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A genaal ktmtarenczlán! 
nem teszik siűaá sem a; 
trianoni sem a többi béke 

szerződéseket
Lloyd George és Poincaré teljesen 

egyetértenek
Paris, február 26.

(Havas.) Hír szerint a boulognel ta
lálkozáson elhatározták, hogy a ver- 
baillesi, sl.-germuini, neuillyi, trianoni 
és sevresi békeszerződések a génuai 
konferencián nem tehetők vita tárgyá
vá. Az orosz szovjetkormány által kö
tött szerződéseket nem fogják tárgyal
ni. Az a kötelezettség, hogy minden 
nemzet bármilyen aggressziv viselke
déstől tartózkodni köteles, nem érinti 
a szankcióik jogát Németországgal 
szemben a3>ban az esetben, lia nem tel
jesítené kötelezettségét. A génuai kon
ferencián nem fogják szóvá tenni a 
szövetségeseknek jóvátételre való jo
gát és nem vitatják meg a jóvátétel 
teljesítésének módozatait. Az orosz 
szovjetkormány elismerésének kérdé
sét csak a konferencia végén fogják 
tárgyalni. A szovjetkownányt kötelezni maradt az a jelölő értekezlet is, ame- 
akarják, hogy elismerje az előző orosz [ lye*  előre hintettek, e helyett gróf 
Ikormáuyok réssérül felvett AltamatJój- Bethlen István miniszterelnök és gráf
...... , , „ „ ., I Klebelsberq hunó belügyminiszter a

Ságokat is. Nem fofitalkoznak majd a ( mlnisztere|’16WgBn ÜHek össrc tanács-

Éjjel-nappal tanácskoznak 
a választójogi rendeletről
Nem döntött a bálnáiig tavtó minlsztevtanács — Vasávnesp 
a miniszterelnöh és belügyminiszter egész nap tanácshoztak 

llfabb minisztertanács hétfőn vagy kedden
— X Hétfői Napid tudósitájától —

retes .hogy a legtöbb választásnál a 
márkőző jelöltek közül a győztes cse
kély számú szavazat többséggel nyerte 
el a mandátumot. Ezt a csekély több
séget pedig rendszerint azok adták ki,

Szombaton éjszaka az a minfszterta- 
náos, amelynek gróf Klebelsberg Kunó 
belügyminiszter kéí váJaszlójogi ren
deleté kérdésében kellett volna dönte
nie, hajnali fél három órakor ért véget, 
anélkül azonban, hogy a választójog
rendkívül fontos problémáját végleg akik a most következő választásokban 
elintézte volna. A minisztertanácsot ma, 
hétfőn folytatják és remélik, hogy a 
választásokat illetően a kormány meg
egyezése ez alkalommal létre is fog 
jönni. Amennyiben azonban gróf Beth
len István miniszterelnökinek más- 
irányu elfoglaltsága lenne a mai na
pon, akkor — amire úgy látszik ki- 
láaás van — a döntő minisztertanács 
keddre marad. Vasárnap azonbatn el-

génuai konferenciáin az európai lesze
relés kérdésével, minthogy Németh, 
szág nem teljesítette egészen a leszere
lés dolgában vállalt 'kötelezettségét 
(MTI.)

hozásra, amelyen több szakreferenst is 
meghallgattak. Ez a tanácskozás még 
délelőtt kezdődött és messze benyúlt 
a délutáni órákba. Azt következteük 
ebből, hogy gróf Klebelsberg belügymi
niszter rendelet-tervezetével szemben 
az éjszakai minisztertanácson aggodal
mak merültek fel és kívánságokat kell 
honorálni, amelyek a kormány egyes 
tagjai részéről nyilvánítok meg. Az 
értekezleten azonban valószínű lég vá- 
lasztás-teclunikai kérdésekről is volt 
szó, mert köziben megjelent a minisz
terelnökségen Gömbös Gyula és Rálh 
Sándor, az egységes párt igazgatója is.

„71 társadalmi bébe 
Választóloga"

A kormányelnök és a belügyminisz
ter inlenrióival kiválóan ismerős for
rásból kapta a Hétfői Napló a követ
kező érdekes nyilatkozatot:

— Azt a választójogot, amely gróf 
'•'Mások, sent pedig a szövetségeseknek ' Klcbeleberg Kunó belügyminiszter ren- 

................................  ' ' ' | deleiében foglaltatik — a társadalmi 
béke választójogának szánta a kor
mány. Meggyőződése a miniszterelnök
nek és a belügyminiszternek, hogy a túl
zottan demokratikus választójog, se
hol sem váll be és igy Magyarországon 
sem hasznos, amint azt a most felosz

lott nemzetgyűlés példája is mutatja. 
!Az az állandóan lázas állapot, amely- 
iben ez a nemzetgyűlés állandóan élt, 
ennek a kövelkeíményc volt és ez volt 

laz oka annak is, hogy a nemzetgyűlés 
végeredményében munkaképtelenné 
vált Azoknak a száma, akik a bel- 

■ ügymipiszter rendeleté értelmében el
veszítik választói jogosultságukat nem 

' túlságosan nagy, de éppen ezek az ele
mek voltak azok, amrbjek a oálnszlá-

nem fognak az urnák elé járulni. A 
kormány rendikvül sokat vár — is
métlem — a társadalmi béke helyre
állását várja állói, hogy a mostani vá
lasztásokon ne ezek a kultúrájukban 
talán legalacsonyabb fokon álló ele
mek döntsék el a mandátumok sorsát, 
Egyébként a kormányhoz befutó jelen
tések a kormányra rézve igen kedve
zőknek mutatkoznak, ... Mindenckfelett 
békét, csendet és rendet kíván az or
szág és hinni kell, hogy ebben része is 
lesz. A kormány iyenformán bízik 
abban .hogy a nyáron összeülő nem-

zetgyülésbm igen jelentős többsége lese 
Tudatában vagyunk azonban annak Is, 
hogy az igazi guvernamentális többség 
kialakulásának időre van szüksége, 
amint hogy a régi szabadelvű párt som 
egy választáson lett az a hatalmas párt, 
amelyre a kormány mindig feltétlen 
bizalommal támaszkodhatott A mi 
kormánypártunk is csak 
fejlődés utján érheti el a 
talis együttműködésnek 
amely a szilárd, biztos
minden körülmények között garantál
ja. Valószínű, hogy a mostani válasz*  
tás után is lesznek majd tempramentu- 

1 mos elemek, amelyek idők során át- 
• vándodolnak az ellenzékre, de azt hi- 
' szem, a választások annyira megerősí
tenek bennünket, hogy ezeket a vesz*  

[teségeket is könnyen kibírjuk.

a történelmi 
guvernamen- 
azt a fokát, 
kormánypárt

Bonlogne, február 25.
(Havas.) A hivatalos francia közlés 

a mai értekezletről a következőképen 
szól: Lloyd George és Poincaré minisz
terelnökök má a boulognai alprefektu- 
rán találkoztak. A megbeszélés több 
mint három órán át tartott. A tanács
kozás folyamán a legszivélyesebb szel
lemben megvizsgálták azoknak a prob
lémáknak egész sorai, amelyek mosta
nában a szövetségeseket foglalkoztat
ják. A miniszterelnökök főképen a gé- 
nuai értekezlettel foglalkoztak és töké
letesen megegyeztek azokban a politi
kai hiztositekok'ham, amelyeket fognna- 
lositaniok kell, hogy som a népszövet- 
ség előjogai, sem a békekötés után 
I ranriaorsizág részéről aláirt békeszm-

a jóvátételekre vonatkozó jogai sércl- 
Ir<‘l ne szenvedjenek. A szakértők a 
közel jövőben Londonban összeülnek, 
hc.'ry megvizsgálják a gazdasági és 
t-chnikai kérdéseket és az olasz kor
mányt felkérik, hogy a génuai értekez
letei április 10-ére hívja össze.

