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Véres utcai harcok 
Moszkvában

14üOO munkás sztrájkba lépett — 
A vörös katonák átpártoltak 

a sztrájkotokhoz

Bécs, február 27.
f.l MTI. magánjelentése.) A Ix?U 

Távirati Ügynökségi moszkvai külön 
levelezője jelenti Moszkvából: Tegnap 
14.0U0 muvás -- köztük az. állam
nyomda személyzete is — ■ sztrájkba 
lépett. Követelik' a kenyéradagok eme
lését, .a polgári szabadságjogok helyre
állítását és alkot mányozó gyűlés 
egybehivását. A szlrájkmozgaloin kez
detben nyugodtan fejlődőit, később 
azonban több munkás gyülekezőit az 
egyik kaszárnya elöli és agitálni kez
dett a vörös hadsereg katonái közölt. 
A katonák parancsol kaptak, hogy 
kergessék szét a munkásokat, de meg
tagadták az engedelmességet. Erre 
kommunista o'-z tagokat rendellek ki, 
amelyek rálőlfek a tömegre. Több 
munkás meghall, számosán megsebe
sültek. Ma az utcákon harcok folytak. 
.4 vörös katonák tömegestül csatlakoz
nak a lázadókhoz. Valamennyi kom
munistát mozgósították. A kormány
épül ele két katonaság őrzi.

Ira^ílawszág Bayreuthsg 
megszállja Németország©!

Balororsz&got elvágja Poroszországtól 
irtémetorszás nem fogadja el a jóvátételt megáll'.'oodásokat — 
-Anglia és Amerika tiltakozik újabb német területek megszállása 

ellen — Szakítással fény sgsták Franciaországot
London, február 27.

(Wol/f.) A küszöbön álló jóvátétcli 
értekezlettel kapcsolatban a States- 
nmn cimii lap azt Írja, hogy a meg
egyezésre igen kevés kilátás van. Egy
részt lehetetlenség, hogy Németország 
a párisi jóvátétcli megállapodásokat 
elfogadja'. Másrészt Briand egy lépési 
sem engedhet, hac^alk nem akarja 
magát kitenni Parisba való visszatéré
se után a biztos bukásnak, Lloyd 
George az egyetlen a vezető tárgyaló
felek sorúban, akinek úgyszólván sza
bad keze van. Kérdt-c azonban, vájjon 
tud-e ő olyan formulát találni, amely
nek segélyével a tárgyalások végzetes 
megszakadását elkerülhessék. Senki 
sem ért jobban Lloyd Georginái ah
hoz, hogyan lehet béke formulát ta
lálni. <fc

h nehézségek csaknem if
it üzhetcllenekntk tetszenek.

Nem titok ugyanis, hogy < 
| nagv párt. Franciaországnak 
i legerősebb pártja, egyenesen 
a jóválételi bizottság kudarcai, 

I ily módon azután a 
j bán

I

Ausztria nem ki 
.sranykészletéti 

az utotíáhamoSmak
A jöváléteSi blsöSIsácj döntésének 

EttósSosiisíséiS követel*

Bécs, február 27.
Cl 1.’. 7'. I. magánjelent ésc.) A 

Neue Erein Presse szerint az osztrák 
pénzügyi kormárv az utódállamok
nak az aranykészlet iránt támasztott 
követelése kérdésében egyelőre vára
kozó álláspontra helyezkedik. Valószí
nű. hogy a kormány nem fogja tel- 
jedteni a követelést. A párisi, londoni 
és római kormányokhoz fordult az 
osztrák kormány és azt hiszi, hogv a 
jóvátétel! bizottság döntésének módo
sítását fogja elérhetni.

.4: osztrák kormány határo
zottan ragaszkodik ahhoz a: 
álláspontjához, hogy az arany

készlet Ausztria és Magyar
ország tulajdona.

I

ne>;t (| békeszerződés 208. szakasza 
kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a 
feloszlásra nézve az a terület az irány
adó, amelyen az aranykészlet van. 
Öjlan ló azonban a kormány tárgya
lásokba bocsátkozni a 208. szakasz 
rendelkezéseinek végrehajtása tár
gyában.

Poááorica váró? fcVázedt 
a szerb ura'om ellen 

Montonejpói és .jugoszláviai csapatok 
ha cban ál In a K egymással

Rónia, február 27.
(A MTI. ssikratúvirata) A Temps- 

nck táviratozzék Valonáből: Pcdaorica 
városa fellázadt a szerb uralom el Ion. 
Hevos harc folyik, amelynek szintié- 
lyvro ezvra érr.o’nek hol montenegrói, 
■»ol Jugoszláv csapatok. Antivóri felől 
vakadatlan ágyutiizelée hallatszik,

és a német ipar gazdasági végi-omlá
sát teljessé tegyék. Hogy ezt a ka
tasztrófát elkerülje, IJoyd George va- 
lósziuiiileg kénytelen kereken meg
mondani. hogy

ez a lépés a francia-brit vi
szonyban végleges szakadás

hoz vezetne. (MTI.)

Bécs, február 27-
ÓA MTI. auíigáiniolentó.seA New.vek- 

hói jelentik a Tajilí he Rundschaiuink : 
A Wofld ciinii londoni lap .iolcnti. 
hosjy Ifardii’fj vétót fog emelni az el
len. hogy a londoni értekezlet íneg-hin- 
ibiilta esetén francia vog.v angol cswrjfi- 
tdk itjvbb néinot tciiíletoi szálljanak 
íneij. Tgv Amerikának az euiópai sz?j- 
vetsé«v*ek'kel eddi.; lcííalább hall;'.' hí- 
híg fennálló szolidaritása messziinnék.

Bécs, február 27.
ó.l .W. T. I magán jelentése. > A 

Neues Wiener Tqgblattnak jr‘" tik 
Párisbód: A Fig:uo londoni külön 1.-- 
vele.zőjciiok értesülése szerin» ITuncki- 
or.sziig a következő katonai rendsza
bály okát tervezi.

A niajnamenti Fraiikfarlbó»l 
kiindulva clőrcnyomni Kelet
re egészen Bayrcnfhig. a»ud

egv igen
. ialán a
i kívánja 

hogy
> zu nkci ók n y uni -

éleibe léphessenek.
A franda hadseregek kés«ek 
a felvonulásra, hogy Néinvt- 
orewg egész iparvidékét meg

szállják.

Eltolódott
a kopmánuválsá^Put^nvi a lib^álls vetén ~ Husizát*

— A IléljiH Napló tudósítójától. —

i

Kórnuiny válságról szóló) hírekkel 
volt telve a levegő az utolsó napok- 
bán. A híreket nem vAfollá'k meg és 
azol; timjleo igazak is voltak. \ Te
leki-kormány lemondását ugyan nem 

I határozta el, de maga gról 7 e/eAt' Pál 
| miniscztcrelniík el mit lólíloe arra, 

hotlU beadia lemondását. A miniszter
elnök egész nyíltan beszélt elkcdvet- 

llcnédéséről és igen határozottan meg 
i, mondta ennek okait. A tegnapi nap 

. eseményei azonban azt eredményez- 
tt k, hogy

a válság, ha nincs is kikü
szöbölve, de annak ki örí.se 

minden esetre cl tolódó'*l,

de egészen határozottan beszélnek 
arról, hogy egy héten belül ki fognak 
ujutni a csak gyengén hegedt sebek. 
A mostani elsimulásnak egyik alapja 

iaz. hogv a kormányprogramul vitáját 
szombaton sikerült befe jezni, mór felől 

I pedig sikerült Vdsí József közélelme
zési miniszter és a ki',gazdák k z U 

kitört ellentétet egy időre clodáíni.

A

találkozik a c!«b csapatuk
kal. Jlyenntodon Bajororszá
got elvágja Poroszországi ól* 
Ezenkívül hajóhadával az 
Északi tengeren több kikötőt 

megszáll.
lap megjegyzi. hogy ezt a jelentést

iennlarlú-sal kell fogadni.
Becs, február 27.

I (A MTI. ina,,án.ii !rnlé.«e.) A Neues 
I Wi »nc :• Jönni: ' uik jele ntik Berlinből: 
i Párisi l-.nok hír;'lása szrihit Xénictor- 
I száíT’.'.l tudatták, b.o.í.v milyen büntető 

rendszabályokat fognak ellene alkal
mazni. Ezek a rendszabályok mezegyez- 

' nek azokkal, amelyeket annak idején a 
I lapok közöltek, csupán az hiányzik 1»e- 
1 lőLiik, hogy Németországot nem fogják 
I felvenni a nénszöví i-ség tagjainak so- 
i iába.
, A Oliica .o Tribüné szerint a büntető 

rend? »k oly an mi sszire mei n k. 
: a Majna vonalé i 'diósát!

( i:< tervbe vették. de emi-k a lapnak ur 
érle-ul-Mei jiom műidig megbízhatók.

