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4 német sztrájk)
Berlin, február 5.

(Wolff) A birodalmi kancelláriában 
3 kancellár ehvö'klésév’el megbeszélés 
xolt, amelyen a kjonmény tagjai s a 
;ormányban képviselt pártok vezetői 
wttek részt. Egyöntetűen az. a nézet 
uralkodott, hogy a helyzetet továbbra 
ú, az összpolilika, főleg Németország 
helyzete szempontjából kell megítélni 
a külfölddel és a világgazdasággal' 
szemben, noha Berliniben a két sztrájk 1 
■gvbeesése a la'kósság Szempontjából 
különösen rossz viszonyokat idézett 
fin. Egyetértettek abban, hogy a kor
mány álláspontja a sztrájkkal szem
ben nem változott.

A vasutassztrájk siettette Berlin saen- 
tllátásának már a sztrájk előtt is fe
nyegető válságát. A városi müveknek 
csak pár napra való szénkész let ük van. 
Egyes gyárakba és több öntődében a 
azénsziiliség miatt leszállították az 
üzemidői.

A porosz szénközpont e hó 6-ától i 
lefoglalja Berlin területén a szénkeres- 
ideiem minden nagy értékű tüzelő- 
ínyig készletét, hogy biztosítsa a min- I 
jennapi életre. Legszükségesebb üzemek1 
szükségletéi, mert a vasutassztrájk. és 
a viziulak befagyása következtében. 
rindpn szállítás megszűnt.

A berlini városi munkások sztrájkja 
következtében ma reggel beszüntették 
a villamossági és vasművek üzemét. 
Berlinnek gázzal való ellátását a mini
mumra korlátozták. A közúti vasutak 
már tegnap este 10 órakor beszüntették 
az üzemet. A városi forgalmi eszközök 1 
közül csak a magas és földalatti vasút 
közlekedik. Ezeknek saját erőmüvi te- 
opiifk van. Az aiutóomníibusxok szintén 
közlekednek.

Berlinben a sztrájkhelyzet lényegé
ben változatlan. A berlini gáz- és villa- 
moasági müvek sztrájkja miatt számos 
pályaudvar világítás nélkül maradt A 
pályaudvarok vizállomásait is bajija 
sodorta a vízmüvekben kitört sztrájlk. 
\ szűk síé" üzemel továbbfejlesztik. A 
Bcrlin'ljől kiinduló vonalakat legalább 
nagyjából mind (bejárták-

Bezárják az élelmiszerüzemeket

A kézművesek szövetségének ehlök- 
vye mint a ^poj. jelentik — az ál- 
•ilános sztrájk érdekében rad&káliis ol-

! |l megindított propaganda elleni 
k !<l. .iil azt a határozatot hozta, hogy 
3/ általános sztrájk kikiáltása ereién 
Minden kézműves üzemet, ar, élei mi- 
«crüzemet is bezárnak.

Ménben Is ldtBrt a sztrijk

Karlsruhe,. február o.
' <>lff) A karlsnjhei vasutdga2gfrtó- 

'JX közlése szerint ma éjjel 12 órakor 
Men&en is kitört a vasutassztrájk. 
Hlsö- és Köz.épbadenben a vasúti 

éjfél óta tétjeim KOMel A 
Winikai segélyt felhívták s azt terve- 
Iik’ '“Ogy rágrohajtjük a szükség- 
forgalmat.

MegfiosszabMíjáít a 
nemzetgyűlés manáá'iwnát

Lényeges módosítások a választójogi javaslaton

A választójogi bizottság általános vi
tája szombaton este váratlanul véget 
ért. A 'bizottság ellenzéki tagjai a késői 
óráikban nagyrészt eltávoztak volt, 
amikor Simonyi-Scmadam Sándor fel
tette a kérdést, hogy elfogadja-e 
a bizottság a javaslatot általáuosság- 
ban és igy a javaslat simán keresni ül - 
ment. Ez természetesen távolról sem 
jelenti azt. hogy a javaslat a mai for
májúiban törvényerőire emelkedik,

mert ennek nemcsak az ellen
zék van ellene, hanem a ke
reszténypárt és az uj egysé
ges párt jelentékeny többsége 

Is.
A titkosságot illetően máris kötelező 
ígéretet tett a korány, hogy ezt nem 
teszi párlkérdéssé,

a gyűlések megtartásához 
szükséges tiz ajánló számát 
is négyre csökkentik, a „meg
bízható" szó pedig elmarad 
a javaslat eredeti szövegezé

séből.
A kisebbségi képviselet kérdésiében is 
erős ellenzéke lesz a javaslatnak, mert 
még az egységes pártban is sokan van
nak, akik belátják ennek a követelés
nek jogosságát. Nagyobb vita várható 
a körül a kérdés .körül is, hogy hány 
kerületre ossizák fel Budapestet és kör
nyéket.

Mindebből következik, hogy a Ház
nak fizikai ideje sínes február 16-rká.íg 
végezni a javaslattal,

arról a gondolatról pedig tá
mogatóinak egyenes követelé
sére letett a kormány, hogy 
a javaslatot oktroj utján lép

tesse életbe.
A vasárnapi reggeli kapóik ugyan 

még arról adtak hirt, hogy oktroj ér
dekében gyűjtik az aláírásokat és ér
tesülésünk szerint ez meg is felelt a 
tényeknek, azóta aizonban olyan so
kan és olyan tekintélyes politikusok 
jelenteti ók ki határozott ellenzésüket, 
hogy ezt a torvet ma már meghiúsult
nak lőhet tekinteni.

Úgy halljuk ma, hogy a kormány 
ciblxsn a kérdáá>en

n közel! napokban kötelező 
kijelentést Is szándékozik 

tenni.
A Ház mandátumának meghosszab- 

tatásával tehát mint befejezett tény
nyel számolnak politikai körökben. Azt 
természetesen, hogy a nemzetgyűlés 
február tízenJlmtodrkán túl meddig 
marad együtt, ma meg nem lelhet 
tudni.

A kormánypárt: képviselők úgy gon
dolják, hogy

a közjogi exlex feielfcségé- 
nek gyakori hangozta lábával 
M tudják rlaaatanl m eüct-

Hétfői Napló tudósítójától ~ 

zéket attól, hogy a plánom
ban a javadat felett hosz- 

szabb vitát provokáljon.
Minthogy a többség ük megvan — ezzel 
érvelnek — és igy a javaslat sorsa nem 
lehet kéts'ges, az ellenzéken van a fe
lelősség, ha a vita nyújtásával lehe
tetlenné teszik a Háznak közeli idő
pontban való feloszlatását

Az ellenzék természetein azt han
goztatja, hogy egyáltalában nem hátrál 
meg sem a felelősség, sem annak han
goztatása előtt. Lelkiismereti és válasz
tóival szemben érzett kötelességének 
tartja, hogy a nemzetgyűlésen elmond
ja mi ’ azokat a kifogásait, amelyek 
a javaslat ellen felmerültek és hogy 
minden erejét és érvét latba vesse azért, 
hogy a Ház többségét meggyőzze a 
maga álláspontjának helyességéről.

—• Ilyen gyermekes ijesztgetések
kel — mondotta ma a Hétfői Napló 
munkatársának az ellenzék egyik ve
zető politikusa, — nem lehet ránk 
hatni. Ezzel nem lehet bennünket 
eltántorítani attól, hogy törsény- 
hozói jogunkkal éljünk.

Ami a felelősséget illett: vál
laljuk.

Vállaljuk, ttmennyiben, de csak 
amennyiben bennünket illet. De ak
kor a kormánynak is vállalnia kell 
a felelősséget azért, hogy a javasla
tot csak most, két esztendő után 
csak most terjesztette be. Az a kifo
gás, hogy a javaslat idejében a Ház 
előtt volt: nem áll meg. Nem áB

Ró in a, február 5.

A konklávé ma délben 11 óra 30 
perckor és délután 3 órakor megtar
tott szavazásai eredménytelenek voltak. 
(MTI.)

Róma, február 5.
Az Osseruatore fiomano erős tilta

kozást tesz közzé amiatt, hogy olasz 
repülőkgépek és léghajók a konklávé 
tartama alatt a Vatikán és a Szent Pé
ter székeségyház fölött átrepülnek. Ez 
ellentmond (ír olasz kormány ama fo
gadalmának, hogy a koplklávé szabad
ságát respektálni kívánja, (MTI.)

Róma, február 5.
Három amerikai bibomokot holnap

ra, vagy hóin apu tan na várnak. Nincs 
kitúrva, hogy a konklávé bevárja meg
érkezésüket s csak azután dönt.

