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Az etaMolititt

gukhoz ragadták a halaimat

Becs, március 6.
(A MTI. magánjelcntése.) A Neue Freie 

^Presse jelenti Rigából: A március 4-iki 
szoyjetujságok hivatalosan is megerősítik 
a pétervári zavargások hírét, amelyek
ről ilyen címmel közölnek tudósítást: 
■„A fehérgá-ndisták uj összeesküvése Koz.- 
lowski volt tábornok és a 1‘elronawlov sk 
pincélis cirkáló lázadása."

A matrózok mozgalma február 23-án 
kezdődött a Kronsladtban borgonyzó

leZaFtÁztattáít Olaszországban
Bols-evi^i pvopaganda-ti*ato!kal: talállak nála 

Portugáliában akar leselepeánl
I Károlyi 
futása uj 
tátor lett.
,után tönkre tette hazáját, a felelős
ségre vonás elöl Cseh országba szökött. 

swuuwm « „ú A cseh hatóságoknak is sok bajuk
J’etTopawlowsk páncéloson. Március 1-én 'f’lt vele, a degenerátl gróf mániájává 
a matrózok a szovjetkormánv ellen irá- l lett a szélsőséges politika és suba alatt 
nyúló határozatot fogadtak el. Március tovább keverte vörös kártyáit. Ö-sze- 
2-án összeköttetésbe léptek Koziowski -köttetésbe került az orosz forradalma- 
volt tábornok csoport iával és letartóztat- pockai 
ták Kusmin boteeviki népbiztost és má
sokat. Ezek után a pétervári nemzeti 
védelmi tanács Kozlowski tábornokot és 
három más • — ■ -........
jlllónak jelentette ki. Pétervárott és kör
nyékén kihirdették az ostromállapotot. A 
pétervári1 nemzeti védelmi tanács diktátori 
jogokat kapott.

Helsinafors, március 5.
(Havas.) Itt az a hír teriedt el, hogy a 

tronstadti matrózok hatalmukba kerítet
ték az egész szigetet, továbbá, hogy rész
benelfogták, részben megölték az ott ta
lált 'kommunistákat Más hírek szeriül 
Kronstadtihan líozlowski tábornok elnök- 
lt',sével ideiglenes kormány alakult. (MTI.)

Becs, március 6.
fi MTI.) magániclentése.) A finn-orosz 

határról újabb riasztó hírek érkeztek a 
betér vári és kTonsfcadti állapotok felöl, de 
czel? a hirck sokban ellentmondanak egy
másnak. Megállapították azt, hogy 
h kronstadti matrózok csütörtökön hosz- 
kzabb ideig táviróösszeköttelés'ben állot
tak a Finn-öböl déli részén fekvő Kras- 
najagorska nevű erődítménnyel Való- 
,színál, hogy mozgalmuk már átterjedt az 
ottani helyőrségre is.

Mihály gróf politikai pálya
stációhoz ért: bolsevik! agi- 

A végzetes kezű ember, mi

és vazallusukiká szegődött. 
Olaszországba telte át legújabban mü- 

ics ívuMuwaai .aw.zwnv,, var ködése színterét, hogy romboló széllé- 
katonaUwte“'«b'v*i'ven"”klvüí “j terrénumot wwezzcn. Az

■ ’ “ olasz hatósáigok azonban (hujr.árosain
tisztába jöttek Károlyi jövetelének 
céljával és eiélyes rendszabályokat 
nlkalmazlak a 
szemben. Erről szóló tudósításunk 
következő:

nagy fel forgat óval 
a

Kommunista támadás
a san-marcoi hajógyár ellen

Laibach. március 6. 
(Laibachi Távi rali Iroda.) Trieszti 

újsághírek szerint a san-marcoi hajó
gyár igazgatósága kihirdette, hogy a 
tűzvész és a gépek és egyéb felszerelés 
súlyos megrongálódása miatt a üvár- 
ban lehetetlenné vált a munka é 
ezért a hajógyárat bezárják. Emiatt 
2000 munkás veszíti el a kenyerét. A 
hajógyár bezárása következteben a 
hozzátartozó, de különálló* san-nmlreai 
gépgyári osztály is beszüntette a mun
kát. A kár óriási.

A kommunisták fel akarlak gvyj- 
lani a hajógyárban épülő Szemirámisz 
nevű gőzöst, de a tüzet még ideiében 
sikerült eloltani. Kedden este a fascis- 
ták felgyújtották a muggiai munkás
otthont, amely teljesen leégett. Meg
torlásképpen viszont a munkások fel
gyújtották a 'kikötőparancsnok nya
ralóját és a Gcss-féle nvarnlót. Mind
két helyen ideiében eloltották a tüzet, 
mielőtt nagyobb kárt okozhatott vol
na. A san-marcoi hajógyárat. Muggia 
mellett, katonaság szállotta meg.

Triesztben csütörtökön véget ért az 
általános sztrájk, de nz. ujságnyom- 
dák munkásai még sztrájkolnak.T. 1A

Firenzében Károlyit gyakran pa
tai szélső forradalmárokkal látták 
együtt, akik már rögtön Firenzébe 
érkezése után felfedezték öt és akik
nek nem esett nehezükre öt arról 
meggyőzniük, hogy félreismert, ül
dözött politikai lángész és hogy még 
nevezetes hivatás vár rá. Károlyi 
állandóan a legradikálisabb politi
kusok társaságában fordult meg, 
akiknek körében ékesen szóló buz
dítások hangzottak cl a jakár ól a vi
lág megreformálására. Akciója mö
gött Lenintől eredő anyagi eszközö
ket sejtenek és az olasz közvélemény 
minden olyan agitátornak, aki akár 
tudva, akár öntudatlanul, Lenin 
céljait szolgálja, kiutasítását köve
teli.

A Neue Freic Presse római tudósi1 
tója a köseikezökei jelenti:

A Károlyi Mihály gróf ellen kiadott 
kiutasító rendeletet elfogató parancs-

I

Firenze, március 5.
ÍA MTI, szikratávirata.) Károlyi 
Mihály grófot osaládjáavl együtt 
le fogják tartóztatni és az ország

határra fogják kisérni.
Parist is erősen foglalkoztatja _____ ____ _____

rolyi ügye. A Temps március 4-ón eze- csá változtatták meg. mert a gróf le
ket írja: ' k t'"~.....’’

Rá
I csa VtUlOZiaiUlK. nicx. meri II KX’i ■
I foglalt levelezéséből állítólag bűnvádi

Vázsonyi
a hét közepén jön haza

Megalakul az ^pponyi—Vázsonyi—Zichy=féle 
liberális blokk

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A hél egyik legkomolyabb eseménye 
mindenesetre az lesz, hogy Vázsonyi 
Vilmos, a nemzeti demokrata párt ve
zére, feltétlenül hazaérkezik. Baden- 
ben már csomagéinak és a demokra
ták a bét közepére várják Váosonyi 
érkezését, aki azonnal aktivitásba lép 
és megkezdi politikai tevékenységét 
Megérkezését azonnal nag.yfonlossagu 
politikai tárgyalá-sok fogják követni és 
végleg kiépítik azt a liberális blokkot, 
amelynek alapjait már tökéletesen elő
készítették. Egészen rövid időn belül 
várható tehát, hogy

inesalakul az Apponyi- Vazjonyi— 
Zichy János vezötése alatt szervez- 

I kellő liboróiis blokk.

elemnek 
ki akar- 
a forra- 

uuuuhimu ____ remélik,
hogy osallAozásra fogják Mini báró 
Kűrlhii Lajos vezetésével a kózf’ppúrt

amelybe minden konstruktív 
szerepet szánnak, de amelyből 
nak rck-szieni mindenkit, aki 
dalomban részlveíl. ellenben

i

eljárás aló cső cselekményeket állapí
tottak meg. Ezenkívül nagyobb ősz- 
szegü pénzt találtak Károlyinál, amely 
apró csomagokban volt. A csomagok 
egyrészén nincs felírás, másik részén 
pedig ez van felírva: szovjet. Megálla
pították azt b. hogy mindenféle gya
níts alakok jártak hozzá. A lapok azt 
írják, liogy Károlyit Pontebbán ke» 
resztül kitoloncolják. Károlyi állítólag 
kijelentette, hogy Portugáliában telep
szik meg.

/I legújabb római táviratok arról' 
adnak hirt. hogy

Károlyi Mihályt már letartóz
tatták.

Mihelyt befejezik az ellene folyó el- 
járást, azonnal kitoloncolják. Embe
rei máris e'„ "tak különhöiX> követsé
geknél, hogy láttamoztassák útlevelét, 
azonban ezt nem sikerült elérniük, 
mert egy állam sem tartja kívánatos
nak letelepedését. Károlyi legújabb 
kívánsága az. hogy Portugáliában te
lepedhessen meg. Nagy befolyású po
litikai barátai mindent elkövetnek ér
dekében, azonban jelenleg rgv áll :ia 
ügye, hogy egyetlen állam sem akar 
Károlyinak menedék- vagy vendég
jogot biztosítani.

erőt nem fog képviselni, mindenesetre 
arra készül, hogy a választásokon 
mérje össze fegyvereit egyrészt a kon
zervatívokkal, másrészt azokkal, akik 
alkotmányjogi kérdésekben állanak 
majd az uj blokkal szemben.