Lloyd George és Poincaré az általuk 
tárgyalt valamennyi pontozatban a leg- 
barátságosabb inódori egyet értettek és 
megbeszélésükből bizonyosságot szerez
lek afelől, hogy az Anglia és Francia
ország közötti megegyezés minden 
nemzetközi kérdésben rövidesen a leg
gyümölcsözőbb eredményeket fogja 
meghozni, így főképen meggyőződtek 
arról, hogy semmiféle politikai termé
szetű nehézség a két szövetséges nem
zetet nem fogja megakadályozni abban, 
hogy tökéletes kölcsönös bizalommal 
közremunkájkodjanak Európa gazda
sági helyreállításán és a<jéke meg
erősödésén,

függetlenségi 4S-as Kossuthpárt 
száz hevületben állít Jelöltet

A függetlenségi 48-as Kossuth-párt kratikus elvei és tradíciói megkövetel 
vasárnap délután gróf Batthyány Tiva- lik, hogy a jelölés mindenikor a kerü- 
dar elnöklésével és a vidéki szervezetek................ — - . ................. .
bevonásával értekezletei tartott a vá
lasztásokról és a jelölések kérdésében, i zakodó a hangulat s azt mondják, hogy 
Az ülés előadója Balta Aladár volt.1 száz kerület foa komolo Kossulh-Dárti 
Eredetileg az értekezletre csak tíz ke- J 
rületet hin tak meg, hogy azután foly-, 
latólagosan csoportonként tárgyalják mitanak.
meg a választással összefüggő kérdése- i
két. A mai ülésre azonban a tiz meg- BdlíCl JUadál9 <Z helyzet*  
hivott kerület helyett huszonnégy ke
rület küldötted jelentek meg és pedig; 
Debrecen 3 kerülete, Kecskemét 2 ke
rülete, Budapest 3 kerülete , Makó, 
Nagykáta, Cinkota. Pécsvárad. Ózd, 
Bia, Rákospalota, Szentes, Kiskunfél
egyháza, Sárkcresztur, Ugra, Gödöllő, 
Vác, Verőce, Balassagyarmat és Kis
pest. Sok kerület megbízottai mindjárt 
a jeJöüteíket is magukkal hozták. A deb
receniek kijelentették, hogy március 
19-én ott nagyszabású zászlóbontó gyű-1 
lést tartanak, amely alkalommal ünne
pélyesen is végrehajtják azt az elha
tározásukat, hogy az összes kisgazda] 
körök és szervezetek visszatérnek a 
függetlenségi és 48-as Kossufh-pártba- 
Voít egy felszólalás, amely azt fejtette 
ki, hogy a nyílt szavazás flagráns sé
relem lenne és ezzel szemben a párt
nak passzivitásba való vonulását mon
dotta hatásos eszköznek. Ez a felszxMa- 
lás azonban nem aratott sikert, mert a 
többi fekszólalók szinte egyhangúlag a 
mellett voltak, hogy a választási küz
delmet le kell folytatni a nyílt szavazás
Uűcar^i is, uicn m t
szemben fel akarja és fel tudja mmni i 
a

Vak torsát cliőntóttélp. Hiszen isme- «

leiben jelölőgyülés keretében történjék 
meg. A pártban különben rendkívül bi.

száz kerület fog komoly Kossulh-párri 
jelöltet állítani, akik közül minimált*  
van 60—70 jelöltnek a győzelmére szá-

rőí
A Hétfői Napló munkatársának al

kalma volt ma beszélni a politikai hely
zetről Bulla Aladár volt nemzctgyüW 
képviselővel, aki 3 következő nyilatko
zatot tette:

— Nem lep meg az a hír, hogy • 
minisztertanács hajnalig tanácskozott 
és még mindig nem döntött a válasz
tójogi rendelet kérdésében. Ennek • 
taktikázásnak szerintem nem lehet mái 
célja, mint kifárasztani a publikuma^ 
hozzászoktatni, hogy le fogják vágni a 
karját. Mielőtt a rendelet kijön, meg*  
próbálják elhelyezni és lekötni a voB 
kisgazdapártiakat 
nem változtat azon, hogy a világtörté
nelemben nem volt még példa arn\ 
hogy egy világháború hőseinek szenve
dését egyszer már megszerzett jogaOr- 

.... .............. , „ ., nak elvételével hálálják meg. Ennek a 
JÍ'L tinvnek ^nban

Jelítósek asonbnn a mM üli- p™ « oólarrtások errdml-nvln. ami- 
n nem történtek, mert a párt d«nn-1 Igenre mn még nem U uatmlunak

Mindez azonban
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A Nemzeti Hitelintézet 
cseKKcsalói

Utazásra költöttén •] a felvett
550 000 Koronát

— rA Hétfői Napló tudósítójától.
A főkapitányság oz elmúlt héten egy 

öfigyarányu csökkcsalásnak jött nyo 
mára, amelyet Dimilriev . useva 
annak felea'ge Ik Pásévá Eleika követ
tek el. A csekkcsalás előzménye az, 
hogy Dimitriev Pásévá, aki magát bol
gár nagykereskedőnek monula, itt 
Budapestem összeköttetésbe lépett Ka 
pás Sándorral, a Nemzeti Hitel intézel 
egyik igazgatójával, aki Pascvánaik há
rom darab hamis francáu csekkre 
550.000 koncnál kifizetett. Dimitriev 
Pásévá az 550.000 koronát felvette és 
B<uda]>estrő! eltávozott, a csekkekért 
aeonhan még két millió korona járt 
volna ncílti, cumiért feleségét küldte fel 
Budapestre.

A Nemzeti Hitelintézet feljelentó- 
•ére a Peltendy-csoport detektivjei D. 
Pásévá Etelkát Budapestre érkeztokor 
azonnal elfogták és a főkapitányságra 
száHntották. Paoeva Etelka vallatása so
rán kijelentette, itogy férje azért küldte 
őt Budapestre, mert ő egy nagyszebeni 
Mórit áriban súlyos 1 jelege n fekszik és 
az 550.000 koronái, melyet a liumis 
csekkekre előlegképpen fölvettek, uta
zásokra költötték eL

A főkapitányságon Munkácsy detek- 
tkfőfelűgyelő csoportjának osztották 
ki az ügyet, ahol mow1 az irányban 
oyomoranalk, hogy Paseváék más bud'a-.------ —---- r- -------------- ---Oy
PMÜ bmkokat nem Mro»itottó1>-e meggátolj.*  a dcslruMw eszme tertiu- 
meg D Paeera Etelkát egyíbliónt a ffi-1 *!«*«•  Nyugodjunk meg a Hrúlykér- 
.tamiknvsígon Wzvltai Imijiík h! díslxm, a kcrmányzA &. az orezággyü- 
terje ellen pedig a kiadatási eljárási lás leendő dönfeöran.
imeffiri<lito4lák líArmánvTÓ nova nmHtAcánál a

Bécshen lelát tőztafotf 
magyar s%élhámos

A Hétfői Napló tudósítójától. — 
Bécs, február 26.

X híbsl rendőrség megkereséssel fordult 
t budapesti főkapitánysághoz, hogy Bécs- _____ _
ken loürrtóttattak egy Rácz László nevű f helyeire, 
latalcmbcrt, aki Bécsiben különböző csa- 
tisokat követett d. A fiatalember a bécs! 
(dwlőrbi'^cn vallatása során elmondta, 
hogy Budapestről! azért kellett neki meg- 
izftknl, mert a TcrOtclvédő Ligától propa- 
gamdafűzoteket vett át terjesztés végett, _______ ______ ____
mdyeket el is adott, de a füzetekért felvett i gyupj^ akik veszélyeztetjük a rendet 
10.000 koronát nem szolgáltatta be a Te- és szabadságjogokat és pogromot hir- 
rületvádő Ligának. A bécsi rendőrség kéri delünk. (Éljen a pogrom.) Vegyék tu- 
a budapesti főkapitányságot, hogy nyo- J x*"'  u i’-—Je
tnozza ki. vájjon Rácz László tényleg el
követte-e sikkasztását a Terülclvédő Liga 
'.arhére.

A budapesti főkapitányságom dr. Jákó 
fogalmazó a Mihajlovics-csoportnalc osz
totta ki az figyel, ahol a nyomozó detek
tívek megállapították, hogy Rácz (Lá»tió 
nevű egyéai a Területvédő Ligától semmi
féle propaganda iratokat terjesztés céljá
ból nem kapott, soha vele összeköttetés
ben nem állottak- A nyomozó detektívek 
több integritást véd$ egyesülettel léptek 
érintkezésbe, hogy kinyomozzák, hol «k- 
kasetott Rácz László 60.000 (koronát Az 
egyesületeknél azonban ugyancsak azt az 
tnferruációt adták, hogy ilyen nevű fraLal- 
cnibert non ismőrnek és semmiféle meg- 
biralázt iteki nem adtak.

A rendőrségnek as a gyanúja, hogy Mez 
László, aM valószínül^ hamis okmányok
kal T«NÍcH.etik, valódi nevét eltagadja 
ezért, merj ennél sokkal súlyosabb bűn
esetek mén y ok terhelik őt. A bécsi rendöi- 
ség Rácz Lászlót egyelőre fogva tartja és 
a főkapitányság pedig erélyesen nyomoz, 
hogy kikutassa Rácz Lsázló valódi nevét 
éa azokat a bűncselekményeket, melyeAet 
Kt Budapesten oA*vetett.