Több szimptómából arra lehet kö
vetkeztetni. hogy a kon ki ö vében Mery I vls vocaril — az uj pópa nevét tuda- 
<fal Val iránya nyer tért a Ga-sparrié- koJja| nierl a yj eleie óta ál-
val weinbeo, vagyis X. Phia inkább hndó szokás az uj pápa névváUozta-

meg azért, mert Íme: már az fpar- 
törvény revízióját is letárgyaltuk és 
a javafi'.GJt még mindég a bizottság 
előtt \an, sőt a jelek után Ítélve, még 
ott is marad egy jó darabig.

Azzal, hogy a javaslatnak úgy fa 
többsége van: fölösleges tehát hosz- 
szadalmasabban hozzászótounik, nem 
tudom, mit akarnak mondani a kor
mányhoz közelálló körök. Hiszen ha 
ez igy volna: az ellenzéki képvi- 
viselő mandátuma megszerzése után 
mindjárt be is rámáztathatná és tel
jes békességgel téli álomra hajthatná 
fejét.

— Az ellenzéknek nem az a fel
adata, hogy a többség előre megnyil
vánuló akarata előtt ellenvetés nél
kül, birkaszelidséggel meghajtsa a 
fejét. Ezt a kormány őszintén nem 
is gondolhatta. Visszatérve pedig t 
felelősség kérdésére: mindnyájan^ 
akiket az ország népe azzal bízott 
meg, hogy a nemzetgyűlésen képvi
seljük, minden cselekedte lünkért, 
minden szavunkért, amely a némáét- 
gyűlésen történik, vagy elhangzik, 
felelősséggel tartozunk. De, természa 
tesen csak annak, akitől megbízásun
kat kaptuk és semmiesetre sem d 
kormánynak. Itt van a tévedés. Azt 
hogy a kormány netm szívesen hallja 
a kritikát, — aminek kényesebb iw 
terpcllfációk alkalmával ékes tanulta 
aomyiságát adja azzal, hogy el se® 
jön — szívesen elhiszem. De ez nem 
akadályozhat meg bennünket abban, 
hogy a javaslat ellen a legélesebben 
állást ne foglaljunk.

AKoncItví mól sravoztsnlseredinMeii
Olasz repülök a vatikán felett — Három bibornok 

jön Amerikából
I vallásos irányzata. XV. Benedek In
kább politikai színezetű irányzatával 
szemben. (MTI.)

Hogyan hirdetik ki a pápa, 
választás eredményét?

Amikor a pápaválasotós szabályszerű 
befejezését a szavazatszedő és a felül
vizsgáló bejelentik, a legfiatalabb szer- 

! pap-bíboros haranggal jelt ad a szer- 
tartásmesternek és a sekrestyésnek fl 
kápolnába való belépésre. A bíboros
dékán, az első áldozár-biboros és az 
első szerpap-biboros kisérétében a meg. 
választón elé lép és megkérdezi:

•— Acceptasnc elcctioncm de te cano- 
nice fuclám in Summnum Potlflcemf 
(Elfogadod-e pápává történt szabály
szerű megválasztásodat?)

Az igenlő válaszra az illető jogsze
rűen pápa, a bíboros kollégium ural
mának ideje megszűnt, aminek jeléül 
n bibomokok leeresztik a trónszékeiid 
felett levő mennyezetet. A bíboros
dékán következő kérdése: — Quomodó
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fása. Eri csak két pápa, névszerint 
17. Uadrián, aki utolsó \oJt az idegen 
•származású pápák közölt és //. Marcel- 
lue nem tartották be.

A választás elfogadásáról a flftszer- 
lartúsniesler jegyzőkönyvet vetiz fal. 
melynek hitelesítése után az uj pápát 
n két első szepap-bibornók, a konklá- 
vé titkára és a sekrestyés az oltárhoz, 
majd a sekrestyébe vezetik, ahol felölti 
a különféle nagyságban előkészített 
pápai ruhák közül azt, amely az. ő 
testének méreteire legalkalmasabb. In
nen visszatérve fogdja a bibornokok 
hódolatát, megerősíti a camcrlengoi 
(ha a camerlengót választanák mcA,, 
pápává, miként az XIII. Leó esetébe®..__
történt, uj camerlengót nevez ki), etto^egy

■u„iz .............................. küzdelmek és harcok fojtogatják a régi
magyar szettemet. A közfelfogás nap- 
ról-napra romlik. Egy magyar nemzeti 
könyvtárt kell alapi tárnunk, hozzá kell 

. fc'rkőzjiünk a magyar nép leikéhez, 
ezt át locll nemesítenünk és meg kell 
termékenyítenünk. Lebegjen minden 
magyar iró és költő elölt a nagy ősök 
emlékezete, a nagy ősök dicső munká
ja, amely mögött a mi munkánknak 
sem szabad elmaradnia, mert 
övék dicső volt, a 
kell lennie, hiszen 
függ tőle.

Szász Károtly, a 
számolt be ezután a lefolyt 
eseményeiről. Mindenekelőtt a folyó év 
jelentőségét hangsúlyozta: Száz évvel 
ezelőtt indult meg ugyanis a Kisfaludy 
stzcrkeszféisében az Auróra és ezzel 
együtt a magyar irodalmi élet. A Tár
saság vagyona a múlt évben több mint

badságbarc után a rövidlátó erőszak I 
u leszaggatta a magyar jogfolytonos
ságot és mégis: a magyar nemzet nem I 
töri meg, mert az elszakított jogfolyto- 
nosságot pótolta a nemzet lelkében 
egy más erő: a példátlanul megerősö-1 
dőlt magyar szellemi jogfolytonosság. I elhunyt tagjait pareniáita el, 
Ennek ereje érvényesült az ömkényura- " .............................." ‘
lom sötét napjaiban. Ez a szellemi jog
folytonosság aratta diadalát a kiegye
zésben a jogfolytonosság kivívásával. 
Ezt a magyar szellemi folytonosságot 
ébren tartani első sorban az íróknak 
és költőknek szent kötelessége. Köteles
ség ez ma annál is inkább, mert ncin- 

ojsak területi egységünk hiányzik, ha- 
íhem meg van törve a magyarság lelki

oy»5ge is. Ádáz párloskodas, pártos
átveszi a halászgyüriit és mindjárt át
adja a főszertarlásmesternek, hogy vés
sék bele a nevét. Némelyik pápa már 
ilyenkor nevezi ki az uj bíboros-állam
titkárt is s ha ezt nem tenné, akkor 
ebben a tisztiben az államtitkár kineve
zéséig a kőnk la ve titkára jár el.

Eköziien 1 elbontják a kőnk lavet be
záró ajtóból aki zás okát, az egyetlen 
megmaradt ajtót ünnepélyesein kinyit
ják és azon bevonulnak: a marsall, a 
major diomus, továbbá Qiz udvari 'mél
tóságok és hódolnak az uj pápának. A 
Szent Péler-templom loggiájáról az el
ső szerpap-bíboros ősi szokás szerint 
hirűl adja a népnek:

— Anuntio vobis gaudium magnurn. 
Habemus Papám. Eminentissimum et 
Revcrendissimum Dominum Cardina- 
lem . . . qui sibi imposuit nőmén... 
(Nagy örömet hirdetek nektek, ipálpánik 
van, főmagasságu és fötisztelondő . . . 
bibornok ur, aki ’. . . nevet vette fel.) 

A választás este dől el, a kihirdetés 
reggelre marad, de ciz eredményt már 
nem titkolják és a Ikonlklave elzártsága 
megszűnik.

A kihirdetés utam a pápa a Bazilika 
belséS loggiájáról adja első ünnepélyes 
áldását: „Urbi et Orbi“. A páipa ez
után birtokába veszi a Vatikánt és a 
Szent PétcT-baizilikát és mindkét alka
lommal fogiadja a bíborosok hódola
tát.

Beöthy Zsolt 
a magyar szellemi 
jogfolyton osságról

•— .4 Hétfői Naptő tudósítójától. —

A Magyar Tudományos Akadémia 
üléstermében vasárnap délelőtt tartotta 
meg a Kisfaludy-Társaság 75. évi köz
gyűlését. amelyen a bete.g BcűZAyl 
iZsolt helyett Berzeviczy Albert cluö-1 
költ. Az Akadémia ülésterme kicsiny
ítek bizonyult űz érdeklődő előkelő kö
zönség befogadására, úgy hogy a szom- 
ttzedos lennek is meglellek a hallgató
sággal. Jelen voltak Pékár Gyula kul
tusz államtitkár a kormány képvisele
tében, Balogh Jenő dr. és Szily Kál
mán a Magyar Tudományos Akadémia 
képviseletében, Sipőcz Jenő dr. a szé
kesfőváros, Ravasz László dr. püspök 
n ref. egyház képviseletében.

