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A francia minisztérium
Pária, január 15. I 

,1Z uj kormány megalakult. Tagjai a| 
kővetkezők: Miniszterelnök és külügy-' 
miniszter: Poincaré. Igazságügyminisz/ 
lcr. Barthou. Belügyminiszter: Ma-I 
:ourg. Pénzügyminiszter: de Lasteijric. 
Hadügyminiszier: Maginot. Közoktatás 
ügyi miniszter: Sarraut. Munkaügyi 
ügyi miniszted: ALexandre Berard. Ten. 
miniszter: Le Trocqucur. Közegészség, 
ügyi miniszter: Alexandrc Berárd. Ten< 
gerészeti miniszter: Ratberli. Föltlinive. 
lésügyi miniszter: Cheron. A felszaba
dott területek minisztere: Bábel. Ke
reskedelemügyi miniszter: Dior. Az uj 
kormány vasárnap délelőtti tartotta 
slsö minisztertanácsát. Poincaré vasto 
nap délben Millerand elnök elé terjesz. 
tette a kormány tagjainak jegyzékét.

Nagy kavarodás
Friedrich István körül

Mire kötelezték magukat Rakcvszkyék nyilatkozatukban I 
Friedrich nem tartotta be a szóbeli megállapodásokat

Friedrich, Rakovszky és Bsniczky nyilatkozata
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Olasz jóslat 
Poincaré kudarcáról

Róma, január 15.
A Popolo Romano a francia kor- 

arányváltozásról a következőket írja: 
Poincaré miniszterelnökségével ugyan i 
komor felhők lepik el az európai látó*,  
határt, de valószínű, hogy a francia 
tovinizmus evvel a kísérlettel meg is j 
bukik. Poincaré most felelős állásban ( 
látni fogja, hogy könnyebb a sajtóban 
ármát csapni, mint gyakorlatilag cse
lekedni. A kudarc bizonyos és akkor 
Franciaország újból visszatér majd a 
miósághoz.

!W tagé és Poincaré
Pár is, jauuár 15.

Lloyd George és Poincaré délutáni 
tanácskozásuk alkalmával a két kor* , 
mány közt még függőben lévő kíUöin- 
féle kérdéseket beszélték meg. Este 
Briand az angol nagykövetségen hosz- 
nsisan tanácskozott Lloyd Georgeval, 
aki azután elutazott Parisból.

Lloyd George és Poincaré tatólkozá*  
-a rendkívül szívélyesen folyt le. A 
megbeszélés után Lloyd George kije
lentette: ha volna is közöltünk ellen
iét, viszályra sohasem kerül sor. Az uj 
francia (kormányt az egymást követő . 
kabinetek közt fennálló szolidáris ke-I 
tesség folytán a lemondott kormány . 
részéről vállalt végérvényes kötelezett-', 
'‘égek kötik. A genuai konferencia öw-| 
leülése tehát rtem lehet kétséges, úgy 1 
látszik azonban, hogy Franciaországot 
"em Poincaré maga fogja képviselni. I 
Francia részről alkalmasint azon lesz-1 
nek, hogy a konferencia csak a gadia- i 
ági es pénzügyi kérdésekre szorilkoz-l 
<ék. Nem szenved kétséget, hogy az uj 
kormány egyhangúlag hozzájárul a: 
^ol-francia egyezményhez, de kérni 
f°gja, hogy a kölcsönös kötelezettsége
it pontosabban határozzák meg. A 
■y^fín tudni véli, hogy Lloyd George 

Poincaré megegyezésre jutottak a te- 
*inlelben» hogy valamennyi vitás kér-, 
'lés megoldásának meg kell előznie az 
ePyezniény megkötését.

Hathenau dr. szombaton este a né-' 
iik't delegátusokkal elhagyta Párisi., 

pyanazon a vonaton utazott Dupont | 
’-'ttrnok is. aki Voru-fra indult, hogy 

elfoglalja. ‘

Friedrich István körül forog vasár- I 
nap az egész politika és olyan kavaró- [ 
dáis van a legitimista oldalon, amilyet ; 
még keveset látott a politikai világ és j 
aminek legjobban a szába-dkirályvá*  
lasztólk őrülnek. Mint ismeretes, Éried*  
rieh István szombaton bejelentette 
pártja gyűlésén azt az örvendetes ese
ményt, hogy hat képviselőből álló 
pártja tíz uj kép viselő taggal szaporo
dott meg. miután a párt címét Keresz
tény Nemzeti Földmives; és Polgári 
Párt-rn változtatta. Ezt a hirt míg az 
éjszaka folyamán két lapban Rakov
szky István és Taszter Béla, akik szin
tén a belépők közt szerepelnek, a lég-', 
erélyesebben megcáfolták. Rakovszky 
kijelentette, hogy „az egész dologból 
egyetlen szó sem igaz, nekik eszük 
ágában som volt belépni a Friedrich- 
pártba és senkit sem hatalmaztak fel, 
hogy ezt bejelentse a párt értekezle
tén'*.

A vélemények a nagy kavarodásban 
nagyon megoszlanak. Egyik oldalon azt 
mondják, hogy Friedrich — aminek 
nagymestere — apróbb kis puccsot 
csinált, kész helyzet elé akarta állítani 
a vele tárgyaló politikusokat. Másfelől 
nem vonják kétségbe Friediridh jóhi
szeműségét és azt mondják: elsiette, 
esetleg elhamarkodta a dolgot. Maga 
Friedrich pedig csodálkozik és azt 
mondja, hogy az aláírók részéről tör
tént valami tévedés.

Tény az. hogy Friedrich István va
sárnap nem tárgyalt azokkal a politi
kusokul, akiknek az uj pártba való be*  
lépését bejelentette és igv a kínos pofi*  
tikai affér el intézése csak a hétfői na
pon nyerhet végleges megoldást.

A belépő levél
Friedrich István volt miniszterelnök, 

nemzetgyűlési képviselő a Hétfői Napló ( 
rendolkezjcisénc bocsátotta a nevezetes 
belépő levelet, amelynek szószerinti 
szövege a következő:

Alulírottak kötelezően kijelent
jük, hogy az esetben,- ha a Keresz
tény Nemzeti Párt elméi Keresd 
tény Nemzeti Földmivess és Pol
gári Párt-rn változtatja, a pártba 
belépünk és felhatalmazzuk a párt 
jelenlegi elnökét, hogy belépésün
ket a folyó hő Hőkén tartandó 
pártnagygyülésen bejelentse.

Lingauer Albin. Ferdinandy 
Gyula, Taszter Béta. Sigray Antal 
gróf, Windischgraelz Lajos her
ceg. Huszár Elemér, Reviczky 
Ödön, Somogyi István. Rakovszky 
István, Pallavicini György örgróf.

Mindeneseire meg kell állapítani.

hogy ez a levél, amelyet itt eredeti sző- ; 
veglsen közlünk, sokkal bővebb és sok- , 
kai precízebb, mint amit a vasárnapi j 
reggeli lapok közöltek. Még az is ben-! 
ne van, hogy a belépés január Hűkén, j 
tehát szombaton publikálható, ami i 
meg is történt

Mii mond Friedrich istvání
Friedrich István a levél szövegének 

közlése után a következőket mondta a 
llétföi Napló munkatársának:

— Rakovszky István és Tassler 
Béla cáfolata engem lepett meg 
legjobban. Eljárásom helyességét 
mi sem igazolhatja jobba-n, mini 
maga a levél, amelyet a Hétfői 
Napló rendelkezésére bocsa toliam. 
Tasstcr Béla aláírásakor tényleg 
azt kívánt a, hogy a Keresztény 
Nemzeti Földmives- és Polgári 
Párthoz való csatlakozást csak 
hétfőn publikálják. Erre azt mon

dói luk neki, hogy ő személyóbeol 
csatlakozhatik hétfőn is, ami nem 
válloalai a dolgokon. Tasslet 

: ónban nem törölte az aláírását. 
Rakovszky Istvánnal nem én bo- 
széUcm, hanem Lingauer Albin. 
JKoncedúlom, hogy itt lehet válás 
mi tévedés. Lehel, hogy Rakovszky 
sieltében nem nézte meg a szöve
get és nem vette észre az olt ha
tározottan feltüntetett dátumot.

— Azt azonban nem lehet tm 
g;u1ásha venni, hegy itt megindult 
<’!7y folyamat, amelynek ez csal 
az első lépése. Ez az aláíróit H 
okirat jellegű. Ismétlem, csak va
lami tévedés történhetett, hogy 
azonban mi, azt nehéz lenne meg
állapítani ma annyival is inkább, 
mert Lingauer Albin elutazott Bun 
dojjestről. l)c ha van is valami té
vedés, az csak a publikálás fernwt 
nusa körül lehel.

Rakovszky fenntartja cáfolatát
Nem dérit sok fényt a kavarodásra 

az a néhány szó, amit Rakovszky Ist
ván mondott vasárnap a Hétfői Napló 
munka társának:

— A vasárnap reggeli lapoknak 
adott cáfolatom helyesen jelent 
meg. Azt természetesen ma is fenn
tartom. Legjobban szeretem, ha a 
dologról semmitsem írnak.