NEM?KT| ROYAL ORFEUM
Telefon: Jóuet 12! -68. Kezdete fél 8-kor.

k tétijei februári műsor utolsó napjai ,

Az Ébredők nagyavülésa 
a Vigadóban

— A nétföi Napló tudósítójától
Az Ébredő Magyarok Egyesülete va-' tanúk meg, Mügyminiszteri rendetet, 

sámap délelőtt tartotta meg nagygyüU-' tel tüntetik el a falakról s a »>«> 
■ __ i.........faló csííA cmharlnn knznllhet nlvail Cl

zajlott le,

sét, amelyre plakátok utján hívták fel a 
tagok figyelmét. A gyűlésen, amely a 
Vigadó összes termeiben 
mintegy hatezer ember jelent mc(l. 
akik mindvégig feszült figyelemmel 
hollgatláik végig a szónokok beszédeit.

A gyűlés megkezdését féltizenegyre 
hirdetlek, de már tia órakor ember 
emtbor hótótn szorongott m Vigadó 
nagytermeiben és a körülötte lévő ki
sebb helyiségekben. A későbben jövők, 
a földszinti előcsarnokban szorultak, 
sokan pedig a terembe felvezető lép
csőkön helyeztetitek el, ahol a tömeg
hez külön beszédieJket intéztek. A gyűlést 
háromnegyed 11 órakor nyitotta meg 
az ÉME elnöke, Pálóczy-Horváth 
István, aki beszédében kifejtette, ho$y 
a gyűlés összeül hú sát a küszöböm álló 
választási küzdelmek telték szüksé
gessé.

— A zsidóságnak és srailxatikőm üres
ségnek, — mondotta többék között — 
egyik legerősebb fegyvere, liogy min
dig olyan kérdéseiket dob i>e a köztu- 
tud.dba, melyeik arra alkalmasaik, hogy 
a viszály magvait hintsék cl közöttünk. 
Olyan fő két kérdés: a királykérdés és 
a felekezeti béke kérdése. Da mi ke
rülni fogunk mindon széthúzást, hogy

A kormányzó neve említésénél a 
gyűlés a kormányzót percekig tartó 
lapssai élteti, majd elnök a nagygyűlést 
mcgnyilollnak jelenti ki.

I’röhle nem akar 
pogromot

Ai ülés első szónoka Pröhle Vilmos 
volt nemzetgyűlési képviselő:

— Szomorúan látom, hogy ugyanaz 
a vert had, amely harmadfél évvel, 
ezelőtt szűkülve vonult vissza buvó- 

most isimét teljésen felifcgy- 
' verkezve áJl velümk szemben. Fő oka 
1 ennekaz, hogy sok volt az áruló közöt*  
' tünk, akik csalásra használták fel a 
• keresztény nemzeti jelszót. Másik oka 
I pedig, hogy sok volt közöttünk a gyáva 
| és kishitű ember is. Azzal vádolnak 
I bennünket, hogy mi felelőtlen elem va- 

domásul, hogy az ébredő magyarok1 
sokkal jobb izlésück és ravaszabbak, I 
semhogy pogromot terveznének. Nem] 
vagyunk felelőtlen elemek sem. Mert 
ha Lloyd Georgokkal, Poincafékkal és 
Sándor Pólókkal szemben nem is ér*  
zünk felelősséget, de igenis érzünk a 
magyar lélekkel, a keresztény magyar 
célokkal szemben. Mi az ország lelki
ismerete és összetartó kapocsa va
gyunk. Minden befolyásunkat latba 
fogjuk vetni, hogy az országban a ke
resztény magyarság jogai megvédesse
nek. Jogrend akkor van az országban, 
ha az államhatalom lesújt mindenkire, 
aki az ország érdekei ellen vetkőzik, 
(Hosszantartó éljenzés.)

A jogvédő Iroda arra való, 
hogy dlszkrcdttáljon

Ezután Lukachovich Lajos igazga
tósági tag emelkedett szólásra:

— Hónapok óta hallgat az Ébredő 
Magyarok Egyesülete — mondotta, — 
s ezalatt a zsidóság mindjobban elő
térbe nyomul s sajtójában már az ok
tóberi forradalom hangját használja. 
Láthatjuk ebből, hogy nekünk, ébre- 
iőknek, nem szabad hallgatnunk, ha
nem mindig résen kell államink és 
'sclekednflnk kell.

— A jogvédő iroda, melyet <noM ál
lítottak fel, ismét csak arra való, hogy 
a külföld elölt dimkredHáljon bennün
ket e azt mutassa, mintha nálunk <W- 
höngene a fehér terror. Ugyanekkor a 
mi plakátjainkat, melyek pedig nem 
iaaaÁuaíik hMMm fittk tóttxoM átaű-

sajtó szabadon közölhet olyan cikkeket, 
mint az Egyenlőség legutóbbi számában 
megjelent „Mi vagy ők“ című közié 
ipénye.

— Pár hónap múlva uj nemzetgyű
lés ül egybe. Ennek a nemzetgyűlésnek 
nem szabad másnak lennie, mini ke
reszténynek és magyarnak.

„Hu a harcok megkezdődnek"
A zajosan megéJjenzelt beszéd után 

elnök bejelenti, hogy Hegedűs György 
és Héjjas Iván levélben kérik kimentér 
süket. Héjjas 
tatja:

„Kedives
magyarok w< w 
erejének nagyszerű megnyilvánulása
kor, sajnos, a Gondviselés más in
tézkedése folytán nem jelenhetek 
meg köztelek. Legyetek meggyőződ
ve, hogy ha a harcok újból megkez
dődnek, a küzdelemben legelöl en
gem fogtok látni. Mikor a nemzeti 
gondolat első alapkódét leraktuk, 
magunk közt nem ismertünk se re
formátust, se katholikust, se legiti
mistát vagy szabadkH’ályválasztót, 
csak egy integritásért küzdő fajt. A 
három év előtt megindult eszme ve
zessen benneteket minden gondolato
tokban és minden tettetekben s azt 
a zászlót, amit kibontottunk, tisztán, 
bár harcok és szenvedések árán rö
videsen vigyük diadalra-'1
Prónay Pál néhány meleg szóban Üd- 

vözli • nagygyűlést s további kitartásra 
hívja fel az egyesület tagjait.

A következő szónok Lendual István, 
aki beszédében tiltakozik 
niszter 
dtoa,

Iván levelét fel is olvas-

baj társaim! 
egységének

Az ébredő 
és hatalmas

plakát-eltávolító

megvették

a belügym i- 
xendetete

hA Esidók 
a képviselőket" 

tapssal fogadja a haUgalóságNagy . _ . _
Ereky Károlyt, aki beszédjében a kő
vetkezőket mondotta:

i— Megmondottam ém már két évvel 
ezelőtt, hogy Ina titkos lesz a szavazás, 
a zsidók, akik igy nem tudják meg
vonni a szavazóikat, a képviselőket fog
ják megvásárolni. így is lett. De meg
mutatta a pécsi esel, hogy most a ma
gyar becsület és tisztesség kidobja ma
gáiból ezéket az árulókat. Nem elpusz
títani akarjuk mi a zsidókat, honem 
azt, hogy minket is hagyjanak élni.

Beszél ezután a német birodalmi 
zsidókofltTOányról, amely keresiVny 
üldözés politikáját folytatja- Elmondja, 
hogy midőn a magyar kormány béke
jobbot nyújtott a zsidóság felé, Vájso- 
nyiék ellökték aiat maguktól azzal, 
hogy ők nem felejtik, el soha az ő vér
tanúikat.

— Mi sem fogunk tréfát ismerni — 
ukymond — s én. aki komoly poli- 
ugymond — s én, Sfki komoly poH- 
zsidók folytatják provokatív magatar
tásukat, én állok a mozgatom élére és 
magam fogom vezetni azt

A beszéd elhangzása után a közön
ség felállva, percekig ünnepli Ereky 
Károlyt.

Budavárl még vár 
néhány hónapig

Ai ülés utolsó szónoka Budavárt] 
I .ászló v. nomzctgyüMsi képviselő volt.

— Az ország egyetlen biztos támasz
téka ma az Ébredő Magyarok Egyesü
lete — mondotta Budavári. — Az <J- 
nnult nemzetgyűlésen láthattuk, hogy 
ott azokat, akik becsülettel kitartót»a|c 
az igaz gondolat mellett, akiket nem 
lehetett megvesztegetni, azokat nem 
vették konzoiyan.