Berlin, február 27.
(Woiff.t Simont dr. külügyinioLz- 

ler ma d- ’ i'n n német delegáció* tog» 
I jaival I endonbu utazott. (MTI.)

— Ebben a pillanatban nem is tud
juk, hogy ki jöhetne, hiszen gróf 
Belliién Islván ugyanazt jelenti, amit 

ka pitiig Andrássyra gandol- 
a.kki.r még mindh; inkább ’l’e- 

’iicl! foglalunk állást.
í'k ügye hlég 

megoldva, csak az för- 
Vass miniszter bejelen- 

kisgazdapárl értekezletén valói 
’iic-A Viil ág azonban ezen 
k» .'leien is kitörhet és igv a 

jöv.ö hét közepe kritikusnak mond
ható. \ miniszterelnök-jelöltek név
sora máris igen bő. de komoly helyi* 
ken azi mondják, hogy

a kcirniányclnökségre ma leg- 
pa$sz!bíti»rbb politikus Hu

szár Károly,
akit az Andrássv-párt örömmel támo
gat, n ki«gaz J.ipóirlnak sincs ellene 

ása. mig art a is van remény, 
hegy a szociáldemokratákkal is inog- 

arra egyezést tud léi rehozni.
Ma újból megerősítik azt a hírt, 

hogy :\7 Apponyi—Kürlhy—Vázsonyi- 
Szabó) mellől régi híveit nem lehel cl- libcnilís-blokk megalakulnia leg

közelebb megtörténik. Ezt bizonyítja 
a demokrata-párt lapjának, a Nagy- 
Magyarországnak mai cikke, amely a 
,.forradalmi elemektől mentes" líl»e-

Teleki: 
nánaK 
icki Uh

A gabomarekvirál: 
mindig ninc1 
b nt. hogv 

licité ■. 
jniegjie

A kisgazdapárt egyik oszlopos tag- M érte
iával beszéltünk ma, :.ki megerősítette 
ezeket az információinkat. A pártnak 
ezt nz alvezérét a napokban azzal gya
núsították meg, hogy miután

bizonyos körök nagyatádi
Sebőnak a kormányból \aló 
„kilövése** érdekében dolgoz

nak,
akarják q vezér ellen kijátszani. A

I

öl
kisgazdapárti korifeus erre vonatkozó- ; kifoi 
lag a következőket jelentette ki:

— Minden igyekezet, amely 
irányul, hogy nagyatádi Szabó és ka- 
Sültem ellentéteket idézzenek fel, nem ' 
fog eredményre vezetni. Nagyatádi

mozdítani, (vorniányválsúg ma nin
csen, h' a kormány nem is áll erősen, 
aminek első oka az, hogy gróf Teleki 
Pál kilépett a nii pártunkból é. más 
pártira nem lépett be. Ez azt jelenti.

I
pariira nem iepeu inr. l./, u*i .... , . , . ,
hogy pórlonkivüli és igv nincsenek is | ralis alakulás egyetlen vezéreként gróf

Apponyi Albérlet nevezi meg. De az. 
közelségét jelzi az is, hogy 

már a legközelebbi

hívei. Ha azonban a válság kitör, ami . ,, 
minden pillanatban megeshetik, akkoi 0!akulás

Igen nehéz és sokáig luizodó Vázsonyi \ ilmos 
válságra lehet számítani. napokban Budapestre
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A?j egyzsiilf 
tasdíHiy nemzeti liga 

högyü’É'E
í— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —

Vasárnap délután ta: lőtte gróf Te* 
lek> Pál miniszterein k etaaklésével 
első évi köagy ülését az Egyesült Ke 
resztény Nemzeti Liga a cégi képvi* 
bclőházJian, A közgyűlés iránt olyan 
nagymértékben nyíl’ ámíli meg a ke
resztény mn.iyar táisadilom ér c’ lc- 
dósé, hogy a megjelent impozáns tö
meg alh-alig tudott elh lyedkedni * 
régi képviselőház zsúfolásig megl ’.l 
jui.’ylcrinéhen. Réscr.hetlek a kör.ryiilé* 
sen a legkülönböeőbb társa talmi osz
tályok képviselői, több egyeaiilel kül- 
dötlsé-ilrg képviseltette magét é® az 
egyesület elnökségében helyet foglaló 
notafaililásokon kiviil megjelent a köz- 
gyűlésen társadalmi életünknek úgy
szólván minden jelentő® tényezője.

A közgyűlést gróf Teleki Pál 
miniszterelnök nyitotta meg.

— Egy hosszú éve annak, 
dc’.ta n tölihi 
ae i ujjáébredés 
Nemzeti IJgát. 
pártvtszáiyt, torzsalkodást és 
láttunk ebi en az enu esztendőben.

A feladat a nemzet éle'ösztönéb/H fa
tartó életakarat: keresztény, nemzeti ts 
majdan ismét erőit Magyarországot fel
építeni ■ rom ok lói. És ha obiektiv kriti
kával szemléljük u feladat nehéraégók 
ugv keUősségél>en át fogtuk érteni hatvá- 
nyozolteágát. Talán könnvul.t végét ks 
foghattuk volna a dolognak. Ha egyedül 
nemzeti törekvéseinknek. ktiiönÖ>cü a 
békeszerződések revízióéra célzóknak ki
vívására törekedtünk volna, nemcsak a 
viláji közvéleményét lefolvósoló (hatalmas 
ellenségek kapcsolódtak volna ki, de gez.- 
dasági éle'ünk külső kereteinek kilépité- 
sében külső támaszt nveriiink volna. Ha 
egyedül Iwlsft életünk, keresz-ténységünk 
visszaépítésére törekedtünk volna, a Lizái* 
niatlanság és ellenségeskedés gyürüja nem 
vont volna kínai falat a természelWl L$|* 
va nyitott, védtelen halárainkon.

Meg kell találnunk azt, hogy ha ki
felé érvényesülni akarunk. »k'<or n* ki
felé tekintsünk, még kevésbé kifelé ka* 
enntgassunk, hanem befelé tekintsünk; 
ne egvos cse'ekedetek'öl váriunk megvál
tást és ne egyes cselekedetek vagy •gye
sek bírálatában merüljünk ki.

A ni(i«!/arsdQ feVépése a hitvilággal 
szemben sem mint közvélemény, sem mint 
társadalom és «|/uAran e par.amentl krb 
Ilkában sem olg gerinces, mint keként.

Mónitokat houill Mi nem aknrunk | Egyetem i dékánja stólall 
vért, de a vér folyamnál 
becsüljük az egységet keresztény Ma- 
gyarorMÚgot és ezért ha kell mégha* 
lünk mindannyian, de i---- ' !”u
tűrni, hogy itt másodszor is 
nomtaelgyalázást követhessenek el!

Wolff Károly f
után Raffay Sándor evangélikus püs
pök és Bernül István, a Közgazdasági vonulni.

nem alkarunk I Egyetem dékánja stóláit föl. Németh 
il is nagvobbra | Rudolf központi igazgató bejelentette

választás eredményét.
Teleki Pál miniszterelnök azzal 

nem fogjuk zárja be a közgyűlést, hogy az uj év
olyan lien egy nehezebb útra indul a liga.

1 Az első év a felvonulás esztendeje
ügyvezető aleln’fk volt. A második év a harc esztendeje

lesz, amelyre még erősebben kell föl-

Hegedűs Lóránt kicseréli
□ hadikölcsön kötvényeket

Budapesti Tudósító jelenti: Ma | gyűlés tagjai közül Simonyi-Semadam 
Sándor volt miniszterelnök és Ugrón

mi*

íw ón
ná m- 

uceny 
nehézséget, 
lülcktdCHl

közt, — hogy u 
megszülte a Keres.

Mindnuálan

A .... , 
délelőtt 10 órakor a [wnziügyminiszté- ( 
nitun palotájában Hegedűs Unánt Gábor volt belügyminiszter, 
p^uügyminiazter elnöikletéval pénz-1 A nagyérdetoü felszólalások meghall- 
ügyi tanácskopás kezdődött, amelyen galása után Hegedűs Lóránt pénzűgy- 
M kővetkeaök hivattak meg: Welwrle miniszter kijelentette, hogy a kormány 

I Sándor dr.. Lukács László dr., Popo- megmarad eredeti álláspontján és oly 
vics Sándor dr., eleszky János dr., . törvényja<vasJatot terjeszt legközelebb 
Griinn János dr.. Grntz Gusztáv dr., I a nemzetgyűlés elé, amelyiben az 
báró Korányi Frigyes dr. volt pénz- J áltamkölcsönök kamatait 3 százalék-ra 
ügyininisrterek, Sohmidt József, a, kívánja redufkálni. A hadrkölcsön-

I Pénzintézeti Központ el nőiké. ILImann jegyzők kettős előnyben fognak részc- 
I Adolf báró. Weisz Fülöp, V. r.’.d .r - *” .. „
Gyula, Madarassy-Beck Marcell báró, 

I Madaram-Beck Gyula, Flefc-sig Sán- 
1 dór, érdi Krausz Simon. Éber Antal, 
; Horváth Lipót, Melzler Jenő. Chorin 
• Ferenc dr., Weisz Manfréd báró, 
Fenyő Mikim. FeMner Frigyes dr., Ru- 
lánek Gyula, Szterényi József báró, 
Klelielsi>erg Kunó gróf, Ernst Sándor, 
Ikilódi-SzaJjó Júno«. Gaái Gas<zton. 
Kenéa Béla. Huszár Károly, Simonyi- 
Swnadam Sándor. Haller István, Ug
rón Gáíwr. Kelemen Gyula, a pénz- 
ügyminisztérifujn tisztviselői kar.nliól 
Vértessy Sándor dr., Ká’lay Tibor dr. 
és Schober Béla államtitkárok és több

. mngasrangu twzt viselő.
| A» értekezleten fcflszólaltatk úgyszól
ván aa ö«>zea volt pénzügyminiszterek,
• meghívott bankigazgatók, a nemzet-1 ért véget.

