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BfcnM jelenti • Stefanl- 

•ftynökfiég: A pápa vasárnap 
reggel • érakor meghalt.

' Srobaton délelőtt Mlhirét rófá- 
tette sa&t a távíró, szombaton estére 
megcáfolták. A pápa rövid időre job
ban lett, evett is egy keveset, majd 
elszunnyadt, úgy, hogy orvosai re
mélni kezdtek: nem hal meg. Ma reg
gel azután elvégeztetett. Szent géter 
fökfi helytartóját, a szelíd, melegszívű 
XV. Benedek pápát egy Nagy Ur el-
szólította innen oda és trónusára rö
vid tizenegy nap múlva már más va 
ta&j ül, valaki, akinek vállaira talán 
— adja Isten — kevesebb gond nehe
zedik, valaki, akinek enyhébb időkben 
adatik meg kormányozni a római egy
házak

Pápák, régem, nemcsak e lelkek, ha
mm a testek urai is voltak. Kard vil
lant meg nem egynek kezében, Róma 
falai , alatt vértek zördüHek, harci har
sonák hangja kelt, az örök vámos ut
cáinak iramba köveit zsoldosok nehéz 
lépései kongatták- Azóta nagyot for
dult a világ. XV. Benedek pápa nem 
karddal avatkozott bele a nagy hábo
rúba, melynek első napjain vonult be 
a Vatikánba, hanem azzal a fegyver
rel, amely leginkább a pápáé és amely 
leginkább volt XV. Benedeké, a szere, 
tét fegyverével.

És ezt a fegyvert egy pillanatra 
sem adta ki kezéből XV. Benedek, egy 
pillanatra sem tette le, szünet nélkül 
fáradozott, próbálkozott, hogy meg
békítse az egymásnak vadult neanze-
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teket, lecsöndesihse a felhőkbe csapó 
véres hullámokat.

Nem sikerült. Nem sikerült egyszer, 
nem sikerült kétszer, de XV. Benedeket 
ez nem riasztotta, irgalomért csengő, 
békítő kezét minden visszautasítás 
utam csak kinyújtotta arrafelé, ahon
nan meghallgatást remélt. Békét akart 
XV. Benedek, egyedül, egészen egye
dül és ennek az egy Embernek küz
delme az Emberért fájdalmasan nagy
szerű volt a megvadult harsogás kö
zepette.

A királyok halálát nyomon követi 
a vive le roi, a pápáét a habemus 
papám ■ és ' az -ülő megszokithatatlan | 
fonala, peregvén rokkáján, hamar 
szalad a feledés _ felé. De XV. Benedek 
emléke itt marad velünk, XV. Bene
dek, a pápa és Giaconio delin Chiesa, 
az ember "neve —- az emberé, aki em
ber volt a nagy pusztaságban — oda
kerül az igazak sorába.

•
A pápa életrajzát és halálára vonat

kozó táviratokat lapunk más helyén 
tózöljiík...........  *

A Beniczkv-Götnbös párkaiban
Gömbös súlyosan megsebesüli

Vawfirnap délelőtt 10 órakor a Rá- 
kosi-fiéHe. vívóteremben folyt le a Göm
bös Gyula és Beniczkg Ödön között a 
kardpárbaj. Segédek kíséretében ér
keztek, először Gömbös, Ráday Ge
deon gróffal és Borbély-Mai;ky Emil
lel, néhány perc múlva Reviczky, Win- 
dischgraetz Lajos herceg és Sigray Antal 
gróf kíséretében. A felek

lovassági karddal, nyak- és 
hónalj-bandázszsal mérkőz

tek.

Bet Mén, Bánffyt Kállay 
és Hegyeshalmy 

beszélnek a mai ülésen
Békét afánlanak a Rassay pártnak — Minden 
erővel a legitimisták ellen — R koncentrációs 

kormány teketőségei
~A Hétfői Naplő^tóslt^tSl^ -------

Szombaton befejezte.« nemzetgyűlés 
az indémnitásról szóló javaslat általá
nos vitáját cs így ma, hétfőn, általá
nosságban mór csak a miniszterek be
szélhetnek Természetesen, ez nem je« 
lenti még azt, hogy n vita már ma be. 
í» fejeződik, mert több képviselő van 
olyan, aki határozati javaslatuk be
nyújtásakor tiz képviselő aláírásával 
biztosította a maga számára a zárszó 
jogát. Ezek közé tartozik Rakavszky 
István és Friedrich István, akik ma 
még számolnak vele, hogy' éhnek is 
ezzel a jogukkal. Ha az ellenzéknek 
még mindig obstruáló kedve lenne, a 
részletes tárgyalás is olyan, hogy egy- 
cgy szakasznál napokig is lehet be
szélni- Az ellenzék azonban arra való 
tekintettel, hogy az ipartörvény le 
nem tárgyalásáért nem hajlandó a fe
lelősséget vállalni, nem kíván sokiit 
iM’szálinii, mindössze Műhely Kálmán 
-szakszerű, de nagyfoloaaágu felszóla
lásai fogják a vita nívóját emelni.

A hétfői ülésen Bethlen, Bánffy, 
Kállag, Hegyeshalmy, esetleg még 
mások is felszólalnak és válaszodnak 
a kormány ellen elhangzott támadás 
sokra. Hír szerint

gróf Bethlen István ezúttal 
békülékeny hangokat pendít 
meg. de a legitimistákkal 
szemben aligha fogja hangját 

mérsékelni.
Amíg ugyanis a parlament üléster

mében a legzujosuhb jelenetek ját
szódták le az elmúlt napokban, addig 
a kulisszák mögött több barátságos 
jellegű tárgyalás folyt le. Az egyik po
litikai tekintély szavai szerint ugyanis 
„a kormány politikája mindinkább ■ 
bal felé tolódik ?í“ Ennek követke- i 
zéseképpen olyan kísérjetek várhatók, 
amelyek a Rfissay Károly vezérlete 
alatt álló pártol szeretnék a kormány
párt szövetlegesének megnyerni, hogy 
igy a szocialisták után ezt a pártot is 
a legitimisták ellen sorakoztathassák 
fal. -Kaseayék azonban nagyon jól tót

A Hétfői Napló tudósítójától -
Sigray Antal gróf volt a párbaj ve- [ 

zetö segéd. Az első összecsapásnál Göm
bös azonnal vehemensen támadott. Be-, 
niczky azonban nyugodtan kivédte a 
támadást. Néhány pillanat múlva Göm
bös újra támadott ,

és ennél a második összecsa
pásnál Gömbös támadására 
Beniczky riposztozott és kard
jával súlyos sebet ejtett Göm

bös fején.

jók á szocialistákkal kötptt megegye
zés értékét és étiből a fékéből a ma
guk részéről nem kérnek-

Annál inkább !

előtérbe tolódik a koncen
trációs kormány alakításának 

terve,
amelyről az első szó a szombati 
Ugrón lakomán hangzott ej, de amely 
legkevésbbé sem uj terv. A kormány 
maga sem taz Erzsébetvárosi Kör la
komájáról szóló tudósításból értesült 
erről a gondolatról. A kormánykörök 
napok óta lueszéinek az ellenzéknek 
erről a követeléséről és úgy mondják, 
hogy a Háttér-csoport taktikázása i* , 
ezzel a tervvel van kapcsolatban, llal- 
ler István a napokban isimét több te
hén tárgyalt gróf Andrássg Gyufával 
és Rakovszky Istvánnal s valószínűleg 
ez- a téma is erősen dominált a be
szélgetésnek során. Gróf Bethlen István 
és kormánya — mint értesülünk — 
hajlandó is lenne esetleg 'egy-két tár
cát átengedni általak meghatározott 
politikai személyiségeknek. Általános 
azonban a vélemény, hogy

a koncentrációs kormányt 
csak a legitimisták részvéte*  
lével lehet megcsinálni és pe
dig gróf Bethlen István szemé

lyének kikapcsolásával.
Valószínű ;azonban, hogy egy igaz

ságos koncentráció megvalósítása és 
az ellenzék választó jogi kívánságainak 
honorálása esetén az ellenzék gróf 
Bethlen István miniszterelnöksége ese
tén is hajlandó lenne a választási ka
binetben résztvohni; mert életérdéké- 
nek tartja, liogy a választások a ' tel
jes politikai és társadalmi béke jegyé
ben menjenek végbe. Ha Bethlen sze
mélyét ki lehetne> kapcsolni,\ akkor á 
koncentrációs kabinét legposszibilisebb 
miniszterelnökének Mustár Károlyt 
tartják, akit az utolsó, hónapok- Ese
ményeivel szemben tanúsított maga- 
tartósa egyenesen prwkwkiitól

Sigray gróf azon’ . ; közbelépett és 
a segédek a párbajt befejezettnek 
nyilvánították. Dr. Hülil llümér és dr. 
Adóm Ixijos párbujonvosok megvizsgál
ták Gömbös sebét és kcrnshafáMák, 
hogy

Gömbös fején • cm. hossza 
csontig hatoló vágott seb van.

