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Németországot 
meghívtak a cannes-i 

tárgyalásokra
Páris, január 8.

(Havas.) Canncsból jelentik: Briand 
,meghatalmazást kapott arra, hogy föl- 
szólítsa a néniét birodalmat, küldjön 
Cannesba raegibizot lakat, akik a béke
szerződés értelmében felvilágosítást ad
nak Németország fizetőképességéről, 
egyúttal pedig átveszik a szövetségesek 
föltételeit. A német megbízottakat 
azonban csőik akkor fogják meghívni, 
ba a legfelső tanács inár megegyezett a 
jóvátétel dolgában, ami aligha történik 
meg két nap leforgása előtt (MTI.)

Cannes, január 7.
(Havas.) A legfelső tanács ülése este 

7 órától 8 óra 45 percig; tartott. Briand 
miniszter elnök a legfelsőbb tanácstól 
megbízást kapott, hogy hívja fel a né
met kormányt, küldjön delegátusokat 
Párisba. ahol készen állanának a Can
nesba való utazásra addig, inig a legfel
sőbb tanács a jóvátétel kérdésében meg 
nem egyezik. A német delegátusoknak a 
szerződés rendelkezéseinek megfelelően 
módjuk lesz Németország üze tőkén essé
gére vonatkozó megjegyzéseiket előadni 
ée a szövetségesek föltételeire vonatkozó 
közléseket tudomásul venni. A német 
delegátusok meghívására- vonatkozó ja
vaslatot az angol küldöttség 'terjesztette 
Be. amely azonnali meghívásukat köve
telte. Briand miniszterelnök, akit Theu- 
nis belga miniszterelnök támogatott., rá
mutatott a-rra, hogy a legfelsőbb tanács 
szempontjából csak akkor áll h© anhak 
szükségessége, hogy a , tárgyalások hoz 
lásson, ha a Németországgal szemben 
felállítandó feltételek tekintetében meg- 
«K.vezés jön létre, főleg ami a garanciá
kat illeti, amelyeket a német kormány
tól kell kérni a néniét pénzügyi helyzet 
szanálásért. Ezt az álláspontot teljes 
mértékben helyeselték s a konferencia 
azt hiszi, hogy nincs abban a holyzet- 
ben, hogy Németország képviselőit 48 
óra leforgása előtt Cannesba hívhassa. 
(MTI.)

Berlin, január 8-
(Wolff.) A francia követség a birodalmi 

kancellárnak, mint külügyminiszternek 
ma délelőtt a következő táviratot hozta tu
domására, amelyet á legfelsőbb tanács eb 
nőké küldőit a berlini francia követségnek 
^bból a célból, hogy a német kormányhoz 
juttassa:

A legfelsőbb tanács kétségtelenül szük- 
•ógét fogja érezni, hogy képviselőiket a 
jövő héten (január 8.-tól lö.-éig) meghaH- 
F*ssa.  Időnyerés céljából azt ajánljuk, 
bogy képviselőik utazzanak Parisba s ott 
álljanak készen arra, hogy hívásunkat kö
vessék. Aláírva: Briand

Egy szükebh megbeszélésen, amely a 
birodalmi kancelláriában a kancellár el- 
nöklésével folyt le s amelyen az illető rcs- 
sortok képviselői és Rat'henau dr. is jelen 
voltak, a . jóvátétel! tárgyalások állásával 
foglalkoztak. A legfelsőbb 'tanács által Pá
riába kért német képviselőik kiküldéséről 
c?y ma délután tartandó minisztertanács 
tatóroz. (MTI.)

Ber/in, január 8.
A Wolff-ügynökség jelenti: a kabi*  

hot ma délutáni ülésén a jávátc-telá kér- 
d&ssel, főleg a néniét képviselőknek a 
Szövetségesek legfelsőbb tanácsa ré
céről történt meghívásával foglalko
zott Elhatározták,- hogy a kiküMemdö 
oómot delegációt Ruthepau dr.' volt 
•miniszter személyes vezetése alá ren» 
delflc. A delegáció tagjai lesznek: 
SAröder, Hirodh, Bergimann, Frschcr 
JJtamtitkárok, Freudolenburg vezér- 

6s Martius követei tanácsos.

i

FpledMcfi István 
az uj páptalakulásról
71 fiereszt^nypárt ellenzéke fuzionál fried- 
vichékkel — 71 két eleién megalakul az uf pánt 
— Fölveszik a legelszántabb harcot a BetMen- 

kormány ellen
— A Hétfőt Napló tudósítójától —

Szombaton olyan hírek terjedtek el, 
hogy gróf Apponyi Albert pártalakitása 
ismét az aktualitás előterébe lépett és 
zászlaja alá töihörülnék a legitimista 
politikumok. A liir tulajdonképen a 
maga teljességében igaz, úgy. látszik 
azonban, hogy az események más sor
rendben fognak bekövetkezni. Értesü
lésünk szerint előbb az uj párt fog 
megalakulni a kereszténypárt nagyold 
bik feléből, valamint a Fríednc/i-párt- 
ból és csak azután áll az uj párt élére, 
mint kimagasló vezér, gróf Apponyi 
Albert. Az uj párt szoros fegyverbarát- 
ságot fog kötni az eddig is ellenzéken 
szereplőlegitimistákkal, elsősorban a 
VázsOnyi Vilmos vezetése alatt álló de
mokrata párttal. A politikai helyzet 
űzze! igen súlyos fordulatot vési a 
Belhenskomxán.v számára, mert a 
Huszár—Ernst-frakció, amely a keresz
tény-pártból kiválik és Bethlen pártjá
hoz csatlakozik legföllebb 2b—30 főt 
fog számlálni, maga a keresztéiig egyes 
sülős pártja pedig teljesen megszűnik. 
A Bethlen-kormány telrót minimálisan 
hetven tagú ellenzékkel tatólja szem
ben magát. Még mindig nem lehetetlen 
nz sem, hogy Szijj Bálint is vagy ti
zenöt képviselővel ellenzékbe megy és 
csatlakozik fíasaáy Károly független
kisgazda pártjához, amely máris két 
képviselővel meg növekedettnek tekinti 
belő, mert ha Szijj Bálin ték nem men
nek is ellenzékbe, de Nagy Pál s Czeg- 
lédy Endre mindenesetre csatlakozni 
fogna

A Hétfői Naplónak ma alkalma volt 
Friedrizh István volt miniszterelnök
kel beszélgetést folytatni nz u'j púrtala- 
kuiá&ról:

— Mindeneke’őtt tisztázni kell azt 
a ferde beállítást, — mondotta Frieds 
rich István — mintha gróf Apponyi 
Albert pártot alakitana és mi, meg a 
keresztény egyesülés pártja az ő 
zászlóbontásához csatlakoznánk. Er
ről --r ki kell jelentenem — szó sin
csen. Ellenben igenis szó van arról, 
hogy a keresztény egyesülés pártjá
nak szakadása esetén azok a képvi
selők, akik a Bethlen?kormánnyal 
szemben ellenzékbe mennek, velünk 
fuzionálnak és igy alakul meg az uj 
párt. Hogy az ellenzék egyes csoport
jaival a legitimbás kórdlésiSben együtt 
fogunk dolgozni, az egészen termé
szetes. Ebben a kérdésben ma semmi 
uja'bb lépés nem történt, de az! hi
szem. hétfőn, kedden döntő jelentő
ségű eseményekre számíthatunk, aki 
kora azt. hiszem meg lesz az uj párt
alakulás. Egyéneként Bethlen kihívá
sát elfogadjuk és arra a leghevesebb 
legelszántabb harccal felelünk. A mi- 
nísztereinök címére csak annyit üzen
hetek, hogv kár volt a békét meg*  
bontani, de ha ő úgy kívánja, ám

r
Iqgren harc, amelyben én magúm is 
ott leszek és pedig nz ehő sorlrtjn. .
Hirádteok jelentek meg arról ia,.

hogy ügy ama párton kívül álló légi-' 
timista politikusok, miint Friedrichék, 
belépnek a keresztény egyesülés párt- 

1 jába és a sört már a legközelebbi nas 
pókban meg is kezdi Szmrecsányi 
György. Erre a hírre vonatkozókig 
Friedrich István e kijelentést tette:

— Történtek meghívások, hogy 
ezek az ön által megnevezett politi
kusok lépjenek be a keresztény egye
sülés pártjába azoknak a pótlására, 
akik onnan Bethlen hivó szavára ki
vonulnák, ezek a meghívásuk azon
ban nem értek el eredményt. Csak 
uj alakulásról lehet szó, amelyben 
készségesen résztveszünk.
M páratok hangulata

. A kisgazdapártban ma Rubinek 
Gyula halálának Ilire, természetesen, 
egészen háttéribe szorította a politikát. 
Mindenesetre bizonyos az, hogy ez atf 
esemény Nagyatádi teljes előtérbe nyo
mulását jelenti, mert a vez-r ikid<Wtével 
nincs, aki örökét elfoglalhatná, akit 
szellemi s egyéb kvalitásai alkalmassá 
tennének arra, hogy kezébe vegye az 
eddig „Rnjbinek-fraJkció“-]KÍk nevezett 
csoport vezetését.

