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Legyen vége
a demagóg politikának"

# Nemzeti Polgári Párt zászló bontása 
Lukács László és Vadász Lipót a

— A Hétfői Napló tudósítójától —
ti^eraíizimusért

A Nemzeti Polgári Pú re vasárnapi 
délelőtt bontotta ki lobogóját egy 
nagygyűlés keretében, melyen a fő-1 
város polgársága impozáns töme
gekben vett reszt.

A gyűlésen Székein Ferenc elnö
költ. Rövid bevezető szavai után, 
amelyekben n polgárság szervezke
désének szükségességére mutatott 
rá, átadta a szót Holnrich Ferenc
nek a Nemzeti Polgári Párt elnö
kének.

— Az elmúlt rettenetes évek szo
morú tanulságai késztettek bonnüTi
két arra, — mondotta Heinrich -- 
hogy kilépjünk paszívitásunkból és 
megalakítsuk a Nemzeti Polgári 
Pártot, azt tűzvén ki feladatunkul, 
hogy végre határt szabjunk ennek 
a jelszavas, féktelen, az országra 
káros demagóg politikának, amely
nek kűrát tialatiiéimtilén érezzük, 
elsősorban maga az öfszdg.

Nekünk most már békesség, 
nyugalom, jogrend, jogvéde
lem és mindenek előtt jog

egyenlőség kelL

(Felkiáltdsoki Kom pedig ólmos 
bot!) Olyan kormányzati politika 
kell nekünk, amely vem zárja be a 
kultúra kapupát senki előtt, olyan 
kormányrendszer, amely nem de*  
reszel büntet, hanem ahol mindau 
magyar állampolgár egyforma, 
ahol mindenkire azonos kötoloasé*  
gek várnak, de ahol mindenkit egy
forma jogok illetnek meg. Olyan 
rendszor koll, amely gróf Tisza 
István nemes szubaduivüségótŐl( át
hatva valamennyiünket egy jobb 
jövő feló vezet. Gróf Pcthlen Ist
ván miüisztctfelnök miskolci beszé
dében megnyugvásunkra olyan ki
jelentéseket, olyan itféretokot tett, 
amelyekben nincs okunk kételkedni. 
Csak azt kívánjuk a miniszterel
nök urnák, hogy legyen elég ereje 
ahhoz, hogy szándékait megvaló
sítsa, Mi becsületes törekvéssel erő
síteni akarjuk őt abban, hogy ezt 
a programját, keresztül vlhesse, 
de ellenőrizni fogjuk, hogy

e programnGától egy vouel- 
nyit el ns térjen, mert ab
ban a pillonaftiun kénytele
nek volnánk tőlö elfordulni.

Lukacs László volt miniaatorölnök 
emelkedett ezután szólásra,

— Mi — mondotta Láltács soka
som helyeseltük, hogy fclekezűK jel
szavak alatt iörlénjsuck peWMkoi 
alakulások, perhorrofízkéljnk azt, 
hogy vallási és fokczeti Jelszavak a 
Politikába bevonassanak.

Kell ogy párt, moly anélkül, hogy 
magú u hatalom után vágyódnék, öl
lé nő vfzw a kormán^' minden műkö
dését. EllenŐrizzo azonban objoktiv 
alapon és uem a mindenáron való 
kor’uá nybnkfctás jé!?znvrtVf.t

és

ta-

Készek vagyunk azonban mi 
is a kormánnyal szembe*  

szállni,
ha működése az ország érdekeinek 
nőm felel meg. Be kell jutatok a 
nemzetgyűlésbe olyanoknak, akik 
nek elméleti és gyakorlati tudásuk 
garancia arra, hogy gazdasági poli
tikánk helyes irányba vezettetik.

Nem az a kérdés, mit tegyen Ma
gyarország, a magyar kormány 
vagy törvényhozás, hogy a krízis 
mielőbb elmúljon felőlünk, mert 
wöm tehet semmit. A probléma szá
munkra csak az, hogy miképpen 
bírjuk ki ezt az állapotot összojkís- 
kudás nélkül, mig az általános ja
vulás, az általános orvoslás ideje 
elkövetkezik. A jelszó szerintem 
csak ez lehet;

többet dolgozni és keveseb
bet köitekesnl.

Elkerülhetetlenül szükséges 
a személy- és vagyonbizton
ságnak a legteljesebb mér
tékben való biztosítása az 

egész vonalon,

szükséges, hogy a feltörekvő tehet
ségeket és erőket n<j nyomjuk ol, ne 
akadályozzuk meg mésterségesön 

énnek következtében a
numerus tlatisus-fóle intéz- 

meny eket el kell törölni.
Továbbá olyan atmoszférát kell
remteni, amely közeli szomstódeink*  
kai a békés és barátságos viszony 
kifejlődését lehetővé teszi, hogy be
lekapcsolódhassunk a nemzetközi 
forgalomba.

Hosszú és tövises üt von niég 
előttünk, önbizalmunkat azonban 
nem szabad elvesztenünk, mert bár
milyen htrolasan hangzanak is a 
nyugati diplomaták és kormúny- 
férílak nyilatkozatai,

az élesebb szem mdr látja a 
derengés első jeleit, 

amelyek azt mulatják, hogy a nyu
gati államok kormányai látják, 
hogy

a békeszerződések fentartása 
lehetetlen

éí azok forszirozúsa egyenesen az ő 
rovásukra, az « gazdasági előlük 
megrontására fog vezetni. Neiu sza
bad azonban botoló som srem elől 
’c^csztonnük a holyes irányt, amely 

úgy a gazdasági, mint a po
litikai életben nem lőhet 

más, mint a liberaltomns.
b'ci'étalikusan hiszek a liberalizmus
nak állam!entartó erejében.

Vadász Lipót állott fel miután 
szólásra.

W17 májusában, amikor Tiszti 
Istvánnak mennie ke1 tett, Tisza lit
vánnal együtt kellett in -mi u raa- 
gynB InteHígeiiciáw.k ts a nbH.f’kn!

súlypont közepéből egyre jobban 
kiszorították. Csakhamar lejtőre 
.jutottunk. Csakhamar elhangzott 
Károlyi Mihály ajkáról a végzetes 
szó, hogy: Mi vagyunk a háború 
okozói. Az események hamar rácá
foltuk, hogy milyen hitvány, lelki- 
ismorctlou és milyen hallatlanul tú- 
jékozutlan volt ez a nyilatkozat.

Magától ériotődőleg követ kezdi 
ránk október 31-ike. Igen rövid ká
bulat Után, igen rövid, a mámor ál
tal ' ’ '

az

okozott zavarok után
a magyar intelligencia. a 
magyar középosztály, a pol
gárság megállapíthatta, hogy 

íi kint vau a politikából.
Mert az, ami Magyarországon 
őszirózsás forradalom óta történt, 
mi nem a politikánk volt, annak 
csak- áldozatai voltunk. (Taps.) A 
forradalom vívmányait a polgárság 
megdermedve, megrémülve látta.

— A forradalom első vívmánya 
az volt, hogy megölték Tisza Ist
vánt. A másik vívmánya az, hogy 
azokat a határokat, amelyeket a 
magyar nemzet ezer esztendőn ke
resztül vészben, viharban véró árán 
védelmezett, azokat u határokat ki
tárták és megnyitották az ellenség 
előtt. (Zajos úgy vau 1 kiáltások! 
Felkiáltások: Le Károlyiakkal!) 
Budapest piacán pedig az utcai tö
meg lelkes rivalgása közben Ká
rolyi és Líndner azt'mondták, hogy 
nem akarnak többó katouát látni. 
Kikiáltották a köztársaságot s ffgy 
értei mosták a szabadságot, hogy vé
gig feltörték az országban a mag

Feíeíötíen elemek 
garázdálkodása a gyűlésen

A A'ez/i.íoü Polgári Párt totr 
gyűlésének a megtartásút tervsze
rűen előkészített tiímudással akar
ták lehetetlenné tenni, amely 
a rendőrség passzív magatartása 
miatt csaknem sikerült is. A gyűlés 
közönségének feltűnt, hogy u te
remben több fiatalember helyezke
dik el, akik kihívóan viselkedtek és 
az olső szónokok beszédeit közbe*  
szólásokkal kisérték.