Berzeviczy Albert másodelnök üdvö
zölte a megjelent előkelőségeket és a 
díszes közönséget és ugyancsak ő olvas
ta fel Beöthy Zsoltnak ez alkalomból 
irt magas szárnyalásra megnyitó be
szédét.

— Irodalmi ünnepre gyűltünk ösz- 
t>w — mondotta Bctölhy megnyitójá
ban. — Ma Magyarországon minden 
ünnep fekete ünnep. A magyar nemzet 
élete immár örökös adventtá lett, mely
nek folyamául napról-napra nagypén
teki megszaiggatott ruhában várjuk a 
megváltást. A mai ünnep alkalmával a 
gyász borongásában nem szabad elve
szítenünk a reményt, a hitet, az aka
ratot. Mindeneik fölött a kötelességnek, 
a magyar kötelességnek szent érzete le
gyen szivünkbe írva. Ez a nemzeti kö
telességé rzet mindig áthatolta irodal
miunkat. A politikai éleiben folyton i 
jogfolytonosságot halljuk emlegetni. 
iNcm szabad elfelednünk, hogy a sza.

li a az 
mienknek szentnek 
a magyar jövendő

Társaság főtitkára 
esztendő

A német jóoátétel
sónló szerződést köthessen. Szó van a 
m>cmora>ndiuinban a szövetséges meg
szálló sereg költségeinek felosztásáról 
is. A cannesi konferencián ezt az ősz
szeget 500 millióról 720-ra emelték fel. 
A londoni javaslat semmiképen sem 
csorbitol'ta a belga elsőbbségi követe
lést és ki kell domborítani, liogy va
lamennyi kormány, a belga is, Cannes
ban a londoni memorandumon vita 
nélkül elfogadta a tanácskozás alap. 
jáuL

A második okirat az 
13-iki pénzügyi egyezség 
vonatkozó angol javaslat, 
a francia delegátusok ki nem elégítő- 
nek mondták az angol tervet. A javas
lat arra irányul, hogy a Németország 
részéről már megfizetett milliárdot 
egyesitik az 1922-ben még fizetendő 
780 milióval és hozzávetőleg a követ
kező kulcs szerint osztják fc-1: 500 mil
lió az angol megszálló seregnek 1921 
április 30-ig felmerülő költségeinek 
fedezésére szolgál, a francia csapatok 
költségeit pedig 140 millióval egyenlí
tik ki. A német fizetések többi részét a 
bel- és elsőbbségi köretelés fedezésére 
foglalják le. Az okirat ezenkívül pon
tos adatokat tartalmaz Németország
nak 1922-ben teljesítendő fizetéseiről 
és azokról a biztosítékokról, amelyeket 
moratórium esetében követelnének Né
metországtól.

I

Az Europe Rouvelle eddig ismcrellea 
két okiratot közöl, mely a szövetsége
seknek a jóvátételi kérdésben folytatott 
tárgyalásaira vonatkozik. Az első ok
irat szószerinl tartalmazza az úgyneve
zett londoni memorandumot, amelyben 
a decemberi konferenciákon állapo
dott meg a francia és az angol kor
mány és amely utóbb Cannesben a 
jóvátételi tárgyalások alapjául szolgált. 
A memorandum szerint Franciaország 
és Angolország alaposan megfontolta a 
német kormánynak azt a közlését, hogy 
január 15-ikén és február 15-ikén nem 
teljesítheti törlesztési kötelezettségeit.

Franciaország és Anglia megegyezett 
abban, hogy azt javasolják a szövetsé
geseknek, ne fogadják el Németország
nak azt az ajánlatát, mely szerint 150 
—200 millió aránymárkát fizet a ja- 

[riuá-.i és februári eS'.’dékess.’gók federé- 
i s.;rc, Jmnem 500 anilliót követeljenek. 
Ezt az Összeget 125 millió aranymár
kányi négy részletben 1922 április ló
ig kellene lefizetni, ha pedig a német 
kormány nem teljesítené ezeket a íi.'■- 
lésii kikötéseket, egész sereg más fel
tételt és garanciát kellene elfogadnia, 
amelyek a memorandumai e z tűzött 
jegyzékben fel vannak sorolva. Ezek 
a kikötitek a vámok, szénárak, vasúti 
tarifák, postai táviró- és telefondíjak 
felemelésére vonatkoznak, valamint 
arra, hogy a nemzeti bank autonómiája 
a jóvátételi bizottság részéről kikülden
dő technikai tanács állandó ellenőrzése 
alá- helyeztessék. A kikötések között 
megérniúkeznek belföldi kölcsön fölvé
teléről és a költségvetés egyensúlyozá
sét célzó intézkedésekről.

A szövetségesek a kikötések teljesí
tése esetében hajlandók volnának le
mondani arról, hogy Németország 
1922-ben 500 millió aranymárkát meg
haladó összeget fizessen. A memoran
dum töbl.i pontja a wiesbadieoili egyez
ség keresztülvitelére vonatkozik, első- ' 
sorban arra, hogy Németország dolog
beli teljesítései az egyezség alapján 
1922-ben az 1250 milliót, 1923. és 
1921-ben pedig az 1500 millió arany
mű rkűl 'meg néni haladhatják 
a szővetségriek közül minden 
kun i.», amelynek igénye vaui 
tételre, a yit^badefti egyez-séjflh'

félmillió koronárel és 75 hold föld
birtokkal gyarapodott. A (hirdetett pá
lyázatokra 13 pályamű érkezett he, 
ezek közül azonban csuk 4 olyan van. 
amelyek az irodalmi mértékei meg
ütik. Majd u Társaságnak a mull évben ’

üli. Edmard 
cigarettatárcája 
- .4 Hétfői \apli tudöSilójifól _ 
A korzó szépeinek, az i|lalus .

Lrdigszoknyá, asszonyoknak L, 7 
nots megdobbant a szivük 1M 
ur kis bajusza végig káérkodJE 
Dunaparton. A nagy ur diPlunula * 
Udvari követség! bálok kedvence M? 
ridban. némában, Londonban s» 
pélorvárolt és mindenhol a kertül 
sen. Pompás főrangú asszonyok Z 
kelő és viharosvérü koütoílok tobzón 
szerelmét egyaránt ismerte és az ta 
nisszonyok művészi szerelmét épp J 
imádta, mint a polgáriénak aeS 
tudatlanságát.

A forradalmak aztán letörték a a™, 
ural, aki pesti palotában bujt mm « 
Európát szánló vihairak elöl.

A mesé

„ köztük
Haraszthy Gyülát, Riedl Frigyest, Já- 
nossy Bélát és Kiss Józsefet.

Ezután Berzeviczy Albert elnök a 
pályadíjnyertes jeligés leveleket bon
totta föl. A hazafias szónoki miire hir
detett pályázat nyertese Szász Béla, a 
társaság tagja. „A mondái és történeti 
anyag költői feldolgozása Aranynál* ’ 
című pályázat 3000 K-ás pályadiját 
Rexa Gyula dr. nyerte el. 
típusok irodalmunkban című pályázat 
nyertese Berze-Nagy János, szekszárdi 
tanfelügyelő. A hallgatóság óriási lel
kesedése és tapsai közepette olvasta föl 
Berzeviczy elnök az ifjúsági regény
pályázat nyertesének a nevét. .4 20.000 
koronás pályadijat ugyanis Szilágyi 
Sándor, egy vidéki ref. kántortanitó 
nyerte cl irodalmi értékű ifjúsági regé
nyével, melynek címe: A levegő hőse.

Kozma Andor Lévay József fölött 
mondott emlékbeszédet. A borsodi va
dász, a köztiszteletben álló borsodi al
ispán: Lévay József a XIX. század 
nagy költőjének utolsó mohikánja volt. 
Költészetét a csöndes báj jellemezte, 
nagyobb emóciók nem hullámoztak 
végig költészetén, de mindaz, amit al
kotott, tökéletes formaiságúval örök
becsű . és maradandó értékű.

Végűi Szász Károly Szabolcska Mi
hálynak négy nagyon szép versét ol
vasta föl.

Bájos inasamód tipeg a Koantl 
Lajos-utcán, mögötte elegáns Lisbaái. 
szu férfi.

— Elbukik, ha úgy siet, kislány.
Haragos arcocska fordul hátra.
— Talán saeretné?
Egy lépéssel mellette terem a férí
— Isten ments 1 Legfeljebb ha 

együtt...
— Haha. És tudja, hogy hánya-ük 

aki ezt nekem mondja?
— Ezredik.
— ügy van, ezredik.
Este W. Tercsi, a masamód a palo

tában vacsoráit. Kábultan csatangolt a 
gyönyörű termekben.