Gömbös Gyulát segédei a Pajor-sza‘ 
nai'óriumba vitték, ahol Iliiltl tanát 
bevarrta a seJjct. Gömbös azután se 
gléldei kísérletiében eltávozott.

szerepre. Vonatkozik ez arra, hogy i 
királykérdésben való viselkedése megf 
nyugtatja a kisgazdákéit is, míg a vá
lasztójog körül is állandóan ő képvi
seli a kiegyenlítés gondolatát. Ö az 
aki a kormányt n/agy foltszer el tségjií 
argumentumokkal a titkosság meg
tartására ösztökéli és a lajstromo-s vá
lasztás helyett, mint kiegyenlítő gon
dolatot a kisebbségi képviseletet for
szírozza.

A mai ülőjén egyébként valószínű- 
lég

napirendre tűzik az elnök
választást.

A kisgazdapárt ma még mindenkép
pen Gaál Gaisrtont akarja újból meg
választani, bár nem valószínű, hogy 
Gaál Gawzlon ezt a megtiszteltetést új
ból vállalná, dacára annak, hogy el
lenzéki hangok is megnyilatkoznak 
mellette. Ha a Gaál-kombináció bár
mely okból megbukik, akkor Hencz 
Károly és Huszár Károly között osz
lik meg a bizalom, de va.lósizinű, hogy 
a kisgazdák maguk közül vfadó poli
tikust kivánmaik látni az elnöki emel
vényen és alkkor Hencz neve kerül 
előtérbe, mint kiváló házszabály
tudóséi

Február 3-án alakul 
meg az uj Mndrássy-pdrt

Friedrich István, a belváros képvi
selője február 3-ikán tartja beszámo
lóját választód előtt a Vigadóban A 
beszámolón megjelenik gróf Andrássg 
Gyula is, az uj párt vezére, aki szin
tén hosszabb beszédet mond. A beszá
moló után vacsora lesz a Wenckheim- 
polotábain, ahol előreláthatólag nogy- 
fontosságu politikai nyilatkozatok fog
nak elhangzani obből az alkalomból-

A választójogra vonatkozóan az a fel
fogás alakult ki az Andrássy-pártban, 
hogy ha a kormány mostani tervezeté
hez ragaszkodna, az ellen a legélesebb 
harcot fogják megindítani.

Az elnök-válságnak tegnap tervezett 
megoldásába az Andrássy-párt semmi 
körülményeik között nem hajlandó bele 
nyugodni. Munkatársunk előtt ma ha
tározottan kijelentették, hogy Gaal 
Gaszton újból való megvála^’ásáboz 
nem járulnak hozzá.

Ellentétek 
a kisgazdapártban

Bár a kisgazdapártot jelenleg nem 
bántják belső cHentétek, a választójog 
ksntósábcn még sem egvséges az állás
pont. A párt zöme a titkosság n— ” ' 
y«s. <1<? a nxW aravazsisaak i,
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hívói. A párt szerdán konléíjcnciát tart, 
Melyen megtá rgyiiljiik a .iaí-aslallcr ve- 
:••!« i - majd a javaslatot az eddigi 
lőrékkel szemben, értesülésünk szerint 
'xiilörtökön terjeszti a lláz elé a bel- 
iggminiszter ■ és remélik, hbgy tóü- 
lörlökig vagy legkésőbb magán az éi- 
lekezleten sikerülni fog az. ellentétekéi 
laminálni.

<»«:•! (»aszlon elnökségéhez a kisgaz- 
J.,R változatlanul ragaszkodnak. Erte- 
liilésünk szerint Gaal az elnökséget, ha 
kiből migváh' ..ják, hajlandó lesz vál- 
ulni.

A pápa halála
Róma, január 22. I emberiségnek megszerezze 2 békét. A 

, IjAboru után tevékeny részt vett a
A pápa ag.MÚája vasárnap reggel • nyomariza sújtottak felségitér-h a wá- 

5 óra 20 perckor kezdődött. A hala. nyUjó akciókban és áldásos itevékeny- 
I ségét legutolsó napjáig nem hágj la 

me«-1 abba.

Változtatások 
i váAasztűfoQl javaslat 

tervezetén
A disszidensek csoportjában is meg- 

Oszlanak a vélemények a választójogot 
lletöen. A dés? zidensc-k úgy tudják. 
iogy Bethlen respektálni fogja a pár
ok óhajait és így. ha a kisgazdapárt a 
ítkossúg mellell dönt, ezt feltétlenül 
tiey in válásit ja, amennyiben pedig 
lgyéí> kívánságok merülnek fel a ki's- 
lazdáík részi ről, a javaslat-tervezetet 
ilapos revízió alá veszi, ugv, hogy 
H'ben az esetben a javaslat a mostani 
rrvezeitől nagyban el fog (érni.

Dr. Szabó Andor 
újabb sajtóperei 

Feljelentették Landau emlékének 
meggyalázása miatt Dr. Pátkal 
Dániel felje'entését ma tárgyalja 

a bíróság
Dr. Szabói Andor hirtepiró ellen' a bil

in pesti büntető törvényszéken egi.'^z sc- 
rg sajtópör folyik és nemrégiben egy 
lélelőltre hét ügyben tűztek ki ellene 
lil'árgyalásl. A mai napon ugyancsak 
lét sajtóperben szerepel dr. Szabó 
indor vádlottként. Az egyik ügyet dr. 
iát kai Dániel ügyvéd indította ellene, 
Mert Szabó az Uj Lap 1921 október 
I4*én  megjeleni száméiban megtámadta, 
ízt jrván róla, hogy dr. Patikai Dániel 
tórákban ügyvéd volt Budapesten, itt 
ialalmas vagyont gyűjtött és aztán a 
hamura kizárta tagjai sorából. Ezután 
Mátkái Csépc községben birtokot vásá- 
Hl, de mint földbirtokos súlyos bűn
eiteket követett cl, cselédeinek ős 
lapszámesainak a tárét is elsvikkasz- 
mlla. Megvádolta még azzal is, hogy 
i kommiin alatt az cl leni orradnhnáro, 
tat letartóztatta. A cikk azzal végződik, 
logy Szabó furcsái ja. hogy Pútkai még 
Ifindig .szabadlábon van s. mindössze 
tsak egy kis okiralhanúsitűs mialt fo
lyik ellene az eljárás.

A nuhik sajtópör a Landau-féle ügv- 
fyd kapcsolatos. Ismeretes, hogy dir. 
Szabó Andor egy röpiratot irt a 
.Landau-ügy rejtelmei" címen. EJblien 
l/íbbeket megrágólmnzíMt. úgy hogy e 
löpirala folytán számos sajtópötic kelct- 
üigkezctl. A mai tárgyalás az elhalt 
Landatt Adolf hozzátartozóinak és pe
dig Landau Gésa orvostanhallgató és 
Landau Elemér részvénytársasági igaz*  
galó feljelentésére indult nagypészljen 
rágalmazás, ré.vJ:en pedig az elhalt 
Landau emlékének meggyahi/úsa miatt.

A budapesti bünli'löiürvénysTék dr. 
Nu/71/ Béla tanácselnök elnüklésévél n 
mai napra tűzte ki ez ügyek főtárgya- 
lasíl. arra való tekintene), hogy a 
l.anda.i I le röpiratből kifolyólag töbto 
‘f le büid"l » sajlópIjárűR folyik anár 
dr Szabó ellen, kimondta a bíróság 
hogy ez ügyeket mind egyesíti és vala*  
numnyit egy lőlárg aláson tárgyalja 
k. I.nn '.lógva a Landau-féle ügy mai 
tárgyalása csak formai jellegű lesz és 
érdemi tárgyalás csak a Pálkaidelc 
ininpörlnn várható.

I
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Rótt *«  StL-lnhardt falMpttval I
EltediG kezdete este fél 8 ómkor
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A penipís januári műsor etejétöl-végéig rendkívül

pontban 0 órakor állolt be.
A pápa végső akaratában 

hagyta, hogy holttestét ne balzsamoz
zák be. A halott főpapi ruhájúiba öl
töztetve hárem napig a Irónleremben, 
aztán pedig kiét alapig a Szent Péter- 
tomplonib*»  lesz felravatalozv a. A 
pápa halála után Gáspár ri bibornok- 
mint camcrlengo rögtön átvette az Íti- 
téz/kedéseket. A pápa lakosztályát ki
ürítették és a nemesi testőrség egy 
szakasza foglalta*  cl fíerrazzanl pa
rancsnoksága alatt. A pápa könyvtár
ős dolgozószobáját azonnal lepecsétel
ték. A pápai államtitkár hivatalosan 
közölte XV. Benedek halálát a kül
lői di államok kormányaival és n dip
lomáciai testülettel. A bibornokokat 
telefonon órtcsitettek a gyászasetről.

