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A képviselőség
és a földszerzés

POLiTIKOI HETILAP
FELELŐS SZERKESZTŐ :

ELEK

SÍMÉ

vá tesszük Vasedi-Balogh György '— senki olyan w kaphasson földet, I
nek meg nem tett, csak fenyegetés ■akinek megélhetést biztosító eisztenképpen hangoztatott
indítványát, : ciája van, amíg ki nem elégíttetnek '
hogy visszamenő hatállyal mondas ' igényük és jogcímük szerint a rok- I
sák ki, hogy képviselő, köztisztvi kantok, hadiözvegyek, hadiárvák é.-- I
selő, katonatiszt — sőt megtoldjuk í azok a földéhes nincstelenek, akik.

nők léi kérdés, hogy földhöz jussa
nak s akik becsületes munkájuk ve«
rejtékével öntözik meg a földet a
bő aratásra.
Mindezeket tisztelettel ajánljuk d
maíi .var, nemae tgy ti lés ügyeimébe.

Gaál Gaszton a nemzetgyűlés
egvik utóbbi
ülésén
indítványt
nyújtott be, hogy képviselők, tiszt
viselők és katonatisztek a földrefersorán no kaphassanak földet.
A javaslatot hosszú és izgalmas
vita után Rácz .János képviselő mó
dosításával „egyelőre** elfogadták.
Az izgalmas vita során kiderült
Washinodnn.
Washington, február 2. Délután lt óra.
azonban,
hogy
Vasadi-Balőgh
Wilson állapota változatlan. Az orvosok lehetségesnek tartják, hogy a beteg még néhány napig
György egységespárti
képviselő)
már kapott Kajászószentpéteren 150, életben marad. Grayson dr. kijelentette, hogy Wilson eg-jre jobban elgyöngül; nem vesztette el eszmélem
holdat és sokorópátkai Szabó István) tét, sem pedig dcUrlumba nem esett. A hozzá intéseit kérdésekre csak igémnél vagy nem-niel felel.
exininiszter úr ő kegyelmességének
máris kiegészítették „kis birtokát*4
London, február 3. Délután l óra 30 perű. J
50 holdra. A bölcs honatya a világ-1
ért sem akarta az ellenzék érdeklő-1
A Reutcr-irodáuak jelentik Washingtonból, hogy Wilson volt elnök meghalt,
désérc elárulni, hogy mennyi is volt I
eredetileg a kiegészített „kis bir
London, február 3. Érkezett este 7- óra 3v perckor. ’
tok".
A lluuter-irodi’ waskiuiitoiii •láviraXa.. saeriut ■ Wikon, az jEgyesült-Államok volt elnöke meghalt.GöM Gasüítön
indítványának j
jogosságához
mcltányosrtágához, j| Wilson
19.LS ;ki. világpolitilnuuik réw.’v n padi^ a - .I j-.mcia lju'.áhni lúl&úly kintétben Wilson ttok J.91C-b«n történt ötíS
igazságosságához szó sem i’éniet. i1 egyik leakhnngnslóbb egyéniaóse volt,
’,e-:eu e'.t'ovdíí<)tí i a* amerikai né inéi;-választása. Ettől aö időtől kezeire
A földreform célja egyedül és ki-|: annak a politikának, atueiy elméletekkel lcuye;
Wilson csaknem állandóan irányi tójé
zátólag az lehet, hogy az arra érdé- i■ és átfogó pacifista eszmékkel akarta pet V/Uson lúlzó PttClfLuA (-.ziuéitől.
Wilsou, aki lR5ü. december ~S-ún szü volt u nagyobb értelemben vett vilá®*
mes nincstelenek földhöz jussanak. megoldani azt, a káoszt, melyben a vi
politikának.
Az érdemesség elbírálásúban nem lágháború befejezést', után élt a világ. letett, kivándorolt brit quaekercktől
Wilson egymásulán kétszer volt elnojátszhat közre semmiféle politikai, WiLon politikája azonban títijúl.!5úy()6u:i .//úrma/ák, akik s-áz évvel az. umerikal !■■) A’.norikának, vagyis 19111-tól 1921-ig.
forradalom előtt telepedlek le Pennsyl
vagy plánt* pártszempont. Legalább
1921-iki
választásokon
WilaoHÍ
addig nem, míg a világháboru európai politika volt és n népek örnvn- vaniában. Gondos teológiai nevelésben Az
Í-; politikája már erősen bukó.
rokkantjainak. özvegyeinek és úr-' dolkezésének azon a;; alapján nvugo- i éx/í-jtüi.l, papi pályára k>'-..ült, de teo személye
váinak töméntelen légiója, nyorno-)'dolf, amelyet úgy a katedráról, mini lógiai lainihnányait csakhamar felvál félben volt, aminek okát a röpüli! ikáan*
W, éhezik és koldulni kénytelen,'' munkáiban már jóval elnöksége -’őii totta gyakorlatibb tudományukkal meg sok és radikálisok hatalmú* előtérbe uyo*
mniásu képezte.
inig mezítelen és éhbérért dolgozó hirdeteil. JFootfrou
]l ormira>r’ Wilson a.-.oT’J'v.i szerezte a jogi doktorátusi.
Wilacn halálával egy végeredményéi?*
■* "(".'i. kor olnincstelen magyar családok vannak, már a békcszerzőtiésok’ nmekül
a.. talajt, amely ‘kellő Nőj i Wilson politikai pályája, amely pri.n- beit végzetes világpolitikai orlentácid
:iiÍR jogos földigénylők nem nyer-■ vesztette azt
.
cctoai
rektor
korában
indult,
szoros
kapképviselője
és egyben főmozgatója mait
.............
„...........
. l’öl- erővel bírhatott volna
veraa illeti, in
hétnek kielégítési,
mert
annyi
!:i,.in volt Halé dr.-v^l, ak; legfőbb ki, azé az irányé, amelynek legfőbb céljn
amennyi;. ......
anoni
a többi
olásra váró foid
föld nincs,
„L.,
A. ..ók .ö'/.-l
...... szerződés
.............. után i -. de kho
táutója
volt.
Wil.-mriöak
t
u
z
élele
Amerikának
Angliával való szövotkenA
kellene, hogy minden igazságos és) W-il^un
>, 1J.7VU polnikóju eJvus-zítetö
rto U f.lhljv *•'
jogos igényt kielégíthessenek.
I jól hazájában, Amerikában is én észbe.i sorén. l’B’yancoak Halé <l'. • ’laniint se. másrészt nedig Nénietorézágnak AiT**
Hou?e
ezredes
nevéhez
fíTzödik
sok
tcgliatúl
való
elsznkítása
volt. ■
Tisztelettel kérdezzük hogy vájjon az amerikai demokrácia meg''rut»ü<lé - ,
például sokorópátkai Szabó István
ur ő kegyelrnessógénck „kisbirtokp"
nyert .volna-e kiegészítést ilyen siirkapták a szava Katók többségét t*»
.wsop, ha véletlenül fel nem fede
jelölésük ellen kifogást, npm enw.L
zik ót nevének hasonlatossága mi
lek. Mindkét(ánck. a megrdlasztáw
att, hogy egy másik Szabó István,
azonban a kormányra nétve kelle
wlen, aki nagyatá li jelzőre hallgat,
metlen lelt volna, ezért azután elő
kíjab-zhaasák nagy adout-kénf.
]
rántották az alaki hiba közismert
receptjét, hogy ezen uz alapon »
Teljes tisztelet sokorópátkai Szabó
választást niegseaimiriítaék. Ekkoi?
'stván kegyelmes úrnak, Vasadi-Ba- )
azonban még nem merült lel a vád
logh György képviselő úrnak s a|
alá helyezés s politikai körökben ez
többieknek mind, akik földre aspl- j
^járásban politikai üldözést látnak.
’/’ln.'ik a képviselői mandátum bir-i
Ezzel — bí) szerint leginkább Nagy
if|kaban, de a földreformnak ez ul
Vince pozícióját erősítették jn^g*
neme nem a helyes megoldás. Sze- {
llaüsuyék és a demokraták, akik ed
’eiiy véleményünk szerint, a nemzet- Btfoiy&soiis-e e bfisilayS ffiljárős Megy Viwce
támofialiíAk
m«u»- dig még a szocialistákkal való vég
Kyules nem u maga, lianepn az or-) Mesasy és e dawokraiák
it ges szakítás veszélyével is Magost
válasstAcftt
^■UR- javára hoz törvényeket, annak ;
(György jelölését, támogatták, kije-*
ii törvénynek az áldásai elsősorban ‘
i'z ország népére kell, hogy hullja-) Nagy Vince abszotat győzelmére számKanak lentellék, hogy a választás megsetu1 rnisítés'utáu egyáltalában nem
’iuk s nem a képviselői mandátumok '
befolyni a választásokba.
boldog birtokosaira.
; A napilapok beszámoltok ari?d. ség a ma gyúr állam és nemzet meg hajlandók
Has8ay
Károly
a nemzetgyűlés to.Nem tudjuk, do úgy hisszük, hogy 'hogy a Debrecen harmadik ke.'.Heté becsülése elleni vétség miatt foly lyosójáu érdeklődésünkre kijeleli**
^pkorónátka községben is vannak ben január 28-án megejtett nemzet- tatta le a vizsgálatot és e héten ké tette, hogv « debreceni ViUasgtúB
mncsloleu földigénylők, háborúbani gyűlési választásokat bizonyos uta- szült el vádiratával, amely részlete megsemmisítését jogtalannak és Így
[n^rokkantak. hősi halált haltak: ki hibák miatt megsemmisítette*. sen ismerteti Nagy Vince Interjú igazságtalannak találja s hopp sem
uiilramaradottjai. Vájjon ezek mi-•A központi választmány doutetie ját és arra a líövetieatetés'u juioil. ó. sem elvburúiai ezek után vesn
’<et gondolhatnak képviselőjükről Hagy meglepetést keltett s (iltulaf/an hogy Nugy Vincét a magyar állam tesznek egy lépést sem Magosa
és nemzet megbecsülése elleni búnv„.-,
.............. # '
törvény hozásról, mikor a megsemmisítés mögött politiku cselekmény
címén vonla kérdőre és György dr. érdekében, merj szégyen»
hogy a háború véres v-lha- mot sejtenek.
tait elkerült képviselőjük, aki egy I lMára
viara azuu
i
...................
aztán kibontakozóit az egész I A vfulirnt ellen - mint értesülünk l.-uoni;; ilyen .
' '
• Kiderült, hogy,
az
iuiíl'lT8” Ps
4Jló ku"; ü«y háttere.
uu,
■landátumhoz éppen az o parmMi
m ki„ri's'"'r'.’’.lyb<’ ,'teP';lse,1°iigyé«zsé« félévvel...............
ezelőtt --- nevíe- - • - \Tagy Vince kifogást jelentett be bán.
. ,,1
íl"ié i
e t'
r,.‘viü len feljelentésre eljárást i.-.ditot dr. a vádtanácshoz.
Politikai körökben egyébként bi
A debreceni vrluszl ásnak ez a for
i**. meg a foldrelorm törvényVince a Károlyi-kormán.'
zonyosra veszik, hogy a február
dulata
politikai
körökben
is
megle

