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A pápaválasztás

Róma, január 29.
A cfiplotnaciai testület tegnap meg

jelent a bibornoki kollégiumban ós 
jészvéléí fejezte ki a pápa elhunyta 
alkalmából. A bibornok-dékán válaszá. 
bán köszönetét mondott a részvétért és 
azt az óhajtását fejezte ki. hogy az uj 
Szentatya minél méltóbb utódja legyen 
az emberiség jól tevőjének, a részvét 
apostolának, a békepápának.

A római lapok a legnagyobb figye
lemmel kisérik a közeledő pápaválasz
tás előkészületeit, ügy hiszik, a ka
mara ujramegnyslása után a kormány 
k a parlament módját ejtik majd, 
hogy a kellő formalitások közölt mél- 
5Óan megemlékezzenek az elhunvt pá- 
[írói.

Teljesen bixonytatan 
a válastíójogt javaslat sorsa
JI Kisgazdapárt párthatározattal szögezi le álláspontfát az 
összes vitás hérdésehben — Hz ellenzék oítslmfictóvalfenye- 
getöázth — Friedricti és Zltndvássy támadása a kormány ellen

— A Hétfői Napló tudósMjától

elején hétfőn vagy kedden tartandó ér. 
tekezletén melyik felfogás fog felülke
rekedni, mert hiszen a kisgazdapárt 
képviseli a többséget és ilyetén a vá. 
1 ászt ó jognak egyes szakaszaiban is

•
Amikor az elhunyt pápáért rendelt 

Ulencnapos egyházi gyász letelik, meg
kezdődnek a könyörgések és szer'.artá- 
K>k az uj pápa szerencsés megválasz
tásáért. A megyéspüspökök intézkedése 
szerint most már „pro eligendo summo 
pontiftcc" misét mondanak naponta és 
ezért imádkoznak minden más misé
ben is.

A pápaválasztás megkezdését kővel# 
papon a püspöki székesegyházban ün
nepélyes énekes misét mutatnak be a 
Szentlélekről, viszont a konklavc tar
tatna alatt vasárnap és ünnepnapokon 

■ t délutáni istentisztelet alkalmával 
nyilvános imádásra kiteszik az Oltári- 
azentséget és a szent olvasót imádkoz
zék az uj pápa szerencsés megválasz
tásáért

Mihelyt Rómából megérkezik a hite
les hír az uj pápa megválasztásáról, az 
összes templomok harangjait negyed
órán át megszólaltatják. A pápává tasz. 
tást követő vasárnapon a püspöki szé- 
kesegyházakiban és az összes plébánia
templomokban ünnepélyes hálaadó is
tentiszteletek tartása kötelező, amelyre 
az összes helyi hatóságok épp úgy 
meghívandók, mint az elhunyt pópáért 
mondott hivatalos rekviemre. A hála
adó szentmise végén a Te Dcum-ot 
éneklik. Ettől a naptól kezdve a szent
misék kánonjában az uj pápa nevét 
kell a miséző papnak említenie.

A politikai élet minden érdeklődése, 
az egész ország közvélefényének osztat
lan figyelme kíséri a választójog körül 
folyó tárgyalásokat A helyzet még 
mindig tisztázatlan, mert hiszen a kor- , 
mányinak sem a kisgazdapárttal, sem a mindenképpen a kisgazdapárt akarata

! fog megnyilvánulni.
I Az ellenzék természetesen a legéle
sebb harcot hirdeti a kormány válasz
tójogi tervezete ellen. Különösen nem 
hajlandó semmiképpen sem belemenni 
abba, hogy a választók szárnál apas
szák, fálesen szembeszáll a nők válasz
tójogának megszorításával, tiltakozik a 
nők elleni cenzus ellen és semmiesetre 
sem egyezik bele abba, hogy a szava
zás részint titkos. részint pedig lajstro. 
mos legyen, különösen aggályok 
nyilvánulnak ft fővárosnak két kerü
letre való osztása ellen, mert azt alkal
masnak tartják arra, hgy a megosztás 
módja által a választók ig'zi akarr’á- 
nak megu.vilvánu!áca mechai’iriitas- 
sék, illetőleg olyan módon irán*.  ittas- 
sék, amely azután nem fogja híven 
visszatükrözni a főváros lakosságának 
politikai felfogását.

Az ellenzéknek ennélfogva, ameny. | cnea>

keirszténypártlal létesített megállapo- | 
dúsai nem tisztázzák véglegesen a? osz- 
szcs fölmerült kérdéseket, így példának 
okáért I

a titkosság sorsa változatlanul 
nyitva áll.

A kereszténypárt holnap folytatja 
szombaton megkezdett értekezletét,

a 
a 

melyen foglalkozni fog kívánságainak 
azokkal a pontjaival, amelyekre Kle- 
betsberg Kunó gróf belügyminiszter a 
szómbali értekezleten nem ndott kielé
gítő választ, illetőleg, melyek az idő 
előrehaladottsága feytán egyáltalán 
nem kerültek tárgyalás alá.

Különben Is a pártnak a belső 
helyzete olyan zavaró*.  hogy 
egyöntetű állás Foglalásról be
szélni sem lehet és akármit szö
geznek le mint a párt ál
láspontját. mindig csak egy 
csoportnak vagy egy árnyalat
nak egyéni véleményéi juttatják 
kifejezésre, amely vagy nem 
fedi a többi csoportnak felfogá
sát. vagy homlokegyenest ellen

kező irányt rnntet.
kérdés mindenesetre tisztázódni

nyiben a választójogi tervezőien nem 
történnek lényeges módosítások és kit 
lönösen a sérelmes pontokat nem ven
nék még a parlamenti tárgyalások be
fejezése előtt gyökeres rviztó alá,

a legelkescrcdcttcbb harcot hir
deti a kormány választójogi ter
vezete ellen és kész annak meg
valósítását akár obstrukcló ut

ján Is meghiúsítani.
Az ellenzék kijelenti, hogy nem ijed 
meg a tizenkétórás ülések bevezetésé, 
löl sem, mert amennyiben az obstruk- 
ció mellett határozna, ezt az üléseknek 
ilyen helytelen meghosszabbítása elle
nére is keresztül fogja vinni.

A Friedrich-párt e hő 30-án tartja 
nyilvános alakuló nagygyűlését, mely 
elé igen n?gy érdeklődéssel néz a poli
tikai világ. Ezen a nagygyűlésen fon
tos politikai nyilatkozatok fognak el
hangzani, többek özött Friedrich Ist
ván, aki beszámolóját fogja tartani, éa 
Andrássg Gyula gróf, akit a párt vezé
révé fognak választani, készülnek éles 

i támadásra a kormányzat és a rendszer

Újból Tripolisz
Róma, január 29.

Az Idea Nazionale jelentése szerint 
az olasz csapatok az arabokkal folyta
tott rövid tűzharc után T 
íti^ól rnearzdl^tlák ez fö/.í. 
telt Misurát. helységet. Az összeülő- 
z.s alkalmával in hány színes katona 
IMg'cbcsult.

Ez . -------
fog a jövő hét folyamán épp ngy, » 
aminthogy tisztázódni kell a kisgazda
párt választójogi felfogásának is. A 
kisgazdapárt ugyanis még szintén nem 
határozott a titkosság kérdésében és 
egyelőre nyílt kérdés az, hogy a szava
zás melyik módja mellett fog dönteni.

A párt többsége mindenesetre a 
titkos választójog hívének vallja 

magát
és isv valószínű, hogy a végleges állás- 

. .........I r<-^v>e. mit-

Jegyzőkönyv
Tószegi Freund meggyilkolásáról

t , ’’ X', 'osStó « » nMpMfct fogja m“-.Tr'p.. ».han ( A p.rt le,,utóI)hi w;ck«te- I 
i jn ugyanis, mint ismeretes, a nimisí-j

Oroszország Képvise’ői

ü-retaók ktjctenlette, hogy sem kor
mány. pártkórdést nem cmnal a 
szavazás módjától ós hogy a párt min. 
den tagjának módjában áll teiknsine- 
ret; szavát követ'-v úgy szavazni a tat.

a génuai Konferencián
London, január 29. ont tagja helytelennek tartja i , ' . . , _ -7 I."«kg..'íc.’uT

zikvai jc- uzt. nogy a .
bizottság ilyen nyílt formában w kifejezésre jus.

. • . -.7. n-H ínrblvánvozz!!.
(Havas,) Az Obse.rver moszkvai je

lentése szerint a nagyorosz 1 
hozzájárult ahhoz, hogy Lenint, Cslcsc- 
rint, Krasszint, Litvmovot, 
Vorsuskyt választották meg a szovjetek 
képviselőivé a génuai konferenciára.