Bethlen István gróf miniszterelnök 
beszédének hatású ugyan még netm 
múlt el teljesen, sokan vannak a párt
ban, akik az „egyesüléssel úgy lát
ják, hogy végre lőcsillapodnak a poli
tika magas hu Hámok a f hónét vizei, de

Sipőcz viasza Huszár támadására 
Lcvaglai ulra tarall n Ogyat

Huszár károly újabb nyilatkozata
1 Hétfői Napló ticdősitójdtól -

A vaeámápi igpok. adtak hirt arról. 
h<líí!F Sipőcz Jenő polgármester levelet . 
•nféíoett Huszár Károlyhoz, amelyben a 
..Láthatatlan vendég“-.ukoió javára be
folyt adományok húsz százalékára, mint 
vigalmi adóra bejelentette a főváros 
idényét. * í

Huszár Károly kérőkén meatAíjadta az I 
adó beszolgáltatását ás nieglehetóaen éles 
hányon ítélte ei a polgármester csole- 
kodetét.

Ez ügyben ma fefkértek bennünket a 
következő nyilatkozat közzétélére: j

— Hivatali állásom és nevelésem 
tiltja meg nekem, hogy Huszár Károly 
képviselő ur példátlanul durva hangú 
támadására hasontó mádon feleljek.

— Az ügy tárgyi részére annyit kell 
kijelentenem, hogy kőtelező szabály
írja elő a \igalini a<«» beszedését, te
kintet nélkül az ünnepség, vagy mulat-1

fwm az cn inicMivamra történt. 
Magam is hozzá járultam azonban, mórt 
a jótékony gyűjtések efaiprózása vesző*  
lyerteti azok sikerét.

__ _______  — ------r ._n^____ _ — Akcióm kezdetekor Huszár Ká- 
siíg céljára és igV minden jőtékonycélu roly urat is meghívtam és a legmsí 
mulatság, bál stb. után a főváros a vb kebbkörfi bizottságba is bodciegálta 
galmi adót mindenkor beszedi. Ez egy és igy a legtermészetesebb lett 
olyan szabály, amely alól én fel mén- [ha együtt dolgozunk. Ezek u 
test nem adhatok, de különben Is az han azt természetesen <r mag 
ily módon befolyt összegek szooiólpolj-1 sem óltajtouu

tagadhatatlan másrészdöl az is, hogy' 
egyre szaporodik azoknak a . ozáma, 
akik ezt a megoldást is csak ideiglenes
nek tartják és az uj. r-agy esetleg csak 
megifejelt alakulásnak nem jósolnak 
hosszú életet.

A keresztény párt bán az egy étiért 
eredmény, amit a miniszterelnök csü
törtöki politikai pohárköszönlöjövel el
ért az, hogy sikerült egyesítenie a párts*  
nák az utóbbi időben mind .jobban szét
húzó frakcióit. Jtóllaviciniék, akiknek 
tábora nemrégen még alig néhúuy fő
ből állott, alighanem domináns túl
súlyra jutott a csütörtöki beszéd kö
vetkeztében és a párt zöme, in forrná*  
ciónk szerint, ma már féltéi lenül velük 
tart. A Huszár-frakció, a hírek szerint, 
nagyon leapadt szánnia nézve és na
gyon kevesen lesznek, akik az uj egy- 
íréges pártban részt fognak venni.

A disszidensekröl ma az hír terjedt 
cl, hogy déliben értekezletét tartottak, 
amelyen döntöttek magatartásuk' felől. 
Ez az információ — mint értesülünk'' 
— tévedésen alapult, a disszidensek 
csak hétfőn déliben tartják meg érte
kezletüket, amelyen eldől, vájjon egy» 

i ségesen Bethlen mögé á Haltak-e, vagy 
1 pedig kettéválik a disszidens csoport, 
egy részü k a minisfzcrelnökkel megy, 
másrészük pedig belép a keresztény
pártiba.

tikai célra, fordiItattak-
--1- Én a közigazgatási eljárásban 

nem is kötelező rendkívül udvarias le
vélben fordultam a képviselő úrhoz é» 
mindent várhattam, csak ezt a minősit- 
hetcllen támadást nem.

— Teljesem téve<tó.sben van 3 kép*  
viselő ur, ha azt hiszi, hogy a szóban*  
forgó közigazgatási intézkedés afölött 
érzett harangomban leli okát, hogy ő az 
én akciómmal nem volt hajlandó egye
sülni. Ax. egyesülés gondolatát a uyo- 
morakció bizottsági ülésén llohenlohe 
Egon herceg vetette föl és Apponyi Al
bert gróf pártolta a -legmelegebben, de



inwr0» TtrXtJ-JQ'Q Mnmw, wriiz pnnaa-

’— A személyemre vonatkozó túrna- 
'iklsokab visszautasítom és e részben az 
ágyét lovagion útra terelem.

tlgy tudjuk, hogy a polgúr.iJH*slc*r  
még nem ^evezte meg hogédeH, do — 
műit hivatott helyről ilésíiKjuk — 
«gy ez, mint a pro \ okúi is ntég a mai 
uap joliyimáu meglőrténfl,.

Huszár válasza
ÍHu-vvá'r Károly ezeket frz újabb kije 

leütéseket tette n nyíivánosság szú- 
iuár<u;

— Lía a polgármedér ur jaga-^koy 
Öík ahhoz az cliuilározásához, hogy a 
i.Lúthalafku) vendég'*  javára rende- 
w-ndö gyűjtés 20 százalékát IctbglnJja 
vigalmi adó «imén, okkor ép inkább 
lemondom az egész estélyt s az abból 
származó ódiumot teljesen u polgár
mester urra hárítom úgy :>z adakozók, 
mint a .szegényie'k elölt, biom az a fou- 
tos, hogy edélv Jegyeii, iiz a lönlos, 
hogy * széjgén veken segítsünk, Fii 
^zeniül meg vagyok győzódvc arról, 
hogy a magyar társadalom liszlcsiié- 
gcs, józan és nemes-lelkű minden tagi/ 
feleikézetre va ló k ülői iwég 
kor is rendelkezi 
hzegx-kel, tra Si| 
'meggátolja uzl, I 
vvndég“ javára rendezendő 
léJy a parJumentben megi: 
;.t k»gnagyid>b adakozók elölt edzői:.: 
kötelezettséget váUaltetni arra vondtko- 
zütag, hogy minden jlllér a szegények 
kezébe jvt s ez egyszer megniulatora a 
miagyar lársadalomnaik, hogy adminiisz. 
traliv költségek nélkül is Miét tízezre 
ken .segíteni, Ina mvgfeElő szervezet Ml 
rendelkezésre

— Elismerem, hogy első nyilaikv:a- 
fom szokatlanul kemény volt,\h- az fa. 
Ián érlhető, ha olyan miilióK után kér
nek tőlem '20% vigahni adót, amely

Rubinek Gyula 
meghalt

»—?i Hé éj ól Napló tudósítójától - t
Zsilvabessenvői iiubiiiek Gyula, volt 

löifknivelésügyi és volt kereskedelem
ügyi miniszter vasárnap reggel 0 óra
kor 57 éves korában meghall. Vele a 
mai politikai rezsim egyik legerősebb 
oszlopa dőlt ki éppen akkor, suurkor 

: gróf Bellin 11 fsivátt minászlerehMiík u- 
; ■'oj-séges párt megalakításánál legin
kább számítót! az ő kipróbált, szerve
zői erejére éd-n J..\
ívtizedek során kivívott tekinti 
Rnbinek Gyula, aki 1865-ben 
a barsmegyéi Óhaj községiben, 
\ á t t á vo i » ped ili k á 1 ó‘, mező;.

• szakkérdésekkel lógjál kozva. 
’• PaJE nngytekínlélyü vezetője töl:
■ el. Szr^.tn unkái,
■ a lián j. mérete,

az agrárkt.rácMlk .ixé 
a szővel'L-. ieti c^amo : 

megvalósítása éltetekében kifejteit mű- 
ködöse tiszteli nevel biz! ősi tolit szú- j 
mára rz agráriusok köré-xyj. Az OMG J ' 
szolgálatában harminc’ esztendo-t töl
tőt. ei és :.aéllán lek! Jcitók őt évfiz-- 
deken niagybirlok exponensének, 
annyrral is iiiikabb, mert Mt tényleg 
hasznos és termékeny munkáit véglett. 

I(l<Á'kik‘’i.< n a politikába is helokós-- 
<‘z a nyomortíiinyak né j lolt, ínykor íOObhcn Ujavadon sza- 

badéloüpúrti programmal képviselővé 
. ___ ....... tolták. Jelentősebb politikm sze-

:ánjit el magát arra, • ^pe akikor kezdődőit, címűkor 1919 
29-én, az akkor egymást sű- 

váitogató Friedrioh-kormóinyok 
nagyatádi Szabó István uíó- 

w. 1 --Z lett
Akkor nrég a nagyatádi Szabódé kis- 

1 .szemben Riíbinék és poli-

I

l*ónzek  földit nia már én nem diwpo*...'.H—___ i . . .tudhatok, mert ez a nyomortányáli né j tolt, m- 
pernek kezében van. “ ; /; ’ • ;

— Ünnepélyesen fölkérem Budapest' váteszh
pall/úrmesterét, szá-.j^ v<’ urr.t,'>-i----- -
hogy valamilyen formában a kivetni! áugusz;

_ , el. j rün
ül kapariiátáoan ; egyikéli 

' : _ formájút | faként főldmiiveliésügyi miniszter

]JC I gazck«()á.rilal .<zc;..L^,. Rubk^k -. a 
j titkai hívei a legeikeseredeltább elten-

— Szives figyelmébe ajánlom a pol-; bégként áiloita-i szomtei, hogy később
gármcster urnák azt a letagadhatatlan ? ^Wásra kibéküljenek, cgyesüije- 
icnyt, hogy dacára annak, hogy a fő- j oe®\ £' legszorosabb, de nem mindig 
.............   ’ ' .................. őszinte barátságban mtqgiailaprtsúík és

l; győzd óm re juttassák a mai hatalmas- 
kisgazdapúrloi. Bűidnek a löldniivrek?si 

va- 
kor;

'ele ki 
, . u __ i, ezt

, liogy nem lo-ln tárcát nagyatádi Szabó István vette 
•rán belül számosJ át, Rub'nck pedig kore-féfehní m;- 

T . - ( Te' 
Korányi pénziigyminis/.; --r 
után, 1920 derem béré b-n, 

átalakítottá kakineijiú, óriús: mcgtán.- 
lésként Hall.’r Istvánnal együtt Ru-bí- 
nc-k Gyulát j$ kihagyín konmá'nvly’il. 