— Istenem az a sok pompás szőnyeg 
és ebben a vitrinben, Istenem!

A nagyur kinyitotta az üvegajtót
*— Ezt az airanytárcát VII. Edvárd 

angol király adta, ez a címere és bele- 
gravírozva az aláírása- Ez a tároa egy 
orosz főherceg ajándéka. Ez a gyűrű 
spanyol emléik.

Tercsi tapsolt, fehuzta ujjára a gyfl- 
ifit, aztán visszaadta.

— Mennyit érmek ezek a drágasá
gok?

— Több milliót.
A leány megircmegett:
— Istenem . . . több milliót , .,

augusztus 
revíziójára 
Cannesban

Nagy tekintetű Főkapitányság!
Feljelentést teszek ismeretlen tettes 

ellen betörés és lopás elmén.---------
utcai lakásomból eltűnt:

1. 1 kis arany cigaretta-tárca, benne 
VII. Edward király címerével és alá- 
Írásával.

2 gyémántos gyűrű, a mellékeli 
szerint.
1 nagyobb arany cigarella-tárci

1 berakiársos aran^y cigaretta-tárca.
2 tu, mindkettőnek közepén nagy

2.

4.
5- 

rubin.
Az ékszerek értéke 1'elbccsülhe‘eílci' 

nyers értéke is kétmillió koronán felü 
vara. Tisztelettel kérem a nyomozás 
megindítását.

Elnapolják a ktnosymlíilszterek 
Konferenciáját

- Páris, február 5'.
A Times szerint Poincarénak a sze

nátus külügyi bizottsága előtt tett kije
lentéseiből kitűnik, hogy a szövetséges 
külügyminiszterek keleti konferenciá
jának újabb elnapolásával kell számot 
vetni az olasz miniszterválság követ
keztében.

M Shantung*kérdés  
rendezésére vonatkozó kínai-japán 
szerződést aláírták.

X. Y.
képviseletében

Dr. Polgár Sándor, ügyved.
Másnap Seybold Jenő detek'tivfe'- 

ügyelő elfogta Winler Lajos műszerészi 
és nővérét, akik a keresett drágaságo
kat értékcsi'tcmi akarták egy körúti ék
szerésznél. Az ékszerész azonnal telefo
nált a rendőrségre és Seybold felügyeli 
bevitte a testvéreket a fő-kapitányságra-

A babaarcu szép leány szepegve 
mondta el:

— A fivéremnek elmeséltem, hogy 
mit láttam, ö aztán másnap meglesett 
belopódzott és feltörte a vitriql, niialall 
mi a másik szobában voltunk Csak 
azért nem árultam él, mert a Laj<^> 
megígérte, hogy kitanittal színész-nő’ 
nek . . «

«
Az e>gyik sziniiskola előtt címeres fo

gat áll meg naponta. Elegáns szép 
leány száll ki belőle, azt mondják, igen 
tehetséges szin^znö lesz. A jólclkü 
nagyur megbocsátott és igy Tercsi, ak 
□ bűnön keresztül is színésznő ak^ 
lenni, „tisztességes ufón" lösz ünner^ 
primadonna, &
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Hócipő
Te nem találod őket elragádóknak, 

kedves olvasó? Hölgyeinket értem, akik 
mindig uj és újabb divatmeglepelések- 
kd fűszerezik egyhangú, sótalan éles 
tünket. Szentpétervár utcáit képzeltem 
igy kurlanadrágós hisdiák-kQJtomban. 
mikor a Baradlay-fluk romantikusan 
fantasztikus történetén izgultam és an- 
dalodtam el esténként, a meg nem ta
nult lecke tonnasulyával telkemen. 
Szentpétervár utcáit, ahol csengős 
trojkák és sebes tarantászok suhannak, 
robognak el a kocsi-uton és a gyalogs 
járón, siető lépések!: gavalléroktól 
kisérve, vagy anélkül. ,:.‘n ilyenfor
mán öltözött drága ■ tipegnek.
Bunda, amelyet a finom keztyüs ke
zecske fázósan szőrit a lágy kebelhez 
és lent, a lábfejen hócipő. Védekezé
sül a hideg ellen. És valóban, el kell 
ismernünk: a látvány nagyon bájos. 
Mint a ' 
üdítően 
cipőből 
lábszár 
amely olyan vékony, mintha csak az 
ördög lehellete lenne a drága húson.

Akadhatnak .— elismerem — szigorú 
áivat-eszt etikusok és meg szigorúbb 
higienikusol;, akik helytelenítik ezt. Az 
arbitri elegantiarum azért, mert a vi
selet esetlen, elarányitlanitja a lábat, 
mértéken felül torzítja a formát. A hi
giénikusok azért, mert — mint mond
ják — minek lent a dédelgető meleg, 
ha mindjárt fölötte fagyási veszedel
mek fenyegetnek, azontúl pedig — 
úgy vagyunk informálva — színién a 
tengeség az uralkodó.

De mindezek az urak elfelejtik, hogy 
van a hócipő-divatnak egy nagy elő: 
nye: drága. Borzasztóan drága. És en
nek következtében chic is. Mert utó
végre a divatnak elsőrangú fontossága, 
hogy ne legyen mindenki számára hoz- 
láfcrhctő. Mivelhogy talán a hideg 
is lucsok ellen megvédve a sárcipő — 
népiesen: kalocsni — is. És, ha egy
ben melegnek és formásnak is kell 
lenni: megtenné a magas, erős cipő és 
i normális, jó anyáink által flórnak 
Nevezett harisnya.

De hát, istenem, tessék csak meg
kérdezni egy képviselőt, hogy van meg
elégedve? Terhes a foglalkozás, nagy 
I felelősség, kicsi a tiszteletdij, nagy a 
gond. Alig várja, hogy le tehesse a ne
héz tisztséget. Elég volt belőle. És, mi
kor jön a választás ideje, megint csak 
azon igyekszik, hogyan szerezhetne, 
ha nehéz, ha drága is, uj hócipőt... 
azaz, bocsánat, akarom mondani: 
mandátumot.

A cseh vasutassztrájk
Prága, február 5.

A vasúti alkalmazották szövetségé
nek végrehajtó bizottsága felszólítja a 
vasutasszövetség vadaim ennyi tagját, 
hogy a legporobosabban aJ'k-almazkod- 
jéik azokhoz a direktívákhoz és intéz
kedésekhez, amely-elket a sztrájk to
vábbi folyamán a szövetség vezetősége 
a koaleáht bányász szervezetekkel és a 
csehországi német szakszervezeti szö
vetség központi bizottságával egyetér
tésiben ad ki.

kis medvebocsok toppognah 
ügyetlen mancsaikon és a hó
vörösen virít ki a libabőrös 
fekete selyemharisnyában,

Vass miniszter a felekezeti MM
A Katholikus Népszövetség vasárnap I

Esz'crgomibatf, a vármegyeház nagy- i 
terűidben propaganda gyűlést tartott. I

Ernszt Sándor nemzet-gyűlési képvi-1 
selő, a Kath. Népszövetség vezérigaz- I 
galója nagyobb beszédben ismertette 
a Népszövetség vezető gondolatait.

Vass József vallás- ősi közoktatás-' 
ügyi miniszter szólalt fel utána. Be-' 
jelentette, hogy történetesen hivaia>ól, I 
belső egyházpolitikai kérdések bizal-' 
más inegbeszék-se céljából tartózkodik ■ 
Esztergomban, de felhasználta az alkal
mat, hogy ezen az itt rendezett nép- ( 
gyűlésen megjelenjék. Hangsúlyozta a 
katolikus egység megteremtésének szük
ségességét. A katolikusok — mondotta 
— arra vannak hivatva, hogy Krisztus 
keresztjét erősen tartsák és megmu
tassák, mit jelent az, ha egy nemzet

megtalálja Krisztust és benne önmagát. 
A kalol'i'k'usok r.e felejtsék el méltósá
gukat. A katolicizmust nem érheti sár, 
de sarat hányni sem katolikusokhoz 
illő mesterség. Mi katolikusok ne füt- 
sül; e gyűlölet szenével a politika moz
donyát. Mi békét teremteni vagyunk 
hivatva. Alki közülünk nem kalcJiikus 
szellemben él, dolgozik és politizál, áll
jon inkább félre. Mi magyarok még 
nem kél lünk fel nagy betegágy unkból; 
a mi politikai életünk még 
élet és halál között lebeg. Mint 
luszm'.niszter, minden fele kezet 
tuszmihisztere vagyok — végezte 
szódét — és amikor én katolikus

mindég 
kul- 
kul- 
be- 

test- 
véreim arra (buzdítom, hogy tanulja
nak meg szépem Krisztus módjára élni, 
ezzel vetem meg legjobban a magyar 
felekezeti béke alapját.

tagneto herceg és nejének jótékonyságá
ról. Castagneto herceg olasz királyi kövei 
megköszönte az elnök elismerését, majd 
Tognon Giuseppe. a budapesti olasz mun
kásság nevében támogatást helyezett ki
látásra. Ezután a tsztikaxt választották 
meg. Elnök lett: Pignatelli di Montecalvo 
Riccardo herceg.

