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Hegedűs Lóránt pénzügy- 
miniszter százmillió értékű 

nemes opált talált
A világ legnagyobb opálját 

• Nemzeti Múzeumnak ajándékozta

a- A Hétfői Napló tudósítójától —
A dolog úgy lumgzik, mintha igaz 

nem volna, pedig májjá Hegedűs Ló
ritól pónzügyinmiszier beszélte el bará- 
fainak legújabb cselekedetét, smöty- 
lyel egyszerre százmillióval fog gazda
godni a magyar állam, amelyre egy 
kis gatzfagrxiás ugyancsak ráfér. A 
.fáradhatni fan* ijxmziügymniiszter rei> 
geteg olfoglalftsága közepette is, sor
ban vizsgálja mostanában avxfkat az 
állami hivatalokat és intézeteiket, 
ahol valami kis vagyon szaporulatot 
vél tak'üni az állam számára. Termé
szetes. hogy megvizsgálta a magyar 
királyi államkincstárt «, amelyben 
nem várt kincsre akadt.

Az ódon épület valamelyik zugá
ban, erős pőnjcélzatu, porral fedett ha
talmas ládán akadt meg a szeme. A 
kincstár vezetői nem tudtak felvilágo
sítást adni arról, hogy mi rejlik a 
megvasalt ládában. Az egyik régi ok
mányokat tippelt, a másik arról cse
vegett, hogy valami elfeledett nemem 
birfokper luzonyitékai rejlenek a láda 
fenekén, •de senki sem tudott bizonyo
sat mondani. Hegedűs erre megpró
bálta megemelni a ládát, amely arány
talanul súlyos volt. Ezt már gyanús
nak találta a riporté r-éraétkü pénz
ügyminiszter, s rögtön intézkedett, 
hogy lakatost kerítsenek elő, aki neki 
állott a régi, rozsdás zárak levételé
hez.

Egymásután pattantak le a zárak és 
a jelenlevők feszült figyelme között 
fölemelték a láda fedelét. Először osz- 
lariozóban levő selyemteritő került elő, 
majd amikor ezt is felemelték — szé
dületes dolog történt.

A majdnem méter széles láda 
sslnftlffg féle volt halvány 
fényű, bánatosan fénylő ne

mes opállal.
Egyik darab ékesebb volt a másik

nál, a foszforeszkáló fényük valóság
gal világított a homályos teremben.

A pénzügyminiszter rögtön újra be- 
fedette a mérhetetlen kincset, s azon
nal intézkedett, hogy megfelelő hiva
talnokok és kellő őrszemélyzet kerül
jön elő. Ének jelenlétében hozzáláttak 
az. opál-darabok megszámlálásához es 
csoportosításához. Több ezerre rúgott 
a kövek száma. Vaünimennyi magyar
országi termés, valódi nemes kő, ame
lyekhez fogható értékűek csak Ausz
trália nemos-opál bányáiban talál, 
hatók.

Hegedűs Lóránt ezután 

kiválasztotta a kövek közü a 
legnagyobb derűből, s úgy in
tézkedett, hogy ezt a Nemzet* 
Mnzoumnak adják. Ez a kő 
a vi’ág legnagyobb Nemes

opál darabja,

A többit egy Londonból érkezett 
szakértő becsülte meg, s ezek értekét 

kerek szíSzmHl*ó koronám 
taksába.

Most már csak arról ^an szó. hogy 
vevő jelentbe-.'ék. s az állam, wíikó-i 
kasszájába be lóg folyni a százmilli" 
talált p»w. még pedig a Hegedűs 
Leránt állal talált ]>énz. Ilyen sze
rencséje. nem volt mér,’ eddig magyar 
j <• n z íi g ymrn iw í ö r. lók I

trianoni békestenödés 
előadója

ellenzi Magyarország lefegyverzését
71 magyaroknak meg keli falálniok helyü
ket a bolsevisták elleni védő kordonban

<(1 Mt .T. I. tudósítójának szikra
távirata.) Az Éclair Maré Henry „Bol
sevista behatolás KözéjxmTópába1' cí
mű cikkét közli, amely utal a monar
chia utódállamainak, különösen Jugo
szláviának és Cselioszlovákiának bol
sevista propaganda követkéz tóben 
meggyengült voltára. Ezeket az álla

Tlndrássy
vállalja a vezérsés&t
Hétfőn alakul meg a ■pártszövetség elnöki 

tanácsa — Gaái Gastton ni'Uatkozata
— .4 Hítfíl Xapli tudiaMjitil. —

Mmdazok a politikai e**®ények, 
amelyeket vasárnapra jósoltak, elma
radtak. Nem alakult meg az elnöki 
tanács, nem képeit iki a Bállá—Itassay 
—Hencz-csoporL Nem történt semmi, 
ami nevezetessé tehetné ezt o napot. A 
kizgazda-párt klubhelyisége üresen tá
tongott, csak a párt uj alelnöki, Gaál 
Gaszton járt fönt, ak.i a Hétfői Napló 
munkatársának a következő kijelen
téseket tette:

— Ac egységes párt megalakításá
ról zeni lehet, ezek a tárgyalá
sok teljesen mcgüiiiisultak, amint
hogy elejétől fogva abszurdumnak 
tetszett ez a terv. A mi pártáin luda
sunk teljesen be van fejezve, mi ké
szen állunk arra, hogy megkezdőd
jék a parlament komoly munkája. 
Holnap, hél főn. délelőtt a mi pár
tunk intézőbizottsági ülést tart, ame
lyen az újjáalakítandó parlamenti 
biz,ott Ságokba ki-kűldendu tagokat 
fogljók kijelölni. Délután G órára a 
miniszterelnökhöz vagyunk hivata
losak, ahol, tudomásom szerint, az 
elnöki tanácsnak kellene megalakul
nia. Ennek az elnöki tanácsnak el
nöke a miniszterelnök lesz, tagjai 
pedig a pArtszövctségben résztvevő 
pártok elnökei és aletnökei. Az el
nöki tanácsban részt vognak venni 
a mai dl szidensek is. amennyiben 
külön párttá alakulnak, de való
színű, hogy ezek az urak valamelyik 
párthoz fognak csatlakozni. Az el
nöki tanácsnak ha*ározó joga nem 
lesz. A miniszterelnök n m fog a 
póriakkal tárgyalni, hanem az el
nökségekkel. amelyek viszont a 
rrírttaí lépnek érintkezésbe és inti- 
zik ért az aktuális kérdés: Vt. A tör- 
vénvjavíislat'kat k"Zós párlértekez- 
!ct ‘ tárgyalja le. Téves az n hit, 
mintha az egyes képviselőknek a 
párt fegyelem szempontjából lcnlit*

mokat a cikkíró nézete szerint kellően 
csoportosítani kell majd az orosz ve
szedelemmel szemben. Magyarország
nak, amely egyizben leküzdötte már a 
vörös terrort, meg kelt találnia méltó 
helyét e védelmi kordonban. Danielou 
maga a trianoni békeszerződés kama
rai előadója, kifejezte azt a kivánsá-

alá eső viselkedése szintén közös 
pártértekezlct elé kerülne. Ezeket az 
ügyeket mindegyik párt a saját ha
táskörében intézi el, amint ez más
ként el sem képzelhető.
Gaál Gasztonnak ez a nyilatkozata 

körülbelül kimeríti a mai politikai 
eseményeket. Hozzátenni  való mind
össze az, hogy még kétséges, vájjon 
az elnöki tanács holnap rneg tud-e ala
kulni, mert a Keresztény Nemzeti Párt 
mindeddig nem tudja elnökségét meg
választani, amíg nem ismeri gróf 
Andrússy Gyula elhatározását. A párt
ban különben úgy tudják, hogy An- 
drássy máris eltökélte magát a keresz
tény pártba való belépésre és ez már 
a napokban meg is fog történni. Eb
ben az esetben, mint pártvezér fog 
szerepelni, a párt elnöke pedig Pr°- 
hászka Ottokár lesz.

A kisgazda-pártiból kilépni szándé
kozó Balta—-Ilassay—Hencz-csoport 
ma újból tanácskozott. A megbeszélé
seknek azonban eredménye nincs. A 
kisgazdapártban is ki jelent ették, hogv 
kilépésüket eddig nem jelentettél, be.

A LtthM eltöríéséi 

követeli 0 Lakók Szövetsége 

A SsövetsAg tisxtujitö k&xgyüléB*

— X Hétfőt Napló tiidósitőjától, —
Vasárnap délelőtt tartotta ir.o^ a Gti- 

dajwsli Lakók Szővotségp nz ügyvédi Ka- 
aura nagytermében ez évi közgyűlését 
dr. Girssiveln Sán^.n:- elnÖMósrvcl, ame
lyen dr. Fái Sándor főtitkár terjesztette 
elő évi jel ■ ! si't. amelynek során ré’zlc- 
tesen foglalkozott n lakáshivntnl hibái- 
víd, majd indítványára olhatározlák. hogy 
a Érték SzÖvepóíjól szélesebb alapokra 
beívelik és újonnan megszervezik. r>- 
vtfn a vákisrtásrt«l ejtettek meg. Elnök!