Erich segédei okozták, akik előbb 
minden áron hecsületbiróság elé akar
ták vinni az ügyet, sőt mikor állás- 
pontjuk nem érvényesült, a megbízást 
vissza is adták.

Az uj segédek pisztolypárbajban ál
lapodtak meg, mely vasárnap délben 
folvt le a hűvösvölgyi erdőben. Szem
ző segédjei Rácz Vilmos és Palotai 
Kotvács Kálmán, Ledereréi Almásig' 
László, Simon Elemér voltak, míg or
vosként dr. Szilárd Bertalan, a Sós* 
fürdő főorvosa jelent meg. Kétszeri 
golyóváltás után, mely alatt sebesülés 
nem történt, Almásig László,a vezető- 
segéd, az ügyet a lovagiasság szabá
lyai szerint befejezettnek jelentette ki.

A felek természetesen ntvm békül- 
tek ki.

Wal-der sülni. először Abban, hogy a tisztvise
lők, hadiözvegyek, árvák, katonák és 
árva-alapok hadikölcsöneik helyett 5 
százalékos uj magyar járadékot fog
nak kapni, másodszor abban, hogy a 
vagyonváltságnál mindenki, ki eredeti
leg jegyzett hadik ölesönt, 100.000 ko- . 
róna erejéig b" -»n-1 
100-on számítva adhatja át a kincs
tárnak, azonban azzal « korlátozás
sal, hogy vagyoni válságának felét 
fizetheti így le. Popovict Sándor volt 
pénzügyminiszter tervéből hajdandó 
átvenni azt, hogy a vagyon vakságról 
szóló 2-ik törvényben a záloglevelek 
és nem állami kötvények szintén 20 
szá-zalék vagyonvált súgnak legyenek
alávetve.

Zichy János gróf _ 
az igazi hazase.eetről 

A Indái Szent Imre Koile ium k ai 
kelettainaK emlék ünnepe

A Buíkki Szent Imre Kollégium ifjú- |
iiKUtfun of in <hu j/frnicc#, iheu kci *. u<, 1 ' 1 0 .. M
hoau tefiyen arra, hoau exponensei érvé- zott meg vasárnap délelőtt 11 órakor 
iiue.dtsák. |

Mint közvélemény nem egységes, fegyel
mezetlen. Mindéül! egvinaca és azonnal 
könnyű szerrel akai ie meamen eni a Iw- , 
zál Sokszor oktalanul sRiíiessziv. eokssor j 
épp oly oktalanul inrghunvászkodó és 
iKijno.', leginkább ott liesv ki. ahol ki- _ 
tartásra, homokszemek nem fiiuKiaóiiaiü 
összehordására van szükség. Sok»i «»».!___ ____ _ _ _____ ___
retünk beuflnl í. • lóiért,,iiH.4« IUoH*. At ünnr|'i«'g(”t a koHégium érekikara 
.. ..............    »T*tr*n I nyitotta meg Bajza ApothenMml. 

saélawn ^^7abb ' ’ Ko,^r Gy1,te' * 'koW«mi klub 
" elnöke adt® elő költeményét, majd 

Kálix Jenő joghallgató játszotta el 
Beethoven egyik szonátáját Az ün- 
neqii bestédet Zichy János gróf tar
totta, «'ki • többi közt a kővetkezők
ben Mr.'ékexclt meg Magyarország je
lenéről ée jövőjéről:

— X’érezö, verejk'tkee muirka, köl
csönös bizalom, összetartás és tenger
nyi szeretet mentheti meg egyedül a 
'övöt, különben Magyarország örökre 
elveszett

— Végtelen szenvedés nxwt látni. 
wm?kOT legnagyobb aziike g van al* 

legnagyobijaink zöme ki- 
’iinvcs játékot üt. Nem látják be. 
hogy a honszerelem nem lírai hangú
iul, hanam Ak'andó kész •; bennünk 
Mdozathozáera. Amíg csak 1 lkainkon 

ar«o-sv.’i< art és há-. njriizinü ’ászlófaa 
bmAolódzunk, de netn visszük tét- 
lelnklie, blaez.i'óiuia marad. Körül t 
tünk önaéa és haszonlesés tcbz'dik 
ami ha a nemzet vérébe me.y át. meg 

.]« öli a barát. kor<r<r olltát nevel n 
natrintáböl, hitetlent a hívőből s kép- 
elenné téve a» áldozatra, pessrimk- 

fo-nis hir'etil’ 1 l 'jtri''' sn:t ” « í "I r’kor. amBkor pedi“ 
üler, mert n»a ” i ' nki-i’!- Vtel''*- > • e és • ’5 <rv -
t«c nem érvényeaulcat kcreMÚ, hanem zelrn.. ..íle veteti u^Liuiizaius iará<uol-

László Fűlöpöf 
rehabilitálíáh Angliában 
Rím fariáztattak la, csak rövid ideig 

Inliriikitah — Tcijac iiegiÉtBlt kapott

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
László FülöprőL az Angliában élő 

kiváló magyar festőművészről már a 
háború alatt is, d.e különösen — ami
óta összeköttetésünk a volt ellenségéé 
államokkal újból megnyílt — ezámta- 
laai különböző hir jelent meg a hazai 
lapokban, melyek a híres festő meg
hurcoltatásáról és állítólagos letartóz- 

( tatásáról szólották. Alkamunk volt egy 
, ... - .... , ' Angliából hazaérkezett magyar festő-
hadAolaínkotvényét müvéKail „ esósz hftom

alatt Londonban tartózkodott és a kö
vetkezőket mondotta cl munkatársunk
nak :

— Mindenekelőtt ki kell jelentenem, 
hogy íjászló Fülöp egy napig sem volt 
letartóztatásban.

— A háború alatt 
intézte az ellensége 
nálási ügyeit és egy 
tés elegendőnek bizonyult 
megindítására, melynek első fázisa m 
előzetes internálá* volt.

— László Fülöpnek. akit az angol in
telligencia és pénzaristzokrácia való
sággal dédelgetett, természetesen a 
többá benszülött angol portréfestő hát
rányára, sok ellensége akadt a londoni 
piktorok között. Ezek a háború első 
percétől, kezdve folyton áskálódtak el
lene, rnig 1916-ban valaki névtelen föl
jelentést küldött a Horné Office-hoz, 
melyben a levélíró azzal vádolja Lá®> 
lót. hogy Metternich herceggel levele
zést folytat. Erre elrondolték előzetes 
internálását. A megindult törvényszéki 
vizsgálat azonban tökéletesen igazolta 
a művészt, amennyiben kiderült, hogy 
teljesen ártatlan.

— A főtárgyalást a Horné Office leg
nagyobb tárgyalótermébon tartotta meg, 
mert a négyezret jóval túlhaladta 
azoknak a száma, akik az ítéletet hal
lani akarták és meleg ünneplésben ré
szesítették a rehabilitált művészt.

— László teljes elégtételt kapott a 
sajtóban is. A tarxxk, melvek heteken át 
hasábokon foglalkoztak az ügygyol, ve
zető helyen hozták a bíróság fölmentő 
ítéletét.

— Azóta a legutóbbi időkig Ken«a- 
ton-Gardensben evő palotáié San dol-{ 
gozott és csak kevés emberrel érintke
zett. mig nemrégiben Washingtonba 
utazott, hogy az uj elnök portréját 
megfeese.

r

Az értekezlet déli 1 ára 20 perckor

hatja Atlaszokká a nemzetet, hogy 
visszovivja az egységes Magyarorszá
got.