— A piáik átél tévofitó rendeletét SUe- 
lőleg én nem kritizálom a belügyin5 
niszter intézkedésé^ de tiltakozom n. 
ellen, hogy a jogvédő iroda jelentése 
alapján rendelte azt el ugyanakkor,]

• sndA sajtol

meg szabály ozására, amely szabadon
mérgezi a lelkeket.

— Az ébredő Magyarok Egyesületé 
a választások előtt mcgalaki'ija azt a 
pártot, melynek tagjai hivatva lesznek, 
hagy $ nemzet uj törvényhozó testü
letében a •kereszt-'ny nemzeti gondo
latot képviseljék. Meg fogjuk alapítani 
az ébredő keresztény napisajtót is.

— Utoljára most még várunk két- 
három hónapul a választásokig, de ha 
most is csp ódupk, ez lesjs az utolsó 
csalódásunk és meg van az erőnk és 
elszántságunk ahhoz, hogy egy újabb 
csalódás után korbáccsal verjük ki az 
árulókat a hazából.

Budavári nagy tapssal fogadott be- 
szádé után a hallgatóság elénekelte a 
Himnuszt s az ülés délután két órakor 
minden incidens nélkül rendben szét
oszlott.

Tüntetés az utcán
A gyűlés befejezése után kisebb-iw*  

gyobb csoportok, legtöbbjük diáksapkás 
fiatalember, végigjárták az utcákat és 
az „Erger-bergcrt" énekelték. Eközben 
kisebb tumultusok is előfordultak, ko
molyabb rendzavarás azonban sehol 
tiein történt Az utcákoia gyalogos és 
lovas rendőrök cirkáltak, de beavatko
zásra nem volt szükség. A délutáni 
órákban a városban róuihiirek térj allék 
el véres verekedtésekről, lövöldözések
ről, ezek azonban valótlanoknak bizo
nyultak.

A rendőrség Andréka Károly dr. fő- 
kapitányhelyetles vezetésével egész no- 
pou készenlétben volt az esetleges rend
zavarás leverésére. A biztonság okáért, 
a délutáni óráikban rendőri őrséget ál
lítottak fel a Népszava cb az Athe- 
r.aeum nyomdája elé. A sötétség beáll
tával sürü köd lepte el a főváros ut
cáit és valósznnüleg o kedvezőtlen idő 
is hozzájárult ahhoz, hogy az ébredők 
az éjszakát nyugodt alvással töltöt
ték el.

Bonyodalom o Szépmüuészefl 
Muzeum Jordaens-Képe Körül
— A Hétfői Napló tudósítójától.

Peredg AttiLa tanárnak volt egy régi, 
antik festménye, amit el akart adni. 
Evéglböl Porkay Márton műkereskedő
vel lépett összeköttetésibe és a festmtónyl 
először nyolc millió koronáért, majd 
négy millió koronáért aklarla eladni. 
A képet műtörténészek és szakértők 
megvizsgálták és úgy találták, hogy a 
festmény. régi kép ugyan, de körülbelül 
egy millió korona mwális értefloe vaa 
csupán. Porkay Márton Krousz Simoe 
bankigazgató segítségével egy miihó- 
ötszázezer koronáért megvásárolta Pe*  
redy Attila képét és a festményt Krausi 
Simonék az/tán a Szépművészeti Mu*  
/cuminak ajándékozták.

Itt helekikel később letisztították M 
antik festményt és akkor kitűnt, hogy 
a kép eredeti Jordaens festmény éfi 
a flamand mester a XVI-ik században 
alkotta e müvét, A kép nyolc-tiz mil
lió koronát is megér. Amikor Peredg 
ezt megtudta, IklétsáíJbcesetJten kísérlete- 
rett, hogy a képért egészrtsék ki meg- 
fclelűképen a vételárat, de nem kapott 
a másfélmillión kívül egy filtert sem. 
Énre csalás miatt feljelentést tett Porkag 
Márton műkereskedő ellen, de a bizo
nyítási eljárás befejtsztóse után az 
ügyészség nem vállalta a vádlat ét 
megszüntette az eljárást Peredy erre 
átvette a pótmagánviádat, vizsgátatí in
dítványt terjesztett elő, azonban őr- 
Balassa Gusztáv vizsgálóbíró ez*  aa in
dítványt is elutnaHotta. Peredy meg- 
apenéíta a döntési úgy. hogy az ügy 
a vád tanács elé került, ahol dr. Janó
idét Tibor béró előadása után helyben
hagyták a vicsigálóbiró döntését.

EmíerMz®..^*.  
ts bízva blzzdl • LysotormbM
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pesti sÉTÁáFacta az uj olasz mMsztmlnak
Róma, február 25. 

tengorószetli de Vito, közoktatásügy 
Antié, kiözmun'kwügv Ricclo, föklmS- 
v elésügy Berlini, ipar- és kereskedelem 
Teofll Rossi, népjóléti és murikásügyii 
Jello Sbarba, postaügy Cesaro, felsza- 
I aduit területeké ideiglenesen Facta. 
A konmiájiybán nyolc demokrata, há
rom néppárti, egy gazdapúrti, egy 
refoninszüicial'isla és egy jdbb-oklgki li
berális foglal helyett

London, február 25. 
népszövetségnek jelenleg Lorodon- 
Wallenberg elnöklete alatt ülése-

Körözés |
G{/ermeA-koronibóZ rémlik vissza j 

Kecskemélhy Győző neve. Sikkasztott,} 
megszökött, körözték. Az újságok ha-' 
^bnkat írtak róla, — nem emlékezem 
biztosan, tudtam-e már akkor olvasni | 

de újságokat hallottam róla min- , 
7en nap, hogy itt bujkál a fővárosban,I 
majd meg, hogy régen túl van már ' 
minden határon, odaát Amerikában éli1 
Dilágát, máskor, hogy nyomában van- 
oak-

Körözték. Kicsit zavaros fogalom 
tolt ez akkor számomra, de szorongva 
éreztem, hogy menekül innen-oda és 
megint egy lépéssel tovább, nappal 
bújva, éjjel remegve, lakatlan pincék
ben, álszakállal, fojtogató félelemmel 
Kecskemétiig Győző, de nem engedve 
egg pillanatra sem: ott szorítja, kél ■ 
tízzel melléhez, lihegő szívóssággal a 
milliót érő, aranyat rejtegető zacskót. 
Igg képzeltem mindég magam elé, ful
dokló futásban, amint a sikkasztott 
kincset remegő görccsel tartja, tartja 
és nem engedi el.

Pedig körözik. Rendőrök és detektí
vek, polgárok, máskor jóindulatú járó
kelők őt vadásszák; őt vadásszák nap
pal, ha hivatalból jönnek, csillogó 
evikkeren át fürkésző szemmel és éjjel, 
tompok, lassú vándorlások közben, 
lomha, de figyelmes pillantással. És az 
egész ország, mind-mind, öt keresték, 
'őt körözték: Kecskeméthy Győzőt.

Azóta mindig olyan szorongó érzé-, 
sem van, ha körözésről hallok, vagy ; 
Olvasok. Az üldöztetés, bekerítés, hajsza | 
tehetetlen rémülete visszareszket ben-1__ n.________
nem egy kicsit. És ezért van, hogy per- sok minden történt az ország határain 
veri félelem-kereséssel mindig elolva
som a rendőrség hivatalos körözési köz
leményeit. így bukkantam rá Katalin 
esetére. Katalint (Hirsch Béláné, szü
letett Qrűnbaum) a debreceni rendőr
kapitányság keresteti, még pedig igen 
erélyesen, mivelhogy H. B.-né. szül. ,G. 
Katalin gyöngyösi születésű füszerkc- 
reskedő Debrecenből ismeretlen 
helyre távozott, miután rendőri kihágás i 
miatt jogerősen 10 'korona pénzbünte
tésre Ítéltetett.

Katalin, igy kell ezt egyszerűen mon
dani, megszökött bizony a büntetés elől 
és ennek következtében körözik. És erre 
megint elszorul a szivem. Látom magam 
előtt Katalint, amint a tiz koronát — 
piros egykoronásokat vagy egy darab 
tizkoronást bankó-pénzben melléhez , 
szorítva, üldözött vadként búvik, szorul,' 
lopni, menekül, de néni engedi, nem ; 
engedi a kincset. Nyomában pedig 
rendőrök, dtektivelr. slb., stb. ■

Mindezt pedig azért mondtam et e | 
Serény hasábokon, ahol a pesti utca ■ 
apróbb arcvonásait szeretném néha le- | 
raj: ölni, hogy élőké szil sem a nyájas , 
<>h>asót erre a kicsit szokatlan 
képre;

■Ve lepődjenek meg, ha egyszu, fé
nyes nappal megpillantják Katalint a 
^^gyköruton, szoknyája feltörve, hogy 
könnyebben szaladjon, hosszú haja 
krí:i3::: in labog utána és rohan, rohan 
nngijok^t szökcllve, miközben a tiz ko- 
r°nát halálosan szorítja kebléhez.