Pár Is, február El, 
gát, hogy ne fegyverezzék ’é könny db 
műén Magyurorazágot. Ellenkezőleg a 
magyarországi műhelyek nagyon is 
arra v»lók solnánuk, hogy ott lőport 
készítsenek Lengyelország számára. 
Hiszen «z en tente van abban a !ndy«- 
zetben, hogy e részben kellő ellen- 
őrzést gyakorolhasson.

dr. Ciestwein Sándor ndmzetgyűHésí k£p» 
viselő lei t, helyettes elnökök dr. Pékár, 
Mihály a pozsonyi egyetem dékánja é»[ 
Pfeifíer Ignác műegyetemi tanár, alelnö*’ 
kök: Becseu Antal, dr. Brótly Ernő, Gaúr 
Vilmos, Miakits Ferenc, MűsSrner Jóméi 
és dr. Pap József. Ügyvezető alrlnökq 
Scbeuer Róbert és tiszteletbeli elnököké 
dr. Pap Dezső ás Györy fxiránt. Vú-' 
lösz tót Ink azután 24 tagu igaz«utóság<4! 
és 1.10 vúlasztmánvi tagot.

A köwülés ntán dr. Fái Sándor ft>- 
titkár ismertette a kibocsájtandó mi
niszteri lakásrendelet tárgyában meg
tartott ankét, lefolyását és tájékoztatta 
a közgyűlés tagjait, a mostani rendelet
tervezet mibenlétéről. I

Ele® szavakkal ítélte el ext a inakacs- 
ságot, amellyel az illetéke® körök ra»« 
gasztkodnaJc a lakáshivatal fölött műkö
dő elnöki tanács fenntartásához é® még 
jobban elítélte azt a szándékot, amely 
szerint a lakáshivatal működését to
vábbra is a nyilvánosság kizárásával, te
hát megíolelő ellenőrzés nélkül kíván
ják fenntartani. E viezásságíJcnak sú
lyos következményeire mutatott rá és 
bejelentetté, hogy a Lakók Szövetsége 
uj és kiméiotlen harcot hirdet a lakás
ügyek terén előállható minden ubueus 
ellen. Amíg e rendellenességek meg 
nem szűnnek, kénytelen a Lakók Szö- 
vetsége a bírói függetleneággel ezembca 
a miniszteri főfelügyeleti jogot, helye
selni és annak érvényességét kiterjesz
teni.

Követeli a lakáshivatjál teljes eltörlé
sét és megfelelő garanciák mellett az 
igényjogosultak közül a háziúr számára 
kívánja a kijelölési jogot. A készülő

iben levő lakásrendelet béremelésre 
natkozó része nőm a kisembereket 

úli. Az. az intézkedés pedig, hogy a ta- 
ö? -'zás költségeit a. lakó nem követel
heti a háziúrtól, csak arra jó, hogy * 
házak végleg tönkremonjenek és a pe
reknek egész tömege számmzaék.

A főtitlkár elő törj esetéseit mindvégig 
nagy figyelemmel és tetsrzésnyik.'ánitások 
közepette hallgatták meg.

A bolseviknek előnyomulása 
a japánok ellen

Tokió, február lh
(Kente.) Arhabano&k vidékén ossz 

pontosított bolsevik haderő az Iván- 
folyóig nyomult előre. Ha az előrenyo
mulás igy halad tovább, a bolsevikek 
nemsokára összqiitkőomck a japán 
előőrsökkel. Másrészről a bolsevikek
nek Díiuria-fclé való ehinyonmlásárói 
adaak Ilii*, AM. T, U
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A sxé’zflllött Wranfiel- 
hadseres sorsa

Franciaország megtagadta 
amenakUlö csapaton támogatásit

Zürich, február 13.
Mint ismeretes a krhmi félsziget ki- 

firitose után a VV-rangel hadsereg ron
csa, összesen 70.000 ember Konstanti
nápoly mellé meneküli. A francia kor
mány Wrangeltö) minden támogatást 
megvont, sőt Igyekezett hasznot hozni 
a véreségből, hivatalosan kijelentette, 
hogy a Délkeleten megihuzodó orosz 
ellenforradalmárokat nem segítheti, 
mivel a krimi félsziget elemiével elvesz
tették magúik alatt a talajt s felszólí
totta Wrnngel katonáit, hogy lépjenek 
francia szolgálatba. A katonák közül 
10.000 inkább visszatért Oroszország
ba kegye’emre, mig 7000-en. a.kik leg- 
jdbban exponálták magukul kénytele
nek voltak az idegen légióba lépni s 
már Algériában is vannak. 
Wrangol-kalona pedig elit gadta a bra
zíliai kormány ügynökeinek ajánlatát 
és földmunkára Délameri’kába vándo
rolt ki.

Véres ütközetek 
a monfalconei hajó
gyár munkásai közt

Ax olaszországi sztrájk

Bécs, február 13.
A Neuo Frcio Presse jelenti Berlin

ből : Luganóból táviratozzák. hogy n 
trieszti zavargások miat a közeli mon
falconei hajógyár munkásai közt nagy 
az izgalom. A munkások megvertek ne
hány feministát, mire Triesztből autón 
rendőrök és fascis^vk jöttek a gyárba 
és rohammal behatoltak a telepre. A 
fascisták öt bombát dobki.lt a munkások 
közé jegy munkás meghalt ás sokan sú
lyos sebet kaptak A hajógyárat kato
naság “/Állotta meg. (A MTI. magánje- 
lentóse.)

Róma február 12. 
fStefáni.) A lapok szerint a monfal- 

conoi arzenálban a aztiáikoló szocialista 
munkások közt össze ütközés támadt, 
amelynek folyamán lőfegyver haszná
latra került a sor Néhány munkás meg- 
sebesült Később a szocialistáik össze 
tültek a pacifistákkal. A munkás ka
marát az összetűzés folyamán megostro- 
molfáik. A zavargásnak agy halottja és 
tizenöt sebeeültie van (MTI.)

I
I

Harding at ege z világ 
lefegyverzését Követelj

Bécs, február 13.
(A M. T. I. magán jelentése.) A Neue 

Frcic Presse jelenti Londonból. New- 
yorki távirat szerint Harding elnök 
■ leszerelés eszméiét teljes rokonszen- 
vévei támogatja és kijelentette, hogy 
mindent elkövet, hogy nz Egyesült 
Államok :tz egész v/’ág lefegyverzése 
ügyét előbbre vigyék.

Háromezer -abló garáz
dálkodik Délszerbiában

Szeged, február 13.
BeAgrádbó’l jelentik: A jugoszláv 

beliigy miniszter kimutatása szerint 
Dél szerbi ában háromezer körözött 
rabló garázdálkodik. (M. T. I.)

A bajor nép 
a lefegyverzés ellen

Bécs, február 13
(A MTI maginjelentése ) A Neues 

Wiener Tagblatt jelenti Berlinből : Ta 
cadhatatlan hogy a müncheni kormányt 
a Ukoaeáni őrségek lefogy vererÁae rend 
kívül nehéz feladat elé Állítja Ai Or- 
neoh nem hajlandó kiadni fegyvereit 
ée feloszlatni szervezeteit Eaoherich 
woklamációf adott ki. amelyben kije 
km A. hogy az AntAnt narancsénak nem 
srumdeltneekedik

Tömegesen gyártották az amerikai vízu
mokhoz a hamis katonai Igazolványokat

A budapesti amerikai /óHonxuiátus följelentése A rend 
őra-o lelepleste az okmányhamlslt^k bűnszövetkezetét

A HUjól Napló túdósttójálól.

Rendkívüli arányú okirathaniisitás 
foglalkoztatja ezidöszerint a rendőrsé
get. A nyomozás méreteit semmisem 
bizonyítja jobban, mint hogy három 
dotektívcsoport gyűjti az adatokat, s 
a részletek egyelőre még kiderítésre 
várnak. Bonyolítja az ügyet, hogy 
amerikai beavatkozásra indult meg a 
nyomozás és a dolog annál kínosabb, 
mert a vizsgálat az ügy természeté
nél fogva csak lépésben halad holott 
a budapesti amerikai fökonzulátus,, 
newyorki sürgetésre, nap-nap után ér
deklődik a vizsgálat haladása iránt.

Mindezt azért kelleti előrebocsátani, 
mert a budapesti állainrendőrség de-

20.000 i tekth’kara a legnagyobb erőfeszítéssel 
dolgozik, s ha valami hátráltatja a 
nyomozást, úgy -innék egyedül az az 
oka, hogy a csalásokra csak később 
jöttek rá, amidőn már nem lehetett 
megakadályozni, hogy az amerikai ha
tóságok figyelme is ráterelődjék az 
ügyre.

