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A német kormány eleget tesz 
jóvátételi kötelezettségeinek

Berlin, február 19.
Ul fúziós tervek a politikában

A külföldi sajtóban hírek terjedlek 
el arra vonatkozóan, hogy a német 
kormány a jóvátételi törlesztések újabb 
elhalasztását kérte. Illetékes helyen 
ezeket a híreket teljesen alaptalanok
nak mondják és tőzsdei manőverekre 
vezetik vissza. A birodalmi kormány 
eddig az uj fizetési tervezet alapján 
mindenképpen eleget tett kötelezettsé
geinek, ehhez pedig a jövőben is ragasz
kodik.

Francia agitáció 
a Saap-viáéfoen

Berlin, február 19.
A Miarvidéki bányamunkások szö

vetsége rámutat arra a francia agitá- 
cióra, amely a saarvidéki bánymunká- 
sok szövetségének tisztviselőit és tag
jait a német l::ínyamunkásszOr\ezetek- 
lói való elszakadásra akarja rábírni. A 
saarvidéki munkásság égyúItaléiban nem 
hajlandó ennek a kívánságnak teljesí
tésére.

OJass karmánvvátsáft 
Is a gemsai konferencia

Páris, február 19.
A flono/nhkornróny bukása követ

keztében itteni politikai körökben szin
te bizonyosnak tartják a géműi i kon
ferencia elhalasztását.

Giolitti újra előtérben
Róma, február 19.

A ''Messagcro csodálkozását fejezi ki, 
hogy a kamarában olyan nagy többség 
foglalt állást Bonomi ellen s ez oklwSl 
nem farija valószínűnek, hogy újra 
Üozio/nd bízzák meg kormánya lak Más
sal. A lap véleménye szerint a kor
mányválság gazdasági okokra vezethető 
vissza. A Temps tekintélyi kormány 
alakítását követeli s mint alkalmas sze
mélyiséget Giolittit nevezi meg minisz
terelnökül, A Pre.sd szerint a kamara . 
felfogása tisztázódott amink ellenére, | 
hogv a baloldali kormány alakítására! 
vonatkozó inditványt visszavonták.

Francia szocialisták Becsben
Páris, február 19.

A vasutasszövetség végrehajtó bízott- 
ki;a elhatározta, hogy a szállítómű irká
toknak Becsben októberben tartandó 
nemzetközi kongresszusán résztvosz.

as orvosokkal 
ía8ó összeköfóetásrö!

London, február 19.
fíenes dr. cseh miniszterelnök az Ob- 

tetver munkatársával folytatott beszél- 
Kelése során annak a meggyőződésének 
adott kifejezést, hogv Oroszországgal 
helyre lehetne állildni hz általános ösz- 
•-eköitetést. Szükségesnek tartja, hogy 
Hőasttten Franciaország és Anglia közt 
létrejöjjön a megáilapodé*,  továbbá 
,Klí>y « grnuai ko.iierenciút alaposan 
«lőkéwitsék, mert ettől függ a siker, I

Gróf Andrássv vasárnap tárgyalt Malter Istvánnal — A mefisÉrfett Mwatádl- 
táhor — Hegedűs Györgyák kivonulnak a kormánynártbisl — sssáss O^sztáv 
kereskedelmi miniszter—Prohászka Ottokár püspök visszavonul a mtíkátől

A magyar politikában 1919 augusz
tusa óla nem solt olyan élénk fúziós 
mozgalom, mint ezekben a napokban. 
A munkapártnak gróf Bethlen István 
pártjába való bevonulásával nem záró
dott le, hanoin csak megnyit! u fúziók 
és a' pártszakadások soroznia, ame
lyekre igen rövid időn bellii számítani 
lehet, mert valamennyi a választások 
sikere érdekében történik.

Leginkább előtérben san azonban

az a fúzió, amelyet Andrássy 
és Haller vasárnapi bizalmas 
megbeszélésükön készítettek 

elő.
Erről a megbeszélésről a következő 

információt kaputk:
— Ar Andrássy-párt és a Haller- 

féle kercsztényszvcialista csoport fú
ziójáról szóló hírek Igazak. Termé
szetesen számolni kell azzal, hogy 
Huszárok és Ernszték külön mennek, 
vagy belépnek az egységes pártba, 
ahol különben Vass József és Berno- 
lák Nándor is szerepelni fognák és 
pedig továbbra is mint miniszterek. 
A kereszténypárt tegnapi határozata 
érielmében azutiin Haller István ma 
meg is kezdte tárgyalását gróf An- 
drássv ’’'gyulával. A megbeszélések 
igen szívélyesek voltak és feltétlenül 
azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy 
a fúzió hamarosan létre is fog jönni. 
Általános a meggyőződés mind a két 
oldalon, hogy a szétxáll pártnak Is
mét egyesülnie kell annál is inkább, 
mert líallerék kívánságait sem ho
norálta a miniszterelnök a választó
jogi tárgyalásoknál, de meg éppen 
minap jelentette ki, hogy a koalíciós 
kormánypártiról nem kér többel. 
Ilyenformán az Andtássg-párt és 
líallerék egy pártba tömörülne fog
ják az egész ország területén fel
venni a harcot a kormánnyal szem
ben.

A Hallerrel való tárgyalás 
hírét különben gróf Andrússy 

Gyula is megerősítette
kijelentette azonban, hogy ma még a 
kérdés nincs olyan stádiumban, hogy 
nyilatkozni lehetne róla.

A pártinozga Írnak során ismét be
szélnek arról, hogy még a választások 
előtt egyesülni fog Rassay Károly 
pártja és a függetlenségi 18-as Kos
suth-párt. Szó van azonkívül a buda
pesti választásokra való ellenzéki meg
egyezésről, amelyeknek eredménye nz 
lenne, hogy a liberális blokkban szö
vetkezett összes polgári pártok egy lis
tával mennének bele a választásokba.

Erős konzekvenciái lesznék Unnak 
i*.  hogy a munkapárti politikusok be
vonulnák a kisgazdapártba. Bethlen 
ugyanis ezeknek az uraknak a csatla
kozását nemcsak mandátumokkal, ha
nem niinisiárri táTriivfll i« honorálni 
kívánja. Kx az oka nntiok, hogy /lenes- 
Mihh Lajos kisülik. * kabinetből,

— A Hétfői Xaplő tudősitőjátő1 —

a kereskedelmi tárca pedig 
munkapárti politikusnak, az 
elterjedt hírek szerint. Kál

mán Gusztávnak jut.
A másik következménye a munka

párti bevonulásnak az lesz, hogy az 
ugynevezcl t „ébredő -csoport" eltávolo
dik a kormánytól. Hegedűs Györgyéit 
és Kiss Menyhértek ugyanis nem igen 
képzelhetők el a liberális munkapárti 
elemekkel egy pártban és igy a pártból 
való kilépé-Í!Í.?I várják.

Nagyalúdiéknak a munkapártnak 
ígért 30 mandátum fáj a legjobban, de 
Ogyéhként is igen

nagy teher lé telnek tekintik, 
hogy a munkapárttal egy lo
bogó aiatt kell a választók 

előtt megjelenniük.
annál is inkább, mert a Rassay vezér
lete alatt álló független kisgazdapárt ezt 
a körülményt a vidéken rendkívüli si
kerrel tudná kihasználni. Ebben a cso
portban ha még nem is érett meg a 
gondolat, de mindenesetre felmerült az 
a lehetőség, hogy szakit gróf Bethlen1

A irttaflSeí metszakiMse 
a sitraMwár! ft&lte&en

Slachta Margit, a főváros 1. kerület 
volt nemzetgyűlési képviselője vasár
nap <1. a. kerületének két helyén tartott 
beszámoló beszédeket, amelyekre a Ke- 
reszíény Nemzeti Egyesülés Pártjának 
több politikusa is elkísérte.

Az első beszámoló 4 órakor volt a 
Fehérsas-téri polgári iskola tornater
mében. Az elnöki megnyitó után 
Slachta Margit megtartotta beszámoló
ját. amelynek elején röviden ismertette 
a nemzetgyűlés, által végzett munkát. 
Ennek keretében kitért a Metrón izácio 
kérdésére és kijelentette, hogy <» maga 
legitimista, de meggyőződése, hogy az 
egyik legitimista gondolatért a másikat 
letaposni nem szabad és nem lelhet a hű
ség megőrzéséért a fennálló renddel 
pu c.csszeni lég szembeszá lián i. Tény 
azonban, hogy azon testvéreink közöli, 
akik elszakított területen vannak és 
közöttünk egy élő kapocs van: az nz 
ember, akinek fejére a szent koronái 
nemcsak mi. hanem ők is feltették. Ez 
nyújthat ja a legnagyobb reményt, hogy 
a megcsonkított törzshöz visszatérnek 
az elszakított tagok. Áttérve sajó parla
menti működésének ismertetésére, ki
emelte. hegy abban nemcsak u tvöí ér
dekeket képviselte mert családvédelmi 
ténykedése minden osztálynak nz ér
deke. A parlamentben szerzett tapaszta
latai alapján arra a meggyőződésre ju- 
toll, hogy pénzügyi. gazdaságfejlődési, 
lelki és gyakorlati szempontból szük
séges a női lélek betevonása a törvény
hozás munkájába és

a ftrilnk drágán lintlrilk iuvk

Isk ónnal. Sőt ma már úgy látják • 
helyzetet, hogy Bethlen a munkapárttal 
már akkor megegyezelt, amikor a mun
kapárt kívánságára nagyatádi .Szabói 
kihagyta a kabinetből. Ma kezdik be
látni, amit az ellenzék váltig hangozta, 
toll, liogy tudniillik gráf Bethlen István 
tulajdonképpen min dón cselekedetévé 
la munkapárt száméra készítette elő c 
talajj és ők a legjobb esetben csak asz. 
sz is/. Iá I á s ra Isi v á tol I a k.