Megkérdeztük Bcniczky Ödönt is, 
aki csak cnny.il mondott a Hétfői Nap
ló munkatársának:

— Nem tudom, hogy tulajdon
képpen mi történt és ezért ma se 
pro, se kontra nem is tudok nyi
latkozni.

IrásbeSE megegyezés mellet? 
szöb-ili m gegy zés

Beavatott foráshól 'kaptuk a követ*  
kező információt:

— Olyan belső, imiiin doiog az égés*,  
hegy IermészetfiXerülég az érdekelt po- 
li’ikusí'-' neon szive-en nyálaik óznak, 
annyival is inkább, mert az affér 
mindkét oldalon rendkívül kellemetlen. 
Tény az, hogv tiz kiváló poli’iikus, 
akik a Friodrich-féle ivet aláírták. 
irúslxnt \?l6ban azt adták, amit Fried- 
■’ich Mván a Hétfői 'Naptól, k ren
delkezésére bocsátott. Szóbelileg azon
ban az aláíróknak más kikötéseik is 
voltak. ani?i.y.‘kröl Friedi-w-h István 
megfeledkezelt. Eme szóbeli krkölések

között a legfontosabb volt: megái lapos 
dús Haller Istvánnal és meffállapodás 
az uj párt vezetésére stb. vonatkozó
lag. Szó volt egyóWkénl — hír szerint 
— gróf Andrássy Gyula csatlakozásáról 
is és igy a: ö elhatározását is be kela 
lett volna várni. Rakovsz'kyék harag
jának tehál az az ulapja, hogy Fried
rich nem tartotta be a szóbeli megál
lapodásokat, amivel magái, az akció 
sikerét Is kockára telte. Tehát ha 
Friedrfchel pucscsal és trükkel vádol*  
ják is, kétségtelen, hogy nem történt 

i más, minthogy <7 ragaszkodott az írás
hoz. A kellemetlenséget és a haragot 
csak növelte az, hogy szombaton este aj 
iv aláírói közül többen főnt jártak a 
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártját 
bán, a Károlyi-palotában és odaérket 
zett a hir, hog.y Friedrich István beje
lentene a tiz képviselő csatlakozását,

KészUI az egységes párt
A keresztény pártban ma este mcgle- 

irelösen ideges volt a hangulat. A Hu- 
szár>csoport részéről kapott informá
ciók fzrrmt körülbelül T? képviselő 
aláírta már a Belhlemféle egységes 
várthoz való csatlakozásra kötelező 
iv't. Ha.' rák nem írják a>í az ’• et és 
a jövő heti targyalásoktó! függ, hogy 
Bi'l’hlenhez csatlakoznak-e, l-rii:.irich- 
•kkel kö.nek-0 szövet<■■<<’., vagy mini 
kere-zt’nysziM’ia.ishi párt megtartják 
önáMósii"ukat. A di>>zi h nsvk három 
képviseli kivét elével már aláírták, 
hogy Bethlen egy' parijához csal
lak óznak.

cnny.il


2 HÉTFŐI NHPLO Hriaperf, mi Jnnn4r * (

A kisgazdáik. ma nnarwnek ide< 
mert <-MUtön Nagyatád! Szabó 

IstvánmH Karcagon uvvzfcrk í'sorrtos 
Imre be^vámo lójára

A kormány az oka annak, 
hogy a nemzetgylllás nem 

végzett semmit
\ Inuktí IV. válctszlófkerütei vasAr. 

»♦ p t-iszluijrló közgyűlési tarlóit. A 
gyűlésem nu-gjeknl Fricdrich L»lv;üi. 
a póri vezjóre is, Hornyánszky Zoltán 
«s fiinics Vidor képviselők kíséretében 
A közgyűlésen Ériedrtch hívón a poii-1 
liiktti helyzetről tujékozlatlu az egv5w*«  | 
gyiilt pálasztókőzőnségot és többek kV 
zött a kővetkezőket mondotta;

— Valahogy mozgóba jött u poHti- ' 
kai (■let. Péurtunk szaporodik és végre 1 
megindul a j»oH tikjai élet j 
ámenre 1919 augusztusában indult el. I 
Hogy a letelt két éo alatt a nem$et(tyil
lés semmit sem végzett, (untak nem a 
nemzetgyűlés, hanem a kormány az 
oka. Büszke vágyóik arra, liogy ez an
tant az én Iiüvozásómat követelte an
nakidején és sodáikozom. hogy a- kor*  
inúiiy az antant jói ndír la Iával dicsőké*  I, 
drk. (’hilvk a nemzeti becsületre, amc- - 
Ivet a kormány őfelsége (e szavalt núO i 
a közönség lelkes éljenzésM tör ki és * 1 
felállva percekig ünnepli a királyt) be- j 
jöveteleikor a cseheknek egyszerű moz- , 
goló< Iá sóra el felej te 11.

M Elfogták
a™f*'  az expressvonatok

A Ferenczy Károly 
emléKKiáditás 

megnyílása
— A Hétfői Napló tudósítójától —

A Ferenczy Kácoly^féle emiékkiálli*  
lúsl vasárnap délelőlt 11 órakor nyi
totta meg Tel,ár Gyula állam'ilkár. A 
kultuszmihiszíter képviseleti-ben meg
jelent úlaimtitkárl a Műcsarnok nagv- 
lernré'lien Lukács György v. b. t. I. volt 
kultuszminiszter a Képzőmü vészeli 
Társulat nevében ülvöziiltv. Pékár Gyű. 
In váhszáihan rámutatott arra, hogy 
csakis a kulliiru jegyében lehet megin
dítani azt a harcul, amelyet meg aka» 
ruifk és meg fogunk nyerni: Az integs 
liláid. Pár hél maiba megnyílik itt egy 
khíl-lilás, amelynek címe az ezeréves 
Magyarország el.szakilolt részeinek mn» 
gyár nemzeti műi őszei i kiál lilába. Ez a 
kiállítás feltünteti mindazt, amit el 
akarnalk vitatni tőiün’k, hogy magyar 
géniusz szülte az. elszakiloll részeknek 
egész kultúráját és egész m'üvószcfl'ét. 
ínnak a kiállításnak a közepén egv i 

l< kefe fátyollal li lfi'karl asztalon rajta 
lesznek a pozsonyi Mária Terézra-szu 
Ixjmnk törmelékdarabjái, ull lesz az 
eredeti szobor lenvképt és meg lesz 
..i'ökitve, hogy hogy nézeti ki az. a szó : 
bőr a rombolás után s ol( lesz mű?' 
más ni in légy negyven magyar miiem- 
1; k képe, amiket a barbár kezek cl* ' 
piíszlilottak. Ez ig\ szelid megtorlá s 
uák látszik, de ez is egyik módja an
nak. hogy az curőpoi köz-•’lenímvl ’ 
oKglordíbitk, Még padiig a mi j'irvunk- ’ 
ra. Ez :• kiállítás js egy ilyen akltis. 
\ kiállítás ünnep-íves me,;it\ilása uhui 1 
l' iioitc- Elek kaIju/olásii melleit az! 
alhimlilkár ■>zaiiios kö/élelí l'erfi i és1 
íirbsi sz kis. id.'lM-n m-zglokiiiLelle a ki-I 
a Iliié d.

vámszedőjét
Veszedelmes uiazótolvajok kerültek 
hurokra - Nemes főfelügyelő bravúrja

—- .4 Hétfői Napló tudósítójától,
I Heggel. Még alig van sllágos, a köti rá- 
! ül az utcára, a roliwnó emberek szántotta 
pályaudvarra , zfiibmigás, zaj, fütyülés — 
indul az expressz. Elegáns fiatalember «♦•- 
tál utazó dresszben az egyik vaggon előtt. 
Egy fiatal UTÍtúny siet a vonathoz, hordár 
lohol mellette, görnyedten cipeli a koffe
reket. *'

A fiatalember széles mosollyal siet a 
nő elé.

— Végre! Kezét csókolom, csakhogy 
megjött . . . ügy féltem, hogy ...

— Nem bi/xxlt bennem?
— De. Hanem mégis . . . 
Gyorsan felsegíti a nőt a kocsiba. Ép-

A
san

■ Beszálknii!
vonat lobogó zsebkendők WizJőtt 
kiúszik a pályaudvarról.

las-

az

neon

Végignéztem az utasokat, azt hiszem, 
kuckásruihás ismerős.
Nekem is féltünk Az m nő azonban, 
lartozhníik hozzá.
Lehel. De talán Ámor is segít az ur-

a

’ fi mik.
i A beszélgető két nr felkel, aztán nyu- 
' godlan sétál a folyosón. Az egyik mar- 
! kán® vonása szép férfi, nyugodt, higgadl- 
| síig ül a vonásain. A másik fiatalabb, 
I fürge, mozgékony ember. Nyugodtan só- 
í tálnak és diszkréten bo-benémek a szó*  
' kaszoikba. A koc-kásrubúju rövidesen az 
1 étkező kocsiba vonul hölgyével és kedé- 
( íves kettősQjen reggeliznek. A robogó 
i expressz ütemes ringása meg-meglöki az 
í asztalok között járó utasokat. Ott látjuk 
. a markáns :tvcu, magyar urat a fiatal ba
rátjával is. Leültnek. A párocskául szem- 

' ben helyezkednek el és reggelihez láiLnuk. 
| — Majd ;« váltóknál, -- szól a thrta-
I kiMdioz. t fejébe kapaszkodj.
! Kcggeli uhin szivaroznak kissé, aztán 
! egy közekdö állomás előli í éléi Imik.
! Méghajláswii hncbiiznak asz-lakársiii-któl. a 
'csevegő ifjú pártól. A következő pítianat- 
I l an váltón robog a vonat, a markáns 
> arcú iititúrsn megtájilorodik és estében a 
hölgy lovagjának hajába kap - é.s egv

■ barna paróka marad az ujjaí közölt. A 
I paróka alól egy rémül*  szóké fej búvik 
i elő.

