a pénzügyi in’ézHedések 

Le Kell szállítani a tőzsdeadót

Bár lanyha ságra tulajdonképpen 1 
nincsen ok. — arról tíem is szólva, 
hogy a korona időközben ismét visz- 
szament. — mégis az. árfolyamok vísz- 
szamenö irányzatot mutatnak. Ennek 
oka kizárólag altban a körühnónvben 
rejlik, hogv minden nap uiabb pénz
ügyi intézkedésekkel és nyilatkozatok
kal nyugtalanít iák a piacot, amelv 
emiatt az egész vonalon teljes tartóz
kodást mutat. A kereskedelem, a tran- 
zitóforgalom. a tőzsde két hét óta az 
üzlettelensét.; sohasem látott képét mu
tatja és ebből igazán senkinek sincs 
haszna, sem az államnak, senv a fp- 
qyasztónak. Adóalap nem lesz több, az 
árak pedig nem csökkentnek, ellenben 
a innak értéke megy vissza, ami nem
zeti szempontból fölötte káros. Na
gyon természetes, hogv mivel komolv 
vevők nincsenek, <ie viszont komolv 
eladók sincsenek, a kontremin siet 
kihasználni a helyzetet és erőszakosan 
töri le az árfolyamokat, hogv fedezet
len eladásainál minél többet keressen. 
Mindenki, aki a tőzsdére jár és látja 
a helyzetet, tisztában van azzal, hogv 

j az etlanvhuiást, a pénzügyi intézkedé
seken kiviil. « kontremin csinálja. 
amelynek kapóra jön a megbénult 
piac. Níun'on természetes, hogy \‘an^ 
nak lelkiismeretlen bankok, amelveli 
hausse ideiében beugratták a közönsé
get a játékba, most pedig nemcsak 
hogv megszoritják a lombardot. de 
darabokat kölcsönöznek a kontremin- 
nek, mert most ez a ió üzlet. Hegedűs 
pénzügyminiszteren a sor. hogv ezen 
at általános gazdasági depresszión se
gítsen. Reméltük Hegedűs belátja ezt 
és a részivényváltság gyors megoldá
sával mielőbb lehetővé teszi a tőzsdei 
forgalom felélénkülését. Erre annál is 
inkább szükség van. mert a forgalom 
annyira megcsappant, hogv az állam 
n fölemelt tözsdeadó mellett is alig 
vesz be valamit mostanában, ugv hogy 
egyik legbiztosabb bevételi forrása is 

; erősen megapadt. Ha a gazdasási 
1 helyzet ilyen marad, ugv Hegedűsnek 
I le kell csökkenteni a tözsdeadót is. 
' mert ilyen súlyos helyzet mellett ilyen 
lehetetJenüj magas adót nem bir el a 
tőzsde, arról nem is szólva, hogv a 
forgalom megcsappanásárv'al az állam 
sem profitál belőle semmit sem.

Vasárnapi magánforgalom A magán
forgalom ma úgyszólván teljesen, szü
netelt. vevők is eladók is tartózkodtak 

1 az üzlettől. Déli vasút 3285, Phöbus- 
í bán 10435, Liptákban 628—-39 koronán 
I volt egy-két kötés. Dollár 539—42, 
| márka 887—90, lei 707—12.

A Nemzetközi Kiviteli- és Behozatali 
' Részvény-Társaság báró Ullmá.n Adolf 
elnökségével tartott igazgatósági illésen 
megállapította az 1920, évi mérleget, 
amely 2,150.360 korona nyereséggel zá
rult. A február hó 10-én tartandó közgyü- 

; lésnek javasolni fogják, hogv osztalék 
i fejében 8 százalék, azaz 16 korona kerül
jön kifizetésre. Reiss Jenőt serérlgazgató- 

' vá, Kiéin Istvánt ügyvezető igazgatZPvé 
'nevezte ki és Pető Róbertét igazgatóvá, 
Paksy Józsefet, Spiegel Andort, Erdős 
Jenőt igazgatóhelyettesekké, Polgár Gá 

.bort, Neuhaus Ferencet cégvezetőkké és 

. Schönfeld Erzsébetet titkárrá léptették 
elő.

i A Magyar Várói, és Községfejlesztö 
I Részvény-Táríasiig rendkívüli közgyült- 
.sén elh<tározta a vállalat 32 millió koro
nát kitevő alaptőkéjének OjjjlOp darab uj

I részvény kibocsátásval 70 mifiio koronára 
'való fölemelését. Az u| részvényekből 
40.000 darabot h régi részvén veséknek 
ajánlanak föl 2:1 arányban 1030 koro
nás árért.- A fenmaradé ö.őJW rósw^úvl 
a Jelzálogbank vezetése alatt álló csoport 
veszi ál ennél magasabb árfolyamon. Az 
elővételi jog február 21-éig gvcikorolható' 
A közgyűlés az Igazgatóig uj tagjává 
megválasztotta F.nyedy Bénit és Némethy 
Károly nvpgalmasott államtitkárt.