Ismeretes a vashigtonj szenátusnak 
az a határozata, hogy a volt központi 
li a tanúik férfi lakosságának az Egye- 
viilt-Államokba való bevándorlását 
alaposan megvizsgálja. Három évig 
nem leheti be lábát Amerikába az a 
férfi, aki a központi hatalmak oldalán 
az eatente ellen harcolt. Ezt a hatá
rozatot a legszigorúbban hajtják végre 
s odáig mennek, hogy már a visum és 
beutazási engedély kiadásakor megkö- 
vteli'k a bevándorlótól annak bizo
nyítását, hogy nem teljesített katonai 
szolgálatot a világháború alatt. Csakis 
olyanak kaphatnak visumot. akik ha
tóságilag tudják bizonyítani. hng\ a 
háború idején alkalmatlanná' ize- 
nyúltak, vagy fel voltak ment'- u ka
tonai szolgálat alól.

A budapesti amerikai konzulátuson 
már hosszú ideje feltűnt, hogy igen 
erőteljes férfiak jelentkeztek visumért 
« szembetűnő volt, hogy a felmentet
tek száma is abnormálisán nagy volt.

I

Valamennyien szabályszerűen kiállítóit. szenzációsnak ígérkező hamisítási ügy
hatósági igazolványokkal jelentkeztek, | ben, a tettesek nevét azonban a nyo- 
, a íókonznlátuson ezt sokáig szó nél-1 mozis érdekében, egyelőre még néni 
kül tudomásul is vették. 1 hozzák nyilvánosságra.

kutyabörzén
Balsso van a macskaiknletban

— A Hétfői Napló tudósit ólától. —

Nem kérem, nem arról lesz itt szó. ami 
egyszer, hajdanában, nagyon régen, még 
a háború elölt. Mátyás király ko
rában volt, hanem arról, ami minden 
kedden és pénteken megtekinthető a Vá
rosház udvarán. Olvan rossz idő nem le
het. hogv tizen-lizenölen fel ne ütnék sá
torfájukat a hagyományos kedden, vagy 
pénteken & legkülönbözőbb állatokkal 
megrakodva. A sündisznótól a burtingtoni 
jaguárig, az állatvilág minden fajtájának 
itt van j. képviselője. Az árusilók sem 
olyanfajta emberek, mint mi közönséges 
heh idők Mindegyiknek van valami kü
lönleges tulajdonsága. A vevők nagy része 
pedig a régi. Sok van közöttük, aki nőm 
is venni jár ide, csak tanácsot kérni, 
mert valami Ixtfa történt az agyon lédéi- 
getett kanárinak, vagy macskának Egy 
másik állandó csoport macskákat vásá
rol. Ezeknek a száma újabban megcsap
pant. Azt mondják: kevesebb lelt nz egér, 
meg a patkány. mert nincs olyan sok 
enniva'őnk. Itt okvetlenül meg kell emlé
keznem egv uj fajtáról, amelv nem 
vesz, sem nem ad állatokat. Egv öreg 
hölgy van köztük, aki már hosszú évek 
óta s legpontosabb látogatója a kutya
tőzsdének. Kis szövelszelclkékből font 
kosarat cipel n karján, a kosárban étel- 
maradékok, csontok. A kutyáknak hozzi. 
Minden kutyát megsimogat. sőt gyakran 

I.csókol Minta, «,« rólwiól a | 
kutya vásárlásra.. Azt mondták róla, hogy ............ ’
kutvi bolond- de jó szive van.

Tizenkét óra lett lassan, amíg minden 
főt legyezni valót összeszedtem. Mír ha- 
rangosuk a delet As árusok g/arsan

hogyVégül azonban szemet sjmrt. 
az igazolványok pecsétje, aláírása és 
írása betűről-betűre hasonló volt, s 
erre puhatolózni kezdtek. A honvédéi 
mi minisztériumban és a városházán 
nem kaphattak pontos felvilágosításo
kat, mert a törzskönyvek nagyrészt el
tűntek a vörös uralom alatt. Hasonló
képpen jártak a volt bécsi közös had- 
dgymiszteriumnől lefolytatott puhato
lózások ahol szintén nagyrészt elvesz
tek azok a könyvek amelyeket annak 
idején vezettek a monarchia fölmen- 
tettjeiről

Végre is nem volt más hátra: a bu
dapesti amerikai fökonzulátus följe
lentést adott be a rendőrségen, s kérte 
annak megállapítását, vájjon nem fo
rog-e lenn okirathainisitás esete az 
alkalmatlansági és fölmentósi-bizO- 
nyltványok körűi.

A rendőrségen hamarosan megálla
pították, hogy a gyanús bizonyítvá
nyok egytől-egyig hamisítványok, még 
pedig kitűnő hamisítványok, amikről 
csak szakértők tudják megállapítani, 
hogy nem eredeti hivatalos okmányok.

A nyomozás rögtön nagy arányok
ban Indult meg Százakra rúg a hami
sított bizonyítványok száma, s már 
egész csomó gyanúsítottat hallgattak 
ki ebben az ügyben. A legtöbb visum- 
kérö igen bonyolult mesével állott elő. 
Tagadják, hogy a bizonyítványok ha
misítványok s hivatkoznak olyan há
borús hivatalokra, amelyek ma már 
nincsenek meg, s amik ha fenn is álla
nak. törzskönyvek nétl ül állanak Ez
zel szemben azonban már néhány be
ismerő vallomás is van a rendőrség 
kezében, s ezekből az tűnik ki, hogy 
a hamisított bizonyitványók ára 3— 
4—5 ezer korona között váltakozott. 
Ezen a nyomon elindulva a rendőrség 
egy jól szervezett okirathamisitó ban
dát leplezett le, amelynek tagjai rend
szeresen gyártották ezeket az okmá
nyokat. A vizsgálat folyik tovább a

£3

csomagoltok. Tizenkettő ülőn nem sza
bad árdulni. Megyek a Károlv-utcal ki
járat felé. F.gy öreg bácsi áll a sor szé
lén, néhány kutyája, meg házinvula vak.

— Vegven valamit fiatal ur — mondja. 
— Nem kell nekem. Nem veszek.
— Flven kutyát ilyen házlnvulat. ilyen 

olcsón nem kap sehol.
— Nem veszek én tivett szerény álla

tokat.
— Hát mit venne?
— Satun arat.
— Hát akkor menjen l»e valami kávé

házba vagy nézzen szét az utcai járókelők 
közt. Ott van elég. — mondta keserűen 
ás ő is csomagolni kezd.

/ 0

Elfogtak Két veszedelmes 
zsebtolvajt

— A Hilfól Napló tudódtóMlfí. —

Sikerült zseblohajfogóst csinált utóbb 
Ökröt detektív feli! «v elő csoportja. A Nyu
gati pályaudvar környékén, valamint a 
villamosok végállomásain és forgnlma- 
Mibb állomásain, már hetek óte gnráz- 
dálkodlak a zsebtolvajok. Feltűnő vak
merőén dolgoztuk s n panaszosok száma 
napről-napu szaporodott a rendőrségen. 
Végre azonban sikerült telten érni az 
egyik zsebtolvajt akinél a detektívek 
több czü*l és aranyórát, láncol s sok 
pénzt találtak. A szernélvi ártotok felvé- 

, telénél a asebtolvaj Hlatxícs Károly ej.

’nii olrt amiket azonban a detektívek 
azonnal gyanúsaknak miáltal \ «• r 
áiiiait- ból azután hamarosan kiderült, 
ogy a zsebtolvaj Igazi neve Leonárd Jó- 

rsof, újpesti lakos, aki több társával *

CRvütt innen járt be E fővárosba zsebtől 
vajlások elköielésa végeit. Arra a kér' 
désre. hogv miképpen jutott a hamis li 
zonvitványokhoz, kijelentette, hogy 
ven koronáért vette az igazit tulajdonéi 
sótól, akinek „nem volt rá s íik,, 
mert megszállott területre költözött.“ *'7 
rendőrségen természetesen nem hitték el 
ezt a mesél s most tovább folyik ebben 
az ügvben a nyomozás. ami annál sz . 
ségesebhnek mutatkozik, mert Leonárj 
egyik elfogott társánál. Barulh Kálm in. 
nél is hamis igazolvánvl találtai llneiJ 
Veréb Pál nevére szólott. Az a gyanú 
hogy n zsebtolvajok lopták >i bízón vihá’ 
nvokut. melyeknek tulajdonosai 
nem lelőni kezlek

Nyilatkozat
Külföldi utumról visszatérve, olvastam 

hogy Sándor Pál nemzetgyűlést képviselő 
a nemzetgyűlésen vádnkat emelt ellen’ ,)

Vádjai valótlanok
Az. általa említeti százmillióknak - 

után privát üzletekben sem k 
sem köz vei'énül részt nem vettem 
a töredékét sem kerestem meg. 
vállalataim keresete is messze 
marad a Sándor Pál említette mi’

mi- 
közselve, 
a — tnóg 

meg. de még 
•—e mögötte 

<1 ouiiuur raj említette millióknfll
Sem én sem vállalatom tojást nem ojí 

tegetelt. nem halmozóit A vezetésem alutt 
álló hfitőházban. mint nyilvános raklár- 
házba, különböző felek, főleg bever/'d 
csoportok szövetkezetek é« h. / . „ ; 
raktároztok he télre tojást, de . imd. n 
tbiásmenniilséfiről tudomással birl a i;ö:. 
élelmezési minisztérium s annak felhasz
nálása és ára felelt csak a halósóg rem'e’- 
kézijeiéit. Romlott tojás a hütóhézból nem 
került ki soha, mindenki tudj;., hogy a 
budapesti egyike Európa legf el, hii!;">. 
házainak.