A választási híreik közül megemlít 
jjík itt. hogy Prohászka Ottokár püs
pök teljesen visszavonul a politikától 
A székesfehérvári jelölt pedi<g gróf Ká
rolyi József lesz, de a kormány — mint 
minden legitimistának — neki is fog 
ellenjelöltet állítani.

Maszár Károly 
réti Kerületében lés? fel

Sárvártól t;’ts íratózíák a Magyar 
Kurírnak: Huszar Károly volt minisz
terelnök ismét a sárvári kerületben lép 
tol, amelyet 1910 óta képvisel és ahoi 
legutoljára egyhangúlag választották 
meg. Legközelebb beszámolót tart 
kerülete több községében.

önmaguk hal, a családdal és 
nemzettel, ha monopolizálják 

ezt a munkát.
Haller István szólalt fel ezután. Ki

emelte Slachta Margit nagy érdemeli rt 
keresztény politika terén és rámutatott 
arra, hogy ha törekvései nem Imiink 
teljes mértékben énvnyesüini, unnék 
oka nem a férfiakban állatában, hanem 
az igazi keresztény meggyőződésű és 
szociális érzékű férfiak hiányában rej
lett. Az utolsó választásoknál az volt a 
baj. hogy a keresztény közönség nagy 
része nem volt fegyelmezve, nem is
merte az embereket és felült a sáp 
szavaknak. így vált lehel övé a kényel
metlennek mutatkozott keresztény po
litikusoknak egyre jobban háttérbe 
való szorítása.

Ml a célja a kormánynak a 
Választójog az fik (lésével?

Nem a keresztén'.' jg vagy a magyar
ság érdeke, sem pedig a felforgató ele
mektől való félelem okozza, hogy a 
kormány másfél millió embert, közöt
tük egymillió nőt ki akar zárni a vá
lasztójogból-

Azért kelteit ez, mert néhány 
régi munkapárti belépett az 
egységes pártba. Ezek tud
ják, hogy az. általános, egyen
lő, titkos és nőkre is kiterjedő 
választóba; mellett nem lő

hetnek be.
Fel lett ad-vrt nemcsak a dcmökriteK 
ha-nrin a kercsztvuy.w.'g is.

Áttérve király kérdésre kíjcleutX
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liogy est csak akkor lehet elintézni, ha 
Mjesen szabadon rendelkezhetünk ön- 
magunk fölött. Ennek a gondolatnak 
pihennie és érnie kell, de azt sem en
gedhetjük meg, hogy további köveket 
hengeritsenek rá. Ellene leszünk an
nak, hogy úgy oldják meg, ahogy ellen
ségeink parancsolják. Nem akarunk 
románok, szerbek, csehek labancai 
lenni. A jövő parlamentbe meggyőző*  
déses keresztényeket és nem konjunk
túra embereket ;követel, szociális mun
kát és kezdeményezést, amely az em
berek százezreit becsületes munkaal
kalmakhoz juttassa és olyan működést, 
mely vonzó lehet az elszakított terüle
tek lakosságára. Ha ezeket a szempon
tokat bármily kevesen, de szabadon és 
függetlenül minden befolyástól képvi
selni fogják,

el tudják hamvasztani a 
munkapárti reményeket.

' Huszár Károly S kehi a Margit s 
eiiális tevékenységét méltatta, aki nem
csak beszélt, hanem példákat adott és 
gondolatokat inspirált. Az ö munkássá-1

Ne csak kifelé, hanem befelé 
ís hirdesse elveit Wolff Károly"

A közüzemi alkalmazottak gyűlése
— A Hétföl Napló tudósítójától —.

Á keresztényszocialista közüzemi
- alkalmazottak vasárnap délután fél-
- négy órakor nagygyűlést tartottak az
• Uj Városháza közgyűlési termében. A
■ nagygyűlésen Anka János elnökölt és 
, megjelent a gyűlésen dr. Sipöcz Jenő
■ polgármester is. Az elnök megnyitója-
• bán a munkaskérdés megoldásúnak 
i sürgősségét és fontosságát hangoztatta.
■ Utána dr. Sipöcz Jenő polgármester 

fejezte ki azon való örömét, hogy’ a 
munkáság keresztény és nemzeti ala
pon áll. A polgármester és a tanács is 
ismeri a munkásság sanyarú helyzetét,

w 1 és igyekezni
fog a kérdést közmegelégedéssel meg-, 
oldani. A megoldás és egyben az or- j 

„ - — , .... .................. | szag boldogulása nem alapulhat ma
gára tovább is szükség van és szükség són, mint az ösztályók harmonikus 

női táborra. I együttműködésén és a jogegyenlőségen.

szó- foglalkozik a kérdéssel

van árra a keresztén; ....... ................. - _____
amelynek Slachta Margit a vezére. 1 :...............

A másik beszámoló 5 órakor kezdő- szocializmus, a-keresztény szociális esz 
döti a Koronaőr-utcai polgári iskola- me alapján igyekszünk - _.’.o
bán. Ezen a kerület volt képviselőin szebb jövő felé vinni; Ezután Kelemen 
kívül Huszár Károly, Haller István,1 főtitkár tette meg jelentését. A 
Fertsák Jenő és Szabó József volt kép-lkásság 
viselő beszéltek.

Friedrich kritikája 
Bethlen politikájáról

Huszár Elemet volt nemzetgyűlési 
képviselő ma tartól la nivg Nógrád verő
cén beszámolóját, amelyre Friedrich 
István és Fcrdinandy Gyula is elkísér
ték. |

Az iparoskörben bankéit volt a l>ole kataazölUk gazdasági helyzetét Bér- 
“zL7Í.?J'l,^CSu..”m.ety™_,ííí* i[í;lmo’8nlmaiklial zeniben ’ szélhámos- 

r_ kodtak olcsósági hullámmal, fenyeget- 
teki^alaggors^ggel, a _ munkásság 
céltudatos harccal mégis elért valamit. 
Sajnos,. nagyon keveset,. JVglff Károly 
a nagytőke uzsorájáról beszélj és amit 
mond, aláirjhk, de amit TVo/jf hirdet,

Ennek egyetlen útja, hogy a keresztény
- _ isz

áz országot

mun- 
ugymond — rengeteg sok 

Ígéretet kapott, de Ígéretnél többel 
nem. A Keresztény Községi Párt vezc- 

i tősége szid ja és pedig jogosan szidja a 
nagytőkét, de azért a főváros üzemei
ben is éheznek á munkások. A kor- 

1 inány pedig béke jobbot nyújt a szociál
demokrata munká-sságiiiik. de bízó- 
nyos, hogy be fogja csapni a szociálcle- 

I mokratákat. mint ahogy becsap min- 
j denkit. Ismerteti ezután a közüzemi al-

nógrád verőcei plébános köszöntötte fel! 
a nemzetgyűlési ellenzéket és annak 
két vezérét, Andrássg Gyula grófot és 
Friedrich Istvánt. Ezután a nagyven- 
déglöben népgyfllés volt, amelyen Hu
szár Elemér beszámolt munkájáról. 
-Majd Friedrich István fejtette ki. hogy 
Bethlen István gróf politikája és mű
ködése nem a konszolidációt, hanem a: 
anarchiát szolgálja; az egységes pártot 
illető kísérletei pjrdig kudarccal fognak 
járni, mert azt fogják eredményezni, 
hogy egységes páll helyett csupa apró 
frakció lesz, amelyek a választásokon 
hihetetlen elkeseredéssel fognak egy
más ellen küzdeni.

i ne csak a fővároshoz nem tartozókkal
■ szemben hirdesse, de hirdesse befelé 
i is és béremelések és bérredukciók te- 
. kiutetében ne menjen a főváros a faji 
> töke után. Benyújtja ezután a határo- 
i zati javaslatokat. Beszél még Szabó

