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Technikai elókonferencia lesz ’ 
Parisban

Páris. február 11.
A Havas-ügynökség jelenti: Az an- 

gt>J kormány még nem válaszolt a 
Poincaré miniszterelnök által előter
jesztett memorandumra. Az 
külügyi hivatal hajlandóságot 
arra, hogy angol, francia és

angol 
mutat 
olasz

szakemberek előzetes megbeszélést 
folytassanak, akik azokkal a szakkér
désekkel foglalkoznának, amelyek a
génuai konferencián szőnyegre kerül
nek. A francia körök kedvezően fogad
ják e technikai élőkön fene ncia eszméjét, 
de azt kívánják, hogy valamennyi 
szövetséges és a kisántánt tegjai is 
vegyenek részt e megbeszélésen, ame
lyet valószínűleg Parisban tartanak 
meg. A francia külügyminisztérium,
amely foglalkozott a konferencia pro 
gramjával, elhatározta, hogy két kollé- 
íromot állít össze, amelyek egyike a 
külügyminisztérium tisztviselőiből állna, 
tűig a másik magában foglalná a pénz
ügyi és kereskedelmi minls/terrum, 
továbbá a népszövetség francia szak
osztályának és a nagy gazdasági és 
pénzügyi szervezetek képviselőit

Zavargások Írországban
Paris, február 12.

(Havas.) A Journal jelenti Belfastból: 
Craig kiáltványt intézett a néphez, 
amelyben bejelenti, hogy minden in
tézkedést megtesz, ha az angol kor 
mánynak sem sikerül misterben helyre 
állítania a rendet. Belfastban a helyzet 
komoly. Összeütközések voltak, amely, 
nek során lövöldözésre került a sor. A 
rendőrség kénytelen volt gépfegyvere
ket használni a rend helyreállítására. 
Déli Írországban irreguláris bandák 
operálnak.

, Oroszországnak nincs joga 
beleavatkozni a vilnol Kérdésbe

Varsó, február 12.
A vilnai országgyűlés, politikai bi

zottsága közjogi nyilatkozatot foga- 
’l°tt el, amely szerint visszavónhatat- 
inul széttépeltnek és nem létezőnek 

h'kintelnek mindazok a közjogi kőte
lkek, amelyeket az orosz kormány 
Lengyelországra erőszakolt. Orosz- 

szagnak nincs jogo beavatkozni a 
®‘^öí kérdésbe. Litvániának a vilnai j 
területre irányuló közjogi igényeit,1 
amelyelliet a Litvánia és Szovjet- 
“roszország közt 1920 julius 12-ón kö- 
lüll szerződés állapit meg, visszaütő- [ 
^tják. A vilnai terület minden feltétel I 
w» fenlarlás nélkül elválaszthatatlan 
*'(íze a lengyel köztársaságnak, amc- 
•Jet egyedül illetnek meg e terület fel- 
•’^gjígai. A lengyel köztársaság tör 
vér.\hozását és kormányát felszólítják. 
1,0 y haladéktalanul lásson hozzá c 
•t^ók gyakorlásához és ama köteles
ig teljesítéséhez, amely Lcngyelország- 

a vilnai területet illető felségjogai- 
hói a lengyel köztársaságra hárul.

Gróf Bethlen miniszterelnök 
levelet intézett az ellenzék vezéreihez 

és újabb engedményehet tett
Jiassayéft kívánságait teljesítette, az Jlndvássy-pánt 
követeléseit elutasította — JSz JSndvássy-páiet és a 
demokraták felkészülnek a választólogi^törvény ellen 

indítandó karcra

A szombati tá'gvalások, amelyeket 
gróf Klebelsberg Kunó l^liigvminiszter 
és Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyi 
miniszter folytatott az ellenzék vezérei
vel — mint ismeretes — nem sok ui 
engedményt hozott a választói jog kér*  
Hősében. Tagadhatatlan azonban, hogy 
egy-két lépéssel mégis halad'ak a meg
értés felé. A szombati engedményeket, 
amelyeket a kormány tett az ellenzéki' 
nek a következőkben csoportosíthat
nánk:

a) beleegyezett a kormány abba, 
hogv az r:ó‘'’6h száma a váhisztók 
tiz százalékát tegve (legfeljebb 1000 
szavazó) és hogv az ajánlókat, ne te*  
kintsék leszavazottaknak:

b) a szavazólapokat ne az állam
nyomda készítse;

c) a Károlvikcresztescknél, amenv- 
nviben 'a többi fp1t«’tei* ’k”.rk megfe
lelnek. eltekintenek a 21 éves korha*  
tártól.

A szombati fgnárclóv/ásofc Idán még 
négy ilyen fontos k'rdés maradt meg 
oldatlanul és pedig: a négy elemi jog- 
címe, a kisebbségi képviselet, a bíró 
kérdés és a katonai joacim kérdése.

A vasárnap folvamán nem voltak 
újabb tárgyalások, mert a tárnyaló le*  
lek szombaton este azzal váltak el eay- 
mástől. hogy hétfőn reanj viból talált 
koznak és akk^r khérlik meg a névle
ges megennezést. A kormánu azonban 
nem várt hétfőig, hanem

gróf Bethlen István minisz
terelnök vasárnap délután fo
lyamán a tárgyaláson részt- 
vett összes ellenzéki politika" 
soknak levelet küldött, amely
ben két újabb, igen fontos en
gedményt telt az ellenzéknek.

A miniisz'erelnök levele udvarias 
hangú és kijelenti, hot’v az eddig tett 
koncessziókon kívül még ttiabb két em 
éráménál hallandó tenni, hogy ezáltal 
a treuga deil megteremthesse. Ez a mi
niszterelnök által említett két eng*  b 
ménv közül az egyik a nétm el»ml eKg. 
zetíség igazítása, a második pedig a 
bírál személy funkciójára vonatkozik. 
\z első pont szerint:

a négy elemi Iskola slkrrea 
elvégzését igazolva látja a bi
zottság azáltal, ha valaki az 
összeíró Ivet sajátkezűk*  ki
tölti és becsületszavára jelenti 
ki, hogy n négy elemit sikere
sen elvégezte; ellenőrzik azon
ban ezt azáltal, hogy utána- 

Méznek a legutóbbi népszom*  

A Uétfól Napló tudósítójától - 

lálási ivén, ott Is bevallottat 
az illető, hagy a négy elemit 

elvégezte.
A másik pont szerint

a biról személy funkcióját 
nemcsak a jelölő-ivek átvéte
lére és a szavazatok össze
számolásának ellenőrzésére 
terjesztik, ki. hanem a szava
zatszedő küldöttség megbízá
sára is; a szavazatszedő ötös 
bizottság elnökét ugyan a köz
ponti választmány küldi ki, 
de a bizottság másik ué.gy 
tagja és négy póttagja meg
bízatását a közreműködő bí

rói személytől kapja.
Ezeket az engedményeket lekicsi

nyelni nem lehet, dacára annak, hogy 
a négy elemihez kötött szavazati jog 
elejtését, a katonai jcgcimek tel es el
ismerését és a kisebbségi képviselet be
hozatalát gróf Bethlen István minisz
terelnök most ismételten megtagadta. 
Politikai körökben általában úgy kom
mentárok ezeket az újabb engedmé- 
nyékéi, liogy

ezekkel Bethlen a liberális 
blokk kivúnságfait honorálta 
és elzárkózott az Andrássy- 

párt követelései elől.
Andrássyék — ugylátszik — már le 

is vonták ennek a konzekvenciáját, 
amennyiben hivatalosan csak annyit 
jelentenek ki, hogy „ezzel a kompro
misszumos tárgyalások befejeződtek". 
A demokrrták valószínűleg szintén 
Andrássyék álláspontján vannak és er
ről az oldalról harcias hangokat hal
lottunk. ők azt mondják, hogy ezek 
után részükről áll a harc és az időben 
való korlátozottság érzése nélkül élni 
fognak a választói javaslattal szemben 
a kritika jogával. Egészen bizonyosra 
veszik az oldalon, hogy a legcsekélyebb 
obstrukciós jelenség nélkül is

teljes képtelenség az, hogy 
február 16-ikálg meg lehes

sen szavazni a javaslatot,

áll ez annyival is inkább, mert a rég
óta hirdetett tizenhatórás ülést csak 
egyetlen napon, szerdán lehet tartani.