Ruiiúnek a polilíkábuu kitűnő szí”: 
verőnek- és laktikusnak bizonyull. 
Egyesülni tudott és együtt tudott dol
gozni a-z egység lökéletcs látszatával 
olyan polftMciiisokfail, alkiklöl egy világ 
választotta el. Es minden politikai ra- 
vaszj»ú|,g:)l, sőt a divatos politikai sziik- 
stf&ísság'eWkel szemben is győzelmeket 
tudóit avatni, hogy mást ue emlitsün-k, 
győzött ?(Z uloiső évek legnegyoivb pro- 
biémiVjánok, a • földbirtokreformnak 
livrdvsdM’.n Is. Nwg valódiék n Károlyi*  
rezsim alatt bangó?Kilőtt radikális fete 
fogwuku!, anieh’ győzőit ;vz összes 
szomszédos és nem sTomuztdo*  főid
ői üveTő államokban. akarták érvényre 
juHulni, amivel szemlljten ntígfe a Ru- 
bmek-féle neiMÜk ivii l nráraétkeH földre- 
forinot iktatta törvényibe t> inngy n- 
nemzetgyűlés és j>cdig — nagyakuií 
Szabóink lelkes támításával. Hogv 
helyes volt-e ez, »z roszjág erdeié
ben voH?e ez, majd « következő esr.- 
trm/ök fogják megiimtátjti: de hogy 
Rmlvmck a táktiku*.  a polilikuk d>kn 
b Áé4dK'd>t4i jpr^seMj félte! Mimben

polgármesterét.

szándékolt vigalmi adót engedje 
iki erre nem tókor!.’' ’ ‘ '
akkor meg. fo.'.u . tátátáí 
annak, hogy u szegények 
szájából cs zsebéből ki: 
engedjem a kívánt ö.

a 
pz/omrdból, 

ivatlyuzni
'{let.

Város lek van plakátjaival, !
néni tudott szelesebb réteget magihoz-' 
dittíni. Arra a hírre, hogy a „Láthatat-j — -----a Kmumv
lan vendég**  .szerei el testéi ye fuzáoná'lni n5€8‘laiAotta Huszár Károly,
lóg a polgnrmcslyr ur akciójával, egy teim'irt Simonyi-Senvadam Sándor 
nap uialt csaknem megszűntek nd/a/n I mányában is, majd amikor gróf T( 
is uz adományozások. Mikor a hírlapok 1^ ’’l«ő kormányó| megalakította, 
írtján közhírre tetli'rl., liog.y nem lo-1 '*  ' w. 1 ___ _
gimk fuzionálni, órán belül számosJ ál, Bub'nck pedig tew.sikedehni 
/■ leiben újabb SOü.Oüd koronát kaptam j nfeztár lelt. Amikor azonban gróf 
.5$ meg milliókat jelentál lek l*  azzal a I leld Pál ............................ -
lekötéssel, hogy a-d c-*ik  az én diszltré/ih^víizá^ 
. iiimrsf ....... K..:i_ .1. . . . ............

tele van plakátjaival, gyűjtése 
:t’leseb() réteget meg mór-

• lómra bízzák, de mm hajlandók azt 
a polgármester ur kezébe adni. Ha én 
egyesítem a két mozgalmat, akkor az 
enyém is esiilörlököf mond és a szegé
nyek a két szék közölt a p„d w 
esnek. •

• Ami a Jovagiavkoifcísl illeti, xrj. 
nálam, hogy Sippcz nr polgármesteri 
működésének kritikáját a párbujkoder 
segítségévéi akarja megakadályozni. 
I'.n az eljárásút u magam részéről ma 
''vau tarlóm okosnak, ina sem tárlóm 
helyesnek <'s ma is sajnálom, hogy Biu 
ia|n‘st pvk'.rr mestere ilyen kevés <t- 

zekkel rmdeltá zik kírnvei természetű 
népjóléti ügyekben.

*—* Ha svemcifa-lyí'M-bli szavukat 
has/núJtam, azt sajnálőm, de a koc? 
lérn forgó nagy érdek szolgáljon inont- 
ségeinül. ItecsületéJ éti m m kívántam 
orinteni, (te rideg s ámsAvlüi felfogását 
ma is helylelcnilein. Ha ezzel a nyila* - 
kozntonmial nem lesz megi’K'gedvr, /<>- 
mgius iiyyem vitelére a nyomottanyák 
épéből fogok két rokkant katonát fel- 

tií. Énre kötelez a párbajn’d vak) 
p-zlény hm, a parlament egyik legt 
L. , * illésén kiH<móen iué*g  l’oghd- 

■e, rjel áx. ’":g^yel, t .

AMolfrandí szövetség ifémetorszás ellen
Anglia katonai Mglfsftget nyújt támad**  esetén Franciaorsxágnak

kalonai segítségei nyujlairit a D>cg*á f 
maid ott államnak. (MTI.), ,

London. .Január 8,
Utáxu>5 Azt a hirt, hogy fíriand 

Lloyd George angol-francia s/erző.l .s- 
ről tárgyalásokat kezditek, polilikai kö
rökben nagy ielszésscl fogadják. (A111) 

Kincs spanyoljárváím 
Budapesten

S»abó Slndor dr. ffiviroM ii,,u 
Ifiorwos nyKatkoaata M

— ’A llél/űi Napló tndósih'.jiitíi
A fövúrosb'su íiz ulábl.i iui1K,|,!wl 

.zaiwroiloK a meffliiilvses belegcfc sí.,. 
ma s ezen a réven az a hír terjedt élj 
hogy kezdődő spanyoljánváuy fenyegeti 
Budnpestcl. Feh ilíigositá-st kertümk cí 
ügyben dr. Szobó Sándortól, a székei 
löváros liszli főorvosától, a-ki kérd C 
síinkre a következőkben volt >zi1(>s; ... 
las/olni:
- SpanyoljérványriT! eztdvKzeinH 

cernes Budapesten. A meghűlések ebben 
az időszuklian mindig szaporodnak s a 
iiidög.vulladások száma is növekedni 
szokott bizonyos mértékben a téli időJ 
járás folytán. De-ez a szám most seia 
nagyobb, mint más, normális években, 
A. betegségek, kimenetele som sn,|.v^ 

'hb, mint egyébkor. Influenzá’s meg.
'leteged'ésck az évnek ebben a szifkát^ 
mindig voltak, de járványról beszéli)/ 
><’iu lehel. Ennek legnagyobb bi/.onví, 
fékr. hogy u székesfőváros összes kór- 
házaiba állag hal-hét embert J)ozn:tk 
be naponként légzőszerv! megbelegedé- 
sekkel, A járványos Jmtegségck egyéb 
fajlai sem haladják lul a rendes álla
got. Épp holnap fogom kijelenteni a 
löváros közigb'zgatási frlésőn, hogy az 
egészségi viszonyok, isten-nek háíu, e7J 
idősaerinl relatíve jók Budapesten.

Párig, ja iitiúi' 8.
(lUvas..’ Kondom jelenti 'i'k szerint 

CaiMM’sÁKin l.loyd George. és Briand 
tárgyalásokat folytat angol-francia 
egyezményről, u un Iv sbialosHaná 
Európu Ixékéjéf. Az egyezmény szerint 
írbbírn az cselben, Iái Németország 
anegtűmudná Franciaországot, Angliai

I

I

g arz duí ár s« d a lomba >;

szüleid! 
élete ja.
azdaí.?;(
min' az

Jfz örök béke feié
'Koblenzböl jelentik: A francia Áii*«  

társaság Rajjnanndúki főbiztosa niegáli 
lapította, hogy a megszállott területei 
ken a német iskolák ifjúságának nevei 
lése nincs összhangban a welmari uü 
kolmántj lé 8. szakaszával, amely a tűi 
nitásban a népek cngeszletékenységéj 
nek szellemét akarja kifejezésre jutliUl 
ni. A főbiztos felfogása szerint a nemei 
oktatás iránya beleütközik a megszál-t 
lőtt területek közrendjébe és a vitáig 
béke jövendő fenntartását is kockárd 
teszi. Ennek következtében a Jtajna-vb 
delei szövetségközi bizottság legutóbbi 
ülésén egyhangúlag elhatározták, hogy 
véget vetnek ennek a helyzetnek m 
cvégből vizsgáló-bizottságot küldenek 
ki, amely tanulmányozni fogija a map, 
szállott területek iskotóinah oktalá^iú

