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Kedden kezdődik 
a londoni értekeztél 
Előzetesen a legfőbb tanacs 

tart Uiést
Lloyd George Hémetoraxág ellen

Budapest. február 20.
(A MTI. magánielentése.) A Petit Pá

risién jelenti Londonból: A londoni érte
kezletre inár mestettek minden előkészü
letei. Tegnap réssel Llovd George elnök
lésével minisztertanács volt, amelyen a 
legapróbb részleteket is megállapították. 
Maga az értekezlet csak kedden kezdő
dik a St. James.palotában, de az is meg
lehet. hogv csak szerdán kezdik el. Lloyd 
George és kollégái szükségesnek találták, i 
hogy az értekezlet előtt a legfőbb tanács j 
tartson néhány ülést, hogv megbeszélje j 
és rendezze a legfontosabb kérdéseket, ; 
amelyek a sevresi szerződésből folynak. , 
Ezek az előkészítő ülések bé'.főn délelőtt | 
és délután lesznek az angol külügyiül- , 
nisztérium nagytermében és kedden is j 
folvtatni fogják Őket, ha a hétfői két 
ülésen nem készülnének el az anyaggal.

Páris. február 20.
Havas.) Lloyd Georaenak az alsóházban 

tartott beszédéről a Temps a következő
ket írja A Csatorna mindkét oldalán 
lakó népek megegyeznek abban, hogv 
példátlannak találják ha Németország 
nem teljest.éné fizetéseit. Amíg Német
ország pénzügyi zavaraival hozakodik 
elő, hogy ne kelljen fizetnie, teljesen 
hiábavaló bármilyen fizetési módozatot 
javasolni. Franciaország békét akar és 
minden szándéka a békés megegyezésre 
irányul. Most azonban itt van Német
ország kihívása. Ez a kihívás dr. Simons- 
nak három egymásután következő 1>*- 
szédében foglaltatik s abban a féktelen 
kampányban nyilatkozik meg. amelyet a 
Rajnán tini a párisi egyezmény ellen foly
tatnak. Igazolja ezt a kihívást a német 
kormánynak az a határozata, hogy a le
fegyverzési eljárást megszüntette. Dr. Sí- 
mons azzal a szándékkal iön Londonba, 
hogy Brockdorff-Rantzau mintáidra nagy 
zajjal lemondhasson. Március első nap- 
iaihan már mindennel tisztában leszünk. 
Mire valók a további bizonvitékok és 
határidő? Ha részünkön az igazság és 
csak az erőszak alkalmazása van há:ra, 
akkor az angol tengerészet hagyományos 
receptje szerint kell eljárni: Gyorsan és 
erősen ráütni az ellenségre. (MTI.)

fi hét török delegáció 
megegyezése 

Kemal pasa Párlsba utazott
Pár is, február 10.

Eddig még nincs végleges határoazt 
arról. hogy mely napra hívják meg a 
londoni értekezletre a török és a görög 
megbízottakat. Azt következtetik ebből, 
hogy előbb megállapodik a két török 
delegáció egymással abban, hogy egye
sül egy delegációvá. Remélik, hogy ez 
a megegyezés létrejön. Tewfik pasa 
magas kora és a hosezu utazás fára
dalma dacára a következő nyilatkoza
tot tette.

— Minthogy Törökország sorsa forog 
veszedelemben, ineg vagyok győződve 
arról, hogy sikerül eloszlatni a nézet
eltéréseket. Én magam minden befo
lyásolna) arra törekszem és bízom ab
ban. hogy a nacionalisták veeztője is 
*ri teezi hogy Törökország érdekében 
kiesnközölheesük a sévresi szerződé* 
méltányos és igazságos revízióját. (MTI.)

Róma, február 19.
Stefii). Kemal pasa itt tartózkodó 

■ációja a Párásban levő kemalis- 
■ól vett távirati értesítés követkéz- 
» ma este Párisba utazott. (MTI.) I

DiilBdezöben az orosz boMzmus
Egész Oroszországban kihirdették az ostromállapotot

289 ellenforradalmi szervezet, 4305 kivégzés
Egy Finnországból érkezett távirat s 

egy orosz híradás, mely hivatalos 
orosz forrásból ered, art a szenzációs 
hírt közli, hogy Oroszországban a bol- 
sevizmus veszedelemben forog A szov- 
ietlkormány helyzete oly súlyos, hogy 
egész Oroszország területére kénytelen 
volt kihirdetni az ostromállapotot, a 
pétervári kormányzóságban lseiig, 
ahol a szovjetrendszer teljesen düle- 
dezőben van, a statáriumot is kihir
dették. A kormány egyik hivatalos 
lapja tömeges ellenforradalmokról ad 
hirt s az ellenforradalmi szervezkedé-

Hegedűs javaslatai 
a Ház előtt

finárássy tlkedvetlenedett — Ki tesz a 
be.ügymtnlszter — Sándor Pál a sziléziai 

szénszállításokról
— A lluia Napló tiMiitó iátót —

A politikán események hanyatlóban I 
vannak és mindenki abban reményke- I 
dik. hogv a következő heteket a nem
zetgyűlés komoly, csöndes munkában 
fogja eltölteni. Ezt a munkát pedig 
Heaedüs Lóránt .pénzügyminiszternek 
szombaton benivuitott hét nagy fontos
ságú javaslata foglalja le. Már hétfőn 
megkezdik ezeknek a javaslatoknak a 
tárgyalását és gróf 1 eleid Pál minisz
terelnök abban bízik, ofigv

szerdán már a pKm»m tár
gyalhatja valamelyik pénz

ügyi javaslatot.

A napokban hire járt, hogv a kor- 
mánvprogrnmm vitájának tárgyalását 
azért kívánja napirendre tűzni a kor
mány. mert ahhoz gróf Andrássá 
Gvula is hozzá akar szólani és ez al
kalommal igen fóntos nyilatkozatot 
tes£ Ezzel szemben az az igazság, 
hogv az uj ülésszak megnyitása miatt 
természetszerűen egyetlen tárgy sem 
lehet előkészítve a bizottságok által. 
Miután azonban a nemzetgyűlés már 
amúgy Is igen sokat szünetelt a kor
mányéinak nem ki.ánja az. újabb 
pihentetést és igv inkább a kor
mányprogramul vitáját veszi elő már 
csak azért is, hogy az öttagú uj ellen
zéknek ne lehessen az a kifogása, 
hogv ebben a vitában nem vehetett 
részt. És az uj ellenzék információink 
szerint ki is fogja használni cr. alkal
mat és komolyan, de élesen kívánja a 
kormányt kritizálni Mindez azonban 
nem jelenti azt. hogy Andrásig nem 
mondana beszédet. Valószínű, hogy ha 
ilyen szándékai vannak, három napon 
belül ezt meg U teheti. Tény azonban 
az. hogy

Andráasy az utoltó napok 
bán nagyon elkedvetlenedett,

| sek és lázariási kísérletek aallutlanui
i nagy számát jelenti. Ez a lap a kivég- 
i zeltek és börtönrevetettek oly ijesztő
statisztikáját közli, mely méltán fog 
megdöbbenést kelteni az egész civili
zált világban.

A k’t távirat a következő:

Bécs, február 20.

(A MTI. niagánjelentése.) A Daily 
Mail jelenti Helsingforsból: orosz
szovjelkormány egész Szov pdoroszor- 
szág területére kihirdette az ostrom
állapotot, Pétervár, Nisnij-Novgorod 

ami megint pártalakítási kísérletével 
van összefüggésben. Reményeiről még 
nem mondott le, de politikai körök
ben mindenesetre nagyon különösnek 
látják a hosszú huzavonát, amely a 
keresztény pártbs való belépését meg
előzi. Hírek terjedtek el arról is, hogy 
Andrássy meggondolta magát és ha 
Apponyi nem csatlakozik, akkor 5 sem 
vállalkozik erre a lépésre. Ezt sem le
het azonban határozottan állítani és 
Andrássy elhatározása ebben a pilla
natban semmiféle irányban sem biz
tos. Egyelőre el van kedvetlenedve és 
vár. Á kisgazdapártban azt beszélik, 
hogy az elbednetlenedésben nagy ré
sze van az entente-hatalmak bizonyos 
újabb keletű elhatározásának is.