A Rassay-púvt a függetlenségi pár
tiak, Vázsonglék és Sándor Pólók eddig 
is igen komolyan viselkedtek a javas
lattal szemben, mert az volt az állás
pontjuk, hogy ,.jobb ez a rossz tör
vény, mint egy még rosszabb rende
let." Ezek után ez az álláspontjuk való- 
ííiodUeg még jobban mogorő^Ük és

Jkír a kritika jogával és a meggyőzét 
eszközeivel tovább is élni fognak, a 
lármás jelenetekben aligha vesznek 
részt.

A legitimista ellenzék különben va
sárnap éjszaka nagy tanácskozást tar
tott. Ezenközben a Hétfői Napló mun
ka társának alkalma volt beszelni

a legitimista ellenzék egyik 
vezető tagjával,

aki a kő vetkezőiket mondta;
— Szombaton gróf Bethlen látván 

miniszterelnök külön egyénileg fel
szólította a tárgyaló ellenzéki vezére
ket, mond jók meg kívánságaikat. Ma 
délután azután mindenki egyéni levél
ben kapta meg a miniszterelnök vála. 
szál, amelyből a két kisebb koncesszió 
közlése után kiderül, hogy a kormány 
nincs abban a helyzetben, hogy eze
ken túlmenő engedményeket tegyen, 

i főleg pedig nincs abban a helyzetben, 
hogy az irnt-oluasni tudáshoz kötött 
választói jogot megadhassa. Egé-szen 
tiszta a helyzet. .4 kormány honorált^ 
Rassayék követeléseit, ellenben meg- 
tagadtak mindent, amit a kerrsz'éng 
ellenzék és a demokraták kívántak. 
Ez pedig annyit jelent, hogy az ellen
zéknek ez a része eleget tesz köteles- 
ségének és a rendes keretek között 
élni fog a kritika jogával A kormány
elnök levele, melynek hangja udvari*  
ugyan, de a bcnnfcglaltakkal bevágta 
az útját minden további tárgyalásnak. 
A megegyezés ezekkel teljesen meg- 
hiúsult. Megvan azonban még mindig 
í reményünk, hogy a kormány nem 
lóg letérni a törvényesség útjáról, nem 
fog oWrojjal választói jofíot csinálni, 
hanem az egyedüli törvényes megöl, 
dóshoz folyamodik és a Friedrich-féte 
törvényesített rendelet alapján oá- 
laszlut.

A liberális blokk politikusai közül
Bulla Aladárral

volt alkalmunk beszélni, aki ezeket 
mondta:

—- Mi függetlenségi párti képviselők 
nem eszközlünk semmiféle változta
tást eredeti álláspontunkon és követe
léseinken. A miniszterelnök engedmé- 

' ínyeit azonban olyanoknak tartjuk, 
amelyeken a treuga dél felépülhet. A 
javaslót tárgyalása során azonban min
dent él focunik követni követeléseink 
érvényesülése érdekében. Fel fogjuk 
kérni a többségi párton levő, velőnk 
hasonló gondolkodású képviselőket, 
•kik egyébként választóiknak is igó- 
retet tettek az általános választói jogra 
vonatkozólag, hogy a mi kővctekSeiu- 
ket támogassák. N^m gördítünk azon, 
bán akadályokat a többségi akarat ér- 
'vénycsülésc elő
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Kerekes Mihály 
temetése

Osztatlan nagy réezvét mellett és a 
kegyelet impozáns megnyilatkozása 
között temették el vasárnap dáhitán 
ü hirtelen elhalálozott Kerekes Mi
hály nemzetgyűlési képviseőt. A Kere- 
pesi-uti temető halót La sházáb.-üi állá- 
tották fel a ravatalt, amelyet (koszorúk 
égisz tömege bontott. Legelöl a nem
zetgyűlés nagy babérkoszorúja feküdt.

A gyászszertartáson « politikai élet 
aráimos kiválósága jelent meg. Ott vol
tak nagyatádi Szabó István volt mi
niszter, Bárczy István volt miniszter, 
Vast János, a Károlyi-kormény vallás
ügyi minisztere. Gaál Gaszton, a nenu 
zetgyülés elnöke, Szilágyi Lajos, 
Drózdy Győző, Rassay Károly, Weiss 
Kémiád, Cserig József, Méhely Kál
mán, Tömöry Jenő, Róbert Emil, For- 
gách Miklós nemzetgyűlési képviselőik. 
A gyászszertartást Haypál Benő refor
mátus lelkész végezte, a gyáeodalokat 
a vasutasok dalárdája adtai elő.

Haypál Benő lelkész a gyászszertar
tás során magas számvalásu búcsúz
ta tó beszédet tartott: E szűk körön túl 
~ mondotta — akik itt vagyunk, 
mély részvétet kelt barátunk halála. 
Kerekes Mihály igaz ember volt, ki 
tisztes szegénységben élt. Magyar ha
zánk szegénnyé lett, de a magyarok 
közül sokan gazdagokká lettek. Kere
kes Mihály mindig becsületes munká
val, dolgozó szegény ember maradt. 
Meggyőződéséinek nagy ára voii. Nem 
a bűnösök ellen lépett fel, hanem a 
bűnt akarta kiirtani. Isten veled, nyu
godj békében, pihenőre tért fáradt test
vérünk.

Imája után a dalárda elénekelte a 
„Miért oly borús**  kezdetű gyáazdalt. 
Azután Rassay líároly lépett a rava
talhoz és igy búcsúztatta az elhunytat 
a nemzetgyűlés és pártja nevében:

— Kerekes Mihály, barátom, küzdel
memben igaz ibajtársam! A nemzetgyű
lés nevében teszem az utolsó bábért a 
Te koporsódra. Sokai küzdődéi, de el
lenséged sehol sem lehetett és most 
szét szeretném vonni c halottas ház 
kárpitjait, hogy akik itt állnak körü
lötted és az egész ország is láthassa a 
Te elgyötört testedet. Mert Te min
denkié voltál, aki szenved és elnyo
mott. Mindig odaálltál, ahol az igaz 
ságot üldözték. Börtön, gyötrelem volt 
érte a részed. A Te lelked halálod 
után is előttünk fog járni és vezet 
minket nehéz utunkon. Kérem az Is
tent, hogy a kegyelmet^ amit itt a föl
dön nem adott meg neked egy fórum 
sem. adja ott fenn neked ö.

Bárcrri István a Polgárok és Mun
kások Pártjának nevében mondott bú
csúbeszédet

— Jó barátot és igaz bajíársat vesz
tettünk benned, Kerekes Mihály, — 
mondotta. — Mindig azok mellett vol
tál, akiknek az élet szépségeiből 
semmi rész som juthatott. Te akartad 
megadni nekik ezt.

Ezután az ónodi választókerület ne
vében Orosz Lukács, a vasutasok ne
vében IVetss Konrád tartott beszédet. 
Ezután a halottaskocsira tették a ko
porsót és a menet gyászdnlokat éne
kelve megindult a sir felé.

A nyitott sírnál Drózdy Győző nem
zetgyűlési képviselő beszélt:

—• Állj meg egy percre utolsó uhud
ban, haoM szóljak hozzád Kerekes 
Mihály. Te voltál az, aki a magyar 
ugar közepére odaállvm mondtad: Ti 
égig nyúló giz-gazeik, hét nincsen itt 
virág? És a küzdelemből kidőltél, ön- 
kénvtclenül féltőiül a kérdés, mi ölte 
meg ezt az embert? Mi ölte meg Ke
rekes Mihályt? Borsod vármegye köz
gyűlésén egy ellensége art mondta 
•ebi, vigyázz, Téged is utolér a neme
réi Nem i nemesis ölte meg őt, meg
ölte az, ami csak másért dobogott, a 
szive. Nem méregpohár és nem gyi- 
lok Isten veled ba.ilársunkt Legyen 
neked könnyű a föW!

Ezután a vonatkísérők nevében bu 
csuztatták, majd Haypál Benő imájs 
közben elhelyezték a sírban.

Megkoronázták a pápát
ötvenezer hivő volt a Szent Péter templomban

Rómából jelentik: XI Piub pápa 
megkoronázása vasárnap délelőtt 9 
órakor, az előirt szertartások között 
folyt le.
A pápa fólkilenc órakor indult el 

, söreiével ideiglenes lakosztályából 
' szertartások termébe, ahol fogadta ... 
összegyűlt bibornokok hódolatát. Majd 
ünnepi menetben a Szent Péter Bazilika 
óriási előcsarnokába vonult, ahol a 

! Bazilika főpapjának és papságának hó*  
I dolatát fogadta. Innen történt az un- 
[ nepélyes bevonulás a templomba, me*  
Ivet már oi kora hajnali órákban meg
töltött a hivöknek min'egu ötvenezer 
főnyi tömege, A főoltár 'körül felállb 

| tott tribünökön foglaltak helyet a feje
delmi személyiségek, a diplomáciai 
testület és a Pápa családtagjai.