Számos munkás, paraszt és tanuló 
tiltakozott az ellen, hogy Lenin elmen
jen u genuai konferenciára, meri élete 
a világ proletariátusa szempontjából 
fkokkal értékesebb, semhogy szabad 
tolna esrtlege^ merényletnek kitenni.

hoev a vélemények különbözőség:
ti MJlll . ................— . • .

són is ennek folytón azt indítványozza, 
hogy

a párt értékérteién rítussá inni 
eit a kérdést is a meghozandó 
határozatot. mint □ töblisémek 

véleményét tegye pártkérdéasé.
Ilyenformán a nyílt vagy titkos szava
zó. sorsa tulajdonképpen azon fordul 
meg. hogv -■> kissaatapf'vl a J"'6 hét

—- A Hétfői Hírlap tudósítójától. —
A kommunizmus bukása után 1919. 

augusztus 27-ikén Fonyódon dr. Tó
szegi Freund Albertét és Gráner Alber
tét kegyetlen módon meggyilkolták. 
Abban az időben olyan volt u ehlyzet. 
hogy a bűnesetei a sajtó nem lehelte 
szóvá és amikor mégis írlak az ügy
ről, akkor különböző nyomások foly
tán azt kellett írni, hogy Tószegi 
Freund Albert kommunista volt, nép
ítélettel mondták ki rá a halált éí ezt 
azt ítéletet hajtották rajta végre. Két 
napilap meg is emlékezett a gyilkos
ságról és az akkor stállingó hírek sze
rint azt irta a meggyilkoltról, hogy 
kommunista volt.

A cikkek megjelenése után a sze
rencsétlen áldozat felesége özv- dr. Tó- 
szegi Freund Albert né sajtópört indí
tott a szóban forgó cikkek miatt, halott 
ura emlékének megrágnimazá-d végett. 
E sa jtópöröhbcn a budapesti büntető
törvényszék <lr. Nagy Béla tanácselnök 
vezetése alatt működő büntetőtanács 

, már tartott egy ízben főtárgyaiéit, 
amikor elrendelte ebben az ügyben a 
felek kérelmére » valódiság bizonyítá
sát és evégből a tárgyalást elnapolták.

A tutajdonképeni főtárgyalás a mai j

halúlút. A sajlópört azért iné*  serfl 
szüntették meg, mert sértettként fellé
pett dr. Tószegi Ferenc, úgyis mint kis. 
korú Tószegi Erzsébet és Tószegi Fo 
renc, az elhaltak gyermekeinek gyámja, 

Dr. Zboray Miklós ügyvéd, mint * 
sértett képviselője, nemcsak tanukra 
hivatkozott a valódiság bizonyitásiinak 
kérdésénél, hanem indítványozta, hogy 
számos bünpör iratait és egyéb közok
iratokat is szerezzen be a sajtóbirósáft. 
E kérelmeknek annakidején helyt ad
tak és most már e sajtópör irataihoz 
csatoltak rendkívül érdekes okmányo
kat is. Ezek az iratok a beidézett ta
nuk kihallgatása után kerülnek lek 
olvasásra. Egyik nagyon érdekes do
kumentum e pörben annak a bízott- 
súgnak jelentése, amelyet Tószegi Al
bert, Gráner Albert és még egy harma
dik áldozat: Hamburger Ede. önkényes 
kivégzése ügyében küldtek ki. A család 
ugyanis nagy energiával forszírozta aa 
eset felderítését és sikerült kieszkö
zölnie, hogy egv vegyes bizottságod 
küldjenek ki a kivégzések ügyének’ 
megvizsgálására. Ebben a bizottságban 
részt vett: a hadügyminisztérium, a bel. 
ügyminiszterium. az igazságügyrninin*  
lerium, a fővezérlet és az érdekelt e«*-

napon kezdlMik. Azóta megváltoisotl , M kilMdilltie ’>■ A vegyes bízott- 
bünpörljen « sértett személye, mert o súg vizMgálntán:^ eredményéről tett 
yui.vs: ősként fellépő özvegy rdőkőzően jelentésében többek kozott a követbe 
meghalt. .Jóformán szvmcláltára vé- zökét írja: >
gezlék ki szerencsétlen férjét, a kiú’Iott 1919. augmzlus 
izgalmak Meggé teliét és ez okozta letartóztattak dr. Tószegi Freund



mrroJN^PLO
bérlét és Gránát Albertét és őket a 
csendörségi laktanyába szállították, 
ahol Hamburger Ede magánhivatalnok 
is fogva volt.

Dr. Tószegi Freund Albertné /ér/e 
érdekében egyrészt Soastlcs Nándor 
kormánybiztoshoz fordult távirati utón, 

ináwészt személyesen ke
reste fel Siófokon Horthy, 

fővezért
Este hat óra után megérkezett a tiszti 
őrjárat parancsnokához a kormánybiz
tos sürgönye, amelyben saját személyé, 
ben vállal felelősséget Tószegiért és 
Gránerért és

azonnal való szabadlábra- 
helyezésüket kéri.

Hajnali 3 órakor pedig Sibrik György 
főhadnagy jelentkezett,

Horthy Miklós akkori főve
zér parancsát hozva, mely, 
szerint a tisztiőrjárat pa
rancsnokát személyesen teszi 
felelőssé a két letartóztatott 

testi épségéért
ég felhívta őt, hogy addig ne 'döntsön 
az ügyben, mig az kivizsgálva nincsen.

Ezután leírja a jelenté^ hogy ugyané 
napon reggel hét órakor néppy ülést 
hivla/k össze az iskola udvarára és a 
szónokok meglehetősen zsidóellenes 
hangon tartott beszédeket mondtak- A 
beszédek után megkérdezték a több 
száz főnyi tömeget, hogy mi történjék 
a főbűnötökkel, mire a tömeg mind
egyike azt kiáltotta, hogy fel kell őket 
akasztani.

A jelentés Így folyta lőttük; Ezekutón 
;í tömeg a csendőrlaktanyához vonult, 
ahol a három letartóztatottat egyen- 
ikint kihívták őrizetük helyéről, amire 
a jelenlevők a foglyokat ütlegelve a 
helyszínén lévő fákhoz taiszigáltáK

ahol előbb Gráncr Albertét 
az egyik fára, majd dr. Tó
szegi Freund Albertét és 
utolsónak Hamburger Edét 
egy másik fára felakasztot

ták.
'A Tószegi 'Albert nyakába vetett kötél, 
miután a fára felhúzták,

kétszer la elszakadt de har
madszor Is felhúzták

"és az akasztást rajta végrehajtották.
Közben Tós-.tji Albertné sikoltozott 

jött a helyszínére és
Horthy főparancsnok ke
gyelmére hivatkozott, de a 
csendőrőrmesterrel elvezet

tették.
Megállapítja a jelentés azt is, hogy 

semmi adat nincs arra nézve, hogy Tó
szegi vagy Gráncr kommunista lett 
volna, arra sem merült fel semmi adat, 
hogy a proletárdiktatúrával valame
lyes kapcsolatban állottak volna.

E gyilkosságokból kifolyólag meg
indult a bűnvádi eljárás és a kaposvári 
kir. ügyészség 1920. év május 3-ikáu 
kelt vádiratával szándékos emberölés 
bűntette cimén megvádolta Német Jó
zsef földmivest kétrendbeli, Horváth 
István (gulyás) földmivest háromrend
beli, Zsiborácz József földmivest há
romrendbeli, továbbá Varga Péter fog
technikust Furics József intézőt két
rendbeli szándékos emberölés bűntet
tével. Ezek végezték ugyanis a hóhér
munkát, de ez a*  ügy főtárgyalásra 
nem került, merf’M tettesek Amnesztiát 
kaptak.

Dr. Nagy Béla tanácselnök reggel 
kilenc órakor kezdi meg e szenzációs
nak ígérkező sajtópőr főtárgyalását, 
amely hant ffz érdeklődés szinte ál
talános.

Delta Toretta márki
olasz külügyminiszter hétfőn utazik el 
a Parisban tartandó keleti konferen
ciára.

Ember küzdi az influenza ellen 

tsbizviiblzziH alyooformban

Wolff Károly élet-
Csillíry is Breki a nidóKírdést

— 5( Hétfői Hírlap tudósítójától. —
A Keresztény Községi párt na délután 

négy órakor Aréna-ut 25. számú iskola 
tornatermében nagygyűlést tartott, A nem
zeti ima elhangzása után Wolff Károly 
emelkedett szólásra. Kezdte azzal, hogy 
régebben a nyugatról idehozott jelszavak
kal, azoknak a közéletbe való beledobáló- 
val igyekeztek itteta a közvéleményt 
formálni, közhangulatot teremteni, de so
hasem akarták ezeket a jelszavakat meg
valósítani, mindig más érdekeket szol
gáltak velük. Beledobták a köztudatba a 
lilib érái izmust, a demokrácia, a szabadel
vűsig jelszavát, de ezekkel csak leplezni 
akartak egészen más érdekeket. Mi — 
úgymond — a népért, a néppel akarunk 
dolgozni. (Közbekiáltás: Nem vettük ész
re') Liberális és demokrácia jelszavakat 
említettek, de vájjon a legutolsó időkig 
kik uralkodtak Budapesten (Közbekiáltás: 
A zsidók!) A demokrata uralom itt egyet 
jelentett a zsidó aralommal. És akik a 
községi demokrata párt Ilivel, ma is ■ 
zsidó uralmat akarják feltartani és igaz>- 
ság szerint az kellene, hogy a nevük le
gyen: Községi Zsidópárt. Mi ennek a zsidó 
uralomnak véget akarunk vetni. Azt akar
juk, hogy Budapest a keresztény milliók
nak legyen fővárosa. Nevünkkel megad
tuk a programmunkat is. Amikor a Ke
resztény Községi párt az uralmat átvette, 
akkor az iskolák élén, a fővárosi üze
mek élén vájjon a nép állott-e vagy pe- , 
dig a Galíciából ide bejöttek? Régebben, 
ha valaki érvényesülni akart, la kellett ta
gadnia keresztényi mivoltát, keresztény 
érzését és egyenesen rászorították .arra, 
hogy belépjen valamelyik szabadkőmtves 
páholyba,

— Ránk fogják a gyűlölet politikáját 
Vájjon gyűlölet politikája az, ha*mi  azt a 
kényszert, hogy a p zabad kömi vess éghez 
tartozzék valaki, megszüntetjük, ha ml 
csak az arra valóságot nézzük!