József volt nemzetgyűlési, képviselő, 
dr. Miklós Ferenc törvényhatósági bi- 

, zottsági tag és többen. A gyűlés végül 
elfogadott két határozati javaslatot. Az 
egyikben, amely’ a kormányhoz van 
intézve, tiltakozik a gyűlés a munkás
védelmi intézmény ellen kéri a kor
mányt, hogy az erről szóló rendeletét 
a társadalmi béke érdekében vonja 

, \ issza. Tiltakozik továbbá a munkakö-
■ lelezellségről szóló törvénytervezet el
len, mert a sztrájk letörésére irányuló 
escközl lát benne. A másik határozati 
javaslatot a főváros tanácsához intézi 
és ebben a következőket kéri: Bérará- 
nyositást a már régebben beterjesztett 
memorandum értelmében, béremelés 
olyan arányban, hogy a munkabérek a 
szükségleti cikkek áraival olyan arány
ba kerüljenek, mint múlt év november 
19-én voltak. A munkaidőt 8 órában 
kívánják megállapítani és kérik a 
munkabérmegállapitó bizottságok azon
nali felállítását és az alkalmazottak 
üzemi szerveinek elismerését. Végül 
követelik, hogy a főváros kislakásépitő 
akciójánál elsősorban a közüzemi al
kalmazottakat vegyék figyelembe, a 
felépítendő lakásokat elsősorban nekik 
utalják ki. Tiltakoznak az ellen is, 
hogy a főváros a bérháztulajdonosok 
segítségére siet és a szegénysorsu lakók 
érdekeit semmibe se veszik. Á gyűlés 
utasítja a szövetség vezetőségét, hogy 
ezeket a kívánságokat juttassa el a ta
nácshoz és a Keresztény, - Községi Párt 
elnökségéhez. S

Remalisták.
Konstantinápolyi jelentések szerint az 

Angorá&an megjelenő Anadolu nevű 
török újság közzéteszi a kemalista val
lásügyi miniszter rendeletét, amely sze
rint az anatóliai ortodoxoknak a kon
stantinápolyi pátriárkává! való bármi
lyen összeköttetését felségárulásnak 
fogják tekinteni, amelyet halállal bün
tetnek. Az athéni lapok rámutatnak 
arra, hogy ez a rendelet is arra vall, 
hogyan tartják tiszteletben a törökök 
az egyházi kisebbségek jogait.

Hosszasan foglalkoznak a lapok Duv- 
risz görög orvos esetével. Duorisz az 
ftifgh iné murai ütközet után a kemaJis- 
fák kezébe jutott A fogJvok kicseré
lésé következtében most visszatéri 
Athénbe és elmondja élményeit. Leírja, 
hogy a koma-lista tisztek és katonák 
nekiestek, elrabolták pénzét és ruháit 
és félig meztelenül otthagyták. Egy tö
rök tiszt le akarta vágni a fogoly ujját, 
hogy ilymődon gyorsabban jusson az 
ujjúra húzott gyűrűhöz. Szerencsére az 
orvos még maga le tudta huzni a gyű
rűt. mielőtt a csonkítás megtörtént.

Miközben gyalog elszállították Eski- 
sehirbe, szinte szakadatlanul hallania 
kellett azokat a szidalmakat, amelyek
kel a tisztek és a legénység egyaránt il- 
ették Görögországot. Egyedül egy albán 
orvos, aki a kemalista hadseregben 
szolgált, könyörüli meg a szerencsétlen 
foglyon és valami rongyos ruhát adott 
neki. Az cskiséhiri kórházban folyta
tódtak e szenvedései. Duvrisz megkért 
egy török orvost, hogy tetanvs ellen ad
jon neki wéruminjekciót. Ezt azonban 
W orvos szidalmak kitölt megta^üa.

Asszonyaim wolW
'Az utóbbi időben egy '-különös lialalem- 

bér bukkant fél á főváros előkelő társa
dalmában. Báró Lángén Háns uévcfi sze
repeit és ismert pesti arszlánok'révén ott
hon volt a'lipótvárosi zsuiókon és az ö-z- 
szes klubbokban. A jó'megjelenésű’fialal- 
ember nem mindennapi' temperamentum
mal TfindéJkezelt és csakhamar rebesgetni 
kezdték, hogy X. banikámé n jégen, Y. ve- 
zérigazgatöné csütörtöki zsurjam, B.' mil
liomosáé korzó partijain fogadja a vonzó 
egyéniségű fiatal ur udvarlását. Az Akádc- 
nüa-utca 7. szám alatti.garzoniakásába pe
dig egy ismert pesti sportrneccnás ifjú fe-' 
iesége jár. A fáma ugv tudta, hogy a Don 
Juan sikerei kétségtelenek s egyszerre öt 
Tendkivul gazdag hölgy bírta a szivét. A 
lágszivű legény gondosan .ttk-olta egyik 
szerelmét a másik előtt és egy óramű pon
tosságával osztotta fel idejét hölgyei 
között.

Néhány Maba’dszáju, mások szerint irigy 
asszonyka mindent elkövetett, hogy bot
rány legjen az ügyből. Miután erre régi 
Teeept van, az obligút névtelen levelek 
megindultak szokott Útjukra a — férjek
hez. W. A. bankigazgató Tálos nyugalma
zott detektív főfelügyelőt bízta meg a tény
állás m-egállapHasával, akinek magúnk u- 
tató irodája vau. Tálas vállalta a megbiza- 
tűst és megfigyelte az asszonyt. Harmadik 
nap beállttól'!’ Tólos:

Igazgató ur, u névtelen levet igazat 
mondott;

A bankigazgató megköszönte a főfel
ügyelő működését, kifizette a számláját és 
beadta a válópört. M; sn»p u bankban név
jegyet kézbesítettek az igazgatónak:

VARADI LÁSZLÓ I
Jnrl apiró.

vUokc fiatalember lepett az irodai^

— Váradi vagyok. Engedje m*#  igazgató 
ur, hogy egy kényes ügyben alkalmatlan- 
kódjain. 'Arról van ugyanis sző, hogy a 
felesége őrnagysága és Lángén báró iigyc 
«... hasábjaimon napvilágot tat- Ez (itt 
egy jelentős, mozdulatot lett) luegaKadá- 
lyozhaló . . ,

Az igazgató praktikus enrów vett. 
Mennyibe kerül?

Némi habozás írtán- a szóiké fiatalember 
krhökfe: ■

-- Húszezer,
— Rendben van'. (Tessék' délután a la

kásomra jönni.
Délután W. igazgató lakásán a függöny 

mögött Rath József detek/liv csendesen 
meghúzódott, mikor Váradi szerkesztő ur 
belépett- Tíz perc múlva a rendőrségen 
volt. Ott aztán kiderült, hogy Váradi és 
Lángén cinkostársak. Mihelyt egy nő Lán
gén hálójába esett, az első randevú után 
megjelent őnagyságánál Váradi és alapo
san megzsarolta. Lángén küldte őt és » 
pénzen megosztoztak. Együtt laktak az 
Akadémia-utca 7. szám alatt, háromszobás 
garzon lakásban és nagyszerűen éltek, míg 
az asszonyi irigység anonim levele a rend
őrségre nem juttatta a csinos szélhámost 
és társát. Laiigen nem báró, de szobapin
cér volt sokáig Del finben és Parisban, igazi 
neve Langer János. Váradi szintén szállo
dai pincér és unokaöccse í.angcrnek. 
Mindkettőjüket őrizetbe vették.

felsősziléziai
lengyel kút holt kasok a boroszlői
érsekségből váló kiválást és önálló len
gyel püspökségnek Kattowlfzban való 
létesítését követelik. Egyes lengyel la
pok azt írják, hogy amennyiben az uj 
pápa ne.n teljesítené ezeket a kívánsá
gokat-, a felsösziléztai lengyel kot hol i- 
kusok a fíómától való elszakadást hir
dető mozgalomhoz jofptak opfiilukpzDü ,

Újságírók 
a sajtószabadságért

— 3 Hétfői Naptó tadö^iójátói. _
A Ma»-orországi Ujságirti F- .y . 

Jete vasárnap délulán rendkívüli'ks,’ 
gyűlést tartott. Márka,, Miksa elndk'i 
megnyitójában hangsúlyozta aS 
a fajó kérdéseket, ametvek tá 
újságírói társadalmai foglalkoztat!.,. Habár MMly főtitkár iUrX't 
után Kiss Endre hírlapíró indítványát 
amely az állásnélküli és beteg ud' 
íróik gMidoskodásáról tesz javaslatot 1 
a? k_lvánia- hogy e kérdés megoldását-, 
sürgősen küldjenek ki bizottságot Ki,, 
Endre és Szirma/ István felszólalás 
után Márkus Miksa elnök jelentette .nntTvr .T ».ovkW.,.l . *

, • a bizottság• mar megkezdte munkáját és eddig 36 
: állásnélküli és 15 beteg újságíróról ér- 
i kezelt jelentés. A bizottság elsősorban
• vizsgalat tárgyává teszi, hogy a beje- 
■ lehtctteknek megvan-e $ jogcimiiÜ
• arra, hogy az Újságírók Egyesülete cr- 
i dekükben eljárjon és azután nyomban 
i megtesznek minden fetézkedést a ba

jok orvoslására.
Jelentette, azután, hogy az elnökség 

az arra rászoruló újságírók számára 
! pillanatnyi segély nyújtásáról is gon

doskodni kívánt, ©végből érintkezésbd 
lépett a lapkiadók szindiikátusával és o 

1 segélyek folyósítása céljából máris bi- 
1 zonyos összeg áll rendelkezésre. A köz. 

gyűlés az indítványt, egyhangúlag el- 
fogadig és az elnök jelentését is tudo
másul vette.