Semmiféle monopóliumot vá tolatom 
nem kapott, semmiféle monopoliszlílt!9 
üzletben részűnk nem volt. Az Árul, r- 
galmi egvedárusáffi üzletotben, m'm . 
gabona-, gyapjú- és papirakciótoin sem 
közvetve, sem közvetlenü' not i v< Iliink 
részt.

A vállalat, melynek élén állok ti ovi
század óta áll fenn és .jogosun í'og'.ilkozík 
élelmiszer- és árukereskedelem: k | Io n t, 
kötöttünk és kőtünk más cégu’J ' : " ■ 
sen üzleteket és kölöllünk az \. , I- 
mi r.-t-gal is, de csupán olyan 
nézve, a melyekkel mindenki hg.o,in 1 - 
reskcdhrtlk

Minderről Sándor Pál akó-- - ■íiu-lyc- 
sen. akár bármely megbizoill.' •íján I i- 
telesen meggyőződhetik nálam Hogy v I- 
lalnlom nagy áruüzleteket csittől - • ez >1 
a masvar kereskedelmet feji,•szil í
sem kifogásolhatja.

Budapest, 1921. február ti-én
Stern Samu

A Magyar ÉtelminerszálllU é« ArtrteregkctieW r.t. 
vezérigazgatója

Ocassió áraink 
mint minden évben, úgy e-idén i 
január végéig érvényesek

Nyakkendőhá& 
^i,gy0’,ltcn (Klotl'd-paloU) ór y. kérőiét, Pcák ferono-utca 14. kíáiii 

ÁrjegyaókiH 8 K ellonóben kfilitfltik! .

ííh „Tábortűznél
‘"nü gyönyörű hanglemez. •ul>

-ví minden képzeletet. Ismét ka.'ható 
fiiWágnar '<
||l pl’’ |AZ8ef-körUt 15. Flftk: Rádav-nt-

RENAISSANCE l
tardin d’HIver épületében 'J

lagymezö-utca 22/24. sz. á
éttermei megnyílnak | 

február hó 16-án |
szerdán .?

______________  * S
vj
aranyat 
I ittit

INGER ekaxerház
Rottenbillcr-utca 24

i Telefon Iónéi #2-04

BRILLIANST, » 
horribilis A 
áron vesz V

MOZGŐKÉP-OTTHOK
Hamtseshü

Dráma 5 felvonásban
Szén^ipóiynö

Szlnm/l 5 felvonásban
Előadások; 5. »/iT fa «VJ. értkorPénztár: délelőtt -1-n délután 3 órától

dobki.lt
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Súlyos szerencsétlenség 
a svábhegyi fogaskerekű 

vasuton
Egv IioesS lezuhant — Üre« 
sok voltak a mcntÖIádák

— A Hétfői Napló tudósítójától —
A sváhhegvd fogaskerekű vasúton e 

hónap 8-á 1 ’ ' . ó_____
A balesetnek négy súlyos sebesültjc 
t.UK

Február „
rosmajcrl ki lásl állomá
sán nz egy’k — utasokkal 
túlzsúfolt — kocsi r3s;n fé- 
kérés következtében I \dro 
intett és a másfél méter mé’y 
tolóvál ó gödrébe Tüh’r.t. A 
toló váltó nem á lót’, a *elyé

Négyen súlyosabb zuzódást, többen 
pedig kisebb-nagyobb sérülést szén- 
vedleh.

A szerenicscllenség után a sötétség
en az utasoknak kellett segíteniük a 
pálya kijavításában és a kocsi kieme
lésében. Két órai megfeszített munka 
után rndult ulnaik a vwut. A sebesül
teket felrakták a vasútra és az álb* 
mástól kocsikon szállították laká
saikra.

A vasúton a kötelező 
t>nn semmiféle kötszert 
és mint kiderült, ezek 
hetek óta üresek.

szerencsétlenség történt.

8 57* c-’c a va'Hít vá.

mentöládák- 
nem találtak 
a ládák már

jelentékeny. Amikor a helyőrség meg
erősítést kapott, a támadók elmene
kültek. Az n’pini (Borcommon-gróf- 
ág) csengői la>k tenva elleni támadást, 

az egész éjen át tartott ostrom után 
visszaverték. (M. T. I.)

Petiin, február 13.
Az ir mozgalom vezetőinek jelen

tése szei int az ir köztársaság hadse
regének fővezére, Collis, akinek fe-

is, a<ki pistolyt rántott elő és töbl z»r 
Barát Józsefre lőtt. Az egyik golyó 
könnyebben megsebesítette Barát Jó
zsfet. A stntáriális bíróság nem hozott 
ítéletet uz ügyben, hanem rendes bün
tető eljárásra utalta. A huJapadi ’*ün- 
tctőtörvéuyszék dr. Nedtíczky Géza 
táblflbi ró elnök lésé vei ma voi'ta fele
lősségié lladueh Dánielt és dr. Glei-li
maiul Lajos védelme után eiŐs bein
dulás bán elkövetett szándékos ember
ölésben mondta k' bűnösnek és őzért 
8 hónapi börtönre ítélte cl. Elrendelte 
a bíróság a vádlottnak szabadié *ra 
helyezését is, mert a büntetését a \lzs- 
gálali fogsággal teljesen kitölti.tfnek 
vették.

— Gázmiárgezés Balog Teréz 19 éven 
cseléd leány Bimbó-utca 39. raanfiti szol-

jére a brit kormány nagy vérdijat tíi- gíiati helyén a vólct'entil nyitv&lm.votti 
zötl ki, a legutóbbi rcstjca-rburyi ülkö- -£------
zelbcn az ír csapatok élén elesett. Az 
angol renlűr.ég megerősíti a hirt, 
mig a dublini hatóságok hivatalosan 
megcáfolják.

gázcsap mialt gázin ér gézéé* aaenredatt. 
A mentők •ulyua álla vöt bán szállítót, álc 
az Uj Szonjános-kórhá^ba. —- CaomoF 

■ Eizsébet 57 óvee mindenes & N?xvd.éfa
utca 19. számú házban levő «r;Mgá'ati 
helyén véletlenül gáímérgczé^t; 'ízen ve
delt. A mentők nyújtottak neki eteő se
gélyt.

— Életunt asrzony PalJó Jóascfnó 25 
évre ci>p&zsegédnó Rökk Siiláru ut-.» 
12. számú házban levő lakásán telaka+a- 
totta magát. Környezet© idejében &-zi«- 
vette az öngyiikoesÁKöt és levágták,a 
kötelot. A mentőknek mestereeges lég
zései sikerüli megmenteni az Bizonyt. 
Orvosi kenelé’re utasították &n t> hely
színen hagvták

— Öngyllkcs diák. A Császár-fii; dő L 
e-uelet. C8. számú szobáját eu HcíTmann 
Béla 18 óves tanuló mindkét kezén fel- 
vijgta a-z. ereit. A mentők részesítették 
el‘ó segélyben és a helyszínen hagy
ták

— Cunard Lina, a magyar kormány 
i koncesszióját biró hajóaáM társaság: 
irodái Vili.. Baroes-tér 9. Tulefon : Jó- 

| wof 53—23
I — Tagfelvétel. A Ponti Chevro Ka-
1 di«n lzr. Szentegylet folyó évi április 

havában tagfelvételeket ta t. Kik ® fel
vétel alkalmával a Chevva Kadisa kö
telékébe belepni kivárnak, kötelesek 
magukat legkésőbb folyó évi fobrttát hő 
végű; a titkári hivatalban Bu<u» pesten. 
VI. Laudfii-uteft 3 el "jegyeztetni. nvoJ 
a suH*éí’rs telén litert** táp is átvehető.

v.

Fegyveres csapatoK íreát^nadtaK 
egy Katonai vonatot Írországban 

Ostrom alá vetíéH a KaszárnyáKat — Ellett ez ir hadsereg 
fővezére — Forradalmi zavergásoK az etész országban

Dubfin, február 13. 
.Reuter.) A nullow-fraleei vonatot a 

miiltrenli pályaudvaron (Corki-gróf- 
ság) tegnap este körülbelül száz fegy
veres ember megtámadta. A vonaton 
h.irnúnc katona utazott, akik ellen a 
támadók tüzelést nyitottak. Egy ka- 
t< i.a meghalt, többen pedig megseb j- 
sültek, (M. T. I.)