XV. Benedek élete

választják. A megválasztáshoz u, |c. 
adott szavazatok kétharmad része 
szükségles, ha az első saavazAsnál ezt 
« többség*  t .onkisem nyeri d, a 
vázást adüi# folytatják, amíg a sza
vazásnak nincs meg ez a számbeli 
eredménye. A második szavazásnál 
csp'k erra leibe! szavazni, aki az első
nél! legalább egy .szavazatot fapotk 
Kétszer ugyanarra a jelöltre sentkiseni 
szavöziMü. Ila a töibíiysiég megvan, a 
kőnkülvéből vékony íüsttellegjgel jebAk-- 
a Szeiut-Péter téren állóknak az encd- 

• menyi.
A kathoMkua fejedéhnoiuiek vvtó«

Február 2án választják 
az uj pápát

Tizenegy nappal a pápa halála 
után, tehát. február 2-án választják i 
meg a világ uj katolikus egyházfeje-1 joguk van a jelöltekkel szemben s ez- 
delmél. Aki bibornok ez idő alatt el i zel többször éltek is. így Rampolhi hi
tűd jutni Rómába, mind ott leaz o. vá- bornokot csak azért nem lehetett meg- 
fasztáson. de a jelenlegi viszonyok kő-: választani. mert Ferenc József a va- 
zött nem utazhatnak oda azok, akik ' tikáni osztráik:ma.gyar köv«t utján ül- 
idegen világrészekben laknak. A kon- tatkozott az exponált bibornok pápa- 
klávében gyűlnek össze q bibornokek, | sága ellen. Jelenleg csak egyetlen 
teljesen elkülönítve a világtól s addig I katholikus fejedelem van, aki vétó
nem hagyhatják el a Vatikán belátó-1 .jogát gyakorolhatnia: XHI Alfonz spa- 
zott részét, atnig az uj pápát meg nem | nyoi király.

Lloyd George
tényleges békét követel

XV. Benedek pápa, családi r.’’ an 
delta Chiesa Jakab, 1854 no.. ;n»M*r  
2Í-én született Gentiúbdn, előkelő ne
mesi családiból. Atyja delia Chiesa Jó
zsef örgiróf. anyja Miglioratti Janka 
volt, a keTcszlsf’gben a Jakab, Pál vs 
János neveket kapta. Gyermekéveit a 
Riviérán hiitötte Pogliben, a csatád i 
ősi fészkében. j

Elemi iskoláinak elvégzése után aí 
Novtarg és De GíuiS9o szerzetesek ve
zetése aíntt álló genuai ftitózel-be küld
ték szülei, majd közepisikohii tanuhná- 
nyainak befejezése után mint bejáró 
növendék hallgatta a püspöki szemi- 
nárimmlKia a bölcsészeti előadásokat. 
Utóbb az Athenaeutm-egyetemre iratko
zott be, ahol jogot hallgatott. 1875-ben, 
21 éves korában a polgári jog dokto
rává avatták. A kiváló jogérzékkel 
megáldott ifjút apja ügyvédnek szánta, 
de ő pap akart lenni. Vallásos árzclmü 
atyja nem ellenkezett fia óhajtásával 
és Cliarvaz AndTás genuai püspök 
ajánlatára felvették a híres Capranica- 
fé'le intézettje. Hároou érvvel utóbb, 

24 éves 
Patrizzi 

t Szent

meghívták a részvételre. Meghívták 
őket, mert véget akartok vetni ezeknek 
a larftis háborús híreknek, amelyek a 
nemzetközi gazdasági élet szempontjá
ból éppen oly rosszak, mint maga a 
háború. Egyik nap azt halljuk, hogy 
Oroszország Lengyelország iámadá^ára 
fegyverkezik, máskor hogy amaz álla
mok egyike, ameóly Ausztriának egy 
része volt, szomszédjait fenyegeti és 
hogy szomszédja viszont őt fenyegeti.

Béke nélkül nincs takarékosság. 
Ezért tették a konferencia programm- 
júban első helyre Európa békéje meg
teremtésének kérdését.

London, január 22.
Ltoyd George a nemzeti liberális 

konferencián ma tárlotta meg nagy be
szédét a westministeri Central Hallban. 
A beszédet sok ezer főre menő tömeg 
h'a;llgattá végig.

— Az egész világon tényleges békét 
kell teremteni, — mondotta Lloyd 
George — ha azt akarjuk, hogy a bi
zalom újból helyreálljon. Ez a fel
adat, amellyel minden korntáiny szem- 

, ben totálja magát. Mi a világ hely- 
| zete? Megrázkódtató és mindent össze- 
I ku .záló hálbaru van mögöttünk. Az 
I egész világ kereskedelme rosszabb hely- 
I zetben van, mint bármikor. Országunk
ban két millió koresiMnélküli van, az 

: Egyesült-Áltámoklmn még sokkal több. 
Miért? A vihlgon nagyobb szükséglet 
van árutok iránt, minit bármikor ez- 

: előtt, de kisebb a kereslet, ám nem 
azúrt, mert a vStág nem tudja termelni 
azt a gazdaságot, amely képessé tenné 
ez áruk megfizetésére, ha hiteteket le- 

j hetne kapmi: a hitel azonban bizalom 
' és stabilitás nélkül lehetetlen. A 
problémát, amellyel Nagybritannia és 
az egész világ szemben találja magát, 
egy mondatba lehet összefoglalni: a 
nemzetközi bizalom helyreállítása. 'Va
lamennyi ország bizalma az összes 
többi országokhoz.

PESTI SÉTÁK

ZáróraHárom
1878-ban szentelte pappá 
ifjút a lateráni templomban 
bíbornak. Első szentmiséiét a 
Péter-templombafn mondta.

18794)en a Valfré Sebestyén alapi*  
lotta Nemesök Akadémiájára iratkozott 
be. Felsőbb tanulmányainak befejezte 
vei Jacobini bíboros államtitkár mellé 
gyakornoknak osztották be,

■— Steretném én látni azt a kor- 
, mányi, amelyet támogatok — mon
dotta egyszer még a régi jó világban 
egy kuruc természetű országgyűlési 
követ. És ebben a mondatban nem- 

, csat a maga ellenzőid természetőrül 
tett vallást, hanem — en miniatűré 
fotográfiáját adta a magyar természet
nek is- Mi mindig ellenzékiek vagyunk, 
mi mindig szidjuk a kormányt. Ha 
erélyes —- zsarnok abszolutizmus van, 
ha nem erélyes — lehetetlen, csellengő 
a politika. Pedig a kormányok nem is 
mindig rosszak. íme, a Bethlen-kor- 
mány ellen mennyit tüzelnek. Hogy 
nincs szabadságjog. meg nincs jogbiz
tonság, nincs helyes adópolitika, meg 
tudja a jó ég, hogy még micsoda. Nem 
addig van a-, nagy jó uralmi Ne csak 
az egyik kezét tessék nézni a kor
mánynak, azt, amelyik nem ad. hanem 
a másikat is, azt, amelyik ad. 
Lám, a belügyminiszter most 
megint milyen kedves prezentlcl lep 
meg bennünket. Visszaadja nekünk, ja
víthatatlan lumpoknak — ha csak 
részben is — az éjszakát. Megtoldja a 
zárórát hatvan egész perccel, hatvan 
drága, ragyoogó perccel, éjfél után két 
óráig üldögélhetünk ezután korcsmá
ban, kávéházban, egyéb éjféli tanyán 
és szemünkben megcsillan ■ ■ • - 
idők emléke. Talán . . , 
Talán nem messze, már az idő, mikor a 
Netv-York kulcsát ,amelyet a háborít 
elején nagy keservesen kihalászlak, 
újra be lehet dobni a Dunába, mikor 
a kávéház kilincsét mentünkben, az 
első reggelizőnek adjuk, mikor a kapu- 
cinért megint fel lehet íratni, mikor a 
törzsasztalnál lehet veséket operáin*  
reggelig,, mikor hazaérne nem kell mái 
sperrgeidet fizetni, mert nyitva a kapu.

Hála a kormánynak, hála és elitme- 
» ------------- ------ —.........      .. rés- És nem kell szántszándékkal a

I nnbt cí IjíV kiséytetei, hogy a y^rző Európa ncfflíeteit különbség pclkiil ' Irgsiuulbb. kákán is csomót keresni,

_____ ____  ______... hihetően 
fíampolla ajánlatára, majd 1882*ben  
Rampolla bibornok, madridi mincius> 
mellé került titkári minőségben. Ugyant, 
a.kkor XIII. Leó púip.a titkos kamarásé 
sú nevezte ki. 1887*bep  a pápai állam*  
titkárrá kinevezett Rampollúval vissza, 
tért Rómába, ahol a pápai államtitkár^ 
tághoz osztották be, diplomáciai 
szolgálatra. lOOLben a pápa a bíbor*  
r.okkú kreált Trincpi helyettes állam
titkár utódjává nevezte ki, egyidejűin 
házi főpapjává tette meg. Ugyanakkor 
a Szent Péteretemplom kanonokja tett. 
Ezután már tisztán egyházpolitikával 
foglalkozott, közben Ausztriában is járt 
és nagy része volt a Lueger állal ala« 
pilolt keresztényszocialista«párt megles 
rengéséiben. Ez alkalommal meglátó 
gáttá I. Ferenc József királyt is.