r
klkerokílt. beliíiyniinisztere, debreceni képvipetést keltett s általában azt tart 21—22-én megtartandó válaaatáaon
A,•>" l'opl™. amikor selöjelölt dleu. A váci nz yoll
Vflo.v Vince abszolút többséggel rog
ják. hogv ez aligha befolyásolhatja győztesen
™l<n:.k
n rokk’’ ■
kikerülni. Lehetetlennek
l)l*t ," l-.< .i i nkkantnknak, ozveiryek- Vince ellen, holté >■ Knlow. .o ot. a jelölési.
,
..
■
’
nrvai.-inik
nem
jutóit
s
talán
ni(
.,..i..b.,
]
i;
A'.'/et;
I
iníerjnc.
tartják ugyanis. hogy az
h’SŐl;k ? rn ..nlhnt 1- 2-3 Imid sem. „lőtt. Xlvten r>»
Tudvalevő ugyanis, hogy
tolt
bűnvádi
eljárás, mely nej
Vince Kossuth-párti és HaewW Vil
',,0(!7 »>*» ■’
’
■’
esetekben zett o magyarországi politikai a t( - mos dr !MÍ\é':ő jelölt között lett mi „tapta ninew-u. b-flo.w.wlhae««
méltá- pot.nl ellen és la ményen birotta c, vt.in • pótválu -/.tás, íjiiuthogy ok a már elfogadóit jclolwt.
' bJazsagossagnnk ess a nieita"J^su-nak tetetett elég. Magunké uralkodó rendszer hibáit. Az ug.'tt..

Wilson meghalt

iinvádí eljárás
Nagy Vince ellen
névtelen feljaleiítéir®
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Budapest, hétfő, fehruár 4.

<
* 1
• ■ • * 1 1 A földreform-novella tárgyalása » <
szerint még 8-10 napig eltart,
Rákosi Jenő Lényegesen
modosít]ak■ 9.ralekszakaszon
kívül már nagyobb emóció?
nem
lehet számítani, bár kétségtelen
__ £__ _S_ xln-~xx_! 1-___ :___
villája leesett a— fővárosi
a tárgyalás technikai kereaztülvite’
választási törvényjavasiatot hogy
le is sok időt, cinészt mog.
A földreform-novella tárgyalása a i

— x „Hétfői Napló'’ tudósítójától. —
Bizonyos politikai körökben arról hn
Miről tárgyaltok Ugronék a miniszterelnökkel
Szombaton a kora délutáni órákban
szólnék, hogy Bethlen miniszterelnök ét
ijedt lárma verte fel a máskor oly csön
Bethlen István gróf miniszterei-1\ vonatkozóan s általában a városi yo- nagyatádi. Szabó földművelésügyi )nS
des Naphegy uccát Vágtató tűzoltóko- nők a pénteki napon a nemzetgyűlés (litikának egészen új s az országos risztért közt az utóbbi napokban ismét
esik robogtak végig az Alagút felé ka ülésezése
alatt magához kérette \ politikával parallel'l haladó irányt
.......... ellentétek merültek fel éppen ama bízó
nyarodó úton, fel, a Lisznyay uceába, Heinrich Ferencet,
>
nj/os módositdsok körül, amelyeket r|
Bárczy Istvánt akar szabni.
ahol Rákosi Jenő villája lángokban és
■tváv gróf teljes tuda- Plil t a miniszterelnök távollétében es^öUgrón Gábort, akikkel, hir sze
Bethlen István
állott.
tóban van ah,™,.
UJ, Wolffék. A-i- (!
-------- 'ánnak. ,™
hogy
a m,ódosi
Az idejekorán éntreített tűzoltóság I., rint, a fővárosi választási törvény erőszakolt
egyoldalú
iránya
nagy
sok egy
rusz© nem találkozik a mlnisziAr
, ,
,
..
..
. .
,
II., IV. és IX. kerületi csoportja néhány javaslaton szküségesnek látszó mó
rejt
magában
s ezért
*luo,k 4 a t uvú r?z» vrn 1 a nmtntt + tárgyalásokat
dosításokról
tárgyalt.
veszedelmet
i.
r
.
_______
......
pere alatt a színhelyén termett és dere
•• -  kezdett N agyntadival, hogy bizonyos túl
Politikai körökben föltiivést kel expédienst keres annak megszünte
ka* buzgalommal látott a tűz oHónához.
részeket töröljön a módosító In.
I.I radikális
Xn oltás neonban nagyon nehezen. meri, tett, hogy Vázsonyi Vilmost, aki az tésére.
ditványokból.
mert a környék kél Vízcsapja. közül egyik előbbi megbeszéléseken részt vett, I Az értekezleten eleddig pozitív
Nagyatádi Szabó földművelésügyi mi.
megálapodások
nem
jöttek
létre.
A
ezúttal
nem,
vonta
be
a
tanácskozás