Dublin, február 13. 
fReutor.) Rentryi Jelentés szerint a 

műit éjjel harminc főnyi fegyveres 
csapat megtámadta a brimoleaguei 
laktanyát. A támadásnál puskákat és 
robbantó Anniitokat busz: últrk. A 
helj őrség derekasan védekezett. A kár

— A zsidó hitköréég közgyűlése A 
Pásti teiaelita llitköaség vasárnap dél
előtt Székely Ferenc einöklósével rend 
kívüli kőzfij ülést tartott, amelyen Gá
bor Gyula főtitkár bejelentette, hogy 
néhai Ehriioh Mózes a posti Szén tégy let 
volt elnöke ogy 1U80 holdcs vasmegyei 
birtokot hagyományozott a hitköe.stg.e. 
Ez a birtok eddig semmiféle jövedelmet 
nem hozott. A hitközség most felpar- 
ccllíztatja ezi a% ingatlant és a szán- 
dvkáhc-3 a kormány is hozzájárult. A 
vételár 5 millió négyszázezer korfina A 
hitközc-ig kikötötte, H<?sry ez az öwzat 
alapit.ónyként kezelendő és az összop- 
ből 400 000 korona egyetemi hall*otók 
segélyezésére fordítandó. A közgyűlés a 

.. főtitkár fcejolentéoét egyhangúlag tudo- 
vcle együtt Környcit is, aki te jes raásul vette.

i ragyogtatla hang;'*. Jó j — Pécs város burgouyawtái!ttőja ■ 
• volt Wicdemann bécsi kaiil -nista is, bíróság előtt. M-S? 1917. év cte’én tőr- 

.............................. .. ’ ’ , A" tént ós annak idején nftítv feltűnést 
kelt tt. hogv a Pccs város burgonva- 
szíiks'gletérek beszerzésére 
Összeget clsikkas lottók. Dr. 
Ferenc Pécs város tanácsnoka 
bízást adott Révész Márk ma.gánhiva- 
taln knak, hogv nr« ven vac-son bur
gonyát vásároljon a város részére, 
esetleg maximális áron felöl. Révész 
azonban tudta, hogy a maximális 
áron felül szállítandó eladási ánr.t bi- 
rőilag nem érvényesítheti, kérte, hogv 
Pécs város helvezze letétbe a piaci ár 
és a maximális ár közöttmutnlkoző 
differenciát. Révész a’ónlatát elfogad
ták és biztosit’kképen deponálták a 
36.600 koronát. A hurganvns'óllttás 
azonban nem sikerült és Pécs vissza
követelte az átadott összeget. Révész 
azonban ennek eleget tenni nem tu
dott és igv került ma sikk szlá'- bűn
tettével vádolva a budapesti kirólvi 
buntetőtör’énvszi-’knck dr. Publiki 
Ernő királxl Ítélőtáblái biró elnöklete 
alatt mükö íVi tanácsi elé. A királyi 
törvényszék dr. Fábián Sándor ügy
véd beszédének megíhaMgatása 
eryhltő körülmények figyelembe véte
lével Révész Márkot hat havi 
tönre Ítélte el. Az ítélet jogerős.

—___ - ________ - — Népszám’.álá? mlal re dzlték el
•tette előtt?lefújta a mérkőzést. A kő-la román hulárzárt. A lteichsnost Bu- 
.. . — ---------- . ”f-.on főnyi karestből jelenti: A román kormány a

korlátokon át közeli népszámlálás miatt elrendelte 
február 15-töl kezdve a szigorú halár

adnak Romániába

először a m. kir. Operaháirhán, ezúttal i 
|a József főherceg jótékonysági akció’
javára. A hiiinevcs művésznő a Tosca < 
cíiniSzerepét énekelte ás fe'!é.né£C telje- 
*cn igazolta azt a párat’anul nagy ér- [ 
(teklődést, amely a mai operai cdő- 
Pvilúst niego’.'űtte. Az Operaház néző
terét a főváros legelöl; előbb közönsége 
foglalta le, közte a kö'földi missziók 
tagjai, József főherceg, és családja, 
Hegedűs Lóránt. Pékár Gyű’ ’., Rárczij 
István, a művészvilág és a sajtó kö- 

, zönsége. Jeritza Mária valósággal szén-

— A Petőfi-Tá sasé* fe’o’va-ó.n é e. 
VasárnoTi délelőtt fél 11 óraikor tar- 
tolta a Pctö-Társaság Mbruár havi fej- ! n,/r 
olvasó ülését a titttományos Akadémia 
filéster-m-ében. Pékár Gyufla elnök be
mentette, hogy a Társaság ezerszer 
ezer akció1’® szépen Lá’ad Ma is egy 
magát megnevezni nem akaró iroda
lombarát 100.000 koronát adományo
zott erre az alapra. Bejelentette to
vábbá, hogy a Társaság eróvi nagy
gyűlését március 13-án fogja megtar
tani az Akadémia dísztermeiben. Utána 
Szávay Gyula terte-ztette elő tii'-ári 
jelentését, majd Feranczi Zoltán, Móra

_   A 17 n 1.,,, A, r» n a acffllk

j zúciós sikert aratolt és egész este sza-
I kadatlanui ünnepelték a művésznőt és 1UblUííttl. 

te jé* másul vette.
fól

aki Jeritzával jött el hozzánk, bár 
Rózsa Lajos kiváló kvalitásait nem 
tudta feledtetni. Érdekes, hogy az elő
adás közben Ilire terjedt, hogy a 
Tosca szerzője, a nagyboté# Puccini 
meghalt. A hir sehonnan sem nyert 

- megérő s>i test, de a közönségnek meg
indító ftlkadom volt arra, hogy még 
nagyobb gyönyörűséggel merő!jön el 

! a Tosca csodaszép zenéjében.
— Bc.átiy a foatbnUmcccsen. 

o\astaik Varázs botrány színhelye volt tegnap

kiutalt 
Tic-hV 
meg-

I

Ferenc és Csathó Kálmán
fel. A felolvasó ülés után a «.«• ,
zárt ülést tartott, melyen a március
13-iki nrgygj-ülést készítenék elő.

— Szdzrser —-----------
Amerikából* Béc.sböl jelentik, hogy az. --- . -
tmiCTÍk'ii kormínv arra Wrte a telt mvgindull a *irva jalek. mely egyr.

oromnak tót-kel AmeriWH khilaal- i >*><»«” “ «®KrL ul.^a
toltak az MataíJst a lelt területen.' perceWnnkor mar minden olyan
Lekel az oroszokat nme.ikri gö^ak löiokeós, mely az eMontettej, 0:0 eml-

viszik ttevylba és olt PmUa rak.jik 
őket. (M. T. I.)' .1,..., t

— Kettős hallos gáMuérgeaás. Vn- játékosai.

társaság a Humgária-uti foolball pálya. Délután
I . ... r .... 1  1. ", H _ T»»i..í~.,/írzieíhárom órakor kezdődött a Terézvárosi 

esi Kttsiiwívci* wiu. * Torna Club és a Vll. kér Heti Sport 
öi<rzl ntasllfttak ki Club mérMzíse, molyét Síflsi Hugó 

] biró vezetett. Már az első percekben 
m>. rinAii.lt n rli.irv.fl íálck. llldv <rl?vrC

sániap a men őket az István-uit 85. 
számú hóiba hívták, almi Sípos Er
zsébet 60 éves nő és Ilorák Iforis 19 
éves csel cd leány 
védték, 
n ind n 
áttették ........... ..— .
rendőri bizoltc'iű ment a helyszínére. 
A vizsgálatot megindították. Mindket
tőjük holttestét a rendőrorvos intéz
kedésére a törvénva’ ” • orvostani in
tézetbe xitték boncolás végett.

— biűg nem írták ala az orosz lengyel 
békét Hetek óta néhány napoe időkö
zi leken hol arról kanunk értesítést, 
hegy aláirtok, hol arról, hogy nem ír
ták alá az orosz lengyel békét A w> 
k:'-'’ vajúdó béko Ügyében két na-ppaJ 
ezelőtt félhi utalos formában jött a tu- 
d'sitás hogy a ezerr/dést n felek mcst 
nt'r tény ebesen és vétr’a'resen aláírták 
A’:" rzálte't le ké'fi’jer a nap ré újabb 
Kir koz a távíró, hogy a ..Matin" je
le íf-'se «.:ft int hivatni''’ po’itkai kö 
r ■•■ben ba.ározottnn ki’nlontették ho ry 
’ 1c”''.vc1-otoí,z béke aláiiá’ónok « híre 
*'*r> előre kcra.i. Egyelőre csak a szovjet 
konnzny február 8 án ejiviittes ülést 
t'utott és ezen az ülésen Lenin nagy 
te:.'. dót ni ndot, anwljl.'en a békeszer 
reléi ste/őa ah'iri'ráf aján’otta. mer'

• <1 hm Cl*-’-- 'orr?;'" uirn kérdené 
a * €n-n< f2V’bc ’ bl. ere’1 mr.crtea b»*“ 

nz e- f z vil'rr't
f : i M;' te •’ O>> ráb n J r t 

M ria vasárnap este vendégszerepelt

gúzmérgczést szon-
Mi e a nw tők kiérkeztek, 

kettő meg’Ht. Az esetről érle- 
n főkapitányságot, ahonnan

cot vallott, összeverekedtek a mezőny 
4U.«,»Vw«.. Prockcno nekitóma.lt Já- 
nosstptak, a VII. kerii’eli Sport Club 
egyik játékosának. A verM<edésil>e be
avatkozott a Terévárosi Torna Clwb 
Ogv másik játékosa: Malu is. mire a 
biró néhány perccel a második fé idő

i. - .!•*. . A íz<t- I
■'jönséghől e$y negyvcn-Ctyen 
csoport vált ki, mely a 
bdhatolt a pályára és körülvette a ve- 
.el«Jdő<ket. Itt természetesen két pártra zárt. Égért nem.eiiCUUttvl. ni ivíiiiiaiMwii •• •• |' ...........
„szólva, caMianiar nv guk is vcrdied-! szóto 1-eulnzósl engwJMyt 
ni kezdtek í-s jó pír perei',’ l... 
amíg rendőrök jelentek meg a színen, 
akik a felháborodott kedélyeket lc- 
csillapitottáik.