IftOl-lien mint helyettes államtitkár 
a Vatikánba költözött. 1907-ben bo
lognai érsekiké nevezte ki X- Pius. 
pápa', aki c kinevezésével egyidejűén I 
püspökké szentelte őt. 1914. májusi 
25-én dr. Csernoch János magyar her- 
cegpriműtsal és esztergomi érsekkel 
egy napon bíborossá kreálta öt X. Pilis 
pápa és alig három hónappal ez. ese
mény után az 1914. augusztus 31-re 
üsszdliivolt bibomíoki kc.tkláve szep
tember 4-én pápává választotta meg. 
Aí uj pápa a XV. Benedek nevei volté 
fel. |

M» nő járt uralkodás elején szózatot 
intézett a viMg katoliku.vailroz, amely- j 

■ ben a békét hirdette és ezután egy- 1

1
- íz, .I-Iiyunuu,,

A nemzetközi bizalom az alapja a 
nemzetközi kereskedelemnek. Oly or
szág vagyunk, amely mindenekföíött a 

i nemzetközi kereskedelemtől füg£. Hitel 
nélkül nincs kereskedelem, kereskede
lem nélkül népünknek nincs- megélhe
tése. Terheink elviselhetetlenekké vúl- 

. nak, csőd mered a világ arcábft.
| A békének szilárd alapon, a vala- 

menyi. nép közt uralkodó jó egyetórté- 
] sen kell alapulnia.

Minél kevé8bbé avatkoznak be a kor- 
| mányok a kereskedőmbe, annál jobb. 

Mi zászlónkra ezrt kívánjuk Írni: Bé
kesség a földön és jószándék az embe
rekkel szemben.

Azok a férfiak, akik azt hűizik, hogy 
Európát kél-három éven belül bajaitól 

' meg tudják szabadítani, vagy nincsenek 
tájékozva a tényleges viszonyokról, 
vagy pedig félrevezetik közönségüket.

A franciaországi események bizo- 
nyit'jMk. hogy ennyi uralkodó gyanak
vás mellett mily óvatosan kell fellépnt. 
Egy ut van csak a cli eléréséhez s az 
előírja, hogy ragaszkodni kell aMios, 
hogy a nemzeteket a józan ész és nem 
az erőszak próbakövévé kell tenni. 
SzHárd a liitom. hogy végül is az em
berek józan esze győz, — én optimista 
vagyok.

Génuában most konferencia lesz, sok 
tekintetben a legnagyobb nemzetközi 
konferencia, amelyet valaha tartottak.

a boldog 
talán . . .
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HÍREK
A shimmy alkonya
A divatos táncűrii lelnek is meg van 

jnár a reakciója: lassanként gárdába 
tömörülnek a jóizlésü em-berék, akiket 
az ideggyógyászai körébe tartozó, uj 
láncok nem tudtak eltéríteni a régiek 
finom és diszkrét ritmikájától. Mintha 
megállófélben volna a ragály, mely az 
(>pi.sz világon végigvonult: a shymmil s 
VC[P együtt a többi beszámíthatatlan 
kreációt kezdik kirokeszleni a disztin- 
gvált emberek báltermeiből. Nemrégi
ben niég a villamos megálló előtt ejtett 
bámulatba egy fiatal pár, mely a síkos 
járdán. este tíz órakor, gyakorolta ma
gái a shim ínyben, g a bank irodában,' 
ahol a minap dolgom volt, a gépiró-' 
^asszonyt láttam &himimrzni a könvv- 
^ciöség lígyik aranyifjával. Most azt 

olvasom, hogy a tegnapi Protestáns- 
bálon vfesmtértek a nagyapák táncai
hoz s akik olt voltak, lelki felüdülés-1 
•nek mondják azt a finom és kedves 
látványt, melyben a farsangi éjszakán 
részük volt. E héten két bájos. fiatal 
lányt láttam a Vigadóiban, két szenzá
ciós hí-nctehetsíjgVl, aki hároan óra
hosszat gyönyörködtette a zsúfolt ter
met harmonikus táncával. Kovács 
Klára és Aüce: ez a nevük s biwnyo’, 
hogy sokat fognak beszélni róluk, ha 
megismerik őket. A zenének, izdránek, 
finomságnak, decenségnek éii művészed
nek csodálatos egybeolvadása volt, amit 
a két fiatal leány produkált. A? ősi, 
gracióziis táncösalün megérjék i lését
láttuk, melynek melódiáját vatameny- 
nyion a szivünkben hordozzuk. A bru
tális tánctéboly közepette a kuiltursilt 
jóizlés szigete volt a Vigadó nagyterme. 
Egy estére elfelejtettük a modem 
táncnak nevezett epilepsziát, mely min 
dig a mjigly-a körül keringő kannibálo
kat juttatja az eszünkbe.

— Zita királyné iiíazást. Génuából 
jelentik, hogy Zita volt királynő ma 
odaérkezett és este továbbutazik Lyon 
felé sógora kíséretében.

— Fercnezy Károly emlékezete. Fe- 
renczy Károly régi barátai Petrovk-h 
Elek, dr. Majovszky Pál, dr. Lázár 
Bélit, Ernszl Lajos, Mellei Simon, Lyka 
Károly. Molnár Géza, továbbá a művé
szek közül, akikkel együtt indult pályá
jára, Csók István, Iványi-Qrünwald 
Béla, Glalz Oszkár, Fényes Adolf, 
Hippl-Rónay József, Horthy Béla. Béli 
fokán és kallós Ede kegyelete*  ünne
pélyt rendeztek a Műcsarnok Ferenczy- 
Mállitásán. Megkoszorúzták Ferenc z.y 
Károly önarcképét a művész diadalmas 
gyűjteményes kiállítása alkalmából.
~ Az Általános Fogyasztási Jfcövctke- 

**t közgyűlése. A hónapokon út tartó 
ádáz és szcnvedclmes küzdelem után va- 
rárníip délelőtt Impozáns nyugodtsággal fi 
legnagyobb rendiben folyt te az Általános 
Fogyasztási Szövetkezet közgyűlése. A ki- 
kWött tagok és a szövetkezet sok száz 
lógja zsfuotósig megtöltötte az Aréna-nt 
k Denibinszky-utca sarkán levő hataUnas 
®ozihe]yiséget. Pcidl Gyula nyitotta meg a 
tóagyülést és beszédében hangsúlyozta, 
koSy a szövetkezeti eszme gazdasági szem
pontból mennyire fontos és mennyire ká- 
fos az. ba a szövetkezeti élcblxv politikát 
••vernek bele. Az Általános Fogyasztást 
következet kebelébe a kormány vitte bele 
1 Politikát és ennek bizonyára a kurzus 
roll az oka. Az ez áldatlan sok huzavona, 
iukj’v ílykóppen lejátszódott, a szövetke- 
•leknck sok milliós kárt okozott. A vc- 
tftőség kényszerhelyzetbe került akkor, 
•mikor paktumot kötött, mert ha nem fo- 
Mják el a kormány javaslatait és a ssö- 
retkczcli gondnokság továbbra is mikö
zben marad, ez. n szövetkezet végpusr-tu- 
^•t jelentette volna. Rudas János, Mar- 
’dnlts Lajos felszólalása után Rolten- 
'Idn Mór terjesztett elő határozati javas- 

amelyben indítványozta, hogy neo- 
l4t a keresztLnyszociqlistákat, akik 
1 _ rágalmai hadjáratot Intéztek a 
•tóvetkezet ellen, közösítsék ki. 
r,|bb kisebb jeleitőeégü indítványt tárgyal
ok még le, miközben a kiküldött tagok 
^Rejtették a szavazást és annak eredme- 
"M kihirdették n közgyüMg végén. A 

szerint leadtak Összesen 256 sza- 
" választották az ioazaatósásba

A nagykövetek tanácsaim 

utolsó figyelmeztetése Magyarországhoz
A Katonai szolgálati köteSezettség megszüntetését 

követelik

Az <l»ö ívüdőVi
telt, r.-zünei ntón a Fontátok voltak. front
ban. — Vas- «* j» fémmunkások S(.—Vér- 
hatom Sport Club (2:1). Barátságos 
mér’ózés. B^csi-ut. Bíró Aitspltz Márton. 
Jfjwági játékosokat swrerpettetett a V«- 
sas. amelynek különöséin a védehnc pro
dukált Stfí-p júfekot.