Amikor Székely Ferónd befejezte 
a beszédei, Hoinrlch Ferenc emelke
dőit szólásra. Ebben a pillanatban 
kitöri; a vihar. A fiatalemberek kö
zöl többen közbekiáltottak:

— Eláll! Nem vagyunk kivál
ásiak a beszédére*

A közönség pisszagüti; és csöndre 
intette a zajongókat, akik azonban 
rájuk sem hodorlUittek, hanem köz*  
béézólásaikknl továbbra is Zavarták 
a gyűlés menetét:

Nem ezeket akarjuk hullani. 
Khűkeljilk el a Himnuszt!

X közönség most már tisztán______, ________,__ __
látta, hogy a rend?f*tvaró  fi utalom-molyán a kisded csapat komoly fe<

tárakat és raktárakat. Volt falu, 
ahol 160 raktárból 159-et feltörtek. 
A sajtószabadságot a matrózok ma
gyarázták meg nekünk és puska
tussal ütötték a taktust ahhoz, ho
gyan kell magyarázni a közvéle
ményt

— A forradalom vívmánya volt 
az is, hogy

elvittek bennünket Belgrádba, 
d< nc’-i hiszem, hogy volna '^riéi- 
nelmü üknek szégyenletesebb emlé
ke, mint az, hogy kik mentek oda, 
hogy mentek, hogy fogadták őket, 
hogy küldték haza okéi és hogyan 
jelentkeztek előttünk. Ezt a vív
mányt betetőzték az országházában 
minden forradalmaknak legcsufo- 
sabb paródiájával ,amelyet a ma
gyar ember eltesz azok közó a szo
morú emlékek közé, amelyekre nem 
akar visszaemlékezni. Ez a kor
mányzat készítette elő minden bol- 
sevizmusnak legundokabb fajtáját, 
azí. amely vég'igpusztiíóita és 
tönkretette Magyarországot Azután 
nagy és mély fogadkozások harmo
nizáltak össze az emberek lelkében, 
megtaláltuk egymást a bajban, ke
serűségben, fogadkoztunk, hogy 
csak múljon el rólunk ez, együtt 
fogunk dolgozni, hogy az országot 
kimentsük szörnyűséges helyzetéből,

A nép kereste a szeretetet, 
az összhangot és megkapta | 

a kurzust.
Vadász Lipót, aki hosszabb’ gyöm*  

gélkedés után most jelent meg elő
ször a nyilvánosság előtt, gyöngél- 
kedésére való tekintettel beszéde 
további részét kénytelen volt a 
Polgári Párt legközelebbi gyűlésére 
elhalasztani. A gyűlés nagy ováció
ja közben fejezte be szavait

Lakatos Gyula tetszéssel fogadott 
beszéde után Gaár Vilmos kir. kú
riai biró emelkedett szólásra. Rövid 
beszédében, amelyet a közönség 
tapssal fogadott a jogrend, jog
egyenlőség és jogbiztonság uralrmh*  
nak szükségességét hangoztatta.

Vészi József felszólalása után 
Heinrioh Ferenc zárószavaival 4 
gyűlés véget ért.

bereknek mi a céljuk és a pécsf 
eseten okulva, nem ehgodték meg) 
hiígy a fiatalemberek a Himnusa 
állandó éneklésével lehotetlennó tm 
gyék a gyűlés lefolyásút.

— Nem engedjük u Himnuszt pró*  
fanizdlui! -- kiáltották u rendzavar 
rók fölé.

Közben u teremben büzbombákaí 
dobtuk cl, amelyek csaknem lehetet*  
lenné tették a teremben való olt*  
turtóakodáat A gyIllés kóaönwlgo 
aiost már erélyesen lépett fel « 
botrányhősök ellen és Jsüvjtcltc< 
hegy asounal hagyják uF-u temeli 
A fiatalemberek, akik mintegy liaií- 
Miinoui lehettek, ellensaigültek', 
amíg végre hosszas dulakodás után 
sikerült őket a teremből xituits. 
kölni.

Mielőtt eltávozlak xoltut, fenyege. 
löl cg kiáltottuk vissza;

— Vissza jSvilnk ét űssteverünli 
mindent.

A gyűlésen jelenvolt hatóság! 
saemély tlgy látszik nem vottu ky-
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nyogetüdzését. inért a. további inci
densek megakadályozására idejében 
nem történtek intézkedések.

A felelőtlen fiataléul berek azon
ban beváltották ígéretüket, mert rö
vid idő múlva « Sörhdz-aitca irá
nyából kétszáz főre megszaporodva 
tértek vissza. Valamennyien botok
kal és boxerckkel voltak íolfegyver- 
kezve.

A gyűlés köFŐnsógénck egy része 
azonban valóságos fö1 lejlödött ál
lásban várta be őket és nem enged
te bejut ni a terumbi’. A támadók 
közül többen sértő kifejezéseket 
használtak, majd erőszakkal utat 
akartak törni maguknak, hogy a 
gyűlést szétverjük.

Dulakodás tárondl közöttük-, amely 
pillanatok alatt, verekedéssé fajult. 
Végre hosszas viaskodás után a tá
madó fiatalembereket sikerült tel
jesen kiszorítani a házból, miközben 
többen kisebb sérüléseket is szen
vedtek. A támadó csapat egyik ve
zetőjét, egy Horváth. nevű fiatal
embert, véresre vertek. A többi sé
rülteket a közeli gyógyszert árakban 
kötötték be.

Mialatt u gyűlést tovább folytat
ták, » rendzavarok egy része vissza
vonult, a másik része azonban a 
pártheL.Acés előtt az utcán helyez
kedett H.

A gyűlés végeztével a kiömlő kö
zönséget Iriilönböző szitkokkal fo
gadták, só- egyesek « verekedést az 
joteftn is folyhatni akarták, n közön
ség ejzry^ges feltérése azonban n?eg- 
akad&yozía a tervüket. A rendőr
ség a ?vreíh?aö fiataleryíbei'ek közül I 
egyet sem Stdoit kézrekeríteni.

Gyilkosság 

a GaöZ-DaasEbms gyárban 
ttes. űlázrxat két testvérét 

ör.aiCi^bc vette a rendőrség:
' Szomtx’X-TÓ? vas.;.,-napra virradó 
éjjel a GV.nzrlVnubius Váei-uti te
lepén eddig még ismeretien körül
mények között éjjel egy órakor a 
Duna paxh’ún joeffgy'lkotva. talál
tak TurcwA János éves kúrpi- 
tossegádet, aki a Ganx-gyárbun dol
gozol L

A gyilkol1 áSíÁgoí Frilx Antal éjjeli 
pórias vette éaure, aki azonnal érte
sítette az. ujpüwt.l tőket, akik 
azonban csak a JxVilJott halált kon- 
stetÉIh.<ták. Xévő éjjel a főkapi- 
tímyság központi 'ügyeletéről az 
■ngyeleíes rcrdctríanácsos vezetésé
vel több detektív autón a Ganz- 
gyárba kiment, .ai/ol a vizsgálat so- 
•rán megállapították, hogy Tűrések 
Jánost éles tárgytól származó üté
sekkel ölték meg; testén külső sérü
lések nyomai láltezart&k, Iwiloréáján 
egy 5 cm. hosszú mély vágás lát
hat A kooonvája alatt pedig ütéstől 
yagy eséslő! szárajató seb van.

A nyomozás sonLn a rendőrség 
őrizetbe vette Tieranek János két 
testvéréi, akik szintén a Ganz- 
Danubíus-gyárhuu dolgoztak. A 
■rendőrség a két testvért azért vette 
őríneíbe, mert alapos gyauu van 
arra nézve, hogy Turcsek János el
len a gyilkosságot ők követték el.

A gyilkosság ügyében a rendőr
ség erélytwv nyomoz, hogy teljes 
részletességgel tiszta képet nyerje
nek róla.

francia, kamarában
ma Botén cuf. (■fuadcloupc képvise
lője interpellált a francia gyanúi
tokon^ különösen Tógában a német 
tulajdon likvidálása körül előfor
dult eseményekről, továbbá a benn- 
zzfílöíteklu! való rossz bánásmód
ról. Megállapította, hogy a francia 
kormány a versaillesl szerződés el
lenőre kényszerrel soroz be katoná
kat.
A johannesburgi sztrájk 

ti szakszervezetek a sztrájkot befe
jezettnek nyílvánították. Smuts mi
niszterei niik felhívást bocsátott ki 
a lázadásban károsultak segélyezé
st céljából.