A Keresztény Községi Párt első dolga, 
volt, hogy felszabadította a tisztviselőket 
a szabadkőművesek terrorja alól. Ma csak 
az érvényesülhet, akit képességei arra 
predesztinálnak. Az uj adók nem a bű
nünk, ez a szabadkőműves világ politika 
bűne, amely a háborút csinálta és amely 
csinátta utána a gyalázatos békét.

Rombolást emlegetnek a destruktív la
pok! Hát igen, leromboltuk a szabadkő
művesség őrhelyeit és fölépítjük a keresz
tény érvényesülés lehetőségének biztosíté
kait. Igazi keresztny politikái csinálunk, 
ami azt jelenti, hogy a kerosztény polgár
ság ér dókéit óvjuk. A destruktív sajtó ele
get gyaláz érte. Azt jelenti az ö támadá
suk, hogy kötelességünk Bt teljesítjük. Ke
resztény nemzeti ön- és fajvédelem ez, ezt 
akarjuk folytatni, ezt fogjuk szolgálni, 
mert mi keresztények akarunk maradni. 
Nem fogjuk megengedni, hogy eladják tu
lajdonainkat, nem fogjuk túrni, hogy faj
tánk elpusztuljon és helyébe olyanok jöj
jenek, akik nem értik apáink hagyomá
nyán. Harc ex élet re-halálra és még Altjuk 
ezt a harcot. Akik pedig ebben a harcban 
•‘j’enünk vannak, az a sajtó, amely a 
'.arcban ellőnünk ámod, nem fogja meg
érni a jövő győzelmét. Győzni fog a ke
resztény eszme cs a keresztény nemzeti 
gondolat. Ha mi.emellett kitartunk, akkor 
jöhet cseh, román, szerb, elveszett véreink : 
vissza fognak jönni hozzánk és feltámad 
a régi Magyarország. A szabadkőművesek
től várjuk vájjon a feltámadást? Attól a 
szabadkőművességtől, amely bennünket 
idejuttatott? Hogy tudna az feltámasztani. 
Budapest eddig nem volt magyar főváros, 
mulatói, sajtója, mind idegenek voltak. 
Ennek vége kell hogv legyen, a Keresztény 
Községi Párt végét fogja ennek vetni.

Ezután dr. Csilléry András fejti ki, 
hogy amikor a Keresztény Községi Párt 
fölvette a harcot a keresztény Budapes
tért, mindenütt a régi embereket találta, 
olyanokat tehát, akikkel keresztény poli
tikát nem lehetet volna csinálni. Ki kellett 
ezeket cserélni. S most támadják ezt a 
vezetőséget, támadják dr. Slpöcz Jenő pol
gármestert, támadják azért, mert hétpró- 
bás keresztény és mikor érző szívvel Bu
dapest nyomorgóinak a támogatására sie
tett, azt kiáltották feléje, Sipőcznek nem 
adunk, mert ö a keresztény politika em
bere. De a másik kéz a liberális, a szabad
kőműves, az kap tőlünk. Pedig az, azért 
a falat kenyérért, amit ád, súlyos ellen
szolgáltatást’ fog kérni. Felhördült a libe
rális sajtó, amikor a főváros elhatározta, 
hogy a villamosfársaságoknak felmondja 
a szerződést. Mi azonban tovább fogunk 
haladni ezen az utón, mert keresztény vá
rosi politikát akarunk csinálni. Kiszorítot
tuk a fővárosi iskolákból a zsidó fáimnál 
szellem prókátorait. A választásokról szól
va kifejti, hogy ha Budapesten tejstro- 
u*w  szavazás tesz, akkor csak intrwnzi-

halálharcot hirdet 
Í1 — Vtwonyi az oka mindennek 
gens keresztény elemek szerepelhesaenek 
a listán.

Utána Erekg Károly szólalt fok Beszél
nek — úgymond — királykérdósröl, köz
jogról, csak éppen közgazdasági kérdések 
nem juthatnak szóhoz. Ki ennek az oka? 
(A zsidók!) Nem a zsidó boltos, mert an
nak nincs ebhez való esze, hanem csinálja 
Vázsonyi Vilmos. Amióta Vázsonyi itthon 
van, aktuális fotyton a királykérdés. Vá
zsonyi az, aki összeveszejti i katholtka-t 
a protestánssal, a szocialista munkás! a 
keresztényszocialistával. Vázsonyi azelólt 
ki akarta kergetni a királyt, ha nem pa- 
rlroz neki. Most pedig folyton hozta be a 
királyt, .vülönbözö módon folyton felszí
nem tartja a királykérdést. (A hallgatóiig 
óriási taps'^a tör ki és percekig éljenzi a 
királyt.) A ^nagyobb tisztelettel viselte
tik IV. Károly srxemélye irázrf, de taktfkA- 
bó] idehozni CL W vepn’őgévou, hol info
képpen, ez migsoJT járja. A kírálykérdöe 
sel akarják elterelni a figyelmet közgazda
ság! kérdésekről. (Mi van a Hitelintézet- 
telf) A lisztpanama mögött is zsidók van
nak. Általában minden panamában, még 
ha a^t keresztény vállalat is követi el, olt 
találjak a zsidó vezérigazgatót és bizo
nyos, hogy találjuk a szegény magyart, 
akti becsuknak. Ez azért van így, meri 
■» tajfó meg van hamisítva. Amikor ö eze
ket szóvá akarta tenni a nemzetgyűlésen, 
nem juthatott be a bizottságodba és azt 
mondták: Te ellenzéki vagy! Nos hát ő 
most belépett a kormánypártba, így majd 
héjat a bizottságba is.

Mikor a szélhámos 
a tolvajtól lop

A (ellesett beszélgetés — A'vélet
len a detektív legjobb munkatársa

— A Hétfői Napló tudósitójától. —
Horváth Ernő dr., a szállodákat ellenőrző 

detéktivesoport helyettes vezetője, egy fő
városi orfeumban ügyeletet tartott szom
baton esí-e. Mellette egy páholyban három 
elegáns hölgy és két ur ült. A szünetben 
az egyik ur két hölggyel felment a bár
helyiségbe. Az ott maradt ur és hölgy, 
halkan beszélgetnek.

— Én nem tudom megtenni!
— Már pedig akkor minden a vtebeesik. 

Én nem akarlak kényszeríteni, EHz, de ha 
; nem teszed meg, — ezt fenyegető hangon 
mondta a férfi, —• akkor a rendőrség 
fogja folytatni a mi munkánkat

A nő fiatal, szép leány elsápadt és 
i összeharapta ajkát

— Jól Megteszem!
Csengettek. A közönség vhszaözönlött a 

nézőtérre, a zaj elült. Folytatták az elő
adást.

Az eltávozott ur a két növel visszatért. 
Az a nö, akit az ottmaradt férfi Eliznek 
szólított odahajolt a másik fiatal nőhöz. 
. — Magda! A fivérem tudja, hogy Tisle- 
r éktől te vitted el a gyűrűket. Bátyám 
megígérte, hogy visszaszerzi őket és sza
vát adja, hogy téged nem fog elárulni, ha 
odaadod, hogy ő visszajuttassa nekik. 
Nézd, ö Kisterüknek lekötelezettje s ér
deke, hogy nekik szivességet tegyen, vi
szont téged is szeret — igy tehát egész 
bátran átadhatod, nem tesz semmi bajod.

A megszólított nö egy ideig gondolko
dott, aztán halkan feleit:

— Rendben van, jöjjetek előadás után 
hozzám.

Horváth dr. ottmaradt és szemmel tar
totta őket. Óvatosan követte a Váci-utca 
22. számú házba térő társaságot és a kapu 
alutt várt a történendökre. Néhány perc 
múlva becsengetett. A házmesterné nyitott 
kaput.

— Mondja csak, kik jöttek az elébb?
— A Magda kisasszony, E isi érék neve- 

lönője egy barátnőjével, aki a Nagy Já- 
nős-utcában valami méltőságosnál társal
gónő és annak fivére, meg a Magda kis
asszony fivére. '

— Köszönöm. Az Eliz fivérének nevét 
nem tudja?

— Nem.
Horváth dr. nem tehetett okosabbak te

hát várt. Kis idő múlva jött Eliz és bátyja 
ős a detektív nyomukba szegődött.

— No ugy-e, hogy simán ment? — szólt 
a férfi, — nem volt okod félni. Tudtam, 
hogy más nem vihette el, csak Magda. 
Ernő ugyanis el akart utazni, rettentően 
nyaggatta pénzért, ezt töte tudom és azt 
ígérte a lánynak, hogy elveszi. Majd utaz
zék utána és Bécshen megesküsznek.