Ma már kevéssé foglalkoztatja a 
pártokat az a kérdés is, hogy

k| lesz az uj belügyminiszter?

E tekintetben a kisgazdapárt hatá
rozottan állást foglalt Gaál Gaszton ' 
mellett, aki hajlandó is lenne most 
már elfogadni a tárcát. A miniszter
elnök legszívesebben látná ebben a 
fontos pozícióban gróf Bethlen Istvánt 
vagy gróf Ráday Gedeont, esetleg 
Tomcsányi Vilmos Pál igazságügymi- 
nisztert, de nagyi abecsüli Gaál Gasz- 
tont és fldódi-Szabó Jánost is. akiket 
leginkább emlegetnek. Valószínűiig 
azonban ugv fogja megoldani a válsá
got, hogy a szövetséges pártokban 

i emiatt ne keletkezzék rossz hangulat. 
| Mind sűrűbben esik szó Benárd 

Ágoston népjóléti miniszter távozás*
• ról is. Ebben az esetben

Huszár Károly lesz a nép
jóléti miniszter,

amit a minisztereliftk politikai szem
pontokból is igen fontosnak tart, mórt

|és Perui kormányzóságokban pedig a 
sfatá-rramotA pétervdri kormányzóság
ban a bolsevi ta redsz^r teljes n ö «-
Nzeumlik. A balti flotta valamennyi 
egysége á tpártolt a szovjet ellen (elei- 
le?

Bécs, február 2<>
(.4 .1/77. magán jelent ése) Az Izve»z- 

tia című szovjetlap közli, hogy a múlt 
év második felében Szovjeloroszország 
12 kormányzóságában 280 e|l^forra
dalmi szervezhet lepleztek 1c és 147 
lázadás; kísérletet nyomtak cl. Ugyan
ezen időszak folyamán 4305 embert 
végeztek ki és 28.940 e.mb<*tr vetettele 

i börtönre-

Huszár személyét igen alkalmasnak 
tartja arra, hogy a szociáljemokrata 
munkásságot is megnyugtassák.

A hét eseményei közé számit az is, 
hogy szerdán Sándor Pál képviselő 
nagvfontosuságu interpellációt fog a 
kormányhoz intézni a sziléziai szén- 
szállítások dolgában.

(Az angol bankok 
és Középeurópa 
Csak az angol kormány 

garanciája meileil adnak hitelt
Bécs, február 21

M MTI. magánjelentése.) A Neue 
Freie Presse jelenti Kopenhágából: 
Lloyd George-nak a felirati vita során 
az angol bankokkal szemben elhang
zott az a szemrehányása, hogy a ban
kok u középeurópai országok támoga
tását nem elég szeretettel karolják fel, 
pedig feladatuk volna, hogy az angol 
Unitéit előmozdítsák, a City köreiben 
nagy feltűnést keltett A vezető pénz
emberek jogosulatlannak mondják ezt 
a vádat Ha maga az állam túlságosan 
kockázatosnak tartja az Ínséges orszá
gokba kivitel finanszírozását, úgy a 
magán pénzintézetekre nézve ez. ép 
olyan veszedelmes, mert hisz ezek kó- 
telesek részvényeseik érdekeit védeni* 
Mindazonáltal a bankok és a nagy biz- 
tositóváTlalntok, amint azt a Ber- 
iingske Tidende újságolja, késznek 
nyilatkoztak arra hogy a szükségben 
szenvedő államokra való kiviteli ke
reskedelem céljaira hitelgarantáló! 
pénzűlapot adnak össze fa ehhez jelen
tékeny összegekkel járulnak hozzá, de 
csak akkor, ha a kormány is magára 
vállalja a kockázat megfelelő részét.

CSONKA MAGYARORSZ IG NEM ORSZÁG 
EGÉSZ MAGYARORSZÁG MENNYORSZÁG
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Trebitsch-bincoln hamis 
okmányokat adott el a 

cseh kormánynak
20.Béct, február

(A M. T. I. magánjelentése.) A 
Neues Wiener Tagblatt Trrbitsch-Lin- 
eoln letartóztatásáról a következő 
részleteket hozza: Trebibsoh egy idő 
előtt a cseh kormánynak eladott 45 --- -  ------- rrr- jciriiu uuiAiviK
darab okmányt a reakciós szovjetfor- , {ekrp v|rra(j6 éjjel n dublini belvárost 
redalom tervéről, amely állítólag Ir 0()0 fönyi angoj kal(>naság és rendőr- 

t.- xi n- ^,...á«i.. A<) S7/állta meg. Egész éjjel tankok ésországból Oroszországba terjed át és
külftnővn « cseh illám 'H'n Irányul. I’^)célos aut6fc járták be fényszórók
V^b.,1 n« nVniómimVai fal* iünlflHÓ 1; I * . ... .'. . . ,Ezeket az okmányokat felajánlották 
már a londoni Daily Heraikdnaik is, e 
lap szerkesztősége azonban felismerte, 
hogy hamisak és nem vette meg őket. 
Mgsz-'.rezte azonban az iratokat a Ti- 
jnw és közzé is telte őket, a hamist 
túst azonban leleplezték. Trebitsch- 
Lincoln mindazonáltal nagy összege
ket követelt a cseh kormánytól. An
nakidején már kifizettek neki 100.000 
koronát, most azonlxm még 300.000 

'Cseh koronát követel. Ugylátszik ez a 
konfliktus is hozzájárult ahhoz, hogy 
most Bécsbon elfogták. A Trejitsch- 
Lincoln hamisította okmányokat 
egyébként Klofác szenátor a cseh sze 
pétuwban fel » használta.

Dr. Landler Jenőt 
az Ügyvédi Kamara me«- 
foszotta ügyvédi állásétól
— A Hfl/ól Napló tudósítóidtól. —

A proletárdiktatúra idején, mint is
mereten, a belügyi népbiztos dr. Land
ler Jenő fővárosi ügyvéd volt, aki ké
rőbb e tisztségét a hadtestföpaiancs- 
noksági állással váltotta fel. A kom- 
nwn bukása után természetesen mog- 
arökőtt ós a kiadott elfogatóparancs
nak foganatja nem lett.

A budapesti ügyvédi kamara fe
gyelmi választmánya most fogJakko- 

jzott dr. Landler Jenő ügyével. A fe- 
gyclini választmány elfogadta dr. 
Grfinhut Ármin kamarai ügyész indít
ványát és ennek értelmében dr. Landr 
ler Jenőt ügyvédi állásától elmozdítot
ták ás a kamara lajstromából törölte. 
Kimondotta a fegyelmi választmány, 
hogy dr. Landler Jenő ac ügyvédi kar 
tekintélyét és becsületét eulyosan meg* 
támadta, amikor a bolsevista uralom
ban vezető állásra vállalkozott.

Árdrágitás-e a kijárás?
Az uisorablróaAg Mrgyelkaa

— A Hétfőt Napló tudósítóidtól. —
A budapesti büntelötftrvénvszók mint 

Vsorabiróság előtt eddig jobbára olyan 
árdrágítást ügyek kerültek, ahol kofákat, 
lejárusokat szóval úgynevezett kis bűnö
zőket vontak felelősségre. A mai napon 
elvan ügy kerül az uzsorablróság eló, 
amelyben azt az cM kérdést kejl a bí
róságnak eldönteni, váljon a kijárás ár. 
drágító visszaélést kénet-e.

Az eset a kővetkező: Nagy Sándor és 
társa cégnek a múlt év őszén nagyobb 
mennyiségű cementre volt szűk-égé. A 
fennálló rendelctek szerint azonban ce
mentet csak a kereskedelmi minisztérium 
által kiadott beszerzési engedély alapján 
czabed besnerozni. Rogyik Antal mérnök 
és Weiss Ferenc divatkereskedö vállal
koztak a beszerzési engedély megérzé
sére és ki is eszközölték négy vaggun ce. 
ment beszerzésére a miniszteri engedő vt. 
Közben járásuk dtia fviél en 22.880 koro
nát kértek és kaptak Amikor átadták 
nekik ezt az. összeget, rendőrség avatko
zott n dologit, lefoglalta a pénzt és el
járást indított Rogvák Gvula és Weiss Fe
renc ellen.