Gtóirat. Fis eszembe jut egy materna- 
Hkai probléma is. A debreceni rendőr
ig — teljes joggal — keresi a niaga 

koronáját, amelyről én — ziintén 
llIíes joggal — feltehetem, hogy aligha 
Fiija megkapni. A rendőrség köröztet 
f’ a körözést újságban hirdeti. A hirde- 
Fs ára szavanként 3 korona- A köröző 
!!ldeu’a 48 wó- 45-,ror 3 m /44- 
aáí Í44 korona az egyszeri hirdetés, 
óháry szor hirdetik, annyiszor Í44 ko- 
^nújába kerül az államnak KaMin 
futása, a kihágást iktatják, a büntetést 
futják, a behajtási eredménytelenségéi 
fúlják, a hirdetést iktatják, az ikta-

•V iktatják. Átírnak, nűszaimak, je- 
hnlevek. Mindez sokszor tiz koronába 
""'d' £s közben Katalin szalad a tiz'

(Slefaiti.) A király elfogadta a Bo- ■ 
nomí-kormány lemondását és az uj ' 
kormány megnlalkiiú-sá;vaJ Facta kép-| 
viselőt hízta meg. Facta a király elé i 
terjesztette a következő, a király által 
,’áváü‘j.igyott mmiszeri névsort: minisz- 
terebiökség ée belügy Facta, külügy , 
Schanzer, gyarmatügy .1/nend da, igaz
ságügy Luigí -Rózsi, pénzügy Bartini,\ 
kincstári Pcano, hadügy di Scalea, |

Ans!iasFramáa©rsxá^ és Csslhorízás 
aem^k kölcsönt Áusxfriának

IA
bán
ző pénzügyi és gazdasági bizottságát
Anglia, Franciaország cs Gohonszág 
kormányai értesítették, hogy elhald-

Az Egyesült Keresztény Nemzeti 
Liga közgyűlése

Harc a destruktív sajtó és a szabadkőművesek ellen
— A Hétföl Napló tudósítójától —

Vasárnap délután 4 órakor tartotta 
régi országház nagytermében máso
lt évi rendes közgyűlését az Egyeisililt

ia
i G... .. . _______
I Keresztény Nemzeti Liga. A közgyűlést 
Igróf Teleki Pál, a liga elnöke nyitotta 
: meg. Az elmúlt év alatt — mondotta —

belül és kívül, ami országunk és a ke- 
iresztény nemzeti gondolatra befolyás
osai birt. Lassú fejlődést látok az első 
elkeseredés és felbuzdulás munkája 

! után. A küzdelmet, melyet ve 1‘ürik együtt 
I más egyesületek!s folytattak, szeretik 
' reakciónak nevezni. Én soha sem pa
lástoltam, hogy ez reakció, de kérdés, 
hogy vájjon a reakció, melyet az or
vos a betegségben vár, rossz-e a javu
lásra?

Dr. Pálosy Ervin titkár terjesztette 
elő ez’ulári az évi jelentést. A liga ál
landó figyelemmel kísérte a társadalmi 
élet minden mozgalmát, őrt állott a 
destruktív törekvésekkel- szemben a 
közhatóságok előtt ép úgy, mint a iár- 
sadaimi életben. Az országos igazgató
ság 1921 február 2-án tartott ülésén 
döntő harcra határozta el magát a 
destruktív sajtó ellen. Felhívást inté
zett a társadalomhoz és a törvényható
ságokhoz és ennek Itatása alatt meg
alakult a magyar nemzetvédelmi sajtó 
nagybizoUság. Egyúttal előterjesztés 

j ment a nemzetgyűléshez, a kormányzó- 
[ hoz ós a kormányhoz, amelynek Biatáisa 
I alatt beterjesztették a sajtótönény ja- 
' vaslatot. Sajnos, a politikai belső har
cok a nicgaldást egy időre elodázták, 
a liga azonban figyeli az eredménye- 
ketket és a kdlfő pillanatban ismét a 
cselekvés terén lesz látható, hogy a 
sajtákérdést befejezéshez juttassa.

IsaperteU a szabadkőmivesség elleni 
küzdelmet, amelyben kiadták az eredeti 
jegyzőkönyvek alapjain, melyeket a 
szabadkőmives páholyokban találtak, 
két kötetben a „Szabadkömivesség bű- 
ner cimü munkát éls H. A. Gwynne an- 
ooJ írónak „FöUlataH*  összeesküvők" 
müve forditáisát. Felvette a küzdelmet 
a Liga az idegen fajitok a magyar 
/WMHoiPn való ttrjuelkedís, elten 
é» ■ közalapítványi birtokok terén 
megelégedéssel állapíthatja meg, hogy 
a lejárt haeronbérletek kivétel nélkül 
keresztény kezekre jutottuk. Ugyanezen 
célbél lépőket tettek illetékes helye 
ken MÍrinrt h, hogy az egyházi bírta, 
ltok is jokozatosan vétezsenck ki a 
nMá kezekből. A legújabb któ remé
nyei, a kormánynak M iltalánoe Fo- 
ygazztázl Szárzetkezcl ée a munkáébiz- 

1 tozltó pénztárak ügyében n izoclálde- 
' piokrata párttal kitölt paktumai, bizo-
i

•• *_o  nviuiui jíukiu u <«*•  iiivoj-m r—........... - ■ - , . .
t’w«ir«, amelynek nyomát íme nem nyoa hírűteknek egyszerűen reii4eMi 
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rozták az osztrák kormánynak kölcsönt 
nyújtani. A három kormány egyben 
megkereste a bizottságot, hogy az osz
trák kormánnyal állapodják meg egy 
pénzügyi tanácsadó haladéktalan ki
nevezése ügyében. (MTf.)

Ma Rótt és Stelnhsrdt felléptével Flv« o’cfock 
és Schtebungea elfladás. kezdete este fél 8-kar

HIREK
• — Árad a Duna. A Duna áradása a*  
óbudai partokat még mindig az elántól 
veszélyével fenyegeti, bár a kerüietí 
ir.íTnökséigok és a föl Imivelésügyi mi
nisztérium vízrajzi osztálya minden 
intézkedést megtett, hogy a kiöntés ve
szedelmét megakadályozza. A íöldmi- 
velésügyi minisztérium vízrajzi osztályai 
egyébként a Duna áradásáról a követ
kezőket jelenti: A Duna ausztriai sza
kaszán, dacára az alacsony vízállásnak1, 
lassú áradás mutatkozik. Budapestnél 
a mai napon szintén megindult az ol
vadás, de az éjjeli hideg miatt a Duna 
ismét megállót t. Tegnap este a Duna 
vize 4.5 méterre emelkedett. A Duna 
melletti falvaknál a Duna jege még 
áll, azonban itt is lassú áradás észlel
hető. Egyébként a Duna mellékfolyói 
js duzzadnak, bár jéggel vannak még 
takarva.

— Margittay Tihamér temetése. A 
tragikus körülmények között elhunyt 
festőművész temetése ma délután 4 
órakor folyt le. A Műcsarnok előcsar
nokában volt felruvalalozva a koporsó. 
A gyászszertartást Ravasz László re
formátus püspök végezte. A Nemzeti 
Szalon nevűben Gcllére Jeaiö, a művész 
régi- asztaltársasága, a „Muskátli" asz 
taltórsaság nevében Leigart alezredes 
mondotta a búcsúbeszédet. A temetés 
sen megjelent a kultuszkormány képvi
seletében Pékár Gyula államtitkár. A' 
gyászbeszédek után a koporsót a koszo
rúkkal elborított halottas kocsira tet
ték, mely kivitte a Kerepesi temetőbe, 
ahol Margittay Tihamér holttestét a 
főváros által adományozott díszsírhe
lyen helyezték örök nyugalomra. A 
nyitott sir előtt a festőművész tanítvá
nyai nevében Weimann Mihály bú
csúztatta.