...... ;
Egy amerikai léffltajdzúsl szálánp 

•uihorns laláhnányról ad hírt, mndjf 
valósággal foradalmat fog okozni a 
szárazföldi és tengeri hadviselés leien. 
A feltaláló az amerikai hadsereg és ten
gerészet részére a legnagyobb titokban 
készítette el pusztító gépit, cuncl't 
voltaképpen nem egyéb, mint halalnwr 
robbantó szerkezettel fölszereli repúló- 
t:ép. .1 robbantó szerkezetet nem a re
pülőgépen hozzák működésbe, hanoiit 
Hertz-féle hullámok segiiiégéoel igeit 
nagy távolságból irányiihat jók nr ellen 
a ha jó raj, vagy város ellent melyet d 
levegőbe akarnak röpíteni.

v óit' 
óra#

I

í
I

fényes győzelmet aratóit, elvihvzh'.i- 
kitlan. Mwnaztersége azonban mégsem 
volt. \égig kellemes, meri ellenfelei ‘•u- 
iyos lá'inaflJásü!k;il initéztek ellene 
ben a svájci szx'íi-as/állitás. részben <;
nyitgai magyarországi marha ki vitel iái;/.-1 
ben pedig a Bicdemií'nn-i'éie szerződés! 
miait. RubE’.-.'k azonban állta a bar-, 
c.oí. ."Ztmó idilli ti legel’eiv-égősebb tá- ' 
madásokku! is, amin!, hogy a kulisszák j 
mögött is Boádig ininyilani, vezolui : 
hulla azokat, flíri'k tziiteleH ellen léiéi ■ 
vo'la!k. Giokió peíilikai szereplése az 
volt, wniiEor már betegen imzajisll B>- 
lnlon'tfiredrtil é.c Bethlen Jogú létből egy- 
. égés fiXárk’la'kitási 'lemét támog illa ’ 
Nagyatádiakkal szemben. Nem ért el I 
iker! és ebeknek a tárgyalásoknak;

!7-g.!ihnai vak) színű lég még jofabau meg
viseltek ibebeg szivét, úgy hegy .szánó- 
■óráiunba ikellett vonulnia, ahol hetá- 
il.en út való sttlyos szenvedés- alán nurt I 
íueghalt.

Rubínek utolsó napjai
H.r. Sirercel Jenő kőrfiá-zí. orvos 

vele az utolsó pilla na líg.Beggcl 9 
kor ahbu'ii a per-chcn, mikor Rubinck; 
meghalt, megszólalt a telefon.

-— Halló! Ihibinek őexcefl enciá ja í 
állajmta iránt érdeklődőm. Hallom,, 
már jobban v-ipi... Egy orvos vála-i 
szolt:

— Igen, már egészen, jól van*..
Két nap óta feküdt eszméié Ilonul. 

De amíg eszméletén volt, friss rugal
massággal érdeklődőit minden iráni.

r— Minden újságol elolvasott — 
mondja az orvos •— és £ • összes poli
tikai cikkekre volt megjegyzése.

Egy éve volt beteg Rubinék, emiatt1 
vált ki a kabinctliőt Pártszonvozén 
körúton hűlt meg és december 8-án 
feküdi a kórházba. Halálos ágyánál ott 
volt öccse, Rubínek István nemzetgyih 
lesi képviselő és kilentcven esztendős 
édesanyja is. Az éjjel még négy injek-i 
ciiót kapott, de ez mind nem segített 
rajta.

Temelése kedden <léleiőit Tesz a 
„Közlclek“ diszlerinéiböi. Horthy Miklós 
kormányzó, József királyi herceg és 
Hét klen István gróf miniszterelnök, is 
részi \ esznek a gyászszeri a r fáson, 
amit Nemes püspök végiez. József ki- 
ályi herceg részvéliávirata már ineg« 

érkezett, a kisgazdapárt elküldte ko
szorúját, melyen ez áll:

Rubinéi: Gyulának, a párt feledhetet
len vezérének

Ideiglenesen n. kerepeli lernetöhen 
helyezik el Rubinok koporsóját, meri 
végső akarata szerint Óhajban, baTS« 
megyei szülőfalujában akar örök nyu
galomra térni majd ha felszabadul 

. a: idegen járom alól, s kisgazdapárt- 
han ma, feJkértek Gaál Gaszlont, a néma 
zetgyülés elnökét, hogy a Ház a teme
tés napján ne tartson ülést. Gaűl (fasz
ion kijelentette, bőgj ennek nincs 
swnmi akadálya.

a IvgjobbBn habzó «s puhító borotva- rúd- 
ippao. Ár* 40 koron*.

i M«. ndenütt Kaj»Koíj*J -

Rotionbor*  liaztBr ás B«i!ó Károly 
Viktor n rnftRttJc és cjaJ.Ufjuk mdvf- 
bon * netlcpj ö csapó silói íkmaotórt 
szívvel jelenek, hojTj' (Hívjuk, 

özv. dr. Rosenberg Sámáné
BaK Hermina

u Pesti Chcvra Kadtaa Affftok Húzó- 
n;vk füniMuUíjn, xyikszoa <i®vcKy,*’'K1-' 
nők 7. bééven januír 7-ón bninnlbnn 
1ioso.m flSKMivedés idáu clküHöaött. 
Tomctéan c lió li.-óti, d. n. .1 úrikkor 
lesz s rúkoskerenrturl Fz.r. toiiictlí 
szeTtaruístennól öl. A szegényük vi
gasza. betegeik gyógyítója, npfook é« 
roskadtak Mnwu-r.u volt. Nekünk pc- 
»Mg biisakeségünk, álló napaugontnk, 
n leggycngúdebb, logsoeredHit, lég- 
gA/xlngnbb safcvti anyánk és fenivó- 
riink. Róttak itz árva.stkg kietlen éj
szakája borult. Reá t-us’áríwMa-sKA Is
teni, akiben oly rruMliilcitonfH hitt, j 
a« Ariik üdvóffieg á*  mennyel bd- 
kesség Moyét*  ,
Bak Soma, <fir. Bak Honrfv, Ibw**  I 

Árminná Bak Ilona, rir. Sebestyén I 
Kárntyn*  Bak Hedvig, Szóró Foronc- 
né Balt Jenny testvérei, dr. Hown- 
borg Jenó, Bak Soméné, Bruck Irén, 
Sregö Ármin, dr. Sebeelyón Károly.
Szegő Ferene sógorai ás sógornőt I
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PESTI SÉTÁK
z Muzeum

Xhtjdaiíábuti — de üt níae metixil’bb- 
te'kell az emlékezetnek visszanpnlrtiu. 
nini a háborút közvetlenül megelőző 
'ykeidobe — ° múzeumnak is meg ; 
volt a maga külön romantikája. Áltálé- 

nUndetmek megvolt, i.agy (aláa- 
‘■rak az akkori írók tüntetlek fel olyan | 
i-.inben, ma már nehéz volna megái-\ 
lapilanh de biztos, hogy nem ac.y br \ 
tzélyif kis cikkelyt, kart oWot olvas-1 
líM/fc a két fiatal szerelmveröl, akik a ‘ 
yiuteumban adlak egymáapak találkát.*  

Mivelhogy pesti ember régi jő Szo'a '̂. 
Szerint nem jár muzciBXi'1', meg eggéo. t 
lokális ne.oe:eies‘S’gü jr.-^re • - és f-í 
tolón rendén í$ van icy - ldegenfar.'( 
ualmirnk pedig akkor .ra‘, na ~ 
yi)on nagy. Különben i.~, :
jölt, azt inkább az EÍ-zí :■»>. - .
(ék ki, nem lehessen r.idni, 7 .ró/ ; 
Mából. ,

.4 muzevrn d. nugy Vermeiben feNát ■ 
tpeglehelőseii iirtrtxn IvngotlOk t-' 
(didivé betévedi nézegető léptei és t 
falábú negyvennyolcas honvéd vöL‘:>; 
kolú feje fölött a haggoznán^. - 
szimbolikus pók szövógttíe a vií^í i 
báláját. •

De má, hn bokukkansz, o j maiák állilwz
Nyájas olvasó az őskori állab/óriáaolt, i mnes nagyol 
nagy középkori rozsdás je.gyverzeteh' i mint inilimk, /^ roniN- 
közé, meglepetéssel fogod észre vcrtnl, '■ 
fiogg nem holt még ki pálgafdrsxsi.d-\ 
bál a frídomángszontj. Tlizong nepr 
'lehet már tettenérés elten biztosiío-i 
Yandevnt adni itt, kettest kíseraszonp, 
mert minden iioeqszekrény előtt <■' 
Italaid, minden pamlagon ül valaki. 
\mindvn teremben séféi tfaloNi, míz^*  
Klen iránt érdeklődik 
'leginkább a j'irtöl estek 
tőkodik mindig tKdaki, 
vagy sok vitáid, mert 
Vékony felöltőben véresre vaeog az cm- 
ember foga, a kriitura, tadomány ét 
csendes randc:zik e mag,^rzlos csat: 
fokait —. ó hála, dicsfag és eiirmerét

fűlik.