— És te most mit akarsz csinálni?
— Én? — felelt a férfi. — Eladom a 

gyűrűket Béesben. megérnek négymillió 
osztrák koronáJ.aj

Budapest, 1922, január 80.

— Igazolja magúi! — menydörgött i*  
a detektív és negyedóra múlva a két nő 
Reiner Eliz és WoMmttí Magda, valamint 
barátaik, vagy mint ök mondták, .fivé- 
reik“: Roth Márton és Kreznik Jarosíav 
Ernő utazó tolvajok a rendőrségen Ültek. 
A szélhámosok az ősszel ismerkedtek meg 
a lányokkal, Kreznik rávette ’ barátnőjét 
hogy lopja el asszonya gyűrűit. 
megtudta, hogy eltűntek a gyűrűk és ra. 
vaszul kicsalta azokat a tolvaj lánytól ha 
rűtnője révén.

A lányok elmondották, hogy a két férfi 
házassági ígéretekkel bolondította őket és 
Wohlmut Magda csak azért kipott hogy 
hányt-vetett uevelőnöi életétől megszaba
duljon és feleség lehessen. Mind a négvfi- 
két őnzgfcbe vették. B, A,

Hadirokkantuk 
az olasz üzemekben

Az olasz minisztertanács elhatározta, 
hogy rendeletéi ad ki, amelynek értel
mében minden magánüzem köteles 

] hadirokkantukat alkalmam

Ruiff Géza 
a vádlottak padján 
Üzleti ajánlat — sajtópropagandára 
és választási célokra — Hivatalból 
üldözendő kétrendbeli rágalmazás
sal vádolja Rulffot az ügyészség 
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A budapesti büntetötörvényszék dr, 
Vass Lajos táblalríró tanácsa a 
napra tűzte ki annak a bünpörnek a 
főtárgyalását, amelyben vádlottként 
Ruiff Géza szerepel. RulfT Géza okleve
les állatorvos. Közhivatali funkciót tel
jesített mint állategészségügyi fel
ügyelő, de ezen állása mellett a Mező
gazdák Állatértúkesitő Szövetkezedének 
a vezérigazgatója és az Állat- és T&- 
kannányforgalnii Rt. igazgatója is voH, 

1919 november közepe táján tár
gyalások folytak a Magyarország és 
Ausztria között létesítendő kompenzá
ciós ügyletek lebonyolításáról. Ezek S 
tárgyalások meglehetősen előrehala
dott stádiumba jutottak, amikor Ruiff 
Géza eljárt a nyugatmagyarországi 
kormány bírt osságnál és olyan javasla
tot tett, hogy a kompenzációs üzletek 
lebonyolításává! az Ő igazgatósága alatt 
működő részvénytársaságokat bízzák 
meg.

Egy alkalommal gróf Sigray Antal
hoz, mint Nyugat magyar ország kor*  
mánybiztosához fordult és a követke
zőket mndotta neki: |

— A kormánybiztosságnak bizo*  
nyára szüksége van pénzre, akár sajtó
propagandára, akár választási célokraf 
ezt úgy kell csinálni, mint mi szoktuk 
a minisztériumban. A kormánybiztos-*  
súg képviselteti magát a részvénytár
saságban, de természesen strohmaniX 
utján, aki aztán s jövedelemnek reá*  
eső részét a kormánybiztosságnak ál*  
adja.

Gróf Sigray heves tiltakozása után 
Ruiff Géza a vád szerint kijelentette, 
hogy nem panamáról van szó, de ei 
igy szokás a minisztériumokban is- 
Másnap Ruiff Géza Szombathelyért 
ugyanilyen értelmű nyilatkozatot telt 
Kimer Gusztáv előtt, aki a kormány
biztosságon Sigray gróf helyettese volt, 

E kijelentések miatt a kir. ügyész
ség fölhatalmazásra és hivatalból üldö
zendő kétrendbeli rágalmazás ciánért 
vádiiratot adott be Ruiff Géza ellen.-A 
mai tárgyalásra tanúképpen megidézte 
a bíróság gróf Siyray Antalt, Beniczkg 
Ödönt, Kimer Gusztávot, Fehéri Ais 
mand újságírót és Vass Lajost, a Me
zőgazdáik Szövetkezetének igazgatóját

Anglia elismeri 
Egyiptom függetlenségét

London, január 29.
(Havas.) A Weckly Dispatch szeriní 

az angol kormány hajlandó Egyiptom
nak függetlenséget adni, de csak azzal 
a föltétellel, ha a szuezi csatorna men
tén megtarthatja az angol őrséget él 
ha az egyiptomi kormány kötelezi ma
gát arra, hogy nem folytat angoteltenc® 
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Rávéház
Csak a múlt héten voltam olyan bá*  

tor — bár csekélységem teljes tudatá
ban — megdicsérni a hatalmas kor
máj hatalmas belügyminiszterét, mi*  
oelhody meqaándé kozott bennünket a 
záróra hatvanperces meghosszabbításá
val. „Wien wird bei Nacht erst schön", 
dalolja az édeskés bécsi Gassenhauer 

a budapesti polgár sem csekély ön
érzettel dúdolta utána népszerű or*  
(eum-kőmikusunknak: ,,Látta-e már 
Budapestet éjjelt..Berlin éppen 
olyan büszke a maga Nachtlebcn*jére,  
mint Páris a Grand Guignol-t követő 
ínyencségekre. .4 nagyvárosok, a kapi
tálisok tulajdonsága, hogy éjjeli Aletel 
élnek, hogy volt egy egész különálló 
kasztjuk, amely csak este ébredt és 
hajnalban feküdt, krizanténumof hot*  
dőlt a gomblyukában (Lord Chamber
lain) és monoklit a szemén (Oscar 
Wilde) és elüldögélt egész kakaskuko
rékolásig a kávcházban, vagy egyéb 
lokálban. ,

Lumpoknak szokták volt őket ne*  
verni nálunk, pedig bizony valónak 
köztük filozófusok is, akik jobban sze
rették a csöndes éjt a lármás nappal
nál, a lassú mozgást a tülekedésnél és 
ezért tolták hátra zsebórájuk mutatói 
ját tizenhét órával. De utóvégre egyik 
név van olyan jó, mint a másik és a 
lumpok sohasem tiltakoztak az ellen, 
hogy lumpoknak nevezzék őket, ők 
adták meg Budapestnek a nagyvárosi 
fűszert és ezzel teljesen meg voltak 
elégedve.

És ezért szállott elismerés a múlt hé
ten a hatalmas belügyminiszter felé e 
szerény hasábról, mert előkelő és adat 
koró gesztusával módot adott,, rá, hogy 
újra visszaguritsuk életünk vonatát 
keskeny vágányról a normál-vágányra.

De — mint néhai jó Mikszáth ur sze*  
rétté mondani — nem lesz uram ebből 
az országból soha semmi. Igaza volt 
Mikszáth Kálmánnak. íme, egy bel
ügyminiszteri ajándék és ahelyett, hogy 
két kézzel kapnának rajta: nem kell a 
kutyának sem.

.4 kávéházak — pesti dorbézolás 
csöndes tanyái — kezdik már egy óra 
után lehuzogatni a redőnyeiket és fél*  
kettőkor odajön az asztalhoz a könyör
telen főpincér:

— Zárunk, kércmássan.
De mikor odajön, nyájas olvasó, ak

kor már alig harmadmagaddal üldö
gélsz a fehér márvány oltár oknál, a eb 
9'iny rég hazament, a kasszatündér 
napi biláncot csinál, a pincérek borra
valóikat számlálják, a takarítónő kezdi 
felrakni a székeket az asztalokra. .4 
pikkoló elbóbiskolt egy farokban — 
Lencsés ez, ha méltóztatlk még emlés 
kezűi Molnár Ferenc egy vasárnapi 
krónikájára — és álmában hazavá- 
'jyódik.

■4 „harmadmagad" is csak becsület*  
kői tart már ki, mint a régi, posztján ' 
felejtett őrszem, bár célját maga >em 
látja. Kitart a vártán, mert, istenem, 
régi tradíciók igy követelik és mivé 
lenne a világ, ha senki sen\ tisztelné a 
régi tradíciókat?

— Fizetni ktvemássan — és az utol
fő mohikánok is veszik már kabátju
kat, mert vége: Budapesten nincs többé 
éjRli élet.

-4z utcák fényesek, ragyogóah és 
nem jár rajtuk senki, a bárok unottan 
ásítanak, az ivlámpák is csodálkoznak: 
wjjon kinek világítanak még?

Bocsánat, hogy ennyire meréstke*  
áem. de mégis csak megmondom: Kle- 
behberg Kunó gróf, excellenciád mél
tatlanra pazarolja ajándékait. Nem 
kll ez már nekünk, elfáradtunk, tisz*  
ínségesek lettünk, vagy elszegényed
tünk, ki tudná, melyik okból, de mi 
'flór munkánk végeztével — ha ugyan 
"an munkánk — haza megyünk és le
fekszünk. Mert egy élvezetünk még ma*  
radt. Aludni Aludni és nem álmodni

A LakAshlvatalnál mOhAdfi bírák 
lemondtak tlsztséáiikrU

láthatatlan erők és befolyások elgáncsolták Igazságos munkájukat
A Lakáshlvatal krízise

.4 Hétői Napló tudósítójától. — ! idézte elő. Az történt ugyanis, hogy a
A budapesti lakásnyomomság évek 

óta sok kalamitást váltott ki. A leg
több panasz a Lakáshivatal működése 
ellen hangzott el és már-már fogalom
má váll a Lakáshivatalnak úgynevezett 
tréfás döntése. Sok ankét, tárgyalás, 
rendelet és egyéb hatósági intézkedés 
próbált segíteni a fővárosi Iakásnyo- 
moruságon, de ma sem tartunk előbb, 
mint ahol két esztendővel ezelőtt vol
tunk.