No Werkev! I jabbun parókái hord? 
'.zúl a markáns arcú a Meírfrzett. ifjú- 

i hoz. aki hebegve áll fel. - Talán meg 
sem hmcT? Á'emes Sándor detektlvfet- 

: figyelő vagyok.

A Zrinyi-ulcáixiii. Nemes főlelücyelő 
szohájál an kilial'galas lolvik:

Szóval a leánv H. Irma1' II. Láw’ó 
iiankiii/omúnyos lánya. Miéri akarta el- 
s’/öklehii

Kértm, én nem akartam el'szöktelir. 
A lány nagy in bolondult és gondoltam*  
sehol nem érzem magam biztonságban 
munka közben, csak az ezpre.ssz.es, Oda- 
c-nllam azzal, hogy <4szöktetem. A liuton- 
jai megérnek félmilliói; kloroform is volt 

•zóvid ugv tervezfcTU, hogy kime- 
^•k-.is/hól, óvatosan vissza oso- 

iívform, hídon u zsebbe, aztán 
Később i isszajiittcm vuhiu, hír

es kei-excm a tolvajt... Deliéi 
másképp akadta.

a legjobban habzó ég puhító boroíva- rwd- 
szappan. Áru 40 korona.

Mindenütt 'Uphazó!

mát ülők 
enn's ur

Wcrkei
tolvajt és ___
>onu>fpii t'u'-a ros'iti tnullu 
kút. cMogltt a rendörs -g, 
.miok ii’riseh he.'fogai iák.

y no lió korona őrt. \ti lio 
szc kft hol alatI.

Beniczkyt ma hallgatja ki a vizssálfiblrő
Kihallgatásával befejeződik a vizsgálat

- .*  Hétfői Naplő tudóaltúj<Uól —
bailgatáíi előreláthatólag iw»z.ubb időt 
fog igénybe venni.

Tekintettel arra, hogy Bcniczky 
ügyét a többi vád'ba'lögolt politikusok 
ügyével együttesen kívánják elbírálni, 
a Beniczky-féle ügynek tiilnjdonképen 
külön vizsgálata nem is lesz és való
színűleg Beniczky részletes kihallgató*

A *irtUyjHM.is:rt  kaprsolatot>»n fo
lyamatba telt bűnügyben a MVntetötör- 
vényszék sádlarűicsa lázadás büntette 
címén vizsgálatot rendelt el lieniczky 
Ödön volt belügyminiszter ellen. A 
vizsgálat lefolytatását eh-, lengyel Ernő 
vizsgálóbíró végzi, aki ma délelőttre 
idézle be Benizzky Ödönt. Kihirdeti 
előtte a \ ...................... J ' *
majd hozzá kezd kÜinllgatásához. A kis ződik.

vizsgálatot elrendelő végzést, ■ sávul inár maga a vizsgálat be is leje

I Elkészült a vádirat 
Esküit és társai 

ügyében
— *A  Hétfői Napló tudósítójától.

Esküdt Jxijós és társai ellen folyamat
ban lévő bünpörbcn dr. Moldoványi Géza 
kir. ügyész elkészilclle a lel.utúzíatá.sban 
lévő terheitek ellen a vádiratot, de azt még 
egyelőre nem kézbesítik ki az érdekelt fe
lek számára. Az iratok ezldőszcrnit dr. 
Sztrache Gusztáv kir. főügyésznél, a bu
dapesti ügyészség cii’ökénél vannak, aki 
most revideálja a bümpör iratait.

Dr. Pless György vizsgáló Iá ró mint 
ismeretes elrendelte annakidején Esküit 
Lajos terheltnek elmebeli orvosszakértők 
véhnényénck beterjesztését. Ha ezt a pro- 
feszorok benyújtják, ez szintén az figyész- 
sghez kerül a töbi iratok mellé.

Küiön fut az ezen, ügyben érdekelt 
nemzetgyűlési képviselők ügye. Egy hír
lik, hogy \e!ük sz.en>l>en a vizsgálat sem
miféle koitiprimoltúTő adatot nem ered
ményezett. azonban az ügyészség várni 
akar a képviselők ügyének érdemleges el« 
intézésével mindaddig, amíg Eskették 
ügye itélőbirósftg elé nem kerül. E törek
véssel szemben a képviselők védői viszont 
erősen szorgalmazzák az érdemleges el
intézést annál is inkább, mert a kompro
mittált képviselők a jogerős Tchábililálúsig 
képviselői hivatásukat iUdomosságból sem 
gyakorolhatják. Arra hivatkoznak a vé
dők. hogy a perrendtartás kötelességévé 
teszi az ügyészségnek, hogy a beterjesz
tett vizsgálati iratok felelt h nap alatt 
döntsön. Ez a 8 nap most l.-jánf és igy ra
gaszkodnak a kép-.isclők is a döntés meg- 
lioznlaláJioz.

I.; /ló .32 c\e- veMrií utazó 
kél Iáinál. Lengyel Islván és 

zsd4olvajc*  
Az expressz vo- 
”. KőrötbeliT 
holmit loptuk 

B. A.

Az uzsorabiróság szembehelyez
kedett a polgári bíróság dönté

sével
Kiilöníj", ellentétet teremtett Ítéletévé! 

a kir. törvényszéknél működő uzsora. 
hirÓKiignak Bigner táblabiró elnöklete 
alatti tanácsa az elmúlt napokban egv 

I ügyben, amelyet ’a kir. ' törvényszék 
j miül polgári bíróság már jogerősen el- 
I döntött. Az eset a ! üvelkezo: Soós hl.
I '..ín állítólagos állami tiszivhielő még a 
j baranyai megszállás idejében három 
i Ízben vásárolt különféle vilianyfelsze- 
rclési tárgyakat Kardos Ferenc elektro- 
tecbiiikai \ vásárlás atka!,
mával kijelentette! hogy az árut Pécsre | 
viszi magával. Erre a kcrcíJked/i Soős- i 
nak az. árnért a maximális áron felüli; 
árat számította, amelyet Soős alku né! ! 
tűi ki is lizeleil. Több hónap cl lel Le } 
után azonban beperelle a kereskedői a ; 
polgári bíróságnál s kivétellé vissza aj 
maximális áron lelűii összeget. \ po!. [ 
gári bíróságok, mivel az áru nmgszál-1 
lolt terűiéire vitetett, kimondollák azt! 
az elvet, hogy az ily szállításoknál, me
lyeknél az árat a magasabb valutájú 
megszálló országok pénznemén értéke
sítik. a nm.rimálís árukra vonatkozó 
tiltó rendelkezések betartása nem köte
lező. Soós István orré e büntető biró- 
sáigbo'z tör.kill, mely Kardos Ferencet 
árdrágításért bűnösnek mondta ki & őt 
érzékeny pénzbüntetéssel sújtotta. A 
védőügyvédek, dr. Halász Elek és dr. 
Boda Dezső ez ellen az itélvi dieti sem. 
miségi panaszt jelenteitek be a kir. Kn. 
rió'hoz. A védőügyvédek felfogása sze
rint. ha Soóa István az árul szabály, 
szerű kiviteli engedély nőikül vitte 
volna b ki Csonka-NUgvaror.sz ig terű, 
letérői, akkor .sem követőit el Kirrdo1-

Ferenc árdrágitást _ htw. ,t Sn, , 
gasaM, Tltatójí meg«állt területre S 
litlatott. — hanem Soú, túmin j0-w,'„ 
cl cxempészcst, art nren vol legütu t" 
vileli engedélye. A bűnvádi eljárást ? 
hál nem Knrdos. hanem Soós rUen ( ? 
lene foluamatha helueznt. j„ s* 
kíSirük nagy érdAWdíssel tekinteniJ 
elvi jelentüségü kérdés Irgfelsíibb f0J 
döutése elé. *

PEST! SÉTÁK

Álarcosbál
Te is kaptál már meg hívót ezidén óü 

árcosbúiba, úgyse nyájas olvasó? fi*  
is kaptam, ő is kapott, mert itt WQr 
Karnevál herceg uralkodásának idaicJ 
\ álunk először tartja bevonulását üji^ 
népéig es ceremóniák között hosszú*  

hosszú idők után, évek múltán, ama 
lyek alatt egy sokkal komorabb. solü 
kai kevésbé kedélyes ur táncoltatott 
bennünket. .1 Halál kissé kesernyés 
romantikája után a maga vidámabb 
romantikáját hozza és mi — Istenem 
—annyira benne vagyunk a táncban*  

hogy szívesen szedegetjük a lábunkat 
mindenféle muzsikára.