A Szentatyái a sedia gestatorian vit*  
tők a főhajón keresztül a főoltártól 
jobbra levő trónushoz és útközben az 
egyik előtte , haladó szórta rlásmester 
három ízben ezüsttálcán kócosomét 
égetett el, harsányan kíálitván:

— Sancte Páter, sic tranzit glória 
mundi! amivel a földi javak és dicső
ség múlandó voltára emlékezteti a szer*  
tartás a pápát akkor, amidőn a legna
gyobb méltóságot nyeri el.

A Szent Péter sírja fölött levő főol
tárnál az uj pápa maga pontiflkálta az 
ünnepélyes nagymisét. amelynek kü
lönleges szertartásai vr.nnak. A conft- 
teor után három püspök-bíbor nők vé
gezte az uj pápa ben ediká látót, majd 
az első szerpap bibornok a pápa vál
óira tette és három drágakővel 
ékesített tűvel megerősítette az érseki 
palliumot, amely szertartás után a pápa 
ti hfhomokok láb- és kézcsőkját fo
gadta. A mise imák után egy erre az al-

ki:

az

lakásán 
helyen: 
és ha- 
hazárd- 

férjek

hi-

nap-nap 
a rend

A né2V RlrnlvoK birodalma 
A dühöngő hazárdjátékok

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Az utóbbi időben a téli szezón ismert 

jelensége: a kártya hatalmasan elterjedt 
a városban. A tőzsde üzlettelensége, a 
rohan/vást dagadó drágaság a könnyelmű, 
levegőből élő Budapest feje fölött készül 
Összecsapni és az emberek csordákba 
verődve menekülnek a négy királyok biro
dalmába. Kártyaklubok, játékbarlangok 
alakulnak minden jobb kokott 
és egyéb magán- és fétnyüvános 
a léha város mérges pattanásai 
zárd, csak és kimondottan 
játékon kísérlik meg a sápadt
megszerezni azt, amit tisztességes utón 
megszerezni ma képtelenség- A zsír, az 
asszony harisnyája, a házbér, a cseléd 
bére, a puceráj forog veszélyben egy- 
egy téten és a Laccarat üveg chemin 
hozza vagy viszi el a legelemibb élet- 
szükséglet rekvizitumail.

Az öngyilkosok, statisztikájában! nagy 
rubrikát foglaltak le a négy királyok 
veik számára és

Budapest soha sem volt o.y mé
lyen a kártya fertőjébon, mint 

az idei tólen.
szól a kártya hivatalos ellenségé

nek: s rendőrségnek jelentése.
Razziák szorgalmas kutatása 

után sárga arcai férfiakat cipel 
őrségre és közöttük

ijesztően tok a kártyázó

így

ni.
Bak főfelügyelő és helyettese, Rúna lei
ügyelő vetetik a hadjáratot a kfcrtya- 
hartogok ellen, Ax éjjel a Vas-utca 37. 
száma házban Kiinger Maliid orfeum! 
művésznő lakásán csíptek el egy nagy 
táraságok Miniszteri tanácsostól tán- 
cotntóig, a társadalom minden rétege Wp- 
viseltette magát ezen a helyen 6$ tér- 

méMeteaen a saéhiámvsok « „stoppe-

I

kalomra szóló litániát énekelték
A mise továbbá folyamán a pápa a 

főoltárral szemben elhelyezett trónusán 
átvette a konsztókrált ostyát, melyei 
három részre tört, két résszel megái- 
doztatta a segédkező bibomokokat, a 
harmadikat pedig magáihoz vette.

A mise befejeztével a pápa, fején a 
milrával, újból a trónra ült és kezde-, 
tét vette a tulajdonképpeni koronázási 
szertartás, melyet régebben a szabad
ban,, a Szerit Péter-templom külső log
giáján végeztek. A rangban második 
szerpap-bibomok levette a pápa fejé
ről a rnitrát, az első szerpap-bibornok 
pedig fejére tette a pápai hármas ko-' 
rónát, a tiarát, ezekkel a szavakkal:

— Fogadd a*  három koronával éke
sített tiarát és tudd meg, hogy Te a 
fejedelmeknek és királyoknak, a fö’d- 
kerekség országainak atyja, a mi 
Urunk Jézus Krisztus helytartója vagy’, 
akinek dicsőség és tisztelet jár mind- 
örökkön őrökké. Ámen.

A pápa ezután ünnepi menetben a 
nemesi és svájci testőrségtől körülvéve 
a királyi lépcsőn visszavonult a Vati
kánba. t

A koronázási szertartás befejezté
vel, amely a Szent Péter-székesegyház- 
ban folyt le, 'a pápa a bazilika külső 
erkélyéről áldást osztott a Szent Péter- 
téren összegyűlt tömegnek. A tömeg 
Iqlkes ovációkkal hódolt a pápának, 
közben pedig a csapatok tisztelegtek.

Athén, február 12,
Louis Petit, az itteni ka'olfkus érsek, 

tegnap kihallgatáson ielent meg Kon*  
stantin királynál és hivatalosan nőt ifis 
kálta XV. Benedek pápa halától. Vas 
sárnap az athéni kathodikus templomi 
Iwm XI. Pius .pápa koronázta tés-a alkal» 
máiból ünnepi Te Deum volt.

rek" egészJraja. A slepper az az em
ber, aki gyűjti és felcsalja az áldozato
kat. Ez igen jól pövedeflfmező foglalko
zás, részesedést jelent a 
Megállapították, hogy napi 
pinkapénz folyt be és ez 
volt á legkeresettebbeknek. 
jövedelme negyedmilliónál 
vonta.

pinkapénzből. 
18,000 korona 
a hely egyike 

A művésznő 
több volt ha-

Ez a razzia ebben a hónapban 
a tizenhatodik volt.

Rengeteg ember ellen folyik 
tiltott szerencsejáték címén és 
rendőrség derekas munkájának 
befő, hogy a lelketlen fosztogatás

eljárás 
csak a 
köSzön- 

w -_ az 
utóbbi napokban alábbhagyott Néhány 
újonnan alakult clubot is szemmel tar
tanak, melyek részére a „slep perek" erő
sen dolgoztak az utóbbi időben.

A zárt ajtóik mögött pedig dühöng to
vább a baccarat, támolygó, zöldes arcú 
férfiak és nők állják körül a „.kopor
sót" és tunig bent kis és nagy tragé
diáik rohannak, sikkasztott pénzek cse
rélnék gazdát kint az őrszem figyel és 
szeme hidegen mered az éjszakába, 
neon jön-e Róna vagy Bak főfettlgyétő 
,,gyanús* 4 társaságban . . .

Hughes
államtitkár is Shtdehara Mrd aláírták 
az Egyesült-Államok is Japán kört 
Yap szigete kérdésiben létrejött szer- 
zödést.

•
Kopenhágai

sürgöny jelenti: Ai e hó 14-én estére 
bejelentett kizárás alól, amely 170.000 
embert sajt, akik közti 00.000 máris 
munka nélkül van, kivétett tesznek a 
vízmüvek, vilamossági és gáztelepek 
munkásaival, továbbá a faipari mun-' 
káiol- szövetségivel, a szabókkal, itala- » Ut al
mZiz”:™ i K ülzva bízzál.
vetítő indituángt, f

Liga
az SzveweMs elvált asszonyok 

férjnezmeneteleellen 
öt évi hézaaségi tilalom

A sztrájkok veszedelmes hazájából, 
Németországból jött egy ujaíbb s ere
jében még a vasúti sztrájknál is ke- 
(gyetlenöblm-k és tarlósalbbnak L’cr. 
•kezű hír.

A tudósítás szerint a férjhez kíván- 
kozó lányok komoly, sőt elszánt moz, 
galrnat indítottak az elvált és özvegy 
-sszonyek, továbbá a hadiözvegyek 
férjhezmenése ellen. A megalakult 
„leány-liga" egy elkeseredett hangú & 
vésztjóslló liead'xúnyban fordult a kor
mányhoz, melyben kéri, dehogy kén, 
követeli, hogy a kormány törvún-yes 
intézkedéssel függessze fel — három 
vagy öt évre — az elvált éS özvegy 
asszonyok Jérjhezmenési jogút és kö
veteli a kormánytól, hogy rendeletileg 
tiltsa el az enyakönyvvezetöt és egy- 
házi hivatalokat az özvegy és elvált 
asszonyok esketésétől.