— Relsinann zongora.gyáros meg*
gyilkolásának ügye. Gambérszkg Guidó 
vizsgálóbíró Reismann Jakab zongena- 

i gyáros meggyilkolásának ügyében be- 
i fejezte a vizsgálatot és a letart áztatás- 
| bán lévő (három Kovács fivér szabad- 
1 lábra helyezés iránt telt javaslatot a 
! vádtanácsnál. Ezzel szemben a ikir. 

ügyészség azt javasolja, hc<gv a vtád- 
! tanács mellőzze a vizsgálóbíró javas- 
i latát és a három Kovács-fivér tovább' 

fog,’, átállását rendelje el. A budapesti 
j kir. büntetőtönényszélk vádianácsj 
i kedden vagy szerdán dönt a két ja- 
■ vasiat felett.

— A Köztisztviselők Fogyasztási Szö
vetke eléről. Másfél esztendő kemény 
munkája, a hozzáértés, a tehetség, a ha
talmas szervező erő varázsolt életre egv 
sokakat boldogító intézményt, a Magyar 

; Köztisztviselők Fogyasztási-, Termelési- ca 
: Értékcsitö-Szövetkezí'let. A szövetkezel 
működése, elnökének Schnetzer Ferenc 

1 volt hadügyminiszternek, szkv. vezérőr- 
1 nagynak vezetése alatt két részre oszlik: 
' az egyik a köztisztviselők 'kedvezménye! 
I ellátásának a lebonyolítása, a másik a sa- 
ját számlára vezetett kereskedelmi vállal
kozói. Az amerikai méretű vállalkozás 
óriási arányairól néhány adatot sorolunk 
fel. Budapesten huszonhét ragyogóan be
rendezett üzletében a fogyasztó közönség 
minden rétege vásárolhat. Saját húsüze
mei és mészárszékei mindenkinek rendel 

[ kezesére állanak, üzleteiben Budafok, 
jmíB vb- pincészet-éneik borait árusítja. Páratlan 

a pécsi pártszer-' látványosság a lágymányosi központi te; 
tvánvára effvhan-! leP«’ ^elyen ötemeletes ^rházao, a mvpi

nagyhatású beszédben az uj választó
jogi tervezetet és a miniszterelnök po
litikáját éles bírálat tárgyává tette. 
Beszédét a közönség szűnni nem akaró 
tapssal fogadta. Végül Ugrón Gábor 
ismertette a mai politikai helyzetet, a 
területi integritásról, a jogrendről és 
a szabadságjogokról beszélt.

— Juhász Nagy Sándor az Országos 
Köztársasági Párt másodelnöke. Az 
Országos Köztársasági Párt intéző
bizottsága dr. Nagy György elnökleté
vé 1 ülést tartott, melyen dr. Makai Már
ton, a szeghalmi köztársasági párt el
nöke, Kelemen Béla, a 
.efl vezetőjének Monyára egyhan-l^j —“TkS^““ÍSen“^ 
gulag a part másodelnökévé megválás:- ávügyúr. CsoHka-Magyaroiszág lógna- 
tolták Juhász Nagy Sándor volt Igaz-'gyatb ruhagyára, kalapgyár ás munkás- 
ságügyminisztert. Egyúttal megbízták lakházak sorakoznak egymás mellett ián- 
az elnökséget, ' .......................... ’ ' "
kérje fel Juhász 
szüntesse meg önkéntes bécsi száműze
tését, 1'' - . ”■ “ . ,ca -UlCg <*  YUlMZCjjllUA. KB. KW.
ahol az o nagy tudására, tiszta hazafi- szövetkezet kezdettől fogva 
ságára, magas erkölcsi felfogására nagy kormány ellenőrzése alatt áll 
szükség van. Hazatérésére annál is ip-, sót a Pénzintézeti Központ is 
kább szükség van, mert a párt teljes szövetkezet igazgatóságában 
erejével részt akar venni a választása-1 három ágamblkára- J .... ivót a pénzugymm'i3ztenum

— Sümegi Vilmos. Szombaton este 
jubilúris lakoma keretében ünnepelték 
Sümegi Vilmost, abból az alkalomból, 
hogy most jutott el újságkiadói műkö
désének negyvenedik évfordulójához, 
ö mondja, tehát cl kell hinnünk neki, 
'hogy csakugyan ennyi ideje került a 
zsurnalisztikába, bár temperamentu
ma, fiatalos lelkessége, agilissága azt 
a gyanút kelti bennünk, hogy a jubi
láns clszámitotta magát. De Sümegi 
Vilmosról el kell hinnünk az ilyen 
valószínűtlenséget is: hiszen abban a 
korban, mikor mások első szerelmes 
versüket Írják, ö már a fehér haj tisz
tes maszkjával élvezte a népszerűsé
get. A régiek még emlékeznek rá, hogy 
Íróságon kezdte, később azonban a 
iapkiadás és a politika elvonta az iro
dalomtól. A lapkiadásban modern és 
európai volt, a politikában kemény, 
magyar, soha meg nem alkuvó, aki 
fanatikus hévvel ápolta egész közsze- 
repelése alatt Kossuth Lajos hagyomá
nyait. Az újságban, a parlamentben, a 
magánéletben mindig az izzó függet- UAUr „„„„ a uulu.ilusu. —
lenségi volt, aki nemzetét az egész vi- [ kon és cI>ben „ klemben az ö ki- ■ Sl^örz a Kedvezménye,

jegykczel-ést és annak elszámolását ugyan
csak a pénzügyminisztérium -arra hivatott 
bizottsága ellenőrzi. Ami ped'g a szövet
kezet magánvállalkozásait illeti, ez soha 
sem terjeszkedett túl anyagi erején.

— A tejszínhabos csokoládé. Nem 
régen közöltük a Kúria ogy büntetőta. 
nácsúnak azt az érdekes határozatát 
hogy tej szín habos csokoládéval árdná 
gitó visszaélést elkövetni nem lehet. J. 
budapesti kir. büntetőtörvenyszék min 
uzsorabiró-ság előtt most újra egy ha 
sonló árdrágító ügy került főtárgya 
lásra. Bíbor József kávést az Arvizsgáld 
Bizottság azért állította az uzsorabiró 
ság elé, mert tejszinhaibos csokoládé 
12 korona helyett 20 koronáért szolgál

hogy haladéktalanul' pozáns méretekben. Egyes lapotkbon lég- 
Napú Sándort, hoev i utóbb az a téves >níornlaaió jc!ení• - .....................'hogy a szövetkezet parlamenti ellenőrző-

.. . - .. , | bizottság alá kerül. Ez a híradás nem le
térjen vissza Magyarorszagra, me-g a valóságnak. A tény az» hogy e 

r !'\ nadv liirlÓRÓrn fusrfn hnxnlt-' _ .i__ . i.__ t-.mt pénzügy,
és működé- 
ellenőrzi. A 
a pénzügy, 

foglal bc- 
tiszit viselői

lúgon a legelsőnek tartotta. A béke bol- i pró'ljált tehetségét, nagy népszerűségét 
dog idejében sokat beszéltek róla. 1 nem nélkülözhetik. Az intéző-bizottság
hogy Sümegi Vilmos sohasem ad pénzt 
olyan iparcikkért, mely külföldön ké
szült; akik ismerik, tudják, hogy e 
nemes különcsége mellett mindmáig 
kitartott. Derék, jó, acélos meggyőző
désű, puritán férfiút ünnepelt benne 
az a díszes társaság, mely tiszteletére 
összegyűlt. Mikor lesz a 
dók oly fiatal, mint ez a 
jubiláns?

— A Nemzeti Kae-dnó 
lakomája*  A Nemzeti Is. 
7 órakor tartotta meg

mai nemze- 
negyvenéves

a budapesti választások irányításéival 
dr. Vér Imre alelnököt, a vidékiekével 
pedig Dugonics Viktort bízta meg.