he volt fagyva, a másik pedig el volt
miniszterelnök informálódni akart s niszter ez idő szerint még mereven ra
ba a miniszterelnök.
tőrve.
elhatározásához, de politikai
Az értekezleten megjelentek a. be a politikusok ebben készséggel állot gaszkodik
h. híz magában ia elég nagy kárt
körkben biztosra veszik, hogy a nii'ii«/r.
okozott az épületben, de a kárt még in szélgetés lefolyásáról minden infor tak a miniszterelnök rendelkezésére. tcrelnöknek sikerülni fog Nagyatádit vi
Sikerült
azonban
megtudnunk,
mációt
megtagadtak.
Más
oldalról
kább fokozta az, hogy a tűz eloltása
n. kisgazdákat leszerelni.
■tán. mikor már a tűzoltók bevonultak, azonban sikerült munkatársunknak liogy annyi pozitívum mégis történt,
éjszaka négy órakor a tető leégése miatt megtudnia a következő részleteket: *hogy a miniszterelnök határozott
— A miniszterelnök egész ko ígéretet tett, hogy a, fővárosi válaszcsonkán maradt kéményt a vihar ledön
törvényjavaslaton igen lényeges
tötte és a lezuhanó kólömeg besz'' flotta molyan és határozottan honorálni ,
ÉRTESÍTÉS!
akarja a liberális képviselők felfo- ,; módosításokat is hajlandó eszköaz emeleten lévő ebédlő mennyezetét..
I
zölni.
Munkatársunk kint járt a Lisznyai uc- gázát a választási törvényjavaslatra !
ea 11. számú villában és felkereato Rá
Értesítem ». baráteimat, Isme
kosi Jenőt. Az agg publicista korát, meg
rőseimet és üzletfeleimet, hogy
hazudtoló lelkierővel fogadta az őt ért
súlyos csapáat. Maga kalauzolta végig
bank- és pénzváltó-üzletemet Szé
munkatársunkat a villa rommá lett, eme
chenyi u. 10. szám alatt megnyi
letén. Közben elmondotta, hogy miként
tottam. Telefon: 128—70.
vették észre a tüzet.
— Ünnepnap lévén, bizalmas családi
Foglalkozom mindennemű bank
fegueinii bíróság szerű üzlettel, ú. m.: tőzsdei meg
körben töltöttük a napot a villa föld
szintjén, mikor nz utcáról beszóltak a
a JUrolyl-Jorradatomho isit eskáie ügyében
bízások legprezízebb lebonyolí
járókelők, hogy a ház tetején füst go
tása, koszfpéiiz adása és kihelye
molyog. Ijedten Kiettünk fel a padlásra,
A bírák ■ forradalmi kormáry utasítására tettök le az esküt
zése, külföldi megbízások teljesí
majd telefonon értesítettük a tűzoltókat.
Sajnos, a rossz vízcsapok miatt nehezen j Megírta már a Hétfői Napló, hogy ta Ráth Zsigmond dr. fegyelmi
tése, átutalások stb. Töredék és
köztársasági,
propagandáért
államügyét
és
úgy
határozott,
hogy
a__________
_______ ment az oltás.
prompt darabokat állandóan leg
— Jöjjön — mondotta Rákosi — majd j fogházra ítélt. Veér Imre dr. följe
megmutatom, bol támadt a tűr — és fia lentette az Őt elítélő kúriai másod-. a fegyelmi eljárást ebben az eset
előnyösebb kurzuson adok ér
ben mellőzi.
karjára támaszkodva felment a villa I elnököt, Ráth Zsigmond dr.-t, hogy |
veszek.
emeletére, ahol már hat-hét munkás dől- 1918 november 18-án esküt tett a köz- •
A fegyelmi bíróság határozatát
gozik a romok eltakarításán.
társaságra, sőt ebből az alkalomból!
A tőzsdeteremmel állandó őszazzal
indokolja.,
hogy
Ráth
ZsigRákosi Jenő családja szerencsének tart
felédet is wowdo/L
.........
r/./z i, /•' - r • z“íx“J
szeköttetősben lévén, a tőzsdeidő
ja, hogy a villa üvegfolyosőján és egye-1 A jogászi körök, sőt'a nagy közön- mond az eskütétellel nem követett el
alatt b. feleimet az árfolynimokhűit elhelyezett értéke* festmények, köz ség is nagy érdeklődéssel várta a
mert ..csak az akról mindenkor legpontosabban
tük Munkácsy és Lotz müvei nem sérül kurla másodelnök fegyelmi ügyének kor tényleges hatalmat ffljakorlo
eldöntését, kit nem kevesebbel vádol- kormányhatóság
1......... ’■ -i-i-t-- - revdelete értelmé
tájékoztathatom.
tek meg.
Fönt az emelet «s a tető a legteljesebb lak. mint a királyság védelméről ben járt el. A bírák « a többi közalMegtisztelő megbízásaikat ezpusztulás képét, mutatja.. Az j»p)eletb szo szóló
XXXIV.
törvénycikk kaljnazottak a forródé tan, kormány |
ba mennyezete teljesen beszakadt es meg- megsértésével.
sá ---------folytán,tették
le Az j úteu is kérve, vagyok
szigorú utasítása
----------------görbült vastraverzek merednek elő a i A királyi és országos Legfőbb Fe esküt, a —
köztársaságra.
A határoza• —.... ..
kiváló tisztelettel
puszta oldalfalakból.
gyelmi Riróság zárt ülésben tárgyal-1 tót báró Wlasstcs Gyula irta ala.
— Móltóságos úrnak szerencsésen nem
Püspöki Sándor
történt semmi haja! — kérdeztük.
bankár,
— Bajom nem történt, eltekintve at
tól a nagy bajtól, ami így is ért. Most,
v. detektívfelügyelő.
néhány napra újra visszaniogyek n sze
mészeti klinikára, ahol már a múltkor
szembetegségem miatt, ápoltak.
BR8LLIÁS1SOOT
Alig akart magúról beszélni. Csal:
Gyula fiától tudta meg munkatársunk,
gyöagyöket, régiséjzeket mindenkinél drágábban
hogy Rákosi Jenő a tűz eloltása után
veszek
Emil, ni^íy-u^ca 51
(Teréztemploinmal szemben)
minden elővigydzati. intézkedés nélkül,
bátran visszament szobájába, sőt az éj A knSoükus képviselők az egjf'MzS és tanulmányi bír.
szaka folyamán is szokott helyén, háló tokok mentosttéséért - A fcires 3. szakasz - Nyolc
szobáidban aludt, ahol a mennyezeten kél
as napig elkusódík a töldreform-vita
hatalmas repedés húzódik, végig.
Vasárnap a déli órákban megjelent a
A földreforni-uovolla tárgyalása csak lát a miniszter intencióinak szellemében
tAz színhelyén Fiunkét Alajos kerületi lassú léptekkel halad olöro. Az elmúlt juttatják érvényre. •
Vili, EAkócl út 63. — Telefon J. 71-16
műszaki felügyelő, aki azonnal intézke héten nyolc órás ülésekben síig jutottak | Értesülésünk szerint e tekintetben ak
dett, hogy a még mindig leomlással fe el az 5. szakaszig. A vitát hátrátatja, cióba lépett a főpapság is és a közel múlt
SzuchányS Éva
nyegető épületrészeket biztonságba he hogy nemcsak az ellenzék igyekszik kor ban Csernoch János hercegprímás clnöklyezzék.
rigálni a novella sérelmes részeit, de 1 leiével a katolikus képviselők ért ikczle2 Víolanty
A kerületi műszaki felügyelő vélemé maga az egységes párt is mintegy 46 új ' tét tartottak. Ebből az értekezletből ki I
nye szerint az épület megrongálása által módosítást fogadott cl, amelyeket rész indulva a katolikus képviselők körében
Rasüus & Bianks
okozott kár körülbelül százmillió koro ben az előadó, részben Rubinok István mozgalom indult meg, hogy a bizottság
oredoti nógor táncexontrlKusok
na. A pontos kárösszeget és a tűz ke terjeszt elő.
,I által elfogadott módosítást keresztül viletkezésének okát azonban csak a hétfőn
Eleddig mindössze a 2. szakasznál volt gyék.
Ferenczy
Károly
kiszálló bizottság fogja megállapítani.
élénkebb összecsapás, amikor Gadl Gasz- I1 A
* °9. szakasz körül tehát igen heves vi
Mara v. Javcrska
tón új pontként azt. kérte beiktatni, hogy tára van kilátás. Hir szerint ennél a
nomzetközi éiiekosnő
képviselő, nktiv tisztviselő és katonatiszt szakasznál névszerinti szavazást akar
uo kaphasson földet a reform kapcsán. A \ kérni a keresztény ellenzék. Ha az erővi
szonyokat figyelembe vesszük, nem tart
kisgazda
képviselők
toporzékoltak,
de
a
mi a világhírű
javaslatot Rács János lényegtelen mó juk kizártnak, hogy a minisztert a plédosításával mégis magáévá tette a nem i num is lo fogja szavazni. Az ugyanis
Gladiátor mutatványok
• kétségtelen, hogy a keresztény ellenzék,
zetgyűlés.
Olly & Fred
Nagyobb vitát, provokál és előrelátha a fajvédők, a kprmányttámogató Zichypárt,
a
pórtonkivülick
nagy
része,
sőt
tóan igen heves összecsapásra fog alkal
divattáncok
elöro
láthatóan
Rassayék
is
a
bizottsági
mat adni a 9. szakasz, amely az egyházi,
Melfies kettős
alapítványi birtokokról szól. Ez a sza javaslat mellett szavaznk. Lehet számivámpirtánc
KISZ mar
o.BullB«Sa tárgyaláson
><»*,,
kasz
már •
a bizottsági
is tnnl, hogy az egységes párt több tagja
éles ellentéteket váltott ki » nünt isme- legrosszabb esetben tartózkodni fog a
Paula Harry Rone
retes nagyatádi Szabó István miniszter a szavazástól s azon az ülésen meg se aelea logmodornobb mondáin táncok
Szottság ülését, haraggal hagyta el, mert nik úgyhogy a miniszter felfogásának

A Kurta másodelnökét
felmectstte a

I
I

Heves összecsapások várhatók
a UMreform-íítátaii

1ABARIN

Mindenki tudja

5 OLIMPIA

a legelterjedtebb, lefjobb fertőtlenítőszer,
baktériumölő hatását Európa legelső bzkterologusai elismerték.
Szagtalanít. Nem mérgező.

NBknek ntlkOUMiwMlen

I

I
I

a bizottság Rácz János indítványára az védelmére csupán az egységes part radierrhárá M Alapítványi birtokok aírtha- kúllaal a klagaadák. a Kossuth-part és
tétlenségét mondta ki. A minisztert hívei i a szociáldemokraták maradnak, akik el
kéallbb «»«l vtrMatalUk meg. hogy n j vi Ólláspontjuknál f"íya »1 one va„„ak
nemzet gyűlés plénumában úgyis lesza/rssa-'az
. az egyházi és alapítványi birtokok twrlsertnemzetgyűlés
razedk a bizottság módosítását s a növel- I hetctlcnsógénck.

■ jL fe ■ a
aki a
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Nagy Ármin é» Vés* Mik
lós, Durge Gerlach,
Szegady Ica
Stelner Sírni

FOGORVOS! LABORATÓRIUM kS“?ogtecbXyiamunkát
versenyen kívüli árakon

Munkákat percnyi pontos-ággal h»za»rállit|uk. Árajánlat Hvlnoágra
x-.
| fe | Jr%T«lefén; Jdzsef 10B-12. Budapest, VII. kér., Klauzál-tér 10. szám

gépest, hétfő, február 4.
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Az ötErzsébefvárosi
Kör elleni nráyleil
gyanúsítottját elő Ml fosták a rendőrségi’®
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
,, Erzsébetvárosi Aorben történt
„„tolltépés merénylet ügyében a
Pf„dlirsó" — mint ismeretes — to
vább folytatja a nyomozást. A fő ,
vizsgálatot a legnagyobb ti
tokban Vezetik és a kihallgatások
tort ajtók mögött fo ynakle.
\ vizsgálatnak a legutóbbi helyszemle alapján, amit a kör
termében tartottak, érdekes adatok
jutottak a birtokába, amelyek a

nyomozást -1 úgy Iái szik — helyes .■lőtt fogják őket részletesen kihall
irányba terelik. Az újabb pozitívu gatni a detektívek által előteremtett
mok alapján
tárgyi biztosítékok alap jón.
Az előállítottak közül kettő egy
Vasárnap délelőtt öt fiatalem
Ízben már volt a rendőrségen a mebert állították elő a főkapitány
I
réuylet
elkövetésével gyanúsítva,
ságon, akiket a merénylet elkö
azonban megfelelő bizonyítékok hijvetésével gyanúsítanak.
ján akor szabadon kellett, őket bo
Valnmonnyit külön-külön detektiv- csátani. A rendőrségen valószínűnek
szobákban helyeztek el. hogy egy tartják,
wrrjaK, hogy
nogy a
n nyomozás
nyon
most dönmassal ne érintkezhessenek. Ma dél-. tő fordulatot kapott.