—- Magyar Miklós előadása. A XV. 
kerületi Demokrata körűién ma dél
előtt nagyon érdekes előadást tartott 
Magyar Miklós a megváltozott Európa 
exportképességéről. Kifejtette, hogy 
Európát, de különösen azokat az álla
mokat, melyeknek valutája leromlott, 
nagy piértékben exportképessé lelte a 
nyomorúság, melybe jutottak. Magyar
ország is fokozottan exportképessé 
lelt sok cikkben, főképp háziipari ter
mékekben, pipereszappanban és blú
zokban. Nagy cégek máris sokat szállí
tanak Amerikába. Előreláthatólag ügyi 
fognak alakulni a viszonyok, hogy a 
szegény Európának át kell térnie az 
amerikai stílusra — a fokozott mun
kára — s a gazdag Amerika redukálni 
fogja munkaenergiáját. Egylőre a nyolc 
órai munkaidő mellett ez még nem le
hetséges, de a munkások, a maguk és 
az ország érdekében, lassanként bízó- 
nyosan rá fognak térni a löbblermelés 
módszerére. Az előadást a hallgatóság 
nagy és megérdemelt tetszéssel fogadta.

—. A főváros Petőfi szinmü-pályázata*  
Petőfi Sándor zzijtetiésének 100-ik évfor
dulójának megünnepléséből a főváros 
méltóin óihajf ja kivenni a maga részét. A 
Városi Színház köMségvelé.iének terhére 
a főváros időközönként, de egy évben Xegi 
feljebb egyszsr kiirandó pályázatot létesül 
opera, operett, vagy zenés sainjúLékra. A 
pályázatot most fogja fegelősrör kiírni 
Ás pedig a Petőfi ccsnte:wiúrium alkalmá
ból ezúttal uiyan darabra, amely a nagy 
költő étetánek valamely muzzauatálioz fű
ződik. A pályázat határideje 1922 augusz
tus 3J és a púlyadij 25,000 korona, u má
sodik djj pedig 10.000 korona. A dijakat 
c»»k úgy adják ki, ha a darab abszokit 
irodalmi becsi! és színpadi előadásra is ab 
kafawis.

— A Magyv-Cneh Iparbank c-.alójáf 
átkiaérlk nz ügyészségre. Kainz Ferenc 
21 éves bankhivatahiodiot, aki a Mo- 
gyar-Cseh Iparbank iisalviselője volt, 
részvények elsikkasztana miatt & rend
őrség letartóztatta. Kainz Ferenc csa-t 
ládja részéről egyezkedési kísérlet io-l 
dtult meg, amely azonban u mai napig 
nem veretett ejrcdnnényre, misei az el
sikkasztott összegnek egy kis réazát(
*cm tudták volna a bantuink visszató-i
rilcní. Kainlz Ferencet a holnapi n^g'

alkudozások folyományaképp kilátásba 
helyezése miatt újabban ismét bejelen
tették a kormánynak a tiltakozási.

A tisztviselői létszámnak esetleg 
szükségessé váló apaisztása tárgyáblatn 
azt javasolták, hogy elsősorban azokat 
a tisztviselőket selejtezze ki, akik a 
szabadkőműves páholynak tagjai vol- 
tak és onnan nem a kellő időben lép
tek ki. mert eztík úllarnhüséf és hiva
tali esküjük betartása szempontjából 
megbizfhatallaiKlk. — Abból a célból, 
hogy egyrészt a menekültek keresethez 
jussanak, másrészt nyomdász-sztrájkok 
esetén kiképzett és megbízható gondo- 
lat világit munkásé söpört álljon rendel
kezésre, kiértük a közoktatásügyi mi
nisztériumot nyomdászitanfolyam felál
lítására. Foglalkozott még a ligtai a vá
rosi, vármegyei és községi önkormány- 
zattMl, a főiskolai ifjuiság intönnútqsú- 
val, a zsidó egyetem alakítására irányu
ló törekvések megdöntésével, a mind 
sűrűbb zsidó brutalitásokkal, a kartell- 
kérdéssel és a községi takarékpénztá
rak ügyével. A liga külügyi bizottsága 
élénk összeköttetést tartott fenn a 'ke
resztény ai-amzeli eszm.t hirdető külföl
di szervezőtökkel, minden ecetben fel
világosítást nyújtott a küiiföddnek, részi
vett a diákcserék szervezésében, a kie- 
lesztóny nemre (közi hírszolgálat szerve- 
zósében és 510 közleményt helyezett el 
a világsajtóban.

Wolff Károly ügyvezető elnök tar
tott ezután beszédet.

— .4 kloakák újból megnyíltak --- 
mondotta — a destruktív sajtó újból 
ott van a keresztény kezekben és aka
dálytalanul áraszthatja el szennyel a 
lelkeket. És miközben a háttérből vi
gyorogva názílí, ínii'k'xiit kapunk mi haj
ba, addig a magyar társadalom szinte 
megfeledkezve faji öntudatáról, letar
gikuson farsangol és simmyzik. És ha 
az ördögi hálóban vergődő magyar nép 
irtózatos fájdalmában kiáltani mer, 
akkor a jogrend nevében befogják a 
száját.

Végül a MANSz résaáröl Tormay 
Cecil tolmácsolta az üdvözletét, de 
egyúttal a magyar asszonyok gondját 
is, akik félelemmel nézik azt a széthú
zást, amelyet a levitézlett közjog baj
nokai újból felszínre hoznak. A ma
gyar nemzettől függ mit választ: kiűzi-., 
a kufárokat, vagy megalkuszik velük? 
Nem pogromra lázit, luuwm azokat az 
eszméket akarja felébreszteni, melye
ket a liga munkájában is lát.

la: KIS KOfrfEDia :
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— Magyar Zsidóság EgységpArtja. A, 
nemrégiben létesült uj zsidó felekezeti 
párt, a Magyar Zsidók Egj’ségpártja va
sárnap délelőtt nagygyűlést 
amelyen a 
szám o t tevő t <’• n yc/.ő.j ?, 
rület zsidó község*  
vett. A nagygyűlést 
Samu nyitotta meg.

délelőtt nagy gyiilrsl tartolt,
fővárosi zsidóság igen sok 

s valamennyi ke- 
képviselete részt 

dr. Glücksthal 
aki üdvözölte a

Megliezdődtek
a bajnoki labdarugómérkőzések

Győzött az MTK én ax FTC
labdarugóidény bajnoki frontba 

vasárnap .—''
A rossz időjárás dacára
közönség iH^zte végig a töürb .sporttele- [ 

q pen a bajnoki mérkőzéseket, ame- 
‘ ívek közül többet a használhatatlan 

SkZ‘'s^ulPá‘y» HMasztoltak. A favorit

A lavaszá 
mérkőzéseimegjMenteket és dr. Vázsonyi Vilmost, 

ttki gyengéi kedése óla először jeleni 
meg az általa alapított párt nagygyűlé
sén. Dr. Szabolcsi Lajos előadta a 
Magyar Zsidóság Egy: tgpárljának pro- 

n-ilión tartandó hitközségi vá.v..^----- -
a párt befejezte a jelöléseket és min
den remény megvan arra, hogy a vá- 
la-sztás egyhangúkig nz egyséjUa 
alapján fog megtörténni. Vázsonyi 
Vilmos emelkedett ezután szólásra és 
hosszabb hezsédben kiiejklir, hogy a 
Magyar Z-.idók Egys/gpárija a zsidóság 
jogainak visszaszerzésúért, a recepció 
iijból való megvalósilásiiért, a zsidóság 
rgyséi."éért és a zsidó testvéri szerétéiért 
Tog küzdeni <s a küzdelmet úgy ő, 
mint a párt törhetetlen akarattal vívja 
meg és számit a küzdelemben a ma-l 
gyár zsidók támo-gátásáTa. Vázsonyi be
szédének 'égét az cg.ybegyült nagy 
hallgatóság állva hallgatta inog és ki
törő lelkesedéssel ünnepelte a szó
nokot.

— Windlschgi'aclz herceg sai'ópÖre.
A Kisfiamfélegyháziln mogjelonő Csonka-, n>r»jriiürTw.rrwiwiaii<ir>t> ujruir mim"f

álaszlásolu-a:min4enult ^zlek- . .
FTC—Vas és fémmunkások (4.01

a *u- " zöld-fehérek az első félidőben nagy 
á’es* 1 lista fölénnyel játszottak, különösen a csa

társor mivWctt nagyszerű formát Pa- 
. lakival az élen, aki maija három gólt 

rúgott. A, negyedik Swarcz érdeme. 
! Szünet után megváltozott a játék és el- 

, durvul, úgy hogy a bíró négy játékost 
(2 FTC, 2 Vasas) Takács, Bácskai, 
Obitz és Tonecskót kiállította. A Vasas 
csak a második félidőben mutatott 
csekély jó játékot, eredmény nélkül.