■ litsa. fdcgjcgt

HÍREK

foernolák fiándör rtópjolétl snfeiWes- 
’. vi'Araap tfftitín Debrccftobe érkezett, 
•■>gy bevzümoVi-jls.i magtárt sa. 3 órakor 

iw»á64i>lt *neg  a gyük'1., amelyen 
Ufrelty a toércír-iíóny egységről beszélt. 
amelynek sfa&tyest a legszebb példáz 
•<>t m irtatja. Piszkén állapítja meg, 
iuyi&a szélwj-nwos kores-üny községi 
párté? •-. .o'.’p a mr.-’i áltál a
újfWd, c' óta élt.
•Ez rhidapert k- ■ ■ 4.'. v UjA'- \

t st’ily •'.•■, >... ' "x-’t. Ái-fttf-
.'•Japüja. ■ÍXA.’ » ^’á’J
> ? ró.ot'í?."!?: f ^T.< * *?;»:skn  fel

■ ’ a r^T.ele-t.
: í .i.-o.sztar.ü.tí’- 'róü 'xü’Kr. • hogy

:' xxípa'IíiV'.'j ■ >• • ■•■’éá-

£<?£-.■*  uihcs aagyobh sajtó- 
r'^ M?yyar- 

«zx tágon
A iorrsdwnl idők után a kormány 
érkwaettöd;. úMa az időt arra, hogy 
jogrendet ír: egész vonalon helyréül*  [ 

hogy c. külföldi diplo- ' 
xnérint egész Európában 

• rend és közbiztonság, 
4 6hv í» I-.ívőtel(?s in- 

tézkedésdjo*:  fo'ytíwiGsa?- vhjwra fogja 
fcj’letóteni. !gy cltöröííe w/.-r a cenzú
rái. ?>fa sincs r&gp'jbb íajtósza-
tjodaág, mivd Ni agyar országrrn. \ kor
ma uy ez csemék csatáját szívesen veszi, 
állja a biráiaiot. is. Termés.••-.Ipa-, hogy 
hia n.er-v>rt rovására a saséban vk-z« 
s.’.£fiéiések tövfenéüek, -az ne® -ns.rad- 
Hiataa ^wiyorbts nélfcüJ- ^findenk;

S71-; —- oV’i hryinmei veszi « teljes mértékben pé.^-í
k->~c:’y^cn tar- \ szaáUifott sáliószabődságot. miként azt 

valaki, l /sás-bon a t' tnzel kivívta magának, 
míg odakint • t^yancssk 'visszaadita a konatáoy a 

: gyülekezési jogot Js, Bfini azt jeleni!, 
i ’hogty mindeij párt szabadba tarthat 
i gyűléseket és szen'ezkedhctík. 
j Szóit ezután oz amnesztia rendelet-
■ ről. amely már sok ezer embert adott 
i vására, családjának, majd megemtó'ke#

j:ebt íí kormány és a nemzetgy űlés áj le i 
fcuttwáíKs és ezocális téren telt, lépések-

■ röl. Megemlíti a legfontosabb Tntézke-
■- Zita Mrílws üli.. 2<<a i fóWeforaiot Wr arra.

fe ma espresjwooaiM ifednűcn «!*■»«•  u i-ormafiy a közöl 4móban w5- 
íiPPit ; JeletóÖsévH szociális törvénynek alko-

tfrsával kíván segíteni az otjraúg min*  
dón társadalmi rétegén.

Választójog ét kiráNkérdéíí
:Á’ választójog vonatkozóiag kije

lenti, hogy .nz álíaiáhos, titkos és köz-

Zürichbe utazik. (Ml'I.l
; .— 748 magyar iskola van a Felvhlé-| 
ken. Pozsonyból írják, fer»cy a Felvidé-1 
Iken a legutóbbi hivatetoa rtfttisztitah 
•kimutatás zízerraf jdentog 748 magyar, 
HO rémet, 2611 tót és US rutén i» 
ikoki van, 08 iskola vegyesnyieiyii. 
1H20. évi állapottal szemben n lót nép
iskolák száma 85-tel emelkedett, a mö- 
Kyór iskoláiknak ,,á1Van!Órcfe&l>l)r*  tör
ténő elszlávositiiött folytán.

•— Teljes ülés a büntetötBrvéjWMéken, 
n buflapcsti bhnteíőtöfsényszákCni a s®o- 
kfssos ével'ejf teljes iiUMt megtartották, 
helyen a fegyelmi Ügyek bon ítélkező bíró
kot sorsolták ki. fegyelmi bírák. kitt ok: 
Ür. Lát zi József és dr, Eigen Kálmán, mint 
,'cndes lúgok, póttagok periig dr. Illés 
h.i.szlő és c’r. Sipler Jenő <biintetötörvőny- 
wéki bírák.

— Jákó János Ügye a kir. táblá előtt. 
Az. AntibolseVásPa Club kebelében tőr
lent sikkasztási ügyből kifolyólag mint 
ismeretes, hónapokkal ezelőtt letartóz*  
tnlta a rendőrség Juszt Rezső magán- 
hivatalnokot és Jákó János hírlapiról, 
'‘■kik azóta vizsgálati togságban- van
nak. Dr. Messík Lajos viz^álóblró h 
vizsgálat során kőnyvszatkértöi szemlét 
rendelt öl és Kardi KrislóT‘közgazda 
rógi egyetemi tanár és Mfflrzkó Kálmán 
lörvényazékii könvvsH&kértők most ter
jesztették be véleményüket, amely we*  
'int az ABC könyvvezetése zavaros és 
szabiilytalen volt és a mutatkozó pénz
hiányokat a könyvekből pontos összeg- 
szerü&éggeí kimutatott nem lelwl- A te*  
[artóztafásban lévő terheltek a vizsgá
lat során a hiányokat részben el.«ui« 
őiollák. Juszt Rezső most t» vizsgálat 
'•elejczév alkalmával r/abadlábrírhc- 
ivetóse iránt folyamodott, de azt úgy a 
\lMgúlói>iró, mint a vádtanács is ehita- 
^rtoftu. Jákó Jánp'i nvindtjtórt óvwfék

■<’

Bernolák a jogrendről, 
a sajtószabadságról és a királykérdésről

Hív*  az aU&fino*,  titkos uálatztójcQneH
* ./ jNujplö fvátőőWójá&h'

1

ségerrhinti válásaid jognak a húré. *íer-  
mé&seles, hogy a szilíkMéges kon-ektivu# 
mek-ai uz aj tiírvt^aybtm le kell <zü- 
geuií, ■■.■í^zwíkij.lööes ?xeaa lesz ’?j tÖi- 
véö^i <># n IcigMfliófcltú ’Mtesrtxfi jen-delet 

A wH"er-'é*' ”?'ró,-í d'eoBA'Srw.ti'kussú 
lennii e- £, •bönfsw^'.tíj.'s

áll-wniosifásíávol .
il“*íulán  ®x iwáaá&i /xi'jLfcyií'4-5. toéníé- 

wiirts; bewO nsprwsl'* ’ •■.-» '« :'«nto!el!ke- 
zö’&et xnontiotv’

*— Ajr p- Sériipz. 'Mi y«s.?tí.K?;livK!
’ .zídrtwk wesílő
; .'.epe vett, :> k'tí-'i.v
! A.-isgö’Ayons'«ú|gi>-' .caü«> • m
I <*í, ’y«isüitóíi puetéi fX^i. A7Űxá.*í  
í áílottofi/l J'a-.J.-l f íW

>ze-

nemzeti 
.üsniijen 

áííottoívT tv-le, -i'-’t ro.yró'iseöazföíint: 
..fin -mindig ka^sr.fsn^t?--.y'tf fvi-loitirm 
art, hogy Ita ez >.i kérdez rzőtonkosan 
oldalak tncg. Énért iparkcxfáatm azt 
?.ueggátohti. De mikor itt volt a királg, 
nem cselekedhettem másként, amint 
c 'clckedtem.'' Ezt nézni ériem, — roon-1 
riotta. Bernol&k. • Szemrehányítsl nem ! 
éesizeh Andrássyna'k, azt azonban tinin-! 

. denktineik el ke.Jl ismernie, hogy azC 
' ívmif A-ndWis/y veszedntenwieik tartott, 
í bwíköivellkezni onjjedte. Menünk, aikik 
! veszedelmet láttunk aLlian az onsizáigra 
■ nézve, jogunk és kötelességünk volt 
í azt meggátolni. Nrókiúík. a nemzet ener- 
; giáít fel kell' fokozni, nekünk ma is 
! r.7.7 közös elenségűnk iktu: a dcstrukz 
l iiö. amely szembe helyezkedik a. nem- 
• zefi ideálokkal.

>7

I

Az egyrauléti kérdése
» !. ■ nem akarjuk '.bolygatni a ma

jmg a tan oldható kérdéseiket, -ha meg 
jrkarófü.k oldani a keresztény <tomokrá« 
< ia érdekében- szükséges problémákat 
és pártunkban nem ez. az irányzat jön- 
ne túlsúlyra, akkor nekünk kell onnét 
kimennünk, hogy szolgáljuk ennek a 
pártnak igazi érdekeit. Nekünk tehát 
keresnünk; keli n harmonikus együtt*  
működést azokkal, akik bár nem tar
toznék ^kertünkhöz, de ugyanazon elvek 

s alapján kívánják a közélet nagy tkérdé- 
; se*t  megoldani. Nem történhetik meg, 
; hogy pártunk egy másik pártba beírok 
j vad. mert meg van a magunk ihatáro- 
! "o’‘ egyénisége. Ha ezt az egyéni <tég<'t 
: érvényesíteni tudihifk' hasonló mások*  
• kai való egyesüké Htjára, akkor szol- 
igúbii fogjuk ennek' az egyesültemet vr- 
t dókéit.