A beszédet hosszú tapsviharra] fo
gadta a közönség. Az ünnepet Stíhn- 
bort vonós-nágycse fejezte be, amelyet

„Iga Kép Onnettaig keretében emléíre- •’ kolMgtam növendékei é, ZMowky
‘ 0........................... Tclvtn zle nrnfal-b., ozl+nV

; a világfa '.borúban hősi halált Ívalt baj
társidról. Az ünnep»égien a társadalom 
számos előkelősége volt jelen.

j Vasa József miniszter « Zichy Já
nos gróf kíséretében néhány perccel 

.. w.u> 11 óra után érkezett meg Horthy 
fitogtatható | Mi-kló® kormányzó, akit u megjelent 2 k 
Sokat sze- [ hosszasan rugó éljenzéssel fogadtak.

fásának vágyában — 
dem 6ntudctan<ul. de 
rossz szokásból — elfdediük wva»a»abb 
köteles'beinket.

Ax állampolgári 
azt célozza, 
megértse • 
a jövőre a 
felépülnie, 
csak keroretény 
alapon ’ehet továbbénifeni. Frr» kell «•. 
állampolgárokat neiolni.

Es társadalmunk óriási feladata, 
melynek minden caelekedetünkbea nyíl- 
viiMi'-nia kell bl:ő’ * műnk41x51 
•kanjuk at ecéaz kere ztóryaég M.vcsült 
•rejével részünket kivenni

A miniszterelnök beszéde után dr. 
Makog Dezső főtitkár fölolvasta az 
évi jelentését, Tholl József a társ rá- kotóerőre, 
maMacikat és a költségvetést terjesz
tette elő, melyeket a közgyüléa egy
hangúan el foga tett.

Szűnni nem aknró mjos éltemét 
k zle- emelkedett szólásra dr. Wolff 
Károly, aki nagyhatású beszédet mon
dott, nmeivel a következő s arakkal 
fejezett be:

— Azt mondják, hogv ez csak kur
zus. ht ze1 a destruktív sajtó, amel, 
Ltehnzott bennünket, u'ra ott va j r 
fórumon. En most harcot hirdetek é.s 

s hirdetni i I strp’ ' sn:t 
ii"t ma ” i ’ ilii i'1- V ■fel*'*-

meg Bajza Apotheosisával.

István dr. prefektus adtak elő.

rz „Homc Office** 
alattvalók intar- 
návtelen feljelen- 

az eljárás

n»\Hé«n»k. amtly 
hogy núnden állampo gár 

cselekvések sxük'éf«Mé*ét 
múlton * történelmen kell 
Magyarorssáf történelmét 

wr kölesben. nemneti

és

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Az olvasók előtt még emlékezetes 
az az affér, mely Bécsben Szemző 
Gyula volt bácskai főispán és Lederer 
Ernő között egy kártyaparti utőjóté- 
kőképpen lefolyt. Lederer Ernő, aki 
14 játék folyamán negyedmillió koro
nát meghaladó összeget veszített — 
melynek túlnyomó részével adós is 
maradt — másnap feljelentette a bé
csi rendőrségnél Szemző Gyulát állí
tólagos hamisjátók miatt, aminek kö
vetkezménye az a n<igv erkölcsi meg
hurcoltatás lett, melyről annak ide
jén a magyar sajtó is megemlékezett. 
Bár nemerek Szemző Gyula, hanem 
a játékban résztvett töbhi partner is 
hangoztatta a vád alaptalnságál és 
valószínűtlenségét h, — mondván, 
hogy Szemző Gyulának egymagában 
több pénze van. mint az egész Lcderer- 
családnnk együtt. — csak tovább foly
tatták Szemző ellen a megkezdett haj
rát.

Ennek a hajszának lett aztán a kö
vet kezménve az a Roynl-szálló étter
mében lejátszódott tettleges incidens, 
melynek cselekvő szereplője Szemző 
Gyula, szenvedő szereplője pedig Le- 
lerer Erich, Lederer Ernő testvér- 
bátyja volt, aki az ügyben öccsével 
azonosította magát.

Az inzultust természetesen lovagias 
'••icderbe terelték a szereplők és hosszú 
' c'n a u!>n «’ ;’?v ma v re be- 
íejezésf nyert. A késlekedést Léderer

5 órai tea és tánc

o Renaissance 
éttermeiben

Jk
M0ZGÚKÉP-0TTH0H
UtszéU rózsa

Mae Maray-val
Sátort cimborát

Cammel Myers-ul ?
Előadások: 5, ’'«7 és t’<9. árakor 
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HÍREK Több milliós feljelentések 
e'maredt szénszállításokért

Behozatali részvénytársaság károsultjai a rendőrségen —• Meg 
indultak az egyezkedések

— 4 Hétfői Napló tudóbitójától. —

Nagyarányú bűnügy foglalkoztatja ez 
idő szerint a rendőrié: et. ahova ei ben az 
ügyben szünet nélkül jönnek a nanaáztte- 
vő károsullak. Az elmúlt esztendőben a 

. kistökásek és közép vág vonnál bíró jobb
módú vidéki tőkések bevonásával megna- 
kait Budapesten a Behozatali részvénytár
saság, amelynek Humán János és Jerusch 
József az ügyvezető igazgatója. A rész- 
vénytársasúg a Vá cin teában nyitotta meg 
terjelelmes irodahelyiségeit s nagy appa
rátussal indult meg az üzlet. Legutóbb 
azonban egv bánvavásúrlás révén kelle
metlen helyzetbe jutott a Behozatali. 
Máza község határán kőszénbán vát vásá
roltak, ame vröl csak időközben derült 
ki, hogv csupán kovácsszenet lőhet belőle 
kitermelni, fütőszenet egvál alán nem tar
talmaz s üzembebcivezéséhez nagy tökére 
lenne szükség. A bánvának ne:n volt ipar- 
vasútja és nélkülözte a leaszükségcselb 
felszereléseket.

Igv éríe’ödött meg » vezetőségben az 
b gondolat, hogv érintkezésbe lépnek az 
egyik legnagyobb és legelőkelőbb fővárosi 
pénzintézet el, hogv e'ót.-re'vtsék az üzem 
megindításához srüksíces összegeket. A 
bank átvette a Behozatali részvényeinek 
majorátusét, azonban az ellenértékét is
meretlen okból nem fizették ki a réswény-

— Kettészakadt a rémet kommu- 
íihla pár-. A berlini Vormőrt; a kom
munista pártban bekövetkezett szaka
dásról ad hírt, amelynek következté
ben öten a legnevezetesíTxb kommu
nisták k'/ziil, köztük Daeurig, Lewy, 
Hofiniann Adolf. Zetki-n asszony, ki
léptek a párt vádaszlmóavából. Állító
lag az olaszországi pártszakadas kér
désében felinierüú nézeteltérésekről 
van szó. (MTI.)

— „Jó könyvet a katonáknak** moz
galom javára az Országos Katholikus 
Mővédő Egyesület hana-'v',seuyt ren
dezett vasárnap délután « Gullert-szúlló 
giárványtermében. Kogjelentek Be’icska 
Sándor honvédelmi miniszter. ilohen- 
tohe Klodvigné hercegnő, teróf Apponyi 
Aibertné. öt órakor érkezett Auguszta 
ée Zsófia főhercegnő. József Ferenc fő
herceggel. akiket gróf Zichy Rafaelné

Raskó Istvánná fogadtak, majd át
vették tőlük a katonaság résaére hozott 
értékes könyveket, közöttük Arany 
János öösaes müveit. P. Zadravecz Ist
ván tábori püspök matfasszárnyalásu be
szédet mondott, amelyet sikerült hang
verseny követett, me yben kérte a kö
zönséget hiogy minél több jó könyvet 
adjanak a katonáknak, mert a hadse
regnél az erkölcsi erő sokkal többet ér. 
mint a nagy létszám.

— A kalliolikus egyházközségi vá
lasztások. Vasárnap tartották meg a 
buda'Pesti kathoilikus egyházközségek 
képviselőtestületi valaszlasark'at. A sza- tírsaságnak. 
vázák az összes kerülctoldjen szép I ____ __ ______  _ ________
számmal járultak az urnák elé. A sza- > szerződéit kötött az állami széubizotlwg- 
vázátok megszáttnl.Tása most folyik. gaJ kovács-szén szállítására. A megáiM-o- 
ElíirelátliaUuil a hivatalos jeljJtek ke- J"‘‘ - .............. ..
rülr.tek ki győzelmesen a vá’asztál>bf|1, 
amelynek eredményét hétfőn délben 
hozzirk nyilvánosságra.