A Megvár UwÓ-SiúKmbsí’ vasa ma u 
délelőtt tarlolhi rendes évi közgyürc.fet a 
MVSX hclyiséyábmi, amcJyiM uj tisztikart 
is választoltak. Az egyesület elnöke ismét 
Rd.’rr A. Rdrin lett, rrig alefamó Kis? 
Ue át válaszVdták tmr«.

A taharniánukereskedők közgyűlése. A 
bi’dapeaü T»kar-?itónyik<tt<mk<-.dö'k Egye- 
. ii . !c lasá.uap délelőtt tartótja reude< 
évi kö'gyíiltfeú!. amelyen u Ftszlmjiüis a kö- 
xof.kerA volt: Elnök: Reiner Ignác. Társel
nökük: Készlet E'ivő, Stelninqer László. 
A-léhtökők Min Vilmos és Stelninget De- 
;sö. Titkár Szunyt Oszkár.

(MTI.) l’áris, január 22.
, (Havas.} A nagykövetek konferenciája elhatározta, hogy a s/.ö-vetgégeM»k 
budapesti képviselőit megbízza, tegyenek a magyar kormánynál lépéseket, 
hogy emlékeztessék a trianoni szerződés katonai záradékainak sí.ni előtt tar- j 
tásűra, főleg ami a katonai szolgálati kötelezettség mPÁ-’^önletéséi t.s az 
crdöőrök elbo<**dljhUát  Illeti s utoljára figyelmeztessék arra l»'»gy poíií.usan az 
ellenőrző bizottság határozataihoz kell tartania magái.

Farkas István (224). Kilajka Lajos (2ő5L 
Miakits Ferenc (236), Nagy György (26őj, 
PcidF Gyula (256). Puyer Károly (2281. 
Polliik Simon (232), fropper Sándor 
(?37), Reász Mór (250) hivatalos jelölte
ket. A minisz.tórium állal delegált Besse
nyei Ferenc vezérigazgató, Buday László 
egyetemi tanár. Láng József vezérigaz
gató, Kolozsvary Dezső népjóléti minisz
teri tanácsos, Samassn Aurél kereskedelmi 
miniszteri tanácsos és Tószegi Géza pénz
ügyminiszteri tanácsos 222—223 szavaza
tot kaptak.

— Kilenc és fél millió a Láthatatlan 
Vendégnek. A Láthatatlan Vendég esté
lyére lázasan folynak az elüké,r/üMek, 
Á nyomor enyhitiíséTc eddig tübb mint 
9 és fél millió korona folyt be. A >egc-' 
lyezett családok száma több mint 7000. 
Azonban még több ezer ilyen -súlyos csel 
van megállapítva. Ezen csalúdoiknafc .1 
segélyezése csak akkor válik lehetné*'  
gessé, ha a táfsgdalóm meg igen jolcns 
té-krt’ny összeget fog Huszár Károlyiak 
rendelkezésére bocsájtaui. Újabb kér« 
vényeket most már nem fogadnak el, 
mert az eddig benyújtott és több ezer« 
re menő kérvényre nincs elég fedezet. 
Lcgalá'bb még 3 iniMió koronára volna 
szükség, hogy a már jegyzett nyomorgó 
családokat a legestiélyebb acgitségíbeil 
lehessen részesíteni. Az estélyre bzolő 
meghívó jegyek szétkükl'ése már nicgí 
kezdődött és akik arra idényt tartanak, 
(le szerdán délig Jíéidiez nem kapták, 
csütörtökön és pénteken egész náp és 
személyesen vggy megbízottjaik utján 
átvehetik jegyeiket az (Arazúgiház Hi
sz. bizottsági termében. Bejára! 7. kapa'. 
Hétfőn délután 5 órakw a sajtóbízött- 
ság. kedden délután 5 orakor a 
rcndezöbizQti'tság, szerdán déiuiUrn 3 
órakor a hölgyiázottság és csütörtökön 
délután 5 órakör a z éllenőrzőbi zott súg 
tart íílcsit. Valamennyi filés a képvnsétó- 
luiz HL számú bizottsági termében 
lesz. Bejárat szinten a 7. kapun. 
Itt említjük meg, hq?y Áment Feropc 
nemzetgyüilM képviselő felhhamra és 
kezdeniónyczóséré Eleik areidmegyei 
község polgárai egg vagyon élelmiszeri 
ajánlottak fel a Láthatallan Vendég 
javára,

— Zákilny Gyula üüyíban a héten 
(Hint » llgyésiség. Ismeretes, hogy n 
királyi ügyészség a kiviloli panamák 
bÜHlórúböi ylcjldle a Mádat de. 
Zeöko Antal és Pákozdy AmlTás nem
zetgyűlési k((pyiseHik ellen a ennek 
folytán dr. Pless György vizsgálóbíró 
a mai napon .légzést hozott és a kél 
képviselő ellen a bűnvádi eljárást jog
erősen megszünteUr. E héten dönt az 
ügyészség d>r. Zákány*  Gyula namzel- 
gyüfei képviselő ügyéiben é» ugyan
csak e hét folyamán készül el a s*d»  
hatóság vádirata a kiviteli panamák
kal kapcsolatos bünpörtwm Warlóz- 
latotl Esküdt Lajos én bűntársai ellen.

— Leugrott a a.gndik amoletrül. A 
Vüröstnarly-ulca 45.. számú has negyedik 
emeletéről ogv 24 évesnek látszó isme
retlen férfi vasárnap leugrott es sromyel; 
balt. Holttestét a tör vén s széki orvoaapi 
intézel be vitték.

— Magolta • kutyája BókéwyirUtól 
ielmdik, lvQgy a Miarmegvet Hál küeaeg 
határában a maga nemében flgewwi kü
lönös, hnléion kfancneWW wcrencícttenwg 
történt, amelynek egv kutya volt nr oko
zója. Egyik falubeli jómódú gazda 6üM» 
társával vadászni meirt a határba. Dél 
fetó a tórsaaág egv coösxkunyhó elölt 
szalonnát pintuni telepedett le. A gazda 
is a iüz méné kuporodott és töltött pus
káját maga mellé helyezte- A szalonna- 
ríritás UhtáTá elpjött a vaslászkutía la &

gazdáját körülugrúndoz>.i. rálépcíl a pus
ka ravaszára. A fegyve'.' elaördiill és a 
nngyszc.mü söréítöltés a földön kuporgj 
gazda gyomrába, fúródott. A szerencséién 
enibt-r még a helyszínen kiszenvedett.

— Viuszautasitotta az. amnesztittt. 
Debrecenből jelentik: Kerekes Nándor 
pcslalisztet, aki a protelúrdi'k'íttt'ura * 
irj-ej! ;i< a debreceni posta politikai | 
megbízottja volt, a bíróság anu.iik ide
jén öt óvi börtönre Ítélte. Kereke«i ár
táblám ságál hangozniLva, ugvónok ujra- 
f'elvéleiét kérte, amit a bíróság el is 
rendelt é.» az ujuifelv ételi tárgyaláson a 
büntetést öt évről kellőre ‘Báltttotifo le. 
Kerekes ez ellen az ítélet ellen is t’el- 
lebi'zett a Táblához, amely a közben 
kiadott amneszlia-tendelatre való lji- 
vatkozásaul a vadait ellene elejfelte. 
Kerekes és védője azonban nem fo
gadták cl az amnesztiát és a tdfgyalús 
megtartását kérték azÁrl, mert szerin
tük az amnesztia-rendelőt nem rehabi
litálja a vá'dlotlat. aki i’elmenilö ítélés 
tel vár. A (kir. Ítélőtábla tanácsa azon 
bán,, minthogy vádelejfés történt, a 
kénest nőni teljcsitetie s megszüntette 
z eljíurúst Kerekes ellen, aki most fe
lettes lialósúgánúl ft-gjohui vizspVlalot 
inért maga ellen, hőgv ily módon tisz
tázza magái az ellene emelt vál^.. 
alóL

— A lakbér 8 tzázalókát kapják azon
túl a házmesterek. A Kcresztén.v Szo
cialista Házfelügyelők Egvesüfete vasár
nap délután a Szent István-Társulat nagy- 
termében gyűlési tartott' Pázsit Flamér 
az egyesület elnöke hejclenfetté a gyűlés
nek, hogy h legközelebbi napokban tel
jesedni fog a házfelügyelők egyik régi 
kívánsága ós megjelenik a snéktefŐvárcs 
polgármester ének hz a rendeleté, amely 
elrendeli, hogy a lakók a. mindenkori lak
bér 8 százalékát fizessék házmésterpónz 
gyanánt a házfelügyelőknek, Tühb felszó
laló kifogásolta a százalék alacsony voltát, 
inért szcrinliik vannak liiiz-meslerck, akik 
már cdág is 12—13 zzázakkot szedtek tel
jesen Önhhfalmüan. Ezután a gyűlés a 
házfelügyelők szervezkedésének, az egye
sületi helyiségnek és a közeledő yálasriá- 
sókón követendő niagatartásnttk kérdéseit 
tárgyalta le.