A jövő hét másik igen fontos ese
ménye lesz

több 
le a

a debreceni nagytemplom újból való 
felszentelése, 

amely alkalomból hatvannál 
nemzetgyűlési képviselő utazik
kálvinista Rómába. Többek között olt 
lesz nagyatádi Szabó István földmi ve- 
lési miniszter és Bottlik József a nem
zetgyűlés elnöke ás, de több katholiikus 
vallóiul képviselő is csatlakozni fog a 
protestáns képviselő'kih'öz, mert élét 
akarják venni annak, hogy a debre
ceni ti Inak felekezeti jellege legyen. .1 
debreceni templomszentelés miatt a 
nemzetgyűlés kedden cs szerdán nem 
fog ülést tartani. Egyébként kizártnak

komoív elemeit. Természetesen, amint iartják azt is. hogy a debreceni napot 
i n-vek után is meg lehet állapítani, bármely oldalról .is politikai tepden- 
ez n liberáli, ala-kulal, b l?■•«> legUi- cMk szolgólaláLi kívánnák Állítani.

meg. Minden oldalon.

az Andrássy-féle keresztény-pártnak 
a kormányhatalom megszerzése ér
dekében való előretörését várják.
Andrássyék szaván akarják fogni gr, 

Teleki Pált, a pártukon kívül álló mi-’ 
niszterclnököt, aki már napok előtt 
fáradtságról, kedvetlenségről panasz
kodott és a visszavonulás önzetlen 
örömeit, festette meg. Kétségtelen, 
hogy lappangó* válság van, amelynek 
kitörését több ponton várják. így a 
beliig} miniszteri szék betöltésénél, az 
állami rend hatályosabb biztosilá.sá- 

j ról szóló javaslat egyes kritikus sza- 
. kaszainál, a íkö/Igazgatási meformná# 
slb. Hogy hol történik meg a kirob
banás ,ma még nem lehet tudni, de 
hogy a válság pár héten belül kitör, 
azzal mindenki tisztában van.

AjóvátátelibizottságcsaKa 
bs beszerződéi ratifikálásé 
tiíán érkezik Budapestra
— A Hétfői Napló tudósítójától —-

A jóvátételi bizottság jöveteléről aa 
utolsó időben több lapban egymással 
ellentmondó hírek jelentek meg, mé
hek különböző időpontra jelezték en
nek az ország szempontjából rendkí
vül fontos szervnek érkezését. Alkal
mam volt ma egv Ind::; sti öntenie 
misszió vezető tagjával beszélni, aki 
a jóvátételi bizottságban nagy áL!á*t 
fog betölteni. Informátorom a bizott
ság érkezéséről elterjedt különböző 
bírókét illetőleg a következőket mon
dotta el:

I
eiein^u. . ........................... Az AlfahínM politikai
nomíetgyiivsten ma különöwbb cgyéVkónt igen bizony la leírnak Kelik

’u’lmisla elemekből fog megalakulni fa 
I bár a j-— —— •—itt*i 1,111 í .111 i.—obb
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Darabonként IbOOl 
korona körüli árban váHalliik a kijárők. 
legolcsóbb öt osztrák, mert nz könnyen 
ad vizűmet és olv gvors az adminisztrá
ció, hogv nem kell sokat ácsoroeni. Ezt 
pár száz koronáért mcu lőhet kapni.

— Magam is olvastam, hogy a kü-1 árfolyamon állanak, 
lőnltönő lapok olyan híreket közöl
nek. melyben a lóvátétell bizottság ér
kezését bizonyos időpontra teszik. Már 
az a tény, hogy ezek az időpontok 
változók, mutatja, hogv a hírek nem 
nlmtezanak illetékes információn. A 
helyzet ugyanis az. hogv a bizottság 
érkezésének ideje teljesen bizonyta
lan. mert caa'k akkor jöhet, ha majd 
az összes entente-államok a békeszer
ződést ratifikálták és tudtommal ed
dig csak egyetlenegy államban tör
lést meg és ez Belgium volt.

— Nem akarok jóslásokba bocsát
kozni. mert hiszen pontos terminust 
ugv sem adhatok. Annyi mindenesetre 
Valószínű. hogv most már egymás
után sor fog kerülni a rnég rallílkálat- 
lat békeszerződést kre és hogv azokat 
gvors egymásutánban fogják elintézni.

— Hn minden simán megy, ugv re
mélem, hogv a magyar békeszerződést 
április végéig nz '"vzes entente-álla
mok ratifikálni fo-í.'.k 6® lev a jóvá
tétel! bizottság érkezése legjobb eset
ben máiusrn várható

Andrássy Gyula gróf 
a keresztény nemzeti eszme szerepérő1

A legszörnyübb bűn volna eltérni a keresztény iránytól 
Szmrecsányi György tiltakozó szavai

Vniárnap délután tartotta a Hl- vá- 
kWítókerü'et nezetgyülé.si képviselője, 
dr. Wirter László beszámolóját a vá- 
rosma or-utcai edeani isköla zsufolá
sig megtelt tornatchnébén. A beszá- 

, mólón gróf AndrássV Gyula a követ
kezőket mondotta:

— Azért jöttem, hogv felszólítsam 
('nőket, tartsa m.k ki törhetellcnül 
azon elvek és célok mellett, amelyek 
•köré a nagy földrengés után sorakoz
tak.

-— Ha a nemzet elfordul' a keresz
tény iránytól, megint túlzás váltja föl, 
az az irtózatos nemzetrontó hatalom, 
a bolsevizmus kóv'et'keznék el, ainc- 
lvct már megismertünk. Elkezdődnék 
megint a lassú destrukció végső kö- 
vetkerménveképen az anarchia, a szo
ciális forradalom, a mindenki harca 
minden ellen. A siker előfeltétele az 
önmérséklet szemben a politikai (/uü- 
tölettel. amelv csak römbolni tud. 
Erőszakos forradalmakkal szemben a 
legkíméletlenebb orélv híve vagyok.

•— A konkrét nehézségekkel szem- | politikáira.

azon-
'áhásu 

iiile e.ek 
(keresnek

u ti évé

A vízum-bőr, e itKai
Azutle é láttamozásánaK mó l min
dig árfol amuK van — A >o ■> n v - 
aamoMtiai «><v>ntzer Koronát K reá 
nap nta «gv ug>nöl ahoi még 

nem szu t m g <t Közö*. ügy
— A Hétfőt Napló tudósítójától —

A konjunkturális nagy jövedelmek 
Kezdenek eltűnni. Eay logieiközási ág, 
mely szintén a mai rendkiviili helyzet 
szüleménye, azonban méa mindig jó jö
vedelmet buiosit sokaknak Durtapofttem 
Ez pedig a?, útlevél- <’« vizumawrzés. 
Budapesten ogése sereg ügyvéd, 
kiv'úl küiönléle ttu>>adwl.nvi 
egyének, fájlok nők vég’ est. 
én vizűu.ok inegazeraé.tvw‘1 
nagy össz-geket,

A budapeeti főkapitányság 
osztály óban nehezebb a kijárok helyze
te, mióta dr. 11< nyi ho..? ren i - u 
náeHos áll m. élén. Dr. Hót* 
hiába volt delek''vfőiiökhehí 
salát maga ngomoz az ttll 
SsszckOtteléscl illán. Sokszor 1
Bül>. „ BOllU^- US .... . /...
u munka. Szemmel tiirtia i 
kik gyakran megfordulnak i 
oaztá I v helyiségeiben.

Mindamellett ? ügyvédek 
vn erra, hogv felékéi bármely 
éléit I ■ , - i«elhóthek. moat 

útlevelek megszerzéaéu
■ .un a kíllföldi'e, ai Ariiért- 

kdtxi szóló ntagu'ir iiheuelcknck és külön 
o különféle vízumoknak.

Külföldre szxVló ’hiuouur Iliiméiért 1000 
—-1500 koronát. Amerikába szóló niaggar 
útlevélért 1500 ‘200 koronát kérnek. A
vi'ztunok árfolyama különböző. I 
drágább a jugoszláv vizűin, mert —; niaasr.i nem uutwm, .«..«««.
csak nt;,v );-h. i megs/x-rezni. hu a jugo- j uoyd George tehát csöbörből vödör!.?