A hölcsőnjatfösialolt ólán
lehel csak szó uj választáséul
« miniszterelnök tervei az ország gazdasági
és politikai rekonstrukciójára
Bethlen István-gróf miniszterei-1i színű, hogy a kölcsön körüli fel
nőknek külföldről való vissza.erese
hatalmazást s égyéb javaslatokat'
után politikai körökben a legfnnez a nemzetgyűlés minden cllcn-\
tasztikusabb hírek keltek szárnyra,! kezés néikül meg fogj; szava ni s
amelyek a kormánypolitika irány
rgy némelyek attól tartottak, hogy
változásával kapcsolatban veitek
ez a külföld előtt rossz színben tűntudni bizonyos politikai fordulatoktelné fel az országot és hangul ^ál!
róí A koncentrációs kabinettől a
a kölcsönnel szemben.
nemzetgyűlés feloszlatásáig minden
— _ Viszont Bethlen István gróf
ről szó esett s termé zetcs volt, hogy .miniszterelnök annyira a részlet
a következő napokon viszont a caiokérdése k?t is elintézte Londonban
latok özöne duplázott rá a hírekre.
es Párizsban, hogy az elvi megál
Munkatársunk teljesen beavatott
lapodásokat semmi som zavarhalja
és illetékes helyről a kormánypoli
meg, ezért a miniszterelnök amej.
tika változásairól, a nemzotgyules
lett volt, hogy most
feloszlatásáról és a Peidl Gyula lon
semmi szükségét sem látja andoni útja körüli hírekről az alabbi
nak, hogy a nemzetgyűlést fel.. .
információt kapta:
oszlassa és új nemzetgyűlést
— Amikor legelőször felvetődött
hozzon össze.
az ország rekonstrukciójának a Ifi;
Egy ilyen terv talán még e: évben
hetösége egy külföldön felveendő
fennáll, de erre csak azután kerül
kölcsön segítésgével. Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök komoly
mérlegelés tárgyává tette a kér
dést abból a szempontból, hogy
milyen clöféltél (leket kell belül az
országban megvalósítani, hogy
egységesen és eredményesen bele
kapcsolhassa Magyarországot is
mét a külföld vérkeringésébe.
— Már ebb. n az időben tisztán
látta a miniszterelnök, hogy

I

a sor, ha a miniszterelnök'politi
kai elgondolásának alapjait le
rakta s ha ezeken az alapokon
tényleg kialakulhat egy reális po
litika, amelynek pozitív és konkrét
eredményei lehetnek.
— Ma még korai volna kész kon
krétumokról beszélni mert hiszen
előbb be kell következnie bizonyos
előfeltételeknek, de úgy hiszem,
hogy a nag.v mc:;békülés, amely
ről utóbb oly vágvakezóan szól
tak Friedrichtöl Peidlig sokan,
ezek után hamarább elkövetkezik,
mint ezt sajténak.
— Ami Peidl Gyula londoni út
ját ilb'ti, bizonyos, hogy a ni gyár
kormánynak semmi ingerenciája
az útra n*'ni volt, mint ahogyan
nem is lehetett, azon a bizonyos
privát megbeszélő, en azonban a
miniszterelnök ismertette a szo
cialisták vezérével politikai ter
veinek főbb irányelvet s úgy tud
juk, hogy Peidl teljes megnyug
vással vette tudomásul a minisz
terelnök szándékait
— Arról tehát egyelőre nincs
szó, hogy új npinz'lgyíiJé-.’ hozza
nak össze. Ennek a nemzetgyűlés
nek még nagy feladatai vannak.
A jövő nemzetgyűlés talán már
nem is nemzetgyűlés, hanem or
szággyűlés lesz.

Detektívek revoiveres harc ufóo
agyonlőnek Kunz Süksáí.

a forradalmak után kialakult
bel- és külpolitikai irányzat
revízióra
sok
tekintetben
szorul.

■

az Exielslor-Saf tulafá -nt’Sának m8ss«Siiön gyühasáí
- A Hétfői Napló tudósítójától. —

Ismeretes, hogy Kunz Miksa, aki
az Excelsior-bar tulajdonosát, Holz
Látnia kellett, hogy a forradalma Lajost
agyonlőtte, megszökött a
kat és ellenforradalmakat végle markóuccai fogházból. Kunzot a
gesen likvidálni csak úgy lehet, ha fegyörök a főtárgyalásra kísérték,
likvidálja az ebben a légkörben amikor a fogház épülőiéből egy Örimegteremtődött politikai irányza zetlen pillanatban sikerült meg
tot is.
szöknie.
— Természetes azonban, hogy. A detektívek keresték, azonban
ennek a revíziónak úgy kell be- l ...L..L.1
.- , -eredmény
nélkül.
Ez
következnie húg,, nagyobb zökke- g.*
1*,
ért megfigyelték azokat a helyeket-,
— A m'm,zetSerHnök°-tohnt előbb ahol
^Kun^
mleiőÜeiró
Kun*, mielőtt
első alkalommal
elfogták vol:
, tőzködött. \ —- --------------- ;
1
^állapotaink kifejlődését is. Úgy hogy most is Erzsébetialván bujkál
régi barátai lakásán. Szombaton
tudora, hogy
délután a lesben álló detektívek
észrevették, hogy Kunz Erzsébetin 1Bethlen István gróf miniszter
vár, egyik barátja lakásán tartóz
einek urnák teljesen kidolgo
kodik.
zott, kész tervei vannak.
Este bekopogtak a lakásba, ame;
Ezek a tervek, bár örszefüggésben
lyet azonban a rendőrség emberei
annak nz ország gazdasági re- zárva találtak. Az egyik detektív be
Kopstruke.iójáv-'’! is. elsősorban po- kiáltott:
‘'t'h-aiKUegilnk.
— A törvény nevében nyissák ki
k
hetett szárnyra az a
n i. hr.py- a Kormány új orientációt az ajtót.
A felszólításra nem válaszolt
&>és
bnlfelé. Erről ilyen
e«,tr^ap !tz<^ sincs, de mlnrlon- senki. Erre a detektívek föl feszítet
í"ván^ó™n nrr61' hogy Bethlen ték az ajtót és ebben a pillanatban

Valóságos ravolverhare ke’.oíke
iéit a gyilkos és a detektívek
közt,

imoly percekig tartott. Végre Kunz
hirtelen felkiáltott:
— Megöltek! — óh összeesett. A
detektívek hozzá siettek cs n földön
ve-feküdve mozdulatlanul
találták Kunzot.

|

..........
......................... Zol
tánnak ez a közbekiáltása a nemzet
gyűlés két tehén körüli harcának iz-'
galmaiban hosszú percekig tartó ál
talános derültséget keltett a második
alkot mányozó nemzetgyűlés tagjai
közt, sőt az egységesnek mondott
eme párt tagjai kitörő ^rációval
köszöntötték Horváth Zoltán szel
lemes megjegyzésé':, Azóta is állandó
derül keli ev a politikai kát tehén.
X'-: mégis van valami bosszantóan
fájó, valami borzalmasan ható ebben
« közbekiáltásban és a hatásában.
Az egyil:. hogy a tehenek ügye igaz
ság. Ki bei tehénnek. ki többnek kö
szönheti, hogy a nemzetgyűlés pad
jaiban derűsen mulathat és szórakoz
hat. A másik az, hogy felnőtt embe
rek. akiknek hivatása kötelessége
törvényeket alkotni az ország szá
mára. ilyen két tehén körüli harcok
ban lelik gyönyörűségüket. Mert
gyönyörűségüket lelkik benne. Tisz
telet a kivételeknek. A földreform
részletes tárgyalásán olykor alig
van néhány egységes párti jelen..
Csak a szavazásra térnek be. Az
egész vitát az ellenzék néhány tagja:
Caál- Gaszton. Létay Ernő, Farkas
Tibor. Dénes István és Szeder Ferenc
felszólalásai élénkítik. Ellenben a
tehénügy és társai felkeltik az egy
sége svárt érdeklődését. Lehet azért,
mert ilyenkor ők is szóhoz juthatnak
különösebb kritika nélkül.