Álarcosbál. Ez a Karnevál herceg 
igazi levegője. Csupa derűs, pikánsdzü 

| titokzatosság, pillanatokra felbuggtjaitf 
és újra elhalkuló kacagás, édes mámor, 
ön feled kéz és. Valami különös zamatja 
van annak, hogy merev fekete selyem*  
lárvák alól csak égő, izzó szemek tiizei 
játszik, két eleven, boldogító valóság 
a misztikus 
eolombinák, pierrók és spanyol gran- 
dók, kedélyes medvék és hűvös csib 
lay-királynök. középkori lovagol; fen- 
g.erésztisztek. ligeti jassz-lángok is esz*  
kitnók, csukás barátok és ördög.-iiókáÜ 
teszünk agy estére, mindenki álarcot, 
ölt. a felismerhetellenség és a maga meg*  
Vállozialás kedves egynruháját. Milyen 
drága. játék: vigyázni, hogy meg ne is< 
merjenek. .4 fukar uzsorás a kis, fekete 
selyem ronggyal egy eslúcrc eltakarja 
■tok piszkos üzletéi, a politikus rzet 
nagyképűsködését, a felretaposott költő 
murgeri nyomorát, az ifjú lány értab 
lanságát, a rossz asszony botlását. As 
antiszemita tajtékzó dühét, a kibékib 
lés apostola ál-pátoszát, a kereskedő 

hivatalnok élhetetlenség

szédülésben. Dominók é|

kapzsiságát. a
f/c-Z.

Es a: ember 
nyájas olvasó 
hon? fin láttam.

! unokáját (nagyon 
. ezért 
• zán .
■ sárgás szalcállát cibáltatta vele.

.1 zord katona, akinek szemöldökétől
■ 'HH egész regiment rettegett, megadás

sal hordta hátún a nyerget, unniiibm
1 fiatal felesége ült. .Ír aidiszt.miiv kép> 

viselő elment vacsorázni izrueiila bank- 
igazgató barátjához és vacsora után 
sürgősen ötezer koronát kért tőle köl
csön. A jogrend törhetetlen bajnoka 
azt kivárda. hogy az éjszaka egyanver*  

. lel exhumálják és temessék n ''nne.lö 
árkába, a bohém iró dollárgcsekkied 

i számlálta és (talán ez n legnagyobb 
i csoda) a világ szemében kikapó*.  bcl<l- 
i ke, fiatat asszony levette a bundáját, 
j vacsorát főzött, papucsot imdegitelt, 
i edényt mosogatóit, törölgelctl. (Ml-r* 
1 kel babusgatott.
i En tehát, minthogy nem cél nclk-'á 
I mondtam el mindezeket, ajánlanék 
valami!, liendes napi foglalkozásunk 
után úgy látszik csak azért megyünk 
az álarcosbálba, hogy egyik lárvánkat 
másikat cseréljük fel egy rövidke idő
re. Rendezzük meg tehát vé&re a- f'lsö 
álarctalan bált. Tessék, tessék uraim 
és hölgyeim, vigalom regeiig, sőt meri 
azon is túl. a belépés egészen ingyenes. 
A rendezőségnek csak egy kikötése 
van: az álarcát mindenki hagyja ottl 
hali ..

Mit mondás:, nyájas nlinuiő? fi 
Isten ments?

f ehet, hvau igorad van.
(b. U

eltűnődik. Láttáin máf 
szívtelen uzsorást ottj 

Térdére vette ki*  
Szégyenlem magaii 

' a szeniimentaHznntsérl. de iga- 
nem Diekcnlői ollózlarii ki) ét

ezpre.ssz.es
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Farsang, szánkócsengés, 
medikusba], álarcosbál, táncrend: vt 

ember azt hiszi, hogy valami nyomasz
tó álomból ébredt föl. Mikor ma reg*  
gél fölkeltem, hófehér voH az utca s 
a körúton egy grifTrtyaku szánkó su
hant végig, melyben kacagó leányok ül
tek. A kávéházban azt oh ásom a la*  
pókból, hogy tegnap este kivjlágos-ki- 
virradtig táncoltak a Medikiis*bálon.  
Radics uj csárdást játszott, s zeneszó 
mellett vonultak föl a bálanyák a pál- 
.magrappos pódiumra. A leányok csi
nos táncrendeket kaptak, melyek az 
orvosi hivatás jelképét: a sletoszkopot 
ábrázolták. Megdörzsölöm a szememet, 
hogy jól látok*e:  másfél hasábot tölt 
meg a jelenvolt asszonyok és leányok 
névsor®. Egv pillanatig azt hiszem, 
hogy a régi Fővárosi Lapok korába ke
rültem vissza, amikor meg a báli nép
sor volt a legérdekesebb olvasmány- Az 
utcán plakátok: vasárnap este tartják 
meg a szemfüles riporterek maszka*  
bálját. Mi ez? Egy éjszaka alatt lesza
kadt a gond az emberek válláról, egy 
éjszaka alatt visszakerültünk a Múltba, 
egy éjszaka újra átvarázsolt bennünket 
r havas, szá n ké csen géses*  boldog far*  
wngba, mikor az újdondász még Kar*  
nevál herceg bevonulásáról irt? Nem 
igaz, ami hét esztendő alatt ködként 
borult az agyvelőnkre, ami a szivünket 
nyomta, az életkedvünket megölte, ami' 
koldusszegénységgé változtatta békés' 
jólétünket? Sütnek még fánkot az. 
óriási falusi konyhákban. csilingelnék 
még a szánkók, melyek a bundás, hó- 
ripös. zuzmarás bajusza vendéget hoz
zák, szívják még az öregek a nagyapák 
lajtékpipáit izgatott lánykezek bonlo*  
,'atják még a pesti skatulyát, melybe az1 
Ezüstcsillagos tárlatául csomagolta Mo- 
naszterly ős Kuzmik, vagy Árvav és 
társa? Hát igazán van még farsang 
Magyarországon ?

Nem kutatom, mennyibe kerülnek 
tna ai báliruhák, mekkora értéket re*  
prezentál a ló és a szán, mely szent
pétervári hangúin lókat keit a pesti ut
cán. mennyiért vesztegetik a virágot, 
mellyel a Medikusból gavallérja a pi*  
iidó kislánynak kedveskedik, mennyit 
dobnak a cigány tányérjába, mii fizet
nek ki szünet közben a vacsoráért. — 
'Cnunire sem vagyok kiváncsi, de még 
egyszer élvezni alkarom az illúziót. 
iogv farsang van. hogy a jókedv nem 
halt ki a világból, thogv minden ott 
folytatódik, ahol 1913-bsrn elhagytuk. 
Nem igaz’ hogy öregek vagyunk, hogy 
» hajunk megfehéredett, hogv a telet 
rsak károgó varjak jelképezik, minden 
u?v van. mint régen: ihaj. lyuhaj, so*  
basein halunk meg! 5*.  1.

— MoUere-emiékünnep a Nemze-! 
Hben. A nagy francia komédia-szer- | 
tö. a halhatatlan csufolódó születésé*  i 
•iek lmiomsz.ázadik é\ fordulóját dísz
előadással ünnepelte ma a Nemzeti 
Szinház. Az este bevezetőjéül Rákost 
•I ’níi méltatta szép előadá-sában Mo- 
lii're költészetét, utána Pékár Gyula 
ünnepi játékát adták: „Moliere a ki*  
ráltpiáf'. A kis alkalmi színmüvet 
/ré/j// rendezte biztos kézzel, XIV. La- 
jo.-f Oilry, Molierel Petites játszotta. 
Pcikúr darabja után a TarluÜa-öl ját*  
szólták el. Az ünnepségen Horthy 
Miklós kormányzó és a francia követ is 
megjelent. Az egyhegyült előkelő kö- 
fcöitöég sűrű éa lelkes tapssal fogadta 
Pékár játékát.

— Képviselőjelölés Kecskemétem 
Kecskemétről jelenti tudósit ónk: Ma 
*!’r!olta Kecskemét város függetlenségi 
érzelmű polgársága Rublnek Gyula el
halálozásával megüresedett I. kerületi

pvi.'előjelölő gyűlését a 48*aa  párt 
helyiségében. A gyűlést Ballás Béla él
űik nyitotta meg. Halta Aladár, a köz- 
?"nt kiküldöttje beszédében hangoztat*  
‘;d. hogy Kossuth örökének meg kell 
"őditani a kerületet. Az elnök indrlvá- 
hyára a gyűlés egyhangúlag Horváth 
Mihály dr.-l, a kerület régi képviselőjét 
MuMe, aki a jelölést el is foga.ua. 
Horváth ellenjelöltje Zsitvay Tibor az 
Wmedőík progranun iával,

Paris, január 15.
A Daity Maiinak jelentik Washing*  

Ionból: Hitghes államtitkárnál többen 
tiltakoztak — így az amerikai munka: 
főderéció képviirtiói is — az ellen, 
hogy a: Egyesült-Államok megbizatta- 
kat küldjenek a genuai értekezletre, 
ahol Lenint és Trockijt Oroszország í 
képviselőinek fogják elismerni.