— Románia cáfo ja a moz^ósi á t* 
A Danu'an-ügynötkség Buk^hrestixíl ille
tékes helyről nyert értesülései alpján 
megcáfolja azt a hirt, hogy Romániá
ban a tavaszi, Ornszc*rsz.’i;; ellen indí
tandó olTenziva előkészítésére elren
delték volna az álta'ános mozgósítást, 
fjfno

— Amerikai matinó. A Renaiasance 
Bzinihásban vasárnap délelőtt aniei-:k®i 
matinét rendezetek az amerikai segítő 
ttkció tiszteletére megjeleni- József f^er- 
cec. Auguszta fÖheKe^nő, Józ.»ef Fe
renc főheroeg. Bénárd népjóléti m.ni'z- 
ter. a Budapesten időzi .n.‘erikái képvi
seletek részéről: Granu. ;nith főmeg- 
bizott. I’ed.ow kapitány. Br&wu őrnagy, 
Bowden kapitány é« Murzay amerikai 
író. A műsoron Dienzl Oszkár. Yo’land 
Arthur dr. egyetemi tanár. Metiveczky 
kláróa. Góth Sándor, Íű.rv6.« Ella. 
Jásza; Mari. Siinonlíj Margit, JVledek 
Anna és Szende Ferenc ang>l és ínn- 
i'.'.ar nyelven előadott da rti és ízava- 
latai szerepeltek. Az előkelő közönség 
taeiegen ünnepelte a sz>-.«>r>lőkc

— A rcFidőilegéiij-tít^ ujjú rve- 
IÓm?. A magyar kir. beiügyminiszé- 
tiiwn rendelétct intézvtt a főkapitány- 
l'ghoz és az ország v,<anv?nnyi kerü 
éti főkapitánj'sá'gáihoz, amdv szerint a 
^Üigj minisztérium az ál lom rendőrség 
I"személyzet nck állományában kü ön 
iltiszti kar szervezését Írja elő. Egye
sre csak címzetes altiszti á’Eúsok'at 
Szerveznek. Ezek a következők lesz
tek: rendörőrmester, rendőrtörzső.- 
öiester ás rendőrfelügyelőhelyettes. 4 
tendőrlegénységaek c címzetes állá- 
•óikra képesített tagjai képezik m. jd az 
•Hiszti kiirt. Budarvesten egyelőre ci u- 
tetes rendőrórowstert oazlályonkint 
legfeljebb csak hármat nevezhetnek ki, 
timzeles rendűrl'elügyelöhelyettes pe- 
Sig osztályonikiirl csőik egy lehet. Az 
újjászervezéssel kaipcsolatban a rend- 
ürlegénysé* uj rendfokozati jelvényt 
lap. A ibe iigyininrezte'nek e rendeleté 
bár a mai napon hatályba hVp.

— P! k Marcill in Ügyé s égen- 
öick : Hceilt. a Mazvar Merkúr Bank 
fcxzgatú át az ü'zv.szségre vittek, aliol 
•út i n döntenek üsvélxsn. A hitetezök 
• heten a Pénzintézeti Központban 
lo nak értekezletet tartani Pártos 
•'iksa, a Pénzintézeti Közuont ignzga- 
< a vezetőéi el. Érdekes, hogv műt 
b októ.,ire óta nem vezetett o bark 
•v - '- x kö. •’-ckel. csak ttí 
•’ nre BHír ■ ■ rendszer 
tónwc’.tek. Ugyani* a péaxügvőrök

A

Idöközlen azonban a Behozatali r.-t.

dós ért-dinéiben a Behozatali minden két 
vaggon fűtésre alkalmas kőszenet kap a 
l.-aíigon fütesre alkalmas kőszenet kúp a 
Szén*'izoítságtól. A megn’bpodás remé
nyében a Behozatali részvénytársaság 
nagvaránvu snénüztetbe kenteit. Eladta és 
milliókra menő előlegeket veit föl válla
latoktól, magánosolú'-ó-l és vidéki intézetek
től annak a szénnek szállítására, amelyet 
a Széirf'lzotlságtól remélt, a megkötött 
szerződés értelmében. A Behozatali ezt 
annál is inkább remélhette, mert közbon 
le is szállított a Szénbizottságnak 500 
vaggon kox ács-szenet. amelyet az ponto
san át is ve t. A Bizottság azonban ennek 
el lenére nőin adott szenet a részvényb'rsa- 
ságnak ,amdv most itt ál’ott a íuSett 
e'öleirekkd szén nőikül, u legnagyobb 
zavarban, mert uz előlegeke* « Szénbizott- 
Ságnak juttatott kovács-szén beszerzésére 
fordították.

A megrendelők szorongatni kezdték n 
részvénytársaságot. visszakövetelték nagy 
összegekre rugó előlegei’ et s amidőn a 
’>énz' nem kapták meg. bűnvádi feljelen
tést tettek n Behozatali r.-t. vezetősége el
len. A rerdőrségen megindult u nyomo
zás, airrlv most főként azt igyekszik ki-

felszámolásáról. Az a jövedelem, amely 
a bank ,.ju*foszláviai‘‘ fiókjainak fal- 
számolásából befolyik, 10.000 arany 
koronát tesz ki.

— Rehmann aongtaagyáros esete* I 
Keismann-bfin ügynek összes iratai dr. 
Gamberszky Guidó vizsgálóbíró elé 
kerű tok, aki u legközelebbi napokban 
megkezdi a rejtélyes bűnügy vizsgála
tát. Az eddigi adatok szerint D.dsflí 
Molnár Púi, valamint az újabban la- 
tartóztatott ifjú bérceik János is az 
iChmann-telepi úgynevezett adonyi kü- 
lönitménynek voltak a tagjai és az ed- 
’igi nyomozati adatok alapján a 

• izsgálóhiró ennek u különítménynek 
az embereit mind kihallgatja, hogy 

! adatot szerezzen fleismaim Jakab el 
tűnésére vonatkozóan.

! —- Halálragáiott kisfiú. A BÚR vil-
i latnon angyalföldi remízében Na«y 
Imre hat éves kisfiút egy villamos hu- 
lálragá'zolt. Holttestéi a törvényszéki 
orvostani intézetbe vitték.

— Leforrázott csecsemő Újpesten as 
Árpád ut 46. számú házban Roth Ti
bor 9 hónapos kisgyerek masjárarántott* 
a kávésedényt, amely forró kánéval volt 
tele. Egész teste égési sebeket szenve- 

Az újpesti mentők részesítették 
segélyben

deríteni, hogy n szállítási üzletek megkö
tésénél és elmaradásánál terhel-e valakit 
bűnös mulasztás.

A rendőrség munkájától függetlenül 
azonban a Behozatali részvény többségé
nek tulajdonában lévő bank túrRvaláso- 
kat kezdett a károsultakkal s leheti' 
hogy megegyezés jön majd létre s a 
rosultnknak visszafízelik milliókra 
előlegeiket.

A Behozatali részvénytársaság t 
üzleteinek sora azonban ezel még r 
kimerítve. A vállalat vehetői a múlt 
végén megismerkedtek egv Hónát 
mond nevezetű gvógvszerészszel. aki új
ságírónak adta ki magát s azt hangoz- 
ta tw, hogy az ukrakrninaí kormány meg- 
bizatásáiból jár a fővárosban. “ 
ungvári lakos, de fivérével. 
Józseffel egvütt Budapesten. Klotlld-utca 
4. szám alatt is állandó lakása van.
B ómi—R Of.enbers 
utazgattak Ungvár 
különböző üzletek 
lalkoztak.

Rónai Zsigmond 
tolt be a Behozatali 
hogv Cs>e;i-Szlovákiában opciójuk van sok 
millió értékű cukorra .amelvel rekom- 
penzációs alapon, magvar tengeri kivite- 
léérft cserében, be lőhetne hozni Cseh
szlovákiából. Mindehhez azonban H ma
gyar kormány kiviteli és behozatali en- 
gedéh éré volt szükség.

A Behozatali részvénvtársassáa belement 
a Rónai által aiánlott fizle be .« vállal- _ ___
kozott az engedélyek kijárására Mit tesz | heten, szerdán lesz u 
azonban Isten, illetve mit lett a pénzügy- 
niszlfcr? Nem ad a mcc az engedélyeket, 
amiből nagy baj keletkezett. Rónai Zsig- 
mond és Rosenberg ,16’sef két millió ko
rona rónáiét kötöttek ki maguknak arra 
az esetre, ha az üzlet elmarad, s ez az 
összeg esedékessé vált. Miután azonban 
szép szerével nem juto tak a két millió
hoz, pert indítottak » Behozatali ellen, a 
me'vnek vagyonára biztosítási végrehaj
tást rendelt el a bíróság. A dologban iái
dig az a ’ogérdekesebb, hocv a milliókat 
követelő fivérek agvike Roscnberg József 
hirtelen el'ünt Budai>estről. A rndőrség 
ugyanis egv más ügvből kifolvólng ki 
akarta hallgatni, de nem tehetett előállí
tani. Rosenberg és Hónai közös lakásán 
künn jár’ak a detektívek s a fivérek üres 
otthonéi’ an négy szennyes galléron és hó- 
'om pár rojtos szélű kézelőn kivü! mit- 
sem találtak. Ebből arra következtetnek a 
részvénytársaság vezetői, hoffv ÖV aligha 
számíthattak volna a két millió!.? ha tör
ténetesen az ő bibálukiról hiúsít! meg a 
' ülörös s»ál'itési üzlet.