A kir. ügyészség árdrágító vmanélés 
elmén vádol:a meg Őket azért, mert a 
beszerzési engedély r minisztériumtól 
bárki által megan-re. 1 ctö és Rogyúk 
Gyula mérnöknek s Wel-s Ferenc divat, 
kereskedőnek kbárásukárt követelt dija 
arán\ial'iiiul nn. •■r.’í'itotta a ve.ngntet. 
Ed o. i d l--..a ja mn a: unoraNrő- 
sftg dr. Vnrv >' la tanácselnök vez«4*

Angol katonaság tankokkal és páncélos 
autókkal megszállotta Dublint

Az özbzqs házakat átkutatták — A férfilakosságot tábo
rokba ki érték és minden emoert meg «otoit>k — Zavar, 
gázok a városban — Sinnfeln.támadás Liverpoolban

Becs, február 20.
(A M. T. I. magánjelentése.) A Neue

Fre*4! Presse jelenti Londonból: Pén-

ka-

fényénél az utcákat. utcákat és a 
háztetőket őrségek szállták meg. Hogy 
a megszállás több napig tart, azt ab
ból következtetik, hogy tábori kony
hákat állítottak fel az utcákéin a 
tonák élelmezésére.

Minden e<*/ca házat átkutat
nak. A féríllakoMágot külön 
külön tóborokha kísérek, ahol 
azután detektívek motoznak 

inog minden embert.
megszállás idején minden forgalomA ... „

szünetel. Valamennyi üzlet zárva tar
tandó. Ezeknek az intézkedéseknek, 
amelyeket nagy titokban k_sz.itelt,''< 
elő, az a célja, hogy a köztársasági 
vezetőket kinyomozzák. A korábbi 
ilyenforma kísérletek nem sikerültek, 
mert a sinnfeínisták mindig jókor 
megtudták az angolok terveit.

Egy magyar mérnök megoldotta 
a távolbalátás problémáját
M hily Dénes találmánya — Nesper a világhírű 
tudás, magyar Edisonnak nevette a feltalálót

— A Hétfői Napló tudósitójától. —-

távolbalátás problémája már régen
világ természet

akik

A
foglalkoztatja az egész 
barátait. Az összes tudósok, akik ilyen 
irányban munkálkodtak. Siemensnek, a 

‘ villamossági tudomány atsamesterének föl-
• fedezésein indultak el. Siemens fedezte
• föl ugyanis az4, hogv egv. a kénsav- 
r gyártásnál j mejlékteripékül ( nvert szelén 
. nevű anyag a fényhatások iránt rendki.

' vül érzókenv és azokat továbbítani is 
i képes. A tudósok százai foglalkoztak et- 

’ tői a pillanattól kezdve a távolbalátás, a 
távolbafotografálás eszméiével, mert mind- 

1 kettő egyszerű megoldást nver a szelén 
■ alkalmazásával. Az összes ilvoniránvu kí

sérletek zzonban meddő eredménvnvel 
végződlek, mert a szelén rövid használati 
Idő múltán elvesztette a fényhatások iránt 
való érzékenységét. Itt azután megakad
tak a kisérlft'ek, a legtöbben clkedvtcle- 
nedtek és trliospn abbahagyták a szelén, 
nel folvtetott munkálatokat.

Egv fiatal huszonhat éves magvar 
mérnök, lövétei Mlhdlti Dénes, aki n bu- 

, dapesti te’efongvArnál fő^ó-n-k /-| ■ > 
, alkakmnzáshan. hosszas kisérletozés 

rá lőtt arra, hogv a szelén csak 
’ tartja meg hosszabb ideig érzékenységét, 

ha addig Ir-ffik. mis az rendkívül finom, 
apró tŰkri lílvokká nem válik. Ezután 

’ egy kis rézből és csi’M’nkőhőI szerkesz
tett egv ugvnevezetl szeléncellát és égy 
megfelelő gépet, melv egv homorú ’ükör 
segítségével a fénvváltozásokal róvetiti a 

1 villamos árammal fisszekftlötl szeléned- 
' Iára é« ott továbNtio a fénvhalóst. A tü

kör egv elektromágnes segítségéve' ál
landóan mozgásban van. ugv hogv az 
úgynevezett kópelemcket a pillanat el. 
képzelhető logkisolh része alatt közli a 
saeMncdlával. A képdemek anrö ívmtnk, 
melyek együttesen a kénét adiók. 
világos és sötét pontok keverékét 
Iák. A gép működése abból áll.
— miután a fénves. helyesebben 
pontokra a szelén renaá’ —■ » 
áramlőkéssd továbbitia. amelv. ha egv 
sötét vagy árnvékos képelem kerül elé n, 
azt nein adia tovább, a kcsésbhé sötét, 
fátyolozott pon'nól pedig csak kisebb 
erejű lökést ad.

Mihály főmérnököt, mikor kiaérlelfüt 
l'dejerte. a telefongyár fölkérésére meg- 
álngafta lüigen Nesper. a híres német 
fiiikus. a M'áu Mvik ’acthö Uniósa az 
elektromosság terén aki ogvuttu! a Te- 
lephonkonzarnnek központi igazgatótaná
csi elnöke, érthető nnffv érdé'.lődéssel 
várták tehát vél ■mv én vét Nesicr 41a |os 
vlssrála’ tárgyává tette a legapróbb réoe.

«leteket k és a vizsgálat exedmécveképp

után
UgV

teMt 
alkot*

I1OJV 
vi’ágos 

írókat olv 
ha

Dublin, február 20.
(Reuter.) A csapatok a tegnap meg

szállott városrész egyik feléből kivo
nultak, más utcákban azonban ház
kutatásokat tartottak és

több <*mbert letartóztattok- 
Este letartóztatták Coll vet ir 

képviselőt.
Tegnap este támadást iintéztek a 

cbarlevillei rendőrlaktanya, továbbá 
Kcmmora lord palotája ellen. A rend
őrség azonban mind a két támadást 
visszaverte. A navoni postaihivatal ve
zetőit tegnap elhurcolták. A rendőr ég 
vérnyomokat talált, amiből arra kö
vetkeztet. hogy ellenszegültek a táma
dásnak. (M. T. I.)

Liverpool, február 20.
.Reuter.) A múlt éjjel mintegy 20 

fegyveres sinnfeinista hatolt be az ir 
városrész több családi pens.ojúlxi. 
ahol fiatal ir emigránsokat kerestek. 
Talállak is vflgv tizenkettőt s azoktól 
elvették a pénzt és az útlevelet A 

i rendőrség, amely túl későn értesült az 
leseiről, nem avatkozhatott be. (MTl.) 

Berlinben élte tovább az özvegyek szomorú éle- 
*’ ..... Minden gyász véget ér egyszer —’

mondják a költők — és ez esetben ií 
igazuk volt, mert Spitzer Lajos öz
vegye ráunt az t^yedüllétre és uj élet
társat keresett. Csakhamar megtörtént 
az esküvő is' és az uj pár Budapestit 
költözött. Csöndesen éldegéltek itt,
mig a mull hét végén távirat tudatta
velük hogv Spitzer Lajos megérkezett

— ...............  —..»■ ,orar.™ i" ”erh fo«?öír>>ól í« a ctótl fogolyti-
beszélgetni, aki találmányáról a követ- | borba» várJa a boldog pillanatot, nw
kezőket mondotta el: kor viszontláthatja a feleségét

— Találmányom lényege a szelén í holtnak hitt férj tehát él és
nerö anyag újszerű felhasználási mód- házesnáT most már aggódva várja, hogy 
ián alapszik, de a távolbalátó gép miként fog cselekedni velük szemben, 
megszerkesztésénél számtalan apróbb 
találmányra volt szükség hogy » foh - 
tonos akadályokat leküzdhessem. VI- 
szont számtalan más probléma is nyert' 
megoldást a Szelén alkalmazhatósága 1 
következtében A többi között orvos s 
amennyiben a Rőntgen-felvéte e' néi 
egyik budnnosti ezanatóriumban mar 
is használják az én Szelén-celláimat
A távolbalátás nagy kérdését azt hi- 
sezm teljesen sikerült mego’danom, 
mindenesetre annak gyakorlati alkal
mazása egyelőre a jövő kérdése.