— Persián Adóm kiszabadul a fog
ságból. A rendőrség még a múlt év nya- 

I rán letartóztatta. Persián Ádám hírlap
író, volt kormánytiztcs't, alkit az ál- 

' laimi é.y támsaldlahni rend hatályosabb
védelmiéről szóló törvénybe ütköző ( 

' bűntett címén vádolták meg. Azóta 
1 dr. Schipplér Jenő vdzsgáliíVró lefoly- , 
tatta ebben eiz ügyben a vizsgálatot és 

_ t adott be Per
sián Adáni, valamint Rejöd Alpár el-

í

Széchényi-
inó ma este

, vihavb bmxbwb.b. o szokásos Szé*
chényi-lakomáját, amely alkalommal a vz ügyészség vádiratot
kegyeletes cmlékbeszédet, kezében a ‘ . ia Korona neiycvt Kuruuawi szoigw.
Széchényi-bilikommal, gróf Széchényi Ion. Persián Ádám védői, dr. hagy ( ( t(>tt A mosl megtartott tángyalái 
.. .. ... .1-1 ..................... 1__ ... /.t’ 3 TorriX (c.-rniKa Hllrlnii 1 IvmiJ1. . .
kegyeletes cmlékbeszédet, kezében a

Emil mondotta. A lakoma, amelyen 
József és József Ferenc királyi herce
gek is resztvettek, este 7 órakor kez
dődőit. A magasszámya’.űsu beszéd 
nagy hatást tett s gyakran szakította

A

Az cím kormányválság
Róma, február 5.

A király Giolitti, Boselli, Sonnino és 
Luzzatti államférfiakat fogadta kihall
gatáson. Képviselői körökben erősen 
tartja magát az a hir, hogy De Nicolat 
fogják megbízni a kormányalakítással, 
aki a szcialisták vezetőit is megnyer
hetné. Megbízható értesülések szerint 
Giolitti a királyi kihallgatás folyamán 
szintén azt a tanácsot adta, hogy De 
Nicola bizassék meg a kormányalakí
tással.

György ós .4cs Jenő (sza'badik'aii) bead
ványt in tézték a vád tanácshoz, amely- 
bon bejelentették, hogy az ügyészség 
vádirata ellen kifogásoikkal élni nem 
kivánnalk, hogy mánál elöib'b fö-iárgyai- 
lúsra kerülhessen az iigy, de egyben 
kérték, hogy Persián Adámot biztosi- 

, ték melleit a vádtanács helyezze sza
badlábra. Evégből kétszázezer korona 

i óvadékot ajánlottak fel. A kir. űgyész- 
: ség a biztosíték, mellett való szabad- 
; lábra helyezést nem ellenezte, úgy 

hogy a vádtanrács valószinül-eg még a 
mai napon meghozza döntését, a sza- 

, badlábra helyező végzést.
| _ Olaszország és Magyarország kö
zött teljes a kibékülés. Ma d. u. meg
alakult az Olasz Ligának budapesti szer- 

' vezeie. Az ülésén, amelyen a budapesti 
olasz kolóniának körülbeliül 200 tagja vett 

i részt. Pignatelit di Montecalvo Riccardo 
1 herceg elnökölt. Megnyitó beszédében 
hangsúlyozta azt a teljes kibékülést, amely 

i Magyarország és Olaszország közölt létre- 
J jött és kfejtette, hogy a megalakitandó 

/ífZ0 egyi^ tényezője lesz a kibékülés esz-

meg a hallgatóság élénk tetszészaja- 
.Amidőn ♦ a szónok szavait befejezte, 
szűnni nem akaró lelkes éljenzéssel 
vették körül s magyar szokás szerint 
sorban koccintottak vele.

— Vázsonyi és Ugrón a Józsefváros
ban. Az újonnan megalakult Józsefvá
rosi Demokratái Kör szombat este tar
totta köravató vacsoráját Baross-tér 
2- saím alatti helyiiségíheji, mely alíka- 
Ic-mmial a központi vtze*ő>. ‘g részéröl 
Vázsonyi Vilmos, Ugrón Gábor és 
fjrődy Ernő, a II. kierülct részérői 
Morvay Zsigmond volt főispán, n Hl. 
kerület részéről Szilágyi Károly, az V. 
kerület részéről dir. Gál Jenő, a VI. ke
rület részéről dr. Felcky Béla, a VII. 
kerület részéről dr. Benedek Dezső és 
IX- kerület részéről Pakots József jc-

---- X,?108' Az ,ílnsz U®a buíkpe^i szerve- ny Elemer cinok mondotta, ™eiyet, .d„zö olas7(>k fiMzelart/IS15l kJ.
iózsefvároshk nagy tetszesse! fogad- ...................................................— . . . _ n VKr

I fentek meg. A felavató beszédet Bár
sony 1

mk. 'Ezuíén’dr. . Weiller Ernő, 
ügyvezető elnöke köszöntötte

1 jelent vendégeket, Vázsonyi

' vánja ápolni, olasz ház, olasz iskola és 
a olasz kurzusok fölállításával. Megesniükc-

.i meg-. zett Románéin ezredesről, aki méltón kép- 
.Vilmos viselte Budapesten Itáliát továbbá ,Cw-

són a bizonyítási eljárás befejezési 
, után dr. Kullmann Sándor kir. űgyésf: 
elejtette a vádat, mert beigazolásí 
nyert, hogy a csokoládét, ami tulajdon
képpen nem is közszükségleti, hanem 
luxuscikk, a vádlott kávéházában kel 
ántántkatona fogyasztotta nők társasa, 
gában és a hatóság nem nyújthat jog
segélyt, különösen azon idegenek szá
mára, akik itt a kincstár terhére élne! 
és a kezükhöz kiutalt pénzüket luxus
cikkekre pazarolják. A bíróság a kin 
ügyész vádelejtése folytán a további 
eljárást megszüntette.

— Az ügyvédi kamara a lakáskijárá 
ügyvédek ellen. A budapesti ügyvédi ka
mara legutóbbi teljes ülést ben foglalkozott 
azzal a konfliktussal, amely a lakú-hiva
tali bírák és a népjóléti mniszter között 
■kitört. A kamara felkórtc dr. Bernolák 
minisztert, hivatkozással parlamenti nyi
latkozataira, hogy nevezze meg azokat az 
ügyvédeket, akik lakásügyekben lulmagas 
és meg nem engedett honoráriumokat kö
töttek ki, mert a fegye’mi bíróság meg 
fogja vizsgálni, 'hogy a dijkikötásek ncan 
sértí-k-e az ügyvédi kar tekintélyét * és 
tisztességét. A vóluszHnány csodála'ának 
adott kifejezést, hogy a miniszter eddigelé 
nem fordult a kamarához, amclyn k tör
vényadta feladata őrködni a kar erkölcsi 
magatartása fölüli

I
I
I

I
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A lisztpanama
f— A Hétfői Napló fadősltőjátől —
A Inztpanama ügyében az árdrágító 

■visszaélés vétsége miatt letartóztatás- 
han lévő 13 terhelt fogvatartásn, vágj’ 
Kzaba dl áh rah élvezése kérdésében hétfőn 
dön1 a budapesti kir. büntetőtörvény
szék, nvnl uzsraobilóság dr. Publik 
Ernő tábkbiró dnöklcsével.Ugyancsak 
a lisztpanajua ügyével kapcsolatosan 
dr. Maim Hans vizsgálóbíró részletesen 
k illa Ugatta a rendőrség állal letartózta
tott Reisz Dávid kereskedőt és ennek 
egyik hivatalnoknöjét és’a kihallgatás 
befejezése után fenntartotta velük 
szemben az előzetes letartóztatást ren
delő határozatot. Réisz Dávid ellen csa
lás büntette címén folyik az eljárás 
azért, mert sokkal kevesebb Usztjegyet 
szolgáltatott be, mint amennyi lisztet 
fdvételezett és igy fondorlatosán meg
károsította a kiutalás körül a hatósá- 
^c^“^4^«l<,!’ágább a dohány 
lyólag hét letartóztatásban léső terhel-1 
tét hallgatott ki és valamennyivel szem
ben elrendelte a további fogvatartóit, 
lopás és orgazdaság miatt. A vizsgáló
bírók döntéseit fel folyamodták e vád
tanácshoz.

Wang doktor
fftna nevében tudomásul vette a japán 
nyilatkozatot, amely szerint Japán visz- 
xzavonja az 1913-ban Kínával szemben 
támasztott követeléseit. Wang dr. hoz
zátette, hogy egy későbbi megbeszélés
re fenntartja Kínának ellenvetésekre 
naló jogát.