■'.............................. . egyezését ad- j Ha nem tudjuk rábírni Német
iz’.dv vizűmért orfilá.got hogy -kkor a ’-ngvo

Bemard Sham 
a hadikárpótlások ellen 

„He Németországot fizetésre kényszerítik, a 
munkanélküliek forradalmánál állunst szemben"

____ ______  6.
MTI. magánjelent<«*?.) A kojH ii-1 nos osztálynak kell a hiányzó összeget 
Polliikén cimü lan londoni tudó- megfizetnie. Ila pedig kényszoritik Ac- 
a hadi kárpótlás dolgában inté- ( metországot a fizetésre, akkor a mun- 
........................... . 1 aki i kanélkilliek forin-dalmával kerülnek 

; szembe. A mostani helyzet világos bi- 
iz<in’, uéka u szocializmus csődjének. 

Soí-!;•>! jobb lenne, ha a v&gjtöhös osz
tály ” munkásokakl együtt visszatérne 
a régi pacifista álláspontra; nincs kár
térítés. Akkor azután minden hatalom 
kénytelen) vo na viselni a saját hadi- 
költeégeit. Ha a vevők kifosztják egy 
cipükereskedŐ boltját, akkor ennek jo
ga van géppuskákat irányítani a i’osz- 
tegatókia, mindaddig, amíg éserotérnek. 
De ha később is folytatja a lövöldö
zést, azzal csak magamagát teszi tönk
re, mert megöli a vevőit. Ugyanez most 
a szövetségesek helyzete is.

(A 
hágai 
silója - ----------
zeít kérdést Demhnfd Shawliw. 
eaoket válaszolta:

— Miért beszól ön hadikárpótJásróU 
Az egész világ, az entente kivételével, 
cf'ak győzelmi zsákmányról beszél. Ali
ié vaJó volna háborút viselni, ha nem 
igémé nyereséget? Ila Németország 
árukat termel és azoakt hadikáíjiótlás- 
üént Angliába küldi, megtelnek Anglia 
utcái munka nélkül álló leszerelt ká
li náhkal, akik forradalommal fenyego

azok a. i«, 
az útlevél.

hívni Ve:
hatáság 

is jav A-

***• i tődznek.' Más.ré'wt azonban Némoovszá-c 
ÖJat! mással nem fizethet, csak árukkal

wláv bdiigyininiazter beit ...
ja a beutazáshoz. Jm/oszláv vizűmért 
15.01)0 koronát is kérnek.

A jugoszláv után jön az, amerikai. 
Ai alnerikai kt>nzillít US ön nagyon meg- 
mat alják ti’ utle/él kérőket. Elsősorban 
nem adnak annak, aki a 'háború aiott 
katonai szolgálatot teljesített. Ez. az in
tézkedés onnan ■ • irmazik, hogy nem 
akarják beengedni országukba aki el
lenük hatén1’ De miutAn az idő hova
tovább enyhíti cr ellenszenvet, most 
úrról von szú, hogv ezt a korlátozást 
megszűnteti a Irgénttséui rendfokozatban 
levőkkel s/ciniben, csak n tiszteket néni 
engedik lo. Ezt nz intézkedést egyesek 
úgy igyekeztek kijátszani, hogy hamis 
katonai rnt kát készítettek. Icíővol 
azonlmn erin is rájöttek és egypár ha
mis katonái okmátij s pórul járt.

Az ii meri kai után legnagyobb ne hét
té get <i román konzmátuz támaszt. Az 
Adrin ■ nílló eh1 mé ■ lóiasrendörl is ki 
lelett vezényelni, ftiert négv gyalogos 
nem tudta fékenlarteni a tolakodó főmé
nél. .4 román vtiumrmk lm/ 5000 korona 
kárül ctrkulál az ára. Ebien egv Darvas 
nevű figvmök a legn-ngvobb siieciáUsta. 
Bofuruk oilott b konzulátus embereihez és 
(lgyes-ln j<u dolgaikat intézi, csakhogy 
ni ő útleveleit ellássák vízummal. Ez az 
ember naponta megkeres 50.000 koronát 
la, mert cn groe szállít in az iit.lovelckrt 
n krtvóhárlxin. utcán összeszedett kun- 
Iséhnftjdtől. Ha Darvast elküldik egy 
Bakkerérl, akkor lmom azért a fárad- 
Iájáért 5 uüevdrt, úgy hogv napi jött»- 
Itehne (eltéilervül eléri tíz 60.000 koronát 
Hánv tiszti i elő család örülne, ha egy 
hten ennvl löxedclmük volna!

A uáuMU éa a asvu köridőéiül cg) terma

Wlkoltak e$v rendőri
Sógora vtazekedis közben agyonlőtte

A vaéárnaptfa virradó éjszaka há- 
I romnegyed három órakor sz Ürömi-ut

cába, Óbudára hívták n mentőket, ahol I 
állítólag egy rendőrt gyilkoltak meg. 
A mentők az Ürömi utcából ínég cg..- 
órán át gyalogoltak, amíg a Pálvö.g.v 
374. helyrajzi szám alá érkeztek. Itt 
Varga XII. József 36 esztendős rend- 
Őn holtan találták. Ynrga JózaSoí só
goréi al Futó Lajos 37 éve* irodaszol- 
sévnl ÖMMiovoszctt és szóváltás, (‘ivód'* 
közben a sógor Manliciher fegyverrel 
aiótt a rendőrre. A golyó Varga ar
áira fúródott éa azétrencsoltA » fejét.

Amikor Vnrga összeesett, sógora még a 
,-uskatussal ütlegelni kéídte, úgy 
nogy a zuzódások erősen látesotiak a 
rendőr holttestén. A mentők jelenést 
teltek az esetről a III. kerületi rend 
órkapitányságnak és a főkapiti'ínysá« 
központi ügyeletének, ahonnan még az I 
éjszaka folyamán rendőri bizottság 
szállt ki a gyilkosság színhelyére1. Az , 
iwetef Német XVI. József rendőr je
lentette elősző’* aki a Pnsztasteri uten 
levő 84. sz. őTSzobáról telefonált o inon- I 
tőknek. A rendőri bizoitaág elé állítot
ták a gyilkost, aki azzal védekezett, 
hogy a rendőr táma<lta Őt meg, a-ki : 
különcön is nagyon ház^ávto®. bírt?len- 
haragu. összeférhetetlen emb^r voh 
tartAdoi kuliéit attól, hogy vt éli meg.

Van egy pár olyan ország, ahova vi- 
znrmot Budapesten még nem lehet sze
rezni, csak Bécslien, mintha méc most is 
a közös Intézmény élne. Ilven ni. a bel
ga. Aki Belgiumba akar utazni, annak 
Bécsben kell a vizűm után szaladgálni.

tett a vizsgálat folytatására, annál is in
kább, mert időközben uiabh feljelenté
seket adlak be Brummel ellen.

Brummelt a budapesti kereskedő vi
lágban eléggé jól Ismerik s az a liir Van 
elterjedve róla, hogv Jugoszláviában nagy 
erdőségei vannak, amelvek dinárokban 
milliókat érnek. Ezt a vagyont konjunk
túrák kihasználásával szerezte volna As 
meglepőnek tartják, hogv ily nagy va
gyon mellett aránylag ilven csekély ősz- 
szegőkkel károsilotl meg egyeseket.

r A

5 órai tealn?n való küzdelmünkben a legelső 
leendő a szociális kérdéssel való in
tenzív foglalkozás, a jó adminisztrá
ció állal a rend és a tekintély biztosi- 

' fása.
Wirter László és Somogyi István 

beszédei után Szmrecsányi György, 
az Ébredő Magyarok Egyesültének el
nöke emelkedett szólásra.

— A inai helyzet már tisztultabb, 
de hogy ötnegyed év elfecsérlődött az 
ország driVga idejéből, azért azok a fe
lelősek, akik í) keresztény egységet 
megbontották. Megköveteli a kormány
tól, hogy semmiféle liberális szárny
próbálgatást meg ne tárjon, mert ha 
tovább folytatják egyesek a megkez
dett aknamunkát, 
tény társadalom 
ezekkel szemben. Fölemeliti a jóváté
tel! bizottság hamarosan várható nieg- 

Pkezését és már előre titltakozott az 
ellen, hogy az, mint annakidején 

I Clerk — beleavatkozzék a magv;

a Renaissance 
éltermeiben

ABBAZIAS1
egész téten nyitva

Felvételi iroda; VI., Andrássy-ut 5. :: Telefon 130—65 
Wien, l., Kohlinarkt 12. Telefon: 62—6—05.

a magyar kérész-' 
maga fog fellepni'

bel.