Ivor Dénes.

felajánlotta Mihálynak, hogv 1 
megfelelő laboratóriumot állít föl szá
mára. hogv gondtalanul doleoahasson to
vább, miután egyes finomabb műszerek 
Budapesten részben egyáltalán nem kap
hatók, résiben pedig csak rendkívüli ne
hézségek árán szerezhetők meg. Egyben 
hosszabb tanulmányban foglalkozott a 
találmányokkal és korszakalkotóknak mi. 
nősítette azokat. Mihály Dánost Edison, 
nal, Siomens-szol és a többi nagy felta
lálókkal helyezi egv színvonalra.

AJkalmunk volt Mihály főmérnökkel

Álarcos r madái> 
a Gellért-fürdóieen

— t Hétffli Napló tudósítóidtól — 
Nagy riadalmat okozott vasflmap 

regjei a Oellért-fiirdö elöcsarítokíhan 
egy álarcos fiatalember, aki olt egy 
.V. F. nevű banktisztviselőt súlyosan 
tngultált.

A dolog reggel nyolc óra tájban tőr- 
'ént, mikor rendkívül nagv a várako
zók várna. A kádfürdők elötl levői 
szóles p.smlagon három fiatalember
üli és njnógot olvasott. Ejysjjrre cjv I 
frakkba öltözött főkefe Álarcos revén 1 
iclent meg előttük, aki azt kérdezte I 
fölük:

— I’gy-e mind a hárman zsidók 
vagytok?

— Ahhoz magának <emmi köze — 
válaszolt az egy ik.

Erre az álarcos a fiatalembert két- 
7cr ar '>niit >lte, amit természet sen 

az sem tűrt sgó nélkül. A botránynak

egy főhadnagy vetett véget, aki az $|. 
arcost levezette a kávéhrtzba, egy úri. 
ember pedix, aki a jelenetnek 
tanúja volt rendőrért sietett. A kő"' 
zönség azonban az álarcos után tódult 
és mindenáron tettleg akarta inxul- 
félni. IKözben megjelent a rendőri 
őrszem is, aki az álarcost a legközo. 
lebbi őrszobára akarta előállítani és 
kemény küzdelmébe került, hogy t 
közönség irzultusaitól a fiatalembert 
megvédje.

| Az ügy azzal végződöd, hogy g 
! rendőr a 59 es számú őrszobára állj, 
tolta elő a verekedő fiatalembert, ahol 
igazoltatása és a szemtanuk kihallj, 
tása után szabadon bocsátották. Az 
eljárás megindult.

A holtnak hitt férj 
visszaérKezé-e

A felesége eladta ttzietét 
és újból férjhezment

— .4 Hétfői Napló tudósi tó jótól. -
Az angolok nagy költőjének, Tenny- 

sonnak örökbecsű Arden Enoch-ja 
lép ál a költészet világából a való, 
ságba. A történet hőse nem roman
tikus, költött alak, csak egy szegény1 
fáradt ember, akit Spitzer Lajosnál) 
hívnak és 1914 óta katona. Szökés, 
fehérvárról vonult be a 31-ik honvéd- 
gyalogezred veszprémi törzséhez; 
ahonnét csakhamar a szerbiai harc
térre került. Hir.t magáról nem tudott 
adni feleségének, aki Székes fehérvárt 
tovább vezette a Spitzer és Hochfeb 
dér nevű nagy fűszeres üzletet. Egy
szer azonban ugv a Vöröskereszttől, 
mint a hadügyi hatóságoktól hivatalod 
jelentés érkezett, hogy Spitzer Lajod 
hősi halált halt. Az özvegy eladta az 
üzletet, mert egyedül képtelen lett 

, volna tovább vezetni és magányosan

ut uj

Fájós lábakra cinfik
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HÍREK
— Halálos i^kvtrálás. Sopronból 

Í.lentik A Magyar Kurírnak: Sopron* 
éthdy 72 éves plébánosánál, Mátray 

Liptónál megjelent a minap a soproni 
kirendeltség egyik tisztviselője gabona- 
rekviráflúe végett A plébános hiába 
hajtogatta, hogy « reá kirótt 12 q ga
bonát képtelen beszolgáltatni, mert a 
községtől járó egész illetménye sem 
jesz ki ennyit, a tisztviselő olyan kí
méletlenül lépett fel, hogy keetejiik 
közt heves szóváltás támadt s a feliz
gatott öregurat egyszerre szélütés érte. 
Állapota reménytelen. Az esetről, mely 
a községben óriási felháborodást kel
tett, jelentést tettek Sigray gróf kor- 
mányHztosnak, aki elrendelte a vizs
gálatot.
- A külföldi sajtó arindikátuM va- 

tfárnap délben tartotta ezévi rendel köz. 
gyűlését Sciherl Ervin elnöklésével. A köz
gyűlésen a Budapesten működő külföldi 
laptudősitők majdnem telles számmal 
megjelentek. Dr. Gratz Gusztáv külügy
miniszter, a szindikátusinak éveken át volt 
elnöke. Írásban mentette ki távolmaradá
sát. Az évi jelentések tudomásvétele után 
megalakították az ui tisztikart Elnök 
lett Diósv Béla dr. (Elbemflhl-hipok), 
társelnök Lévai André (Le Temps), titkár 
Zimmer Ferenc (Kölnische Zeitung), pénz
táros Held Fülöp (Frankfurter Zeitung), 
ellenőr Mandowskv Richárd (Neues 
Wiener Journal), hárnagv Blumenkranz 
Hermán (Wiener Tel. Korr. Bureau), 
űgvész Bárd József dr. (Associeted Press 
of America). A közgyűlés után társas
ebéd volt amehen számos felköszöntő 
hangzott el.

— Rendőrök egymás ellen. Tavaly 
hinius 4-én éjszaka Antal Károly 
696. számú rendőr őrszolgálatot telje
sített és a Népsrinlháx- és Kender-utca 
sarkán látta, hogy egy másik rentór 
a rendőri felügyelet alatt álló utca
sarki nőkkel enyeleg. Odasietett és 
felismerte a lányok között Káposztás 
József nevű rendőrtársát, akit figyel
meztetett, hogy magatartása nem illő 
egy kötelességtudó rendőrhöz s távo
zásra szólította fel. Ebből aztán szóvál- 
tá keletkezett a két rendőr között, 
majd Káposztás hirtelen mellbevágta 
Antal Károlyt és el akart futni. Antal 
azonban segítségért fütyült s több 
rendőrtársa segítségével elfogta Ká
posztás Józsefet. Antal azonban hirte
len összeesett és csők ekkor vették 
észre, hogy Káposztás József zsebké
sével mellbe szúrta. A támadó rendőrt 
letartóztatták és a kir. ügyészség sú
lyos testi sértés s hatósági közeg elleni 
erőszak büntette ómén indított ellene 
eljárást. Ügyét ma tárgyalja a buda
pesti büntetőtörvénysaéken dr. Peré- 
nyi Gábor táhlabiró tanácsa.

— Az árvlzsgáló bizottság elnfilcl tit
kára, Az Országos Köoponti Árviwgáló- 
bizottság elnöki titkári tisztségét *® 
Árvizsgálóbizotteág fennállta* óta dr. 
Földváry Andor látta el. Dr. Földvári 
most bejelentette az _ Arvicegálóbigott- 
rág elnökének, hogy tisztségétől meg
válik és már el is hagyta állását.