I

A párisi 
nemzetközi szocialista konferencia

I tette, Itogy a második inlernacianálé 
„! végrehajtó bizottsága a bécsi irodának 
.. ‘ a második ínternacioínáléhoz cstlako- 

zott pártokhoz intézett felhívása értel
mében a meghívást közvetíteni fogja. 
Moszkva még nem válaszolt, de az ott 
ma kezdődő konferencia, amelyet a 
harmadik tntennadionálé kibővitett bi
zottsága tárt, aflikalmat fog találni, 
hogy a meghívás ügyéhen határozzon. 
Adler dr. végül onnaik a nézetének 
adott kifejezést, hogy .szükséges közös 
akcióban megállapcdni. A konfere’n*  
ciét holnap folytatják.

Pár Is. február 4. I . uw _ ---------r
(Havas.) A namzetíwzl szocíalita''zigr^oltó b^tlaijga Q ^Hrodiúnak 

konferenciái ma nyitották meg. A «ié-, 
inét delcgáttúkdk a sztrájk
miatt, az olaszok pedig a kormány- 
válság miatt nem jelentek meg. Fran
cia, belga és angol delegátusok beszél
lek q második és a harmadik intern®- 
cionálé közli tárgyalások kérdéséről. 
Adler dr. osztrák delegátus kijelentet- 
te, hogy miután Ausztriát nem hívták 
meg, esek információ céljából jelent 
n>eg, majd ismertette a bécsi nemzet
közi munkaközösség r.lkciőját. Kijeién-

Mától kezdve
- - - - - - >

i

I

.Amikor a pénzügyek kérlelhetetlen 
őre utoljára emelte a piporitohány, szi
var éa cigaretta árút, biztosra vette 
minden dohányos ember, hogy odafönt 
a Szén Lbáromaág-téren még nem mcai- 
dotlúk ki az utolsó bzót. Es amitől 
mar akkor féltiinlk, most bekövetke
zett: a hivatalos lapban ma megjelent, 
hogy február 6-ikától kezdve megint

I drágább minden fajta dohányáru, még 
a burnót is; legyünk azonban igazsá-

1 gosak és tegyük mindjárt hozzá, hogy 
c-zutt.nl JjöIos mérséklet irányította 
pénzügy miniszterünk elhatározását. A 
magyar pipadohány, a jói Ismert 25 
grammos csórna go csikóik bán 3 K 59, 
ugyanennyi kapadohány 4 K 50, kö
zépfülöm magyar 5 K 60, hazai pipa
dohány 4 K 50, finom magyar 6K 80, 
legfinomabb magyar szivarkadohány 
0 K 20, kiváló finom három király
6 K 30, finom Hercegovina 19 K, kö- 
zépfinoan *önök  13 K, az utóbbi üdlö- 
ben oly kedvelttó lett Extractos szivar 
őt korcnúvat drágult: mostantól kezd
ve ^7' tóroha, a ’Rcgólilas darabja 12 
K 50, a Trabucos 11 K, Briianica 11 
K' Mil.’í-es 10 K, Dcttcrás’öt <1íiráb ejty 
dobozkában 42 K 50, Operas 3 K 50- 
A közópfinom szivarok közül a hiába 
keresett Kuba rlamabja 8 koronába ke
rül, a Virgini.ii 9 K, a Rosiki 0 K, 
Podorico 5, Cigarillos 3 K 50, a Pannó
nia, amelyet n Symfoniával Hcgoíüs 
Lóránt hozott fcrgalomlia, ezentúl is
2 K 50. A szivarkák közül: a Nílus
3 K, Slamhul 2 K 70, Szultán 1K 70, 
Memphis 2 K 40, Mirjarn 1 K 50, Ki
rály és Hölgy 1 K 40, Hercegovina 
1 K, 9ymhonia 89 fillér, Duna 45 fill. 
Jelentékenyebb áremelést mutatnak a 
belföldi különlegeségi dohánygyártmá
nyok uj árai. A Szultán flór 100 
gramm 530 K, kiváló finom török 
930 Ft finom kir. 265 K, Pusicsan 
240 Ii, Hercegovina 240 K, a szivarok 
közt n Regalia Favorita darobja 18 K, 
Operas Especfal 18 K, Regalia Media 
16 K, a szivarkák közül a Ccronas
7 K, Sphinx 5 K 30, Amnoris 3 I< 30, 
Ghíubek 3 K 20, Khedive 1 K 70, 
Princessas 2 K 40.

Színház és íllmnjíoiisösok

I
Esküit Lajos ügye j
— A Hétfői Napló tudósítójától. — | 

A kivileli panama ügyében dr. PIta
György vlr^álöbóró mór rcgcíbiwn be-. 
fejezte az egész ügy vtagálatúl, az ira
tokat a kir. ügyészséghez Tette ül,.ahol 
dr. Moldovángi Géze kir. ügyész már 
rlkísziletle Esküt! Lajoséi lárató ügyó-1 
ben a vádiratot, lovüiüiá dr. Zákány ’ 
Gyala nemzetgyűlési képviselő ügyé-1 
Len is meghozta az ügyésziig a dön
tési. Az íratok dr. SUrache Gusztáv kir.1 
főügyész, a kir. ügyészség elnökénél 
vannak, aki most revidiálja a hozott 
hnlúrozatokat Tekintettél arra, hogy 
letartóztatásban levő Esküit Lajos, 
Tömör Angéla, Ment/ele Lajos, Bre- 
slna Gyula, dr. Kcnedl György. Pencze 
József dr. vizsgálati fogsága e hét fo
lyamán lejár, dr. Plesi György vizs- 
gáüöbiró előterjesztést tett a vádtanta- 
ítél a vizsgálati fogságnak 30 nappal 
való meghosszabbítása iránt. A vád
tanács kedden dönt az indítvány leteli, ] 
itt említjük még meg. hogy a kir. I 
ügyészig Esküit Lajos ellen külön 
nídiratot adott hatóság ellent erősrak 
nttségc rimán, mert mini ismeretes, 
Eskün Lajos a fogházban kit liBrtün- . 
őrt megtámadott, és az egyiket tettle
gesen is inzullálta. A vádirat ellen be
nyújtott kifogásaik felett a vádtanécs 
megártotta a tárgyalta és »<id alá he
lyese Eskün Lajosi, azonban Esküit- 
nek volt védője, dr. Oroszg György 
igazolási kérelmet nyújtott te a vád- 
tanácához, mert a kifogások tárgyalá
sán sem a védőt, sem Esküit Lajost 
nem Idézték meg. A vídtanSes ez ala
pon újabb tárgyalta tűz ki éhben az 
ügyben. ,

»zríl«a®ösaaí»M>«Bíll
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Kft: KIS KOMEDIR:
Ma Rótt 4a Stelnherdt felléptével Flva o’clock 
te 8d»lc1wiaft> előadta. kesdete ette fél 8-kor

NiMim royal oarauM
Tttdoat Jómcí 121-ttJ. Kndete Ml 8-kor. 

A nagytterü februári műsorban
H A R T W B L U S \ vllAgsieniUló

« 8xomory Douő II. Lajos királya 
négyszer szerepel c bélen a Magyar Szín
ház játékrendjón: liétfőn, szerdán, szom
baton és vasárnap, mindannyiszor n be
mutató kitűnő szereplőivel. Kedden, csü
törtökön és pénteken n Színház megy. 
Jövő szombat délután a Itákoal-lskola 
vizagaelőad&rul Gringoire és Elektra, 
jövő vasárnap délután a Búzavirág kerül 
színre 3 órakor mérsékelt helyárakkal.

• A Gazdag lány mindén este. A Bel
városi Színházban o bélen is Szenes Béla 
kivételes sikerű vigját.kát játsszák tzoin- 
bnt kivételével, amikor a Mámor kerül 
színre. Jövő vasárnap délután pedig n 
másik nagysikerű Szancs-dorabof, A buta 
embert Ismétlik 3 órakor mérséke’t hely. 
Arakkal,

* A hamburgi menyaetteny. Pékár 
Kulinyi—Vlncze szenzációs sikerű ope
rettje uralja egé-sz bélen a Várod Színház 
mdaotál. A rendi hdl mulattató s»0vrg, n 
kitűnő leüt ó» a ptmzpAi előadás Jcgjofa- *

bon igazolja az operett tartós sikerét. 26C0 
ember tapso’ja estenként Pttrdss kiváló 
művészi alakítását Pállá gyönyörű éne
két, Ttsza K. és Sziklai pompás táncait. 
Vasárnap délután a Cgánybá.ó van mű
soron Adler AdeSiJiával, Gábor Józseffel 
és Dalnokival a főszerepekben.