— A fogechnikusok a fogorvosok ellen. 
Vasárnap délélött 9 órakor az ország fog
technikusai a régi képviselőhúzban kon
gresszust tartottak, amelyen Lakatos Manó 
elnök megnyitója után dr. Palkovics Ernő 
előadó ismertette az 1911-os rendelet sé
relmeit, nmelyek közül a fogtechnikusokat 
legsúlyosabban érintő az, amely kimond
ja, hogy a gyakorlótól folytató fogtoclini- 

j kasoknak vizsgázótok ket’l és csak a vizs
ga sikeres letétele esetén gyakorolhatja 
tovább mesterségét. Az előadó határozati 
javaslata a fogteoljnikíjs-kérdéa végleges 
é» igazságos rendezése szempontjából 
szükségesnek tartja egy olyan fogtech
nikus szakiskola felAUttáaút. amMyet csak 
megfelelő középiskolai képzettség alapján 
látogathassanak, de amelynek elvégzése 
kötelező volna minden olyan orvosra néz
ve is. aki fogorvosi praxist akar folytatni. 
Ezen kívül módot kell nyújtani mtrtdazoik- 
nak a fogtechnikusoknak, akik már 191 í- 
ben működtek ezen a pályán, hogy le
vizsgázhassanak. A legtöbb felszólaló éle
sen ídkelt a fogorvosoknak a fogtechniku
sokkal szemben tanúsított ellonségps ma
gatartása ellen. A kongresszus az előadó 
határozati javaslatát egyhangú lelkese
déssel elfogadta.

— Vwonálmérgertv. HoftH Gizella. 22 
éves hivatanioknő vasárnap délelőtt Jő- 
zsef-ulca 51. sz. alatti lakásán veXóníi'lal 
megmérgezte magát. A mentők nyújtó llak 
neki orvosi segélyt és a iakásfi-n hagyták.

— A vaiárnapi labdarugómórkőzétck. 
Erzsébelfalua MTK—Postá^ Sport Egylet 
1:1 (1:0). Másodosztályú TjajnOkíág Er- 
zfébclíulyá. Erzsébet-utca. Bíró

A Jósul nNMnnjo
ÍS^!S3S"**»KI":  

tekftsán
i A háború, a forradaiuiak, a mérimtet- 
leu szenvedés, amit az em!>criség az utol&ó 
nyoíc csrtendőfceiT ^szenvedett, kBendi- 
tel’e a szegényebfjckel a normális élet 
valóságaiból As a btkbona, a epirrtizmiu 
és egyéb tudaííelekl. nmztikumok feJé so
dorta klKőnown a nőket. Soha oly jó fi»- 
leli-t nőni rsinüttak a jósp’;, „hívaÍ4os“ 

l spiritiszták és egvéb sw-ttiáinosak, akik 
a vigasztalan AlÁtiöt a tnlvüág rejtelmei 
iclá mcnküJüket alaposan megvámoljíck, 
— jófajta reális földi javakbaJf, pénz
bei). A íendőrlia^ó iágok k'úi’felh etet len 
szigorral üldözik' a 'élekkaifárokaí, azon
ban fajtájuk niojdnekvt küt'bhttíalan és gokn« 
Imi módra szapora.

A inipokb-an egy WWnös feljelentés ér. 
kezeit a fökapitányságni, melyben TV, 
Antahic úrasszony hírje olpanaszolja. 
Irogy az nrnő Sevc^ik Johanna jóshőiiéí 
járt Óbudán és ott ÍTlAtcs nyakéke el
lőni.

— Kérenb már napok úht sápadt, be
les volt a jefeségcni, inig végre ma be- 
vwHottí), hogy elveszett a nyakék. Eleihte 

( , ez félfeéfttMre odott aJkalmttf, mert /ele-
a^Jem nem akarta bewdőtnf, hogy hol 

vadak járt, amiből súlyos féltéktaiységl jelenet 
ttlmaat. Végül is az asszony ^rva ment 
hqza az anyjához. Két nap múlva jött 
csak Vissza és hevaUutta, hogy a jósnő- 
nél júrf.

Dr. Horvátit és Hiressy deleklivAk azon
nal M is mentek Óbudára és beiiaatífik ;l 
főkapitányságra Sevcslk Joluuiát és’ Hát, 
Sevesik .Sándor volt tengerészt, A hu a. 
monarchia hadlteugorószeténiél szolgált 
majd megszökött egy ilkliaí kikötőbe én 
olt az, angol zsoldos hadseregbe tépett. 
A háborn után hazajött és anyját, afki 
1'óslással foglalkozott, a íakirok hazájából 
iozott tudományával 1 kioktatta sok min

denre. A n mhidOii etíyM
esetben az volt, hogy a hipnotizált úhlozai 
Lókat ki<fosikbtták. {

A reudörsóg«n dr. Fgry Péter fogaimon] 
hnlTgatta ki a fiút és anyját. Mára kinyo
mozták a többi áldozatot is és a jősnő la
kásán megtartották a házkutatást t*'  
427.000 kofOM készpénzt, a két'döses 
nyaklókét, két brilliántgyürtt, egy női 
aranyórát és több kásebb-nagyobb értékű 
ékszert találtak.

— Azt jósaánlukból adták a látogatói; 
— inoudta az atózony.

-~ ... tessék csak megkérdezni tülük —* 
folytatta a fin.

Hffrv fopaluhuró- feltétté a bérdéit kéj 
elegáns unasssonynok. »

— Kérem igaz er?
— Igen hangzott egyszerre a &■ t as

szony stájúbóa — mt iiem is teszünk pa
naszt, meri amit Johanna jósolt, az mind 
beteljesült, « »

A rendBrsta mégis letartóztatta SevcsiM 
nét és fiút, mtfk kuruzitósMl foglalkozik^ 
és mert W. Antal fentartottg pmnMz^t. 1

ttóqigtorizte felé
‘ tárta, január ». 
ikrattfelrata.) Itteni poHttkaí 
at foglalkoznak a Btafiano- 
ItfoKttUjanak Mrdéoével éht 
■ajiön Tako Jonoscn bukása 
váUorátt Románia külpoliti- 
r áapcsotattMúl pedig közelc-- 

Azok a tááMdeeok, 
_ kapok a kisnntanl.

igycáorssággwi való saövelség, a Bún- 
kérdésének végíopes rendezése elku, 

fordufpak, nagy nyogtalnnsáaot keltenél, 
tótnál Is Inkább, ítiinlhopv Dúca, az nj 
román MHlgyminlstler toljeagik ísigeret’cu

(A MTI. e»l 
körökben soka 
kondó/iv 
nem fildjók, Vj 
nem jelent^ vi 
faijában, ezzé? —.^.— 
<Ióe»t NémetoffssMfl fetó, 
amelyek kai a Hiterálh 
n L<jiií ‘ *
síig k<

■i



mrrűí nwlo
-A zsidóMt 

mii nagyobb hatalmok ran 
mint a ilöerúUs koKzaktan"

.1 HtlIH Napló tudóaltófátóL —
VMároap áétesaa a bnrtai V«a«& 

mgyttnnarea ■ Barww-Mxivetwfc nxg- 
íuvásíra . fSvároá ipmvofc gyüMM 
tartottak, amHyen a nenuwtgyö^B napi
rendjére kitaaött ipartöcvény rmriari- 
Jávttl foglalkoztak, farkat Elek • Ba- 
ro—H&veWg igazgatója résztateaen 
•amertetto az ipartörvény retariöjin 
vanatkoeö törivényjavajsIaixX, melyről 
■negéUnpátotta. hogy a rtgtfiii ipartön 
vényhez képért némi betedfat jelent 
Bér a Mrvényjaivaslat teljes 'egtodben 
nem elégíti ki az, iparosok ‘ kívánságait 
m ez sok tekmfetíxia helyertntósre 
0B<nL Ezótán FrUuairt Mátyás Ml- 
zetgyülésá képviselő bera?U, rta m ipa
rosságot azerwzkodiésne hívta leL Mar 
iuuika Imre nemzetgyülért képviselő 
inditvaayám • gyűlés Írinirmitatta, hegy 
az ipertövény neviziójirta vomfkoTO ja- 
Mntatra nézve ésanraételeikirt nyom
tatna megküldik a neunetgyűMa mta> 
idén egye, tagjának.

A gyűlés kimagartlé pocija Brekg 
Károly felszólalása volt, aki etíaen ta- 
faAadt a zsidók élte m.