Bécs, március

■ MOZGíÍKÉP-OTTOH
Priscilfa ileaii szerelme

Eíétregény 5 felvonásban
A meg nem íiíbíí asszony

Egy hazassag története 5 felvonásban 
Előadások ■ 5, ’/«7 és mit. urakor 

Pénzűn: délelőtt tll -'sl-itr délután 3 órától

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

ÍI.MÍÍÖZeflHlKClí
a Nemzeti Szalon termeiben
1921 április

. RÉgl’ cIa.öruni!u mesterek alkotásul: Képek, szobrok, bronzok, ezüst- és fémtár- 
nyak, ékszerek, porceilánok, fajá.iszok, üve
gek, szőnyegek, hímzések, gobelinek, bútorok 

es más iparművészeti tárgyak
I MÚtárayak bejelentése és átvétele: I 

Aukció-osztály Budapest, V. kerlbct, 
Dorottya-u.S. — Te.’eíon: 150-b, 76-74 I

WAGNER
é magyal- liangszerúniiiéza

Budapest,József-körut 15
Fióküzlet: Ráday-utca 18

Képes árjegyzék Ingyent

I

A rendőr holttestét a törvúuyszóki orvos 
ani internbe vitték, a tettest, pedig a 
rendőrfökapitányság központi ügyele
ti n letartóztatták.-

VádaK egy milliomos 
falteresKedő ellen

—i .4 Hétfői Napló tndósitójálól. —*
Emlékezetes még a Hevesi fflkcreskedö- 

cég állal elkövetett nngvsznbásii cmiIói, 
cmely abban állott, hogv a cég fára és 
kőszénre többektől nagyobb összegű elő
legeket vett föl s a szállilú'-okat nem lel- 
jrsilelle. Most egv másik és nődig Üröm
mel Upót ErzXbct-kÖrul 29, szám nlatl 
lokó fakereskedő ellen teltek feljelenté
seket. mert Brummel is előlegekéi vett 
föl s szállítási kötelezdlsé«ének nem 
telt eleget olyan értelemben, ahogy a 
megrendelőkkel mcgáikipodolt.

A följclentők közi van Pesti Alfréd ke
reskedelmi lanácaos, egy hirdetési válla- 
Int Ighzgrtlöja, ütotctaurr kén. Srhmarl: 
József és társa cég. IHUntrer Béla és 
tarsn, á Gép- és Fémárugyár Általános 
részvénytársaság, valamint még mákok is.

a károsul- 
h'»4V ezek 
többi (öl
rendőrség 

áttelte ai 
indítványt

A pénzügyminisztérium 15800. számit rendeletével 
előirt pótadóval együtt a

DIANA
sósborszesE 

ára f. évi március 1-től 
kis üveg 
közép üveg 
nagy „

MindanUtt kaph^tél

Fájós lábakra ?iiiík °e.rSné'.,
Pcivilágositó jrat ingyen és bérnjentye, |

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymező-utca 17. Igazgatók Kelet; cs rtibner

m hüso&
Kozdeto fó .

Hamis teyakaí » bJI j
! SHlli^st
: Ékszert
{platinát s £
amik tárgyakat ? W 2 

j s
WnnVDÍ re0' es wdern 
iMklpblwl olajfestményeket s

g m .
Disztárgyakai *• i

Brummel p nvomorá# sorún 
lak egv részét kielégiletle. ugv 
a panaszokat visszavonták, a 
Jelentés ilgvébeti azonban a 
i letol-1.- <>tt nvomozAs utón 
italokat az ügyészségre, mely
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— Az Eütvös-kollégtum 25 éves 
Jubileuma* A M-igyar Kurír jelenti: 
Vasarnwp délelőtt ülte meg a báró 
Eötvös Józscí-kollvgium fonná lásánaik 
2ö éves jui ileumát és meleg csa-'di 
ünneplésben részesítette Barto ick 
Gé/a tanácsost, az intézetnek
0,0-. lapítása óta igáig lóját, a-k intik ez 
$! lomból nyújtotta át a Tudomány 

lem bölcs'szeli kara a diszdoktori 
elet. Az ünnepségen megjelentek

1
o - ' .
\'j.'eki Pál gróf miniszterelnök, akit a 
t^máinyzú Eötvös Lóránt báró örö
kébe a kollégium kurátorának nevezeti 
ki a magyar nevelés- és oktatásügy 
), ’ iválóhb képviselői s a bölcsészeti 
k r képviseletéiről Angyal Dávid pm- 
<1< án, Fináczi Ernő, FrÖhlich Izidor, 
Hegedűs István, Némethy Géza, Mah- ; 
ier Ede. Petz Gedeon. Sut k József és 
Szinnyei József egyetemi tanárok. Az 
ünnepeltet a bölcsészeti kar nevében 
Némethy Géza üdvözölte.

— Petii Eleik temetése. A gyász és 
részvét impozáns megnyilatkozásai •

Külön tárgyalt Lloyd George- t/al és Briand-da! — Mai napon 
dönt a londoni értekezlet — A hangulat izgatott, de bizakodó

Bócs. március 6.
(A MTI. magánjalentésc.) A Neues 

Wiener Tasklatt jelenti Berlinből; Lon
donból táviratozzak a Berliner Tagé- 
blattnak, hegy 8 mens dr szombaton 
délutén várat artui v'ulazctt 
ból Azt h sizk, hogy Choques-be 
zott, ahol 
hogy vele

i Csak ma este érkezik Londonból a futár, 
aki magával hozza Sitnons dr. részletes 
lelentését és pontos közléseit Éhért elnök 
számára.

Loudcn-
.......... ....... uta- 

Llo/d George ta; t zkodik, 
hivatalosan tárgyaljon.

London, március 8.
Lloyd George ce Brianri rr.a 

értekei-

' Az. elhunytban dr. Szilágyi Dezső, a 
Magvar Hírlap I '' i tudó: ilóia c,'.csapját 
gyászolja.

| — Puíkatci-énnyel jáLzctt Gubái.yi
József 15 éve.-, i iii f liu n Ber/.er ezev-u'-a

; 37. szánni h ’ zi an pm .htöliénvekkel i. t- 
szott. Az. e„'\ik :" lény fejről I tud és szól- 
roncsolta a I i.czél. A mer.lök a Ró
kusira vitték

— Fabinyl Kátét * abadlábra helyez
ték Az Ud^cJ-ah I i lerccji család ék- 
szeleinek ellop.’1 a ..ji.veron — mint is- 
merc.íp a vizsgaióLiró már i\ rchobn 
le‘<ar tóz tat la i'abinyi Kató sjannsitot- 
tat is Fáhinyi Katót a kir 

.most 100 000 korona óvadék 
| szabad lábra helyezte.
i - Halá'os villamoscázo’ás 
tón este 8 óra tálban 
kereskedelmi kón.áz 
mos elgázolta Schriibr-J 
munkást.
Iák, ahol

London, március 6.
M 5.'T/. mar]finiclentcse.) Mennél in

kább közeledik a hétfői döntő határnap, 
annál feszültebié válik a helvzxk. A la
pok kijelentik, hogy

<» hétfői na/on az értekezletet elke* 
rülhitetlenül ineqszakith’ik. ha a né
metek nem tesznek lénueuesen men

ve/ toz látott clötcriesztést
íia azonban javaslataik csak részben is 

1 kielégítők és azokból legalább Nénietor- 
! /ág I rsiHeies szándékai lesznek meg- 

koinoly 
vizsgálat alá veszik azokat. Ila azután 
ezek a néme! invasiatok nem bizonyulná
nak egészen kiel'eitöknek. akkor nem 
’jiieletlen. hogy ní-inct részről vegyes 
bizottság kil i’ldé-ét kérik, hocv annak 
szakértői vizsgálják mén minden kételyt 
kizáró módon Németország tclicsitő kS | 
re'-’-rgál. Természetes, hogv az ilyen ve- i 
gves bizottság tb’ntését mindkét fél kell, 
legv kölelrzőimk fogadja el. Ez volna 
talán az e^vJlo mód arra, hogy az ed- 
f’igi fi'lreéiié'.ek útvesztő íéhől kijussa
nak és telje'ilsék n békeszerződés amaz.

k.:; fCr’létek'-t, honv 
gé‘ Németország 
mrgfele’öen kell íiie; 
a szövetségesek nem 
útra, hanem me int 
kor nem vélhetik szemére 
nini: azt, bo;v ő az oka 
megszakításának.

(Havas) _ ._ __ _
dtlelőtt Ourzon lord lakásán .. ___
tek dr. Simonssal A tanácskozás fő og , 
a hétfői ülés pregrammjának szólt A j; 
német küldöttség estefelé együttes üléít1 
tartót és azon a válásion dolgozott., 
am.lyet hátfőn ke'| átad,,, a novetsé-, ón„|,il,,iliók í;kor a sra,érial 
gesok megbizottainak. (MTI.) |-.t.., „«< ...... t.......... . .