A római lapok értesülése szerint al

— Már csak egy 48-as tiszt van élet
ben. Az 1848—49-i.ki honvédeket nyug
díjazó bizottság dr. Petry Pál miniszteri 
tanácsos ednökiésével tegnap tartotta 
utolsó ülését. A inai Magyarország terü
letén élő nyugdíjas 1848—I9*iki  honvédek 
és özvegyek száma ugyanis olyarnyira le
apadt, hogy ennek a szervezetnek toválrbi 
fenntartása feleslegessé vált és ennek mű
ködési körét mostantól kezdve a ni agy. ; 
kir. miniszterelnökség veszi ál. Csonkit*  [ 
ni agyarországon már csak egy nyugdíjas 
1848—49-iki horvéiMiszt, 32 altiszt és köz- I 
vitéz, 115 liszli özvegy és 224 altiszti és! 
közvitéz özvegy van. Nagy örömet kellett 
az elnöknek az a bejelentése, hogy a 
nyugdíjas honvédek anyagi helyzetének 
javítása tárgyában az utóbbi időben a 
kormány részéről több irányú intézkedés 
történt. így a természetbeni ellátás ked
vezményét 1920 november 1-étöl kezdve ! 
reájuk is kiterjesztették; a nyugdíjas hon*  , 
védek és özvegyek 1921 április 1-től 
kezdve visszamenőleg havi 150 korona ■ 
drágasági és havi 200 korona rendkívüli . 
segélyt kapnak: a nyugdíjas honvédek fc- . 
’f.égcil csalóéi pótlékban részesítik: vé- | 
gül a nyugdíjas honvédek után az eddigi 1 
temetési járulékon felül 1000 korona te- | 
metési segélyt engedélyeztek. (MTI.) ‘

— Egymillió »«v nap alatt a Latba- 
lattan Vondég-akció részére. A l/átha- ’ 
tnltan Vendég nvoniorekció vezet.bégéhez I 
egyre nagyobb összegek érkeznek az in- ' 
ségcsek részére. A tegnapi nap folyamán ■ 
közel I millió korona folyt be. Nagy árú- 1 
nyok-at ölt a jótékonyság, de étinél na- ’ 
gyobb azoknak a száma, akik személyesen | 
vagy levélben kérnek segítséget. A posta ( 
naponkint több ezer kérő levele! ké/besál. ' 
Nehogy a szegények nagyobb költségekbe ; 
verjék magúkat, a vezetőség felhívást bo- I 
esi tolt ki. amely szerint újabb kérvények I 
benyújtása a Láthatatlan Vendég akció- j 
hoz egészen kilátástalan és felesleges, j 
mert már eddig is többszer olyan nagyon ; 
szegény család van előjegyezve, amelyek- I 
nek segélyezésére még nincs kellő fedezel. | 
búr igényjogosult súguk fennél. Kivételt ez ' 
alól csakis a teljesen munkaképtelen, ke- I 
re-etnélkiiíi aggok- vagyontalan családok 
halnál több gyermekkel, gyógyíthatatlan I 
és tehetetlen betegek, teljesen elhagyott • 
árvák, 75 százalékon felüli hadi rokkan- I 
tak, beteg és sok gyermekes hadi űzve- j 
gyek és üzemi baleket folytán megnyomó- ! 
rodnít munkások kéjveznsok. Január 21-ikc 1 
után pétiig egyáltalán nem fogadnak el , 
kérvényeket, meri január 27-én az akció 
megszűnik.

— 1 mázsa dohány - 3 mázaa buaa.
A DoliánylerineUik Országos Egyesülete | 
a-árnap délelőtt tartotta meg közgyülé- ' 

sót. \ péiiziigj miiHszlert Tömöry Kálmán • 
államtitkár képviselle. A tárgyaMsalcon | 
megúHapodott a DOE a pénzügyininisz'er- 
re.l, hogy a jövőben a dohány ára a bttza 
árához igazodjék és pedifi egy mm. do- j 
hány ára 2—J mai. buzu árával Ica: i 
egyenlő, A ]>énzíigyminis7ter képviseleté
ben Tömöry államtitkár kijelentette, hogy 
ezt az ára! is a termelés fokozása remé
nyében állapMotlák meg. tovább azonban 
nnm mehetett, mert a gyártmányok árát 
nem akarja emelni.

— 11546 magyar gyermek üdült kül
földön. Az Országos Gyermekvédő 
Liga v.vsámap délben'tartotta meg évi 
rendes közgyűlését. Ott voltak: Szteré 
nyi József báró, Hohenlolie Károly; 
Egon herceg, Neiiyclnnicr Vilmos, /?<</-; 
fay Sándor ev. püspök, Herzoy Mór 
Lipót báró, Pedlow kapitány, Ruffy 
Pál, Ravasz László rét. püspök, herceg ‘ 
Wiudischyraetr Ixijosné, Vay Gáiijornój 
grófné, Bernolák Nándor népjóléti mi- ' 
niszlcr és a minisriériumplk képviselői. | 
A közgyűlést ifj. báró Szentkereszthy' 
Béla elnök nyitotta meg. akinek javas-1 
tatára a közgyűlés üdvözölte gn'xf Szé-' 
rhenyi László kormánvzórcluököl. Az 
elnök ijejetentette, hogy a

Amerika nem vesz részt 
a genuai konferencián

génRiai értekezlet március 8«án fog ösz- 
szeülni. Az értekezleten az olasz mi
niszterelnök elnököl. A lapok azt ír
ják. hogy a német jóvátételre vonatko*  
zó mostani döntés -sak ideiglenes és a 
fizetendő, összegek nagyságút tizenöt 
napon belül Parisban fogják véglegesen 
megállapítani. Az olasz politikai körök
ben a francia-angol szövetség tervét 
m egh iusnltna k le ki nti k.

Szövetség, a Vöröskereszt és a Gyér: 
mekvédö Liga között megindult a tár
gyalás a: egyesítésre. Utána Neuge- 
bauer Vilmos kir. tanácsos, » Liga 
igazgatója ismertette az. évi jelentést, 
beszámolt arról, hogy gróf Széchenyi 
László né Vanderbilt Gladys egymaga 
több mint iO millió korona értékű ado
mányt juttatott az én folyamán a Li
gának. A magyar társadnlom több mint 
hatmilliót adott. Kiemelte a jelenlevő 
Pedlom kapitány érdemeit, akit a kő*  
zönsg leik. :-en megtapsolt. Bálért ez*  
után a Hollandiában és Svájcban járt 
gyermekek alkciójánu'k ismertetésére. 
ll.őifí gyermek részesült a külföldi 
üdültetés áldásáéiban. Ezután Hohen- 
lohc Károly Egon herceg tartotta meg 
ünnepi beszédiéí.

— Elbocsátják a szerbek a ma
gyar tisztviselőket. Szabadkáról ír
ják: A szerbek az állami tisztviselők 
létszámúi rendeleti utón csökkentik. 
Ez a rendelkezés persze cs-tk arra' való, 
hogy minél több magyar tisztviselőt bo- 
csássaniik el a szolgálatból.

—- A kürtő?. Nem a vidám lovaid, i-iők 
harci trombitásáról lesz, szó e röpke né
hány sorlxin, sem valamely zenekar hete
dik sorában ülő, szerény rézfuvósról. A 
kürtös, u'kit ez a szerény hír inegáneket, 
a vilkiuios tiü’sasúg alkalmazottja. A fel
adata pedig a legnemesebbek közé tarto
zik: vigyázni a nagyérdemű közönség testi 
épségére. A hármasiker kocsikra van ki
rendelve a kürtös, nyuk&ban vörös zsinó
ron függ közérdekű hangszere. A villamos 
megállóhoz ér. A kürtös leszáll, megvárja- 
amíg leszállt mindenki felszállt mindenki, 
a villamoskocsi furcsa emésztésének 
anyagcseréje befejeződött, akkor torrá, 
belefuj a sárgarézbe és a vezető iaidiljhal. 
A kürtösnek ezt az intéaniényét kitörő 
örömmicl fogadtuk mindivújan. akik 
vágyva-vágyjak a nyugati kultúrának ha 
csak hatvány derengését is. így történt 
ma, hogy mikor az Amlrássy-utnál lel 
akartain szállni, nyugodtan és itdvaria>nn 
megvártam, mig az összes hölgyek fellép
lek. Éppen megfogtam már én is utolsó
nak a sárgaréz-kart, mikor felharsant a 
kiirt és az induló koesi erősen megrán
totta a karomat. Odaszóllam a küTlösiK-k:

Mrérl indítja el a kocvif, mielőtt fel- 
száll az ember?

Fehzált’haloll volna az ur azóta — 
válaszolta flegmatikusán.

Míg a vilkrmos a redakcióig hozott, rá
értem elgondolkodni és rájöttem, hogv a 
•kürtösnek igaza van. A közétpkori lova- 
giaskodnMvk ideje valóban lejárt. Igaza 
van. fflszálHiatUun volna. Mindössze két- 
liároni női kellett volna oldalba boiol- 
noni, vállon laszigúlnoin, fedlöknöm. vagy 
esetleg elgáncsolnom és ftfazállharttam 
volna. Az élet lülklefvr rohan, nincs idő 
romantikus udvarias kodásra. Es, h« én 
priválini udvarias vngyok. akkor igyam is 
meg levét. Maradjak te a villamosról, vagy 
törjem a lábain Ielugrás kőiben.