*- A esetiek kiutasították a Felvi
dékről a dofflokoerondi apácákat Mis
kolcról jelentik a Magyar Kurírnak: 
A Felvidékről tegn*p utazott Miekol 
oon át Észtéi gomba a magyarországi 
domonkoarendi apácák újonnan meg
választott feiedelemaaszonya, hogy 
Esztergomban uj hivatalát elfoglalja. 
azonki-Ül pedig, hogy tárgyalást kezd 
jen a rend hazai intézetednek és mene
kült tajninaik Csonka MagyeroirsBágra 
való áthelyezéséről A rend kezén a 
felvidéken három intését van: agy ta- 
.nitónfl egy óvónőképző ás egy polgári 
iskola. A felvidéki magyar lényok 
nagyrétté ezekben az intézetekben ne
velkedett. a cseh közoktatásügyi kor
mány azonban nem jó wemmol nézve, 
hogy az apácák s mag var haton » való 
maszkodé^ la ápol iák tanítványaik 
leikében s e»Art zárra határidőn rajul 
pl kell hagyni* úgy intézteiket, mint 
a Felvidéket.

— Ttokzato* ongyilkoetag. A Rákó- 
czi-iit 18-a. számú háeban Fejes Ágnes 
23 éves cseléd ismeretlen méreggel ,nöS 
mérgoate magát. A kihívott mentők 
már csak a beállott halált konstatál
hatták. Kiaaállott egv rendőri bizott
ság Mtaffy Sándor twidőAap.Un- e 
•aUeével. szemlét tartoétak te a *eány 
mik fiókjában levelet találtak, ame-

Katonai és gazdasági egyezmény 
Francia és Lengyelország között

Pária, február 20.
(Havas.) Briand miniszterelnök teg

nap este hosszasan tanácskozott 
Sapieha lengyel külügyminiszterrel és 
Soanovszky tábornok lengyel hadügy

miniszterrel ama gazdasági és katonai 
egyezményekről, amelyeket a két or
szág köt egymással. A szerződést alig
hanem a jövő héten írják alá. (MTI.)

Hol van Pick harminc milliója?
Izgalmas hitelezői értekezlet — Pick nem sikkasztott — 
Visszavonják a feljelentést, hogy megkaphassák a pénzüket

— A Hélfói Napló tudóattójiWl. —

Nagy szenzációt keltett a hír, hogy 
Pick Marcalit, a Magyar Merkúr Bank 
R. T. igazgatóját a rendőrség őrizetbe 
helyezte. Ennek előzménye az volt, 
hogy Kardos Lipót feljelentette a ban
kot, mert február hó 8-án Becsbe át
utalt 600.000 koronát, amit 18-án még 
nem kapott meg. Pick Marcell két de
tektív átkisérte a rendőrségre Kőrös 
Artúr rendőrtanácsos elé, aki azonnal 
megkezdte kihallgatását. Pick igazgató 
elmondotta, hogy a banknak harminc 

l millió hiánya van.
! Hamarosan híre ment ennek és « 

fel jelentéseik egymást érték. Kiss lát
ván és Kőrös tanácsosokhoz közel 
nyolcvan feljelentés érkezett. A legna- 

1 gyobb kárt, négy milliót, Üella-Vedella 
és Lusztig cég szenvedte.

Kihallgatták, az összes feljelentőket, 
akik egyértelműen azt vallották, hogy 
Budapesten átutalták a pénzt, de Bécs- 
ben a bank Donaugnsse 27. alatti fiók- 
jáíban folyton huzták-halasztották a 
kifizetést és végül megmondották, hogy 
nincs pénzük.

A feljelentőkön kívül még mintegy 
negyven-ötven ember károsult még 
ilyenfoivnán, úgy hogy legalább

százhúsz kereskedő és tőzsdéz 
vesztette el a pénzét. A bankban 
elveszett pénz erősen hátráltatta 

a tőzsdén az üzletkötéseket.

Pick igazgató azt az óhaját fejezte 
ki Kőrös tanácsos előtt, hogy szeretne 
feleivel tárgyalni, mert ő ki tudja elé
gíteni a követeléseket. Kőrös tanácsos 
engedélyt adott erre és szombaton 
Pick Marcell a százötven érdekelt által 
összehívott értekezleten meg is jelent

As értekedet

Este 8 órakor ültek össze a Magyar 
Merkúr Bank Zrínyi-utca 1. alatti he- 
h-i&égcben a károsultak. Az értekezle
ten Vámbéry Kúsztam dT. Pick védője 
elnököH. Pick két detektív kMéreté
ben jelent meg. Arra kérte feleit, hogy 
vonják vissza a feljelentést és adja
nak neki mozgási szabadságot, a(kkor 
tizennégy nap alatt a követeinek 50 
százalékát kifizeti. Az értekezlet Löivg 

lyen w állott: Senki »e tudjon róla, 
mért lettem ön gyilkos és gondolkodja
nak, hogy esetem az újságba ne kerül
jön. A rendőrség nyomosáét folytat ab
ban az irányban is hogy miért lett 
öngyilkos Fejes Ágnes, akinek holttes
tét. a törvényseéki orvostani intézetbe 
vitték.

— Pénzhamisító magfriblvatatoo*. 
Gara Károly 31 éve. maflánhivataliiak 
tavaly május havában lebélyegaetkm 
100(1 koronás banikjogyokel vásárolt és 
azokat hamis felftlrnély«z«vcl látta el. 
Fellelentés folytán trtartOztatték. de 
alább hatvaneaer korona óvadék elle
nében arabadlábra helyezték. Pénz- 
hamisítás büntette mmén indult meg 
ellene az eljárás és a budapesti biln- 
tetBt6rvény«*en nm tárgyalja ügyét 
dr. Parányi Gábor táblsbiró tanácsa.

— Kisvárdán még koáeraéra sima 
fa Kisváráig jelentik, hoex Kls- 
várda küaségb-n nemcsak s ttiáelMa. 
hanem a d«zkesn.« i. aanrirt hiáw- 
r-ify h^gy a itafcony®bb sorén na:üt*a*t 
koporsó nélkül kénytelenek eltemetni. 

Klőgdte at egyházpolitikai harwk-

Róbert dr. inditváinyára héttagú bi
zottságot választott, mely meg fogja 
vizsgálni, hogy lehetséges-e az, amit 
Pick Ígért. Ha a bizottság úgy találja, 
hogy Pick teljesíteni tudja a itáliait 
kötelezettséget, úgy visszavonják a fel
jelentést.

A könyvszakértők véleménye sze
rint 30 millió passzívával szemben 50 
millió aktíva van. Aktíva az a 18 mil
lió, amit a bank az államtól követel. 
ügyapis 1920. június 1-én a bank ál
tal küldött futártól 10 millió K értékű 
valutát foglaltak le, még nettig egy 
900.000 osztrák koronáról és 25.000 
márkáról szóló csekket, 350.000 leit 
és 20.000 dollárt. Ezeknek az idegen 
valutáiknak a kivitelére Pickrck 1920. I 
junius 2-án kelt 32.626. szám alatt a ! 
pénzügyminisztertől engedélye volt. Az 
engedély azonban nem volt a futár
nál. mert hamarabb utazott el, mint 
ahogy az engedély megérkezett. A fu
tártól még százharmincmlilió értékű 
küldeményt foglaltak le, amit más 
megbízók adtak át neki. Ennek a 
százharminc milliónak a 30^-át ki ts 
adták « lefoglaló hatóságnak, a többit 
beszolgáltatták illetékes helyen. Ex a 
pénz amóta már a pénzügyminiszté
riumban van.

Október 22-én lefoglaltak a bank
ban 8 millió értékű valutát, mert az 
volt a gyanú, hogy Pick valuta esem- i 
pészéssel foglalkozik. Pinterits tör- I 
vénysaéki Írásszakértő ugyan beiga
zolta, hogy Pickre nem bizonyítható 
a csempészés, mégis lefoglalták a 
pénzt.

Az Igazgatő megbízásából, ügyvédje 
Hegedűs pénzügyminiszternél Járt és 
kérte, hogy a miniszter utasítsa a 
Pénzintézeti Központot, hogy a bank
nak az állammal stemben fennálló 18 
milliós követelésére teljes összegben 
adjon előleget. Ez az ügy most van fo
lyamatban. A 18 millióból azonban 
bírságokat és valószínűleg vagyonvált- 
ságot is la fognak vonni.