Becs, március 6.
(A MTI. marjánilentése.) A Neue Frcie 

Presse berlini tudósítója oh n személyi
ségtől, aki hivatalos állása révén jut

közt helveztSk örök nvusatonlni l’. lrl r-onlm informSciálifts. ártól éri sü-i, Iiocv 
megvan a remény ; rra. hogy L< ndonban 
nem történik Szakítás, l'gv’álszik, ki ói- 
leiet lesznek a l.onvodrlmas helyzet meg- 
oMásúra olyan módon, hogy eg-. előre né
hány évre szóló provizóriumban egyez
nek meg, úgy. amint azt n brüsszci 
szakértői értekezleten Sevdoux Irán r 
megbízott javasolta. Sitnons dr. ■' iriüi 
jelentése, amely tegnap a birodalmi áví;- 
lés elé került, azt mondta, ’iogv a fuhi- 
zct nem rettíéniitelcn. egvél ként azonban 
nagyon óvvlvs a ■fogalmazása, mert ; 
onaoni delegáció n i'ván \-ll ■te'e/l hog’ 
•'ilenőrzik Berlinnel váltott távhnlait.
33S$rí3Gi6?K*3G^

Eleket, n dunamolléki nefounáius 
t áz püspökét. Koporsóiát n Kál- 
kir-téri re-foi mátiLs templomban fsl- 
é'Jilott s cvászlepcnel bevont kalafal- 
kon áiilották fel. A templom ciöil 
diszpgveiMwás rendőrök és cserké- 
szék állottak ftorfatat. A templomot 

tfolásÍT megtöltötte a gyászoló kft- 
melynek sorá ban leien vo'tak 

és világi élet kitiirősógc?. 
elölt Takács Józ-ef egv- 

főjegyző mondott imát 
I Németh István református püs- 

•Jdotta me.' a koporsót. Három 
.■ indult el a gváv.menei a Kc- 

• '.-uli t'mdőbe, aho’ a budapesti 
ielkészél örök

a

el. Ez 
mód arra, hogy 
útvesztőiéből I 

n békeszerződés 
a kártérítés őssze- 
felicsitők éness.'génok 

'állapítani. Ha redig 
lépnének erre az 

diktálni fognak, ak- , 
Németország- j 

a tárgyalások
ín ■ 
P‘T 
óra! 
jrt'v 
rcí■•'Miiúti s esjvház első

’rtvii"aloipra helyezték. A sirnfil Hav- 
?>ál Benő budai református 'elkéss 
x r dőlt Imát, s Pruzslrszkv Pál a 
református teológia Igazgatója hu* 
c.'"tolla megható gvászbe- z?d l»‘l a 
rcp ’mátus egyház nagy halott ét.

Kiss .lőcsei ii nrplósi'.
Kurír jelen' 

ku!hiTÚ’.Í3 és 
kai űrnap dó előtt 
O-.ivt rendezett a Vigadók n 
népéi ven az. ő?z 
akii 
r>" niCgnvltó szuva; után Székein 
Ferenc udv. tan. hitközségi elnök id- 
vőze.11 Ezután Hevesi Simon főrabbi 
és Sebest/jén Kárólv mell tták Kis7 
jkö.-.’sv- tét. O.irtt Árpád. Gál Gvul'i és 
Mlárkrrs Emília Kiss József verseit sza
valták. Bársony l.aios és Dömötör 
Ilona a költőnek Tárnáit Alaios is 
Hmucz János által megzenésített ver- 
ecil énekelték, Dienzl Oszkár zencki- 
sérclrvnl. Végül Szabolcsi Lajos a

Sz.rmba- 
a Ferenc József 

előtt a 46-üS villa- 
Gvöfgy 50 évén 

A mentők a KókiaLa száliilot- 
vasárnap eb'előtt meghall.

— Miilius ieljo aiúcisoK o!nie. adt 
szénszáhitásokér' ..■int héti síáittUiíM* 
bán ily címen foulalkozbunk a 
kedelini Behozatali rés . erűt'-: '-■ix 
iigyevel. Ezzel Kiipcso at.ain mexj. .ont> 
szerkesztőségünkben o«.v előttünk isme
reten ügyvéd, aki hivatkozással a 
sajtolom env 20-ik szakaszára, hel.vie- 
ifföZitió nS’ilntkoz il k-zziJétolót kérte, 
l'j szerint a kert',kedeimi társasággal 
nőm Hónai Zsigmond (.'gyénileg, hanem 
az ungvári ..Auraria Banca“, a ruszka- 
kiajnai kormány rnegljlzáoá-ból kötött: 
kompenzációs üzletei. rnc .vnéi li ..aá 
mint teljhatalmú niev' i .ott járt el. Ko
mán János, a Behozatali ‘igazgatója a 
szerződés megkötésekor kbelentette, 
hogy az engedélyeik már birtokában 
vannak, de az engedélyek tényleg nem 
voltak birtokában. A ruszin kormány
zóság a sátoraljaújhelyi á! omásról 

.i. az Agraria Banca po 
vonatkozó jogait érvő- 
buttapesfi törvényszék 
k i k ötó 11 őse zeg®i A 

g lényegében nem 
mond semmi újat, sőt megerősíti a 
cikkünk len íogirdtakat. 'l'ová .: menőleg 
azonban a ujjlatko/a: azt mondja, 
a yzál'l'táshan szerep.ő Rocenborg 
zsef nem tűni; el Budapc írül, mint 
ahogy megírtuk s egy másik ügyből 
kifolyólag nem jártak detektii.ok a la- 
kát-án. l’.zxe! szemben azonban a lény 
az. hogy a Mc .’í.ói-uton le'.ő Erzscebt 
/x.idó szeretc-lházba le..ütötte magát. 
Hősen béig Józ^cfné. született Weohsel- 
mann Kat'e-i, ki n.' '-nv nap után meg
hajt ott s halála okát abortus okotza. 
Ez ügyben ltad:(M.say kerületi kay>i- 
tánjrál foiy'k a nyoíilOzáfl ? enntk so
rán ketcstck az elhunyt férjet, B /cn- 
bei'g Józ efet. ainenn.vibrti je^yz köny- 
veezít fanul állomás van 
Rfjítehkt-.!' Józ cfné halál 
jelentette 'olrtá. hegy a 
tásrft őt férje. Rozonberg Józflfí l irta 
rá, akit azóta Sem le’ie‘ctt kib:d1 • ú« 
végett a rendőrségre lilá’ni.

I visszaditigáiia. 
dig a pun ál ti

' nyo.-itette 6s 
nteg is ítélte a 
rcktifíkáció idi

a

Sokat mulatóit s v.'-' Rátkc.y J. ' Lojkí.thdjpk
KómikusOh. Byk Miksa Igen ügyes ren
dezőnek és Tóth Imre ül’Cs konleran- 
sziénék bixmvult. A ki-laré ulán kelle- 
me.i hangu'atban maradt eaviitt a kü.ön* 
aég hajnalig. A mulatság tckintf-lye-s ősz
szegei jövedelmezett.

— Az Ébredők p!«k.ilja. Az Éb
redő Magyarok Egyesületi) nemrégiben 
egy Kiáltvány! felirásu nagy pJa'kátd 
ragaszt tett ki a fov'rns utcáin, ame
lyet a fennálló rendelet ellenére nem 
lulath/k ' e ekí/ctoen a király) 

ügyészségnek. Az ügyl-yzvJg ennek 
folytán felhívta Hornyúnszky \ if.it'T 
•jymhdatii’ajdonost, he;;- a k 'li’.i’S 
]>é1d:'inyt fr-rjeszszék be az ügyé-irség 
sajlóos.riúl v ő’ioz. f’.gy'ben s:’-jt r ilőri 
’jhágás «.■ itt eljártat indit 'ÍLik Ho*r- 
íivá-nszky Viktor ellem, n-kinck » 
nyomdáifUmii lí'izükt és akinek köt'- 
Iczsége lett volna a -plö1’útnak ivlff- 
ieszL'se. Ma táigynljh ezt az ügyet n 
biwlí’pMli büTi'.e!jó.hirőf..:n dr. 
Tlioi

;zes kávé-házaikban a 
sör kisz.cu’gál la t usá t mindaddig, inig a 
sörgyárak a mostari ind<’ko!otia-n ár
emelést vissza nem vonják. A sörhoj- 
költ ke iden kezdődik, tekintet né kiíi 

, arra, hogy a raktáron levő készletet 
kiárusították vagy sem. Elhatározták a 
közgyűlései), hogy 4 tagból álló e len 
i rzii bizotlsá ’ok ít küldenek ki két-két 
kúvr-s és kél-két vendéglős közremiikö 
d'sével, a'kik » legizigorubhan ellenőr- 

sk (.sszcs kávés és vendég’ös ipart 
űzőket, hogy a bojkottot szigoitian 1m- 
tarifák. A v<. ndégiőkben egyébként 
as.trnap dél] ■ n ;.s vasárnn.p este is 

i'imédukiiiat osztogattak a vendég ő- 
.-.ők 1 endégriknék, amelyben elkeserc- 
tiellen kikelne k a sörgy .ifosok árcme- 
lése ellen, magy 
nak, hogy ez az ftrdf 
íiartvkőzftnség 
sÖrbojkotihóz 
mogitlásút kérik.

László büntet'Tiro. ! — Roh-nn or‘» esik a papr'ko ár^1 •
.......... .. , _______ _ ____  . Vojníh Ifdván bd.A lem '.'Mse* Nagy az áresés a síegedi piacon. Az * 
költő nágvntvjái’ftk Mayer Litvácknak | Vojnits István tárót, a rógj nnlnkapjrt elsőrendű elelmis/e.árak 
verseiéiül olvasott fel.