BernolákésH egyeshaltny 
kilépnek a kormányból

Vass József marad
fi kisgazdák Lipiák Pál kereskedelmi miniszterségéért 
Nagyatádi Szabó és a kisgazdák ellenzéki mozgalma 

.4 Hétfői Napló tudósilójáiól. —

A választókerületek megállapítása 
még mindig késik, de a választási 
agitáció már a legteljesebb erővel 
folyik. És minden vasárnap ujlxbb, 
jelentős lökést ad v. mozgalomnak 

- a példátlanul szétszórt politikai 
pártok valamennyiénél. Ezen a va
sárnapon '8 szerte, az országban 
számos gyűlés volt, elsősorban az or
todox kisgazdák, Nagyatádi Szabó 
István régi hívei indultuk el csön
des agltációru, de szerte a vidéken 
több Rassay-»párti népgyülés is volt. 
A leginkább beharangozott gyűlés 
azonban vasárnap a győri íegiti- 
mi.ita zászlóbontás volt, amely el
sősorban a Nyugat-Magyarország- 
vak és a dunántúli részeknek szólt. 
'Melle*  te a Heinricli-párt budapesti 
zászlóbontása felé irányul a leg
nagyobb érdeklődés.

A politikai pártkörök ilyenfor
mán üresek maradtak. Aki itt van 
is, egyedül és kizárólag a jelölések 
és r. választási eshefősésrek iránt 
érdeklődik. Nyílt kérdés maradt 
még a .szombati félhivatalos cáfolat 
dacára is a keresztény párti minisz
terek sorsa. Általában azt hiszik, 
hogy minden kormánycáfolat elle
nére is

tigy Bernoiűk, mint Hegyes
be1 ímy miniszter a legrövidebb 
időn belül elhagyja bársony

székét
és egyedül Vass József marad meg 
a líultuszniiDis'stórium élén annál is 
inkább, mert ő már egészen elköte
lezte magát az egységes párt szá
mára. Hír szerint Bernoiűk Nándor 
népjóléti miniszter távozása fog 
előbb megtörténni, mert az ö utóda 
már adva, van báró Petrichevích 
Horváth Emil államtitkár szemé
lyében. Ezzel szemben Hegycshalmy 
Lajosnak azonban még ma sincsen 
kilútúsbeH utóda. Előbb Heinrich 
Ferencro gondoltak, ő azonban úgy 
gondolja, hogy a választási harcot 
miniszteri tárca nélkül sikereseb
ben küzdhet! végig, mint miniszteri 
tárcával, mert így ellenzéki hajlan
dóságú választókat is masához

Tlndpássuéít zás^Sőb&ntása
Az 'Andrássy-púrt vasárnap bontott 

zászlót Győrött. A nópgyiilós első szó
noka Andrússy Gyula gróf volt.

— Bethlen a választási hadjáratot 
első sorban ollunein irányítja — mon
dok/:, — ami jele annak, hogy bennem 
látja politikájának egyik fő ellenségét. 
Ebben nőni is csalatkozik. Bethlen csak 
egy külpolitikai kudarccal dicsekedhe
tik, ami azt eredményezte, hogy ellensé
geink tömörebb egyseget képeznek, 
mint valaha. Va&y talán az ellenzék 
akadályozta meg azt, hegy egy jó vá
lasztási reformot csináljon! Meg van 
cáfolva ez az állítása azzal, hogy még 
ina som fejezték be a választási tör
vényt, titokban dolgozzák ki a kerületi 
beosztást, ami közjogi botrány.

-- A Miskolcon tartott tossztjában azt 
mondta a miniszterelnök, hogy én egész 
pályámon át célzatosan romboltam, de
strukciót folytattam, gyengítettem n 
magyarságot. Nem akarok ezekkel uz 
állításokkal esőmbe helyezkedni, csak 
azt mondom, hogy elfelejtkezett Beth
len önmagáról, clfelejtkezett arról, hogy 
ö engem ebben a munkában segített. Az 
egész miskolci beszéd csak Iiangulatesi- 
nálás, amely mögött egy inákszemnyi 
Igazság sincs.

— Azt mondja Bethlen, hogy ha őfel
ségének sikerült volna a visszajüvetel, 
talán helyreállította volna a magyar 
királyságot, de biztosan egy nagy lépés

vonzhaí. Szó volt Scitovszky Tibor 
államtitkárról is, uz ő politikai né
zetei azonban nem engedik ma a 
tárcavállulást és inkább a bank
igazgatói párnázott ajtajú szobát 
választotta, mint a bársonyszéket. 
Bármilyen különösen hangzik 1s, 
tény, hogy n kormátíyelnök ma 
néni talál alkalmas kereskedelmi 
minisztert, dacára annak, hogy a 
párt meglehetősen sürgeti ezt a 
változást. Nemcsuk a volt munka
pártiak türelmetlenek már, hanem 
a régi kisgazdák is és pedig

a kisgazdák a teljesen hozzájuk 
asszimilálódott dr. Lipiák Pált 
szeretnék a kereskedelmi tárca 

élen látni,
ebben a tekintetben azonban ma 
még nem történtek elhatározó lépé
sek.

A vasárnap eseményei egyébként 
csak cáfolatokban merülnek ki. 
Megcáfolják mindenekelőtt, amit a 
vasárnap reggeli lapok hírül adtak, 
hogy tudniillik az ünnep dacára 
miniszter tanács lesz. Ez nem tör
tént meg és illetékes helyen azt 
mondják, hogy nem is lett volna 
célja, mert a szombaton hajnalban 
véget ért minisztertanács minden 
elintézhető ügyet elintézett. A má
sik cáfolat, hogy

Gömbös Gyula nem liagyja el 
kivételes megbízatását,

sőt miután a mandátumosztago.tás- 
ban, ha teljhatalma nincs is, de 
mindenesetre befolyása van, aki 
csak nyilatkozatra bírható, minden
ki a legteljesebb elismerés hangján 
nyilatkozik róla. Általában a párt 
belső ellenzéki mozgalma vasárnap 
nem veteti újabb hullámokat, ami
nek öka azonban valószínűleg csak 
az ünnepi csend. Általában azt hi
szik, hogy teljesen ezt a mozgalmat 
nem lehet leszerelni, mert maga 
Nagyatádi Szabó István is némán 
szemléli hívei szervezkedését, ami
ben a maga számára egy második 
oldalról való biztosítást lát.

tötónt voltiu n régi monarchia helyre*  
állítása felé. Éu azt mondom, hogy egé
szen biztos, hogy ha az öfelségo vlssza- 
jövotole sikerült volna, ha a nemzőiben 
meg lett volna a bátorság, a tisztesség
érzet, hogy a megkoronázott király mö- 
gó áll, nagy lépést tettünk volna az in
tegritás helyreállítása felé. Bethlen azt 
mondja, hogy előbb legyen ország, azu
tán gondoskodjunk arról, hogy király 
legyen, —- erre /.u azt mondom, hogy 
éppen ahhoz, hogy ország legyen kell, 
hogy király lágyon, Mi nyíltan kimond
juk, hogy mit akarunk a királykérdés
ben. Hirdetjük, hogy van koronás kirá
lyunk, akinek örökösödési joga van, ml 
ragaszkodunk az ezer éves alkotmány
hoz. Célunk egy olyan nemzetgyűlés, 
egy olyan kormány, amely becsületesen 
akarja lehetővé tenni azt, hogy őfelsége 
a legrövidebb idő alatt visszajöjjön Ma
gyarországba és átvegye az uralkodást.