Beadványukban nyoipalékkal hang, 
splybzzálk. hogy 1914 óta annyi háza- 
sulaindó fiatalember, direkt férjjelölt, 
pusztult el a háborúban, hadifogságban 
és a harctéren szerzett betegségeiben és 
annyian váltak nyomorákká, sőt egé
szen rokkanttá, hogy eme nyolc év 
alatt úgyis tízezrével szaporodott az 
Öreglányok száma. Már pedig nemzeti 
érdek, különösen egy ily mértéktelen 
■háborús pusztulás után, mikor eJ- 
annyira kifogytunk a férfiakból, hogy 
immár több Németországban a nő, 
mint a férfi, — nemzeti érdek, hogy 
az egészséges és férjhez kívánkozó lá
nyok elől ne fogják el a férfiakat az 
özvegy és elvált asszonyok.

Eltekintve attől, — mondja a bead
vány — hogy ezeknek azt asszonyok
nak javarészt mindnek van gyerekük, 
tehát neon maradna más kötelességük, 
mint azokat hazafiason fölnevelni, 
miért ue bűnhődjön egy kis várako
zással — három vagy öt évig — az az 
elvált asszony, aki elvált az urától, 
vagy miért ne áldozzon a köteles és 
illő kegyeletnek az az özvegy, aki úgyis 
csak, mostohát hozna gyermekeire és 
végül: miért menjen egyik nő kétszer, 
is férjhez s a másik egyszer sem.

Erkölcstelnnek is minősítik a német 
lányok beadványukban az asszonyok 
férfifogási hajszáját, mert ezek az idő
sebb nők majdnem mindig fiatalabb 
férfiakat halásznak el a férjhez kivúi> 
kozó, erkölcsös leányok előL

Eikölcstelcrmck nevezik és bélyeg
zik meg a német lányok mindaizokat a 
férfiakat is, akik csak azért, hogy be
rendezett lakáshoz, kész üzlethez jus
sanak — benősülnek. Ezzel vagy ári 
árulják el, liogy nem képesek saját 
cxisztencíájukból, saját erejükből nő
sülni, családot alapítani, vagy ári, 
hogy még gyöngébbek, mert engedtek 
egy asszony csábos viselkedésének s 
mint egy ostoba hal hálóba kerültek!.

Még csak annyit, hogy a német lá
nyok a férfiak úgynevezett benősülé- 
sében a német energia és bátorság 
gyöngülését, a lovagié*  érzés pusztulá
sát és a házasság morális és szent cél
jainak profanizálását látják.

Hát — édes Istenkém! -— én, aki e 
hirt egy ma Berlinből érkezett bank
igazgató barátomtól kaiptam és pedig 
pont ekkor, mikor teára készültem 
ahhoz a szegény, fiatalon özvegységre 
jutott asszonykához, akinek éppen ma 
este akartam megkérni a kezét, — hé! 
édes Istenkém — én most mér nem 
vehetem d őt, mert a német ’ányok' 
mozgalma szerint erkölcstelenséget 
követnék el és csak proton 1 látnám « 
házasság máskülönben seent gondolatát 

Rossz világ ven!
l Sz. M.
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Elhalasztották anémet-lengyel 
tárgyalásokat

X hétfőre kitűzött német-lengyel tár
gyalásokat, amelyeknek Genfben kel
leti volna megkezdődniük, tegnap el
halasztották.

A johannesburgi 
bányatulajdonosok elhatározták, hogy 
újból megnyitják a bányákat. A mun
kásszövetség U bánysázokat felszólí
totta, hogy az általános szakszervezeti 
bizottság döntése előtt ne álljanak man
kóba. A keleti vasat sztrájkja terjed. 
Több helyről szabotázs-eseteket jelen
tenek.

— Istentisztelet a pápa koronázása 
alkalmából. Vasárnap délelőtt 10 óra
kor XI. Phis pápa koronázása alkal
mából ünnepi istentisztelet sóit a bu
dai koronázó Mátyás-templomban. A 
szentmisét Prohászka Ottokár székes
fehérvári püspök pontiflkálla fényes 
papi segédlettel Az egyházi zenekar 
Mozart C-dirr koronázó miséjét adta 
elő Sugár Viktor karnagy vezetésével. 
Jelen voltak: Nagybányai Horthy Mik
lós kormányzó, akit Nemes Antal cím
zetes püspök fogadott, Nagybányai 
Horthy Miklósáé, József főherceg, 
Auguszta főhercegasszony, Zsófia, Iza
bella és Gabriella főhercegnők, a kor
mány részéről gróf Bethlen István mi
niszterelnök, gróf Bánffy Miklós kül
ügyminiszter, Tomcsányi Vilmos Pál 
igazságügy miniszter, továbbá Petricse- 
oics Horváth Emil báró államtitkár, 
Tőry Gusztáv, a Kúria elnöke, Juhász 
Andor, a királyi tábla elnöke, Rényi 
Dezső fővárosi alpolgármester, Hanny 
Ferenc dr., a budapesti tudomány
egyetem rektora, Bárczy István mi
niszteri tanácsos, Nádosy Imre orszá
gos főkapitány, Marinovich Jenő buda
pesti főkapitányhelyettes, Beniczky 
Tamás rendőrfőparancsnok és a diplo
máciai testület számos tagja, a többi 
között Monsignore Laghi, a pápai nun- 
cialura vezetője, Ilohler amerikai kö
vet, Grand-Smith angol követ, Doulcet 
francia követ, De Vinci gróf olasz kö
vet, Cnoblozh osztrák követ, Kumataro 
Bonda japán követ, llumphreys angol 
követségi attasé, Robién gróf francia 
attasé, Milojevics jugoszláv követ, Sí- 
kiewitz Vladimír ezredes, ukrán követ, 
Stasiw Jean ukrán követségi attasé, 
valamint a nemzeti hadsereg tábornoki 
karának több tagja.
- A Petőfi Társaság ülése. A Petőfi 

Társaság vasárnap délelőtt féltizenegy 
órakor tartotta február havi felolvasó-tré
sét Pékár Gyula elnöklete alatt. Az ehlök 
megnyitóbeszédében rámutatott arra, hogy 
az 1922-es esztendőben két nagy üstökös 
oályája kering oly nagy magasságban, 
atiol gyűlölet már megszűnt. Petőfi és 
Mollére. Párhuzamot von a két költö kö
zölt, akiknek pályája nem egy rokonvo
nást mutat. Magyarországon 128 éves Mo- 
liér-kultusz van. Belgrád. Bukarest és 
Prága, a kegyelt városok nem mutathatják 
lel a kultúrának ekkora megértését. Be- 
je'enti az elnök ezután, hogy ez övi nagy
gyűlés március 12-ikén lesz. A helyet még 
nem határozták meg. Pestvármegye h 
óhajtja ünnepelni Potöflt. Az országos Pe
tőfi-ünnepélyek szép tömb ériben kezdődnek 
ős Petőfi halálának évfordulóján, július 
31-én érnek véget. Az ünnepségek kulmi- 
Qáclója Szilveszter éjszakáján, Petőfi szü
letésének éjjelén lesz. Reméljük, hogy 
altként mi Moliéret, viszont Petőfit az egész 
dlág, északtól délig ünepe’n! fogja, ünne
pelni azt a költőt, aki valamikor a magyar 
szabadság lantosa volt, most pedig a ma-

integritásé lesr. Szávay Gyű a főtitkár 
tette meg ezután jelentését a Pelőfi-üiMfep 
országos készülődéseiről. Az ünnep már
cius 12-i.l én lesz. Ugyanakkor ünnepli’ 
Jászai 'Marj jubileumát, avatják * Petőfi-

ereklyemuzeumot. Bejelentette még a Zi- 
borszky-pályázat eredményét. Három pá
lyamű érkezett be. A bírálók a dijrt ■ 
Juflo-srimnfinek ítélték oda. A jeligés levél 
felbontásánál kitűnt, hogy a szerző isme
retlen kíván maradni a darab szinrehoza- 
tatáig, mert különben megeszik az Irigyek 
és ünneprontók.