A közgyűlés ezután ugyancsak Kbí 
Endre második indítványát, a sajtói 
szabadság biztosítására szükséges lépi., 
sek megtételét tárgyalta. Az indítván 
nypzó fel szóda! ásóban, hangsúlyozta, 
hogy v kolportázs jognak mostani füg- 
göhelyzefc a következő választási kam
pányban meg nem állhat és intézkedé
seket sürget, hogy az 1914. évi XIV. 
t.-c., amely a sajtótörvényt tartalir-azza, 
né korlátozfassék o kivételes hatalom 
alapján. Orbók Attila után dr. Kun An
dor szólalt fel, aki magáévá teszi Kis*  
Endre ■ indítványát, de uj szövcgezéíl 
ajánl és kéri, hogy a közgyűlés küldjön 
(ki a sajtószabadság teljes visszaállítása 
érdekében szerkesztendő indítvány 
megszövegezésére egy bizottságot. Ez » 
bizottság szövegezze meg indítványát a 
kormányhoz, ugv. hogy domborodjék 
ki az, hogy az újságírók társadalma ■' 
törvényesség alapján áll, az egyetlen 

I létező törvény az 1914. évi XIV. t.-c 
| szigorú végrehajtását követeli, annak a 
j kérelemnek a kapcsán, hogy a kor

mány nyújtson módot minden uj és 
í kifogástalan időszaki lap megindításán 

hoz, a kolportázs tilalmát és a lap 
szüntetése lehetőségét mindaddig, amit 
törvényhozási ellenőrzés nincs, lehető
ség szerint a kormány ne gyakorolja, 
és biztosítsa a lapok előállításának, ki- 
szedésének és terjesztésének tökéletes s 
egyenlő mértékű szabadságát és a tör
vény erejével akadályozzon meg min
dén olyan merényletet, amelyek ilyet 
megki.sérelnének. A közgyűlés ezt az in
dítványt is egyhangúlag elfogadta. Sán
dor Mihály, Czebe László, Uray Dezső 
és még többek felszólalásával az újság
írók szociális anyagi kérdésed tárgj'aJ' 
iák ezután.

Francé is jóvátételt követel
'Az emberi jogokért küzdő liga An& 

tőle Francé tiszteletére Párisban lako
mát rendezeti, amelynek során Franca 
az általános békéért, a népeknek Earó- 
pa újjáépítésében megnyilvánuló szoli
daritásáért és a fegyverkezések csök
kentéséért szállt síkra. Kijelentette, hogy 
Franciaországnak ragaszkodni kell oh1 
hoz, hogy az őt megillető jóvátételt 
megkapja, mért ez az igazságosság kér*  
dése.

Habár Mihály főtitkár ismertette ez-

hogy 3 nappal ezelőtt ez
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A nagyszerű színházi és varieté műsorban 
HART WE L V S a világszenzáció..
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PE5T1 SÉTÁK
Plakát

Kedves és vidám szín vonult be a 
pesti utcára az uj plakáttal. Itt is, ott 
is megkapja a szemet cgy-egy színes 
ötlet, hirdető-oszlopok papiros-foltjain 
dús és halmozott tömegek nyüzsögnek. 
Jobbadán mozik plakátjai ezek az új
fajta — legalább is nálunk újfajta — 
reklámok és Gunnar Tolnaest. a hájas 
és groteszk Fattyt, Amerika dédelge- 
tett kedvencét, Martot: az acél-arcéi ü 
coaíboy-szinészt, vagy a meghatóan ki
csiny asszony-lány kát: Mari) Piekfor- : 
döf hozzák elénk. De olt guggol ej/f/l 
plakátbörtön rácsablakánál Duuglas i 
Pdirbdnks is, örök mosolya látni engedi 
egészségesen villogó fogainak rácsoza
tát és a ruha alatt újabb vukmcrö tré
fára duzzadnak izmai.

Éjjel, mikor most lágy havuk kris
tály kaival van beporozva az utca c<! 
még csendesebb, mint holdszürke, bá
gyadt alvások idején, mikor nem har
sogják végig bántó, nappali zajok és 
csak cgy-egy drága részeg csendes 
morfondirozá3o hallatszik, az éjjeli 
vándorok, akik megszabták, hogy m ": 
lázó fütgőrészés közben inkább befelé 
nézzenek és cl hagyják siklóm szemük 
fatografáló masinája előtt a kisebb, 
semmitmondó csendéleteket. de még a 
szokatlanabb apróságukat is. anélkül,' 
hogy elcsattantanák figyelmük závár- 
ját: megállnak és nézik ej plakátokot. 
Megállnak és gyönyörködnek. Mert 
íme: lehet kiabálni zajtalanul is, hogy 
csak olyasvalakit zavarjon a kiáltozás, 
’iki nem haragszik a háborgatásáért és 
lehet zajtalanul olyan dolgai kiabálni, 
ami érdekli az embert.

Határozottan jól esik a pia kői, a 
melynek mindegyike fantasztikus re- 
busz, hallatlan rutinnal kikapott rés: 
lete valaminek, egy állító mondat, 
aminek végiben láthatatlan tintával 
ügyesen elhelyezett kérdőjel ván és mu
száj utánajárni, mi rejlik a kérdés mö
gött.

fák égy üti. ez üzletnek is ügyes, 
szemnek is jó. Nem lehet kifogást 
emelni. ízléstelenség alig akad. És ma- 
'Mar piktorok csinálják.

El lehetne tehát gondolkodni az „uj' 
művészet problémáin, amelyről apos
tolai azt hirdetik, hogy cl kell hagynia 
a könyvtárak és galériák szűk kereteit, 
ki kell vonulnia az Vicára, hogy harsá
nyon hirdesse a maga követeléseit im
már nem kiválasztott százaknak, ka- 
üem súlyos és tömör millióknak.

El lehetne meditálni ezen finom és 
esztetizáló tollal. De nekünk " valami 
más jut eszünkbe. Hogy ezek a kedves 
ötletek, harsány szin-sziinfóniák nei/r 
sokára megint szürke és úmfhhas falra- 
faszoknak fogják átadni a helyük'!, 
ozürke és unalmas, fájddlmúsan nnul- 
mQs plakátoknak, amelyeken semmit
mondó, egyforma, szabályos, hideg 
betűkkel ez fog állni:

ÉLJEN X, Y.
szeretett képviselőjelöltünk

szerb király eljegyzése
Sándor király rzonibuton délelőtt 

II órakor ünnepi kihallgatáson fogadta 
a belgrádi diplomáciai testület tagjait, 
akik ínegbizóleveleikct átadták a ki- 
irálynak.

•1 király holnap a miniszterelnök és 
« külügyminiszter kíséretében Ruku- 
restbe utazik, ahol február 22-én üli 
meg hivatalosan Mária román herceg
nővel való eljegyzését. .1 király távol
létében a királyi hotuhnyt aminiszter- 
tanács gyakorol ja Trifkavics ideigle
nes minisztcrelnökhelyetttes tlnöklé- 
sébel.