A 'Ingvar
A pesti izraelita hitköz- 

szociális ÜKVc-szláiva 
Kiss József-'únnc- 

Az ür- 
költő is niozje'ent, 

ttufenbttrii Salamon udV. tanú- 
után

v<

ivar.izzók a fogyasztók- 
úgitás újra a 

zsebét támadja és a 
:i küiönség kitartó tá-

... . ................... , elnökét, Vasárnap délután 3 órakor szállnak
— H»rangnzenlelés a Ferencváros- temették n kercspcsl-utl temetőben. A a pénzhis 

k«-". l élekemelő Ünnepe voli vásár 
nai £. ''____ _____ ,
kei álét lakosainak adományából 
ferencvárosi plébániatemplom szám:

roham 6 Síin 
ídi. Növekedő a készlettő-tneg 
tiif-- és a vásárlási tartó.’.iL.-dás 

következtében. A papi lka ára is ’-olm- 
nto: n esik. Három héth I ezelőtt még

ví^'f.iSz.tes.égen a kőzéLd szániiös kivá-
a Ferencváros polgárságának. A íősAga jelent meg, köztük Hazai S.-nia ...........
-I ......' 1 d ! báró, SiUTjr-py Sándor báró, Kü. lhy 200 koiona vr 'l pt édes nemes paprika

. - . Txrjcta báró, Ghlllány
ra két harang létesült, s a harangokat renc voj| 
Vasárnap délelőtt szentelte fel P. Zad- 
ravecz István í " ' . " . '"
pnnl segédleltcl és nngvSzámu előkelő 
közőrifé® iclefilétéhch.

— 550 KisIOiV’y utazo‘1 Höllznd’ába. 
A Gvennekvédő t.ltfn áldásos gver- 
tncknvfiraltalási akciója körétében nr-. 
uiahb fthzáz-ltvi’n kislfánv utazol! ti 
ÍIolLindjábá.

Öngyilkos orvosnövendék lí iez,ár 
József Ifi 6-. es orvoskinf'Hlltíató vnsárnap 
dólslőtt » Rónii-száltt'dhrtn morfiummal 
•oegmérgezlc magát. Két gramm mérget 
fecskendt/eU a ledébe. A mentők nyiij- 
tottak neki segélyt. C.sfwíáhli^l éppen 
esr.m^'ctn^ maradt. A mentők a Rókusba 
vitték.

— A Lapterjesztők Sportklubja ka- 
baréettje. A derék 1 (”■ 'eviosz'ők sp1 rf- 
»M>|nk javára sikerült kahaM-ost f ren
dezlek ma dé’után 6 órakor a Saskör 
db/terinőbcn. Az összes fővárosi lapok 
kép<Le||P.p(i„ magukat. Előkelő közönség 
IvTjV *gvl>e, mely leíl.-O'cn mccfapso'tn a 
Wvés kabaré előadó't Igen M6f»en éne 
«li ''Miller Aranka é« Garal Erzsi. 
Krk’ ékrre volt t'.o -szín Mi. ' nk, «. 
w celUn Gudon; A ve Mariáját adta elő.. dégiósök

■rífa, V.kfív;
Karácsonyi voli ú'hinilitn.. - : 

tábori piiffptik fényes hpr(.r 1-,|.j;,ntvil!»11|j feliig ! .
sok mások. A bőszei Iciést

| Ágoston, jÓÁyí fyftrosI anútpW!

és Heínich Fo-
L'p zt és 

. dr. Sil-
és n •

íillsnrr
03 >é

>':’e;jlér
nek » t szí »'<•• éséiirf, Snn-Remoból le■ i,, . . . •'

kil ma 120 korona. A féléd-s pap- 
ril-.íiak k> . ja 160 korona volt, ma 
110 korcin.
150 korona, 
kí’roho volt
60 korrnra.

Ar, oíasi király Nlkjta hftitti M.

El ső r en d ü róz »a | w p r rk u 
ma 80, másodrendű 130 
három héttel ezelőtt, ma

gezte. A RÍriiá.1 ek'ü.n fTcszlv 
beszólt rnetf’Mdottan Pe’d <s 
megve kftzöns-yc ni”, ben. maj-i ’n. 
kovir.s Béla volt ku-llu-rrniri •! 
tattfl az elhunyt nagy érdemeit 
emlékezeti arról a h.* Hí :t*ág- ..... ............................. .
ról H. mely Vojnltá bárót etuivi óvcp volt montenegrói kirá'v 
át Tisia Istvánhoz fílíM. A h'dlt 31 I.
ha a viszonyok mc. nyedik, el födjék gadotl ki-hidlg: 
'izédlilani Szr'l ud'kái"' s ott l?m tik 
vóg!cge*en 1 családi *IH*olLha.

— A kávésok és a sttrbrj’ ott. 
Ludanesli kávés(»k in rL- Iliidé 
Hinni klií hterméhen Relncr Mór .. 
nivklck*évcl rendkívüli kflzgvi lési tar
tott, amelyen képvis Jtettc magát n 
vend?g1*s5k és szállód és, k l'a1 testü
leté is. A kö'g' 'i'"?.nvk c .v;’ll>n l r- 
gyH a sőrLojlo" volt, ’.z ipat t 
:-gyl fing 'l y (?’l z’ ■. ’.<>■

döntósúvel eg; bcban^/.oaii

I
len .k. lio--.v n áoü montenearői ki
rály iiolttí rd. t az Itteni templomban 

meg- fi’hunvt c. i n d .újainak és az obsz.
’.há'vnuk a jelenlét Íren beszélttel! ék. 

özvegye

cl

A 
a 

cl-

tmoe mantriierrói katonatisztet fo- 
:t:i on, akik hüségeskiit 

teltek neki -M. T. I.)
— Halálozás Séhullmann Izidor nng~ 

vári nagvkCtr!,kcdő fnárclus S-én t’ng- 
várót! .hosszabb betegség után elhuflvt.

TRADE-VILÁG- S
5MADAL0i<

6 HAITIK.
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Éva May‘joe May

Roland mestet
a üuyal Apollóban
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— Afc Uti!zZlk kf»z :i . • '. ió
roslkcdehnl Vluzók Egyesülete vásár
nál) délelőtt tíiTtolla Auer Róbert el
nöklete akiit ez évi rendes közévül'1 
sót. Az évi jelentés során ismertették 
•a kereskedelmi utazók rós z, helyzetéi. 
A pénztári jelentés ismertetése után vj 
jgazgulóságot válnszloltak.

— Hasbalőtt fegyonc. A szegedi biró- 
Fág tegnap ítélte kétévi fecVházra Hor
váth Mihályt. A fogoly, niiköz.lien a bör
tönbe kisérték vissza, a Kórház-utcában 
megszökött. A börtönőr, miután a fogoly 
többszöri felszólításra sem állt meg. 
fegyverét használta. A golyó a fegyen- 
cet hasán találta, sérülése életveszélyes.

— A Pes i Ckflvra Kadi6a tagfelvé
teleire való 
március hó 
Ez időn tu.1 
tatnak el.

jelentkezések határideje
15-ig meghoMzabittatott. 
jelen tkezések nem fogad-

MTK-FTC3:1 (1:0)
és pompás keretben 
délután több mint 

maqtiar 
Test- 

föléi ív 
’ Torna

jRagyogó időben 
xajlott le vasárnap délután több 
85.000 főnyi közönség előtt a / 
footbcdl-derby, amelyet a Magyar 
gyakorlók Köre csapata nagy 
mellett nyert nicg a Ferencvárosi 
Club együttesével szemben.

A mérk:zés maga nem volt a legszebb. ; 
A játék egv részében az MTK nagy fö- • 
lényben volt, majd cgv negyedóráig durva 
iramban folyt a küzdelem és végül FTC 
fölénnyel végződött a iáté-k.

Az MTK megérdemelte győzelmét, mert 
csatársora cgv klasszissal volt jobb régi 
riválisánál. Azonban az első, majd a ’ 
harmadik gól után nem vette komolyan 
a mérkőzést és lagymatag játékot produ
kált. A második félidő végén az FTC 
csatársora ki is használta ezt a részére 
kedvező helyzetet és nagy finisül játszva 
egy gólt is elért.

Az MTK csapatának a csatársora volt • 
a legjobb. Különösen a iobbszárny: i 
Braun, Molnár, Orlh-lrió tűnt ki és több | 
akció keretén belül a footballiáték leg- 

. szebb trükkjeit mutatta be. A balszárny 
in ár nem volt olyan ió és akciójuk sem 
sikerült. A jobboldal minden tagja rú
gott ogy-egv gólt.

A fodezetsorból Kertész II. ás Vágó 
játszottak kifogástalanul, míg az MTK uj 
középfedezete, Guttmann. csak a második 
félidőben jött igazán formába és ekkor 
h csapatnak egyik leghasznosabb- tagja 

A hátvédek között Mandl volt a 
jobb, azonban Sertkcy is kifogástalanul 
játszott.