— A tőzsde jótékonysága Schlanger 
Mór. a Magyar Kereskedelmi Takarék
pénztár igazgatója e nyomorgó gyerme
kek rémére a hitközség megliztsaból a 
tőzsde közönsége köréten gyűjtőt ren
dezett. amely Schlenger Mór adományá
val együtt mintegy 60 000 koronát ered 
inényezett ” " ” *
delmi 
*enyt 
beteg 
'oízat

Most Scblancer a kereske- 
alkulmazottak réwéro hangver 

rendez, hocy a tiszta haszonból a 
magánalkalmazcttak ré-téro üdülő 
létesíthessenek.
Harminchat százalékkal cmalke- 

’ett az adúhsíizette. — Franciac-r.zárban, 
Páriából jelentik. 1 ogy 1021 lm év- 
1 cn k " -ételt adó i ■ 'go 1204 412,000 
'ankét te-z ki. iri r.z 1000 B-s ével 
•emlpii 0*0 992 100 fiar.'.nvi vagyis 
arm'r-.' rt százalékot emelkedést je

lent. (MTI.)

után,

bőr-

• A hattyú tölti b® a VÍM*zinhá« • 
hetét is. Sterdán adják ÖtvoncdsiMtt.. 
Szombat este a ..Loute1 kerül rz.inre. 
Vasárnap délután, a ..Milliót*1 ismétlik. 
Szombat délután a ..M.vzatt.a Palit4*, 
a köríveit lát.vánj’Ofifiágnt játesr.úk >ry«r- 
mekelőadámi’.

• Búzavirág — Poer Qyntte.!, o kéti 
nagysikerű darab szerepel a Magyar 
Színház o heti játékrendjén. Jö.«'l vacír- 
nap délután P. Márkus EmiliávaJ • 
..Névtelen asszony‘‘ kerül színre.

• A Bucjukeringő Petrá&i Sári fel
léptével o hétem is MszAf kerül uslnrei 
a Városi Szinházbin. Kedden -;t,
pénteken A zsidónk fzorepél a müs.iron. 
Jövő vasárnap délután a Uaiment ad
ják.

• Oífenbaoh minden wte stinro kerül 
e héten is a Király Siznházban. Jc'5 
vasárnap a „CigányKróíné’* viu mű
soron.

• Zangwill ui komédiája. .Jkkikeí 
felvet a pén*'*. melynek bemutatja 
szombaton volt a Belvárosi Szintiázban 
hétfőit szerdán, pénteken, „A huta em
ber" kedden, csütörtökön és szombaton 
szerepel e hét játékrendjén. Holnap és 
jövő vasárnap délután ..George Bán
dint'* játeczéíc.

• A nagysikerű Bálklrályné egész hé
ten színre keiül a Revü Színházban. 
Jövő vasárnap délután a ..Szilveszte’ t*‘ 
játsszák A délutáni előadások mindegyik 
színházban 214 órakor kezdődnek éa 
mérsékelt helyáruak.

• Király Ernő, mint ezobaur. Ezea 
n címen hoz kitűnő riportot a Színházi 
Világ e heti •KÁina. mely beszámol 
azonkívül nagyszerű fényképekben a
.Búzavirágról". Szemtelen Klza ft leg

frissebb pletykákkal szolgál hű olvadó
közönségének.

• A „Szerelem vására** ■ Royd- 
Apollóban. A nagysikerű flnrrit k-iteiL 
mát a „Szerelem víteArá'M. amelv két 
esztendő óla sűrűn kerül színre a Víg
színházban, mint a tavnlvi nemz 
közi drámai termes legkitűnőbb da
rabját, filmre a'kataiaxla Jót Map, « 
logebő rámet fllm-erdező. Ennek a

I

tartott, | — A könyvfogadási engedélyeket
pénteken publikált;, a Magvar I.ovaregv- 
íel. A sok pályázó közöl összesen tizenöt 
kapott az idei évre működési cngedélvt. 
Ezek névsora n következő; Abonyi Ödön, 
Ad'er József, Aucr Bertalan. Barabás La
jos, Bauer Aladár, Deutsch Zslgmond, 

, Gyöngy Lajos, Járóbek Kálmán, Tatív
Vilmos, Teplánsrkv Bertalan. Tcrray 
Gyula, Weiner József. Agai Arllhur. ka
rul |ni fotelé Gyula és szotvori Szolvorv 
Samu. A három utóbb e lovnregvlet pá
lyáin ez idtóm először működik.

— Statárium után rendes bírói eljá
rás. Néhány hőrappal ezelőtt n budn- 
vádolt rre".,v’sti bünt«’tőförvén”sr<k, 
mint rctftönihMö bíróság elé állították 

' Raduc.h Dániel szerelőt, akit az ügyész
ség gyilkosság büntette rimán vádolt 
meg. T’nd-urh tlzenégy ewtendőu ke- 
re«zl'"'l Barát Jó’ser fővára* I aUlazt- 
n’l lakott. Tnnalv jtrtl'ii eleién Barát 
ŐS- ’rx rsz''lt a feles’ ével és n elvó-

I dúsba beleavatkozol! Raducb Demeter • fllmoedt ugyanolyan diadaUna* • pá-

t.UK
rinAii.lt
nekit%25c3%25b3ma.lt
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Vas és fémmunkások mérkőzése pedig áron vásárolhatta 
bírói tévedés folytán félóráig abbamaradt legjobb értékeikéi a
* '■■'"í ttntxaM- Mán Í°W««^ ’ Parisban koronába ástzámitva 26 ezer

tyafuUwa, mint a <%ónpa<H műnek. AI 
„Míutone Dmbarry“ után ez a máso
dik német iiUn, amelyet Amerika is! 
jó taxiik s Mia Menj, aki a fil'nxm Lavi- 
nia Mcrkttui-ot adja, ugyanolyan hí
res primadonna ma Auicrikában, 
mint Pola Negri. Megrendelése a fllnj- 
nók abszolút irodalmi, közreműködői 
a német szinjál';zás légii lusrtrisabl) 
egyéniségei. Albert Steiiuúckben olyan 
kvalitást ismerünk meg, mint a 
„J’accuse" Severin MAT&ában. Nehéz 
a döntős, melyik ért.'-kesébb: a szin- 
jMuli, vagy a filmbeli „Szerelem vásá
ra". Az évad eme kimagasló, s a fii ni 
fejlődésvonalán kétségkívül legjelentő
sebb mű előadásait a Royal-ApoTlo 
hétköznapokon 5, 7, és 9 órakor, va
sárnap és ünnepnap negyed 4, 5 %7 
és J49 órakor kezdi. Jegyek Bárdnál 
is. Jegyek elővételiben is kaphatók.

• A Szloiliai kastély az Omniában 
Tamyiicözően érdekes film .. A asiciliai 
kastély, amelyet a párád Grand Guig- 
ao) művészei játszóitok el Olaiworszáít- 
bea. A feledhetetlen hatáeu filmdrámát 
magyar dráma előzi meg: » „Lidérc
nyomás'*. atmelyot Gellért Lajos, Pártos 
Gusztáv és Lux Maj-git játsszák. Az 
előad áeok köznajKkon fél 5, fél 7 ás fél 
0 órakor. vasárnwp és ünnepnapokon 
fél 4. egynegyed 6, 7 fél 9 órakor kez
dődnek. Jejrydk Bárdnál i«.

• Mozgókép Otthon. Páratlan siker
kíséri az nj műsort, amelynek, fény
pontja a gyönyörű Muri® Jakobiná leg
újabb brilliáns alakitásn. a ,J5zénki- 
rálynő“ (színmű öt felvonásban) film
ben. amelynek keretében színre kerülő 
egy lxitótdal Reményi Béla szerzeménye 
és Mihályi dr. énekli nagy sikerrel. Az 
nj Nordisk mostermű ,.A hamis eskü'* 
(öt felvonás) a műsor másik filmje, 
•melyen még egy hallatlanul mulatsá
gos amerikai buileszk 
Fathé Journal szorcpel. ... .. - .