Eőry Szabó, az Eskütt-cgy és az effyső%os párt. Egyáltalán nem értünk egyet
Eőry-Szabó Dezsővel aban, hogy az
Eskiitt-ügyet szükséges volt a nem
zetgyűlés elé tálalni. A formát sem
találtuk szerencsésnek. De az egysé
ges pári műfölháborodása és botrányrendezésc se volt indokolt. Amit
Eőry-Szabó mondót kvagy igaz, vagy
nem. Ha igaz, joga volt követelni,
hogy a panamákat kivizsgálják s a
bűnösöket megbüntessék. Ha nem
volt, igaz, meg van a mód rá, hogy
az: bebizonytisák.
A:: egységes párt műfölháborodási
jelenetében mégis a legcsúnyább
volt a tömegtámadás a védtelen egy
emberrel szemben, aki végtére egy
tekintélyes keresztény felekezet papja. Hát ezek után lehet szavalni ke
resztény gondolattól. ha az a keresz
tény irány a keresztény pap palást
ját c: sárba tiporja.
Nem védjük. Eőry-Szabó eljárását.
Szükségtelen volt föllépése, de, mint
papról el kell hinnünk, hogy jóhi
szemű, mert Eőry-Szabó lehet ügyet
len politikus, de tiszta a páni palást
ja. Es az egységes párt műfölháborodása nem az ügyetlen politikust bün
tette. hanem a tiszta páni palástot
szakgatta széjjel Eőry-Szabó vállain. Ezt vedig még sem lehet tenni
akkor, mikor az úr 1924. esztendejé
ben pozitív keresztény irányzat ural
kodik.

Maffister Ilublcantc Rungaricus. Mol
nár Ferenc „Vörös malom"-ja immár
nemcsak a külföldi színpadokon hó
dit, hanem bekerül, a magyar politi
A detektívek az esetről jelentést kába is. Ez alkalommal Vass József
miniszter
alludált a „Vörös malomi
..ettek a főkapitányságon és elmon
dották, hogy önvédelemből használ ra az egységes párti díszvacsorán s
hosszadalmas,
most már vem filozó
tak fegyvert Kunz ellen. Kunz barataii előállították a rendőrségen, fiai, hanem irodalmi fejtcn''tés után
megállapította,
hogy a Molnár Fe
ahol bűnpártolás miatt eljárást in
renc-féle „Vörös malom" magisztedítottak ellenük.
! révei éppen fordított viszonyban
Bethlen István gróf a magister R^bicante hungarícu*.
Az egységes pártban nagyon tet
szett a beszéd költői fordulata, csak
I u kisgazdaképviselők nem voltak
c.^wen tisztában a hasonlattal, már
"Ül itvl íjaOc
.minthogy nem volt szerencséjük
**
! Molnár Ferenchez. De azért tetszett
nekik is a hasonlat, mert benne volt
Hó ma, február 2.
a lukasban két revolverlövés dör
a hungaricus s akor biztosra vettéle,
» kemoly és eéltu,latos rcáldült el a detektívekre célozva.
Viktor
Emanuel
olasz király .hogy
Molnár Ferenc se, lehet zsidó.
D‘Annunziot turini gróffá ncvez- Bethlen grófról ugyanis tudták, hogy
,o .t.ka megteremtése felé tenA detektívek berohantak a szobá- i te ki.
177»u¥,i5.cs.cn nnakitenl akar
erdélyi
fejedelmek voltak az ősei.
ba,
mire
újabb
revolverlövések
fo,
nlk n,
ttal’,n,el5' Pill'lkájáMos' méa csak az tisztázandó,
gad‘ék őket.
iiindaincntumát a jelszahogy
Molnár
Ferenc, büszke arra,
— Kunz, adja meg magát! — ki-i
v»«. homoktalajára építette.
hogn a politikába került, vagy Beth
áltattak a detektívek a vadul lovol-1
len
István
gróf,
hogy a „Vörös ma
táltos termBi!‘'le? ,az is' hoMf illo- dözo gyilkosra. Kunz azonban is
lom" magister szerepét rá osztották.
,1"lnt. hovv Bn f,,ln>criilt az a gon- mételten a detektívekre fogta a re
lw ’Zt a
,'.'1'l"a'0 cél-zerti, volvert.
,r’oszlatná, úf renlrLn'It;’r,n’ijny I —
~ Távozzanak ir.nvn
innen —
— kiáltotta
Berlin, február 2.
na össze n a' tér™„l.,lu,z" es V??', —’if”> n.íom mea '.vncimat!
csont is.
Kyainá le a kol | A detektívek n füstóVrő rcvolv-’rlli'lgr.'.di h r.'dós szerint Vrmgel
~ Ennek »
, v,
rf' l"dc-'-'' zó /Cunzot nem tudtá’; iibornoko.t, » volt orosz fehér had
"’l'tóst az adott
megközelíteni és 61: Is lövöldözni sereg vet'rét felszólították, hogy
unott, hogy nem való-1 kezdtek.
hagyja el Jugoszlávia területét.
Az egyik golyó a gyilkos szivét
fúna kersztüi és nyomban meg
ölte.

D’Annunzia

J
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A

vastírnapi szSlvlhnr
tizennégy KéménytOzet okozott
-

— A „Hétfői Napló" tudósítójától. —
Vasárnap délelőtt hatalmas szélvihar
rtáguldott. végig a fővároson. A vihar n
kora reggeli órákban kezdődött és dél
után egy óráig tartott egyhuzamban. Az
uceákon gyökerestől tépte ki a fákat, az
üzletekről leszakította a cimtáblákat, a
háztetőkről lesodorta a téglákat, úgyhogy
veszélyes volt az uceákon való közle
kedés.
Délután 1 ómkor a tomboló szélvihar :
alábbhagyott és azután megeredt az eső. I
A meleg déli szél fölolvasztotta a jég- J
pályákat és a zuhogó esőben csakhamar
Hártengerró változtak a pesti uceák. A l
szélvihar természetesen számos balesetet,
okozott é* a mentőknek és a tűzoltóknak ,
többször kellett közbelépniök első segélyt i
nyújtani.
i
A Hétföl Napló munkatársa érdeklő
dött a montőknél, ahol a következőket
mondották :
—Vasárnap délelőtt ötvennél több em
ber fordult meg nálunk. Valamennyinek
porszem ment a szemébe. Azonkívül szá
mos sebet kötöztünk be, amelyeket a há-,
..............................................
zakról
lehulló tégladarabok okoztak. Ko- '
molyabb sérülés a-onban a szélvlharral
BLClVinarrai
i
kapcsolati an nem történt.
Lrdoklődtünk a tűzoltóknál is, ahol azt
válaszolták, hogy dólelőtt tizennégy he
lyen jelenlek meg kéménytüznél. Komo
lyabb tűz azonban nőm volt sehol sem.

I

Seipel
osztrák ksneellár
Bukarestben
Egy órát Budao esten íóltött

Bécs, február 2.
Seipel dr. szövetségi kancellár és
külügyGrünbűrger dr.
.. .szövetségi
____ ________
miniszter ma Bukarestbe utaztak.
Seipel kancellár szombaton dél
után .3 órakor Bukarest felé átutazó
ban Budapestre érkezett. A pálya
udvaron fogadé sírra megjelentek t
Hornbostel Tivadar, budapesti osz
trák ügyvivő, Lurtz Edvárd követ
ség! titkárral és Rlumenkranx Her
mán kormány tanácsos, sajtón,Hasé
val, továbbá Stircea román köyet,
,v> Paraschivescu követség! tanácsos és
Trofu fŐkonzul. A kancellár és kísé
rete körülbeülü egy árat ittidőzés
után folytatták útjukat Bukarest
felé.

A bankszolga
kosztpénz üzletei
Tavaly márciusban fíartha József újszáazi gazdnember 1,850.000 koronát adott
át kosziba Joó Jánosnak, a magyar földhitclinté’etek országos szövetsége szolgá
ja rak. A kiköt's az volt, hogy Joó pár
hót alatt kétmilliói tartozik a kosztpénzJiamafoklcnl együtt visszafizetni. Joó
viasza is fizette ezt, az összeget, do
fíartha megtudta, hogy Joó 815.000 ko
ronát keresett nz ő pénzén, ezt is köve
telte. mn.id följelentette őt sikkasztásért.
Az ügyet a héten tárgyalta Gambcrszky
Ouidó dr. ngyesMró és n kosztpénzbankár
hivatalszolgát, — nagyon természetes —
fölmentette a vád alól.

[Lakására
ruli >t, fshérne nfi- clntit, db. Friorfncr.
| Rökk S*ilAid-it'en 22. IN. 1». le -ion 'Ar-.f *->.43

Fíháriiiitorok, Konyha, alösza’ja,
hAloHZo.ia, csalna el<>roivlUoR, sedonoK, inntrn
cok aliulmf arnknu l-’reiler mitaiosmejtcraél
Vili, ‘rl'lvi II.V1 I H?.V>
’•<

Orlís! ira tai Mzalelt*
miiidunltlo törli- os tÍBZ(»riunk«ri, íehórno- |
inU'»''ri, r < 'vinobnn l!\k*rt. szöTivce*rt Hlnmen-1
éld üzlet, Vili, kér, Nepsz n iM uccaít.szim ’
'ívnia h:V-hor mv^. - reloMn J<i»saf 1W-4H J

orvom ver- is nsmlbete,..

Rte!ír’á"»,
Egyetem utcánál háromemletcs bérhár,
négyszobás elsőemeleti beköltöző (őség
gel, 600 millió.
Rséna térnél főúri villa, 9 lakásos, 1X4
*« 1X8 szobás lakosokkal, a* eg az uoinal elfoglalható. H00 millió.