rossz 
nincs 
t év
ZsiR-

Egyél ként 
Rosenberg

i 
A : 

fivérek állandóan 
és Budapest közöl és 
Icbonvo’ilásával fog- 1

egv napon azzal álli- 
r.-t. igazgatóihoz,

zalaegerszegi internálási táborba, ahol 
az intorná’fok ügyeit, vették felül-izs- 
gálás alá A felülvizsgálat eredménye
képpen eddig közel 900 egyént helyez
tek szabadlábra.

| — A fogtechnikus csalisaf. Rosen-
feld Ármin 2R éves fogtechnikus meg- 
vette Balog Dezső I: bor átriumát és 
rendelői nt'zrtét és n fogtechnikai ipar 
gyakorlatihoz fogott, bár erre iunr- 
engwlélye nem veit. Vállalkozása meg
lehetős jól ment, sok paciens akadt, 
•le valamennyit becsapta Rosenfeld 
krmin. A,-. első dolga nz volt, ha valaki 
nála jelentkezett, megkérdezte, van-e 
arnnvp nze, nie.-l csak abból tud a 
fogakra koronát készíteni. A feleiktől 
aztán elszvdte az. aranypénzeket, de a 
lovaikra sohasem csinált aranykoro
nát. hanem valami Randoif nevű réz- 
böl. A paciensek legnagyobb része 
fu£’iusgyulladúst kapott és Így jöttek 
rá * cwal.ksokra. Letartóztatták és most 
(lambelszky Guidó dr. vizsgálóbíró 
elrendelte Rosenfeld Ármin elten tiz- 

i rendbeli csalás büntette címéin a viza- 
i góíatot é* k vizsgn’ali fogságot U.
I — Nyvxúij't^s A belügyminiszter a 
mai naixin kezdődő joghatállyal Dobol 
Józsci dr. rendőrt'’mácsost nz utlo él-

lohadt A pinceabbko- osztály volt v«7< lőjét, ideiglenesen 
tttrolt'k fel 1 nyugúl.oményba he

Tte-s’or vra y ko vna Fojt he az 
Osztrák M ”'a D n!< Ingo zlásbi 
<tók’al”a‘ f 4' 'SmoHidból 
bői c’e ’ ' szerb ml

lefoglalták az összes könyveket. Igv 
tehát Pick Marcell bemondásai alap
ján kénytelenek dolgozni a könyv
szakértők, akik 50 millió aikthfival 
szemben 35 millió passzívát állapit tt-i.: 
meg. Pick és felei állandóm tárir.'al- 
nak és valószinüle? vissza fog ak von
ni a feljelentéseket, mert Pick és es. • 
ládia a hiánvzó milliókat ck5 fogja 
teremte*1’.

— Washington - gye-makünnepély. 
Március clstején délután (61 4 ólakor 
Wn»h'.n«tor gyerirekürnnepély lesz a 
Belvárosi Színházban az amerikai gye ■ 
mekcegélyző-aukció ia úra melyen Yol- 
land GeofFrey. Yolland Art.hur. a világ
hírű angol nyelvtudós fia. anw?l nyelvű 
pro’ógust mond

— PlncMüz a Rcnalssane ’Szí ház 
bán* 
tüzet 
nincenaktórfi' un 
hullád.>k. A tűzi őz kivonult u IV., V.. 
VI. kerületi és a központi tüzőrség 

I Breuer Szi'fird parancsnok és Teás- 
dalé Ottó főtiszt vezetésivel, azonban 
sok do’guik mÍT nem akndí, mert a 
^in.hárf-.an szolgálatot teljesiB tűző’-( 
tók lokalizálták. A VI kerületi tiirör- 

a he’yszipen maradt, míg a Üiz 
teljesen te nen I.Z.-•*-

• kon át kiömlő füst és a 
j vonukisn nagy riada'mat okozott n 
! vinMz körnv'-ken.
• - Az internáltak felülvize. áláea. A 
| miniezié. um rende’ete folytán hóna-
• pókkal aaalőte bizottság — -

Vasárnap este Ísmeretlen okbő’ 
fogott a RenaisMince-Szi-nhá’ 

elh el vez • -t t szönyeg-

* A hattyú tölti be a Vígszínház • 
hetét is. Csak szombaton adják a 
,.Loute“-«>t. Szombat délután a ,,Ma- 
szatos Pali", a kedveli énekes látvá
nyosáé kerül színre, vasárnap délután 
pedig a rendkívül raulat&ág.'r>s „Millió*'-! 
játsszák.

* peor Gynt szází.éík előadása e 
Magyar Szin-ház-

baji. a darab előadását pénteken meg- 
ismétlik. A hét többi napján a rend
kívüli sikerű „Búza rág "ot adják, 
.fövő vasárnap délután a „Kis lord-"ot 
j át r. -iák.

* ..Oftenbach" száxadszor 
» hét péntekjén a Király 
melyet .azontúl in minden 
mételnek. Jövő vasárnap 
János vitézt adják

* A Váróéi Sxjnziá^han

kerül sr’nr«
Szinhaxl>an. 
este meg lö
déi után a

caütörtókön 
lóp fel utólszor Petráss Sári a ,,Bu- 
osukteriokgő" női f&zorepében Ezt a 
szerepet szombaton Ötvös Gitta veszi 
át Kedden ,.A zsidóim'- kerül szini-w, 
pénteken az ..Álarcosbált" ismétlik. 
Vasaruap délután n .,itevrlai borbély"-* 
adjak.

■“ Aklkst felvet a pénz és A buta 
ember felváltva ozcrer«l « Belvárosi 
Színház o heti játék rendjén. Amazt 
kedden, csütörtökön és szombaton. ..A 
buta embert" pedig ma. szerdán és 
jzénteken ndják. Jövő v .>ainnp délután 
..A lányom" van müscn.in.

• Az Andr?8sy-uti Színházban egész 
héten minden este, vasárnap délután is 
h legújabb műsor kitűnő darabjait: 
Farsangi kaland. A vér nem válik 
vízzé. A primadonna ée az uj magán
számokat játsszák

• A Revü Színházban minden este 
a rendkívüli sikerű . Bálki:á!yné‘‘-t 
ismétlik meg. Jövő vasárnap déluhán 
a ..Szilveszter" megy. A délutáni elő-

1 í.dások. az András'y-uti Színházat ki- 
' véve n'hol az o!őadér» 3 óraikor koz- 
1 didik 2órakor kezdődnek és rnersá- 
I kelt helyaruak.
I • „F5nn a ma;?as Északon** a 
l Royaí Apollóban- Ez a Hím is, — 
mint a „Szerelem vására volt — filmre 
való átdolgozása egv na^vhirü d-fimá
nak. „Lengyel zsidó" címen körülije
iül harminc évvel ezelőtt volt műsor- 
darabja a régi Nemzeti Színháznak, « 
főszerepét annak idején Ujházv Ede 
alnkltotla. A filmen a főszerepet 
Frank Keenan. Newyork legelső drá
mai művésze jútsza Mezelőzi ezt egjr 
nagyszerű Douglas Fairbanka vígjáték: 
...1 vadember''. Az clAxlások köznapi
kon 5, 7 és 9 órakor, vasárnapokon 
negyed 4, 5. háromnegyed 7 és fél 9 

i órakor kezdődnek.
• Esy nap két fllmrevü A Renais- 

sance újításának, hogy egv napon két tel- 
jesen különböző íllm-revűt «d közönségé
nek, igen nagy sikere van. Az élővé el 
pénztár alig gvöri felvenni nz eló^gi'éve
ket az ötórai és a negvedki eneómi fl m- 
revü e heti előadásaira. A délutáni film- 
r«»vöt»en Nagv Endre é- Harsánvj Z«o!t, 
az esti’en Hevermans Hermán darabjai 
vzerere nek a szerepeket és magán***’! .tanács . ____ ___

'uillott ki • legutóbbi üksca lárgj^llak u OMO,mokH dklwUn SBékelvtodv lereac, Borm
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N. Tasnády ’
Hajdú Ilona,

Will.c i
mások i

Géza, Rózsai),egxi Kálmán. 
Hona. Sárosi Mihály, este 
Dezséri Gvula, Virúnvi Sándor, 
Lőtte, Vágóné, Krudv Ilona és ..........
a<lják elő. Nagy Endre mindkét filmre- 1 
vünck nemcsak összes számait, hamm 
filmjeit is végigtoiiferália. Jegyekről 
ajánl a‘os najmkkal előbb condoskodni.

• • Vörösbegy, Moly Tamás közkedvelt
regényének (6 felvonás) filmváltozata n 
„Corso“ legújabb müsordarabja. A 
rendkívül ötletes és szellemes film fő- 
ezereplői Loth Ila és Csontos Gyula. A 
darab sikerült scenáirumát B. Pá.-.zto: 
Béla irta, mig a művészi rendezés Gaái 
Bcia talentumát dicstTÍ.