A uidók — isntmdün. — et akarják 
bakuztatni az iptirfőrvéng raviziójárál 
M6 törvényjaoquiat fárgyaláeátt umrt 
tadják, hogy az ^ok tekintetben a zeb 
dőb érdekei ellem irányai. A zsidóknak 
zna nagyobb hatalmuk van, mint a li
berális korszajzban volt. A zsidók akadá
lyozzák meg, hogy a keresztény iparo
sok és kereskedők hitelt kapjanak. Ki- 
ijeknrti és megígéri « keresmény iparo- 
•oknuk, hogy adüg xicsn nyugisz&, űrig 
nezn söuyrul neki a keresztény iparp- 
■ok és kereskedők j’ésróre olcstó hiteit 
toerezsriu

Belapoteat, Kálmán kaetamK &. 
(Bél emtán, akt az tpairtöiwéuy tár- 
gynlósát ma nem tartja tdanerOnek. 
Nytagodtsá*  idő és kor szüfaégka 
•hhoz, hogy ért a nagyfőntoaságn j» 
■oastaiot törvényerőre oneUék. Hibéz- 
taája. hogy a törváényjwvaelat nem 
Bondavkodik arról, hogy a Jamakerfel- 
mrt la tópesitéshez kössék. A törvény
javaslat — ngymood — bevenyéanrtt 
axmka. Ezen kijelentéire Ereky Ká
roly nemzetgyűlést képviselő fetagroO 
helyétől ta igy kiáltott: JÓM hemqtS- 
aartt7 Teáik megmodaml Bekno- 
tocaky Uhuén (folytatva). Azért, mert 
• keree&edelem érdekeit figyelmen M- 
atn hagyja. Végül Gregorö. Mntnake- 
■nrtény iparoaok országos möwtsdge 
■evében jelentette be, hogy csatlakozik 
■ gyűlésen hozott holározatokhoz. Ma- 
btmtai Imre nemzetgyűlési In^wiseK 
indHntnyűt a gyűlés elfogmüa.

NEMZKTI ROYAL
T*ta: Jtaet 121-JB. Kezdete tót 8-lter.

, A fényes Januári macr

Mladanűtt Kaphatdt

■f

A volt monarchia utódállamai tartóznak 
KAroly király ellátásáról gondoskodni KÜXBft*D

* nagykövetek tanácsának határosaié.
• költségek közösM ráhárateirik • 
Vélt nagyar-outrák monarchia utód*  

államaira.
A voN király személyes jövedelmei nem 
elégségesek ahhoz, hogy fedezzék ma
deirái költségeit, minthogy ezek napon
ként több ezer frankra rúgnak. (MTl.)

Pária, január 22.
(Homs.) A nagykövetek konferenciá

ja tudvalevőleg azzal a kérdéssel foglal
kozott, bogy kj viseli Károly király és 
családja madeirái tartózkodásának költ
ségért. A nagykövetek konferenciája azt 
a véleményt fejezte fci, hogy ezek ___ ____ ___ _______ _

Folyik a nyomozás 
a lisztpanamák ügyében

(A Hétfői Napló tadóntófáin.) A, el- 
látatlanak liretjórel lórténí hatalmas 
arényu visazacferek ügyében a rendőr
ségi nyvmooA, még mindig nem érire*  
aett el a döntö stádiumhoz. Szombel 
ójsrakn óta ionét töWb elűáHitas és «ri- 
zetbovéld történt. Előállítottak egy jó*  
nenű pékmestert, Hőbb ügynököt és há
rom srövetkezeti tisahtaeiöt, akik -cin*  
tén terrólreny résrt Tettek ■ a lisrtpana*  
máhtta. Az eddig örinribevell ta'letar*  
táztatett emberek vallomása alapján 
egyre szövevényeseWmek látszik ez a 
nagykiterjedésű bünhálózat, újabb és 
<xjaM> gyamrakok martinék fel egyes 
pékmesterek, teiménykeredkedók, állami 
szövetkezeti vezetők és üzérek ellen. 
Dr. Bartha rendőrtanáéMs vasárnap 
délelőtt folytatta a Mhal^áMsotat, 
amelyekből főleg annak < visszaélési 
oentramoak akart a nyomára akadni, 
amely iegfab irányítója és mozgatója 
azegéte:’csalási éendszamek. A reudeh**  
s^fock ■kertM .jpegállapitalti, hogy.az 
állam Ihrtje hamis utalványozás alapján 
körűn az egyes magáncégekhez. Megát 
lapították art K 'hogy az egyes fióksao. 
vétkesetekben a bűnös tisztviselők nem 
önmagoktól jöttek a hamis utalványo
zta gondolatára, hanem ás egész, ösa*  
lázi manőver Mikeséiben nogj'befolyásu 
aaemélyiaégek álláhgkL A /ókgpazíng. 
tápról mámap répgel hun detektív 
ment- U-ttt,- egyel mjannritott ftöpetke, 
tetetnél, pák ét iéfSiénffkeKit^ióihől. 
Itt « fogj«k vüsgátoi- á könyvelési tó. 
telrtoet, leto^Mják Öz üzleti levelezést. 
Igyekeznek a hamis utalványok nyom*  : 
dált felfedezni, mért reméhk, hogy ez 
stopon a bönszösetkezet vezet® U kéz. ’ 
rekaűluHk.

Vasárnapi magánforga|
Az értéktöudei nv.gZof 

szombaton javuk irányzat v<*  
hetó, de kötéa csak Cotmrg fc i 
vasúiban történt Vmárn^., , 
zat általában megezflárdult Áll 
.4750—75, Rima 2160—70. a 
eröstbben zzitórdtdtok. DolMr 
bati 678—90-re emelkedne ntáí 
06, márka 355—56, u 520—21, 
igen szilárd 1175—Sá ra ijg^ 
g°*  c fűk ezre. 8%—% ^ü.

*'-A '■ - • X , , ■
,» *»  W Ttartta — MapM — ta úrfo 

nluMMs Két amerikai film,
trtjeaen küKtabSzö egymáslót: m Uránia 
« lirti műsora Derűs romantika és hrtfet- 
lan kűmikan, árdékfeszlM regé jy és bizar 
amerikai eredétlség egyesül1 ebben a .pom
páé műsorban. Az Uránia a heti műsorát 
ismét a raadra (&, 7, ») időben mulatja be.

* A ytaariitafa a Mánk etilt ártani 
• te^fedvtitebb és'legsikeresebb darabok, 
a Báloány, a Zaza éá ar Osztrigát Aátí vül- 
takaznftk. Vusárnnp délután a Hattyú ke
rül srinre. Az-Agyafúrt köszörűst gger- 
mekrtőadáaul Mombaton .délután adják.

• A Mumr Színház szombati homo- 
tatója ünnepi enáélre lese az irorialom- 
«Uk és sánhúzaxak egyaránt. Szouiory 
Dezső U. - Lajos király ámű szánmüve 
költői «>^»é9eivrt, izgalmas cselekményé
vel egynöut a Márkus. Lásrió által terve- 
■stt hatalmas és stüezenü díszletek, kor- 
M jelmezek, móanészről a színház impo- 
Ufiló erejéről fognak tanúskodni. A du- 
nbot másnap vasárnap este megismétlik, 
k bemutatóig minden este Molnár Ferenc 
100-!k előedősához közeledő Srinhár 
tómű darabját adják. Most vasárnap dél
után a Búzavirágot, jövő vasárnap dél- 
^fa^a-FsAIrt játsszák 3 órakor mérsékelt

«• A Hamburgi mw/aMíony január 
»-én péntelmn kerül a Városi Színház 
tköaönsétte elé. ragyogó srereposstásiban 
fa pompás kiállítással. Pgjráts Sárival az 
élen Tteta Karola, örteg Flóra, Betegh 
Bébi, Mthdlgfl Júlia, Babocsag Erzsi, Bot
nyák Műm, Tímár Bs, Patkós Eszti, 
^ufló Imre, ar Operaiház kitűnő művésze, 
Srttíay József. Horti. Pdznián, Gábor

javfa hozzák- ötletet, tréfát, „nagyszerű 
táncol és gazdag érzelmességeL A szín
ház kővetkező hetét Sándor Erzsi kamara
énekesnő fellépése nyitja meg Hoffmann 
metél hétfőj, előadásával. Kedden é« esü- 
törtökön á Cigángbáró, vasárnap délután 
a Bohémélet megy Aquüa-Adler Adéljá
val. Szerdán a Próféta folytatja aoroaa- 
tát Pénteki® a következő hétfőig négy
szer ismétlik a Hamburgi menyasszonyt, 
melytől hatalma*  sókért vár a Városi 
Színház.