I evá-htam é< jól niegtiéztam a kürtöst, 
a modern idők •Teltemének energikus 
harsonánál. A lépcsőnél négy-öt asszony 
úbi- várva, Imgy felléphessenek. A kürtös 
szájához emelte hangszerét és erőteljesen 
belefojt.

Küldőtisétf járás a Lakábhivatai 
ellen. A mulí hét során a fövő rőt- 
közgyüicsihi dr. (iái Jenő iníerpcl.'.e iól 
tartott a Lakáshivvtal ellen, é,s ez alka
lommal szóvá telte u l.akáshivatalnirk 
azt az eljárásál, hogy blra.ster Emil

I bankárt azért akarja kilakoltatni helyid 
cégeiből, hogy oda postamérnököt laJ 
kollásson be, akinek pedig ma me^ 
van a maga rendes és kényelmes laká
sa. El>ben az ügyben az értékpapír, 
kereskedők Egyesülete és U Bankárszxj- 
vetség küldötkségilcg járult ma délelőtt 
Bernolák ncpjóWi miniszterhez. ak< 
előtt dr. Bársony Elemér részletesen ’ki 
fogja fejteni, hogy a LaJkáshivatal e 
tréfás inb7jked<!se mily súlyos hátrá
nyokat idézhet elő. Arra fogiáik kérni 
a minisztert’ hogy akadályozza meg a 
bankár k-iköltöztetését, akinek ma déli 
egy óráig adtak haladékot » hurcolko*  
dúsra.
-- Machisvalli és Zrínyi. A Korvin 

Mátyás magyar-olasz egyesület tudomá
nyos és irodalmi szakos-.'tálya ma déielőtl 
felolvasó-ülést tartott, melyen megjelc.it 
Castagneo herceg is. Körösi Sándor áb/- 
chlavelli és Zrínyi című tanulmúnyát is
mertette. Rámutait arra a körülményre, 
hogy a magyar hadtudományi íróink né
hány évtizeddel ezelőtt még csodálkozva 
emlegették, hogy Zrínyi eszméit jóval ha- 
Máa után Savóval Jenő, Nagy Frigyes és 
I .Niijxjileon valósítsák meg. Minthogy pe
dig köztudomású, hogy ezek a világ’tőrlé- 
nchni nagyságok mindannyian Machia
velli tanítványai, mi li-tiszk.én mutathatunk 
rá. hogy « magyar Zrínyi első volt azok 
között a nagy hadvezérek 'között, akik 
Machiavelli tanításait megértették, hirdet
ek és a modern haditudománv alapelveit 
megvalósitották.

— Sajtó utján elkövetett hitelron
tás. Dr. Diószeghy Miklós hírlapíró 
1920 december havában egyik napilap 
bán cikikel irt, amelyben az Akarat sző. 
velkezd ügyeivel foglalkozva azt álli- 
tolla, hogy a szövetkezet irreális üzlet- 
vezetést folytát, be nem váltható igére- 
lekkel gyűjti a tagjait és elbolonditjí 
a jóhiszemű embereket. Az Akarat sző 
sdkezet hitelrontás vétsége címén fel- 
jelentéit tett a cikk szerzője ellen és j 
királyi ügyészség vádiratot is adott eh 
lene. A budapesti büntelotörvényszék 
dr. Nagy Béla ta-náeselnök elnöklésévc 
a mai napra tűzte ki ennek nz ügynek 
a főtárgyalását.

A láfbafallan vendég estélye 
január 27-ét 

. Koí'eanek osaló hivatalnokot, 
A iokiipitanyságun már napok óta több 
feljelcjifés érkezik úgy Feltaer Fiigyes 
nevű íilii ólagos hivatalnok elíen. akit 
mindenfele körmönfont csalásokkal és 
sikka.y:.j.v.saJ vádolnak. Az elegáns és jó 
ielh-pésü liataleinbcr uton-ulfélen azt han- 
gowhúta. hogy kitűnő összeköt tetesd 
révén könnyű szerrel tud viz-nmokat, saút- 
lilási engedélyeket és bármiféle okmányo
kat legrövidebb időn belül szerezni. Hy- 
módon hiszékeny emberektől több száz
ezer koronányi összeget vett fel. okmá
nyok beszerzésére és a pénzzd főbbé nem 
jeln-tkczel't. Hajdú Ernő nevű fiatalember 
feljelentésében clpanaszolja most, hogv 
Fettnernt-k 29.000 koronái: a-dott ál. hogv 
.'•/.úrnál:< öt jugoszláv vízumot szerezzen., 
két leriih'vnvkereskedő pedig 150.000 ko
ronát adott a csaló Invalalnoknak szálli- 
túsí engedélyek megszerzésére. A fofjeier- 
tésekre keresni kezdték a detektívek Fell- 
ncr Frigyest Józsof-köruti lakásán, azon- 
i|>:m a sz.élhám«>s a rendőrség elől meg.vJ5- 
kött < s löbl> ismerősének vallomása s» - 
riirt Becsbe utazott. A főkapitánysúg most 
távirfitikig értesítette a bécsi rendőrséget, 
hogy FeUnert, amennyiben Bécsijén tar
tózkodnék, elfogják és n burlepesU remi
őrségnek adják át.

— Iszákossá^ a Ruí én földön. Bá
tyú. ruténföldi községben valóságos al*  
koholjáirvány dühöng. A falu sok la
kója most tért vissza Amerikából, a 
magukkal hozott dollárokat azonban 
mind a korcsmárosok zsebébe juttat*  
ják. Az Amerikáiról jöttek példájára a 
lakosság sorba’ eladja földjei, állatait, 
házait és mindenüket elússzék. Az alig 
kétezer főnyi lakosság havonta tiz 
hektoliter rumot fogyaszt el, ebbe azon
ban nincs beleszámítva a titokban áru*  
sifott alkohol, amely szintén óriást 
mennyiséget lesz ki.

spanyol válság
.1 spanyol király kilmllonláson fo

gadta a lemondott hadiig]-minisztert is 
péziRiyminiszterl. A távozó miniszterek 
a kihallgatás után kijelentették, hogy 
megmaradlak a Maura állal a király
nak átnyújtott lemondó levelükben ki
fejtett ftilá iponiiik mellett. A király hét
főn joliflutja tűrnieokozásait a politikai 
személyisegekkel.

foga.ua
megjelc.it
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Négyezer ember 
a Vigadóban

A rendőri reporterek álarcosbálja

— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —

Tíz. órára hirdette a rendezőség a 
bál kezdetét, de még kilenc óra sem 
volt, mikor a közönség vándorlása a 
Vigadó elé megindult. Méreteiben, ni» 
vójában valóban nagyszabású bál volt 
a ripo. terek bálja. A Birapesten tartóz
kodó külföldi előkelőségeken kívül a 
hazai aTisztokrácia, politika, irodalom, 
művészet és társadalmi élet krém Jé:< 
tette pcmipáza fossá a feledhetetlen inti*  
lalságot. Ponibon liz órakor érkezett 
gróf Klebelsberg Kunó 'belügyminisz
ter, dr. Nádofisy Imre országos fokapu 
lány fővédnökök, utánuk Marinovich 
főkapitány, majd soriban a többiek.

Olasz, francia, angol egyenruhák 
közöli szinpompás jelmezek tar-ká liá
nok. 11 órakor kezdődik a lánc. Köz*  
Len ezer apró linóim trück, tréfa, meg
lepetés szórakoztatja a közön''■get. A 
bál lapunk zártakor még larl és való*  
színűiig reggel nyolcig fog tartani.

I

i

lésének sikere egyúttal az ország jövő . 
boldogulásának sikere is. C« k az a 
haza hal meg örökre, amelyért annak 
polgárai nean tudnak dolgozni, élni, és 
ha kdl: meghalni. A kormány az ön
kéntelen .ielentkc; őknek bizlosiloit 
kedvezményeket, ott, ahol kell, 
vénybe is kívánja iktattál ni és mindent 
elkövet, hogy a honvédségbe önként 
belépők egyéni igényét a katonai szem
pontokkal teljes összhangba hozza. Fél
re kell teáiét tennünk mindent, ami a 
síikért mcgihiusiLaná, mert csak igy tu
dunk az állam részére minden tekintet*  
ben meghízható és minden politikától 
teljesen független, önkéntes honvédsé
get biztosiban'*

Az önkéntes jelén’kezők 
kedvezményei

leszerelésük után földet kapnak
Belitska Sándor honvédelmi minisz

ter a in. kir. honvédségbe önkéntesen 
belépő földmii esek kedvez mén veiről 11 
következő nyilatkoztától tette:

— Az au ta ni sürgetése és az idő rö
vidsége miatt a ni. kir. honvédségbe 
önkéntesen jelent kezel leknek nyújtott 
kedvezményekre vonatkozólag a rom 
deJkezések jórészt csak alapél veiken 
voltak lefckletheitök.