Andrússy után Fricdrich beszélt
— Bethlen — mondotta — ki akarja 

kapcsolni a királykérdést. Én azt kér
dezőm tőle, miért nem kapcsolja ki a 
drágaságot! (Felkiáltások: Bethlen az 
oláhokkal paktál! Le vele!) Azt mondja, 
ez a nemzet nőm érett meg arra, hogy 
képviselőt válasszon. Hát akkor, hogy 
érett volna meg arra, hogy királyt vá
lasszon ff Isten, király és haza, ez az a 
három oszlop, amelyen a Keresztény 
Nemzed Földműves és Polgári Párt fel 
van építve

Mégy mjlliö korona eyy képért 
Az Ernst-Muzaum XVIII. aukcióin 
Háromezer tárgy van a kiállításon 
A külföldiek nagy érdeklődése 
Az Ernst-Muzciim XVIII-ik aui. 

ciója ma veszi kezdetét, amikor iá 
Pékár Imre gyűjteményéből, főúri 
és magánbirtokokból származó mii. 
tárgyak kerülnek árverés alá. Ké
pekből, iparművészeti tárgyakból 
fajanszokból mintegy háromezer 
tárgyat árvereznek cl és a kiállított 
tárgyak mindegyike külöu-külön is 
jelentékeny értéket képvisel.

Az Ernst-Muzeum kiállítását ál
landóan nagy közönség nézte vé,ri"' 
A tegnapi napon is zsúfolásig (tíé 
voltak a múzeum termei és a kö
zönség feltűnő érdeklődése már 
előre is biztosította az aukció si- 
keret.

Az aukció máTcins 29-án kezdő
dik és április negyedikén fejeződik 
be. A tizennégy napig tartó auk
ción sorrend szerint árusítják ki az 
egyes műtárgyakat. Az utolsó két 
napon a szőnyegekre és a bútorok
ra kerül a sor.

A tárlaton. 830 kép szerepel a leg
kiválóbb festőművészektől. A ma
gyar pikturát Aíjgházy, Benczur. 
Gyula, Barabás Miklós, Berkes An
tal, Bruck Lajos, Csók István, a 

.szerencsétlen véget ért Csáktornyái 
Zoltán, Beák Elemér, Aklaí Illés, 
Glaiter, Kernstock, László Fülöp, 
Lotz Károly, Hlzinkácsy Mihály, 
Mednyánszky, Telepi stb. képei kép
viselik. Ezenkívül a neves németal
földi, olasz és néniét festők is szép 
számmal vannak képviselve.

Az aukciónak kimagasló értéke 
Leonardo da Vinci Szent Antal har- 
madmagával című kompozíciója. 
Leonardo a festményéhez három 
kartont készített. A második íarton 
ez, amely most árverés alá kerül. 
Ez a karton n mii vésztör téuet iro
dalmában Plettcnberg—Esterházy- 
karton néven ismerotes. Mindeddig 
az Estcrházy-c^aXád birtokában 
volt és legutóbb Esterházy Pál gróf 
budapesti palotájában őrizték.

Leonardonak ez a képe a külföl
dön is nagy feltűnést és érdeklődést 
keltett. A képre számos ajánlat ér
kezett, a legtöbbet egy külföldi kon
zorcium Ígérte, amely négymillió 
koronát iger a 'festményért.

A Leonardo-kép szombaton keriil 
úrverelés alá, amikor is a kiállítás 
legértékesebb tárgyait fogják ki
árusítani. Nagy érdeklődésre tart 
számot Munkácsy Mihály „A. falu 
hŐse“ című festménye, XVII-ik szá
zadbeli vázák, csészék, tányérok, 
fajanszok és különböző antik ezüst
tárgyak.

A textil tárgyak' között számos te
rítő, hímzett, sáv, hímzett kép, kínai 
kabát, empire női ruhák, kasmír, 
kendők, keleti szőnyegek szerepel
nek. Rendkívül értékes a fa- és bu*  
torkiállitás is. A XVII-ik század
beli asztalszekrények, üveg- és fegy- 
vorszekrényele, csillárok, álló órák, 
karosszék, különböző fafaragvá- 

nyok, biedermeier, bárok, neobarok 
és empir stílusukkal kiegészítő ré
szel a müértekben gazdag XVII-ik 
aukciónak.

SherlockHolmesnüronisz:
annyit máris megállapíthatok, liogy a cipő tulajdono
sának cuic volt; rugekony járású, elegáns külsejű, ta-
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’4 lcávéházból — nem a körúton, 
'csak egy csöndesebb nlellékutcában 
~ kijött egy ur, másodmagával.

Néhány lépést tettek, akkor az 
őszcs bajusza bácsi gyengéden bele
karolt fiatalabb kísérőjébe.

— Egy kicsit rosszul vagyok — 
mondta halkan én ránehezedett a 
támogató karra. Még kettőt lé 
igy. azután — a tükörablak melleit 
voltak éppen — félénken körülné
zett és leült az Ablak alatti lép
csőre.

— Egy kicsit rősszul vagyok - :.- 
mételto szinte bocsánat kérőén és, 
mert tudta, hogy az utcán nem il
lik leülni a földre, szégyellő magái.

A fiatalabb ur megijedt.
— Béla bácsi — szólt hozzá elfogó-*  

dott hangon, de, minthpgy két. kl-‘ 
ménesi ember máz megállt előttük 
a szokatlan látványra, némileg kí
nosan nézegetett körül. Nem tudta 
mit kellene csinálnia. A mentők 
biztosan megvillantak homályosan 
az agyéiban, de ilyen veszélyre még 
sem mert gondolni.

— Béla bácsi — mondta még egy
szer aggódó hangon, —■ de akkor, 
már Béla bácsi nem törődött az il
lemmel, hátra támaszkodott a nagy 
üveglaphoz, majd egy kicsit oldalt 
billent, a fejét pedig lekorgasztotta.

Most már. sokan álltak körülöt
tük, valaki magyarázta a beléje ka
paszkodó hölgynek: — Bosszul lett, 
egy másik mer löket emlegetett, de 
senki sem mozdult, csak néztek az 
emberek, néztek, és álltai:. A körű- 
lotük álló gyűrű mind sűrűbb lett.

'A fiatalabbik ur tanácstalanul 
nézte a beteget. Egyszerre eszébe 
jutott valami. Megfogta az öreg ur. 
fejét. Ez meg igy van bennünk gye
rekkorunk óta. Aki beteg, annak 
megfogjuk a fejét, valami reme- 
nyes gyámoltalansággal, mert mást 
nem tudunk, csak azt, hátha az se
gít. De most nem segített. Az öreg 
fir szemei nyitva voltak tágra, feje 
azonban, ahogy fiatalabb kísérője 
hozzáért, erőtlenül lekonyult.

— Szent Isten — mondta fájdul 
inas megdöbbenéssel a fiatalabbik
— és ebben a pillanatban meg
érezte. És rögtön Ichámlott róla a 
kultur-szemé rém, könyörögve fór
dúlt a körülálló emberekhez.

— Orvost, kérem . ., valaki , . . 
talán a. mentőkért ...

-r Valaki elment már. 'telefonálni
— válaszolta egy hang a fekete fél
körből.

■— Nem, senki — mondta egy má
sik — majd én megyek — és ki
válva a tömegből bement a kávé
házba.

Közben odajött egy rendőr. Hi
vatalosan. Látta, hogy miről van 
szó, mert gyakorlata van már. az 
ilyesmiben és megtette azt, amit a 
fiatal ur, rettegve a bizonyosságtól, 
nem mert megtenni: lefektette az 
öreg urat a lépcsőre. Ott feküdt 
most, hányát, nyugodtan, arcával a 
szürke, esteledő égnek, amely szelí
den nézett le rá. Körülötte az ember
tömeg, amely szélein folyton cseré
lődött, uj kiváncsiak jöttek és olya
nok, akik már régebben olt álltak 
és meg tudták mi történt, elmentek. 
A fiatal ur révedezve nézte őket. 
Végre valaki azt mondta: 

— Meghalt.
Messziről a mentők szirénája 

hangzott.

Egy oktnánygyüjtemény'
első kötete jelent meg most Paris
ban, amelyet Marchand Benő „Fe
kete könyv a háború alatti mosz
kvai diplomáciai iratokból**  címmel 
állított egybe és amely közli az ak
kori párisi orosz nagykövet jelen
téseit 1911 januárjától 1912 decem
ber végéig. Az egyik jelentés rész
letesen beszámol a francia lapok 
közt szétoszlott orosz 'vesztegetési 
pénzekről.