Az FTC csatársorában $ 
Tóthot, aki a támadások egyik legjobb 
játékosa volt. Az MTK kanu ellen leg
többször ö vezette n támadást és ha nem 
is járt eredménnyel, frontiba hozta sok- I 
szór lefutásaival csapatát. Kertes: egyál
talán nem vált be. komolv ellenféllel 
szemben nem tudja irányítani a csatár
sort. Nikolsburqer góllá szép volt, egyéb 
akciói azonban még gyengék. Schivartz 
játéka még nem üli meg az első osztályú 
klasszist

A fedezetsoriban fílnm és Obilz játszott 
Igen jól, mig Szabónak nein volt jó nap
ja. Takács durván játszott. Hungler II. 
méltó ellenfele volt győztes kollégáinak. 
Csajka a kapott gólokat nem védhelte.

Az első gólt az MTK Braun egyéni 
támadásából éri cl. maid szünet után a 
15-ik percben Molnár rúgja a második 
és a 20-ik percben Orth a harmadik gólt. 
Hugóit még ezenkívül az MTK két gólt, 
amit azonban a bíró nem itéll meg. A 
elsőt mert nem látta közvetlenül, (.s'.'í/.n 
ugyanis a knpuvonalon belül fogla a iab- 
dát, a másodikat, mert Schlosser kézzel 
nyomta be az FTC kapusát, aki igy ej
tette l>c a hálóba a labdát.

Az FTC egyetlen gól iát Schwarl: be
adásából Nikolsburqer rúgta a 38-ik 
percben.

A vasárnapi eredmények
Elsőosrtályu bajnokság: 

vés 2:1 (0:1, lljpest, TTC BAK 
Millenáris pálya. BTC—Vas 
kások 1:0 (1:0). Biró Naav

MáSOdosstályu bajnoksáa: 
kerh’lelepi SC 5:0. Botrány 
szaikilva. Zuglói AC —UTSE 
Testvéri.

.z

I TE—Törek
vő (1:0) 

és fémműn- 
László.

URAK -We- 
miatt félbe- 

1:0 (1:0).
•g—Föv. TKőr 0:0. !iusioarosok~>- 

MTE 2.0. Erzsébet falvai ’i örexvés-V. 
kémleli Pannónia 2:0 (0:01. Ékszerészek— 
EMTK 2:0 (1:0). BEW—Acél 1:0 (0:0). 
OTE- MÁV Gépgyár 0:0. 
lom 2:1 (1:0:. KAOE—BTK

LtauOBB

Mol- 
'kát.

a
a

I " A Vígszínházban minden e-l ■ 
| r.ár .Ferenc páratlan s'kcrii vígját 

;> Hattyút ismétlik. Szombat este 
1. >ute kerül színre, szombat délután 
M.is'zatos Palit, vasárnap délután 
Milliói adják.

* Oífenbach 103—109. előadása lesz
héten a Király-Színházban, mely darab 
iránt változatlanul nagy a közönség ér
deklődése. Jövő vásárnál délután a 
Cigánygrófnő kerül színre.

’ A Városi Színház jövő heti esemé
nye az Ezüst sirály szombati reprize 
lesz Kosáry Emmy és Király Ernő fel
léptével. Addig is a Bucsukeringő do
minál. Kedden a Zsídónőt, pénteken 
az Álarcosbált, jövő vasámaj> délután 
Iligolettot ismétlik. Most vasárnap 
délután a Szovillai borbély kerül színre.

* Bemutató a vidéken. Tegnap mu
tatta be a szegedi Városi Színház Körsy- 
Tóth Júlia dr. „Erdélyi csillagok1* ciuiii 
történelmi drámáját. Az Erdélyi csillagok 
Báthory Zsigmond sőtél tragikus korát 
komolv tehetséggel festi. A bemutatónak

ja szegedi színészek gyengesége mellett is 
i igen szép sikere volt. A drámának oly 
I erős irodalmi szépségei vannak, hogv rö
videsen be fogja járni az ország minden 
színpadát.

* Az Andrássy-utl színházban egész 
héten minden este, továbbá vasárnap 
délután a kitűnő márciusi műsor da
rabjait ismétlik: Farsangi kaland, A 
primadonna., 40 év múlva stb., úgy
szintén a kitűnő magán számokat is.

* A Revü színházban minden esio 
Strausz Oszkár Bálkirályné című rend
kívül hatásos operettjét i'inét'.ik a be
mutató kitűnő szereplőivel. Jövő vasár
nap délután a Szilveszter kerül színre. 
A délutáni előadások, az Anclrássy-uti 
színházat kivéve, ahol oz előadás 3 
órakor kezdődik. 2Jí órakor kezdődnek

I és mérsékelt helyáruak.
I * „Roland mester4* az OmíUában. 
' J£ héten az első Éva May-fllmet nw- 
I tatja be az Omnia, a Bolond mestert, 
melyet Joe May rendezett mindenütt 
ismert művészi készséggel. Éva Mag 
Mia May leánya és igy most már hár
man vannak, akik a May nevet világ
szer le kitünően csengővé teszik. A kö
zépkorú legenda elragadó mesét dolgoz 
fel, melynek közreműködői, kitűnősé
gei a német dráimai szinjátsr'isnak. 
Megelőzi ezt egy kacagtatóa amerikai 

Iburleszk. Az előadások köznapokon 4. 
szerep illette y órakor, v<a sárnai ryikon negyed 4, 

negyed 6, 7 és negyed 9 órakor koz- 
, dődnek. Jegyek Bárdinál is.
j • „Kacagó színészek” a címe annak
1 a kitűnő humorral megirt cikknek, 

amely ma jelent meg a Színházi Világ
ban. Az e heti szám különben is válto
zatos cikkekben és fényképekben. Ara
8 korona.

* A Rena'ssance előadásai az uj 
záróra-rondelet értelmében korábban 
kezdődnek. Az első filmrevü Nagy 
Endre. Székelyhidy, Rózsahegyi. Bo- 
roes, Tasnády Ilona és mások fellépté
vel és a Napsugarak cimii gjc-n .- ’ i 
filmmel délután fél 5 órakor, a másik 
filmrevü a Szabadulás 
manna-darabbal, 
Hona és Wilke Lőtte 
Lőtte Neumann 
negyed 8 órakor kezdődik.

* „Roland mester" a Royal-Apo'lő- 
ban. Az első Éva May-fllin kerül 
színre e bélen a Royal Apollóban Ro
land mester elmen. Éva May a leánya 
;i világhíres Mia Magnak, maga az üde 
fiatalság, a temperamentum, szépség 
ős kecsesség és már elsőő fellépésével

[megmutatja, hogy tehetség dolg-iban 
méltó leánya a nagyszerű Miának. 

' Megelőzi ezt Chnrlye Chaplinek, Ame
rika legnépszerűbb burleszk komiku
sának fellépése, cgv ■kacagtató komé
diában n Vándormuszikusihan. Az elő
adások köznapokon 4, 6 és 8 órakor, 
vasárnapokon 3, :bU, 5, és negyed
9 órakor kezdődnek. Jegyek Báró
nál is.

* -,Az elsodort élet" a Tivoliban- 
(irandiózus olasz film van műsoron c

'bélen a Tivoliban .. U elsodort élet'' 
címen, inelvnek főszerepét a szépsé
ges primadonna P. Menichelli játssza, 

ílar bot cgv pompás amerikai bír 
leszk előzi meg. Az előadások közna- 
pokon ,’í5. '»7 és /j9 órakor, vasár
napokon E4. Eifi. 7 és J?l órakor 
kezdődnek. <

cimü Heyer-
Nagy Endre. Hajóin 

felléptével és 
vígjátékkal ponbabn

Jegyek

* Harry Piel legújabb íilmslágore a 
Hiillámslr kerül ma .- Uowoban bemu- 
tvii,A 6 feivopásos att) akció az 
i.lí i »n legkimagaslóbb alkotása. 
Ezc.«’:i> :il a Vihar a-j áruházban cimü

>2 lel os amerikai burleszk szere- 
I prl a műsoron Ohaplin-al, a kitűnő 
I k 'mikossal a. fö-zeroyben. Az uj já-

a; lék rend fél 4. 5. háromnegyed 7 és fél 
IS .