Juriga Nándor dr. a külön sxlovák állt mpol
gári ágot és külön tél diplomáciai képviseletet
követel — Hotizsa Milán eszel szemben a
felvidék eicsehesitését sürgeti
— A Héim Napló tudóittójától. —
Prága, február 2. ' bi Önkormányzati hatóság hatáskörébe
Juriga Nándor néppárti képviselő nem j tartozik.
régen nyilatkozott orról a tervéről, ame J Minden egyéb ügy, milyen például a.
lyet a szlovák autonómia ügyében a ■ közgazdaság, ipar, népjólét, közlekedés,
néppárt megbízásából kidolgozott. Juri ' posta, iskola, törvénykezés, közigazga
ga nyilatkozatát sokféleképpen kommen tás, egyház, magánjog és rendőrség nem
tálták. Juriga most egy tót lapban ér ' tartozik az egységes törvényhozás hatásdekes magyarázatot nyújt arról, hogy I körébe.
| Ez a tervezet, melynek a tót földön termilyennek képzeli az autonómiát.
,OI/ xutxavE nyilatkozat szerint Juriga azt
indít mészetcsen igen sok hívó van, már most
határait ^ószteti a cseh hivatolos politikát olyan
ványozza, hogy Szlovákország Luvu.u..
amehivatalosan jelöljék ki, továbbá szervez- rendszabályoknak
- - - - a propagálására,
------- ------zenek szlovák határrendőrséget, amely- 1 hűekkel az autonómia hatásának ellensúnek paranrsnoksáca Sviovensikón le- I jxosására céloznak. Bodzsa Milán jelengyen. Ami az egységes állampolgárságot
földművelésügyi miniszter a napokllleti, ezt úgy értelmezi Jurira, hogv a ban beszélt a felvidék, különösen pedig
Ssloveneskó területén lile- • Osellá-Werfl » a Wvetkee«ket monb’ró része fogja alkotni a „szia- dotta •: _
,
. , ..
hazát .1®
és . úgy flx
az. állampo
állampo' ;árság, | . — A, Duna
ynna a
® mienk,
mion^’ s8 a8 mi tulajdontulajdonmint
az illetőség
ügye, szlovák nyelven
' J?5?”1*®* no,m 8Zabad
veszélyeztetni.
A
.......
” , .
... Cl.nlló-Wirnnlr
ynan-Hí^Tint
A
MUm t„A1AV
hivataloskodó tisztviselők vezetése alatt Csalló-köznck megbízható földmívelők
álló és Szlovenszkón székolő hatóság ha kezében kell lennie. A lefoglalt állami
birtokokra szlovákokat
.....................és cseheket
.................
kell
táskörébe tartoznék.
telepíteni. Amennyiben pedig otthon
nincsenek elég igénylők, a külföldről
A Szlovcnszkóban állomásozó véderő
hazaérkező embereinket kell oda telepíparancsnokságának hivatalos nyelve
tenünk.
a szlovák legyen és szlovák tisztek
álljanak az élén. A képviseleti ható
Igaz ugyan, hogy Hodzsa Milán eze
ket a kijelentéseket nem kifejezetten nz
ságoknak külön hivatalaik legyenek
a szlovákok és azok érdekeinek kép autonómia ellen mondotta, hanem a föld
viseletére. Szlovenszkónalc azonkívül
reform tárgyalásánál, de az igazi cél,
joga van önálló gazdasági és diplo
amely a tót föld birtokreformjánál
irányadó, ebből a néhány szóból is vilá
máciai képviseletre is.
gosan kiviláglik. S ez a cél: mire az
Az állami és önkormányzati adókat az autonóma életbo lép, olyan helyzetet kell
állam közegei hajtják be, do azoknak teremteni, amelyben a fc'fö’dön már nem
hováfordítása a szlovenszkói ország- a tót
v„v nép, hanem „a vv
telepített csehek gyagyűlés, a szlovensr.kói kormány és a töb- | korolják az uralmat

K AUCSUK- TALP váb-S
BS KAUCFUK-5AROK.

Kosa & Joe QuetlOi/sky
orosz tánc

Mimi Sh©rj>

a) boston b) hu.iioresque

2 Mostler
hárfaművészek

spitztánc

Erfurt

2 Mormon
akrobata jelenet

János és Ollvla
R©!f Rónai
humorista (Wien Simplicissimus) konferál

Az Wzsiis
szciidöiHíid ftetyezte
i Sozonüzky

játszott Weisz Konrádáknál, egyéb
ként pedig gazdag ember, mert egy
kis birtokát most adta el kétszáz-1
millió koronáért.
E védekezés mitsem használt, So-1
zanszkyt a rendőrség letartóztatta. A
soros ügyész az iratok áttanulmá- i
nyozása után úgy látta, hogy egy
ily hiányos tartalmú
följelentés'
alapján nem volt helyes a letartóz
tatás és anélkül, hogy a vizsgáló
bíró határozatát megvárta volna,
nyomban, saját hatáskörében, sza
badlábra helyezte Sozanszkyt.

A rendőrség néhány nappal ezelőtt
letartóztatta Sazanszky Istvánt, a
Szövőipar rt. vezérigazgatóját, akit
az iratoKKal együtt szombaton kisér
tek át az ügyészség fogházába. A
soros ügyész — amikor áttanulmá
nyozta a nyomozási iratokat, álmélkodva konstatálta, hogy a károsult
bankcég még azt sem mondja meg
följelentésében, hogv tnlaj’donképen
hogy és mikén tévesztették mog,
milyen papírokat vásároltatott Sozanszky és pontosan kiszámítva,
tiagijjclentöségünek mondja
mennyi is a kára? Sozanszky eseté
ben a Wetsz Konrád dr., Rónay Ede a szo^je taány elismerését
és Thewreek Aurél dr. — háromtagú I
bankárcég a panaszos. A följelenté
Rövid londoni távirat jelentette
sükben csak annyit említene*, hogy pénteken éjjelv hogy Anglia szinte
Sozanszky papírok vételére adott meglepetesszerűen az orosz szovjetmegbízást, előlegül le is fizetett vagy tet formálisan elismerte.
15 milliót, de mert végeredményben
Az angol lapok behatóan foglal
az üzlet 36 milió vesztesécgel záró koznak a szovjetkormány elismeré
dott, kérik Sozannszky ellen csalás sére vonatkozó jegyzékkel. A Times
címén az eljárást megindítani s őt na^v jelentőséget tulajdonít azok
magát pedig előzetes íetartóztaásba nak a tárgyalásoknak, amelyeket
az angol és orosz kormány képvi
helyezni.
Sozanszkyt beidézték a rendőrsóg- selői a jegyzék alapján Londonban
i re, ahol ázol védekezett, hogy tulaj fognak folytatni.
károsult,
Í5 I
Morvtina Poat a szovjetkordonkénen ő a l.í
....... L mert' ’hisz
‘
ült neki - az
milliójába került
_ __n vé’.et-! míny eH*">eréeét alapvető tevedésnek
mondja.
| lenaég — hogy eszébe jutott neki
A Daily Telearaph elővigyázatos
, bcsz ide ;én, tőzsdei üzletekbe bo
nak mondja a jegyzéket, amely csak
csátkozni.
Amíg Sozanszky kihallgatása tar kiindulási pontot jelent.
A Manchester Guardian azt írja,
tott, közben még 3 fftlielen+és érke
zett ellene a. rendőrségre. Egyikben hogy a tárgyalások kedvező kime
netelét
nagyon elő fogja mozdítani,
Marosán Gábor .3,5010C0, a másikban
Markos György 1,600.000 és a harma ha az orosz kormány az egyenlőség
és
a
méltányosság
alapján fog a
dikban Szlatovszky Teréz 2,300.000 tárgyaló asztalhoz leülni.
korona kosztpénz elsikkasztása miatt
A Daily New* nagy megelégedés
tett följelentést, Sozanszky azonban sel fogadia a kormány jegyzékét,
az illenők nyugtájával szemben iga amely véget vet az Oroszországról
zolta, hogy ezek a föl jelentők már tudomást nem vevő balga politiká
mind megkapták pénzüket és vissza nak.
is vonják panaszukat. Elmondotta
A Westminster Gatette kijelenti.
h
v
».{"Igönyeft ho«y V kirmány “iépSét “minden
ko. útpénzekkel s az o saját pénzével , szaoadelvü ember helyeselni fogja.

Mabei Whlte and
Freed Burns
steep-jeienet

Materiallzació:
Schenk contra Atzló

"5?

angol sajtó

F

MaxUnderburleszK vííjátéKa

0
Angol híradó

ElőadásoK 4, 6, 8, 10 éraKor
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RákoMzentmlhálynn négyszobás, minden |
1
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navracn Ottókmvonfi ingatlanfopgalml Irodája, Burtapes.