Ember lillzdj______ J az infloensa ellen

És bízva bízzál « Lysoformban

HÉTFŐI NMPLO

A kisentente nem vesz részt a genuai 
konferencia előkészítő munkálataiban

PárLs, február 19.1 
'Havas.) A Petit Párisién londoni le-’ 

felezője jelenti: Curzon lordnak Xainf 
Aulaire francia nagykövettel folyó ta
nácskozásait titok borítja ugyan, an
gol körökben azouban tudni vélik, 
hogy a francia kormány abban a fel 
tevésben, hogy a génuai kotifrrcncia 
gyakorlati programjának kidolgozásá
val megliizott eniente .szakértők Lon
donban fognak találkozni, közülié, hogy 
a francia küldöttség csak a Pririsban 
megkezdett elökészilö munkák befeje
zése után, tehát körülbelül fiz nap 
múlva érkezhetik meg Londonba. A I

A szabók nem akarnak zsidó ipar- 
testületi elnököt, A Keresz-tén? Iparosok 
Országos -Szövetségiének szakcsoportja, 
üTiivIybí-ii a szabómesterek és az üzletben 
dolgozók tömörültek, vasárnap d. e. 10 

| ói i.ko' a Sürház-u'ra 3. szám alatt, érte- 
' ka.df.fet tartott Pekoutts János elnökleté- 
. ve!., Az értekezleten foglalkoztak a^.clkö- 
(vetkezendő ipartestületi választásokkal. 
'Örömmel állápit-ották meg, hogy a jelölé- 

E-áktoél a rígi srnbóepviesűletek a kitesz- 
lér.v szabó iparosok testületét is mőgliall- 
g'.ttták, séf égj snrssén a ■keresztény ipiíró- 
■ >któl Lettt’k függővé, hogy kit válassza- 
r.-.k meg az ipartestületi élére. A szabóipa- 

! ropok régi vezetője, UUnia/m Jákó is art 
ja ki jelen éés'l tette, hogy belei lyugszanak a 
I keresztény iparosok jelölésébe, akiknek 
: azonban az a kikötésük, "hogy az elnök ne 
I legyen zsidó. Az ériékezüet - az ipartestül?t 
elnökéül hémeth Gyulát jelölj. Bejelenti 
at’.’lán az elnök.’hogy az ipartestületi tag
díjakat a legszigorúbb progresszivitás 
alapján as: eddigi 24—200 koronáról 40— 
500 ’ koronára emelik .í'eL hogy a mind 

‘ jóiban felszaporodó adminisztrációs 
köfrségekfit fedezni tüdjál? É’^atárörté''áz 
építkezhet, hogy az ipa-rtestület közgyülé- 

I ’-’rj iiKÜtványozni fogja, hogy or ipartes- 
. fület lépjen ki az Orsz. ípa-regyesületköl. 

---- n[a n liberalizmust szolgál- 
ja és régen elhagyta .alapítójának. Kos- 

hogy az 
iparosságot egyesítve, minden kívülről jö
vő támadás ellen megvédje. Sronik Jó

nk a vak nem látja z.,£.f. a vili. kér. vároaHrája, a forgalmi 
adó ügyével foglalkozott. Rámutatott jt 
ra. h-ogy a forgalmi atíóeLlenörök sok h*-  
*—"-‘t aggrssszive lépnek fő-1, sőt gornm 
bankodnak az iparosokkal. Bejelenti egy- 

I úttal az értekezletnek, hogy a főváros leg- 
p I közelebbi közgyűlésén a keresztéin ipa- 

expressz késik ininf-r,, ^« kép-.iselöjc inten*ltóhri  fog a tőr- 
irüíbelül négv órát.' A ' «yImi adó behajtása körüli anemáüák tár-

’ «enki'gy.“^- 
madarak — farkasréti villaino-wierencsct- 

?■'>.: taka-ljcnAég sérültjét. A farkasréti vilamos- 
•;kik azt l szerencsétlenség sebe sül tjei a gondos 

:ta hóból:kórházi ápolás folytán-mind gyógyuló- 
R- -félben vannak. Többen köbölök már a 

;mai napon el is hagyják a kórházat. A 
pr i legsúlyosabban sérült kisgyermeknek, 

Kovács Ferencnek is javult ar állapóta 
jé, bár súlyos koponyatörést szenve
dett,, must már minden veszélyen túl 

'van.
i — öngyilkosság. Irtjuk Mihály <50 
! éves bádogosmester a Vácn-ut 59. szám 
'alatti lakásá-U felakasztotta magát. Mire 
! észrevették, mer ineg'.úül. HoAtesMt a tör
vényszéki urvo-jbau-i intézetbe ffzáüifották.

— Bírák mozgalma. Aa első foljumo- 
dúsii bírák, tehát a járásbíróságoknál és 
a törvényszékeknél működök, néhány 
■.lappal ezelőtt mózgu'mat kezdtek avég- 
bői, hogy törvénye-, irton és módon se- 
^ithessenek a mostani ‘ kiHróau uvniol'.a 
•helyzetükön. Az a fizetés, amélyet minden
féle drágasági pcXlékolás éa egyei> címen 
kapnak, nem elegendő a megélhetésre és 
a mai vrMcmyok közepette a kttminsmu- 
uarti uhil marad. Zokon veitek a bírák art 
is. hogy az uj státus szerinfehó folyamo
dás birósógnól működő bíró a tál«lu-.irói 
vagv kúriai tárói cimet sem kaphatja meg. 
Kifogásuk v.m a terméazetbem járulékok 

| kiosztása ináitt K n»ert legutóbb is az 
tewai. nm.UI Pró- «e>ak. i»jW » tea.M.rtJllofcnény

1 fehér város
íő megenyhült és éjjel tass&n; 

‘ is csiipk ■kben
■Ikjz.ő.

gvc, do- 
i .'.társaság 

hótákaritö gépei, hogy szabaddá tegyék 
a síneket. Az éjjeli korhely ok ujjongva 
üdvözölték a szüzie- tisztaság szimbó
lumát. friks erőt érezlak ereikben életre 
félni és a hó, a kedves, tiszta hó 
góztt bölcsességgel szitált a í-.-.jükn 
hatjukra. Mindenki örült a búnak, 
a rikkancsok is, akik 
kéjnek, egy időben az vl-ö víltainosók 
kalauzai' '], csak kelt:n voltak, akik 
dühöugtjck. Ott álltak a ház előtt és 
dörmöglek.

-— A méottii üsw. meg. megint kapar
hatok. az ember élete csupa vakarás — 
ezt a házmester mondta.

— A 7 ördög vigye-eJ, -két órát, tart 
megint a legkisebb fuvar is ez-zeí a dög
gel. hogy az a . . . — ezt a konflisko- 
csis mondt .’. aki azt nz urat hozta, akit 
a házmester beengedett. Ugyanis ebből 
wz alkalomból találkozott a hár.-n r 
és a kocsis. Még néhány szépen cizellált amely 
jókívánság hagyta el az ur. k szá‘ját,|/'T éy 
aztán a kocsis félkapott i bakra. \suth Lajóáriák kitűzött célját,

■— Oviié dög, -- és az ostorával na
gyöt húzott a zörgő?- • nfu ■ jtószig bsi-j 
tára, amely — ezt ésa’. .1 ' ’*.*;•*.
— nyilván egyedüli oka a hóesésnek. * 1 

A hó pedig rövid szünettel egész , nap 
esik. A fo’.galomban nem okozott aka- jy^t 
dálvf, a villamos kissé lassabban bár,1 bá‘k( 
de közlekedik. A nyugati pályaudvarra- 
pontosan érkeznek a vonatok, a 
Lir.’ is csak egyetlen vonal, a 
MlJ ' -p.s bukaresti f xpré sz késik 
előre jelezték, kő:...... .........
mentőknek ne m adott d l got a hő, 
.sem törte a lábát és r.saa a 
uér.ik • k'élségl*é.setfen  -a kők-?! 
róját és a rosszmájú emberek 
áIlit.iák, hogy ebből a szürbs 
a jár lesz.

Az 
megindult ». hó. -Finom k 
billióit rendülettan köve 
é.- bajnallájt csilingelve, zöröj 
hegva m-kindúltak a viHamo

I

A hercegprímás látwsjalóL
Csernóch János bibornpk-hercegprb 
más, aki az elmúlt hél második toló*  
ben érkezeit vissza Kópiából a pápa
választásról, hétfőn tér vissza székhe
lyére: Esztergomba. Az egyMzfejedel
met római útjáról való visszatérés al
kalmából fölkeresték és üdvözölték:
József főherceg, József Ferenc főher
ceg Albrecht főherceg, Izabella és 
Gabriella főhercegnők, Horthy Miklós 
kormányzó, gróf Hetiden István mi" 
nisztcrelnök, dr. Vass József kultusz
miniszter, gróf Klcbelsberg Kunó b.:l 
iigymiuiszter és sokan mások,, akikkel 
a hercegprímás hosszasan elbeszélge
tett.

— Az Ébredő Magyarok ««’<»*«•  A- 
Magvar Kurír jelenik Ne bbreaö Magya
rok 'Egyesületiének HL kerületi 'szervezete 
vasárnap d. e. fél II órakor tanús 
.szervezkedő gyűlést tartott az óbudai Ko
rona-szálló nngytermét«en. A megnyitó be
szédet Budavára László, volt nemzetgyű
lési képviselő manrhdta, ’dáiw hunira \

francia kormány kifejezte továbbá 
hozzájárulását ahhoz, hogy a kisentente 
az előkészítő munkákban ne vegyen 
részt szakértőivel, de azt kéri, hogy 
ennek a politikai csoportnak hivatalos 
megbízottait hívják meg Londonba,! 
hegy ott kormányaik felfogását ismer-1 
te.v'-k. Végül ragaszkodik a francia 
kormány ahhoz, hogy a londoni és a 
párisi kormányuk egyezzenek meg arra 
a magyarázatra vonatkozóan, amelyet 
a február 6-iki francia memorandum a 
kamara határozatának megfelelően 
magában- foglalt.