ínelletf váló ■szabadláJn'ohelyrAé^íl ntdei 10(1 danrb üsrxíf, de a vJáeláirrti 
'kérte a VádiasuicAitól, ahol ugy döntői- j nyomban 23.000 Korona előleget kért 
i|ék. hogy 100.000 korona Mzfo.dlól-.j kapott. Hasotiíó fondorlattal lévesz

,enf:r'6b™..!;ZalfI,^;ró^Z^:!rtfe meg LOW.< .1«^, H Herha™ 
A vadtüaiacs döntését azonban az. , r . .....
Bgwíszség felfolyamodia a királyi láb- gyógynövény Hvlleh r. 1. ISazs?.t<>jat, 
Tóhoz, itgy hogy ennek dóntósóig Jákó | akinek két vagon, babot, öbven méler- 
Jfmoa fogságban marad. j mázsa, borsót és lianninr métermázsa

— A Petíífl-TárMiság ülése. A Petőfi-1 5g«rt száHitard és 5000 korona rlö- 
vAsórna.p ted',z^»<ró óra ot L J4 g r£Vftn Ilyenfajta ievego

ülést tartott, az Akad«mm _ termőben. « •üzletet kötött Boros István még Ka!ku*  
csőn, Zni acg érsz efleti, Dombóváron. 
Győrben é« Nagykanizsán, ahol » 
lépte ment sértetteket több ewr koro
nával megkárorótotlfl, Az ügyészség öt- 
renfoeíi csakis és hároinrendbeli sik- 
kuwrtlás büntette címén adott Ive ellene 
vádiratot és a bittí-apesti b&ntctőtőr- 
vátayszélcen eh*.  Pcrémy Gábor tábla*  
bíró tanácsa a mai napra tűzte ki en
nek az ügynek a tárgyalását, '

— Külön jelvényt kapnak az ónkén. 
tesHgre jogosultak. A Mnicyat Távirati 
Iroda jelenti: Több oldalról megnyilvánult 
érdeklődéire Illetékes helyről a követke
ző felvilágosítást kaptuk!

Oly egyénük, kik a nemzeti hadseregben, 
altiszti vagy tiszti rendi okozatot viseltek, 
a magyair királyi bonvédségh-t történő ön
kéntes jelenik ezé siílk után meg nem tart- 
hatijá'k ugyan régi rangjukat és rangjelző*  
sülét, dn megiküiön’.vöztetö jelvények és

Pékár Gyula elnök megnyilőjáben me
leg szavaikul emlekezelt iimk? o társa
ság nagy halottjáról, Kiss Józsefről. 
Ezután a titkári jelentés k<h,etiúettrtt. 
Az évi nagygyűlés míúrcnis 13-ikán lesz, 
a tagválasztó gyűlésen ugyancsak már*  
ríuriion kél uj tagot rtWiaSztanato. Szólt 
még tt jelentés arról, hogy az or.^Ögos- 
PelőH-iimien egyre köwekdiic és meg 
emlékezett Kréikőrös és FéIeg> Ti?íza ne
mes versen^éséi'őí a segervfíri Petőfi- 
szoboréri, A dönöés a k!őt város között. 
neWéz flelaónta le«z 'a lársaságnalk, Isz- 
ntán a te tolva sártök kJütveHkeztek.

—. Fábián István nemzetgyüléri 
képviselő csalója. A múlt év őszén Bo
ros István’23 óvtw dombóvári wiárma> 
zásu marhakereskwM megismerkedett 
Fábián István fGItftHokos, nemart- 
griilési képviselővel, akinek barnás 
kőtleveleket mutatott be és azokkal 
TmtftfttesrtM*  Fábián Ish’aftt^ el«4ott1 *«r.ek  mwfcHő bvo^Ms'iritetie-

nyit 
leit

a í:úí 
zsidó.’ 
lita !í
egész társadalmával, 
ráahirósági hivatalai 
kir. íúbtabiió vezetés 
kapitányság láger

.........................- ■ >
nül bbtoüfva van téMntiu'a. Eszerint meff 
különböztető jelvényeket nyernek mind 
azok, <rkik tinlományas kéjMettfiégöknél 
fo^va aa eddigi e/.abálydk éterin<» az eg.< 
évi önikéntesi kedvezményben részeiölaek 
iUohe réMesithrt^k. A megkütöabözieft 
Jelvények formájának végiegea megóHapé -« 
lúsárót és viselés tik módjáról az illet ék m 
szakosztályokban most folynak «ürgA» Cári 
gyalú.'ok. Ez alkalommal anég szüktegw 
nek lartjuk megemlíteni, hogy az őulkénlef 
jetantkezésre alapítóit kiegészítési rend: 
szotto vonatkozó 37976/ehi. 13. 1921. M, 
lionvédelmi miniszteri körrendeletben fop 
laMaik csak a fcgáttalánosabb alapvető in< 
tézkedéseket tartahnazzák. A rónriclek kij 
dolgozása most folyik, még pedig oly OT( 
lolembiyni, hogy e ni egoki ás köanegelégri 
cíéasel ■Ság túlílköíné.

— > falra fa'+ett ördög. Sze»íody Isb 
'••.ín ; ; í-í^.'í ' irói név, az uj idők roo' 
d<i'ü iztflnü meglátöja, akinek versein, női 
ve)'- .;- k/.íaz igaz élet lüktet. Sr.e| 
gíh.’ - >.t,Slás könyvet irt ezen a cnneni 
No í1 x hangja, elaődásának modorát 
n í k.’yfl író minden előnyéi magáit 
vi.;a:J. ‘ :ergélegesen forgó viharző étetbői 
tr.-ü,’. : ■ulánavei ragadja meg aaokat 
az r.xr<i momeTiiuanokat, melyek a nag^ 
l»ord?iej-j es -i*'  : .i-y<'kní4 is fcxnlosabbani 
suljwahl'an feksz-eisok életünkre és írá< 

■•k 'botorkft'>ó lépteinket. ..A falra fct> 
irdőg'*  a szci'- ó kiadásába® jeleni
■ /"rAlékinG-knntpély. Lclckemelrf 

színiére volt vasármp dél-;
. >!lői izraelita templom. A1 

r.?. negylet emlékláJblét ó Ilii ott 
■>j. hősi halált halt kile.nd
.-.•al/áMi gödöllői i’fij'jnalk. Az ferae^ 
templom sarníillig megtelt Gödöllő 

1. Ott voltak ayjáJ 
»k dr. Técsi Gyuhl 
aével, a 'királyi ráfi 
Oszkár lőgondnoK 

vezetékeivel, a református egyházat dr. 
Szffbó Aladár lelkész flié.pvbelte, Göl 
<löllő községe Stróbl János Ibiről kiildlA 
ki. ezenlkáivü! olt volt Gödöllő egész tor. 
sadhhna, felékezeti különbség íróikul. 
11 orvát Miksa, a szén tégy let elnöke 
adta, át a feliér márványból készült em
lékművet Blujnenthal Manónak, » hit
község elnökinek. Dr. Kiéin Józsiét fő- 
rirbhi mondott megható beszédet a hősj 
halált halt iljítlc emlékére.

— Az Ernsl-muzaum csoportkiátlítáJMb 
A. nagyközönség számára ma nyitották 
r:ie>? az £rnst-inuzeum VXJII. csonarl*  
kiállítását, amelynek kimagasló értékei 
Iványi-Griinwald. Béla tájképei. Egy 
nagyezerü ívben felfelé és mindig csak 
fölfelé lendülő művészi pálya, íagyoffé 
otappja1? ezek » képek, nemes mondani 
valójukkal. szinsJompájukkaL kifeiesé 
erőjükkel. Hermami Lipót és Zádor Ist
ván jó rajzokkal. BavcJi Andor néhány 
finom festménnyel, Stróbl Zsigmond té
mában és mesterségben kiforrott «zoh- 
rokkal, Vidovszk.v Béla és Kandó Láazb*  
néhány jó munkával teszik ieljeesó » 
kiállítást.

— Az Éjféli Riport a Vigadóban. lH*r  
kelő és nagyszabású >ból lesz, mit a napi' 
Inpc-k rendőri rovatvezetői londeznvk 
január 15-én. IFric-ay Jtichárd.’ katona■ 
zenekarának, Kóczé Laci és fia cigány- 
zenekarának, az, Astoria juizzrbandnak é*  
a mii-vésa-hirémségek közreműködésén kJ 
vül külön íntídwctés lesz az, „Éjfél 
Riport**  című alíka-lmi újság menjek 
néso. Az. „Éjféli Riportot“ az ország 
legfürgóbb és legtehetségesebb ránartorc'i 
hírneves írókkal és publieistékkal art 
ála;rcos>bál közónségánek jelenlétében 
szerike&ztlk és bemutatják, hosey milyen, 
bravúros gyorsaságra képes a riug^'ar*  
újságírás és nyomdatechnika. A latp a 
bálon megjelentek névsorát és tjei mertük 
leírását is közli. Az Éjféli Riport fol°- 
Iőb szerkesztője Lovászy Károly. A báli 
iroda 8Z Újságírók Egyesületében (Rá- 
kőczi nt 10 I. délelőtt 10—1-ig és déíutáfi . 
3—7-ig meghívók ég jegyek ügyébejt
szívesen áll a ktkzönség rendobkezéBóns

Meglopta 9z apiát. Ijónvaj Ftn'öfil 
<7abőmesler feljelentési trtt a rcwdőwr 
gén, hogv lestov.i. Mancit, aranyóráját éi 
aranyláncát, va-lanilnl több ruhaneműi 
körülheiiil hatvanezer koronái kitevő c’< 
léjében, elkapott «» azután ismeretlen Jiebp 
re szökött. A detektívek ínegH.'tepitbtták, 
l>ogy Lőnyal Margit egy barátuőjvvel K»' 
imsvArra utazott Kaposváron még is W 
lálták n leányt, aki ekkor már a topot: 
hohnék értékének legnagyobb részét olkől • 
lőtte. Felhozták a budftpeeti Í4k®w<áj»» 
5ágra, ;»h<»l letxrtórtftltjkt
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Tolvaj dazdasszony 
•‘"S”'6 érl*h0 lopott

elhalt úrnője hagyaMMbM
- A Hét/ói Napló tudósítójától. —

özvegy Húzóiba Jenőné budapesti m«- 
pánzónő múlt óv december közepe tóján 
Oieghalt ée ekkor az, elhuny! rokonai 
közül többen feljelentést tettek a főka
pitányságon hqiás miatt ismeretlen tet
tes ellen, mert a magánzónő félmillió 
iorona értékű ékszerei halála után is
meretien módon eltűntek.