Most aztán egy olyan váratlan eset 
történt, amely a Lakáshivatal krízisét

hírek

király
király, 
udvari

Kaszinó 
ma dél- 

meg 95-ik

— Zita királyné gyermekei elé uta
zott. Madridból jelentik, hogy Zita ki
rályné tegnap este Medina dél Cam- 
poba utazott gyermekei elé. A 
nét a pályaudvarra Alfonz 
Maura miniszterelnök és több 
uotabiliiás kisérte el (MTI.)

— A Nemzeti és Országos 
kögylilése. A Nemzeti Kaszinó 
előtt 11 órakor tartotta 
rendes évi közgyűlését Jankovich Béla 
v. b. t. t. elnöklete alatt, a tagok élénk 
részvételével. A közgyűlés megnyitása 
után gróf Szapáry József ügyvezető
igazgató előterjesztette a vúlnsztarány*  
nak a nagy Széchényi-alap megalkotá
sára irányuló javaslatát, ami telhetővé 
tenné, hogy a kaszinó a Széchényi*  
kultuszt tetteseikéi is támogassa. A köz
gyűlés a betérj-esalett javaslatot nagy 
lelkesedéssel fogadta, azt minden tek’nr 
tetten magáévá tette s e célból a 
költségvetésben az 1922. évre 50.000 
koronát szavazott meg. Elrendel!?, 
hogy évrőbávre ily összeget vegyenek 
fel c célra a költség vetésbe s elhatá
rozta, hogy’ a kaszinó összes tagjait 
körlcvéébén felszólítják, járuljanak 
hozzá ez alap megteremtéséhez, va
gyoni erejükhöz képest. Ezután Ük 
Mihály egyleti titkár felolvasta az igaz- 
glúság évi jelentését a kaszinó múlt 
évi mükiödési?lről. Elhatározták, hogy a 
Széchényi-lakomút a jövő vasárnap, 
február 5-én eslc 7 óraikor tarijálk meg; 
az cmlékibesztédet a *Széűhényb  serleggel 
kezében Széchenyi Emi! gróf mondja. 
Ezután megejtették a választásokat.

Az Országos Koszinő vasárnmp dél
után 4 órakor tarlolla rendes évi köz
gyűlését Teleki Pál gróf elnökiele alatt. 
Á közgyűlés megnyitása után Iloitsy 
Pál emíélkbeszéddel áldozott a kaszinó 
volt nags’nevü elnökt?nek, Wekerle 
Sándornak. A közgyűlés ezután egy*  
hangú felkiáltással .Wekerle Sándor 
örökébe az igazgatói állásra Nádossy 
Imre országos főkapitányt választotta 
meg, aki rövid l.^szAilben megköszönte 
a megtisz’telő bizaknat. A közgyűlés ez
után megválaszol la választmányi tag
jait és ezzel a közgyűlés véget ért.

— Zsitvay Tibor programmbeszéde 
Kecskeméten. Vms József Jndttismimwi- 
ter Bethlen István gróf miiMszterelnók 
képviseletében, aki gróf Kbuon-Héderváry 
Károlyné temetése miatt akadályozva vöd 
a megjelenésen, Czetticr Jenő, Fáy Gyula, 
Henaer István, Karaflát Jenő. Lovász Já
nos, Magyar Kázmér, Négycssy László, 
Pékár Gyula, sokorópátkai Szabó István, 
Oláh Dániel és Temcsváry Imre nemzet- 
Ryülési képviselők Mséretében ma dél
előtt Xsrtvay Tibor dr. volt főispán egy
séges párti jelölt támogatására Kecske 
métre utazott, ahol Zsitvay Tibor a Kecs
kemétről és a tanyákról egybegyüil több 
ezer főnyi közönség jelenetében mondotta 
d programmbesrédét. Kovács Sándor gaz
dasági főtanácsos pártelnök megnyitó ja 
után • rtépgyüléeen Vaas József kultusz
miniszter. Lovász János, ao-korópátkai 
Szabó István, Henrer István és Gaettler 
Jenő képviselők szólaltak föl. A kitü
nően sikerült programmlieszédet több 
terítékű bankett követte, amelyen Kecske
mét és környékének úgyszólván minden 
számottevő srctpéJyfeégc megjektó

.Lakáshivatalhoz beosztott bírák meg
elégelték a Lakáshivatalnál divó sok 
anomáliát és még több protekciót és 
elhatározták, hogy e tisztségükről le
mondanak. Nagy az elkeseredés a ia- 
káshivatali bírák közölt, mert az ö 
igazságra törekvő jogási munkájuk 
nagyon sokszor megtört láthatatlan 
erők és befolyások akaratán. Most az
tán megindultak a tárgyalások, ame
lyek azt célozzák, hogy a lakáshiva
tali bírákat lemondásuk visszavoná
sára bírják. 

— A zsemle, a tojás, a gj’ufa és a<. 
újság. Az öregebb generáció még em
lékszik a régi ujságkiadó-patriciusok- 
ra, akik nyolc fillérért adtak egy ncgy- 
venoldalas napilapot és milliókat sze
reztek az üzleten. Akkor hét zsemlyét, 
öt tojást, vagy tiz csomag gyufát ad
tak egy hatosért, s a pék. a fűszeres, a 
tojáskereskedő mégis megtudlak sze
rezni egy sarokházacskát E boldog 
idő óta megváltoztak az árak, a hízott 
liba hajdani áráért egyetlen tojást ad 
a szatócs, s a napilap egy száma talán 
többe kerül, mint valamikor egy’ ne
gyedéves előfizetés. És a szatócs még
sem szerez milliókat, az újságkiadó 
pedig álmatlanul tölti az éjszakákat, 
ment csak egyetlen napon nem fizet rá 
az üzletre: hétfőn, mikor a napilap 
nem jelenik meg. Az ujságkiadás ne
héz pályává lett, azt lehelne mondani, 
hogy altruista pályává. A három koro
nás ár, melyet valamikor elképzelhe
tetlennek tartottunk, súlyos gondokat 
ró a kiadók vállára, a folytonos defi
cit eret vág a régi tartaléktőkén s a 
helyzet oly reménytelennek látszik, 
mini Szovjet-Oroszország jövője. És a 
kiadók valami megható szemcr.neles- 
séggel, még mindig húzódoznak oz ár
emeléstől, nehogy az újságolvasó kö
zönséget terheljék. Bizonyos, hogy ez 
az ár nem maradhat meg. az is bizo
nyos, hogy a mai pénzviszonyok labi
litása mellett az ötkoronás ár nem je
lent sokkal többet, mint a háromkero- 
nás. A Világ most, igazának tudatában, 
huszárosán ketté vágta a gordivsi cso
mót, s minden közös akció mellőzésé
vel öt koronára emelte föl egy példány 
árát. Kétségtelen, hogy a többi u-jság 
is követni fogja a bátor kezdeménye
zést, mely fájdalom súlyos kényszerű- 
ség is egyúttal. A közönség, mely min
dent megért, szankcionálni fogja a 
gondokkal l..................... “
sát, 
nyitja, hogy 
hiszen tudja, nv^y ua ujviiiuk's rnegi -■ ----- ..vu.t.wa
igy sem jelent anyagi előnyöket, c&»k. la.^nev^h, l^nc°s menetekben, haneni j . n . r r ■ r, . - ... ■ L‘i nf l-/! — nn ni . i i 4

r, szankcióira m i iogia a ......... ......
.... küzdő kiadók elhatározd- i urak ncm tarka popirosltákkal tiszteiig 
a Világ mai kelendősége bizo-j me9 a hölgyeket, nem könnyed, sémi 

már is szankcionálta — ’nitmondó, de sokat jelentő légiességeta 
hogy az áremelés még I kel> hanem — kénsavval. És nemcsaí

a deficit apasztását. Bár már ott tarta
nánk, hogy megint tizenkét fillérért 
lehelne adni az újságol.

— Tratrficms járvány Sqmogymegyében. 
Kaposvárról jelentik, hogy Somogy vár
megye egyes községeiben az utóbbi idő
ben fellépett a trachomá néven ismert ve
szedelmes afrikai szembetegség. A babo- 
csai körorvos jekmtés szerint különösen 
HóTomfa községben terjedt el a vesze
delmes szembetegség, ahol legtöbben az 
elemi iskola tanulói közül kapták meg. A 
hatóság elrendelte a legerélyesebb óvó- 
intézkdéseket a járvány terjedésének meg- 
gátlására.