— Pacifizmus és a népszövetség. A 
Magyar Béke Egyesület meghívására 
vasárnap délelőtt 11 órakor a keres
kedelmi csarnok dísztermében a német
országi békeegyesületek elnöke, Quidde 
Lajos müncheni egyetemi tanár, a ba- 

i jor országgyűlés volt alelnöke előadást 
I tartott a békemozgalom mostani cél
jairól és feladatairól. Dr. Giesswein 
Sándor üdvözlő szavai után az előadó 
azt fejtegette, hogy a pacifizmus cég
célja a háborúnak, mint a népek kö
zötti viszályok elintézési módjának ki
küszöbölése jogi szervekkel való he
lyettesilése. Ma már a háború le
küzdése nemcsak erkölcsi, hanem 
gazdasági szükségesség. Újabb hóboru- 

, bán az európai kultúra tönkremenne 
i és helyébe primitívebb gazdasági fokon 
álló népek jönnének. A háború leküz
désére szolgáló eszközt a nemzetközi 
politika szervében, a népszövetségben 
látja. Ez ugyan mai alakjában csak 

j torzkép, de alapján építeni lehet. Meg 
van győződve, hogy a népszövetség kő- 

I zeledik az amerikai felfogás felé, ve- 
I lanti kompromisszum alapján. A béke- 
| szerződések revízióját nem lehet el- 
I érni sem a bo! se v izmus világforradal- 
mával, sem teljes le fegyverzett állapo- 

, tankban a revans^ondolaltail. Az or- 
i vosság csak a jogi alapban van s ezért 
i becsületes népszövetségi politikára van 
| szükség. A közönség nagy tetszéssel 
i fogadta az előadást, melyért dr. Giess
wein Sándor mondott köszönetét.

—• A villamosjegycsalók büntetése. 
A budapesti büntető járasbirőfágon úgy
szólván mindenap tárgyalnak olyan ügyet, 
amelyben a vád’ottat villamosjeggyel elkö
vetett csalás vétsége címén vonnak fele
lősségre. Az utóbbi időben feltűnően meg
növekedett azoknak az utasoknak a szá
ma, akik elhasznált, másoktól elkért, vagy 
a fődről felszedett villamosjegyekkel pró- 
bálnak utazni. A Budapesti Egyesített Vá
rosi Villamos Vasutak igazgatósága erélye
sen védekezik a jegyes:*lók  ellen, szigorúién 
ellenőrizteti őket. A vi lamos vasút pol
gári ellenőrei megfigyelik az utasokat a 
kocsikon és a megállóhelyeken és akiket 
jegycsaláson érnek, azokat a legközelebbi 
rendőrrel igazoltatják, a vasutak igazgató
sága pedig minden esetben feljelenti a csa
lókat Legutóbb a budapesti büntetöjárás- 
biróságon e itélték villamosjegycsnlás vét
sége miatt Bruck Jenő raktárnokot. Far
kas Ferencné háztartásbeli asszonyt, Gers- 
tenfeld Ábnahóm kereskedőt, Gflnter Mária 
munikásnőt, Mező fi Ferenc, Méhes Rezső, 
Kellet Oszkár iparosokat, Szabó Ferenc 
kereskedőt, Horváth Károly kézbesítőt, 
Mihalek Ferenc, Hangos László iparoso
kat, Vér Józsefné napszámost, Kurdi Róza 
varrónőt, László Albert és Halta István 
napszámosokat és Maklcr Gusztáv keres
kedőt. A bíróság a vádlottakat mind ki- 
sebb-nagyobb pénabflntetésre ítélte el, 
mert a jégycsa’ást még a múlt év végén 
követték eL A büntetőjárásbiróság leg
utóbbi teljes ülésén azonban ezt az elvi ál
láspontot fogadlak el fiz itélőbirák. hogyha 
" j*gycsalási  esetek nem csökkennek, úgy a 
mostantól elkövetett cselekményeknél 
nemcsak pénzbüntetést, hanem érzékeny 
fogházbüntetést is ki fognak szabni.

— Ostenburg Gyula fogsága. Isme
retes, hegy a ‘királypuccsa! kapcsola
tos biinpörfoen magyar Ur. honvéd
ség főparancsnoka letartóztatást ren
delt el Ostenburg ellen, bár 0 nappal 
korábban a legfelsőbb katonai tör- 
vényszélk bírói tanácsa ®z.'.badlébra- 
helyezését rendelte el. Ostenburg vé
dője, horasztosi Király Ferenc ár. már 
benyújtotta fel folyamodását a letar
tóztatás elrendelése miatt és ebben 
kiemeli, hegy az njólagos letartózta
tás bár formailag lehetscgca, de jog- 
erkölcsileg) Képtelenség. Törvény elle- 
nesnei deklarálja a védő az illetékes 
parancsnok letart óz Látási határozatát, 
mert ezzel szembehelyezkedett a leg
felsőbb fotóban eljáró honvédtörvény- 
xzéfk jogerős döntésével, anélkül, hegy 
víz uj vizsgálati fogság okait megje
lölte és körülírta volna. A védő fel- 
folyamodása folytón njra íeBerjewük,

az iratokat a legfelsőbb honvédtör- 
vényszékhez, ahol « legközelebbi na
pokban döntenek Ostenburg Gyula 
szabadlábrathelywése kérdésében.

— Osztrák beismerés a nyugat- 
magyarországl közigazgatás csődjéről. 
A bécsi Volksfreund legutóbbi számá
ban a megszállott Nyugatmagyarorszá- 
gou működő osztrák közigazgatás hely
zetéről többek között ezeket írja: A 
közigiazgalásnak osztrák közegek ré
széről való átvétele a Birngmdlanri- 
bán nem megy olyan simán, mint 
ahogyan azt eleinte gondoltuk. A 
közigazgatásnak a legnagyobb ne- 
hézségjekkel kell megküzdenie. A 
postaszolgálat szabálytalan, a tiszt
viselők, lúvatalnokok és tanítók hó
napokon át nem kaptak fizetést, a 
telekkönyvet lezárták és ezzel kezde
tét vette a rendszertelenségek egész 
'tömege. Sok baj van az osztrák és 
magyar pénzek átszámításával, ami 
az amúgy is nagy drágaságot csak 
fokozza. A vasúti dijakat osztrák ko- 

; rónákban minden állomáson más- 
j képp számítják, igy csak természetes, 
hogy a lakosság szinte irtózik az 

I osztrák koronától. Nagy hiba volt a 
községek autonómiájának megszü-nte- 

| lése, üi régi szervezetek feloszlatása 
I és erek helyébe egy pro forma vá- 
i lasztott községi elöljárónak a falu 
! élére állítása- A kinevezett hivatalos 
1 vezető embereket a község népe nem 
1 ismerte s mivel olyant is állítottak 
' egyik-másik község élére, akit • la
kosság utált, napirenden volt, hogy a 
községi elöljáróságok megtagadták a 
hivatalok átadását. A bécsi lap cíkké- 

: hez fölösleges mindén kommentár.
— Tűz egy zárdában. A Knézits- 

i utcai Mária-rntéoetben vasárnap dél
után 2 órakor eddig ismeretlen okból 
tűz tóméit. A IX. kerületi és központi 
tüzőrség Busch főtiszt vezetésével vo
nult ki és három órai megfeszített 
munka után elfojtotta a tüzet. A me
ny ezet is átégett és gerendákkal kel
lett alátámasztani, hogy be ne omol
jon. A kár igen nagy.

— Vasbeton koporsó. Február mfiso- 
dikán nyílt meg Szegeden az építőipa
rosok anyag- és raizkiáJlitása. amely
nek szenzációja egv kiállított vasbeton 
koporsó volt. A merész újítás olcsóbbá 
teszi az anyagot, másfelöl pótolja a 
fát, csupán az a hátránya, hogy rend
kívül súlyos. A vasbeton koporsó 
színre olyan, mintha tölgvfa volna.

— Müviszostély, A Városi Bank 
sportegyesületónek szombaton nagyszerűen 
sikerült estélye volt a Corvin-téti viga
dóban, melyét Adler Tibor Beethoven 
Sonaie pathétiquejével gyönyörűen veze
tett te. Borsodi Ödön hegedüjátéka, Palló 
Imre és Sárossy 'Mihály éneke, Baranyai 
Böske chansonjai, Tolnai Lón a szavalatra 
nagy tetszést keltett. Mária Zsuzsanna 
legújabb költeményeit olvasta fel és Bállá 
Zsuzsi páratlan bájjal előadott táncaival, 
kivált, Chorin Géza Kossath-esárdásával 
viharos tapsokra ragadták a közönséget

— Olcsóbb lett az autótaxi. A benzin
árak csökkenése folytán folyó hó 15-től 
kezdő előleg az autótaxfk rilcldija is csök
ken. Az eddigi 50-szeres díjról 45-szörösre, 
vagyis tíz százalékká’ olcsóbbodik.