• A Szk-UUH kastély a Tivoliban.
Okuszorsrógöon jútszák francia szinő- 
twxik ezt a fűmet, amely megkapó drá
mai vázlat és természeti látvány ossá
gok szőnek keresztül-kasul. A dráimAt 
„Elcserélt szerep** címen egy kétfelvo- 
nósos amerikai lxirtesik. awnkivül ■ 
egy kis cgyfelvoDÜsos 1 
meg. Az előadások köznapiakon 4. 61 
és 8 órakor, vasárnap és ünnepnapo- ■ 
kon 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. '__ __

• Szett tmihály Wernsr E. köakedVoB egy erűi tett kJ.
mmvájoml. p/ TE^Badape^ Bvv

Cor«o e hej ma«.r<ln. A krttaO SUT- . NépUíet A ,, , &
dráma leUlűu-seröon érdekes sujotje, I

Ía mérkőzést.
MTK—BTC 4:1 (4:1). Millenáris pálya. 

Erős iramú, gyors mérkőzés, amelyen 
azonban az. MTK abszolút fölényben volt, 

j Az MTK góljait gyors egymásutánban 
érte el Károlg, Orth és Schlostér résén. 
A félidő végén Szántó szerezte meg a 
BTC egyetlen gólját.

Szünet után a játék eldurvult és a bíró 
súlyos faultok miatt Orth és Károlu 
MTK játókosokat és Kangaurekct a BTG- 
től kiállította. Ezután csak mezőny jálétk 
volt.

VAK—FTC 1:0 (1:0) Cllői-ut. A vasár
nap legnagyobb meglepetése. A bajnoki 
lista utolsó helyezettje, a BAK nagyszerű 
játékkal, jól megérdemelt győzelmet ara
tott az FTC fölött. Különösen a védelem 
JáUíort páratlan lelkcndénel. míg •?. ?‘van Kev“ röRe,!'“t
FTC csatársorának lővőképessége mintha 1 '>OSV í'Cv kis szellő, esetén már be ki
esődül mondott volna. Az egyetlen gólt ” * ’
Strasser rúgta. Kitünően játszott még n 
győztes csapatban Fórika cs 
koliburger teljesen leörl.

TTC—VU. Kerületi SC 0:0 
úti pálya. A mérkőzés végig 
n győztes gólért való küzdelemért, amely
nek vége nagy botrányba fulladt. Erről 
u botrányról lapunk rnás hdyéü számo
lunk be.

Törekvés—Vas és fémmunkások 2:0 
(110). Épületes botrány volt ezen a mér
kőzésen is bírói tóved'ésből kifolyólag. A 
7-ik percben ugyanis Micsinay a TSE csa
tára kéznél leütötte a lalxtát és úgy továb- 
lntolta a hálóba. A Wró gólt ítélt, a Va
sasok nem fogadták cl és levonultak a 
Pálijáról. Közben feleseiéi miatt Rákosit 
kiutasította a pályáról Ngul Dezső biró. 
Félórái tanácskozás után a’ Vasasok haj
landók voltak folytatni «. játékot, termé
szetesen Bákosi nélkül. Fölényben voltak, 
de gólt nem tudtak elérni. Zalykő meg- 
sénüJl továbbá és így kapja a második 
góR a Vársas Vrik révén.

Kispesti AC—MAC 2:2 (0:11 üllői-nt. 
Az atléták csapata rendkívül megerősödve 
állt ki, míg a KAC több tartalékkal ját
szott. Bodnár, Fodor. Rácz. Kehrling ját
szott a 3MC-)«n, akik jó formát produ
káltak « KAC tartalékos csapatával szem-

Szabó. Ni-

II nngú ria- 
du rv a volt.

(« a legújabb
(3. 5. 7, 0.).

Z.tv, HUSI "A I * l11 ; a,,., vnn.poirtVj.l KZUIQ.
koamxiia előzi I,x?n- *s döntetlen eredményt értek el. 
maíiokon 4. «In™ ?’ cnlárok Wke. jSfeká-

nak köszönhető. Az első gólt Bodnár 
. rúgta, majd Elsenhoffer kiegyenlített. 
[ Szalnv rúgta a második gólt, amit Kiszel

2:1 (1:) 
Baubach

melyet Pakol* József irt út filmre, az ... ,
eredeti mü teljes hangulatát híven tükrözi ' r

De 
ebben a 

Gunnar 
művész. 

incs- 
egyik

■ Újpest. Bíró Lalitg Frigyes.
Budapesti Egyetemi AC—Budapesti 

Sport Emilét 3:1 (*2:1). Bíró Lcschcditzkg 
Kálmán. Millenáris pálya.

Ékszerészek . Sport C__
Tcftgyal-orlók Kőre 5:1 (3:1) Amcrikai- 

®RV ut. Biró Puskás Tstvún.
3MV gépgyár—Kőbányai SC 2:1 (1:0) 

Kőbányai-ul. Bíró Scéff Károly.
KAOE—Vasklub 7:0 (4:) Thököly-ul. 

Biró Kreutz Fülóp.
Nemzeti Sport Club—Munkás TE 5:0 

(3:0). Biró Auspit: Miklós.
Testvériség—Erzsébet falvai MTK 2:0 

(2:0). Biró Nagy László.

Mttkay Margit és Pctrovich Szvetisluv a j 
főszerepekben nagy dránwi erővel, kitűnő 
játékukkal és megjelenésük azuggeszliv 
varázsával a filméi az idei 3zezőn attrak
ciójává avatta. A kifejlett művészi íz
lésről és tudásról tanúskodó rendezés 
Balogh Bélát dicséri. Egyidejűleg 
kacagtató Mai Lmdcr-vigjéték szerepel 
a műsoron

• Az aj Qunnar Tolnaas film az 
Urániában. Akit a seerencne a tenyerén 
hordoz és akit hírnév, dicsőség öves: ar
ról saól az uj Gunnar Tolnáét-film. 
az Istenek kegyeltle nemcsak 
fllmten, hanem az életben is 
Tolnacs. Hihetetlenül népszerű 
Pórat'an cteranciája és játékának 
IcrJkéletlen kőnnvedsége a világ 
legelső fihr.riű.vésrévé tette öt. Legújabb 
filmjét is akkora bir előzte meg ná’unk, 
hogy valóban nem csodálhatlak itteni 
nagy sikerét rem. Az Uránia uj műsorá
ban 5, háromnegyed 7 és fél 9 órakor 
motelja be az uj filmet.

2H) (1:0)

uiuooi na;.oKia
Club—Budapesti' és villamossági

Szenzációk az első 
football-napon

Vasárnap délután kezdődtek meg a 
tavaszi bajnoki mérkőzések és már ar. 
rk*ő napon ívngv snervrúriók történteik. A 
nagy jótékformbában Féuő Ferencvárosi 
Torna Club c,uM>"»a vereséget szenvedett 
a bajnoki lw*ta utolsó helyezet tjétől a Bu- 
depcsti Atlétikai Klubtól, amely rendkí
vül érbfikes két ponthoz jutott megérde
meli győzelmével. Páratlan botrány szín- 
Iwslva volt továbbá a Hungíri«-uti sport
telep. ahol • Terézvárosi Torna Club és 
a VII. Kerületi Sport Club esaptta mér 
körött A játék végén a mérkőző föle 
öesac'C'e' ettek ét a közönség egyréarr 
te bele a* Ikosott a botrányba ngy, hogy 
mák rendőrök könbetéoftévnl tudták el- 
rttatete • verakedáUA A TAreirér—■

A tőzsdei helyzetről
Kedden mint előrelátható volt lé

nyeges fordulat állott be a tőzsdén. 
Hegedűs pénzügsminiszter vasárnapi 
beszédének hatása ,'latt a spekuláció 
is megnyugodott és a közönség józan
sága mellett szól, hogy lebonyolítások 
alig voltak, a bankok által bekért pót
fedezeteket mindenki gyorsan lefizette, 
sőt az alacsony kurzusok mellett véle
ményei vásárlások is voltak. u"v ho/v 
n kontrán in csak ré zleges sikert tu
dott elérni. Azonban kétségtelen, hagy
tok, akik árrombolásra dolgoztak, 
rúttal tnóg is nagvon sokat kereshet

tek, mert &z árnivót még a külföldi 
paritás alá is |e tudták nvomni. ugv 
hogy a tíüföWi tőke ogv időben M .

ciót tovább feniartani.

csökkenése és n# 
a cső. 

miatt a fogv.’.v.t 'k 
Nagyon

I

Auer-harisnya gyártását is minimálisra 
kellett csökkenteni. A társaságnak 
csupán a földgáz üzletei mutatkoznak 
rentábilisnak, azonban eveket is most 
likvidálják, úgy hogy ez az üzlet sotu 

A Slavonia ju- j marad meg.