— Salgótarján rendezett tahácsu vá- ..............,
ros. Salgótarján nagyközség a mai na- Kuc Taitbouf-n. Séta közben jobb bo
gon. rendezc.lt tanácsú várossá alakult ! káján egyszerre olyan heves fájdalmai 
át. Az ünnepélyes alakuló közgyűlésen érzett, hogy útját nem tudta folytatni 
a vármegye notabilitásai élén Huszár; és kénytelen volt magát a legközelebbi 
Aladár dr. főispán és Pongrácz György Mlógytárba vitetni, ahol megállapitob

.... • . Polgár- \ fák, hogy a lábán kénsavtól eredő,
i mart seb van. Szegény Madame Ta- 
baureyr-t, a párisi divat legújabb már
tírját kórházba kellett szállítani, d 
rendőrség megindította a nyomozást, a 
párisi arszfánok pedig vagy egyéb szó-

alispánhelyetets is részfvett. 
mesterré egyhangúlag FÖrster Kálmán 
dr. volt poprádi polgármestert, ta
nácsnokká Horváth László dr.-t. fő
ügyésszé dr. Pollatschck Ármint, tiszti 
orvossá dr. Clemeptis Kálmánt és fő
számvevővé Bod& Jánost választották rakozás után fognak látni, vagy pedig 
meg. (MTI.) ..................................

— Trebltseh-Lincoln rendőri fel
ügyelet alatt. Newyorkból jelentik, 
hogy Trehitsch-Lincoln, aki a háború

alatt a központi hatalmak javára kém- 
kedett, meg nem erősített hir szerint a 
newyorki rendőrség felügyelete alatt 
áll. A Chicago Tribüné szerint pedig 
állítólag le is van tartóztatva. (MTI.)

— Felrobbant löveg. Az osztrák 
megszállás alatt ál’ő Borbolyán egy t‘» 
éves kisleány, aki egy fel nem robbant lö
vedéket talált a mezőn és az-zal játszado
zott, súlyosan megsérült. A sebesültet 
Felsőőrön vették ápolás alá. (MTI.)

— A szerbek kluíaritet’ák — 8ze» 
geden pedig kifosztották. Dr. varju 
Béla orvost a szerbek óbecséről, ahol 
praktizált, kiutasították. Az orvos pén
teken Szegedre érkezett és az itteni 
rendőrségnél nyomban feljelentést 
tett, hogy mintegy félmillió korona ér
tékű ruháját ismeretlen tettes ellopta! 
a Szcged-Rókus állomáson vesztegelő 
vasúti 
difcott 
mert 
illető 
múltú

vaggonból. A nyomban megint 
nyomozás eredménnyel járt, 

a fosztogatót kezrekoritetle. .Kg 
Bakos János 2(1 éves, rovott*  
géplakatos, akiről azt hwzik, 
nem ez az egyetlen bűn terheli

— Gyakorlat közben exclodáít kézi
gránát. Az osztirák mejft’állás alatt la*  5 
S'abadbárándon a harmadik és hatodik 
osztrák gyalogezred gépfcgyveroíwLagáí 
kczígránálokkal gyakorlatoztak. Egy ké
zigránát az egyik katona patroniáskáján 
megakadt és téves irányban explodálL 
Két tiszt ős négy katona könnyén meg
sérült. (MTI.) ;

— Elütötte a mozdony. Scihick Balázsa 
51 éves napszámost vasárnap reggel s 
ferencvárosi pályaudvaron a mozdony eV 
gázolta. Mire a mentők a hely színre éiw 
keztek, Schíek már kh-envedett. |

■— Nyitva felejtette a gázcsapod 
Klochner Istvánná 71 éves asszony, a 
RoltenJ)il?cr-ulci 44. számú Lázban lév® 
lakásán szombat este nyitva felejtette a 
gázcsapot és másnap reggel holtan ta- 
’áliták. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe vitték. ,

Wáscdcíztályu bajnoki tabdarugónráft 
kozés. A vasárnap ea-.vctlen bajnoki laibj 
darugóinérkőzé’-c n lóverseny-téri sporttá*  
lepen került eldöntésre délutál 2 órakor 
a Vérhalom Sport Club—Postás Sport*  
Egylet csapatai között.

A mérkőzést a Vérhalom csapda nyerte 
meg 2: 1 arányban közepes fölénnyel. Ai 
l'é'idő eredménye 0: 0 volt.

Confe.tÜ
A vidám, fékevesztett Karneválnak 

olasz városok ulán a múltban mindig 
Páris adóit legvcndégszeretöbb, legdé- 
vajabb, legszívesebb hajlékot. A Mont- 
martre utcáin lárvás grízeitek, pajkbl 
kolombinák felé repült a sokszínű con- 
fetti, kígyózott a hosszú, kecses röptű 
szerpentin. Érdekes hírt kapunk ma d 
városok királynőjéből, érdekes megvált 
(ozását a divatnak és kedvesen léhá 
diák-szokásoknak. Farsang van és aj 

kint a köznapi élet köznapi utjain, 4 
Boisban, az avenue-kön. Az utcákon 
sétáló, divatosan öltözött párisi hölgyet 
két újabban nagyon sok kellemetlen 
ség éri ennek a titokzatos eredetű szo
kásnak elharapózásával. Ismeretlen já
rókelők egy-cgy óvatlan pillanatban 
egyszerűen kénsavat csepegtetnek 
gyanútlanul sétáló nők divatos köpet 
ngegére. .4 kénsav — igy tanítja a 
vegytan — a legerősebb savak egyiki 
és igy lyukat éget, ahová ér, amit —* 
a hír szerint — igen kellemetlen mó- 
dón kellett tapasztalnia Madame La- 
baureyrnek, sétáluán mit sem sejtön d 

megmaradnak emellett, hiszen ufó- 
végre mégis csak a kultúra a fontos.

rendezc.lt


4 mrröt njvp>zo Bn<l»pr»t, ittt. jj

Befejezéshez közeledik 
a nyomozás

a lisztpanama ügyében
A Héiffii Napló tudósit ólát ól.

A rendőrség nyomozása a lisztpa- 
»úinia ügyében a közeli napokban vég
leg befejeződik. A nyomozással megbí
zott detektivesoportok még mindig a 
tujura és egyéb beszerzési szövetkeze
tei könyvelési tételeit vizsgálják át, 

• hogy az c vállalatoknál történt esetle
ges viszaéléseket földerítsék. Az ot- 
könyveit tételekből ugynais kétségtele
nül meg lehet állapítani a kiutalt liszt- 
mennyisgégek összegét, másrészt ellen
őrizhetik, hogy nem juloltak-e egyesek 
jogtalanul a hatósági liszthez.

A liszthivatalnál történt manipulá
ciók ügyében a rendőrség a nyomozást 
vasárnap fejezte be. Mint ismeretes, a 
detektívek itt kiderítették, hogy a veze
tőség gondatlanságából kifolyólag a 
személyzet több tagja hozzájuthatott 
az elhasznált lisztjegyekhez, amelyeket 
azután mázsaszámra adlak el az üzé
reknek és kereskedőknek. Vasárnap 
délben dr. Barlha rendörtanácsos a le
tartóztatott Csuka Árpád tanítót sza- 
badlábrahelyezte, mert megállapították 
róla, hogy nem mint közalkalmazott, 
szerepelt a liszthivatalnál és csak ki
sebb baráti szívességeket tett egyes ke
reskedőknek, de a liszljegyckkel üzö.t 
viszaélésekben semmiféle szerepe nem 
volt.

A lisztpanama ügyében letartóztatott 
terheltek közül több mint húszat kí
sértek át az ügyészség Markó-ulcai fog
házába. Itt dr. Kullmann Sándor kir. 
ügyész vasárnap estig valamennyinek 
ügyét átvizsgálta. Az álkisért terhelte
ket sorba kihallgatta és mindannyiuk

Színhez és nimnJíonsBR * Herczeg Ferenc agy felvon áewoai eze- 
epeinek a Rensif.sancc-Szinháx e

műsorán: a Babn-Hn, Két tonber, 
én Púi, ma, szerdán és 
.színre. Shaw pompás 
Fanny első czindarabjának, a kedd és 
fernirfiat c-jííe jut. Rajnai Gábor csütörtö
kön lép fel a /-aun-tian, Mészáros Giza 
pedig u jövő vasárnap a Kék egér-ben.

■■ SKdormsnn Otthonát játsszák feb- 
r.jún 4-én szombaton délután 3 órakor a 
Magyar Sziplnlzburi » Rákosi Szidi szi- 
iifanskolájúnak növendékei rendkívüli 
mérsékelt helyárrtkkal.

o Atlantis — az Urániában 4, Öó® 
'.jfi és Vi10 órakor.

* Mozgókép-Otthon. Amerika film- 
királynője, Priscllla Dcan az Elveszett 
■paradicsom-bon valósággal megbúvóké a 
közönséget utólérhctetlen művészetévé, 
amihez hozzájárul gjönyörii szépsége, a 
darab érdekessége és' e'sörangu rendezése. 
A 7 feJvonAsos mcstermün 'kívül a Ma- 
jomdetektiv és ő mint indtán van mű
soron.

* Liptai Imre vígjátéké,, a Jó fin, 
nemcsak a Renaissnnce-SzinhHZ legjobb 
erőit foglalkoztatja, hanem Kis Irén. Raj
nai Gábor és Z, Molnár Lásáti személyé
ben húrom vendégszereplésre is ad al
kalmat.