—• O'Oonnel amerikai bibornok Ná
polyba érkezett Amerika közismert bi- 
bomoka, O'Conuell, február 6-án a kon- 
k Iá vén való részvétel céljából Nápolyban 
partraszáBt. A bibornok a hajóutat New*  
Yorkból, mint ve’Ünk közük, a CosuJWh- 
vonal előnyösen ismert „Presidente Wft- 
son“ nevű gőzösén tette meg. Hogy őemi- 

1 nenciája Rómába a konklávéra pontosan 
megérkezhetett, az csak annak tulajdonít
ható, hogy őréé való tekintettel a hajó 
az egész utón a legnagyobb gyorsasággal 
haladt.

— Hemerlm Mary nmgoraealélye. 
Vasárnap Vfcő-kor Friss Irén dalóne- 
kavraö közreműködésével jeles fiatal 

i zongoraművésznő mutatkozott be a 
Zeneaikadémiábaji. A kassai dóm kar
nagyának és argonsimüvéstének leánya 
He mer ka Máry, aki biztos technftávnfl 
és kiváló zenei intelligenciával zon
gorázott A művésznő lelkes, jól meg
érdemelt tapsokat kapott

— Ródli-baleMt A hárahecn rótHi- 
pályín Batúns Gézáné 23 éves hivatab 
nokné kieseti a szánból te jobbkarján 
megsérült. A mentők részesítették dső 
segélyben.

— Elégedetlenkednek a horvátok. 
Belgrádból jelentik: A tegnapi mi
nisztertanács a tóWönböBŐ válaaatásk 
tervezeték megvizsgálja után Rifko 
vicanek a régi szerb választójogon 
alapuló választási tervezetét fogadta 
el. Eszerint a régi szerb választójogon 
csak csekély váltoetatósokaf hajtanak 
végre és ebben a formtóban veszik át 
az S. H. S. királyság számára. A kor
mány egyhangúlag elhatározta, hogy 
intézkedéseket tesz bizonyos horvát 
elemeknek felforgató propagandája 
ellen, okik követeléseiket manóra*  
dirni formájában a génuai konferen
cia élé akarják juttatni

EihalasztjáK az u ödáilamoK 
Konferenciáját

Kóma, február IX
Az osztrák-magyar monardháa utód

államainak rómaá konferenciáját, 
amelynek február 11-én kcfleit volna 
újból összeülnie, valószínűleg el keD 
halasztani, minthogy a cseh kővel 
kormánya nevében egy batvf halasz
tást kért.

által d- 
kikkel

A fllmudziira ttfiye
— A Hétfői Napló tudósítójától
A film cenzúrázása körül elkövetett 

üzelmek tárgyában lefolytatott nyomo
zás során a rendőrség által letarióita- 

I tott kilenc gyanúsítottat álkisérték az 
| ügyészség Markói-utcai fogházába. A 
i bűnügyre vonatkozó iratokat az 

ügyészségen dr. Medvegy István kir. 
ügyésznek osztották ki, aki tüzetesen 
áttanyutaiányozza az aktákat és azután 
indítványt tesz <ir. Medvés Medico Ist
ván vizsgálóbírónál a gyanúsítottak 
előzetes letartóztatása kérdésében. A 
vizsgálóbíró mindenesetre valamennyi 
letartóztatottat kihallgatja a vádra vo- 
natkozólLg és csak azután dönt abban 
a kérdésben, hogy szaíjadlábrahelym- 
zik-o őket, vagy a rendőrség ’ J 
rendelt előzetes lelartóttatóst 
6zen.ben tartja fenn.

Az ügyben szereplő vódök 
mes előterjesztést adtak be 
ügyéz&éghez te abban kifejtik, hogy 
Scwanm Endre, az Adriai fiiunkéi- 
csönző tulajdonosa, Unfferleider Adolf, 
a Roya! fllmkereskodtelmá rt. igazga
tója, továbbá Friedmann Lajos, Tuch*  
ten Jenő, Vass Nándor, Feldmann 
Izsó, Fodor Hona te Gács Miklós sem 
követhettek el jőhiwemüségeükmé#, 
fogva okirat hamisítást, mert az általuk! 
szerzett engediélyek szabályszerű blan
kettán, a cenzúra-bizottság valódi pe
csétjével te valódi aláirásuikkal ellátva 
került a kezeikhez és egyik sem tudott 
Radnóti Géza, a fUmcenzuna titkárának 
mprópulációáról. A felbujtói esete te 
kizárt, mert hiszen Radnóti maga 
djánlkozott az engedélyek megszerzi*  
sére, őt tehát semmi irányban «L 
kellett felbiztatni. I

A megvesztegetés vádjára vonatkxRÓ- 
tag kiemelik a védők, hogy ez azért 
sem állhat meg, mert hiszen Radnóti 
csak alkalmazott volt, eskfüt nem tett 
és köztisztviselőnek nem tekinthető. A 
flhnkölcsönzök azzal védekeznek, hogy, 
tulajdonképen Radnóti zsarolta meg 
őket. Számos esetben az engedélyt sza
bályszerűen kiállitottáik, de art Radnóti 
visszatartotta csak azért, hogy pénzt 
kapjon. Nekik pedig fizetni kellett, 
mert ha idejében r.em kapják «neg ax 
aláirt engedélyt, akikor az előadást nem 
lehetett volna megtartani, felborult 
volna a mozik egész heti műsora te 
milliós kártéritteii per fenyecWte volna 
Őket. Nékik sejtelmük sem volt arról,, 
hogy hoimls engedélyeket is kaptak. j

sa: KIS KOFIEDin: ItS
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Dante-ünnep 
a Vigadóban

*» A Hétfői Naptó tudósítójától. — 
A Magvar Kaiból rkus Dante-biebttság 

Dante halálának hatezázadoe emléia-- 
zetérc vasárnap dólulúu fél 5 órakor 
a fővárosi Vigadó nagytermében ün
nepi ülést tartott. Az Ünnepi ülést 
Apponyi Albert gróf, a Szent István 
Akadémia elnöke nyitotta meg a kö
vetkező beszéddel:

— Az eredetileg tervezett rajiról d 
tellett halas "tanunk ünnepélyünket 
egy szomorú esemény, XV. Benedek 
pápa váratlan elhunyta miatt. De D- 
iik és luki szükség nekünk, hogy meg
emlékezzünk arról a kiváló pápáról, 
wki Ok épen kormányozta az egyház 
hajóját, hogy minden nemzetnék tisz
teletét és bizalmát vívta ki magának. 
Kegyelettel emlékezünk meg a nagy 
pápa emlékéről és fiúi hódolattal 
yözöljük utódját, XI. Phis pápáit.

Ezután dr. Proliász ka Otaok.ír 
ikesfiiliérvári püspök tartotta meg 
népi előadását.

— A Divina Camuncdia — mondotta
— a legfel ség esebb dal. amelyen vc- 
giglömlük Beatrice bája. Nem csoda, ha 
n költő Dante, nemcsak hivő ember, 
nemcsak ghibeHin politikus, hanem 
élet végiéig vérbeli troubadur volt. A 
Divina Comtmedáában az egész közép
kori szellemi életnek, a politikának és 
művészetnek összefoglalását szemlél
jük. Drtnte misztikus. politikus és 
iroubadur. Az egészen végigvonul a 
keresztény hit és üdvözülés örök re
ménye. Dante rá akart világítaná az 
örvényes utakra, fel akarta ráesni a vi
lág torán megrészegedett embert, hogy 
értse fel az igazán Isten emberhez való 
életet n nemzetek hivatását és a világ 
békéjét. A Divina Commedia vihígmázc- 
tes költemény lévén, Dante nz akkori 
poétái divat szerint beállítja a kor tu
dományosságát, a tbeologiát, filozófiát, 
metafizikát, asztronómiát, sőt még az 
asztrológiát is Éneik lopó dia szerűen 
tárgyalja az egyes tanokat. Ez teszi a 
Divina Commediat nchézkt&aA Innen 
van, hogy kevesen olvasták végig. 
Ezzel csak azt konstatáljuk, hogy a 
Divina Commedia annak a kezdetleges 
és nehézkes, poézisnek szülöttje, amely 
kulturális koturnusban jár.