Klap-atea kisebb-nagyobb há««k rendid- TV., erőt Károlyi-,előle, Kiryetem ncea 8, I. ,melot. Telafónaiám: Jóesef 6130
vtil nagy választékban
millióig. i
Kisfaludy u. ö8Í 40-es villamosai Templom tőrön leszálla 1. Tel. Kispest
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I — Nem érvényes az orosz szovjetházas'.ág Magyarországon. Érdekes gyercktaitási ügyben ítélkezett, a budapesti kirá
lyi törvényszék. L. László mint tartnléj kos zászlós hadifogoly Oroszországban
I megismerkedett egy földbirtokos leányá
val és feleségül is vette. Egy fogolytrausporttal ezután hazajött, feleségét és
Aranka nevű kisleányát is magával hoz
ta. L. László családja szeretettel fogadta
Moszkva, február fi.
- A Rétfői Napló tudósítójától. őket, do L. László, nem tudni mi okból,
í'TFoZ/'/J Az Orosz Távirati Iroda
A kormány — mint ahogy azt a megállapodás létesítendő a Népszó- néhány hét után lakásából foleségót és
dpnti: A szovjetszövetség központi
kisgyermekét
kiutasította. ~
A .szerencséte héten kifejtette — veíség bizottságával.
-- --------------.........—
végrehajtó bizottsága Lenin helyere miniszterelnök
most már teljesen lekötötte magát
6. A reformmal kapcsolatos szűk- '011 o^szory keresettel támadta meg férRvkowot, a népbiztosok tanácsának a kölcsönhöz s így nem térbob ki ségcs törvények megalkotása.
i^*’
tiltakozott férji mivolta és apaeddigi helyetteselnökét választotta ama program elől, melyet a pénz
7. A magyar parlament niegszaellen. A királyi járásbíróság elutnmeg a tanács elnökévé.
ügyi bizottság előírt.
A kormáuy vazza 'jji alábbi három törvényja- Bitótta............
az asszony ’kérését,
' ' " de
’ a törvény"* '
részben a népszövetségi bizottság vaslatot:
I szók fellebbezési tanácsa, ugyan megúlla
a juvaietCll
.jóvátételi bizottság..1, „„ gal, részben u
OlZOUSílg;
Irtotta,
hogy
szovjetházasság
nem érvéa) a jegyzőkönyvek ratifikálásá
— Széchenyi-lakoma. Ma volt az gal folytatott tárgyalásaival rieget ról:
j nyes, do mivel L. László a gyermek ap-.
51-ik lakoma, melyet Széchenyi Lm-11 is
december..,,
b) a pénzügyi reform elfogadásá ■ ja, őt havi 20.000 korona tartásdijra
-ee programnak
D™£raninak, decemberre,
vau emlékére rendez évente a
i illetve januárra eső részével —-és
és ról és
Ítélte.
zHi Kaszinó A lakomán, amelyen . ahogyan illetékes helyről értesülünk
c) a kormány tökéletes felhatal
Horthy Miklós
kormányzó. Al-'_
semmiben
alvv* eltérni an. feb mazásáról szóló törvényjavaslato *' Pártos Gusztáv - Vkágh Jenő
— sem
miben sem ak;v
brecht, József és József Ferenc ruár hónapra megállapított munká kat.
jún hercegek is megjelentek. Pró :ay programtól sem. Ez a mun.mprob. A népszövetségi főbiztos által
a ÍPosfi SCabar-é-ban
György báró mondotta az ünnepi gram pontok szerint sorrendben a gyakorlandó ellenőrzés tulajdonkép
beszédet. A szónok rámutatott Sze- következő:
peni életbelépése, amely ellenőrzést
~~ Nyomor elől a halálba. Simándy
chenyi nagy nemzeti érdemere es
1, A Népszövetségi Bizottságnak a rendelkezésre bocsátott és az álla
alkotó xu
munkára , hívta
Budapestre érkezése uuuui
abból, u
a CVIUUI,
célból, mi bevételekre vonatkozó számítások Janosnó 7 9éves magánzóno Sasár
aiKOLO
,, föl a ma- uuuu^our,
dűlő 12.083. hrszám alatti lakásában
gftiTMR minden réteget,
1 hogy előkészítse a pénzügyi reform felülvizsgálásával kezdik meg.
I Ez mindenesetre tekintélyes mun- a konyhában felakasztotta magát.
— A bíróság felmentette az egri rAszZetes programját.
1 kapiogram. melynek
legnagyobb Azért lett öngyilkos, mert nyomorát
rendzavarokat, A múlt évben több
2. Belső kölcsön kibocsátása.
.......alapszabályainak
. ................... része a nemzetgyűlést is fogja, fog nem bírta elviselni. Holttestét a tör
ízben foglalkoztatta a sajtót az egriI! 3. _
A ____
jegybank
lalkoztatni. Négy-öt törvényjavas vényszéki orvostani intézetbe szál
Agrárbank előtt emelt szobor ellenj. végleges elfogadása.
lították.
rendezett tüntetések ügye. Ezeket a|i 4. Az új bank megalakításáról lat várható ilyenformán, melynek
— Meginérgeste magát. Földes Lipótné
tűnte léseket az ottani ébredők cso szóló javaslatok elfogadása és a tárgyalására és elfogadására a meg uriasszony
a Ilornád u. 32. szám alatti
állapodások szerint a magyar, kor
portja rendezte s a rendőrségnek s bank létesítése.
lakí'sá ismeretlen méreggel megmórgez5. A pénzügyi reform ügyében mány kötelezte magát.
az egri katonai parancsnokságnak
re
magát.
Sú
’yus sérülésével a Rókuserélyesen kellett közbelépnie a
kórb á zba szállj tót tó k.
gvakran ismétlődő tüntetések miatt.
—
Király
Pál
tréningbe állott. A leg
Tavaly áprilisban egy négytagú
— Nagy robbanás Chaikowban,
— A villamosalkalmazottak ölvéntársaság »gy este belekötött at széralékos béremelést követelnek. A Moszkvai jelentés szerint Charkow- kiválóbb hosszutávfutó ntlétánk Király
Píl
ismét
tréningbe
állott, és szorgalma
ügyeletes iisz.be, vitéz Faritas Ist Villamosvasút igazgatósága .január ban, a közéhlmezési hivatal kéteme
ván főhadnagyba, amiért az illetők hóra 15 százalékos béremelést adott letes házában péntek délben egy in készül a marathoni távra. Egyelőre
heienkint
kétszer
15
—
15 km. fut a Hun
ellen eljárást is indítottak. A társa a villamosalkrlmazottaknak, , akik fegyve, kererkdő boltjában
nagy
ság két tagja, Czcnkár Miklós r vá azonban újabb’50 százalékos béreme rebbenás törtónt, amelynek ereje gária körúti pálya mellett levő mező1
ön,
de
még
ebben
a
hónapban áttér a
rosi adóvégrehajtó és Dániel József lést, követelnek. Az alkalmazottak há om emelet padozatát összedöna rendőrségen hevesen kifakadtak körében elkeseredett hangulat xiral- tötte. A bol.ban tartózkodó szemé 42 km.-os távra.
az előállítás miatt s ezért ellenük kü kodik és tiltakozni fognak az ellen, lyek és az üzlet előtt elhaladó fogat
lön eljárás indult a hadsereg tiszti hogy ,a nagymértékű tarifaemelés kocsisa életüket vesztették. Több já Beteg h éüy - sir. Erdélyi Géza
karának megsértése címén. Az ügyet kapcsán‘a közönség részéről állandó rókelő súlyosan megsebesült.
iür.cot mó&cl/a
a héten tárgyalta a budapesti bün- támadásban van részük, bár a nekik
— A Magyar Üsző Szövetség uj vezető* Kati’xa
a FasfB ZCabar-4-ban
tftötörvényszéken Krayscl Miklós adott fizetésemelés soha sincsen i fége. A Magyar Úszó Szövetség vnsárdr. tanácsa, amely a tagadásban lévő arányban a viteldíjak drágításával. I■ nap délelőtt tartotta meg tisztnjitó köz
— öngyilkosság- a Ilácfürdő melvádlottakat bizonyítékok hiánya cí A villamosolknlmazottak kedden dél-, gyűlését Társelnöknek: Dormándy Gézát ’ lett, Vasárnap reggel a Rácfürdő
mén felmentette.
után összvál asztma nyi ülést tartó-1 választották mog. Alclnökök: Dr. Do- mehlctt a Horgony uccuban
egy
munkás egy féri!holttestre akadt,
— A választó! névjegyzékek kiigazítá nak, amelyek az állomások állásfog uöíJi Lró, Grcfl Ödön és llcldl Uruckner íuuiiKUB
sa. A fővárosi választók névjegyzékének lalása alapján megszövegezik az | Alajos, ügyvezető alelnök: Dr. Kehler amelynek fej lövés által szét volt
kiigazításával kapcsolatban a központi . igazgatósághoz és a fővároshoz kül Tibor. Főtitkár: Káday Jenő. Titkárok: , roncsolva. A helyszínre kiszállt
választmány legutóbbi ülésén megválaiz* dendő
ucuuu xuvibviouuuiuvi
memorandumot.. jA memoran- Dr. Kann Ferenc és Kenycr' Alajos. rendőri bizottság megállapította,
í----- - -----A" --.t
küldöttség
Pénztáros: Kelemen Jenő. Az NSC nem hogy minden kétséget kizárólag öntotts az összeíró küldöttségeket, amelyek dumot
szerdán
délelőtt
gyilkosság esete forog fenn. A holtértesülésünk szerint, jövő héten kezdik nyújtja
uvniHn át
á! B-ényi
T?<mvi D*-zső
Dr«i vezért gaz- küldött delegáltat a szövetségbe.
gatónak.,akitől
a
kérdés
sürgős
elin