*A Mozgókép Otthon ”i nagy műso
rán Amerika két híressége lép fél és 
pedig Pr*scii1á Dean a ..Priscilla Beán 
szerelme14 oimü 5 felvonáaos és Ruth 
Clifford a „Meg nem értett asszony* 
5 felvonásos remekművekben. Tarta
lomban, rendezésben mindkét film a 
legkiválóbbat nyújtja. (4, 6, 8A

• Elcsler Fanny — filmen. Ás Urá
nia uj műsora ragyogó világot hoz a 
szemünk elé: fejedelmi udvarok fényét 
Ez a fény kiséTle pályafutásán a múlt 
század elején a szépséges Eisslcr Fan
niit, a tánc királynőjét Élete egész re
gény volt. Mennyit suttogtak erről a 
hajdankori szalónokban és a bécsi udvar 
etikettes feszes xiiágában, ahol n szegény 
fiatal fíeiclistadti hercea. n napóleoni 
sasfiók álmodta a dicsőség álmait. 
Eisslcr Fannu történetét eleveníti fel ez 
a film is és teszi számunkra felejthetet
lenné. Az Uránia uj műsora páratlan si
kert aratott s a zsúfolt házak közönsége 
valósággal ünnepli a gyönyörű képet 
Az előadások 5, háromnegyed 7 és fél 
9 órakor kezdődnek.

KÖZGAZDASÁG
fl Központi HltelönnK és Blloyd- 
Unnü [uzicnűlásánGR részletei
Mi lesz a Lipótvárosinál — Két Köz
ponti Hitelbankra adnak egy Lloydot ?

A napilapok már hírül adtuk, hogy 
a Központi Hitelbank be fon olvadni 
az újonnan alakult 1 loydbankba. A 
piacot (meglepetésszerűen érintette ez 
a hir, mert hiszen nz a hir volt elter
jedve hogy a Llovdbanik a Lipótvárosi 
Takarékpénztár részvényeit akarja 
megszerezni. A Központi Hitelbank 
beolvadása ügyében 4 nappal előbb 
indultak meg a tárgyalások amelyeket 
dr. Éber Antal, a Központi Hitelbank 
részéről Ilerzog Ignác a losonci Iler- 
zog-cég főnöke és dr. Szilágyi Dezső 
vezérigazgató folytattak. A Llovdbank 
részéről Nagy Bóra vezérigazgató tár
gyalt és a tárgyalásainak eredménye- 
képen pénteken este már létre is jött 
a megegyezés a fuizó ügyében. Minden 
valószínűség szerint két Központi Hi
telbank részvényre egy Llovdbank 
részvényt fognak adni. De lehet, hogy 
ez az arány még megváltozik. A fúzió 
kimondása végeit később mindkét in
tézet rendkívüli közgyűlést fog össze
hívni. A Llovdbank igazgatóságát ter
mészetesen ki fogják egészíteni, a 
Központi Hitelbank igazgatóságának 
azon tagjaival, akik benn maradnak 
a: uj alakulásban. A Központi Hitel
bank részéről Hartenstein Jenő a 
Llovdbank helyettes elnöke lesz, mig 
Herzoy Ignác a Llovdbank alel nőké 
lesz. Az t i Lloydbanknak a külföldi 
piacokon számos fiókja, kirendeltsége 
és egyéb érdekeltsége lesz. Becsben 
természetesen át fogja venni a Köz
ponti Hitelbank jól bevezetett fiókját, 
kirendeltségei lesznek egyelőre Amster
damban, Berlinben, Prágában és Zág
rábban. Az uj bank át fogja venni a 
Központi Hitelbank tisztviselőkarát, 
de ezenkívül még 70—80 ui tisztvise
lőt is szerződtetett eddig. Érdekes, 
hogy az alakuló gyűlést reggel 8 óra
kor tartották meg. mert az uj intézet 
külföldi alapitói a reggeli express vo
nattal utazlak vissza Becsbe. A Lipót
városi Takarékpénztárral való tár
gyalások még koránt sincsenek 
befejezve, amit legjobban igazol, hogy 
a Lipótvárosi Takarékpénztár a sú
lyos részvónvváltság dacára, sietett 
most tőkéi emelni. A Llovdbank olyan 
erős pozícióval rendelkezik, hogy a 
Lipótvárosinál szavának feltétlenül 
érvényesülnie kell. Ezek szerint tehát 
a Lipótvárosi aligha fog kikerülni a 
Llovdbank patronázsa alul, aminek 
különben is őrülhet, mert a Lipótvá
rosi mai vezetése köztudomá' szerint 
amúgy is túlságosan konzervatív. A 
Llovdlxwk megalakulásáról -/ivébkónf

az alábbi hii'ataJos kommünikét ad
ták ki:

F. hónap 5-én tartól la meg alakuló k’»i. 
gyűléséi a Lloyd Bank Részvénytársaság. 
A bank alaptőkéje 200,000.000 koron®. 
Az alapításban a hazai nagyipar egy 
előkelő érdekcsoportján kivül a Kon-- 
inerz- und Discontó-Bank Wien, valamint 
a Lukács és társai wicui és a?. S. Ein- 
hóm & Söhne amszterdami bankház vei
tek részt. A közgyűlés az igazgatóság 
tagjaivá választotta báró Sztorénvi József 
nyug. m. kir. kereskedelemügyi minisz
tert (elnök), Goldberg Belhoid nagvipa- 
rost (alelnöki. Adler Félix, az Universum 
kereskedelmi rt. vezérigazgatóját, Bar- 
tóky József titkos tanácsost Blau Miksa 
fatermelőt, Einhorn Henrik bankárt, Friss 
Zsigmond nagyiparost. FucJis L. Lajos 
kir. tanácsosi, dr. Khig Emilt, Lukács 
Henrik bankárt, Murányi Alfréd földbir- 
tokost, Nagy Béla vezérigazgatót. Hu- 
binstein Dimitrijev főkonzult, dr. Salu- 
sinszky Gyulát, Schiel Adolf kereskodel- 

í mi tanáiaos nagyiparost. Sleinhübl Sá
muel- a bécsi tőzsdekaniara első alelnö
kit és báró Szunnay Sándor nyug. m. 
kir. honvédelmi minisztert. A felügyető- 

I bizottság tagjaivá választotta Picha Ru- 
I dolf, dr. Barnabás Pál. Felbier Leó, Fig- 
dor Rikárd, dr. Párkány Frigyes, Román 
Miidós és Söllósz Adolf (elnök) urakat 
Az igazgatóság ügyvezető-igazgatóvá dr. 
Mándy Istvánt, igazgatóvá dr. Dréhr Im
rét nevezte ki. Cégjegyzési jogosultság
gal Biemaczky Szilárd, Déri Miklós é> 
Hajdú Lajos urak ruháztaltak föl.

Vasárnapi ma«ánforglom. A vasár
napi magánforgalom, mely az utóbbi 
razzi'ázások következtében nagyon bá- 
torialam, ma is szűk keretek közt moz
gott, de a hangulat szilárdnak mutat
kozott. Kerestet volt Magyar hitelben, 
Roessemannban, Phölbuszlyan, Lich- 
tigben és Országos fában. Dollár 421 
volt, márka G94—'596.

A Fabank kétszázmillióra emeli az 
alaptőkéjét. A Fabankba, amely az utóbbi 
időben több nagyarányú tranzakciót haj
tott végre, komolv és előkelő külföldi 
p. n/csnportok szándékoznak bekapcso
lódni. A Fabank ezért a március 15-ild 
közgyűlésén az alaptőkét 60 millióról *200 
millióra fogja fölemelni. As uj részvé
nyek felére *2:1 arányban 300 koronás 
árfolyamon a jelenlegi részvényeseknek 
elővételi jogot biztosit nz igazgatóság. A 

I részvények másik felét egv konzorcium 
veszi át azzal a kötelezettséggel, hogv a 
részvényeket több évre zárolia. A kon
zorcium egyik tagja a Krausz és Bettel- 
heim-cég is. A bábánk az első csonka 
éri (hat hónapos) nyereségéből 10 K = 
10% osztalékot fizet. Itt említjük meg, 
hogy a közgyűlésen Lukács Lászlót fog
ják a bank elnökének megválasztani.

A Í'rimamurány-Saigótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság szombaton megtartott 
igazgatósági ülésén az ügyvezetés a vál
lalat üzemi helyzetéről részletes jelentés
sel szolgált. A létesített kokszkötések 
alapján Ózdon egv kohó a föltételezett 
időpontnál korábban, már röviddel ez
előtt üzembe helyeztetett s igv az eddigi 
termelés megfelelő növelése várható. 
Arra való tekintettek hogv az üzemföl
vétel igen nagv összegeket igényelt, me
lyek részben hitel utián fedeztettek és 
attól a meggondolástól vezettetve, amely 
szerint a megnagyobbodó üzlet a forgó
tőkének további erősítését teszi szüksé
gessé, az igazgatóság elhatározta, hogy 
egy folyó éri március hó 21-éro egybe
hívandó rendkívüli közgyűlés elé oly in
dítványt terjeszt, mely szerint a társaság 
alaptőkéje 150.000 darab tti részvény ki
bocsátása állal 30 millió koronával 100 
millió koronára emeltessék föl.

Az Országos Fatermelö rt. március 
hó 17-én délelőtt 11 órakor rendkívüli 
közgyűlést tart, amelynek egj-ik pont
ja szerint alaptőkédének felemelését 
határozta el.
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