Jwtsy a süni luoubuwe^K,

3
— A Korvin Mátyás-Egyesület ülése. 

A Korvin Mátyás magyar-olasz egyesü
let vasárnap délelőtt. 11 órakor az Aka 
démia üléstermében felolvasó ülést 
tartott, amelyen Berzeviczy Albert el
nökölt. Fest Aladár nyug, főigazgató 
olvasta fel ojasznyelvü tanulmányát,

1 magyar-olasz kapcsolatok első nyo
mairól" címen. Ennek során kimutat
ja, hogy ezek az érintkezések nem 
mint önkényes kalandozások, hanem 
egyes olasz pártok egypnes fölhívására 
történő, tervszerű hadjáratokban való 
részvételek voltak. Bchengár oltasz ki
rály a brentai csata ufcin, telismerve a 
magyar nép hadi ériékéi, mindent el
követett, hogy őket a maga számára 
megnyerje qs csakugyan — kéj évig « 
magyarok leghívebb támaszai voltak. 
Berengárnak. Később A'. János páp^ 
magyarok segítségével megszabadult y 
hírhedt. Marócia zsarnoki uralmától. 
A/ állandó érintkezésnek tudható be. 
hogy a magyarok utóbb a keresztény
séget nem a nemet császárság utján, 
amint az egyesek állítják, sem Bizánc 
ré?cn, hanem Olaszország közvetítésé
vel lettek lel. mert a magyarok megíA- 
ritéScnek müve elsősorban olasz téri- 
töknek tulajdonítható. Utána Husii Jó
zsef egyetemi m.-tanár tartotta njcg 
... t." első olasz humanisták Magyaror
szágon" című értekezését. Rámutatott 
a renaissance fontos, az emberi szellemi 
kibontakozására haló törekvéseire, 
melyek /sigmond király korában ju
tottak e| hozzánk. Nagyon sok híres 
humanistának a királyhoz irt bcszédo 
a mai napig fennmaradt. Kutatásait 
azért nem tudta széles mederben foly-< 
falni, mert az eredeti iratok legna
gyobb része külföldön van és így a 
mai viszonyok melleit hozzájuk jutni 
szinte lehetetlen. Sok ilyen eredi 'i for
rásra céloz felolvasásában. A humaniz
mus főképviselője nálunk az Olaszor
szágból származó Viie: Jáno-, akinek 
Zsigmondhoz intézett két beszéde-.joa-i 
radt fenn. Nagy hutással volt Magvar^ 
ország humanizmus kialakulására Syl- 
\ius Piccolomini, aki később ll. Piái 
néven.pápa leit. Kérdéses ugyan, hogy 
járt-e valóban Magyarországon, de__ér - 
deklödölt. iránta, irt róla, sőt több adat 
még itt időzését is bizonyítani látszik. 
A sok között ezek voltak azok az em-t 
berek, akik Mátyás korát, ezáltal as 
uj szellemi kialakulás útját kijelöltek 
és előkészítet lék. Az elnök zárószavai- 
ulán az ülés véget ért.

— Gázmérgezés, Bőhm Jakab 75 évei 
magánzó az UHői-ut 65. szám alatt lévő 
lakásán nyitva felejtette a. gázcsapot. Su*  
lyós gázmérgezést szenvedett. A mentők 
(•szín éV’tie térítették, azonban állapota 
annyira súlyos, hogy a Szent Islván-kór- 
házba szálíitották.

— Frifdrichkeitet rablógyilko-.úg^at 
vádolja az ügyészség. A búd- öcsit 
ügyészségen dr. Doloivschlák Mihályi 
királyi ügyész már elkészítette Éried*  
richkcit Ferenc, a hüvösvölgx i rabló
gyilkos ellen a vádiratot. Az ügyészség 
Friedrichkeit Ferenc 41 eves kovácsot 
a Btk. 278. szakaszába ütköző gyilkos" 
súg é& 34-1-ik szakaszába ütköző rabián 
büntette címén vádolja meg azért, 
mert múlt év november 16-ikán Neu- 
luirth Henriknét a Hűvösvölgyben egM 
zsineggel megfojtotta, aztán elrabolta 
tőle ezüsttáskáját, arany nyakláncát, 
brillián' fülbevalóit,.gyűrűit, ezer ko*  
róna készpénzét és szönnebundáját. 
lía Friedrichkeit a vádjrat ellen nem 
nyújt be kifogásukat, akkor a fófúr- 
gyalást március első felében megtarl- 
ják.

-- A hittanárok a tánedüb ellen Á 
rom. kfllih. hillaná'rok és’ bitó’-:tatók r-4ye- 
sülrte vasárnap tartott ülésén KrytvalJ 
Ottó ügyvezető olelnök a hittanúruk cs 
hitoktatók hódolatát és hűségét tolmácsol
ta XI. Fiús pápa iránt, akihez, a Krisztin 
Imlytartóját illető kegyeleten kívül a ma- 
gyűrűig érdekeit meleg szívvel ápolni kéM 
pártfogóhoz ka|>csoló bizalom is fűzi az 
egyesület tagjait Ezután a középiskolák
ban ebiarapox.ott iánedüh elleti foglalt ál
lást az egyesület es szigorúan elítélte az is-

' kólák áltál rendezett táncestéiyoket.

Harding
elnök szakértői véleményeket kért 
arra vonulkozólag, hogy a Németor
szággal P.)(i.'. február ‘i-'f-an r- gkHöll 
t zah't'ifihni szerződést. mily módon le- 
firtrn' ujru cieibolép'cl/Ur
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puccsul kapcsolatos bíinpörben — mint 
rmioretcs — na. ügyéwöt-g nemrégiben 
vádiratot adott Beniczky Ödön, volt bel- 
rigyminisztor ellen is, aki védője, dr. 
Xboray Miklós utján »z ügyészség vádira- 
tis-nl szemben kifogásokat nyújtott be. 
Tekintettel arra, liogy maga az ügyészség 
is azt indítványozta, hogy a Beniczky-ftlc 
ügyet egyesítsék Andrásig Gyula és' tár- 
mú ellen folyó üggyel, a vádtanács a be
nyújtott összes kifogások felett egyszerre 
Urtja "1Cg n ,li'irtíyu ást. Ez idő szerint a 
bűnügy nagy iratcsomóját r.z ügyben sze
replő védők tanulmányozzák és másol
tatják. Ha e munkával clkészüln-dk, — unni 
c hó végére várfható akkor nz iratokat 
dr. Kiss István Kblabiró, a büntelőtör- 
vényszék vádlanáásánuk elnöke, tanul
mányozza és csak azután kerül sor a ki
fogások tárgyalására.

— Letartóztatták az Éléstár tolva
jait. Az Éléstár R.-T. kárára elkövetett 
nagy lopási ögvben a rendőrség a tét 
leseket már letartóztatta és most eré
lyes nyomozást folytai valamennyi 
orgazda kézrekeritáse érdekében. A 
nyomozás sikere úgy kívánja, hogy a 
rendőrség most a nyomozás stádiumá
ról nem tesz semmi nyilatkozatot. Ed
dig a Margit-köruti. a Fürdő-utcai és a 
Bákóczí-uti fizietek kártételeit nyo
mozta ki a rendőrség.

— Törvényszéki aíelnökök. A buda
pesti bünletőtörviónyszék és a pestvidéki 
törvényszék számára, legutóbb alelnöki 
illést szerveztek és úgy hirfik, hogy a bu
dapesti büntet őtör vóny szék alelnökiül dr. 
Vörcky Géza kúriai bírót, a pest-vidéki 
törvényszék alelnökiül pedig dr. Hátin 
Béla kúriai 1 írót, volt székelyurvarhelyi 
törvényszéki elnököt nevezték ki és a ki
nevezés legközelebb megjelenik a hivatalos 
lapban.

KÖZGAZDASÁG
Az OMKE. Kö^gyö’ése

*— rA Hétfői Napló tudósitójáiől. —

Az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés vasárnap .délelőtt tartotta 
meg ez évi rendes közgyűlését, Sándor 
Pál elnöki megnyitójában ismertette 
az Óinké központi irodájának tavalyi 
munkáját, majd hangoztatta, hogy bát
ran küzdöttek a jogrendért, a jogbiz
tonságért és a kereskedelem szabadsá
gáért- Sajnos — mondotta Sándor Pál 
— a mostani kereskedelemügyi minisz
ter nem szolgálta a kereskedelem érde
keit és e politikáiyaik lett az a követ
kezménye, hogy Budapest helyett most 
Becs a nemzetközi kereskedelem köz
pontja. Küzdött az Omke áron hazug- 
Aág ellen, amely az árdrágítás ódiumát 
mindig a kereskedő osztályra akarta 
hárítani. Ezel szentben a valóság az, 
hogiy a legnagyobb árdrágító maga az 
állam. A két esztendős nemzetgyűlés 
keveset nyújtott és n főtevékenysége 
óbban merül ki, hogy a falu és a sáros 
közölt az ellenlétet kiélezte.