— Az 192():XXXVI. t.-c. szerint,
amely a földbirtok helyesebb niegosz. 
tásál szabályozó rendelkezésekről szól, 
első ren < 1 ti közérd tskü fö 1 dl rirt ok po>! i I i - 
kai cél, hogy a becsülettel szolgált ka; | 
tonák földhöz jussanak. A szükséges 
ingatlanokat az állam lehetőleg szabad
kézből, árverésen, 
biztosi tolt 
megváltás 
szükséges 
lefektetett 
megszerzését még olyképpen is biztosit- 
hatnánk, hu a nagy- és középhirtoiko*  
sok oly aranyban ajánlanának fel ki- 
fiohib, tizílizenötholdnyi területeiket, 
amilyen arányban az illető községiből 
önkéntesen 
köziek.

— Ez a 
juk, alapos 
még csak azokról az általános irányéi, 
vekről beszélhet link,amelyek keretei kö
zölt a megoldást keresni fogjuk. Meg 
lehel azonban győződve mindenki, aiki 
most a m. kir. honvédségbe önként 
belép, hogy akkor, amikor leszerel, a 
belépéskor vele szemben tett Ígéretet 
teljes egészében be is fogjuk váltani. 
A leszerelt katonáik részére biztasd Ion- 
dó földbirtok nagyságára nézve az 
önkéntes jelentkezés alapján a m. kir. 
honvédségben eltöltött szolgálati 
lehel csak mérvadó, úgy hogy az., aki 
becsülettel megtette. kötcless>'gét, 
szerelés után kctdiáram holdig terjedő 
földet kopjon. Mindenkinek, aiki be
vonul, már a licvonuláa alkalmával ki 
kell jelentenie, hogy igényi tart-e a 
földkedvczunényre és ehhez képest már 
a bevonulástól kezdve illetékeiből visz- 
szahagyja azt az összegei, amelyért az» 
után az állaim neki leszerelésekor föld- 
birtokol ad. Erőiket az önkéntes vissza
hagyásokat gyümölwöztetőon fogjuk 
elhelyezni és ha valaki időközben ineg» 
változtatja szándékát, vagyis ha le
mond arról, hogy az államtól kapjon 
az említett módozatok melleit földet, 
akkor a visszahagyott összeget bármi
kor kamatostul vissza fogjuk neki adni.

— Még csak annyit kh-dnok rnegje-

* A Kar .ara az amerikai filmgyártás' 
logbravurosabb alkotását, a „Bestiát11 I 
mutatja be a Sándor Mátyás befejez-! 
részével, A Bestiában halálvoszély. ál>- 
ránd, szerelem, n gyermeki önfeláldozás 
apotiieozlsa kristályosodik ki .a legjobb 
szülészek játékával és csodáé festői tá-

Iöt« jak sorozatával. • Előadások egész, héten ' 
4, 6, háromne-gyod 8 és negyed 10 óra- 

1 kor.
I * Kabarő-efőadáo. A Gyermekbarát- 
|CgycMi.ct vigalmi gárdája sikerült kiabaré- 
I előadást rendezett. A színre került 3 fel- 
vonásos mesejátékban Kőszegi Tibor nyúj
tott kiváló alakítást, aki meleltt mét' Fri- 

\schcr I’áí! említhetjük fel. Az, előadást 
licit aj Corn-él rendezte.

,*  .A B.la^,a Eujza Színház darabja a 
Fí-Fj változatlanul megtölti estéről- 
cstéiö a színházat lelkesen tapsoló kö
zönséggel. A kitűnő darab a jövő hé
ten is minden este színié keiül. ug.\an- 
csak ezt adják jövő vásárán délután is 
3 órakor rendes psti helvárak mellett.

- Az Andrásy-uti Színház bemutatóján 
háromórás kacagás és nyiltszini tapsok 
jutalmazták az uj műsor darabjaiban 
és inagánszámaiban szereplő hálás sze- 

; repeket. kreáló művészeket, köztük az 
eő.v évi távoliét után ujru debütáló 
llos.'ay Rózsit, ki magánszámaiban. és a 

: rendkívüli mulatságos „Biedcrmcyer**-  
I bon igen meleg sikert aratott. Németh 
I Juliska n«.‘t.gán szám aj bán excollált, Bé- 
■ keffy László iKunnáa konferanszát pedig 
meg-megszakitolták a kitörő köztapsok. 

| * aszary Piroska, Bánócziné, Marcsy 
Adél, Báisony. Kabos. Kertész és Ma- 
tany arattak még nagy sikert a meleg 

Ki.sv.m--Vpnd.éxriőlw.1 eSt melynek külön érdekes-
“IJ:? 4 iTW,S7'í-,z llonk» «• GArdonyi viharos

” .......... •■’”nciyín . doriiltec-’gol Izzadott sziníszimitációs
elája is.
• A Cigánybáró. Strauss örökifjú ope- 

, rettje kedden, csütörtökön, pétiteken is
vasárnap erie van a Városi Szni'ház mű
során. Táblás házak, zugó tapsok kisérik 

I a lutúiíl elóadüst. — IKtfön a Carmvu 
| kerül színre Karácsonyi István, az Operá
lná z karmesterének vezénylésével. Szerdán 
I" -  ------------------ ’ ‘

| 
I 
I
I

Schafícr nőm jön vicsza az MTK-ba, 
Egyes sportlapok közlése szerint Sehaffer 
AU réti, az MTK vol t válogatot t balössze
kötője, aki néhány év óta külföldi csafsa- 
tokban, icíenfeg mün.c-h*e. ’ii 
játszik, ismét visszatér Budapestre, 
újból az MTK Manciben s»e»epekie. 
müncheni sportújság most érkezeti s; 
máÍKin Sdhaffer ezt a hirl megcáfolja 
kijelenti, hogy továbbra is a Wackerban 
szándékozik játszani fclWballlt.

Szervezkednek a footbalbirók. Az 
idöseblb footlxallbirók ma, hétfőn este 
nyolc órakor a E , . ........
zárttkörü értekezletei tartanak, r.....e........ ..
a bitói kart érdeklő fontos ügyeiket és tfé- 
a szervez-kcílést fogják megbeszélni. | *

c l rett

?g a müncheni Wackerban 
ahol 
E«y

a lligoletito van műsoron a 
Szemere Árpáddal, Gildúí 

a schwcrini udv. 
Szombaton a 7*.,  .

Környey Béla felléptével, 
után Trubadúrt, következő hétfőn

vasútra 1150—75-ig. Lipták 533—35 
Lichtig 680—90, Gummi 3330—50 é« 
Országos fa 1080—90. Dollár 637-rAi 
648dg eme (kotlett. Márka 363_ 70 1 •
500—505, szokni 1035—52, dinár 8^) 
-55, Napóleon 2490—500- lencvd 
márka 22%—23, a rubel 70—75.}™ 
drágult. Osztrák ezres 9S—"é /« i.x„j 
kifizetés 9%—% vo'

Árutőzsde
A piacon az elmúlt hvten nagv

árhullámzás volt ugv kenyérmm<s 
bán, mint terményeikkc^n. \ bira 
ára egy Ihét alatt 2300 koronáról 2150 
koronára esett vissza mázsánként 
rozsban nagyok, voM az áresés, 
nyüben 1500 koronáról 1340 koronáig 
osett az áru. Ennek főoka az vc-il, ho^y 
úgy a budapesti mint a vidéki malmok 
teljesen beszüntették a vásárlást cs a 
forgalom igen kis keretek között moz» 
gólt. A termnycikikek köziül a 
morzsolt tengeri hMáridöüzlelben kö
töttek több nagy leteli, még -pedig feb. 
ruári szál Irt ásna 2100, márciusi száilr*  
fásra 2150 koronával 100 kg.-ként áb 
lomásról. A vasárnapi magánfojgalom- 
l.an a dunántúli és pestmegyei búza 
ára 2140—60 koron® volt, rozs 1360—- 
80 korona állomáson. A zab Budapes. 
ten 1450—75 korona, i^karmám/árptt 
1700—1750 korona. Sör árpa 1800 ko
rona állomáson. Korpa budapesti pa» 
rilásilran 1120 korona volt zséikkaj 
együ11 műzsán 1;ént.

A Wiener Bank-Vcrein január 10-én 
Becsben tarlók rendkívüli közgyűlésén el
határozta az alaptőkének 509 millió ko> 
romiról egy milliárd koronára való fel
emelését. Egyelőre 250 millió korona n. é, 
részvény 1922 üzleté, i osztalék jogosultság
gal kerül kibocsátásra, melyek az eddigi 
részvényeseknek részvényenként 554)0 
osztrák korona árfolyamon 2:1 arányban 
telepiéi ajanlkvlnak fel. Az elővételi jog 
jurnuár 12-től 24-ig bezárólag gyakorol
ható.