öyorsabb és erélyesebb eljárást indít ellenük a bfiráság
Az árdrágító visszaélésekről szóló 

'örvény a szabadság-vesztés és pénz
büntetésen felül több olyan mellék
büntetést ir elő, amely sokszor ér
zékenyebben érinti az árdrágítót, 
mint nz egy-két napi, vagy hónapi 
fogházbüntetés és a péu.zbüideié/. 
De mellékbüntetések közó tartozik 
az Ítéletnek az árdrágító üzletében 
a bejáratnál feltűnő helyen való 
kifüggesztése, az iparjog elvonás és 
a hírlapi közzététel. Dr. Sztrachc 
Gusztáv kir. főügyész, mint a buda
pesti kir. ügyészség elnöke a tör
vényből folyó joga alapján most cl- 
hntároztn, hogy nz árdrágító visz- 
szaélés miatt elítélt láncosokat és 
egyéb árdrágítókat az itéleíbt 
lalt büntetés mellett azzal i: 
bünteti, hogy elitéltetésüket 
kutirozzák.

Már. e héten megjelenik 
első plakát,

amely közhírré teszi, hogy az uzso
ra bíróság Gyomon Lajos, Ferenc- 
körut 12. szám alatt lakó zöldség-

az

árust 10 napi fogházra és ezer ko
rona pénzbüntetésre, valamint az 
Ítéletnek falragasz utján 
zé! 'telére ítélte, mert a 
árát drágította.

Arra való tekintettel, 
nagy drágaság amúgy is 
sújtja a fogyasztóközönsé'. , 
hatóság fokozottabb energiával 
kezdi meg az árdfágitok üldözését. 
Ismeretes, hogy az ügyészség az 
Árvi'xgáló Bizottság mellett egy 
külö:<'ményt állított fel, amely so- 
ronkivül intézi el az árdrágító 
ügyeket és a bűncselekmény elköve
tése után a legsürgősebben az uzso- 
rabiróság elé állítják a láncosokat 
és egyéb árdrágítókat. Az uzsora- 
biróságok gyakorlatában pedig 
mindinkább szigorúbb álláspont 
kezd kifejezésre jutni', annál is in
kább, mert a magyar kir. Kúria az 
eddigi ügyekben jóval szigorúbb 
büntetési tételeket szabott ki, mint 
az első fokon eljáró uzsorabirósá- 
gok.

való köz
burgonya

az

Hím Andor közéleti férfiakról mondott 
bájos és hatásos intimitásokat, llab 
Gusztáv biztos kézzel fogta meg azt 
a témát, „amit nem lehet megírni". 
Lovászy Károly nagy sikert ara
tott frappáns karrikaturájával. | 
Diószeghy Miklós az amerikai uj-, 
ság'irók munkáját tárta fel hatáso- , 
sen felvázolt vonalakban. Az est I 
első részét Péchy Blanka zárta be ! 
tőle megszokott linóm szavalatával. 
Zsolt Béla az irók szorkcsztősÓL 
tragikomédiás életét mutatta meg 
magas nívójú felolvasásban. Ka
rinthy Frigyes szerencsésen jut- 
tatta érvényre humorát egy szatí
rában. Gaál Franciska Heltaal-ver-1 
set szavalt nagy könnyedséggel. 
Leslyán Sándor ötletes és színes 
előadása zárta be a sikerült estet. 
A közönség elejétől fogva nagy 
figyelemmel hallgatta végig a gaz
dag műsor számait.

— Magyar szocialistapárt gyűlése. Va
sárnap délután félnégy órakor n régi 

1 Kópvicelőház üléstermében a Magyar, 
szocia'.istapárt gyűlést tartott. Pap La
jos elnöki megnyitója után dr. Toronyi h 
.lápo? társelnök emelkedett szólásra és 
aWnunkásság mai politikai helyzetéről 
beszélt. Ismertette a Magyar szocialista- j 
párt megalakulását és céljait. Fodor An-; 
tál és ördögit Lajos felszólalásai után 
Pap Lajos elnök határozati javaslatot 
terjesztett elő, melyben a párt elhatá
rozza, hogy a legközelebbi politikai vá
lasztásokon aktív részt vesz, és azokban 
a kerületekben, ahol a pártnak jelöltje 
nincs, ott azt a politikai pártot fogják 
támogatni, araolynek iránya a legköze
lebb áll a Magyar szocialista párt pro
gramjához. A határozati javaslatot egy
hangúlag elfogadták és a gyűlés rend
ben feloszlott.

— A bécsi vásár megnyitása. Va
sárnap délelőtt nyitotta meg- Hel
yisek dr. szövetségi elnök a máso- 

. dik bécsi nemzetközi vásárt a dip-! 
1 lomúciui testület majdnem minden 
tagjának jelenlétében.

— Tanárok gyűlése. A Magyar Kö
zépiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége 
vasárnap délelőtt fél 11 órakor a piarista 
főgimnázium tornatermében tartottu 

1 igen élénk részvtécl mellett évi rendes 
közgyűlését Sajó Sándor főigazgató el- < 

.v, ____ — nöklotc alatt. A közgyűlésen báró Pc-
Épitész Egylet szombaton és vasárrm rényi Zsigmond, dr. Kisparti János és 
tartotta meg székházéban 71. közgyülé- Galamb Sándor szólaltak fel. 
sót. Vasárnap d. e. 10 órakor dr. Zic-1 
linsky Szilárd nagyszabású elnöki be-1 
széddel nyitotta meg a közgyűlést. A ju- ■ 
(almuk kiosztása után a tiszt újítást ej
tették meg. Az alelnöki tisztségóro Eo‘;h 
Flórist, a Salgótarjáni Kőszénbánya Itt. 
igazgatóját, főtitkári tisztségére pedig ( 
újból Thoma Frigyes miniszteri műszaki • 
tanácsost választota meg a közgyűlés.

— (Jjságiróest a Zeneakadémián. 
Zsufölva volt a Zeneakadémia 
nagyterme vasárnap este és előkelő 
közönség hallgatta végig a sokat 
Ígérő ujságiróestet, amely teljes 
mértékben kielégítette a várako
zást Tábory Kornél ötletes és szí
nes pKológst mondott, Pdnkösti

Jogászegylet vasárnap dél
it órakor a Budapesti Ügy

helyiségében teljes

- Estély a kormányzónál. A kor
mányzó ur és neje Őf érnél lóságai 
folyó hó 18-ún estélyt adtak, ame
lyen megjelent József főherceg 
őfensége családjával, a diplomáciai 
kar, továbbá a közélet, és a társa
dalom számos kitűnősége. A vendé
gek, akiket őfőméitóságaik jogúd- 
lak, Jí-10 óra körül kezűtek gyüle
kezni és o társaság éjiéiig maradt 
együtt őíoméltóságaik lakosztályá
nak termeiben.

— Nagy Ferenc ünneplése. A Ma
gyar 
előtt 
védi Kamara 
ülést tartott dr. Nagy Ferenc egye
temi tanár, az egyesület, elnöke szü
letésének 70. évfordulója alkalmá
ból. Az ünneplő közönség a Kamara 
üléstermét zsúfolásig megtöltötte. 
Dr. Némcihy Károly elnöki meg
nyitójában meleg szavakkal emlé
kezeti meg dr. Nagy Ferenc egyéni
ségéről és a közéleti munkásságáról. 
Az elnöki megnyitó után a külön
böző testületek képviselői üdvözöl
ték a jubilánst. Dr. Nagy Ferenc 
könnyes szemekkel, meghatotan vá
laszolt az üdvözlésekre és mondott 
köszönetét a meleg ünneplésért.

— A budapesti francia katonai 
atasé. A Havas-ügynökség jelenti, 
hogy a budapesti francia követség 
katonai attaséjává Gazéit nevez
ték ki.

— A Keresztény Községi Párt beszá
molója a Ferencvárosban. A Keresz
tény Községi Párt vasárnap d. u. 5 óra
kor népca gyűlés keretében beszámolót 
mondott a Bakács-tér 14. szám alatti 
Ferencvárosi Keresztény Társaskörben. 
A gyűlést Usctty Ferenc volt ner.izet- 
gyülési képviselő nyitotta meg. Utána 
Csilléry András dr.. Budiiy Dezső, Hal- 
ler József dr. (volt nemzetgyűlési kép
viselő ugyancsak a fővárosi adminisz
tráció Augiász-istállójánuk kiseprését 
tárgyalta) és Ereky Károly szólaltak 
fel. .