• A Klrály-cdnlifahM a jOvő héten 
minden este megismétlik Kálmán Imre 
világhírű Hollandi - menyecskéjének elő
adását, mondán yfazor a bemutató kitűnő 
szereptőfoet Most vasárnap dtíután a 
„Kék ma®ur“, jövő vasárnap délután 
János vitéz kerül snose 8 órakor mérsé
kelt. helyárakkal- '

• Baba*  Hu, Két ember 2&«0r. Her- 
eaeg Ferenc példátlan sikerű egyfdvaná- 

. sósai január 2&-én, saerdáe kertetek 
srinre 26-ö<tezör a Renafesaaieoeámbáz- 
ban Komjáthy Mária, Berkg Lüí, Qőth, 
Rajnai, Gózon, Virányi, Pethes Sándor, 
Patakg s-'-a. Jds Ldrór GidávaL Ugyanezen 
estén adják a Péter és Pál ópfi tegatóbb 
i^agy tetszést aratott Heretag-danfitat is. 
.Mindhárom ■ egyéelvonáeea még jövő -’rie. 
sárnap éa. jövő héMte is'műsoron ráb:i-

• Három órái át fog ecOtrtelendt Idt. 
tani hétfőn és aaombetott - a ■ 'llettaiw- 
aance-srinház közönsége, amikWf»< fék 
egér cimü bohózatot elevenítik fél; airitiy- 
«ek főszerepeit Mészáros Giú^ Kövárg, 
Várnai, Deuári, 7 W Mafe ittam 
és Vitónyi, jtStMzik.

• M«*  .Tinw M4M«M«kJa" bfe 
romwor, kedden, csütörtökön ée pénteken 
kerül .sainra Heveri Sándor ötietee ren- 
depfa&en e bétea is <■ Renafttaure safa 
háziban a premier eBarepoaztáséhen.

• A FUFi sorozatos előadásai folyta*  
tódnak * jőeő h éten is a Bteha Lm- 
sánhátbsrB, ahol a kitűnő operett teljesen 
betölti a modort. Most fa jövő veeávmp 
détatón is ezt adják 3 ófakor Vefaies fari 
brfyáraSaüaL

> A Gazdag leáay 7Mfat0r. Har 
madsror jubilál a jövő héten Atenrn Béta 
példátlan sikerű vígjáték*  ri BóMrési 
Swházhan. A kettmö darab sriauM tí- 
vételévd ipindea este műsoron vw^'iígyú 
szintén jövő raaórawp döu«n fV’tfcídea 
esti hciyárakW. Mart vasárnap délután 
A buta embert adják mérsékelt helyfaak- 
lka?,, jövő mombaton a négy rikenrt 14- 
újított Mámor előadását ismétlik meg.

♦. Hfaomórfa kaoagfa és taps jn«al- 
másza az Andrássy-uti Srirtbáx uj vígjá
téki müeorát,

•A Korda Stesdor vllágKMuMÓMt, aa 
Ábráid és Valósig (Serpetotts) cimü 
grandiózus méretű - filmalkotást péSdátlán 
lelkesedéssel fogadta a Renalssanée-mozgi 
szombati premierjének díszes közönsége. 
Hasábokat lehetne irm é remeikbe készült 
Ahnőriáx kvalitáséiról, mely ugy a rende
zés mint srifrsé és játék flrintétében a leg
nagyobb attrakciókkal vetekszik. A fősze
repekben Mária Poéma, Harry , de- Loon 
(S«fm. gráf), Atberto Capozzi, Várkongt 
Mihály és Szöreghg . Gyula megráztam 
nagyszerű alakításokat produkJálták. Tóm- 
boló sikert aratott a Fattg mint txakáct 
cimü páratlanul jó amerikai burleszk' is,, 
melyben ■ a kitűnő Fattg csodát müveét: 
felülmúlta önmagát. Ax előadások fa 6 és 
fél 7 órakor kezdődjek.

♦ Mozgókép Otthon. Htdler látván es
küje**  Hallaender Félix regénye 12. felvo
násban, ’ oly hazátlan hatást ért el, hogy, 
annak etoő hat felvonása 'alatt nem ma
radt szem könny néQŰQt Az utolsó felvo
nások azután a regényhez hiten a Hemr 
gesztelödést és a lelki megnyugvást hoz
ták. A műsor végén marit Amerika legfőbb 
burtesz/kje Zigottoval a főszerepben

1 „Laényszöktélő** ' (J félv.), i amely . orkán
szerű névétési viharokat keltett, (ft, 7, ».)

* A vakok mozgója. A Váfcokat Gyá- 
mohtó Oraz. Egyletnek • vakok javára 
VH., Hennina-ut 7. sz. alatt létesített Ho- 
merus-mozgója első havi működését befe 
jezte. Az egylet mindent elkövetett, hogj 
a közönség jól érezze; magát. Reméljük,! 
hogy a nagyközönség megérdemelt érdek
lődése nem^ főg elmaradni, ami a szegény
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l>an elértben' kerestek borát,
J—a—‘ L.. J, á>tsv~~ 

koronás egytrégárbon. Kou Óta 
megreappMű u MAWét, .M 
ár. 1450 áüamásny. A , _ 
cikkek körül a morzsolt tengeri 
3110—3120 boron, prompt szaís 
taama fcMH)óeill*>nvá*rod,  mát 
seMMera 2175—2300 Koal 
A zab Ara Budapesten 1550—1571 
rona mámánként, tatarmánaír 
1750—1780 K. Sötózpában rúna 
nálai, a korpa zsákkal együtt 11 
1100 K 100 kg-kéta.

seri duaántnH áfiomásokröl ‘XtfKh

_ MMtaWMrkénMtak ■ Koaarilw. 
Kcreskeértmi ás Iparkamara “ 
•mkeaoporlja BHtner Jáao. 1 marii’í 
dn«k elnSHele Matt ülést tartott, snwlya 
Bangha Ferenc fojabnart MMirtlai 

_• pódícur és női fodrászmnn- 
káfcnak a fürdőüzemekben vasárnap valí 
végWse, továbbá HoHóssy Irtván segédül- 
k®3 előadásával a kötelező munkabér- 
megáMapitáisok és kollektív szerződések 
kérdésével. Au fliés arra ar álláspontra hé- 
lye^édett,. hogy a fürdőiben a pedenr*  
arankák vég&ése vasárnap is megokolt, de 

fodráMnumkák megengedéséhezm« 
jártri hozzá. A1 kőtelező munkamegá&p- 
tás ób! koXektiv szerződések ügyében pe
dig főbbek (hozzászólása után u ez egy 
hangú felfogás alakult fci, hogy a mai kőx- 
gaádaeági viszonyaink között állami fel- 
eőbb beavatkozás cmek ioárov tehet. A' 
munkabér és Koltektiv szerződés a n® 
kaadók és munkások ügye, annak «nde> 
aése, úgy mint eddig, ezentúl b csak • 
Mt tényezőnek tartandó fenn.
_A BrtVtetrák Bank tókcemeUM. X 
Brrt-Osatpájr Bank és Kereskedelmi Mm* 
vta/(ásvaaóg, amely e hó elején az Angol- 
Magyar Bank bécsi fiókja és a Kóla et Co. 
bankház egyesűőéséből alakult, 350 mfBó 
korona alaptőkéjét az osztrák komát? 
engeddyéve! legközelebb 400 mAlió koro
nára émeM fd; ezáltal ar alaptőke d fog5*  
énri az alapítók által eredetHeg tervezett 
összeget. A Brit-Osztrák Bank megalskulá- 
sálkor aa AngokMagyár- Bank wicni fiók
ját év annak , bevált szervezetét, valamint 
a Kóla et Co. ban&ház folyó Üzletét vette 
át és; ezenkívül megszerezte z alapítódtól 
a WaSnersteasse 6. számú hataftnas palo
tát oly kedvező feltételeik mellett, hogy •» 
uj bank az aíkiívuntokkal az alapítók Ü*.  
tel befizetett 150 millió korona nyílt tar- 
tatókon kívül már alapitáarikar jelentékeny 
Jatena tartalékhoz jutott.' Az intézőt ver- 
tőségében az osztrák közgazdasági étet ki
válóságain kívül az Angol-riMagyur Bank 
kiküldöttei foglalnak helyet: e vezetőség 
már össaeáffitásárnál fogva is birfndtik 
arra, hogy ax Angol-Magyar Bank viem 
fiókjára bízott érdekek továbbra is 
zattan vódeteraben fognak részesülni. * 
mint értesülünk, a mostani alaptőkéén*-  
lésen kjvűl aa pj bank a folyó év cW te
lében még egy riagyobb tőkeemelési űmi- 
akciót tervez, mattal saját tőkéi Vnyegp 
sen meg fognak szaporodni.

A Patti Tfcscle uj szántának 
cikkét Bottű József, a nemzetgyűlés ri- 
etoöke itta a ambadkereskedeten*® ’; 
ezenkívül' érdekes cikket 'közöl a P®’*’ 
Tőzsde a lapváAatatok és a nyomdák har
cáról.
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