A roppant érdekes és a pénzügyi kö
röket erősen érdeklő ügyben folyik a 
vizsgálat Picket nem tartőrtattáik le, 
rgyelöre azonban őrizetben marad 
addig, mig nem tisztázódik, hogy sik
kasztott-e vagy sem.

ról, As Erzsébet.városi Kör szombati 
estélyén Szatmári Mór. a kitűnő pub
licista teán érdekes előadást tartott az 

, 1892—94~iki egyházpolitikai harcokról. 
I A nwwímu hallgatóság élénk tet- 
1 széssel fogadta az előadást s zajosan 
ünnepelte a magyar politikai újságírás 
régi és érdemes képviselőjét.

— Kersaztény Iparosok nagygyűlése 
A Keresztény Iparosok Országos Szövet- 

'aége Pekovíts János elnöklete me'lett 
vasárnap délután 5 órakor nagygyűlést 
tartott a budai Vigadó nagytermében. A 
nagygyűlésen Bizftcsik Ferenc dr. pénz
ügyi tanácsos az adótervén veket ismer
tette. örömmel állapit ia meg. hogy a 
pénzügyi sdminiartráaól a méltányosság 
elve vereti, nehogv a polgárok gazdasági 
helyzetét megrendítse. Külön ismerteti az. 
egyes adónemeket. Maid több haldroKtti 
javaslatot fogadtak el az. Iparosság érde
kelnek védelméről és a lakáslűvatal elten. 
Végül II aller lalván. Slachta Margit 
Rassay Károly szólaltak fel mire az 
ülés véget trL

— < engyelorsrág az fisam német la
pokat hatlltotta Berlin búi jelent.k. 
hogy a varsói islouté^ soeriut •

Posener Tageblatt és a Posenpr Warte 
cimü lapok megjolenéaé*-. egyelőre egy 
hónapra betiltották. Fz, volt a két utol
só német lap a lengyeleknek átadott 
területen. (MTI.)

-— Esküvő. Dr. Vadász Aladár ügy
véd a pénzügyi és jogászvilág sok ki
tűnőségének jelenlétében tartotta vasár
nap esküvőjét a dohány utcai templom
ban Berber Lilivel, Berger Miksának, 
a Berper ég Vida-cég tulajdonosának 
leányával. Az esküvői be*védet dr. He
vesi Simon főrabbi mondta.

— Sok a hamis pénz Szerbiában. 
Békéscsabáról jelentik a Magyar Ku
rírnak: A szerh kormány ren.leletcf 
adott ki a 20 dinárosok bevonására, 
mert tömérdek közöttük a hamisít
vány. A beváltás február 28-áig a 
pénzintézeteidnél, azután pedig a szerb 
nemzeti banknál történik. Április el
sejém minden 20 dináros értékéi 
veszti.

— Varsányi Irén és Osortos Gyula 
mondják a prológust — Heltai Jenő és 
Molnár Ferenc írásait — az uiságirók és 
színészek estélvén, amelv e hónap 26-án 
lesz a Newyorkban. Persze a többi szá. 
mokban is a legkitűnőbb magvar írók, 
színészek és színésznők szerepelnek. Az 
Opera legjelesebb erőinek hangversenyén, 
n kabarém a kémikusok versenyén kí
vül sok másféle produkciókban lesz része 
a közönségnek. Jegyeket H Ncwvorkban, 
az Otthonban és a Fészekben lehet vál
tani.

— Hűtlenség büntette- Vaku János a 
háború idején a temesvári 61. gyalog
ezredben szolgált, mint önkéntes. Ké
sőbb hadnagyi rangot ért el, és a ro
mán megszállás idején a románokhoz 
pártolt út. Az oláh hadseregben, mio4 
íia.lnogy szolgált és ezredének gazda
sági hivatalában nagyobb sikkasztást 
követeti el. Nagykárolyban levő állo
máshelyéről egy magyar színésznővel 
átszökntt a demarkációs vonalon A 
katonai hatóság előbb kémkedés bün
tette címén letartóztatta, majd amikor 
a kémkedés vádja alól tisztázta nva- 
gát, átkisértek a budapesti ügyészség 
Markó-utcal fogházába és most hűt
lenség büntette címén folyik ellene a® 
eljárás. Dr. Sipler Jenő hüntetőtör- 
vénvszéki vizsgálóbíró kihallgatta cl 
előzetes letartóztatását elrendelte.

— Letartóztatott botöröbanda. Ko- 
lenföldön és annak környékén egy na- 
cyobb betörőbanda garázdálkodott már 
hónapok óta. A rendőrség sokáig kuta
tott a tettesek után. do nem tudott 
nyomra jutni Most Róna István detek- 
tivfőfelügyelő és Bathy Gyula detek- 
tivfelügyelő csoportja kezdte meg * 
nyomozást és csakhamar össezfogták a 
tolvajokat. Saender Ferenc Laki Gyu
la. Grat-zer Erzsébet. Dutak Térés. 
Hasaanovite István s Tót Ksrclir - a 
nusitottakat elfogták. Kihallgatásuk 
uán a tolvaj’ások egész fömegét ismer
ték be. Valamennyit letartóztatták.

— Gázmérgezés. Vathy Teréz 20 éves 
cselédleány a Teréz-körut 25. alatti 
ecolgálati helyén nyitva felejtette a 
gáncsapot ás gáznnérgoeést ez-en'edett. 
A kihívott mentők részesítették első 
orvosi segélyben, majd a lakásán hagy- 
tt.

— Kmeskó M'klós fogsápi. Ismere
tes, hogy a rendőrség a szélhámosságairól 
közismert Kmoskó Miklóst feleségének fel
jelentése folytán letartóztatta. Átkivérték 
az ügyészség fogházába és a soros ki
rályi ügyész a vizsgálóbíró előtt további 
fogvatartásira lett inditvánvt. Dr. Vásár- 
helvi Béla bünlrtőtörvénvszéki vizsgáló- 
bíró újból kihalhatta Kmoskőt és elrcn, 
déllé előaelcs letartóztatásának fenntartá
sát. A vizsgálóbírónak ért a végzését 
Kmoskó felfolyamodtn. ugv hogv a vád- 
tanács dönt a legközelebbi napokban a 
fogvatartás kérdésében.

Felvtl»<mitW ayajt * Cnzeo«t«ein Ahbwíq 
tada 410 itwláta ■ l,Andr4«-nt T- n; 
Jta- Sei 1:3-15, .il mi t
J„ -ji nant U. í le ■ ,
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Színház és fllmiíjdonsűsok
• A Vígszínház e hetét is a Hattyú 

tölti be, amelynek előadásaira már 
minden jegy elkelt. Csak szombaton 
este adják a Louteet. Szombat dél
után a álaszatoa Palit ismétlik, vasár
nap délután pedig a Milliót.

A Város’ Szinháxabn m* kerül be- j K , 
atóra az Álarcosbál. Verdi nagy me .mutatóra az Álarcosbál. Verdi 

operaj*. Pénteken a 
szinro. A többi este a 
gyobb operettsikerét, a 
ismétlik Potráss Sári 
vei. Vasárnap délután a Hofímann me
séit adják

* A Bá’királyné huszonötödik elő
adása. Holnap érkezik el a Bálkirályné 
alsó jubileumához, melyet azontúl 
minden oste megismételnek. Jövő 
sál nap délután a nagysikerű Szilvesz
ter kerül színre. A délutáni előadások 
az Andrássy-uti színházat kivéve, ahol 
3 órakor kezdődik az előadás. 2'í óra
kor kezdődnek és mérsékelt betyárnak.

* UJ műsor az Andrássy-uti színház
ban. E héten csütörtökön mutatja be 
az Andrássy-uti színház uj februári 
műsorát, melynek keretében a Farsan
gi kaland. A vér nem válik Á-iazé ás A 
primadonna cimű darabok, valamint az 
uj kitűnő magánszámok szerepelnek. A 
bemutatóig minden este a mostani mű
sor darabjait játsszák.

* Megbízhatatlan hírek látnak nap-1 
világot egvik hétről a másikra a Színházi 
Világban Ezek a „Megbízhatatlan hírek" 
azonban igen kedves apróságok, amelyek 
csak kedveltebb teszik Kardos István ki
tűnő hetilapját. A most megjelent szám 
is ötletes és nívós s azonkívül tele van 
kitfinő fényképfelvételekkel.