_ Á Magyar Mérnök- és Épitész-hgy.- 
lot közgyűlése. A Magyar Mérnök- és

i

j — Huláloa gázmérijczóö. Molnár Szidi . 
I 22 éves háztartási alkalmazott Mozsár- ' 
i utca 9. szám ulatti szolgálati helyén le- | 

fokvés előtt u gázcsapot nyitvafole-j- I 
tette. A kitóduló gáz niogolto. Holttestét 
u bonctani intézetbe szállították.

— öngyilkosaiig. Pfan Károly 61 éves 
mészáron, börköléuyi luko.i Gyep-utca 
35. szitui alntli lakásán ma reggel nyolc 
ómkor hasbuszurta magút. A mentők 
súlyos sérüléseivel a Zitn-kórhúzbu szál
lították.

— Szurkai-is. Mér Áros Lajos 25 éves 
ácsmestert Újpesten, Deák-nten sarkán 
ismeretlen tettesek megtámudták és fej- 
beszurtúk. A kivonuló mentők bekötöz
ték és lakására Bzélliluitúk,

A sztrá/AoIő munkások
a konnáiiyra hárítják 

a felelősseget
— A Hétfői- Napló tudósítójától —

Hatalmas naptömeg gyűlt vasár
nap délelőtt a vas- éti fémmunkások 
Thököly-uti otthonában gííszö, hogy 
tiltakozzék a vasmüvesek és gyáro
sok ki nem elégítő bérajánlata el
len. Pé'cr József megnyitó szavai 
után Kabók Lajos lépett az emel
vényre:

— Ismét arra kényszerült a mun
kásság — mondotta, — hogy mun
káját be kellett szüntetnie. Ezt az 
állásfoglalást azonban a munka
adók önkénye kényszc rí tette ránk. 
Több mint tízezer munkás volt 
kénytelen erre határozni el magát, 
mert a munkaadók önkénye, a mun
kaadói diktatúra ismét őrjöngeni 
kezdett. Ezután elmondja a szónok 
a februári eseményeket, a munka
adók ígé rétéit, amelyeket azonban 
azok nem tartottak be. Hat és fél
ezer ember kezéből ütötték ki a ke
nyeret, azt hitték, hogy ezzel majd 
elérik a céljukat. De most az egy
szer tévedtek, az egész gyár mun
kássága szolidaritást vállalva strájk- 
ba állott. A mi elhatározásunk ko
moly, állani fogjuk a harcol. Miért 
nem lépnek közbe azok, akik foly
ton hangoztatják, hogy az ország 
érdeke, hogy a munkásság dolgoz
zék? Ezután beterjeszti a határozati 
javaslatot, mely megállapítja, hogy 
a munkaadóknak u béremeléssel 

1 kapcsolatban tanúsított eljárása 

I

ulvtlL.______

ágbeli nem esyéb, mint a kormány és köz- 
mc<,. vélemény megtévesztése, mert, még

I

I

i 
I

a 20 százalékos béremelést is ki 
akarják játszani. Kijelenti, hogy 
egyoldalú bérmegállapításokat a 
munkásság tűrni nem fog. A mun
kaidő meghosszabbítását a nagy 
munkanélküliségre való tekintettel 
elitéli és minden eszközzel meg fog
ja akadályozni. Megállapít ja. hogy 
a kormány elmulasztotta a többször 
hangoztatott békéltető eljárást. Uta
sítja tehát a. szövetség vezetőségét, 
hogy a munkabér megállapításától 
a munkaadókkal tárgyaljon. Végül 
nyomatékosan hangsúlyozza a gyű- 

hogy a munkásság elkeseredése 
olyan nagy mértékű már, hogy az 
ebből bekövetkezhető eseményekért 
a felelősség egyedül és kizárólag a 
kormányt és munkaadókat fogjn 
terhelni.

A gyűlés a határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta.

Píogrammbeszéd
...végül követelem 
általános, egyenlő 
lökre is kiterjodő

i
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Budapesti ügetőuersenyek
Hatalmas tömog zarándokolt ki 

aa Erzsébet királyné-uti pályára a 
tavaszi iigetöverHonyok második 
vasárnapján is. A nap főszáma az 
Elnöki-díj volt, amit Debizon kiiüy- 
nycu nyert meg a még nőm top 
Pockás ellen. A nap másik nagyobb 
versenyében, a Gáva-dljban Paca 
vett kárpótlást a Tavaszi-handlca- 
irért, megvervén a favorit Sárikát. 
Sárika még unflten futott és Rácá
nak nem kellett legjobb időjét fut- 
ttla, hogy megverje. A favoritok a 
legtöbb versenyben kikaptak, de a 
győztesek egyike som volt sánsz hí
ján. A rószlctos eredmény a követ
kező

L futam. Háromévesek versonye. ,1. 
Vseful 1740 Novak (1‘á). 2. Elkir 1740 
Kovák (6). 3. Ulrich 1780 Mozsár (l'/a). 
Futottuk még: Erős 1720 Dummoltscli. 
(12), Rokolya KWO Wompetich (6). Tol. 
10:21, 10:13, 20.

II. futam. Vecsésl díj. 1. Vivőin dánom 
2240 Seoger (Ili). 2. Haktcr 2200 Benkő 
(0). 8. Tibor 2200 Mázsái*  (l’/ar). Futottak 
még: Boroovic 2200 Ilaymor (4). Rita 
2200 Hoinzl (6). Tót. 10:28, 10:14, 16.

III. futam. Gáva díj. 1. llaoa 2260 Ko
vák (2). 2. Sárika 2220 Mozsár (2r). 3. 
Lublin 2220 Raymcr (6). Futott még: 
Begalia m. 2200 líaucü (6). Tót. 10:22, 
10:10, 10.

IV. fulaiu. Elnöki díj. 1. Debizon 2240 
Soagcr (2*/nj.  2. Peczkúr 2260 Caasollni 
(2%). 8. Drótos 2210 Benkő (5). Futott 
még: Adoma 2220 Schanlok (8). 
10:12, 10:10, 10.

V. futam. Ernest Axlell díj . 1, 
Patria 2080 Weiner (1). 2. Feldpost 
Biró (ő). 3. Pazar 2160 Kovák (3). 
tottak még: Vera 2109 Tomann (8). 
very 2100 Raymcr (2). Tót. 10:26, 10:16,22.

VI. futom. Küttesfogalu vesouy. 1. 
KskIntoShady .11. 3380 Orosz Gy. (l’/í). 
2. Kriegerin—Nymfa Doutach (l’ár). 3. 
Csitt—Lövószúrali 3200 (dq. t. ü.) Waw*  
nők (10). Futott még: Hadilcány—Onr 
l’oarl 3230 Erilz (4). Tót. 10:17, 10:12, 13.

VIT. futam. Kelenföldi dij. 1. Bomba 
2240 Bonkő (l’/«r). 2. Robinson 2240 Düm- 
juclts. (8). 3. Hontalan 3210 Kovák (2). 
Futottak még: Henzsrl 2200 Tomnn (6). 
Bolladonna 2220 Kall. (4), Villám 2240 
Htehmann (8), Cifra 2260 Ruymer (4), 
Bankár 222'J Kovóes (8). Tét. 10:27, 10:12, 
20, 1L

MTK—VH. kér. SC 11:0 (2:0). A baj
nokcsapat abszolút nagy fölény mellett 
könnyen győzött u VII. kerületi együt
tes fölött. Különösen a csatársora bril
lírozott a kék-fehéreknek és Orth, Sifc- 
lóssy, Molnár és (Jpta közel egy Iwat 
gólt riigtok rövid időközükben a VII. 
kerületiek hálójába.

FTC-III. kér. TVK 4:1 (1:0). A Fe- 
renovárosi együttes szép játékkal győ
zött és már az első percokben megsze
rezte a vezető gólt Süarez révén, majd 
tizenegyesből Iitinpler II. rúgta a má
sodik gólt. Szünet után iámét Soarcz és 
Pataki rúgták a további két gólt, mig 
a III. kerület egyetlen eredményes rú
gása Fülesek érdeme volt.