A jó fiú, Liptai Imre három felvo- 
náisos vígjáték áriak premierje február 

, 10-én, pénteken lesz a Renai&sance szin- 
I házban. Szereposztás a következő: Jámbor 
Adóm postamester — Várnay Jenő. Jám- 

■ borné Pomin-us Erzsébet — Kiss Irén, 
Irma leányaik — Komjáthy Mária, Klári 
leányuk — Tóth Bőske, Gál Pál — Rajnai 
Gábor, Irén — Gách Lila, Csorvav Ele
méi- — Z. Molnár LászCó, Czoglédy Alajos 
niérnXxk — Patakg Ferenc, Péter — pe
tites Sándor, Szekeres liirlapiró — Mnlnár 
Dezső- Házfelügyelő — Fábián Mihály, 
Mart — Tass Inna, Inas — Török Sándor. 
Jegyek az e'Jső előadásokra a Renois- 
snnco-sziniház pénztáránál és a jegyirodák
ban már kaphatók.

A hollandi menyecske egész héten 
színre kerül a Király-színházban. Jövő 
vasárnap délután. A kék mazar van mű
soron 3 órákor mérsékelt bejárakkal. A 
színház müvészszemélyzele egyébként 
nagy buzgalommal készül a legközelebbi 
bemutatóra, a Babavásárra, melynek pró
báit Tihanyi Vilmos vezeti, a zonei részt 
pedig Nádor Mihály tanítja be. A bemu
tató napja még nincs megállapítva.

* A Blaha Lujza Színház uj Fi-Fi 
előadásaira mész 
nek el az összes 
len is állandóan 
vasárnap délután 
helyárakkal.

* Ma este a ___________________
Hercíeg Ferencnek i. Baba-Hu, Két em
ber, Péter és Pál című darabjai kerülnek 
színre.

A logtarkáhb este az Andrár v-uti 
.Színház három órán ál mullaltató műsora, 
melyet minden este zsúfolt ház kacag és 
tapsol végig és mélyít e héten is minden
nap, továbbá jövő vasárnap délután Is 
megismételnek 3’^ ómkor mérsékelt hely- 
árakkal.

* A Budapesti Szimfónikus Zenekar 
foJyó hó 12-én, vasárnap Tcndeíi VII. 
hangversenyét Karr József hegedűimü’/ész 
lözToniűkÖdésévcl Ábrányi Emil vezény
lete alatt. A változatos műsoron Haydn 
örökifjú D-dur szimfóniája. Mozart A-dur 
hegedűversenye, Gajárl István dr. nagy 
zenekam irt Scherzója (Budapesten elő
ször) és Debussy poétikus zeneképe „Egy 
faun délutánja" szerepel.

* Az Atlantis II. része az Urániában.
A f öcsig ázott várakozást, a film I. részé- : 
nek minden ígéretét, ragyogóan váltja be . 
a II. rész. Atlantis királynőjének meguyiló 
udvara cgv csodálatos összctélnlü as-- 
szonyi szívót tár elénk: bizarr regényét 1 
a tttokratos lénynek, akiről a Sdihara le
gendái mesélnek. A vörös márványterem , 
galmnizáH féTÍlait uj hős váltja fel: —• az j 
első, aki ellent tud Allani Antinca szépsé
gérek. Az ctaő, fiki nem kerül a szobor ' 
gallériába. Az Attanfü-fllm nagy hatásáról 
az Uránia állanódan zsúfolt házai tanús
kodnak Az előadások 4, %<J, V&8 és J/i)0 
órakor kezdődnek.

* A Mozgókép Otthon tudvalevőleg 
két világhírű finnóriást mutat be műso
rában. A három teslőr-t és a Tarzan flá-t 
és csak természetes, hogy pénztárai fii- 
Inndóau ostrom alatt állanak. Az igazga- 
lóság kommünikéjében urra kéri a közön
séget, — tekintettel a műsor hatalmas mé
reteire, —- legyen elnézéssel, h*  az elő
adások kezdetét nem tudná teljes pontos
sággal betartani Mai előadások: %6, 7 és 
%10 után.

* Tragédia Menny Portennel a film- 
művészet mesler.'ükotáM. Freneiikus 
kert aratóit a Renalssance-motyó Tűzzel- 
vassull című második nagy akakelója Is, 
Heti l.yiell, a vllAghh-ü amerikai fllmstaz- 
ral a főszerepben. Az előadások M5 éa 1

órakor kwdödnok.

mindig elővételben kol- 
jegyck, a színház c -hé- 
játssza a darabot, jövő 
ra 3 órakor, rendes est!

Ronalcsar.ce-szlnházban

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi magánforgalom

Az értéktőzsdei magárforgalom szom. 
ball lanyahsága 'asárnap sem váltó- 
zott. Részvényekben egyáltalában nem 
ioTdult elő kötés. Allamvasuira 3920— 
30 volt pénz. Igen csekély forgalom 
fejlődött valutákban nagyobb árválto
zások nélkül. Dollár 648—50_ 46,
márka 333—35, lei 509—11, dinár 
860—65. Napóleon 2500—520, jórészt 
névlegesen. Szokol 1243—50 és szilár- 
dultan és osztrák pénz 874? —9 bé'si 
kiflr-f-és 8%—%.

Árutőzsde
Á gabonapiac magánforgalmú telje- 

sen üzletiden volt. Sem gabona, sem 
lerménycikkek iránt nem volt érdek- 
lődiés és az árak változatlanak voltak 
Dunántúli és pestmegyei búza 2275 K 
állomáson. Rozs 1500 K. Morzsolt ten
geri 2159—75 K. Zab 1520 K állomá- 

1 som. 1580—-1600 K Budapesten. T#. 
kanmányórpa 1750—1800 K, Sör-árpa 
1800—1850 K, ugyancsak feladóról 
100 kg.-kéni.

A Pesti Tőzsde legújabb száma közh 
dr. Paupera Ferenc nyilatkccatát a 
banikszabndság korlátozásáról szóló tör
vényjavaslatra vonatkozóan. Érdekes ri
port számol be az angol és francia ma- 
gántartor.áeok fizetési módozatairól. In
formációt közöl a Fcreeta-jás'zvényck 
sorsáról is

SPORT
A vasárnapi 

lábdarugómérkö^sék
Az MTK barátságos mérkőzésen 

vereséget szenvedett
Az 1921—22. évi bajnefri teCxfervgó- 

mérkőzések második fordlulója csak 
jövő vasárnt3||> kezdődik, a csapotok 
egy része awitban már meflkezdte * 
játékot. Lebonyolítottak mérkőzést a 
Ladányi-díjért is, míg a Magyar Kupá
ért tervezett VÁC—ETC-mérkőzés a 
pálya 1 igazinfílűialatliansága nautt elma
radt. Neon játszották le továbbá még 
több barátságos mérkőzést sem-

V//. kerület SC—Vas- és fémmunká
sok 2:2 (1:1). Az első félidőben a VII. 
kerül el iák voltak fölényben, szünet 
után azonban a Vasasok vették át e- tú- 
lUjíidó szerepet és kiegyenlítették az 
eredményt.

BAK—Rákospalotai TK 3:0 (2:0).
Magyar Kupa-mérkőzés.

NSC—MTK 4:1 (2:0). A bajnokcsa
pat első mérkőzése vereséggel végző
dött, bár több elsőosztályu játékos sze
repelt a csapatban. Az NSC góljaiból 
Spitz hármat rúgott Az MTK egyetlen 
gólját Molnár révén szerezte meg,

FTC--33 FC 2:1 (1:1) Üllöi-at A 
33-asok rúgták a vezető gólt Csárdás 
révén, Balassa egyeniüelte ki az ered
ményt és Kővágó rúgta a győz les gólt. 
A második félidőben több elsőcsap.'t- 
belj játékos kiállt, úgy hogy csak nyolc 
emberrel játszotta végig a játékot a 
zöld-fehér együttes. Az FTC-ben Bajuss 
jól védett.

A 
nyaAz FTO a professzioni-nw 

Ferencvárosi Torna Club v.V , : 
tegnap este Ólért tartott, amelyea a pro
fesszionizmus vádjával foglalkozott. Fg)^s 
orgánumok újabban az FTC-t ás MTK-f 
isimét a professzionizmussal vádolták. Az 
FTC visszautasította a vádat és dr. Mar- 
galits Ede ügyvédje utján a rága marók 
ellen a megtorló lépéseket megtette.

FelelOs uerketztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN 

TArsuterk c sst ők? 
ELEK HUGÓ ín PA.TOB MÁTYÁSDr.
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