'■ A modern lovag Douglas Fairhanks- 
•ázvI és uz Erdő szépe Mnry Pickforddal 
a címszerepben a leggrandiózusabb ame
rikai műsor, mely naponta táblás házal

Az AgrlMls ég,,. A Hochta, i Sete,tér kölni eég különítő?.’. te^2- A 
DzimUkáni szerződd WlöH „ 
export-import rószvénytiraasúggal. A „1L 
litóxnni diffrenciék merültek tel. ami . 
tót származott, hogy nz Agrjcola a 
szerzett áruk eladási árinuk leHKu,.,,® 
sájnál a beszerzés köllségetól vélené. 
■kalkulálta. A UH cég rekiantóciS 
Agncolu. egyik igazgatója, g-óf ,4p “ 
Rezső Utján lerjtazleUe eK és az iLí? 
lóság P“PPenheim8X.
fried c nők Jete, alatt megvizsgálta a 
Mtózokat és.minden irányban alnptalanob 
nak nyilvánította. Tudtul adták ta * 
Pesten tartónodó kölni cég egyik to'.auU nosónak, Hochfetd Emilnek £ a ™ C 
védje, dr. Farkasházg Zsigmond tár-A. 
gában jelent meg az Agricoh igaM^. 
ganak ülésén. Amikor üzóbakerűlt a kört 
cég részéről, hogy- az ügyet bűnvádi útra 
akarjak terelni, az Agricola minden tár. 
gyalúst megszakított és beperelte a Hocl> 
fold és Scíhuster-céget a budapesti tőzsd*  
bíróságnál másfélmillió korona követelés 
erejéig. Erre beadta a cég a feljelentést ar 
igazgatóság . eEen, ezt azonban a királyi 
ügyészség elutasította é» egyedül aiva ii 
ditrányoxott vizsgálatot, hogy Crurfw 
Vince vezérigazgató eszközőlle-é a atím. 
luxusokat, vagy pedig a cégnek épjxm 
ügyből kifolyólag elmozdított hivatalnoka. 
A vizsgálóbíró a számlázás mcgíHIapiláw 
végett a könyvek és levelek’ lefoglalását 
icnddlte el, ezt azonban a vádtanács meg
semmisítette, a lefoglalás • iránti kérclon 
ektt3üitá«ával kimondotta, hogy a kiderí
tett tényá'Hús alapján semmi néven neve- 
zendö ok nem forog , fenn arra nézve, 
hogy az Agricola ellen bármiféle lefog
lalást lehessen elrendelni.

Az Agrtcola igazgatósága a következő 
nyilatkozat közlését kéri: Ar esti lapokban 
a® Agricola export-import r.-L ellen ten
denciózus közlemény jelent meg, amely
nek minden betűje tudatos és losszakaram 
ferdítés. Valótlan, hogy ellenünk a bíróság 
könyveink vagy leveleink lefoglalását rea-

heti 
, Péter 

pénteken kiírül 
vígjátékénak, a 

keddA Vfeaeinház • Itatének ecMiénye 5» 
Sárga keztgú szinrl ati bcmirt.dóju ksz. 
első előadások jegyeiért ostrom alá fog
ták a pénztárt. A bemutatóig n ZWZrúng, 
a Zúza és az Osztrtgás Mlci váRak-Jznak 
a müsortfn. Csütörtök délután u Liliom, 
szombat délután ar Agyafúrt köszörűs, 
vusámap délután h Bátrxtng kcTÜl srinre.

’ Szomory Dozeü II, Laico királya, 
melynek szombati bem-utetójw az idei 
színházi évad kimag.i.sló müvéuí esemé
nyének ígérkezik, e héten négy.izer szere
pel a Magyar Színház műsorán. Ma, wcer- 
fiáo, pénteken és vasárnap este mindouy- 
uyiszor a bemutató kitűnő szereplőivel. 
Kedden, csütörtökön és szombaton Mol
nár Ferenc táblás házakat vonzó Színház 
cimü darabja kerül színre. Jövő csütörtök 
délután a Búzavirágot, jövö vasárnap dél
után .4 kit; lordot játsszék 3 órakor, mér
sékelt helyáralkkul.

* A Hollandi menyecske 108-ik e!6- 
ad<ísa e hétfőn, negyedszer jubilál Kál
mán Imre világhírű A hollandi menyecs
kéje, akkor érkezik el lOO-ik előadása dí
szes jubileumához n Kirá’y-szinházban. A 
jubiláris estén a bemutató kitűnő fősze
replői lépnek fel: Péchy Erzsi, Somogyi 
Nusi, Nádor, Dénes, Latabár, Borosa és 
Györgyi. Csütörtökön délután A kék ma- 
zűr, jövö vasárnap délután a János vitéz vonz a Renaissance-Mozgóba. Az clőadá- 
kerül színre mérsíke’t hely árai mellett. I sok fél öt és fél 7 órakor kezdődnek.

a A Hamburgi menyacexony Wu- '
t tatója kedden, január 31-én lesz a Városi _
Színházban. Gazdag, művészi kiállítás, UF M

I pczsdilő zeneszámok és Pctráss Sárival nz ff&wJHL vl
élen műgonddal és szeretettel válogatót! ___
együttes várja a közönséget. Pctráss Sári _ x « ■
elragadó egyénisöge. Palló Imre pompás ! VflSamapi IT18081)10^810711 
ónoké, hódító férfiassága, Ti.va '' — r~ 
szédületes tánctebctsége, Sziklai 
'kifogyhatatlan ötletessége, Hortl 
Őshumora, Betegh Bébi, örley Flóra, Mi- 
hályfi Júlia, Patkós Eszti, Timár Ha. Ba- 
bocsag Erzsi, Rosnyák Jolán. Gábor Ernő, 
Tarnoy, Hegedűs, Simay, Pázmán kipró
bált össziútéka h vérbe'i operettelőadások

, iLa színvonalát mutatja. A
halast rendelő határozatot. Kettőt a le-1 keddi j emu tatótól kezdve a következő hét 
tartóztato'tak közül, és pedig Wcinin- valamennyi előadását a Hamburgi meny- 
ger Dezsőt és Weininger Bélát dr.' asszony fogtelja le. Hétfőn a Denevért. 
Kullmann ügyész szabadlábra helyezte,' 
mert u terhűkre rótt cselekmény ki
sebb jelentőségű és személyi viszo
nyukra való tekintettel szökésüktől 
ta rtani \ nem kell. A két Weininger 
azonban visszakerült a rendőrségre, 
mert az olt folvó nyomozás során az 
őrizetben tartott terheRcikl<cl saemibe-
MÍlcni kell őket.

A detektívek a nyomozást folytatták 
a lisztjegyeket előállító nyomdáh,’n Szász Ilona sv’nésrHnháciőkka). 
annak megállanitása végett, hogy i,t 
nem követtek-e el visznéléseket a 
liszt jegyek kel. Több munkát és alkal
mazótól kihr’hnttak, akik azt a föl- 
világositást adták, hogy a Hsrthivatal 
emberei leszámolt csomagokban meg
felelő ellenőrzés mellett vitték el a 
lisirt iegveket. A nvomozás itt ered- 
fnórvtelcnül végződött.

CSZ.

K arola 
József 

Sándor

1*1.  r ■ . ■■ 1W . INUI OSSZ fülelelőtt fenntartotta az előzetes letartóz- legmagasabb 
tatást rendelő határozatot. Kettőt a le-1 keddi i emuit

Az értéktőzsdei magánforgalom lsen 
csekélv volt és részvényeloben szomba- 
Ion is csak Rima, AHamvreut, Déh- ,oIna el, eUenkeiöleg, jogerfc hat,, 
vasút volt ax érdeklődés tárgya kötés rozultal etatasitottta az ily Irányú kéret- 
nélkül. Vasárnap csak valutákban vol< 5®V M^blzrok ennélfogva jogi Upvi^ 

_ , , , önkot, hogy a cikk szerzője es különösen
neixany uz»et, de megállapítható altalá- annak sugalm>azZ»ja elten rágalmazás és 
bán, hogy a .szombati erősebb gyengü-. lútelroutás vétsége miatt a bűnvádi eljá-

iio^zinig *ja  ic« nviHm ti jjciit wn.
1 csütörtökön déleién a Cigánybárót ismét
lik Aqnila Adler A dolinával. Vasárnap dél
után Travtata mc^y, a címszerepet Aquita 
Adler Adeline adja ezúttal is. i

♦ Németh Juliska, ltosval Rórtil, B4-I 
nóczyné, Vaszari Piroska, továbbá Bár
sony, Ka bős, Kertész, Malány. Gárdonyi | 
lépnek fd minden este ve. Andrússy-uíi jj. 
színház rendkívüli sikerű víg játék a műso
rában, melynek vendége Z. Molnár Lás IA 
és Jackó Cia magúnszámok'kal, továbbá

lés után „ Mny-, tódban javult. j
Dollár 672r—79—76,
lei .520—25, szoko! 1328—*-35,  osztráík 
ezres 8%—% fej bécsi kifizetés. 8Yö—%

........ I r.-L, gróf Pftpponhcim Siegfricd b. k. d> 
márka 354—56, nök> Cruder Vince s. k. vezérigazgató.