MTK—Kispesti AC 2:0 (0:0). Az 
MTK teljes csapattal és a következő 
csatársorral játszott: Dobó, Molnár, 
Orh, Dobsa, Opata, azonban az első 
félidőben igy sem tudott eredményt 
elérni, mert erély nélkül játszott a 
bajnokcsapat és csak akkor jöttek

mikor Orth
ős leadásából

i a kék-fehérek, 
megkezdődtek. szélsőcsatárnalk ment 

n.’tgy számú Molnár két gólt rúgott.
' ’ A többi élsöosztályu 

I a rá Lsógos ak voltak-
UTE—TTC 4:0 (2:0). Az újpestiek 

végig nagy fölénnyel győztek. A gólo
kat Paulusz, Vogel II., és Priboj (2) 
rúgták.

Törekvés—VII- 
Öngól révén érte 
félidőben a VII. 
után a Törekvés 
zöti.

Zuglói Atlétika
3:0. 

Rákospalotai TK—Kané 2:1. 
Erzsébctfaluai Törekvés—ETC 
3.1 FC—Acél TE 5:2. 
Főv. T Kör—BTK 3:1. 
IJMTK—Villamos 5:0. 
Husiparosok—MTE 2:0. 
V. kerület—Postások 4:1.

mérkőzések

kerület 3:2 (0:1).
el a vezetést e z első 
kerület, mig szünet 
szép játékkal gvő-

I

4:3.

» A Kamarában a francia íihnmüvc- 
szet kimagasló alkotása a Jövendő fátyla, 
általános elragadtatással találkozik. Vár’ 
léonyi Mihály és Glary Lotto a Volt (>gy. 
szer egy hercegkiiíasszony cimü rendki. 
vűl linóm ős kedves udvari történetben 
aratnak sikcil. Előadások 5, 7 és 9 éra- 
kor.

A Mozgókép-Otthon kitűnő elő
adását Auguszta királyi l'öhercegasz- 
szony József királyi főherceg és Józsel 
Ferenc királyi főherceg őfenségéik 
nézték végig és elragadtatásukat fejez- 
lék ki a látottak felett.

* A rojtelmes sziget az Urániában 5, 
háromnegyed 7. !<;9 és 10 órakor.

* Tomboló sikert aratott Fatty, mint 
Douglas Fa:rbank3 a Ronaissancsíjan, a 
pártion amerikai miisor ,.En;.t'ni a 
bün“ cimü káprázatoson rendezett drá
mai attrakciójában Else Fcrguson, Ame
rika legnépszerűbb filmdivája hódb. A? 
előadások fél 5 és 10 órakor kezdődnek.

* Mozgókép Otthon. Francia:rszú; m- 
eyogó me-dermüve a „Három festői", va
lamint a világ nagy dsiungo! filmje a „Tar- 
zan fia" IV. és egyben lrefejezőrésze ugv 
van összeállítva hogy azok, az előző részek 
ismerete nélkül is teljesen könnyen meg- 
érthetők. Mindkét film kiapadhatatlan .1 
meglepetésekben és szenzációkban és mon
danunk sem kc’I, hogy felt házak előtt 
folynak az előadások, inai előadások: 3, 3 
negyed 8 és negyed 10 után.

Einökválsiig a VAC-ban. A Vivő és 
Atlétikai Club alelnöke, Szabó Andor 
és Fischer Mór elnökhelyettes lemon
dottak tisztségükről.

KÖZGAZDASÁG
magjarország cimü lap egyik szánni- • 
bán dr. Horváth Zoltán félegyházi ügy
véd élesbang.on tartott cikket közölt, markolt azzal a képpel, 
pmdyben meglámadta Win.lb.chgraetz ............................
Lajos herceget, azt Írván róla, hoky, 
hazudott, amikor olyan állítást 
kazlaiéit meg, mintha a függetlenségij 
képviselőkéi annakidején a franciák le-, 
pénzelték volna. E cikk miatt a henceg 
bajtópeut indiloll, de a kecskeméti; 
viasgúlóbiró elrendelte <ir. Horváth! 
Zoltán kérelmére a valósiág bizonyító-1 
‘ál é; többek között gróf Batthyány 
Tivadar, Bállá Aladár, t.......—_ -
zsö, Holló Gábor 
kihallgatását is. 
tanukat a ' ' .
széken ót. Kovács Miklós vizsgálóbíró 
már ki is hallgatta és a tanúik felmu
tatták Clemenceau sürgönyét, amely
ben a herceget dezavuálja és 1 ecsatol- 
tak több francia politikustól származó 
levelet is és ez okmónyok-kal cáfolják 
Windischgraetz állítását. A pesti vizs
gálat befejezése után az iratokat vis®a- 
u’cüldik íi kecskéméin törvényszékihez.

— Letartóztatás villamos wahadjogyek
hamisítása miatt. A rondővséc pár nap- i 
pal czolőtt letartóztatta Pető Mihály híva- 1 
talszolgát, aki villamos szabad jegyeket -- -........... — - .......... ....... „
árusított 2UM) koronáért. Pető Mihály a sárga keztyü, a. Csodagyermek és az Osz- 
vallatás során elmondta, hogy a villamos 1rigás Mid előadásai töltik be. Éjjeli elő- 
fizabadjegyeket Kranczínger Adómtól. n^su^ szombat este tíz órakor a Csoda- 
kapta, aki nz Egyoülett ViMamos Vasutak 
(kelenföldi műhelyénél volt alkalmazás
ban. K ránc?inger Adóm a villamos sza
bad jegy eket vasárnap délelőttörtliént a 
kelenföldi műhely irodájából lopkodta cl 
és azt Pető Mihálynak adta át eladás vé- 
gi'tt. A főkapitányságon Mihajlcvies de- 
leklivícliügyclö csoportja nyomoz ebl.cn 
nz ügyben és Iionáth Dániel és Nyársik 
Lajos detektívek megállapították, hogy a 
villamos szabadjegydk eladásával Kran- 
ezinger jelentékeny kárt okozott a vi’la- 
•mostúrsasúgnak. A nyomozás során újab
ban letartóztatták Szváboda János hiva
talszolgát is, aki szintén két darab ilyen 
villamos sraibadjegyet négyezer koronáért 
értékesített. A főkapitányságon erélyes 
nyomozás folyik ebien az ügyben, hogy 
az összes ellopott villamos szabdjegyeket, 
melyből 14 darabot megtalállak, felkutas
sák. A három csalót dr. Antal Géza fogal
mazó letartóztatta és a holnapi nap fo
lyamán a királyi ügyészség fogházába át
kísérik.

— Nyomormatiné. Annak a hatalmas
küzdelemnek keretében, melyet Huszár 
Károly a nyomor el’cn folytai, ina nagy-' .. .............
s/abú-íi matinét tartottak a Renaissancc- háromnegyed 7, 
színházban. A színház nézőtere zsúfolásig ' 
mcgkll (közönséggel, ott voltak a külföldi 
képviseletek személyzete közül számosán, 
megje'cnt a matinén Horthy Miklós kor
mányzó is feleségével. Tábori Kornél ve
rette lw a matinénak a nyomorra vonat
kozó rúsaét. Ö volt mindvégig a konferen- 
rié is. Az ünnepséget Jászai Mari nyitotta 
meg. Mátyási Józscnek. a nagyköz.öiwég 
körében kevésbé ismert költőnek egy száz

év előtti versét szavalta el nagy hatással. 
Ezután Huszár Károly beszélt. A lelkekbe 

amelybe a nyo
mort a közönség elé varázsolta. Kétezer 
magyar diákot akar Huszár Károly 
augusztus 20-ikán, az első magyar 
ünnepén 3—3000 koronával megjutalmaz
ni, kétezer olyan diákot, aki nyomor, ín
ség, szenvedés közepette kiválik társai kö
zül és segítség hijján kénytelenek volná- 

inak az iskolát elhagyni. Erre kell hat 
millió és ezt meg ke l szerezni, ezt a ma
gyar társadalomnak össze kell szednie. 