* A „Szer1 lem vására" még <gy
hé'.ig. A J’accuse és a Tizedik szimfó
nia világsikerei mellé szegődik most a i 
„Szerelem vására", Vajda Ernő gran
diózus amerikai tárgyú filmje, mely 
oly óriási érdeklődést kelt főváros- 
szerte, hogy a színház igazgatósága 
közkívánatra e héten is műsoron tartja 
a „Szerelem vására"-t. E film magyar 
vonatkozásai és elementáris sikere kö
vetelnek még egy újabb hetet. Az elő ] , 
adások közalapokon pontban 5, 7 és 9 i 
ótrakor, vasárnapokon negyed 4, 5.

és 79 órakor kezdődnek. Jegyek

• „A reíehstadti herceg0 •« Omnlá- 
ban és a Tivoliban, \ főváros kól elő
kelő mozgóképszinházában. az Omniá- 
ban és a Tivoliban mától kezdve „A 
reichstadti herceg" cimű történelmi 
filmregény mutatják be. amely ugyan
azt a tárgyat dolgozza fel, mint ame
lyet Rostand világhírű Sas/iókja. Érdé- 

! kés összehasonlítás nyílik ezúttal is- 
és színpad között és a film 

kerül | nagyszerűen meg is állja helyét min- 
leíma- i den szempontból. Az Omnia előadásai

jA- | Vasárnapi magánforgalom. A mai
; magánforgalomban kevés kötés volt 

5:2 ' csak nehány részvény iránt mutatko.'
I zott érdeklődés. Délit 2475—530, Lin- 

G I tákot 640 koronán kerestek. Volt ve\ü 
sc | a Sahlickre, Phöbusra, Liclit|gre

1 Ólára is, de áru nem igen akadt. Dob

Mignon
szezon ____ ... , . -
Bucsukeringőt I köznapokon 7sb, és 7Q órakor, 
vendégfellépté-1 vasárnapokon 74, negyed 6, 7 és 79

I órakor, a Tivoli előadásai köaiapokon 
j 5, 7 és 9 órakor, vasárnapokon 4, 
1 %6, 78 és 9 órakor kezdődnek.
! Omnia jegyei Bárdnál is.

a- • Mozgókép-Otthon. A filmművészet 
eseménjü Priscilla Daaji kreátiója 
kéfólr) . asszony cim’í amoiikai filmen. 
„A «■'« vándorai" jeles tragikomédia 
van crnnkmil műsoron, valamint a 
gazdag tartalmi 1‘at'né Jnurnal és ,.A 
hegedűművész" ciinü pompás amerikai 
buileszk. (5. 7 9.)

• A Tizennegyedik és a Rejtelmes 
házasság egy műsor keretében kerül ma 
a Corsóban bemutatásra. A kitűnő Star : 
filmben Petrovich Loth 11a. Mattya-1 
sovszky és Fenyő Emil játsszák a fő- j 
szerepeket. 1

Labdarúgás 
a bajnokságért

A

tál a 33 FC csapatát svőzte le szép 
ték után biztosan.

Újpesti Törekvé/r—Husiparosok SC
(1:1. Üllő-uti pálva.

V. kér. Sport Club—Ékszerészek
1:1 (0:0). Hungária-ut.

Budapesti Sport Egylet—Vérhalom
2:1 (2:1). Millenáris. . . ........  1>O1.

Zuglói Turul—Újpesti RAK 0:0. Hajtsár- lár 511—17, márka 870—72,* lei 685—
úti sporttelep. 195, lengyel inárka 62—6314, rutai

Kereskedelmi AOE—Nemzeti Sport Club I 230, szokol 655—58.
1:0 (0:0). Határ.utca.

Rákospalotai Tcstgyakorlők Köre—Ui- ,
pesti MTE 2:1 (1:0). Rákospalota.

Acél Torna Egylet—Erzsébetfalvai TC
1:0 (1:0). Népsziget.

Kreutzer Jenő a L10yd-Bank igazgu. 
tója. A Magyar L'oyd-Bank, mely lég. 
-közelebb megkezdi működését, ügv* 
vivő igazgatójává szerződtette Kreutzvvd szcrzouieue Kreutzer 

Vívó Í3 Atlétikai Club—Munkái TE l 1 Jenőt, a Hazai Bank eddigi igazMló 
vm letart Club-Máu. G(pa„ár tKm"M
0 (1:0). Halom-utca. a bankvilág egyik legszlnipatiku.
Erzsébctlalvai Törekvés—Testvériség 3:0 | ferfla, akinek kinevezése nagy

>:0). Vécsev-utca. rokonszenvet kelt pénzügyi körökben.
Budapesti TK—Budapesti EVV 2:2 (1:0).1 Az uj cs nagyrahivatott bank bizonyára 
mai-ibai♦ i v-v. 1.____ L _

(1:0). Halom-utca.

2:0 (1:0). Halom-utca.

(0:0). Vécsev-utca.

Amerikai -ut.
Erzsébet falvai MTK—Főv. TKör 2:0 

(2:0). Erzsébet.utca.

KÖZGAZDASÁG
I

a

| értékes munkaerőt nyer benne.
Uj részvények a tőzsdén. A 

filmgyár ás filmkereskedelmi rt. 
vényei iránt utóbbi időbon igen 
érdeklődés nyilvánult tőzsdei kvlv*- 
ben. E héten nyilvánosságra jutott a, 
feltűnő érdeklődés oka. A tőzsdetanács 
Végh Károly elnöklete alatt 
tett. amelyen elrendelte a Star részvé
nyeinek tőzsdei lajstromozását és jegy
zését.

Sorozatos tőkeemelések. Értesülő- 
sünk szerint több vállalatnál tőkeeme- 
lés terve merült fel. így a Phőbus: 
5 millió koronával fogja emelni alap- 
tőkéjét. Alaptőkét szaporít a Schmar- 
fzer-szanatórium is, mert a vállalat uj, 
nagyszabású be fék tét és éket eszköz 1’ 
Az Országos Fatermelő rt. is fel fogja 
emelni alaptőkéjét, mert átveszi a 
Groedl-cég két erdélyi érdekeltségét.

Az Általános Takarék közgyűlése. A 
Magyar Általános Takarékpénztár Rt. 
Kornberger Lipót udvari tanácsos el
nöklete alatt megtartotta XXXIX. 
rendes közgyűlését. Dr. Horváth Lipót 
vezérigaz<srató előteiiiesztette az 1920. 
évről szóló és általunk már ismertetett 
igazgatósági jelentést amelyet a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadott és elha
tározta, hoy a részvényszelvény 1921. 
február 18-tól kezdvo 40 koronával 
(8%) váltassák be. A közgyűlés dr. 
Bayer-Krucsay Dezső svéd konzul. - á- 
rost és Purgly Pál földbirtokod >ij 
tagokul az igazgatóságba és Sz y 
Guula nagy kereskedőt uj tagul a <... 
ügyelőbiztottságba megválasztotta.

Az őstermelő közgyűlése. A Ma. 
őstermelő Réssvénytánsasáp - <• 

gyűlése elhatározta. hogy 
5.349.081.09 korona tiszta .
a 3. sz. szelvényt 22 koronával váltja 
be február 16-tól kezdve a Magyar Ál
talános Takarékpénztárnál. Az igazgató
ságot újból megválasztották. Uj fel- 
ügyelő-bizotságj t<ag lett dr. Györgyey 
Adolf.

A Kornis kereskedőim' rt, igazgató
sági ülésén '’ ' ’ ’
sül Kovács__ ---
igazgató lemondását és utixijaui ivuuli 
Mihályt, a cég bécsi házának 
vezértitkárát nevezte ki axi 
már el is foglalta. Ugranakor 
Ödön cégvezetőt aligazgatóvá. 
László főkönyvelőt és '-.ngel 
osztályveeztőt cégvezetővé nevezte ki. 
Kovács • twr 
ségé, mint bank- és tőzsdebizományos 
Andrássy-ut 2. szám alatti irodájában, 
megkezdte.