A „Hermát" Magyar Általános Váltéi 
üzlet R.-T. igazgatósága Ullniann Adolf 
l>áró elnöklete alatt tartott ülésében az 
10^0—üaletévre 10 százalék, azaz rész
vényenként-20 korona osztalék kifiizetését 
határozta cl, továbbá- hogy ar alaptőké
nek tÍKBiillió koronáról ötvenmillió koro
nára való felemelését fogja a közgyűlés- 

i nek javasolni. Az igazgatóság sajnálattal

loKven

óraikon

az liarmonilcus 
alkottad. Uram 1 
időnaip vlott wón- 
mestermüvodet. De 

mindörökké

Dr, Sebestyén Károly u magn 
é« ryarTrókvi Rózsi, Bözsi, 
Magda óe férje tfr. Pogány Fo 
rcno és Gvflryy nevében vérző 
fájdnlrmmnl tudatja, ho^y ar, 
imád ott. h?t-vc« az önfeláldozó 
rnvfl rw-’nón vtkó’V'

Dr. SelWn MroW Bak Hedvig
január 28-án szombaton. h'oa»- 
szas i»ronved&s után bőkén el- 
Mendcríilt.

A szív ós 
rém okén ele 
Mért kellett 
jel rombol nőd 
most és 
meg a Te nkwatód.

A tem*tés  hétfőn 
a '•A-orkeresrtun izr. 
baletts"házából )esr..

énr’nné. Bn»' Koma. dr. 
l-'enriR, Rzr'’Ő Ferenené, 

testvérei. 5-v. Knhn He^rlkné, 
Rak ,*«mánó,  Rrerö Ármin. 
Szépé Ferene. Frb-,"’"ni' Pál 
és rr’e. Sebestyén Ede, Sehe*.  
fvén P’-’kór te nele. dr. 8 eh es
tvén »tóz*ef.  teória*  Per’* én 

•*"»*.  és

Árutőzsde
A vasárnapi magán forgalomban ga- 
dHiuemück iránt nem volt érdeklő-

dc.,. csak lisztet és élelmiszert keres-1 'íámí/'Z
tok a kormánynak a nullásliszt kivi- j beit ügyvezető igazgató bejelentését, mely 
teli engedélyeinek meghosszabbítása, szerint más helyről eredő meghívásnak, 
folytán. Budapesti őrlésű nullás lisz- -- * •-«*•-»«-"«-«•  i-
tet 38.56—40.50 koronát fizettek zsák
kal együtt. Szilárd volt még a korpa, 
12(Wf—1210 K budapesti paritásban 
zsákkal együtt mázsánként. A búza 
névleges ára 2325 K volt állomáson, ger manón igazgatoneiyenesi oiwíuj's*5* 
Ilozs üzlellelen. Tengeri tartott gatóvú, Fleischmann Ernő és Nag^ Pál 
promptra 2130—2140 K, februárra J '* ....... ’ '

> 2175 K. Zab Budapesten 1570—1580 
korona 100 kgkint.

* A Gazdag lány minden esta a Bel
városi Színház rendkívüli sikere, Szenes 
Béla vigjátéka e héten is minden 
srinre kerCd. ’V ef-O ‘ ’":k r

• kőn és jövő •’j»rá.TB; ’él’ htn Szenes—.''.ó- 
sik nagysikerű darabja, A buta ember 
van műsoron 3 órakw, mérsé’kcJt hely- 
árakfkal.

» A Fi-FI 25 ötödször. Jövő csüiörtö- , 
kön Itoa a póratlaa sikerű Fi-Fi-r.th 

! 75-ik előadása a Bla-ha Lujza-vinhó-bán. 
a TK'gy8~e ál operrttet ezentúl is minden 
este játsssák, ugysrinten csütörtökön dél
után és jövő vasárnap délután is 3 óra*  

1 k<or rendes esti betyárokkal. _ ____  __
* Rendkívüli hanrvCT«e*yt  ad « Bn- legeiéit ügye helyes útra terelődött: az 

dapeatl Szlnifőnikus Zenekar n Váron! inlézrf igazgatósága tegnap 
Színházban csütörtökön, fcferuár hó í-f-1:? 
déTrlötto %12-kor Ábrányi Emil vezi'-uy’v- 
tóvd. A műsor kien>dkcdő porája liach- 
maninotT J1. zemgoraversenye, amit 5. 
Weisz Ilonka zongoraművésznő ad elő.

* Atlanti*  ax Urániában. Kút fiatal 
francia tiszt, mindkettő igazi férfi szépség, 
indul neki a Sahara végtelen sivutagjáT.aic, 
bőgj’ nyomára akadjon társainak, akik 
titokzatos módon tűntek cl a homokten- 
gerben. Bolyongásaikban félelmetes, vad 
szikla renget qíbe tévednék. A luirhuigibun 
töltött éjszaka utón különös az ébredí- 
sflk: i’lntos sznlónban vannak, selymes bu- 
torok kös-ötl, néma inas készíti elő a lan
gyos fürdőt számukra. A két Oszt bármi!:.i 
hol vannak. Mély meghajlással jelentik ;

este

‘ A Pénztatézetl Központ nieg- 
kezdtí' a Nemzeti Hitelintézet revirló- 
ját. A Nemzeti Hitelintézet sokat cm-

.... „ ... azzal a
kéréssel fordult a Pénzintézeti Köz
ponthoz, hogy hogy az intézet tartson 

j revíziót. A Nemzeti Hitclintéict kervé- 
| nyének beérkezte után Pásztor Miksa 
vezérigazgató-helyettes nyomban in- 

I tézkedetft, hogy megfelelő ríevizori kar 
j kezdje meg meg a Nemzeti Hitelintézet 
ügyvitelének és státuszának felülvizs- 

i gúlását. A további teendőket természe
tesen most már a revízió eredményei 

i fogják megjelölni. A Hétfői Napló 
! munkatársa ez ügyben, a Pénzintézeti 
j Központban ma a következő iniormá- 
[ ciót kapta: A Nemzeti Jlitelintéze1 

............ vroi,„„ • igazgatósága a különféle hírlapi közle 
nekik, hogy már 'várják őkel f várja ' fények következtében az intézet hitel- 
őket a titokzatos hatalom, e^y. szépséges életéi súlyosan érintő körülménvek 

‘ folytán a Pénzintézeti Központhoz for
dult u tényállás me”állani!áxa és az 
intézet fenntartását, célzó kibontakozás 
lehetősége inek inegtérepUése végett. A 
Pénzintézeti Központ ezen megkeresés
nek készséged, tett eleget, munkáját 
rnri! is kezdte azzal n céllal, hógv az 
intézetben reilö gazdasági és nemzeti 
vonatkozásokat ;nz intézel helyzetével 
indol np tor•<'!'-'« megóvja to
vábbi vAhúgoi oJákuláetót, (

asszony. Atlantit kirá'yuöje, Anffnen, a 
régen letűnt mesebeli világrész úrnője, a 
neptuni uralkodók utolsó sarjadéka ... 
várja őket, hogy férjet válasszon közülOJc. 
Amikor ez a film PiirWmn oMsxőr meg- 
ie’ent, soha nem Ütött szenzációként fo
gadta a sajtó és közönség egyaránt. Azóta 
világhíressé lett- Huszonöt millió i’r-iorkha 
kerüM a film eíőúMHása ... Az Erdnűi eb- 
l»en » filmben nyújtja közönségének az 
évad ’egnagyohb alkotását. Az olőadásoík 
I, XA-. X8 c*-  ’4H> íTaittM keidéinek 1

eleget téve, az intézet kötelékéből, mely
nek felvirágoztatása körül kiváló érdi?' 
meket szerzett, kiválik. Az igazgatóság 
óhajára Hámos igazgató az intézet érdek
körébe tartozó vállalatok vezetésében to
vábbra is résztvesz. Az igazgatóság Bér- 
gór Márton igazgatóhelyettest oMtúlyígSfr 

. guíóvű, Fieíwninarui Ernő és NngM "»1 
dr. cégvezetőket igazgatóhelyettesekkel 
Halász Ferenc dr.-t cégvezető főtitkárrá, 
Máté Miklóst, Neubergcr Bódogot, Röiuer 
Miklóst és Schulmonn Emilt cégvezetőkké, 
végül lkjain Istvánt tőzsdemtézőve ne
vezte W. Katinkó Kftnoly igazgató sok övi 
eredményes működés után nyugdíjba vo- 
miit.

A Pesti Tőzsde ni száminak verérok*  
két Friedrich Litván illa a bankjegysza*  
poritiisről, Valutntérképet közöl <i lap a 
vNágl>falcokrói, a bankcégek szaporodási- 
cnól. esenfetót érdekes cikkel közöl a Néni*  
zeti Hitelintézetről.

«SFÖBAROSl OflFEUM í'.'»
Mtü CSA k RÖV D «»K. G

A pompás Januári műsor eielétöl-végéfg re»ckivö< 
mutaftiéo.- ■

NEMZETI ROYAI. ORFEUM
Telefon: József 121-68. Kezdcfe fél 8-kor.

A fényes Januárt műsor Dtolső napjai
: ma nOMEDIH = u-S“ 

* januári műsor
Roll As Stolnhardl faliapMva*  I

Elflsdás kezdete este M 8 órakor 

» Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Tórsszerkesrtök:
Dr. ELEK HUGÖ 4, PAJOR MÁTTÁS

VMAttOZIM JUT" SUOAPMT.