... Megrázó beszédének óriási hatása volt.
Ábrahám De- J Ezután Tábori Kornél mutatta be filmen 

és Platthy György rettentő eseteit annak a nagy nyomornak, 
usui is. A most megnevezett ' 
a bu-lapesti IrMelötőrvény-!

legkiválóbb operettje. Szerdán Ábrányi 
Emil uj dalművét, az elragadó Ave Má
riát ismétlik, a bemutató pompás szerep
osztásában, a Parasztbccsülcttel és a 
Törpe gránátossal. Hétfőn a Bohémélet,

király szombaton Hoffmann meséi megy Aquila-

' mely Budapest legkülönbözőbb részein la- 
" következett a hangverseny.

Petráss Sári és Palló 
Imre, Németh Juliska, Honthy Hanna, 
Ilosvay Rózsi, dr. Bársony Lajos, Magyar 
Erzsi, Rózsahegyi Kálmán, Ptasinszky Jo- 
zefin és mások. A közönség valameny- 
nyiüket szívesen tapsolta és megtapsolta 
Tábori Kornélt is az ügyes rendezésért és 
a gyönyörű filmekért.

♦ A Vígszínház 0 hetének műsorát a

gyermeket ismétlik. Vasárnap délután a 
Zaza kerül színre.

♦ Molnár Ferenc „Színháza" 100- 
adszor. Ritka jubileum lesz a jövő héten 
a Magyar Színházban. Csütörtökön kerül 
színre Molnár Ferenc „Színház" cimü há
rom egyfeJyonásosa 100-adszor, oly szám, 
mely drámai müveknél, különösen egy- 
felvonásosoknái a legpéldátlanabb sikert 
jelenti. A jubiláris estén a siker föoszlá- 
lyosa Törzs, a vendég Gellert és Gaál 
Franciska, Báthory, Pécsi B'anka, Kör- 
r.icndy, Vándorú Pártos és Stella játsszák 
a főszerepeket. A kitűnő darabot kedden 
és szombaton megismétli a színház.

* Taps viharos zsúfolt házak sorozata 
jelzi Lif'ai^ Imre uj vigjátéka „A jó fiu“ 
rendkívüli sikerét, mely — mint előle- 
láibható volt — szezoneseménnyé nőtt a 
Renaissance-szinházban. A közönség har
sogó derültséggel követi az uj vígjáték 
nagyszerű ötleteit, kacagtatóan vidám 
jeleneteit. „A jó fiu“ a Renaissanoe 
egész jövő heti műsorát is betölti és a 
rendkívüli .sikerek iramával közelodik 
első jubiláris előadásához.

♦ A rejtelmes sziget az Urániában 5, 
7, Jí9 ős 10 órakor.

* PetráW Sári előkelő stihiaa, győze
delmes egyénisége, Tisza Karola boszor- 
kányoe tánca, Palló Imre szárnyaló éneke, 
Sziklai József ezer tréfája, Hortl Sándor 
humora, a szövegkönyv színes fordulatai, 
Vincit Zsigmond könnyed nemes zene
szómat estéről-estére megtöltik a Városi 
Színházat, melynek műsorán kedden, csü
törtökön, pántokén és vasámop este sze
repel a Hamburgi menyasszony, m évad

Adler Adclinával, vasárnap délután a 
Cigánybáró folytatja sorozatát.

* A „Babavásár" egész héten, A Ki
rály-színház legújabb nagy sikere a „Ba- 
bavásár", a jövö héten minden este színre 
kerül a Király-színházban, mindannyiszor 
a bemutató nagyszerű szereposztásában. 
Most és jövő vasárnap délután „A holandi 
menyecskét" adják 3 órakor mérsékelt 
helyárakikal, jövö szombaton a Rákosi- 
iskola növendékei tartanak vizsgaelőadást, 
színre kerül a Pillangó főhadnagy 3 órai 
kezdettel, rendkívül mérsékelt helyárakkal.

* A rejtelmes sziget az Urániában 5, 
háromnegyed 7, J49 és 10 órakor.

* A II. Lajos király Magyar Színházi 
ottiaásai valóságos iindepé’ly a Magyar 
Színház kiváló együttesének. A nagysikerű

I Szomory-darabot melynek minden egyes 
előadására előre kelnek el az összes je
gyek, a jövö héten négyszer játsszák a 
Magyar Színházban: hétfőn, szerdáin, pán
tokén és vasárnap este. Most vasárnap dél
után a Fakir, jövő vasárnap délután A kis 
lord van műsoron 3 órakor, mérsékelt 
helyárakkal.

* Az ..Árnyhalász1* romháti bemuta
tója elé művészi körök, valamint a nagy
közönség a legfeszfültehb várakozással te
kint. A bemutatóig Szenes Béla 100-ik 
előadást jubi ált Gazdag lány-át ismétlik. 
Most vasárnap délután ugyancsak a Gaz
dag lány kerül színre 3 óraikor rendes 
helyárakkal, mig jövö vasárnap délután 
Szenes másik nagysikerű vigjátéka A buta 
ember kerül színre 3 órakor, mérsékelt 
h elvárakkal.

* A rejtelmes sziget az Urániában 5, 
háromnegyed 7. y39 és 10 órakor.

* 100-ik előadásán túl is változatlan 
aagy a közönség érdeklődése a Blaha 
Lujza-színház „Fi-Fi“ előadásai iránt. A 
kitűnő operett a jövő héten is minden este, 
valamint most és jövö vasárnap délután 
színre kerül. E két utóbbi előadás 3 óra
kor kezdődik és rendes esti helyáru.

* Egyetlen száma tincs az Andrássy. 
úti Színház uj műsorának, amelyet a zsú
folt házak közönsége ne tapsviharral kö
szönne meg a színház népszerű együttesé
nek. A nagysikerű műsor a jövö héten is 
minden este színre kerül, úgyszintén most 
és jövö vasárnap délután órakor mér
sékelt helyárak mellett.

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei magánforgalomban 

a bécsi arbilragepapirok szombati tete
mes áremelkedésével szemben teljesen 
lecsendesedelt. Az elért magas kurzu
soknál eladók jelentkeztek és igy az 
árfolyamok is alacsonyabbak voltak. 
Allainvasutat 5525 után csak 5425—75 
között kötöttek. Salgó és Rimára oí- 
esőbb pénz volt. Lichtig 575—90, Or
szágos Fa 985—1000, Lipták 528-35, 
Dehvasut 1750—75 volt. Dollár G93- 
91. márka 324—27, dinár 835—40, lel 
öl8 20, szokol 1220—15, osztrák ez
res 11—11% és bécsi kifizetés 107/s-< 
11% volt.1P/8

Árutőzsde
gabonapiac irányzata tartott voltA t ------- .

Lnna dunántúli áiMomásról 
korona volt, mig rozs 1x51 bőséges kíná
lat volt a magánforgalomban 1830—« 
K-va], A termény cikkeik közül a mór 
zsolt tengeri ara' 2200 K, mig Buda- 
pesten tárolózva bért 1775 K4 kértek. 
Takarmányárpa üzlet nélkül 1801) K 
Korpa 1330—1340 K zsákkal égjük 
budapesti paritásban.

A milánói kereskedelmi kongresszus. 
Az egész olasz kereskedő világ nagj 
érdeklődése mellett most fejeződött lx 
a milánói kereskedelmi kongresszus, 
amelyen maga az olasz kereskedelem
ügyi miniszter elnökölt. Az értekezleten 
számos szenátor é képviselő volt jelen, 
azonkívül résztvettek a bel- és külföldi 
kereskedelmi és iparkamarák képvise
lői is. A kongresszus főleg a kiviteli 
lehetőségeket tárgytal meg, azonkívül 
beható megbeszélés alá vette azokat u 
módozatokat, amelyekkel lehetséges 
volna az államok közötti forgalmat 
megkönnyíteni, ilymódon az egyes or
szágok gazdasági életét fellendíteni és 
a nemzetközi konszolidációt elősegí
teni.

A Pesti Tőzsde legújabb számának ve- 
zérciklkót Hegyeshahny Lajos kereske
delmi miniszter irta a széntermelés foko
zásáról, Jelűnek Henrik a főváros építési 
problémájáról irt cikket.

A FÚ WAROSI ORFEUM

• A rejtolmw tzlgtt — u Urínltton. 
Az amerikai fi mtechnéka legbrililiánsabb 
müve. Olyan fotográfiai tökéletesség ez, 
amely bámulatba ejt. Hatalmas vihar az 
Óceánon összetör egy kéjyachtot és annak 
menekültje egész regényt él át a rejtelmes 
szigeten. Ezen a filmen kivfll egy párat
lan kacagtató, mozgalmas amerikai flhn- 
bur’eszk éi uj Pa/ht-'-revue (lassított fel
vételekkel) szerepei az Uránia uj műso
rában. Az előadások 5, %7, és 10 óra
kor kezdődnek.
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