T’aéves—BC 4:0 (8:0). A Vasasok mull- 
heti jó eredményüket Igazolva, könnyen 
győztek a BTO fölült és a csatársor szép 
összj úté kával könnyen nyerték n mér
kőzést. A gólokat Fellniek, Takács, 
majd Kofflcr rúgta a további két gólt, 
egyet tizenegyes bíintetőrugáshól.

Í V ró AC—VTB 2:1 (1:1). Rendkívül 
értékes két pontot szerzett vesárnap a 
VÁC. A bajnokság harmadik bolyén 
szereplő Újpestieket saját pályájukon 
igen szép játék mollott reálisan győzték 
le. Az első gólt az UTE rúgta Prlboj 1 Csltbay MTK. A csap^tvarsonybén 
révén, majd Kövest fuutolták és a meg- | MTE győzött. 2. MAC 3 FTC.
'*̂T^*̂ ‘^n*r^^^ arvr¥^^irrivrfTtrrniTiiviri^_níMiJWM~iFjTDí,iLiiLiwiw

Színház és fítawnsösoft
Tol.

Pro 
2100 
Fu- 
Hil-

• A Vígszínház e hoto az Aranyborjú, 
líerezeg Ferenc szenzációs szinjátóka je
gyében fog lefolyni. A kivételes sikerű 
újdonság hétfőn, szerdán, pénteken, va
sárnap és hétfőn is kerül színre. Kedden 
a Csoda gyermeket, csütörtökön hz Osr.l- 
rlgás Miéit, szombat este a Sárga kéz- 
t.i/üt adják. Szombat éjjel uj botuunlás*  
sál n TeknOsbélta szerepel a műsoron. 
Vasárnap délután az Ördögöt ismétlik.

• Szomory Dezső és Molnár Ferenc 
rendkívüli sikerű darabjai váltakoznak 
o héten a Magyar Színházban. A „II. La
jos király' kedden, csütörtökön, pénte
ken és vasárnap cbío, a „Színház" hét
főn, kzordán és szombaton van műsoron. 
Szombat, délután a „Búzavirágé.jövő 
vasárnap délután pedig a „Fakirt" is
métlik 3 órakor mérsékelt helyárakkal.

* A nők barátja -- az Urániában 
5, 8/i7, %9 és 10 órakor.

* A Király-szlukúz jövő heti műsorán 
mindannyiszor a nagysikerű Kardos— 
Nádor-operett, a „Babavásár" szerepel, 
melynek minden előadására előre viszik 
el a jegyűket Jövő vasárnap délután „A 
hollandi menyecskét'', szombat déhüén 
..János vitézt" adják 3 órakor, mérsékelt
hely árakkal.

• Elhalasztott bemutató. A Bonuis-

Rendőrök támadói
Három tárgyalás

• bUntetŐtörványszékon
A Hétfői Napló tudó siló] át ól, —

A budapesti büntetőtörvény széken dr. • _____ ,, _ ____
Botli Péter tanácselnök tanácsa a műi | annec-szinhüz A jó flu rendkívüli sikere 

miatt ismét elhalasztotta zl.: cZves^eW pa- 
radicsom, fíonncquiu és Collus híres 

| vígjáték.'!, bemutatóját. A.z Tij darab o 
szerint véglegosen csak március Öl-ón 
körül sziuro és azontúl Liptai Imre ju- 
bilúris sikerű vigjátékával párhuzamos 
előadásokban szerepel majd a ÍTenais- 
sanee-szinhúz műsorán.

* A nők barátja ■— az Urániában 
5, 8/«7, ’/'*9  és 10 órakor.

• Az „Árnyhalász" négyszer szerepei 
:i Belvárosi Színház e boti műsorán. Min
denkor (Ahláé Húz tapsolta Jván Gur
uiért nngykvalitdsu darabját, amelyet a 

JJUIU X-HtUF UlUlllHi'lllUfi 5UIIUUUU U lJUll sai 
napra olyan ügy főtárgyalását tűzte ki,' lni( 
nmelyek mindegyikóbou a vád, haiosdgi' 
Itiheg elleni erőszak vétsége,

Aa egyik ügyben az ügyészség B>’.- 
binszky György házmestert azért vádolta 
meg, mert egy államrcndűrsági őrmes
tert bdntalinfizott. A yondŰfőTmoster 
telten értő a házmestert, amint ez a Béli 
vasútnál cg;.’ zsák szenet lopott. Az Őr- 
Hzobára ukurta kísérni éa útközben Ba- 
binszky letette a zsák szenet a földre, 
kijelentette, hogy az Újtennck: ccm megy 
tovább, majd umikor a rétidé? e?" 
kai akarta bevinni, nekltániudt n 
őrnek, zubonyáról leszakította a 
bokát t-B összclmraptu a kezelt.

A másik ügy vádlottja Bárány István 
fuvaroskocsla. akit korábban u rendőr
hatóság különböző 1'zabálylnlaxiEigok 
miatt eltiltott a hajtástól. Bárány lit
ván a Margithidíőnél oly vigyázr.tlr.ntil 
hajtott út, hogy n lúdonálló rondőrőí- 
szemet, valamint n liidvámszadőt is az 
ott haladó villamoskocsi oldalúhoz szorí
totta. Amikor a rendőr ezért felelős
ségre vonta, Bárány ostorával oly erő
vel sújtott a rendőr uruúbu, hogy aunuk 
klcsoppoat a vére.

A harmadik ügyben Kőnyi látván 
viJluiuorkuleúiZ a vádlott, vki a villa- 
ÜAőAltlrjasjíg ellenőrét, alí! é vttlkiiios- 
koo; iu Kónyi István szabálytalan eljá
rását a jegyi:iudüsok körül kifogásolta 
ée ezért felírta, hogy feljölenUü, öklével 
úgy fejbevágta, hogy na ellenőr nyolc 
nap alatt gyógyuló Kerülést szenvedett. 
Kónyit n bíróság n hatóság elleni erő
szak vétségén felül könnyű testi sértés 
uintt felelősségre vonja, 

felöli

•őszük-
rend- _________ _ .
gom- francia kritika méltán növéseit „uiodofnl-l — >..^1 U- L**.  A.' A.i, Aklasszikusnak'' és Mészáros Giza, 'Titkos 

Ilbntí, Baló Elpmér, líarsányl és Bórái 
pompás együttesét. Aa ötödik jubileum 
feló baladó „A gazdag lány" keddeu, 
csütörtökön, nzombuton és vasárnap dél
után korai színről szombat délután „A 
buta ember" mérsékelt hclyáfakkál. Moet 
Vasárnap délután ugyancsak a „Gazdag 
lány" kerül szinro rendes esti hclyárak- 
kul.

• A nők barátja — az Urániában 
5, %7, %• és 10 órakor.

• Állandóan a „Fi-Fl,‘-t adják a Blaha 
Lujza-rzinhézban e héten is az iámert ki
tűnő szereposztásban. Ugyancsak sr.iuro 
kerül a nagysikerű darab jövő vasárnap 
délutáni, valamint szombati ünnép déb 
tftáa is. A délutáni előadások 3 órakor 
kezdődnek és rendes esti helyáruuk.

• Városszerte híre van az Andrássy 
ut! Színház márciusi műsorának. Kökény 
Ilona, Németh Juliska, Ilusvay Rózsi és 
Z. Molnár úgy hálós szerepeikben, mint 
hatásos magánszáuiaikban idei szezo
nunk legnagyobb sikerét aratják.

• A Kamarában nsufult házak osztat
lan letörése közben pereg le a világhírű 
Uuutnoni-film, a Granadái nász (Eldő

Labdarúgás a bajnokságért n vasárnapi n^fköziiek eredményei KÖZGAZDASÁG
líélt tizenegyest Varos értékesítette 
góllá. Szilnél után Köves SMrer.te meff 
a győzi os gólt, amely után az UTE 
nagy fölénybe jutott, azonban eredmé
nyes rugóst nőm ért el.