A rendőrség megindította a. nyomozást 
te a detektiveiknek mindjárt Szabó Er- 
Kébet gazdiwszonyra terelődött a gya
nítjuk, aki a masán zónőnél szolgált mint 
Baadasezony. Szabó fcratóbet özv- IIu- 
tella Jenőné halála után feltűnően köl-

Irorszíi elfogatta az angol oínezményt
Férte, január 8. 

(Havas.) A Dortl Alreaim 64 szavasat*  
tál 57 ellen elfogadta ae angol-lr wíyez- 
ményt. (MTI.)

Griffrthet, amidőn a Dail Aireannból 
a<z artgoMr szerződés elfogadása után 
eltávoztak, a tömeg \ iharos ovácúókkal 
üdvözölte. De Valóra kijelentette, hogy 
a nép által fölálliitott köztársaságot 
csak a nép szüntethetné meg. l.MTl.i j

KÖZGAZDASÁG

Dublin, január 8. 
(Reuter.) Dl Valerát, Collinat és

Hérses iázok 
hadieszkMl nem használhatók

Ax östzat nagyhatalmak egységes hataroxata
Washington, január 8.

(Reuter.) A uf«shingtÖTu koc.tereucia i Üteszo'.bzóg és Japán képviselői hozr 
mai ülésén kijelentették, hogy ■> mér-' zájűnultak h,,Mk-.<hÁv
ges gázokiat hadieszKözül nem szabad t hogy a 
i'elihi&sznádni. AngHa, ■ T. I.)

Jdag lányt isméi ük 3 órakor rendes esti 
í hdyúrakkaJ.
• - llosvay Rózsi első fellépte. Kedden.!
| e hó 10.-én mutatja be az Andrássy-uti ;■ 
í Színház uj műsorát, melynek keretéLen i 
í Iiosvgy Rózsi egy éri távoliét után ismét ( 
fellép ríjfgj sikerei színhelyén. Drégely Gá- . 
bor rendkívül mulatságos és kedves vígja#' 
tékában,, a „Bicdennaycr“-i>c-n. Partnerei: ; 
Bókeffi, Kabos és Vaszary Piroska egy- ! 
egy pompás kabinet-srercpixiri. A műsor ; 
másik két kiemelkedő da4'<d>ja „Az oz- ! 
fordi hercegnő", Fodor I-ásrtó szellemes 
és frappáns fordulatokkal telt kalandor- 
vigjátéka, továbbá Zágon István . „Mene
dékhez" cimü kacagtató seatirája, mely
nek hálás alakításokra abkahnat adó fő-

■ szerepeit Németh Juliska, Bársony, Abo- 
i nyi, Kabos és Kertész játsszák. Török
■ Rezső verses parasztmókája, két malat-

...................    ’ Né-

bekezd életmódot folytatott, drága kol- 
taékből csináltatott Tubákat, jobb von- 
ftéglőkben étkezett és majd mindenna
pos vendége volt « színházaknak.

A detektívek előállították,*  a főkapi- 
b&nyságTa a gazdasszonyt, aki költekező 
életmódjára vonatkozólag azzal a felvilá
gosítással szolgált, hogy hetekkel ezelőtt 
így amerikai rokonától kapott nagyobb 
dollárkuldemónyt és ebből telik a köl- I 
tekező életmódra. Minthogy ezt az állj-' 
kását igazolni nem tudta, házkutatást 
tartottak «a lakáoan, ahoL függőiánrpa .
tégelyében mog is találtak az eltűnt ék-; A mérkőzést a BEAC 2:1
OEteriik nagyobb részéb Erre Szabó Er-' arányban megnyerte, 
fieébet megtört és bevallotta. hogy

±to± Tai Színház és flinmjUtok
többit később akarta értékesíteni. A! ■ l
tolvaj gazdaoaonyt letartóztatták. 1
_______________ * A Vígszínház e htí.e a Brár/íó?

a«A«a«és a Zaza jegyében fog tetok. vá. Ez a k-ét 
nagy siker váltakozva, tölti ?je az estéket. 
Délutáni elaődásokon szinrckerül; csiitőr- _____ __________ v_í,
lökön az Agyafúrt köszörűs (féíhelyárak- ; 'ár. vígjátéki műsort, amelynek bemutató
kai), szombaton a Hazatérés (félheiyárK'k- ' ' '
kai), vasárnap a Liliom (mérsékelt holy- 
árakkal,

* 68—74-ik előadása lesz a rendkívül, 
sikerű Színházinak a Magyar Színházban, 
melynek minden egyes előadását előre 
eladott lóbiás ház tapsolja végig. Jövő 
vasárnap délután a Fakir kerül sünre 3 
órakor, mérsékelt kélyárákkak

* 100-ik előadásához közeledik A hol
landi menyecske, melynek' elöa-dássdt e 
héten is minden este megismétlik a 
Király-Színházban a bemutató kitűnő sze
replőivel. Szombaton, 14.-én, délután a 
Rákosi-iskola vizsgaetöadásául a Legén-y- 
bucsut, jövő vasárnap délután a János 
ritézt adják 3 órakor, mérsékelt hely
árakkal.

* A cigánybáró igazi eseménye a Vth 
rosi Szinihúznuk, melynek hatalmas terme 
estéröl-eslére zsúfolásig megtelik a klasz- 
szikus. operett előadásaira. A fehijitós ki
tűnő szereposztásában kedd, csútörWk, 
szombat és vasárnap este van műsoron a 
Cigánybáró. A Próféta szerdai előadásán 
Callier asszony, a világ első aitistája énekli 
Fidcst. Hétfőn a Zsidónö, pénteken az 
Álarcosbál, vasárnap délután Bajazzók 
és Coppalia megy. A színház próbaidejét 
A ulinyi Ernő és Vlncze Zsigmond regé
nyes ojwrettje, a Hamburgi menyasszony 
foglalja te. melyet Pékár Gyula Kölcsön 
kért kastély cimü rigjátékából Írtak át. A 
címszerepet Petráss Sári, világhírű dívánk 
adja, akit Londonból hódított 'vissza a Vá- 
Fosi Szinliáz.

* Fanny első színdarabja dominálja 
a Renaissance-Szinbáz műsorát. A pompás 
5hau>-darab, melynek legutóbbi előadását 
is táblás ház néz.te végig, ma. szerdán, 
|>énteken és szombaton kerül színre. Hcr- 
czey Ferenc kivélclos sikerű Raba-Hu-'\a 
cadtörlökTO van kitűzve. A keddi nap jut 
a mulatságos Hossz cs bessz-nek, jövő va
sárnap pétiig a Faun kerül színre.

* A Fi-Fi ötvenedik előadása a Blaha
Lujza-azinhazbán. Csütörtökön. 12-én 
ötvened-szer kerül színre az idei szki- 
házi évad egyik l^nagyobb sikere, 
a Fi-fi. iMnclynek itrindén előadására 
napokkal előre viszik «! az összes 
jegyeket. A jutaláris estén is a- lx>mu
lató kitűnő szereplői; Ilonlhy Anr.i !<<■- 
rényí, Gabi. Sarkadi. íiikletla, Újvári. Sair- 
i ' " "__ ‘J. -_wu____________
a Fi-flt játsszák jövő vasárnap déhitán is 
rendes esti helyárakkal 3 órakor. f

* A Gazdag lány minden este wln'ro
kerül e. héten is a Relrikosi Srtoházbun. 
A rendkívüli siketü Szenes-vígjáték .min
den előadására elővételijén kelnek el a ______ ,
jegyok. Jövő vasánnnp délután újra a Gaz- ' budapesti bemuHója, szerepe£

Vasárnapi magánforgalom
Az értktózsdéj inagtmíc.rgalcintan 

több részvény iránt élénkehh érdeklő, 
dés mutelakozott és pz irányzat jamdt 
Már sijoniibaton kerestek Ríoiát. Állam, 
valutái, Líptákól. Vasárnap Kloükjra 
3340—3350, Állanivasufna 3950, Lip; 
Iákra 520 volt^pénz, azonban köles 
csak, szórvájjyosan történt. .Valuták in- 
kriixb csak névlegeseik vojiak. pollár 
009—Ő1J, léi —484, sgokol 992— 
9U5, Napeleim 2850—2360, oszlói 

i az Mnérikia-i javaslathoz, j ernes '9'V'j -9Js. ÉJén'k és szilárd u^ 
a gázok használatát tiltsák el- (M. 1 radt a márka, 344__34A.