Utánra Concha Győző lépett az előadói 
asztalhoz:

— Dante ál lám bölcseletének kulcsát 
*- mondotta — Florenz alkotmánya 
üld ja. A florenzi köztársaság a legképte- » W -l.- .- f . .. ... - , te|lc ,

Döntet ; 
szám- j 

vissza- . 
Szülő- ■ 

hazája mostohasága. a pápaság politi- . 
kai lulha tatomra törekvése egyedüli , 
Menekvésként a római világmonarchia i 
teljés reiének helvreáilitásáf sugallit I 
Dante élénk fantáziája elé. Ennek a J

lenebb alkotmány alatt élt. Ez 
tehetségessé, hogy a nemeslel kft ] 
csalás, zsarolás miatt elítéljék, 
űzzék és ha u köztársaságba > 
térne, lüzhalállal büntessék.

üd-

azé- 
ün-

A tavaszi lábdai'ugő idény startja
Mfiffyar-kupo, Latlányl-dij és barátságos mérkőzések

— A Hétfői Napló tudósítójától —
Fagyon idűbe® — ax összes jégpályák 

zsúfolva ‘portközönsóggei kezdő
dött ru/’g a tavabzi laibdarugótdény. 
Bajnoki mérkjaéseket még nem bonyo
lítottak le, de a különböző serlegmér- 
kőséneket megkezdték. Már aa első for
duló meglepetést, is redmúnyezett, 
amennyiben a favoritcsapatok közül 
kettő — az FTC és a VÁC vereséget 
szenvedeti jóvá’ gyengébb ellenfelétől. 
Néhány mérkőzési azonban el is ha- 
la&ztottalc, mert törb-b pályát — az Új
pestit is — .jégréteg borította és mér
kőzésre aUiwlmntlan volt.

Ladányi dij.
NSC—FTC 3:2 (0:2). Az első fél

időiben az FTC nagy fölényben volt és 
Nikolsburger révén . két vvzetö gólt i ífönnyen nyerték a rrrérkózévt. 
ért cí. Szünet után ax NSC volt front
ban és Bélák, Elek és fíémat húrom 
gólt szerezték a nemzetieknek, amely- 
lyel megnyerték ti játékot. Bajusz 
gyengén védett az FTC-nél.

VII. kerületi SC—Vas- cn fémműn- zwte.

biti vizsgaelöadáso'n rendkívül mérsé
kelt helyárak érvéoyeiek..

* Babavásár bemutatója. A Király-
Snnházban e héten a mai, kcd-Ü és 
szerdai nappal befejeződnek. a Hpllandű 
menyecske soroastos ctőadáwn. Czwitörtö- 
kön a szenzációsnak ígérkező Kardos* — 
Nádor Bírbsvásár című operettjének le;>z 
a honin látó előadása, melyet pénteken, 
szctnludon ós vasártrmp este jttegis.irM'tej 
a színház. Jövő vasárnap dólútán' Á 
hollandi menyecskének elfő dél
utáni előadása 3 órakor, mérsékelt hply- 
árakkaJ.

•.*  Bemutató az Andrássy-uti Színház
ban. Kedden, e hó 14-én nnitotju. lx» au 
Andrávsy-uti Srinhúz rcnrÚivvn sikerű
nek igédkező u4 műsorát

* A Hamburgi menyasezony díadul- 
maá sorozata uralja a Városi Színház c 
hetét is. Ma, kedden, csütörtökön, szom
baton óv vasárnap m»t© imnóliLik a há
jas zenéjü, vidám operettel, mely Pef- 
ráss Siári, fiam Karola. Palló, Szikien 
<Sa Borii pbtol!á« aWtásaíwl eatóről- 
ostére megtölti a snnhátat Szerdán a 
Trubadúr mégy, pénteken a Cigánybáró 
érkezik 2ö-ik előadásához. A főszerepek 
Avulta Adlvr AdeMna, Bársony Dőru, 
Csillag Erzsi, Mihály fi Júlia, Gábor Jó
zsef, DalnoH, Palotai, Sík ős Tarnag ki- 
próbídt kezében vámra k. Vasárnap dél
után a Próféta \v*n  műsoron a bemutató 
kitűnő szereplőivel.

* A Baba vásár főpróbája. Nádor- 
Kardos „W®vásár“ ciiuü opereftjélsől 
szerdán, 15-én dóleWKt 10% 6n*kcr  tart
ják meg a főpróbát a sajtó rneg’ ■ <4.1 
kép-viselői részére a KiráJy-SzitrMzb^n.

Színház és nimuíCcnsá$ok
® A Vígszínház • heti műsorát a sze

zon legnagyobb sikerei töltik be. A műso
ron a Sárga kczlyü dominál. Kedden és 
pénteken ax Osztrigát Micit, csütörtökön a 
Zazát ismétlik. Szombat este 10 órakor a 
Csodaggermckct játsszák. A Sárga keztya 
szombati előadása e miatt kivételesen hét 
órakor kezdődik. Péntek délután viz&ga- 
előadásu' a Vasgyáros kórul színre; vasár
nap délután pedig a Liliomof adják.

<» Bemutató az Andrássy-uti Színház
ban. Kedden, e hó 14-én mutatja bo az 
Andrássy-uti Színház uj műsorát, ’ me
lyet bátran lehetne a színek míisorának 
nevezni, aiMiyifélc niilieubc és hangulatba 
viszik a nézőt, az wj müsoT nagy sikert 
igérÓ egy felvon ás osai: Ernőd Tamáe
Egy kis chansonja, ~*
bán. Tatárkája, Egy Hjrólvárosi 
családnál. Zágon tetvúb Igyekvös 
E«y érvei*  rende’őjcix^. Fodor 
Oxfordi hercege egy könnyehnü 
hercegség udvari MIján, Balázs : 
<'» Török ílcnsö tréfái pedig egy 
gömb körül, illetőleg egy villamos kere
kei alatt játszódnak. Az uj raöoorra a 
színház szombattól kezdve árusítja a je
gyeket.

« A jó fiú harmadik előadása ‘ a pw> 
mior rendkivfi.li sikerét igazolta. A felvo
nások végén, de a nyílt színen ia megis
métlődő tepsok és a közönség harsogó ka
cagása töltötte el a Renaissance-szinházat. 
A pvb’ikutm nz egész előadás folyama alatt 
ki nem lutott ebből a srivet-lelkct derítő 
hangulatból, melyet A jó fia mindhárom 
felvonásának pompás helyzetei, a szerep- 
’ök tökéletes játéka teremt meg A darah 
szereplői Rajnai Gábor lobogó szenve
délye. Kiss Trón eHenállhatntlnn komikr- 
nio. Z Mo’nár László kacactntó vb űrje. 
Komjáthy Mária ragyogó Szépsége és te
hetsége, Tóth Böske kedvessége, Gár.h

Emöd
XIV. Lajos udvará- 

gaadag 
jyekvös Marija, 
Fodor László 

uagy- 
Súndor 

föld-

jog szerinti fennállását vitatja a német- • *'»  ^déles játéka, Várait Jend, Pataki
Ár Dnll.An — r.r □ „‘A Inwvil'l, >1 *<  tmvrá i—ués Pethes nagyszerű Jelenei cl élveretes es
tét szereztek a közönségnek. A szerkőt ez- 
uttal számtalanszor hívták • lámpák elé.. 
A hét minden napján U ternióizi-lesen A 
iő fiú kerü*  szinte.

* A Fi-Fi minden •«♦© és jövő ^i»=4r- 
nap détitán is színre kerül a TVtthn 
Lujza-srinház! an, ahol minden előadás
ra elővételben kehiek el az összes je
gyek. A déhit&m előadóitok 3 órakor 
kezdődnek éa rendes esti betyárunk.

c A Gazdag leány minden eide sainjro 
kerül e héten a Belvárosi Szitdiázhan 
Csütörtök kivételével, tuntteó? a nagy si
kerrel felújított Mámort játsszák, A gnz- 
dag lány főszerei'ert ezúttal k T. Forray 
Rózsi, Sitnonvi Mária, Pctheő. Bérezi, 
Vaismry Pirobka és Hahnri Aranka és 
Somlár játsszák. Jövő vasárnap délután 
n másik kitűnő Szenes-vigjótékot. A buta 
embert adják 3 órakor ménűkclt hely
árakkal.