* Mozgókép Otthon. A nagy amerik ú 
műsor táblás 
cimborái'*

'Jugoszlávia i
Lalb-ích, íeb’uár 2G.

(Délszláv sajtóiroda.i A. jngo z’ ív 
hutósá ok fczou b don áx - fék az el - 
szöktél a rapaüói .••:.”-:c'fdés éri Ínyé
ben ktii" tett 'erülelcki t T.-:;,'r.v he
gyével és Fiume városával cg} •i'.f 
(MTI.)

l'ilásának Költ
ezen u térj 
inelvet a

i'iió int'.’ I lí.-T. ÍVJ., Vilmos 
5.) most honosít meg j 
intézel előnyős szerződés révé 
a helyzetben van, hogv bár a 
dijaknál olcsóbb dijakat szed 
körülmények között.

házakat vonz. „Sátán 
(5 felv.) izgalmas cselek

ménye Caruiel MyoiB és Dearholt bra
vúros filmjátéka, az, „Ulsoéli rózsn** 
érdek feszítő csolekinén.vo Mae Murray 
felülmúlhatatlan alakítása mindkét da
rab mesteri rendezése csorbítatlan élve- 
vezetot szerez. (5. 7, 9.)

• Zöld test, lila sapka. Ez a címe , 
annak a pompás amerikai snort-flimne!:. .
amelyet az Uránia ui műsorában bemutat. 1 A játék 
Az amerikai sporllóz minden ereje benne fölény! i 
h'iklet elihen 
nyaló fordulatok me«lepelésekkcl gazda
gon teleszölt történet tárja elénk az ame
rikai turf benső rejtelmeit. Az érdekes 
fihn mellett kitűnő ui Pathé-reoüt és egy 
pompás lilmbohózatot tartalmaz az uj 
műsor. Ma az, előadások 5. háromnegyed 
7 és fél 9 órukor kezdődnek.

• „(hnnla vincil Auior“ uz Omuiá-!
ba.ii és a TivoPban. Az e heti nagv film, ' 
amely nz Omnin és a Tivoli műsorára 
kerül, egy világhirii angol regényből 
vette témáját. Végtelenül mozgalmas 
és érdekes az „('...................
amelynek tnagv-nr szövegkönyvét Vajda ’ 
László szerezte és Márkit* Lá zló mű
vészi rendezésében került filmre, 
főszerepekéi Lenke ff ij Ica, Fenyő ' 
Emil, " „? .
Ágnes játszók. Megelőzi ezt L’jvíiry és 
BékeíTy kacagtató burleszkje. a ,.Cso- 
da-gyerek". Kz előadások az Onmiá- j 
Iwm köznapokon fól 4. negyed ti, 7 és : 
fél 9 lírakor, a Tivoliban köznapokoai 
5, 7 és 9 órakor, inig vasárnapokon [ 
4, háromnegyed 6, fél 8 és 9 órakor 
kezkklnek.

♦ Aota Nielsen és a glicsrin. Kitűnő . 
br.'líni riportot közöl ezen a címen n 
„Színházi Világ" c heti száma, amelybe 
egyébként Liptai Imre ir vozéroikkot 
úa. Szoknia Jenő, a Bolondvár *zc.rz*!>io 
színházi tárcát.

Labdarúgás 
a bajnokságért

A vasárnapi mrrköxések 
ered ményei

A tava ;ri forduló harmadik vasáriiap- 
jiin ismét papírforma szerint végződtek 
ez eredmények. A favorit csapatok meg
nyerték játékaikat, mig a bajnoki ", 
közelién fekvő tgyesülelek csapatni sorra 
döntetlen eredniénynvcl végeztek. Impo
náló győzelmei aratolt vnásrnap ugv n 
Magyar Testguakorlók Köre, miül a Fe
rencvárosi Torna Club.

MTK—Törekvés 7:0 (3:0) Kiuigúiia-ut. 
Valóságos iskolajátókot produkált vasár- ’ 
nap a kél-fehérek cSUp; ta. Végig döntő 
fölény melleit, nagyon kö’uiven nyertél.

Gólt azon) an a lii! inul 
víncemnek nem tűritek ad
' Imageslétin lecio.'b játékosa Varga
k.npvr, roll. :d:i nini vérlésével ismé.t rcp-
ivz, nlr.liv fonnál mutál öli. Az I TE-ból
Schaller tinit Li.

i ///. KTVE—TTC 1:1 (1:0). Inrdmas
mérkőzés, anmlynck ve'zctö gédj,át a iü.

’ KTVE Szabó révén érte iel. mig a kiegyen-
litö eredményes, rúgást a TTC ti-■es rév én

1 érte el, amelyet henc imiatt iíi. t meg a

eres vál- 
"i az uj 
Ur.S7;i','(js 

nálunk. Nele
it ab- 
jelen- 

tehát az üveg
eseién is yaranlálja, 

■beli kürté
in 1 rmcszel' eu lüvegben) 
>iil, hogv ezért bármely 

néven nevezendő utánílzcfési liövelclie. 
Mindennemű fel világosi Iá:,sál készsé"':el

alánul szolgál az intézet üveghiz- 
osztóivá. (VI.. Liszt Ferenc-lér 

27—26.), inelvnek c’én Ro- 
igazgató a „Generáli” üveg- 
sz;<kköiö!d en előnyösen is-

telyr
lozásl fog 
ni'-zmi s.y,

! Bizlm
Hl 5'

, zett i
■ Imii i
: b’si ■

den '
• árak emelkedése
| hogv kár esetén néni kész né:;:
i rited ad, hane
| pótoltatja ar.él’

biró.
Vas és fémmunkások—33 FC 1:1 (1:0). 

’. nagv részében o Vasasok voltak 
cn- csatársoruk szén összjálékkal 

képben: egymást túlszűr- ' állandóan támadott, a kapu chili azonban 
elhirlelenedlék a kedvez.ő helyzeteket. A 
vezető gólt Bákosi rúgta, a kiegyenlítő 
László érdeme.

Htisiparosok Sport 
leni SC 3:1 (2:0l.

Vivő és Atlétikai
Törekvés 1:0 (0:0',.

Újpesti Törekvés
MTK 2:0 (0:0).

Zuglói Atlétikai Club—Fővárosi 
edzők Köre 2:0 (2:ni.

Testuérlséd—Újpest Rákospalotai
2:2 (1:0)..Omilia Vincit Ámor", | j. ieractl Sport Club—Munkás
elmaradt.

Acél Torna Egulet—Óbudai Torna Eqij- 
A lel 1:1 (1:1)

.... Budapesti Sport Eaulet—Erzsébclfalvai
Abonyi Tivadar és Es.ztcrhá.y TC 0:0.

Nemzeti . ...... ................ ......
Sport Club 1:0 (0:0).

Kereskedelmi AOE—L'iwsíi MTE 6:0 
(2:0).

Budapest Testguakorlók Köre—Rákos
palotai Tt .igyikorlók Köre 2:1 (0:1 .

® -íh ®

SE—Erzs é bet falvai

TE

Test-

.t te “ 
r/A ' 

sóv#Cin bia—Wckcrle

■ . ott a 
•rök rosszul 
•GJzui az cl- 

Chorin-l

tartóit a Ki

hogy árfolyamul: inelkedni fog,
mert a íbetaö érit beavatottak sze
rint. túlhaladja a ’ei jegyzést. Hír 
szerint már alakulóban van eg> 
vénvlársaság, mely Chorin (

l s angol tök
i a népszerű

ddigi vezetője áll.

lista

Sport Club—Vili. kerületi

ChsnsonoK a tősaén
Kötések e„‘y uj papírban

— X Hétfői Napló tudósítójától. —
Tudvalevő, hogy a , íőzsd i 

forgalomban most egész r r. 
vállalat részvénye szerepei, 
míVködési körét sem a vevő, 
eladó nem ismeri.

magán- ,. 
■g olyan j 
melynek 

a vevő, sem az 
Zártat után akár

hányszor előfordul, hogv egy- egy ügy-
....

megvételre s ha 
s f'észvén y l ársa-íuí g 

érdeklődik, néha

nők Sralainunder-, '. 
részvényeket kínál 
valaki a rejtőim ..• 
gyártmányai iráni 
»‘?.t a választ kapja:

-- Még nem tudják, hogy 
mik gyártani, de bizonyos, 
részvények emelkedni fe.gr,..I:. 
bán megsúghatom. hogy a

» u

: I'líloiv
gnapi ! 

h<\';y a .‘“•••sdei bais.se vég -t 
az értékekben emelkedések várhaiók, 
a hangulat láthatólag megszilárdult, s 
a magánforgalomban élőnk vételkedv 
mutál kezeit. Kötés azonban — kíná
lat hiún jut Imii — nem so-k tö-rtén< 