A nemzetgyűlés bizonyságát adt$ an
nak, hogy az úgynevezett kurzus poli
tika nem szolgálja az ország érdekeit. 
Hangoztatja, hogy a jövőben semmiféle 
terrortól sem szabad megijedni, hala
dunk a liberalizmus utján és elszán
tan vesszük fel a harcot a demagógia 
ellen, bármely oldalról jöjjön is az.

Dr. Balkányi Kálmán ügyvezető igaz
gató ismertette ezután az Omke múlt 
évi működését és a kereskedelemi mai 
helyzetét. Rámutat a mai szövetkezeti 
politikai hátrányos következményeire. 
Az a körülmény, hogy a kormányzat a 
privilegizált intézményeket támogatja, 
a sírját ássa meg ezeknek a monopó- 
Jitunos alakiatoknak. Küzdeni fog ttz 
Omke minden olyan külföldről jövő 
áramlattal, amely Magyarországot, a 
magyar kereskedelmet és b gazdasági 
életei gyarmati sorba akarja lcsülyesz-

A gFŰMAHOSI ORFEUM
Minden este föl 6-kor az uj februári műsor. 
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Ma Rótt és StelnfmrdttolléofevH Elve o’cloek 
éa Schfebungen elóadás. kezdete este felS-ko'

feni. Ezután dr. Gfűelutahl Samu tar
tott előadást az aktuális adózás keidé- 
seirői Javaslatára kimondotta a köz
gyűlés, hogy követeli á közteherviselés 
egyenlő és igazságos keresztülvitelét, a 
harmadosztályú kereseti adó eltörlé
sét és a negyedosztályos adó beolvasz
tását a jövedelemadóba, a forgalmi adó 
függő kérdéseinek sürgős rendezését és 
különösen azt, hogy a forgalmi adók 
fejében lerótt összegek a jövede'einadó- 
nál adómentes levonási tételként sze
repeljenek. Neumann Adolf. Holczer 
Simon és még többek felszólalása után 
Szász Pál titkár javaslatára kimondta 
i« közgyűlés, hogy tiltakozik azon visz- 
szaélés ellen, amely a kereskedelem a 
mezőgazda sági termelés, a feldolgozó
ipar és a 1‘ogyasztáfc érdekeinek mellő
zésével egyes iparágaknak kizsákmá
nyoló törekvéseit támogatja. Barkas 
Vilmos indítványára egyhangúlag ciha- 
lározta a közgyűlés, hogy akciót indít 
a Hangya üzleteinek felülvizsgálása, a 
liszt és gabonaforgalom felszabadítása, 
a jóléti és beszerzési csoportúk állami 
támogialás-áná'k megszüntetése és azok 
feloszlatása érdekében.

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei szombati szilárd ma

gánforgalom vasárnapra megcsappant 
és bár néhány részvényre csak pénz 
volt, az árfolyamok alacsonyabbak 
voltak, mint szombaton. Allámvasut 
1525—50, Rima 2220—15, Lipták 
537—39, Lichtig 640—50.

Dollár 662—64*/t,  márka 327—29, 
lei 509—11, dinár 835—40. szokni 
1233—35, osztrák ezres lP/s—%-ig 
emelkedett és a bécsi kifizetést 10’A-en 
keresték.

Árutőzsde
7Í gabonapiacon tartott irányait 

mellett jránt, yolt.,érdeklődés, du
nántúli és pestmegyei állomásokról 
2525 koronával volt kínálat. A rozs 
ára 1825 K. Terménycikkek közűi el
hanyagolt a morzsolt tengert, névlog 
2200 K. A zab irányzata tartott, 1680 
K, állomáson. Árpafélék szintén ér
deklődés nélkül. A korpa prompt szál
lításra 1315—1325 K, zsákkal együtt, 
budapesti paritásban.

A Közgazdasági Társaság közgyűlése. 
A Közgazdasági Társaság többtenmelési 
szakosztálya vasárnap délelőtt II órakor 
évi teljes ülést tartott a Magyar Folyam- 
és Tengcrhajózá'sn f.-t. dísztermében. Az 
elnöki megnyitó után — melyet LuÁ-dcs 
György v. b. t. t. tartott — Kovács Rezső 
adta ölő a választmány jelentését, mely
ben a működés vázolása után kifejtette, 
liogv a többtcrmeJés menetének biztosítá
sát a vagyon és szerzemény biztonságú - 
bán, a kereskedetam szabadságában, n föM- 
mivclő nép kulturális igényeinek emelésé
ben látja, azon kívül elszakított vére’nkikel 
ét a külfölddel való összckölte'.éseink uj- 
rafel vétekében. A töb terme lést nem csu
pán anyagi haszonnak, hanem kulturális 
kérdésnek is kcfl tekinteni. Ezután az idei 
tisztújítón! tartották meg.

A „Harmat" Magyar Általános Vál
tóüzlet r.-t, közgyűlése az 1920/21. üz- 
clévre 20 K osztalékot állapított meg és 

elhatározta az alaptőke felemelését 10 mil
lióról 50 millió K-ra. Minden régi rész
vényre négy uj vehető át 1921 julius 1 -töl 
kezdődő szelvénnyel, darabonkint 400 K 
árfolyamon. Határidő március 3.

A Patti Tóra de uj számának vezércik
két Vasa Béki gróf, az erdélyi magyarság 
egyik ismert vezére irta a román-magyar 
gazdasági megegyezésről. Dr. Untom De
zső nz építkezésről, dr. Fenyő MÜkaa az 
orosz-magyar kereskedelmi forgalomról 
irt cikket.'

A Magyar őstermelő r.-t. Kronberger 
Lipót udvari tanácsos elnökletével megtar
tott közgyühf'M> Elek Gyula veaérigaz- 
;al<» előterjesztésére elhatározta, hogy a 
9,470.054.14 K nyereségből 36 korona 

18% (tavaly 11% — 22 K) fizettessék. 
Az osztalék folyó hó 22-töl kezdve az in
tézet föpénrtnrúná 1(V„ Széchanyl-utca 1. 
sz), valamint a Magyar Általános Taka
rékpénztár r.-t. (V., Jóssef-tór 14) főpénz- 
áránál kerül kifizetésre. A feNigyelőhizott- 
ág uj tagjául Györy Lóránt nv. minisztert 
Aláirtották meg.

SPORT
Tréning - mérkőzések

A Magyar Labdarugó Szövetség in
tézőbizottsága elhalasztotta , a vasár
napra tervezett bajnoki labdarugó
mérkőzéseket a hideg és havas időjá
rásra való tekintettel és csak két tré- 
ningmérkőzést bonyolított le négy csa
pat a havas pályákon.

.4 Kereskedelmi Alkalmazottak Or
szágos Egyesülete csapata kétszer 20 
perces tréningmérkőzésen 1:0 arány
ban legyőzte a Ferencvárosi Torna- 
Club több tartalékkal játszó együtte
sét az üllöi-uli sporttelepen, Auspil: 
bíráskodása ínellctl. A második mér
kőzés a VII. ekriileli Sport-Club és az 
Erzsébetfalvai Törekvés Sport Club 
csapatai között folyt le és a VII. kerü
let fölényes játék mellett 2:1 arányban 
óicgnyerle a mérkőzési.

Színház és íiiniüjiionsóáok
* A Vígszínház e heti műsorát is a 

Sárga keztyü dominálja, amely mellett 
két esi© jut a Csodagyermeknek. Az 
Osztrigás Miéit hétfőn játsszák és szom
baton éjjeli előadásul. Vasáraup pedig 
a Zúzának lesz első délutáni előadása.

* Elegáns darab, ez a jelző nagysze
rűen illik a Vígszínház szenzációs új
donságára, a Sárga keztyü re. Budapest 
előkelő világának érdekes és szimpatikus 
alakjai szerepelnek BakJonyi Károly 
pznmiivében, a szezon nagy sikerében. A 
Vígszínház legközelebb kedden, csütör
tökön, szeunbnton és jövő vasárnap is
métli meg a Sárga ketyüt.