« Sxomory Dazri kivéte’M sikerű drá
mája. a II. Lajos király nógs'sxer kerül 
színre e héten a Magyar Srinháztan.

római császárságban, melynek — hogy 
az emberiség békét élvezzen és az em
beri szellem működhessék — minden 
ország fölött kell állnia és abszolút 
halálomnak kell lennie. Akkor les*  az 
emberiség szabad, ha egy embertől 
függ, meri ennek más érdeke nem ’c- 
het, mini minden ember boldegsága 
és szabadsága. Dante az újkori államot 
csak a világi Iái és az értelem önálló- 
lágíban látja meg, annak emberi és 
polgári szabadságát nem is keresi. 
Aquinói Turnus messze előtte és maga
san fö ölte jár. A nagy keresztény költő 
Dante állanibölcselclélMui visszaesik a 
pogány nemzeti gondolatba, mely sze
rint az emberiség fölött egy nemzet
nek kell uralkodni, a többi barbár. 
Ilyen uralkodó népnek jelölte ki az Is
ten a római népet, amelynek az em
berré lelt Isten fia: Krisztus is aláve
tette magút. Ez a római nép. Dante 
úgy hiszi, az ő korában is él Itáliában, í Ma. szerdán, pénteken és vasárnap eate. 
örök városában, Rómában. Dante „De1 Kedden, csütörtökön és szombaton a________ _ ____ ,  ____ _ . » és ,_________  
Monarchia**  rimü müvének alaphang-110°- riöadA*  küew-öbén álló MotoAr-dar.il>, 
jót nemr.uk a vitógbóke. nemmnk i»1 “ s,í"t* ’. W "í^'- ,MStn ' ,___________ ít______ i tizi- • a Rókom-lskoln vizára előadásául Her-.elrlem maguszluluM teszi. Itílu, v.|. Fct,,„f K(.k jSvfl T„óni!lp
lágumlmunak apíheozita annak vezer- <Mtot«n nerfc A kw lordot Jftxs’ák 3 
ir.oévunva. órakor ux'reékcll ItdyárakkaL a

ZfísoJt 2:0. (1:0) félidőisként egy-egy 
góllal biztosan nyerte a .játékot « VII-. 
kerület,

Nagyor kupa.
Erzsébet falvai Tornu Club—Vinő 

Atlétikai Club 4: 3. A VÁC több uj já
tékost próbált ki, miután EngeJ, 
Breuesr, Boroa nem játszottak, a véde
lem azonban több hibűrt ejtett és egy 
góllal vesztette a játékot.

Budapesti Torna Club—Újpesti. Tö
rekvés SE 3:1 (2:0). . Hungária-ufá
sporttelep.

Barátságim mérkőzések:
MTK—33 FC 3:2 2). Az első

félidőben a 33-osok magukhoz ragadtól 
a vezetési, de szünet után a nagyabb 
játéktechiwkúval dolgozó kék-fehérek

///. kerület TVE—Budapesti Test- 
9y korlók Köre 6: 1 (4:0). Végig nagy 
fölény mellett győzött u III. kerület.

Törekvés—Műegyetemi AFC 1: 1
(0: 0). • Egyenlő- tww csapatok oiérkő-

Jz orosz diplomácia 
nem felelős a noboruérr 
.S'rwTORw. VBr:^>böl . levelet intézett 

Tempn szerlsraztöségéher. Ebben a le' 
uJbcn arra hivatkozik, hogy a né„„. 
sajtó u legutóbbi idabeu P„íncZ 
eu. lzvobzl-inal együtt « i., azok közte 
emlegette, kiket /eWó.wé testnek a 
lágháboru kitüréMrf. Szastarmn 
állapit ja, tiogy Izuolszki halott 
hát könnyű dolog eHene a legkemé. 
nyebb tániarhisokat intézni Poin^arf 
azonban bizonyára nem fogja ehnulasz 
Imi. hogy cUvinjou támadóival. sM' 
szanw c.suk üzért mond le arról a tar^ 
tózka&Wő!, amelyet eddig tanúsított 
mert a Berlinben támadt lárma nem- 
híxgy csillapodnék, hvmem valóságos 
rágalmazó hadjárat méreteit ölti és al- 
kahnas .arra, hogy a német közönsfc 
előtt hamis színben tüntesse fel Orosz- 
ország vedt franciaországi ragykoveté- 
nck szerepét. Sraszanov arra hivatko- 
zik, hogy legközelebb meg fog jelenni 
az a levélváltás, umelv a háború kitö
rése (dőlt közötte és Izvolszki között 
foh-í.. Kijelenti, hogy nincs tudornál 
uzokréi az okiratokról,, amelyeknek 
nlápjan a német lapok meg . akarják 
állapítani az oi x r diplomáciának a hó. 
ború kitöréséért való felelősségét, Azt 
azonban márw kijelentheti, hogy lz. 
vntszki egy pillanatig nem tartotta ma. 
gát vétkesnek abban a bűnben, amellyel 
ellenfelei vádolják, aki csak azért ne
heztelnek reá voltaképpen, mert na
gyon i-s elővigyázatos és körültekintő 
volt.

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi magánforgalom

Az érfcA/ux.vcfrí magánforgalom tel
jéden a dollár leteme?ebb áremelke
désének hatása alatt állott. A részvé
nyek teljesen üzletfelének maradtok, 
de szombati gyenge irányzatuk b 
megváltozott. Álla jn vasutat, Rimát cs 
I.iptékcf kerestek, de áru nem akadt 
A dohár szombat este 659-re javuk « 
élésük foltalomban vasárnap 677— 
8ü-ig emelkedett. A többi valutákban 
alig volt kötés*  azonban eladók tar- 
tózikiodólk voltak és igy a kurzusok 
névlegft.4n is magasabbak. Márka 
340—45» lei 510—15, szókul 1210—18, 
dinár 840—50, Mapoleosn 500—550, 
osztrák ezres Ól/2—■% és bécsi kiflw 
<és’íK—9 egynegyed.

Árutőzsde
« At antis I. és II. résre — tat .UrA 

-niában. A najrmorü francia film tcl- 
ps készét — mind a Wf részt - mn- 
tatja az Uránia^ Es pedig 4 órakor tíz 
1. részt, háromnegyed fiakor a II. részt; 
azután ismét fél 8 órakor az /. és
vegyed 10 órakor a H. riszt. K k« réwzl, 
nogy terjedelmére való tekintettel, navn 
leintett egy előadás keretébe «zoritan(, 
csért rendezi wz Ur&nia a kettős előadá- 
aöknt. Jegytik mind a két előadásira vált- 
ba-tők, de ez n«m kötelező: mindegyrl: 
részhez külön-k-flltön io kaphatók a je
gyek. Pénteken utoljára kerül Jxwnutatás- 
ra a a Ulaniis.

Ásta Nielsón ht> Wenner alakítják 
megrázó d. átnai módon a ftenatssartce- 
mozgó Aranykulcs című pamr uj attrak
ciójának n főszerepeit, mely n kwlissza- 
vflág tikait tárja, elérik, páratlanul lo
bi lincselő oikrtkarajz keretien A káp
rázatos fehréMck <^ty része a Riviérán 
és a iwxnterarlói játékklub termett-cn 
készültek. Ezt rneglŐ'i u .JF&ily, mint 
portás fin* 4 cianü ellenállhatatlanul kucog- 
tdtó 2 felvonása# amerikai birrforizk. As 
előadások %5. és órakor kezdődnek.

A Mozgókép Otthon vüá«rekonl 
műsora: „A -három testőr4* és1 u ,-Túráin 
fia“ II. része még az ehő szenzációs rését 
is sokszarosan felülmnlja, amit bizonyít a 
közönségnek szinte lázas érdeklődbe. 
Igen gyakran valóeáges tvpuriharwkku! 
ad kifejezést rendkívüli tetszésének. A 
kalandok sorozata aaoknak k könnyén 
érthető, akik az első részi nem láttat
ták, czenkivül a műsor tirtahiKizza az 
első rósr magyarázatát * h. ETGadűiwfc a 
rendkívüli nagy rrfisorm vul*  tekintettel

A gMmnapiatr magánforgalma is sz^ 
iárd \........
liszt kivitelével ____ ..
exportüzlet. Búza (dunántúli) 2450 ko
rona, ron 1700—1750 K között va
riált állomásról. A termény cikkek kö
zli! » zab is szilárd. Ara Budapesten 
1630—1640 K. Morzsolt tengeri 2225 
K. Takarmány- és sörárpa üzletle’ea 
volt, korpa 1250 K zsákkal együtt, bu
dapesti paritásban.

vtjt, miután az ezer vaggpn roz> 
ismét megindult aí

A Pesti Tünde legújabb számán-k 
vezércikket dr. Éber Antal irta » b-nk- 
szabadságról fts Szterényi József báró és 
Früthwirth Mátyás képviselők a bank- 
revízió salfcirgC'Wégőröl nyilatkoznak.

Á.!X F Ű VfiR OSI OAf EUIW a
Minden este fél 8-kor «x uj fcbruátl műsor 
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