A Star 
. rész- 

nagy 
körök-

Javul 
tőzsdei helyzet 
Megállt az árhanyatlás 

az árupiacon
tőzsde utolsó napjaiban lénvege-A

sen menyugodoft a hangulat és külö
nösen pénteken az árnivó erőteljes ja
vulást mutatott. A kétnapos magánfor
galomban Is bizakodó hangulat ala
kult ki, ami érthető, mert a piac most 
már tisztán látja Hegedűs Lóránt 
pénzügyi javaslatait és tudja, hogy a 
15%-os vált súgót fi részvénytársasá
gok legtöbbje készpénzben és gyorsan 
le fogja fizethetni, mert hiszen a szük
séges tőkék a titkos tartalékok bevo
nása nélkül is rendelkezésükre álla
nak. A rész vény váltság lebonyolítása 
után pedig a részvénytársaságok kény
szerülve lesznek visszamaradt tranz- 

tökéjüket a 
pigc beugrásává] gyarapítani, ami csak 
egy kedvező motívum. Hasonlóan 

I hozzájárult a helyzet javulásához az 
a c v.viiv»<moo» cK»uuc» vumhiiup mar a világpiacon az ár hanyatlás

ségü filmszínész mutatkozik he a buda- | megemhereTte ’inaaát'"^ kedXel"rits"ótL e9Uclőre megállód és egyes cikkekben 
a -zs^ _j_. «. ........... ... féJidftben voIta^ az árak mát javulást is mutatnak. A

vasárnapi mérkőzések 
eredményei

A tavaszi labdarugó bajnokság második 
fordulója már nem volt olvan zajos, 
mint múlt vasárnap. Az eredmények 
nagyrésze a papírformának megfelelően 
végződtek, botrány mindössze csak a 
Budapesti Torna Club—111. kerületi Torna 
és Vivő Egylet mérkőzésén volt. amelynek 
végén c játékot vezető bírót a közönség 
egy része egy ítélkezés miatt meo akarta 
vernt és rendőrök fedezete mellett hőguta 

| el a pályát a bíró.
MTK—TTC 7:0 (4:0) Hungária-ut. A 

Testgyakőrlőik csapata vé«ig nagyon kőny- 
I nyen, abszolút fölény mellett győzött.... ..ír . , mtv.i, i.Mcuv iuviivii KyuáVll. onnuiív ív.vs’.nv* VT9OZ41I

Bárónál ts a pénztárnál előre i-s kap- Különösen a csatársor brillírozott, amely- akcióikat lebonyolítani,
ha.l6_. - . . . _ . . nek teíjo® része a iobbszlrnr volt. Ár bevonásával avarai)

• Qö8ta Eckmann és Nagy Endre a 
Renaissance starja. „Az észak asszon va" 
című svéd filmdarabban Gösta Eckmann,

első"' öngól volt, a irt ásótokat Braun, a 
harmadikat Sehlosser rúgta.-

FTC—Vas- is fémmunkások 2:0 (1:0).------------ I FTC—Vas- és fémmunkások 2:0 (1:0). 
r*ndulvüli Ü'j1 |A Ferencrtroíi eeviitles vasárnap már 

pesti közönségnek. ..A Zigoto. 
gróf'* ciinü burleszk film és 
Pathé-journal egészítik ki a gazdag mű
sort. A fél 9-kor kezdődő fllmrevü min- | 
őcn fiámét Nagv Endre konferálja han
gos kacpgás és folvtonos taps közepette. ' 
Raj a I Ívül Wilke Lőtte klasszikus tán
cai, Hilbcrt Janka oneraáriái és Radó 
Sándor vidám kupiéi vannak a program- I 
mon. Az előadások vasárnap negyed 4, 
5, háromnegyed 7 és negyed 9. hétköz- 
nnp 5, háromnegyed 7 és nem ed 9 órakor 
kendődnek.

• Mistor 44. Az Uránia pompás amo- 
rikai filmje a legszebb filmek sorozatából 
való. A legbálosabb romantika egyesül 
ebben a modern amerikanizmussal, ős
erdők ée tengerek alkotják keretét annak 
a kedves regénvnok, amelyben az ifjú
ság és szere em minden derüie benne 
van. A kitűnő film mellett uiabb Pathé- 
feh’étaleket is nvult a műsor, még pedig 
n lassított mozgások rendkívül érdekes 
felvételeiből. A műsor gazdag változatos
hágót nyújt. Az előadások 5. háromnegyed 
7 és fél 9 órakor kezdődnek.

Az cleprfns uncia cipSkrcmie 
“ydrtM Ht-met Gém, V„ Rdludnv-tiloa 16

5HÖE CREAM

mint Ör. j Különösen a második - •>--------- —-------------- ..
érdekes a zöld-fehérek. A gólokat Kertész és legújabban érkezett amerikai jelenté- 
Oí* i Nikolsburger rúgták. '

h I BTC—Iil. KTVE 4:3 (2:2). A mérkőrés
i végig változatos volt. A vezető gólt min
dig a BTC szerezle meg Pócz révén. A 
mérkőzés végén Neuhaus JII. kér. kapus 
a 16-os vonalon túl kézzel vitte a labdát, 
amelyért a biró szigorított szabadrúgást 
Ítélt. Ebből gól lett. Ekkor berontott a 
pályára s közönség köréből egv kis

i csoport, hogy a bírót megverje, aki erre 
I lefújta a játékot és a közbelépett rend
őrök fedezete mellett távozott.

MAC—Törekvés 3:0 (1:0). Az atléták 
Bodnárral. Fodorral és Kehrllnagel ját- 
szollak nagy lelkesedéssel és biztosan 
győztek a Törekvés fölött. A gólokat j 
Kuncz rúgta. '*

Kispest AC—BEAC 1:0 (0;0*. Kispesten 
mérkőztök a csapatok. Mindkét 
több tartalék játszott. A gólt 

I rúgta, 
j BAK—ŐS FC 1:0 (0:0). A BAK mégis.' 

mételte múlt vasárnapi győzelmét. Ezut- |

részről 
Kiszely

sek szerint ott a vas- és acélgyárak 
isinél megkezdték a termelést és a 
munkásság egy részét visszavették. 
Ami a magyarországi árupiacok hely
zetét illeti, a legutolsó napokban min
den szakmában észrevették és konsta
tálták, hogy a lanyhulás úgy látszik 
elérte a mély pontot, mert az olcsó 
árak láttára uj vevők jöttek, aminek 
következtében az áresés már is meg
áll ott. A tőzsdei helyzetre minden 
esetre kihatással lesz az Is, hogy a jö
vőben szerdán nem lesz szünnap és igy 
a spekuláció tevékenysége nem fog 
■két napra redukálódni. Kevesebb le-, 
számolási nap lesz márciusban, úgy 
hogy a ku>liszban és a korlátban há
rom, illetőleg 4 napig lehet majd tar
tani a papírokat, az eddigi 2. illetőleg 
a nap helyett.

NEMZETI ROYAL ORFEUM FŐVÁROSI ORFEUM
Fredy Pyw
3 SChrOCuSrS viltahirQ gladiátorok
és a nagy terű bzinháu és varieté műsor

Agymező-utca 17. Igazgatók: Keleti és Rtbner 

* szenzációs február, műsor i 
Kezdete fél 7 Kezdete fél 7

'2
nyereségül

sa jnálattail vette tudom A- 
Arlur eddigi ügyveezető-

eddigi

BRILLIÁN5T, AKUT'

J
INtaER éksserház

Rottenbiller-utca 24

Telefon lózsef 52-64

horribilis 
áron vesz

WCFISXOP^
CSEMECt 

coNsenvGYÁn ».T.
.u'is(éiomoíii> CKÁzrrHÁrr^Kj: főzeféh-hus^ 
comerveo. ELSŐRENDŰ va£íC(m^erVeb- 
GARANTÁLT tiszta gyártmányok 

MINDENÜTT KAPHATÓI!

OIO itauoBö j
Ami

WAGNER 
országszerte elismert elsórendö 
magyar hangszer és beszclögépok 

áru Ima
Budapest, Józscf-körut 15. sz. 
Fióküzlet: Raday-utca 18. sz.

Képes árjegyzék ingyen I

Dr.

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Társszerkeszlök: 
ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

„ujsagüxem’ H.-T. BUDAPEST