össze Budapesten 
Amikor a Nastcif

koronáért L hetett értékesíteni, ná
lunk ugyan akkor 15—16 ezer I orona 
volt az árfolyama. / ' .i ‘
gíxszláv jegyzése pedig 1275 jugoszláv | 
korona volt, ami 5100 koronának felel , j 
meg. holott nálunk 3800 korona körül 
hullámzott az árfolyama. Nagyon tér- L 
mészeles, hogv ez a helyzet nem ma
radhatott meg és a közönség meg
nyugvás-ára az ámivónak lényegesen 
meg kelleti szilárdulnia. Hogv közben 
sok kis ember vérzett el. az a bankok 
könyörtelen eljárásinak szomorú 

i eredménye, de sajnos ma, mikor m'n- 
denki a tőzsdére tódul, ez szinte elke- 

j riilhet* tlen. A sok bank és bankcég 
olyan kevés fedezettel elégedett meg.

í Fájfe lábakra cipit
| Felvilágosító irat Ingyen és bérmentve.

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymező-utca 17. Igazgatók; Keleti és Ribnct
9. SZENZÁCIÓS FmBRUÁRB MÜSOl I
Kezdete fél 7 Kezdető (dl 7

1 Hamis fogakat
“ ..■K "

; Briliiánst c
Ékszert
Platinát H u

■c

Antik tárgyakat s CZ> :
IFárobflf r^fli modem
HCpUfiCl olajfestméiij'eket

Dísztárgyakat
NEMZETI ROYAL ORFEUM 
w 3Schroeders w 

a világhírű gladiátorok és a nagy
szerű színházi és v.nr!?,Ami’sor

j lett következni a kis emberek pusztu
lásának. Ezért mi nőm a iáiéi .-•sokat, 
hanum a bankokat és a bank ■’veket 
okozzuk. akik könnyelműen 1k visz k 
a kis embereket házárd. erejüket túl
im I a dó íigv 1 et ek be.

Vasárnapi magánforgalom. Bár a 
hangulat bizakodó volt, kötés a ma 
délelőtti magánforgalomban nem sok 
történt. Délit 2440—50. Őfát 2900— 
20-ot vásároltak, s kereslet volt a 
Phöbus, Láng, Schlirik és Lipták iránt. 
Dollár 513—14, márka 902—04. lei 
706.

Wo:ss Fűlöp — a Kereskedelmi Bank 
elnöke. A pénzügyi világ és a bankok 
vezetői köTeben általános egyhangú vé
lemény fejlődött ki a Pesti Magyar Ke- 
reskedc’nsi Btnk elnöki székének meg
oldott betöltése törül. Mindenki termé
szetesnek találta, hogy erre az állásra 
eg.y1umgu.teg Weiss Fütöpöt, a bank ed
digi ügyvezető atenökét kell megválasz
tani. Az kcazgatóság Weiss Fülöp egy
hangú mcKvátesztásával a bnnk felvirá
goztatása körül szerzett érdemeit kívánta 
elismerni, egyúttal pedig a bank ügyei
nek az eddigi szellembon való továbbve- 
zctésvt célozta.

A Magyar Általános Takarékpénztár 
RMzvény-Táisaság a február 17-iki ren
des közgyűlésnek f. 10,879.323 K 06 f. 
tiszta nyereségből 40 K osztalék fizetését 
fogja javasolni az eddig fizetett 37 K-ás 
.'óffn-agyohb osztalékkal szemben.

Támadás egy uj villanyláiup&gyár el
len. Abban a hírlapi harcban, amely az 
utóbbi na;.oklan a Just féle izzólányja- 

, ■uiauiv^agi gyár és az Egyesült 
^zolámpagyúr és a kartell között ki
fejlődött. szükségesnek tartottuk magát 
a Just-félc gyár vezetőségét megkeresni, 
akitől a következő tényállást hatottuk: 
Mononólszabadalom a ..Wolframlámpa. 
elő().lJiulsiá.ra‘‘ M agjarorsaági-a n étere 
nőm létezik. Ilyen szabadalom csuk 
Amerikában van. ahol dr. .Tust Sándu 
és Franz. Hanaman névre szól Az Ö&zu 
szos többi államokra csak a Wolfraan- 

; *z-ál egyes, igen különböző C:.';?li t ’ 1 
iái vannak szabadalmazva A .Tust 1 

--------------- saját uj és 
, bejelentett szabadalmuk állnak rendé.

1 a szabad eljárási mó

0amo AtojoBe

Az
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IPARMŰVÉSZETI MUZEU*
■üti/gyainak iwAzodpödáDyai,

ATársadahniEgyestlIotek Szövetségi

Főúri és l<íH8nb5zö magánbirtokig 
•zármaaó régi óa modern festmények: 
/Oewe Bass.n°, Cranack, Duck, Frankén Halt, Hamiltoa, Hottmann. Honthirsf, Jam 
teás, Meer, Parniagianintt, Rosa di Tivo.i, 
Kugendas, blrottí, Savery. Scieta, Táborn. 
Toorcnvltc? v/yek, Wouiet?. R. Alt. Boldin 
Daffuwr Diaz, rügir. Isabcg, Lenbaeh, Ma 
kart. Rigait, Ranftl, S'chrotzb’rrn, Spttztvcn 
narc.Mt, tJenrxtu-, Bihari, Borsos, I3ölm> 
B:uc;, Lotz, Mnrko, Mérzölv, Munkácsy, Pa. Roinbiurr, bzikely, Zichy stb )

Nagyórlékli iparmilvészeti tárgyak: 
•zUst tarnak ( Báíi ory.-.erieg, Hann Sebe:- 
tyén-zerleg stb), porcelánok (két rreisse i 
keiMtíM, b c-.t ttl ikes Lkép’-vei stb.) fa- 
iantzol; (Hol (5, la!a stö.’. régi kínai é. 
Japán c o’ern »ák a XVI., XVP. 6« XV.it. 
•zaxndbűr, bromoir, aobe-tnek. tzOngcgd. bátorok stb kerfi nek e.a tásra

KiátiHás: 1071 •ebrtHr t7-től 20-ig, d. e 0-t< 
<1. n. 5-lg.

Auleli: mi. r,bn>u „.,41 a ,,
•-Mól, va-árna.) 4. e. Jó-Mc és d. n ■/,<-.

?íe»sjóXue.Va HijíuirAlr. 00 korona, II usz! 
rcc.Sk ntiKu! 40 korona.V. Kerületi Sport Club— Vili. Kerületi módjai•Sport CU„ (O:„. n:ró k>nP.,Senh^iPa"^r=S'

, bejelentett r‘
VÁC— Föo. T. Kor t:l (2:1). Bíró kezesére hanemc,,).-. AlfrM I “czic7v-‘e' bánom a czxoL.ta wu'iruisi mc

dozatok egész sorozata te. Gyártása te
■ re e^ész természetesen semminemű jo

C-san fennálló szabadalmat sérteni nem ' 

KOZO&ZBASM ? röa ij Visaont nem js fog sikerülni azt a ,ik- 
1,1 | Cl‘’t tovább fentártani, hogy léte nők

egy oly fazólámpagyártási sza-ljadalom, 
amely — mint őzt az Egyesült Ez.’, ré’ 
srt-rol elhitetni szeretnék — egérz or 
<zágok világitási fogyasztását egyes vál- 
'álatok korlátlnni nyerészkedésének és 
valutaüzleteinek kiszolgáltatna. Ilyen 
szabadalom — szerencsére — nem ’i*- 
z.k Minthogy azonban a kartollből k'- 
induló Ihirdetiés Iztfrljolfan gyanü-dtást 
előlegez, annak szeiau ellen a mai na- 
pon a . Just‘*-gyár igazgatású,a a sajtó
port megindította.

Gáz fogyaszt ás _____v..-u-Jt
Ancr-társaság. Az utolsó, időben'a 
' ély gáztermelés r*Í2“ g f. 

dlanyhasználatrn térlek át. 
rmószetos, hogy ezt az Áttér-társaság 

' erősen megérezte, mert ennek kő. 
keztéixsn a gárvilágiftU fenntart isá- 

a létesített nevezetét erősen meg 1------------------ --
kellett emppantania, de ezenfelül «| „ÚJSÁGÜZEM- H.-T. BUDAPEST

í»‘..en
! • é:ell Iroda: VI., AndrÁSöv-ut 5. :: Teleftm 130-flú

fog és így a konku7rens'‘;éUr;n’kS I U’ 'rp!°fon: 62
tett nyilatkozat célzatos, de fetes’ - ---------------------H9B8YAR STIÍBÍ0

Budapest, V., Dorotlya-ulca 8.

a Nem réti Szalon tei mciben 
1921 április !

KiHf.tr <»nh£tgI. c'só'an :'’ mesterek alkotásai: > Képek, szobrok, szőir.exc .. bronzok, porceilúnok 
es más iparművészeti tárgyak. 4

í B ieienh-seket elfogad az iga;-,u.óság: 
j BUDAPEST, V.. bc o.tya-tifca 8. sz. 

telHon: I5e-r>. 7t-74

Felelős ./frl , >Z(5;
SZOMAHAzv ISTvAN

Túrsszerkcszlök:
Dr. ELEK HUGÓ és FAJOK MÁTYÁS

KiHf.tr