A 8mzt»rmslési. és Kareskedelmi 
Réaxvény-Tshrsaság tsrjeszkedéae a 

Szesztermelési és Kereskedelmi Rt., mely- 
nek három mezőgazdasági szeszgyára, 
gyünjökslcpárlótsk^e, * sresznegykereske- 

dése, likőr- és ecetgyára van, megszerezi, 
a Deutsch Sámuel Rt. gödöllői ipartelep 
összes részvényeit. A vállalat újabb ni. 
gvobb tranzakciók keresztülvitelére alan 
tőkéjét legközelebb főelemeik

A Megvár őstermelő R.-T, igazgató, 
sága ;< február 14-re összehívandó ren
dé*: évi közgyűlésnek a kimutatok 
5.349,081.09 korona tiszta nyereségbó 
22 korona (11 százalék) ooastaiék kifize* 
tését fogja javasolni.

Uj részvény a magánforgalomban. A 
.JViener Kommerzialbank által ke®, 
manditált Angol Magyar Posztó- és 
Textil R.-T. részvényei az utóbbi napol, 
bán nagy keresletnek örvendtek a 
gán forga lom bán. A részvénytársaság % 
milliós alaptőkéjét legközelebb 36 mii. 
iiórá emeli fel. A régi részvény névér- 
léke 500 korona, a m:ígánforgalomban 
azonban már 975 koronán élénk kérn
ie t. tárgya volt.

A VILÁG LEGJOBB HANGLEMEZE!

Jancsi az éneklő Mc
cimü tréfás, különleges hanglemez irmtt

Wagner
Epést,József-körut 15. Fiók: Ráday-u. 18,

Mac Mansftal
dráma ő /elvonásban és a

Vasö&öUel t 
dráma 5 felvonásban 
Előadások: 5, s'<7 és iáit, órakor 

Pénztár: délelőtt Vsli—u»l-lg délután 3 órától

NEMZETI R0YAL ÓIM 
aschroederss ■« 
a világhírű gladiátorok éj a nagy
szerű színházi és varictémüsor

Hamis fogakat 
BriíHánsí 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat 
lfínflkDÍr^i és modernH^>cpüaCl olajfestményeket 

Dísztárgyakat
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-"GS:
FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymező-utca 17. Igazgatók; Keleti és Ribner
A SZINZÁC»Ó5 FiBRUARl MŰSORI
Kezdete fél 7 Kezdete fii 1

MAGYAR STÚDIÓ
Budapest, V., Dorottya-utca 8. 

Telefon: 150-45, 78-74

I. művészeti aukdő
■ a Nemzeti Szalonban (Budapest, V., Erzsébct-tér)
I RórI külföldi elsőrangú mesterek (Alt,

Anferling, Bloemaert, Bordone, Canon, 
| Franeken, GloUius, Hondokoeter, Mainardi, 
I I’entornio, Tizian, Wílliem v. <1. Veidé,

Veírmecr van Haarlem. Wnldmüllor stb.l, 
i jralaminl a legkiválóbb magyar művészek

(Borabás, Borsos, Iiöhm Pá.l, Grimm. Markó 
Kárqly, Than, Munkácsy, Lotz, ('-«ók, M- 

, n-yi^IrünavaJd, Kéinéodvi Katona, Kernstok.
Magyar-Mautihelme-r, Meclnvúnwky, Szó- 

• koly, Bzinyel-Morae, JJemt’léuyl stb.) fest 
má'nyei, továbbit miniatűrök, szobrok, por-

I cellilnok, azőnyegrit. gobelinek/ és n>á5 
i iparművészeti tárgyak.

Kiállítás február fi-án, va»árn«p rí- c- 
líl-töl d. ti. Mg, 7-én, bétfün, 8.áu, kertden 
ós S-éu, szerdáu <1. c. 10-töl l-lz és d. u. 
Mól e-ig.

Aukció:, február bó 10-én, cstülőriökön, 
11-én, pántokén fa; 12-öu, szombaton <1. u- 
3'A órától kezdve és vasárnap, február 13-áu 
d. o. 11 órától és d. u. SM órától kezdve.

Magyar, illetve német IHiieztrúlt katfl- 
i0gu-ok a Nemzeti Szalon péuatáránál kap
hatók.

Fajós lábakra cipők
Felvilágosító irat ingyen é.v i>crn:<'ntv£^

Felelős szerkesztő:
SZOMAIIÁZY ISTVÁN

Tár,szerkesztők:
Dr- ELEK Ht Gö é"

„UJSÁGÜZEM1' R.-T, BUDAPEST