Labdarúgás
a másodosxtál/yu bajnokeáffért

A vasárnap egyetlen. a... ;iszi idény 
utolsó Jalxhímgó inérkojiése a másod# 
osztályú bajnokságért vasárnap dél
után került eldöntésre a Budapesti 

| Egyetemi Atlétikai Club és a 33 Foot- 
| ball Club csapata között a budai sport#

Wa lemond 
a német HttöiKflipöílásrál

Párts, január 8.
(Hava.-,.) Gannesbaii a legjobban ér

tesült körökben híre jár, hogy Angiin 
le fog monóani az 1922-bon neki járó 
400 - millió arany-márkáról, anélkül 
azonban, hogy ezzel kapcsolatban 
Franciaorsz<ir,nak le keltene mondania 
bármilyen jogáról. (MTI.)

Okuma báró nem halt meg
Az Assioc.iated Prcss jelenti Togió- 

ból, hogy Okuma báró nem halt meg, 
hanem újból visszanyerte eszméletét.

Olaszország és Jugoszlávia 
között nincs feszültség

Hóma, január 8.
Marchesc delta Torctta külügymi

niszter a Popolo d‘Itália murtkatórsá- 
vel folytatott beszélgetés során kijelen
tette, hogy Olaszország és Jugoszlávia 
között nincs feszültség. Dalmácia har
madik zónáját csak akkor ürítik ki, ha 
a rapallói szerződésben a dalináciai 
odaszok részére megállapított biztosíté
kokat mind teljesítették. Olaszország 
az utódáUainokuia k az egynt Imiik ős 
(lésre irányuló politikáját követi, azon
ban faniaszti-kiuö im az áliitás, hogy a 
mozgalomnak sziükségszéröen Olaszor
szág ellen kell irányulnia. (MTI.)

|

Meghiúsult a svéd-orosz 
egyezmény

Nya DagHght Alchanda szerint a 
snédzorotz gazdasági egyezmény ügyé
ben folyt tárgyalások során oly nehéz
ségek merültek fel, hogy a tárgyaláso
kat meghiúsultoknak kell tekinteni.

Ö
MUue-r.vnemi ti.——... .

1
; !2$os tréfa, továbbá Kökény Ilona,

ir.eth Juliska, Itosvay Rózsi, Z. Molnár, 
! Bókeffi és Sárossy magánszámai egészítik 
• ki a rendlkivíMí érdeklődéssel vári uj, tisz-

iára máris árusítják a jegyeket.
* Lady Hamilton •-— II. rész — az 

Után iában. Az a páratlan siker. amely 
I.ady Hamilton regényének I. részét kí
sérte, még fokozódott a II. rész kemuilatá- 
sávai. Ebben a részben hatalma*  mérctek- 
beu bontakozik ki a híres angol.dáma ,re- 
i.ényéhek nagyszerűsége. A nápolyi udvar 
pompája, Lord Nelson szerepe, dicsőség 
és szerelem aranyozza meg a szépséges 
Lady Hamilton szédületes karrierjét. A 
trafalgani tengeri csaté és a diadal után 
London örömmámora kofossaátis látvány! 
nyújt a filmen. A nagyméretű film fölül
múl miniden eddigit. Az Uránia egész hé
ten 4, %6, %8 és %10 órakor mulatja he 
a film befejéto 1,1. részét és a pénztár elő
re árusítja a jegyeket elővételi dij nélkül.

«. Ha izgalmas filmet akar látni, nézze 
meg a Borzalmak útját a fíenaissancc-ban. 
Az uj -miüsor Nem mind egyformák az asz- 
szöngok cimü másik pazar amerikai att
rakciójában Norma Talmadge. a hirpeves 
amerikai fthnstar játssza a főszerepet. Az 
előadások fétót és félhét óraikor kez
dődnek.

* A Kamarában ma Sándor Mátvás 
III. része, a rejtehnes sziget, a nmnestelkü 
hős ételt orténote és a Sánta Grotta bárdi
tói érdekfesáitő eseményeit fogja elénk 
térni. Ezenkívül D. Mcníchethval a fősze
repben Mindig a nő cimü eredeti dráma 
kerül bemutatásra.
. * Meigákáp-Otthon nagyszabású ér- 
defcfesziló műsora: Lya Mara főszereplé
sével a Kétszívű asszony'*  3 fel'vonósos 
regény, - „Bili és a uőcskék" 2 fclvonásos 
amerikai burlesnk különlegesség (5, 7. 9.),

* Harc a hómezőn címmel a Fővárosi 
Nagyniozgó mától kezdve «z amerikai ki
váló Selznick-gyár cgykk legnagyszerűbb 
fiimjétmu tótja he. A legpompásabb ame
rikai színészek játsszák e film főszerepeit 
és a film miliője, Ala*ka  hómezöi, valamin*  
a csodás technikájú rendezés egyaránt a 
legnogyobb sikerre jogositanak. A nagy
szerű műsor ntósik attrakciója India roj
telmei, egy grandiózus német kalandor- 
dráma, amelyek főszerepét ConTad .Vetth 
játssza.

•*  A Budapesti Szimfonikus Zenekar 
. Ábrányi Tinit és Széghő Sá.vdor vezetésé- 

...... ,»r- és a
mai és VaiiR Ilona lépnek fel. Ugyancsak 1 u • 1 Dntórda közreniiiíködésicve} vasár- Z>. ■■ ... .. n»r> UAIaIAH —-.1   ... .

t

Árutőzsde
A gabonapiacon tartott volt az irány

zat a magánforgalombau. A dunántúli 
i és pestmegyei búza ára 2360-—2375 koj 
■ róna állomáson, niág rozsért 1550 ko- 
• remét fizettek. A termcnycikkek közül 
; a morzsolt tengeri iránt mutatkozol! 
! a legelén-kebb érdeklődés és prompl 
i á-.’u 2050—2060 koronával adatott ri 
februári’ .szállításra. 70- -80 koronával 
drágább 2125—30 korona, míg mán 
crusra 2200 korona a tengeri mázsája 
állomáson. Zab teljesen el volt hanya
golva 1520 korona Budapesten. Árpa- 
féléidben egyáltalsín nem volt üzlet. A 
iisztpiac is forgajonunentes, csak a 
korpa irányzata tartott. 1125—1135 
korona zsákkal együtt budapesti pari*  
tásban 100 kg.-kcnt..

Rimamurány—salgótarjáni Vatmá
Réaeyénytársaság. A Rimannwány—&»!• 
ffóCardáni Vasmű R.-t. igazgatósáéi illé
sén az ügyvezetés a vállalat üzeni 
helyzetéről részletes jelentéssel szolgált. 
A múlt évben felállított inumkapvo,- 
ramm értelmében sikerült a legutolsó 
hóhapöíiban a gj árak termelését lénye
gesen fokazni- Az ezzel karöltve járó 
nagy anyagszükségletek állandóan igofi 
jelentékeny Összegeket tartana^ leköti 
ami u tátsukit tőkeerejének további nö
velését, teszi kívánatossá. Az igazbatósú 
elhatározta, hogy egy f. évi január 
13-árii egybehiivandó rendkívüli közgyű
lés elé oly indítványt terjeszt, mely íze- 
rint a társnság alaptőkébe 250-000 (Ural1 
uj részvény kikocsétása által .50 milliá 
koronával 174 millió koronára emeltei- 
sók fel.

A Magyár Ruggyantagyár Rt. töke 
sxaoritása, A Magyar Ruggyantaárugyás 
Rt., alaptőkéjét tízmillió koronával föl 
emeli. A társaság igazgatósága evégbői 
január 18-ra rendkívüli közgyűlés hívott 
ösáe.

A Neuschloto-féle Nasioi T&nningy*  
és Qözfürész Rt. záróezámadáaa. A Neu« 
schl-'w-féle Nasicí Tannin.gyár és 4»óz- 
fürciz Rt. az lfHA-20. ’ üzletévben 7? 
milió korona alaptőke mellett 15.289,(XX 
korona tiszta nyereséget őrt el. A tár«*  
ság vagyonmérlegében a jugof*1áviá  
üzemek 94.788.000, • erdők 29,853.000. 
anyagkészletek 10,527-000, fa- és eyyft 
készletek 12.762.000 koronával szere
pelnek__________ ___________ _
NEM’ETI ROYAL ORFEUM

Telefon: József 121—68. Kezdek fél 8-kor.

Az aj fényes Januári mnsor
A^FflBflRDSi ORFEUM
A pompás uj január havi műsor.

Kezdete egynegyed nyolc órakor j

för.: KIS KOMEDia zjjfi
uj Januári anítaor . 

Hot! *■  MalnhartH f1
Előadás kezdete este fél 8 órakor —I

nap délelőtt hangiverscriyt rendez a Városi 
Színházban. Az érdekes és változatos mű
soron többek között lVcber; Oberbn nyi
tánya, Schubert: h moll szinfiVníája és 
Schumann hifos Edenhall üdve című zene- 
kari kiséretos férfikara, melynek ez' tesz

Felelős sierkesitő: 
SZOMAHÁZV ISTVÁN

Társszerkesztők:
Dr. ELEK HÚGÓ és PAJOR

UMAQÜZKM BUBÁM*