.IÁ’ Déli vasul 2540—55, Rima 3630- 
Allamvasiit 4200—250. Országos 
2550—75 volt. Dollár 509—10, mark 
830—24, lui 61'—38, ■ zokni 625—3;

A tőzsde; l e'yzcí, A szombati n: 
pon (szrcvei’.ciö volt a tendencia meg- 
\ íiltozása. A bankoknál egyszerre kv- 
tesni kezdték a papírokat az ügynö
kök és a magánforgalomban is lénye- 

( gesen emelkedtek az árfolvrtmok, ;.mi- 
' nek előbh-i tóbb mégis csak be kellett 
. következnie. A helyzet alighóncm to- 
; uúbb fog javul ni, hiszen a piacot kell, 

hogv megnyugta ,-a a pvnzügymini.sz- 
'.\,r tlö.nhí kijelentése, amely .szerint: a 
tő.sdci baisse véget ért. A miniszter ki
je ‘Uiette, hogv a közgazdasáLii és a 
tőzsdei élet megegé ' -' k

i lehet vám:, mert a javaslatai rendezni 
i lógják az államháztartást. A pénzüRV- 
i ni. -i,; ícf kijelelik’séxel egyidejűleg lá- 
I tolt ’’ 'Világot Krausz Simonnak, a 

lei élet 1 a pos tbb i jnií nőjének 
felfogása Az Újság vntárnapi szűmá- 

a tőzsdei helyzetről- Ne lássunk 
mondta a cikkben Krausz 

ni j. í i sz tér j a\ a slataiba n 
főleg tőzsdei 

kedvezőbben a 
hogv a tőzsde 
jobb hangulat- 

ineg

réme kel —
Simon, aki a
aggályost nem lát és 
szempontból Ítéli meg 
helyzetet. Azt hisszük, 
ezek után kétségkívül 
bún lesz és ezek a kijelentések

i lógják nyugtatni a piacot s hozzájárul- 
, nak ahhoz, hogy az értékek belső ér- 

úrnivóra

valószín illeg egyesülni fog 
ön tő dé részvény tűrsasóggal.

......... _................. . U,VIIÜU , Mostanában egy uj papírban tör- 
a játékot és e mellett n l??sx»bb iskola- lt'-nnck kötések a pesti tőzsdén, nic- 

.. '|Iyef röviden igv nevezhetünk: Ghorin- 
részvények. A tulajdonos, a vezérigaz
gató, a bizományos, az ügynök ugyan
így személy: a kitűnő Cliorin Géza, 
aki nemcsak mini tőzsdei szakember 
•isörangu, hunom mint zeneszerző is 
a legkiválófhihejk egyike. Chorin. mióta 
a pesti börze gyógyilhalatlanul n mg, 
s a legjobb részvények Irént sem igen 
mutatkozik érdeklődés. azt a szórako
zást találta ki. hogy a ma..a szerzi’- 
inónycit tizenként árt.lm. borsai ja. 
Chorin-kompozició egy ' 
annyi, mint például a 
clcintén egy-egv 
s.-. z korona volt n kurzus i. De az 
.'oly.mi lassanként emelkedett, a 
elején ni r

játékot produkálták. Különösen a csatár-' 
sor brilir űzött a iobbwárnv élén. A ró- 

»v.. cs Braun 
helvivel-közz.cl 

crósr jft.

lókat Orth. Molnár, Schlosser. és 
rúgták, a Törekvés csak ... .. 
vök néhány perdg frontban az 
fék alatt.

FTC—MAC b:0 (1:0) üllőiül, 
városi cgyüLes csak a második 
játszotta ki régi játéklorináiát. 
félidőben a MAC egyenrangú ........ ..
volt régi riválisának, esik amikor vissza
esett a grifTmadaras csopat. került döntő 
fölénybe nz FTC. Az első gólt Schmarlz 
m«!u. mig a továbbiakat szünet után 
Nikolsburgcr és Kertész révén érték el.

FAK-BTC 0:0. Egyenrangú ellenfelek 
mérkőzése volt ez H játék, amelynek 
erodtnénve hü kifejezője a lefolyt küzde
lemnek.

Kispesti .40—UTE 0:0 Sárkány-utca. 
Rendkívül erős küzdelmet fcilett ki a 
kél csr.pat a gvőzdmct leien ö gólért, 
ami azokban kilencven percnyi gyors 
iramú játék után som sikerült egyik csa
patnak sem Ai első félidőben az UTE 
volt f.. r,-,' ; n. szi.net után azonban 
Künlbu k viték volna a KAC cgvüllc- 
*áb oly i..gy.)«ó jak-kot produkáltak.' lók sűrűén

lé.!-.üknek m? .1 lelöon régi 
emelkedjenek.

A Fahank külföldi kapcsolata és 
l.ök€3nieléso. j' é.d pénzügyi kör; él,öl 
bdlju!;. haicje.Jljénv. hogv a Fabank 

60 ínll’ió koronáról 
A lök. emelés már- 

fog megtörténni, 
a tőkeemelésben 

Elunsz és Beltelheim cég, 
eddig is üzleti összeköttetése

Az elegáns világ cipőkrémje
Guáriia: Herczeg Giza, V., Báltdnu-utca 16

A f-í-cnc- 
félidőben 

Az első 
cl leni ele

s
ilyen kötésnek kút

ár- 
. hét

10—50, pénteken 300 ko- 
ri-na volt tiz darab Chorin s zárlat 

egy-egy

alaptőkéjét a jelenlegi 
200 millióra emeli fel. 
ciiis hónap folyamán 
Értesülésünk : zcrial 
részt vesz a 
amclylyel _ _.............
'•olt a banknak. Bauer Jenő igazgatónak 

......" " ’ - ....................... nemet 
amely 

összeköttetéseit a Fabank ren- 
•’re bocsátja. viszont a Fabank ré- 
öt bécsi fiókjának üzleteiben. A 

csoportnak Berlinben, Slock- 
és Saarbrückeu-'. ;>n vannak 

- A l ikeemetés.el kapcsolatban 
vállo-
meg- 
nicrt 
rövi-

I
II Hamis fokkal 
j Brílllánst 
j Ékszert

WdikíárgpRsi
ré9‘ t:3 m°iiern 

w'AtpC'llül olajfestményeket

L™«.™

Fióküzlet: Ráday-utca 18 
Kénes árjegyzék ingyen l

horribilis 4Mlril?5SSt éJsszes’^ás 
áron vesz Rottenbiller-utca 21

Telefon József 52-ö-J

Fájós lábakra oi::;r '^anéi, b,.j0PCsI,
__ . Kossuth Lajos-u. 14. 

i-Civii.jgositó ira(j■ : ven cs hérnientve.

FŐVÁROSI ORFEUM 
óagymczö-atca 17. Igazgatók; Keleti es Klöncr 

a SSBNSASSÓS FEBRUÁRI MŰSOR I
Kozdo'.o (é 7 Kezdető fól 1

után akárhányszor hallnni 
har&ány kiállást:

— Veszek Chorint 275-órt! 275—
2S5-ŐI kötök Chorinban.

A sanzonok, kuplék. keringek, indít- 
h’-k CM’iéiiKk gazdát, már-

sikerüli, a legelőkelőbb svéd "és " 
bankcsoporttal is megállapodnia, 
külföldi összeköttetéseit a Fabank 
delkerés 
szolt eii 
külföldi 
hóimban ( 
buvküzletei............ . ......  „W1,v^.i
n ra! ank igazgatóságában olvan 
;ások k, .,.s e’vek alighanem

zenei !• gi.'’, éiní a pj-icn;, 
a b’fikiválőó revekkel fog bővülni 
desrn az intézet igazgatósága.

Újítás ez üvcpl.uz’cs táv t;- --... \
háború okoz!;; anyaghiány és drágaság 
• ik ; esöeőliöhb pébiáia az u sok 
UMg nélküli, s.-.v törött a. lak. mc yok 
Buí’.í} . l kiibő kénél amr.iru e! • !■ n:- 
lik s oly sok ház árié mk sz,c...,n:k . H- 
Irr.eEor -g-t. Ennek oka az. hngy n bé
kéken (ió! bevált ..iivr, :< ! 
:’cre trti-ren csőii’t mo-.lril. mert 
cselén a l izlo -iók nz-u'óbl.i idő'en 
Pénzbeli kárt riiért adtak >■ ennek 
megközelítőleg *cni fedezte

OLCSÓBB A BŐRNÉL -
-- TARÍÖSAB3 A VASNÁL.

JOim. HÖY&L oesfsíum
»/s7 W

’ nn- 
k:r 

csak 
szege

uz üvegkár

i

/a ..-xe:i acíós
tefetíri Riíw 

uto>£€>> napjü
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Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Tár .'.szerkesztők:
ELEK íílGö Ős PAJOR MÁTYÁS

’.'.-Wv'v
RrT. BUDAPEST

Or.
>WW»V, s'vSZ 
„VJSÁCiCZEM ’

bais.se
szi.net