Törekvés'MAC 2:1 (1:0). Hi.czcr rúg
ta a Törekvés első gólját, majd Weies 

| szerezte meg a második félidőben a má
sodik gólt. Továbbra is a TSE volt fii- 
lánybou, Fehér MAC-kapns azonban ki- 
tűnőén védett. A MAC egyetlen gólját 
a második félidő vége fölé érte el.

Kispesti ACTTC 1:1 (1:1). Egyenlő 
erejű csapatok mérkőzése. Az első ön
gól révén esett és tizenegyesből egyen- 
litotto ki a TTC.

BHAC—URAK 4:0.
33 FC—Ékszerészek 1:1, 
NSC--RTK 2:0.
K Törekvés—Zugló 4:9. 
fíTC—BStí 7:0.
KAOE—OTfí 8:1. 
MAFC-BAK 2:0.
A Munkás TE mezei futűversenye. A 

Munkás Testedző Egylet mezei futóver
senyének eredménye a következő volt: 
Szenior- verseny 6.5 klia. 1. 8 temer Pál 
MTE 25.15_p. 2. Ktilcedrd MA)?C. 8.

aa

Vasárnapi magánforgalom
Vasárnap a luiigánforjraloui 

szilárdult éa ur. összos értókekb?, 
juuelkado tendencia rautatkomu Kötöttek SalKÓt 6800-25. Alii 
sutát 5100 15U nel. A valuták ,1 
tan emelkedtek: Jtollár 815—171/ 
(17—,18-al maradt), márki: 294-7J 
--5, lei 598—603, szokol 13.88—92, di. 
nár 965—75, osztrák korona 11—m 
és bécsi kifizetés 11—11%.

Árutőzsde
'A gabonapiac a nwájifurgnfon. 

han üzletfélen volt. Dunántúli ís 
pesimestyel búza 281'0- 2820 K budi, 
pesti parltAabani «o;., 2000 korona 
Allomásou. Zab szilárd. 21'«) K vi. 
dókén fekvő tételek, inig Budapet- 
teu 2200 korona Ilii) fogként. Tengert 
szintén szilárd, 2350 K állomáson. 
Korpu lanyha. 1470—UHU K zsákkal 
együtt budapesti paritásban.

vondógsze- 
Elútkozott.

Urániában

rado) ás Loth 11a müncheni 
replése alkalmával készült 
(5, 7, 9.)

• A nők barátja — az 
5, %7, */«>  és 111 órakor.

• A Mozgókép-Ottlion nagy amerikai 
szenzációs műsoráról, mint felülmúl há
látlanról beszél ma a főváros mozlláló
gató közönsége. „A szalonfcgyenc" (7 
felvonás) Amerikában a „Kalandörfll- 
mek királya" jelzést kapta. ..A tévés 
kapcsolás Amerika burleszk slágere (3 
felvonás), a „Főpincér", a csodamalom 
bbrlcszk filmjo (2 felvonás). Mai előadá
suk: 5, 7, 9.

• A nők barátja — 
5, #/i7, */i9  és 10 óakor.

• A hindu síremlék I. része: „A túl
világ vándora" a Benuissanceuan. A;í 
előadások Vs.7 Ja 10 órakor keHdOduOl;. 
Szerdától péntekig a It, rész kerül be
mutatóra.

• A nők barátja — 
5, */*7,  ’/sS és 10 órakor.

• Douglas Falrbnnks felléptével a 
„Üúncsnélküll lovag", továbbá a „Hamu
pipőke" és az utölső előadásom a „Hoü- 
dini" befejező része szerepűinek az Om- 
uia nagy műsorán. Előadások 4, 6, há- 
romnegyod 8 és fél 10 órakor.

az Urániában

A Magyar Általános Hitelbank tga*.  
ííalóin'.ga dr. Sulíovszl.y Tibor uy. állam 
titkárt ügyvflzolü-igazgatóvá nnvezto ki 
h az igazgatóságba leendő választását 
a legközelebbi közgyűlésen javasolni 
fogja.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesülőt igazgatósága a március 30-lki 
82. rendes közgyűlésnek n ] 8,161.950.19 
koronát ti ;(i tiszta nye-t bégből a tar
talékok megfelelő dotálása után a te. 
vulyi 70 koronával szemben részvényon- 
ldnt 750 korona osztalékunk kiűzetését 
fogja javasolni. Ugyanezen közgyűlés 
Ívsz hivatva határozni az alunlökének 
80 millió koronáról 50 millió koronára 
loevdő föloinolése iránt is. Az uj rész
vények 15.000 koronás árfolyamon, a 
bélyogilietók lwz-xáadáoúval kerülnek 

, kibOcöótúrra. A közelebbi módozatokat, 
amelyek Cz.cn alap tőkeemelésre vonat
koznak, amellyel j>z intézőt forgalmának 
és Üzletkörének lényeges incgnüreke- 
désu dacára 1917 óla csők most lép a 
nyilvánosság elő, a kiadandó prospek
tus fogja tartalmazni.

Ez Egyesült Fővárosi osztaléka. Aj 
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék
pénztár 1921. évi mérlegét 8,540.968 ko
rona 80 fillér tiszta nyereséggel zárja. 
Az igazgatóság a március hónap 29-ére 
egybehívott közgyűlésnek részvényen
ként 119 korona osztaléknak kiflzetéeóí 
fogja javasolni. ,

A Nemzeti Takarék osztaléka. A Xm- 
zelt Takarékpénztár és Bank Részvény- 
Cáéshsúg Igazgatósága április 3-án tar- 

• tandó közgyűlésén 40 koTóúás osztalék 
1 kifizetését fogja jaAurolni a tavalyi BJ 

puikiimjGk tüüicRes 'Vdndorhisdt Koróu.ival szoiubeu.
ílvueltéfi meg, amelyek az éhiiisé- J A Pesti Tőzsde uj, 20 oldalak ízd- 
gcu vidékekről hatalmas rajokban > mának vezércikkét a mezőgazdasági jó- 
hnzódnak délnjjuoall irúMyba. L\ 
k&zbtn a hó alatt kirágják ac Östi 
tetősüket és feltaJjdk az utfcöübén 
eső magtárak kásáidéit, sőt a fal
vak ayrómarháit is. A szövjótbatő- 
súgok mérges fojtógáaakai boesA- 
tüttaft a falvak rendelkezésére, de a 
falvakban nicsenek hozzáértő em
berek, akik a fojtógázákat megfe
lelő módon alkalmazni tudnák. A 
kievl ős vülhiniai kormdnyaár.ág- 
ban csordákban járnak a farkasok 
és az elvadult kutyák. Legutóbb 
Kiad környékén egy fárkuscsorda 
széttépte Charvy amerikai orvost 
az amerikai misszió egyik tagját.

az Urániában

A délukrajnai 
kormányzóságban

Üt- vÁtÓtélről Mutsuhanbaeher Emil dr., w 
Suti ' ÖMGE fűtitkára irta. Ugyancsak nyilat-

lt o sík a jóvátétel kérdésében Miklós 
Ódon, ez OMGE alelaüke, valamint Fe
nyő Miksa is.

Affi!FŰW03l OHFEUm %,Mi

fiz Ernst-htoum aukció!
XVIII.

Pékár Imre gyűjtemény 
valamint Muri tó MluaKhré Bogán- 
tulajdonból vadnnazA MglAégék,

Etrórtnflu répl és ■Dátn ftetftéayali: 
noratotó, BtníMtf. Béchlmy-

i la. Marlré, AlwlMfteA Maharl Mt- bzülv.Mtdnyáatow. Atetórtóz, Mttti- kácay, Ortay. Pail, Polífta v&cblu Fitten:, Pourbus stb.

fe; KIS rtOMBDia:
Ma Rótt és Stvinbardt felléptivel Marcsi apJ*  
ée Per wllde Maun. Kezdete ette pont fél Mór

Szenzációs a

PESTI TŐZSDE
uj «iíma

20 oldal irt 10 korona , SzarkaazHi KALLÓB JÁNOS I

FeklBs izerkcsltö:
SZOMAUÁZY ISTVÁN

TíxsszetkMitők:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTTÍS

ti „UJSACOZÍM" kö"»»WatW ÍJ ny?m6« r.-t, körf:r^g*neln. R«kfo Sitlárd-utra 6. OltmvttctS: Quneu*