A Rimaiv-urány-Salgótariáni Vasmű 
Részvénytársaság tőkoemaléje. \ JTma- 
murány—Salgótarjáni Vas.mü Részvény- 
tár.suág közli, hogy megtartott rendkívüli 
közgyűlése a társasom alaptőkéjének 
250.000 darab 200 korona névértékű uj 
rész'&ény kibocsátása által ötvenmillió ko
ronával 174 millió koronára való föleme
lését elhatározta A kibocsátásra kerülő 
uj részvényekből 186.00’) darab n régi 
részvényeseknek ajánltnlik fel 1800 ko
ronás árfolyamon. 40 korona kibocsátási 
költség fölszőinitása mellett, összesen te
hál darabonkint 1840 koronáért, úgy, 
hogy minden tíz régi részvényre három 
uj részvény esik. A további 64.000 i'arab 
részvényt a társulathoz közelálló pénz
csoport veszi át, melv egyúttal az összes 
uj részvények átvételéért is szavalok

A NourohlosMólo Nasici Tánníngyár 
és Gőzfiirész Részvé.nytárra’áa m<--Hír
tolt rendes közgyűlésén az 1919'20. üzlet
évre a 15,289.395.46 K-t kitevő nyereség
ből részvényen kint 150 K osztalék kittre*  
lését határozta el.
•iT A Pesti Tőzsde uj számába 

Cikket irtuk Pau-pera Ferenc. Hajdú Mik*  
Ms és mások. Érdekes tőzsdei és pénz
ügyi információk egészítik ki a lopok 
WEMÍ~ET»~ROYffi|. 0RFSUM

cinwzerepben 
Holdnonner 

opera Ingja 
Tosca kerül színre 

Vasárnap dél- 
..-.null, 23-án 

Sándor Erzsi kamaraénekesnövel a hár
mas női főszerepben Hoffmann meséit 
adják.

Mozgókép Otthon. Amerika moster- 
„Pandora szelencéje'4 regény hét

♦ Lady Haniilton-íi!m I. és II. része
az Uránjában. Azok száináj-a, akik el
mulasztották a liires Lady fíamillon-f\\m 
első vagy második részének megtekinté
sét, módot nyújt most az Vránla, hogy 
akár az. 1. részi, akár a ll.-dik&t, vagy 
esetleg mind a kettőt megnézhetik. A pá
ratlanul érdekes film liuilatmas sikere ez
reket > 7.

! sorrendben most mindía 'kél részt mutatja müve ------- ---- D«..v.ivCJv regeny
Ix; ugyanazon a napon. És pedig az/, felvonásban.' Mildrcd • Hurrvs Chapiin*  és 

í%'!°k a "\rí,!l S6 1íi8cai“ , D«‘" “ női iwrepekben. a 
/.») órnlor. A kit rísz együtt két egy- ..N.vuralís" kitűnő 2 folronáaos nmeri- 
niast Wvelö előadásban szirzlín kai burleszk, London. Nm (boxinatch
kinlnotő s a jegyek igy is kaphatók. | mitórorsenj-. ióretseny) páratlan sikert

* A Vígszínház e hetét a ..Bálvány" i “rat- í5- 7- 9 >
és a „Znza" váltakozva töltik be. Szom-; * Jín a monumentális Korda-film: 
baton uj betanulással adják a régibb -‘l’^'id és Valóság! Premiér 21-én (szóm- 
műsor egyik legnagyobb sikerét, az balon) a Ilenaissanceban. 
"OsZ’tiyaiS£ •Mici‘‘-t. Csütörtök délután * Kelet gyöngyo fa, Pinsulin « -"toafnrt köszo- 1 mdssnnce-mozgö St tóg.®
fin \ SJ50aa^- t nagy sikert aratott a szoon-

r**  ” M’ “ ““ T “* ’ ‘ első sláger pazarul
íilimjálék, melynek 

------ „ ....va luuvvanu, .Van/fl 
!.lÜSA"a-------------a másik Illés István

Bojda 
Pártos Gusztávval 

tirlátknV I/iS 1<-7

I

vagy a törvényben 
elővásárlás, vagy pedig 

utján szerezheti meg A 
ingatlanoknak a törvényben 

módozatokon felüli való I

katonai szolgálatra jelent

kérdés tehűl, mint láthat- 
el ók őszit est követel és nta

idő

le-

vonz, az Urániába, amely bizonyos I

És

, - --7—--■ iiügy siKert artitoit
tón Pedig nepKzeru előadásul a. „Li- bati premieren. Az c............
liom“-ot ismétlik fólh oly árakkal. Vasár- rendezett orientáiis Íilimjáíék, 
nap délután az „ördög1* szerepel a mű- ; cimszierepétcn a híres táncosnő soron. t.----  - -

* A Színház 75-ödször. Molnár Ferenc ' 3 fclvoitfsos v^játéka
rendkívüli silcerü három tesyk'Ij onáso- ,1’ UíU(íri L:lio” és G
sát ma adják 75-ödszór a Magyar Szín- • ? f,’sae’*Pe1- ’Be.n. Az elöadá.wk és %7 
házban. A nagysikerű darab előadását |Takor kcz<iödnPk- 
azont-ul is minden este megismétlik. Jöyő 
vasárnap délután a ..Buw.irág'*  van ....... ........ az.v,i<.uurva
műsoron 3 órakor, mérsékelt helyárak ' °Per,c,*lcseniénye.  Kubinyl Ernő és Vlnczc 

I Zsigmond lebilinoxdő operettje, mely Pc- 
| kor Gyula „Kölcsönkért kastély" című vig- 
I játékából yclic tárgyát, afkahnat ud 
. világhírű dívának,
hogy hódító egyéniségét megragyogtnssa 
egy kedves fl'i'tal leány bájos szerepében, 
lárs.i lesz a sikerben Tisza Karola per- 
iditö táncos alakítása & Gállá Imre, az, 
Operaház kiváló művésze, aki egy magyar 
gárdalisztet alakit. A jókedvről Sztklay 
Jóasof mulatságos mágnásfigurája, Horli 
Sándor burleszk hamburgi kereskedője és 
Mihdlyfi Júlia vidán véntónyfigurája, gon
doskodik. örley Flóra, Btlegh Bébi éa 
Gábor Ernő játsszák még a főbb szerepe
ket. A zenei részt Fridi Frigyes karnagy 
laiiítjn be. Kéméndg Jenéi pompás disz’c- 
lei és jelmezei, Fercnczi Frigyes finom 
rendezői művészeié igazi eseménnyé avat
ják az uj operett bemutatóját, melyet ja
nuár 25-érc tűzött ki a színház.

I * A Hamburgi menyasszony lesz a Vá-
rOsi rdei éi adjanak szenzációs

mellett. ' “vl v''ra,lt i Zsigmond lebüinc’xíő operrttje, mety Pe-
* A Hollandi menyecske minden este *. - -------- vusnu itiiiiuen esve

színre kerül e héten is a Király-szin- 
hazban. Jövő szomabton délután a Rá
kosi Szidi sziniiskola vizsgáéiőadásául 
ismét a „Legénybucsu“, jövő vasárnap 
délután pedig „A kék mazur“ kerül 
színre 3 orakor mérsékelt helyárafckal.

* A gazdag lány minden oste műso
ron van a Belvárosi Sanháaban.

Szenes Béla kitűnő viajá-

j Petráss Sár Írnok, h

ron
íxi°L —V7 "v*° Aivuno viíjja- 
tékat allanaoan előre eladott táblás ház 
közönsége tusolja végig. Jövő vasár
nap délután Szenes másik nagysikerű 
darabját, „A buta omber“-t játsszák 3 
órakor mérsékelt 'helyárakkal
„ n^Fanny e,8°. ,szindarabja dominálja 
a HenaBsancc-szmház e heti mű órát is, 
hétfőn, szerdán, pénteken hozza színre a . 
szingiaz Shaw ezen Öllekben gazdag da- | 
rabját a premier srereposzhis^iam. Jövő 

^03s: bessz kerül szitu-e
<>őth, Góthné és KöváryvaL amely bohó
zat mulatságos jelenetein eddig is telt ház 
kacngoit.

** ’ R«nalM»nwb«n.Keddtöfl kezdve a Iiaba-Hu, Két ember 
című egyfelvonósosok'hoz Hcrczeg Ferenc 
páratlanul mulatságos Péter és Pál című 
jelenteiét ikkrtju a Renalssance-Szinháx 
müMzraba. méh nek két fős; -r pót Góf/i ............................. Min<1

KÖZGAZDASÁG
Szilárd a masúnforgaiom

Emelkednek a valuták
Az értéktÖMdeí magánforgalom 

irányzata megszilárdult. A pénteki kur.

Telefon: lózsef 121—68. Kezdete fél8-kor.

Az fényes januári műsor
utctHH : ms KOMEDIR Telefon

14-22

A januári miire? 
Rótt ás Stalnhmdi felléptével!

Elöntés kezdete este fél R órakor

Cosulfch'maS TM
É ZAK- *z  Dtl.AMERIKA A
Luxushajó és teheráru-szálliiás

’r oda: Budapest, VII. Th6köly-ul 2

^KFŐIMRDSI ORFEUM
A pompás uj január havi műsor

Kezdete egynegyed nyolc órakor

Felelős szerkesztő: 
SZOM AHA ZY ISTVÁN

Tőrsszerkesztők:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

M 2310—20, Sajgóra öl25—50, Állam.' UJSAQÜZEM^fu^^

gyerni, lingy u m. kir. honvédség ön; Kó,,<i'U üyule tót . ,wn<i-, meg«isurumi, a petiteki kur-
kénto jelentkezés utján vebó Idegéwi- ‘ * csÖWrWkön I vo’* R;im“ru|