* Sappho — az Urániában 5, %7, J-^10
órakor. ,

* Ábrányi Emil uj dalmüvét mutatja 
bt: szombaton este a Városi Színház. A bá
jos ogyfelvonásos címe Ave Maria, mely
nek ötletes szövegét is a kiváló zeneszerző 
irta, érzemes szerelmi történetet hoz. A 
régi Zeneakadémia a szín, mely a szerep
lők kedvé*,  bohém csapatának újszerű 
környezetét ad. A dallamgazdag szerepe
két Aqüila Adler Adclina, Nagy Izabella, 
Somló, Bársony, Pázmdn és Lakatos adja. 
A bemutatót, melyet Ferencit Frigyes mű
vészien rendez, o Parasztbecsűlet elő
adása clőzj meg, melynek ez lesz első elő
adása a Városi Színházban. A főszerepeket 
Vágó Borisba, Csillag Erzsi. Medveczkg 
Bel’n, Ocskay és Bálint éneklik, vezényii 
Márkus Dezső, rendezi .fíőnaszéki Béla. Az 
Ave Maria után a Törpe gránátost, Szikla 
Adolf népszerű bailetjét újítják fel Pla- 
sinszky Jozefinnel. A szerző erre az alka
lomra két uj számot, egy adagíot és egy 
tréfás táncot komponált a művésznő szá
mára. Szerdán, csütörtökön, pénteken és 
vasárnap este a Hamburgi menyasszony 
folytatja sikeres sorozatát, a címszerepben 
Petráss Sárival, aki estéről-estére szapo
rítja művészetének rajongóit. Kedden 
Tosca kerül színre Walter Rózsival, vasár
nap délután Traviata van műsoron Sándor 
Erzsi kamáraénekesnö, Gábor József és 
Pusztai Sándor felléptével, jövő hétfőn a 
Bohémélet megy Aguila Adler Adclinával.

* Sappho _ az Urániában 6, %7, k<10
órakor. ,

1 Szomory Dezső szenzációs sikorü „II, 
Lajos királya", melyneflc minden eddigi 
előadására elővételben kellők cl az összes 
jegyek, c bélen is négyszer szerepel á Ma
gyar Színház műsorán: ma, csütörtökön, 
pénteken és jövő vasárnap este. A bél 
többi napján Mo’uár Ferenc „Színháza" 
kerül szinte. Jövő vasárnap délután a Fa- 
kirt adják 3 órakor, mércékéit hely
árakkal.

* Két százas jubileum egy héten. 
Ritka jubileumban lesz része e héten a 
Bc&várori Színháznak és népszerű szerző
jének, Szenes Bélának, akinek egymás
után kél dartabja éri meg a 100-ik elő
adását. A tavalyi szezon nagy sikere „A 
buta ember" vaaá>rn«p 26-án este, ,,A 
gazdag lány" pedig, mely úgy ér el a 
1004k előadásához, hogy egyezer .wm 

‘kellett kinyitni az esti pénztárt, csütörtö
kön. 23-án kerül színre 100-adszor. A fő
szerepeket ezúttal is a két rendég: T, 
Forrni Rózsi és Z. Molnár, továbbá Si- 
monyd Mária, Titkos Ttono, Petheö, Bér- 
csy, Somiár. Gárdonyi, Vaszary Piroska, 
Hnlinel Aranka, Wirth Sári és Nagy Mar
git játsszák. Vasárnap, 26-án délután A 
gazdag lániy kerül színre rendes esti hely
árait  kai.

* Sappho — az Urániában 6, %7, ^10
órakor. ,

* Ernőd Tamásé a siker oroszlánrésze 
nz AndtAssy-uti Svénlniz kivétele*  nagy- 
siXcril februári műsorában.

Bnd»pe8t, 1»M. febrafr _

* A Babavátór tikár,. Kardoa-Ni. 
,,Babwfaír“ rima Weroltje.
WrlöHn a Kírály^arehazban rendű*.,;  
sikert aratott, e hét minden estéjén «zinw 
!k«röl a U'-mUulft kilihiil «M>ropo,X7 
bán. Ar érdckKldt', <i darab iráni 
rondkivíill, hogy a Jrgyekol döre riSf 
el. Jövő vasárnap rWwiún Kúhnán rmr‘ 
népszortl aperettje A lwUsmdi menvrxal. 
kerül színre mérsékelt helyárakfcal, ’

* A Fi-Fi 100-ik előadása. A Blak*  
Lujza színházban pénteken. e hó 24-( 
lesz, a szenzációs sikerű Fi-Finek a S 
előadása, ezen az el&idásoai is, amely' 
hez. ez a gyönyörű zenéjü omlett tábláÁ 
hazuk során jutóit, Honthv Hanna kT 
rínxi Gabi, Vári, Ilona.' UÍ 
lelta. bzirniai tw h ulöp játssza a fa. 
vzoropokat. A „M-Fi" az orti elóadáw. 
kon kívül jovo vajárna-p délután ig szh 
io kerül az esti szereposztásban.
holj árakkal. *u

* 8appho — az Urániában 5, %7. utn
orakor. ,

* A Renaiseancs-szinhár e botét » * 
szenzációs sikerű vígjalékslih^r, .4 ió fin 
előadásai foglalják le. Minden este 7 ónrf 
kezdettel Liptai Imre kivételes sikerá k®. 
cagluló vigjátéka került színre Hajnal 
grandiózus művészi produkciójával a cím
szerepben. továbbá Kiss Irén. Z. Molnár 
vendégjátékával és a főszerepekben Kom
játhy Mária, Tóth Bösike, Gách Lilla, Vár
nai Jenő, Pataki és Pethes pompás alaki- 
tusaival. A jegyeket egész hétre elővételben 
vártja meg n közönség. Jövő vasárnap Ü 
jó fiú sorozatos előadásait A faun szakítja 
meg Hajnal Gáborral a címszerepben.

* Cyermekolőadás. A GyermehWt 
Egyesület vigalmi gárdája vasárnap dél
utáni előadásával rsartétellen bebtzoDyi- 

‘bottá önzetlen odaadását a gyermekneve
lés terén. Nagy tetszés közt ’játsizották a 
„Kis koddusleáiiy álma” című mesejátékot, 
melyben Csillag Erzsiké, Weisz Mancika, 
a 6 éves primadonna, továbbá Kőszegi Ti
bor. Kálmán László és Fischer Pál, a da
rab tchclvégcs szerzője, arattak sikert Az 
előadást Helíai Kornél rendezte. (K. A.)

* Wagner matinó lesz, Rurián Károly 
kain ara énekes közreműködésével « Városi 
Színházban jövő vasárnap, február 26-án 
délelőtt 11 órakor. Műsoron van A nürn
bergi mesterdalnokok előjátéka, a Grál- 
elbeszélés JLohengrinból, A Siegfried-idill, 
a tavaszi dal a Wialkürböl és a Tannhaeu- 
ser-nyitány. Vezényli Ábrányi Emil.

* Sappho az Urániában. UJ ma
sor — uj szenzáció, ez az. Uránia ni 
filunjéről a közönség kritikája.. Zsúfolt 
házak viszik szerte a hírét s a művé
szien szép, a leblincselően érdekes, a 
káprázatosán nagyszerű látványosság hó
dítva hódit nálunk is. mint a külföldön 
minidcnütit. A moraliyla talán tulszigo 
ruan nézné ezt a. képot. az elfogulatlan 
azonban csak a müvósait látja benne. 
Igazi nagy alkotás ez. amelynek sok a di
csőítője és a - gáncscilója. Az Uránia 
ezzel a filmmel a nemet filmipar kla» 
szikus fejlődésének uj ínestermuvót mu
tatja be. Az előadások 5. %7. Ií9 ás 10 
órakor kezdődnek.

* Mozgókép Otthon. Á Három testőr 
és a Tarzan fia TIT. részei, liallatlanid 
szenzációsak. Mindenki által könnyen 
megérthetők, azok h megértik, kik az elől**  
hi részeiket nem láliudták, A tegnapi elő
adásokat Auguszta királyi föheTce.caszj 

’szony, József királyi főherceg és Jázsea 
Ferenc királyi főherceg őfenségéik néz
ték végig és kiváló megelégedésüket fe*  
iezték ki az. igazgatóságnak. Mai el*  
adások 5, negyed 8 és negyed 10.

* Pola Negri diadalünnope volt ,■ 
Renaissanicc-moígó szombati premierje, 
melynek során az európai kinematográfia 
legkiválóbb mesteralketása, Sapphő kerük 
bemutatásra. A nagy német fihndiva cso- 
dós tehetsége Sappho eimszerepéhen pro
dukálta a leggrandiózusabb alakítást, mely 
hóditó kőrútján Sappho-lázba ejtette az 
egész világot. Pola Negri méltó partnerei 
Albert Stcinruck és Alfréd Ábel, kik bril- 
Ijáns atnlkltásaikkal szintén hozzá járultak a 
gigantikus sikerhez, mel'ycl a közönség ezt 
a csodás fllmremeket fogadta. Az első elő
adás bjő, a második 10 órakor kezdődik,

* A Szókimondó Bizonyság oimsro*  
nopében Hesperi*.  az. elbűvölő szépségű 
művésznő leírhatatlan sikert azat A 
műsor máaiik attrakciója a Titokzatos 
kép. melynek főszerepét a Várkonyi Mi
hályhoz megtéve«ztósi.2 hasonlítható n®*  
met férfistar: Ernát Winnr kreálja, hlo- 
adáeok háromnegyed ö. 7 és negyed 1°
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