j testben felismertéi: Bognár Géza 19
rneg a számláló lapok átvizsgálását. A
éves elektrotechnikust, aki szülei
szánilélólapokat január 10-ig kellett be tézését kérik.
j Hara»zíy Micl - íüüiiry Qyuia ji állítása
szerint idegbajban szenveadni az illetékes kerületi elöljáróságok • Tlronhatsxorosan büntetett tolvaj a •
„Pdlnfs ionta Velence"
i dett. Tettét valószínűleg ldegrohanál és az erre a célra kirendelt személy hndbíróság
t
a
PesCC
lía&ao^-ban
előtt.
Novotny
Ede,
volt
tize■
I
mában
követte
el.
zet a számlálólapok feldolgozásával né
tegnap vonta felelősé gre a honvéd I
I — Sárcipőt és hócipőt javít, bőrcipőt
hány napon belül elkészül. Hátráltatja dóst
törvényszéken Babost főhadnagy itélőta-I' — Hirtelen halál a bankirodában. I gummival talpal „L nió“ cipőgyár, Budaaz 1924. évi kiigazítás munkáját az a nácsa. Novotnyt még békében utasították l Rubinok László íőzsdebizományos;
körülmény, hogy a múlt évi kiigazítás |ki Ausztriából, tizenhétszer volt már |I nak a Tőzsdepalota épületében lévő |i pest, ViL, Dohány ucca 16.
alkalmával eszközölt törlések ellen be I büntetve s a kommíin alatt szabadult ki iI irodájában hirtelen összetett és ! — Halálozás, Dr. Kasai Károly Ügyvéd
nyújtott fellebbezéseket a közigazgatási ; a fogságból. Ezúttal lopás miatt került a 'meghalt
Torday István 50 éves nyu- 40 éves korában meghalt. Tometéso ked
i
bíróság csak a napokban intézte el és I bíróság ©ló, amely Novotnyt 1 Shónapi ' galmnzott huszárezredes. A rendőri den d. e. 11 órakor lesz a rákoskereazezek az ügyek ugyancsak a jövő hét fo súlyos börtönre ítélte.
bizottság a halál okául az ezredes ki- I| túr izr. temetőben.
„JUl, régi szívbaját állapította ...
„K. <
Gílyamán érkeznek a központi választ
ujult
meg.
1 ~
— Ht pótlékot használ, akkor Tnogbiz- 'bl>rné tömdeblzományos neje Kaas Ivor
mányhoz.
— Gázol a villamos. Szalag József
A Mcínl-cégnck
Meinl-cégnck , ucca 1. szám alatti lakásán szivenlőtte
— öngyilkos lett egy tőzMhhizo- 25 evés munkást a Köztemető úton ható cégnél vásárolja.
. .
.
.......
ir.arxól
Arrzinnal
Azonnal meghalt. Tettének oka
manyos felesége. Tegnap délelőtt egy villamos halálra gázolta. Aj legnagyobb érdeke, hogy kitűnő pörkölt- . ismeretlen.
*’
egy tőzsdebizományos felesége szí- bonctani intézetbe szállították. — A |I kávéké ver ékeinek minőségét silány pótlékkai
színben
és
ízben
ne
rontsa.
Vásá

venlotte magát és meghalt. A Kaas Teréz körút 17. sz ház előtt egy 6-os
Ivor ucca 41. számú házban . lakik jelzésű villamos Stciner Béléné úri rolja tehát a pótkávét a legközelebbi
Gábor tőzsdebizományos asszonyt elgázolta. Súlyos sérülésé Meinl fióküzletben, ahol pörköltkávé
szükségletét is fedezi.
a feleségével. Vasárnap reggel a fia vel a Rókusba szállították.
tal asszony, amikor férje magára
Erzsébet körút 6.
hagyta, revolverrel szívenlőtte ma
ga! és ni re segítségére sietlek, már
meghalt. Hozzátartozói öngyilkos
A gondos háziasszony pótkávét csak megbízható cég
sága okát nem tudják.
Mihő Ida, ftováry Gyula,
nél vásárol. Kérjen tehát mindig csak saját gyárunkban,
— A hamis útlevéllel való utazna okSándor József,
Faragó Sári,
IrafhaTnisítás. Kocsis Lászlóné kecskenemesített cikóriagyökérből és cukorrépából készített
Virágh Jenő, Fekete Pál
métí lakos 1921-ben férjével együtt ha
mis budapesti bejelentő lap alapján más
Borosa...
névro szóló útlevelet szerzett s ugyanak
kor férjével együtt el ia utazott Récshc.
Tréfa
Az asszony visszatérése után valaki fel
Falusi kisfiú Pesten
jelenti'st főtt ellene s az ügyben a kecsÉnekes tréfa. Irta: Köváry Gyula
kernófi kir. törvényszék ítéletet is hozott.
^Hohhezés folytán az Ügyet pénteken
"rmlra a királyi Ítélőtábla, amely a
no négyhavi büntetését 1 hónapra szállo ta le azzal az indokolással, hogy már
Kassav Mitzky, Nelly Valentin. Far
í’pnnak az útlevélnek a használata is
Ezüstkorondt, fíOO-as és 1000-cs bankót nem csoma
kas Gizi, Urbán Elza, Margarctte
??7,?1<1ratham!aitáR, A tábla számos enygolunk a pótkávéhoz, a ó a ul gondol ftitdó
öardini, Bándy Viktória,
Hella
1,1 o körülményt vett figyelembe.
*
Gaertner, Brocky Manci
hí. lasstony tudja, hogy ex.t safi:» az uru
a* amerikai bevánm^nliségéncíi
rovására
teftnínöh
Cégünk
°rinst. IV .yhingtoni jelentés szerint
Kawkas Trió
ftírneve biztosíték a
ein
átlék kifogás
•
bevándorlási bizottfala' minőségéért, hisz nabiiinít is első
■ Ka Jfffhap a bevándorlás korlátoTáncrendezö: Hajnal Ferenc
Ó1.
törvénytervezetre vorendű érdaftünk, Hagy kitűnő minőségű
s»JÍh2x° 3Ptntíst tárgyalta, amely
pörköítk vé-keverékeinket silány pót
lfionb \ bevándorlók számát az
lékkal ízben és színben na rontsuk,
nem
tövisei4 egres’
Hornya János „Glóbus** nyoniozóválszázalékában állapít1'tinta, Errsóbet-körut 15. Megfigyel laizi,
A.®
évre eaő bevándorSkkepn". "'Zel 3í7-°<W-rő' 1M”#-re
>j fúrnál, nyomoz, helyben, vidéken. TeleBKSJ fm: József 11—18.

Rykav lett
Lenin utőtía
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Bizonytalanság és hapkotíás

vonatösszBötközés

o korona frontján

a kőbányai felső pályaudvaron

— A „Hétfői Napló" tudósítójától. —
Ma reggel 5.30-kor Kőbánya felsőtehor- Az arbltrázsforgatom megkönnyítése megváltoztatja
a tőzsdei helyzetet Is
pályaudvaron súlyos kimenetelű vasúti
szerencsétlenség történt, molynok egy
— A Iliim Napló tudósítójától. —
halálos áldozata és négy könnyebb sebeI A koronaosempészée ügyo immár megsiiltjo van.
Idehaza ezalatt lényeges változások
Néhány hete csak, hogy hasonló vasúti szünt és legföljebb az ügyészség foglal lelznck a külföldi fizetési eszközök hi
katasztrófa történt, a kőbányai nlsóte- kozik a dologgal érdemben, azonban vatalos árfolyamában. Tudvalévőén a
herpályaudvaron, amikor is egy uiun- anélkül, hogy végeredmény ebből a so gyárosok keveslik az exportvaluták át
kásvonat a nyilt pályán veszteglő teher kat hánytorgatott ügyből komoly követ vételi árfolyamát és sokkal nagyobb be
vonat szerelvényének futott neki. Hogy kezmények keletkezhetnének. A kérdést váltási kurzust követelnek. A kormány
a rna reggeli vasúti karambol bekövet megoldották az osztrák devizaközpontlal úgylátszik méltányolja ezt a kérést, ez
kezéséért kit terhel a felelősség, az még megkezdett tárgyalások, amelyeket a azonban lényegesen meg fogja drágí
egyelőre megállapítva nincs, annyi azon jövő héten folytatnak. Mint ismeretes, tani a kereskedelmi életet. Arról van
ban bizonyos, hogy súlyos mulasztás tör az elmúlt héten Budapesten tartózkodott ugyanis szó, hogy a Devizaközpont a
tént a személyzet részéről. A kőbányai Arkauer Gusztáv, az osztrák nemzeti közeli napokban a legkomolyabban „le
pályaudvarokon sűrűn előforduló vasúti bank igazgatója, aki az itteni Deviza építi" a mostani zürichi Auslandskroncszerencsétlenségek miatt szigorú vizsgá központtal és Kállay Tibor pénzügymi- kurzust és a 200-an fölüli kurzust leen
lat indul meg a forgalmat lebonyolító riszterrel a tárgyalásokat folytatta.
személyzet ellen, amely vizsgálat a mai Eredetileg úgy volt, hogy Arkauer szom gedi mindaddig, amíg eléri a belföldi
szerencsétlenség okát, illetve okozóját is baton visszaérkezik Budapestre, hogy az koronaárfolyam paritását. Ennek első
etappja úgylátszik a Devizaközpont leg
meg fogja állapítani. A kora reggeli
órákban történt szerencsétlenségről a osztrákok álláspontját az itteni érdekel utóbbi lépése, amellyel fölemelte a dovitekkel
közölje.
Ügylútszik
Bécsben
ko

zák árait. A Devizaközpontnak ez a lé
következőket tudtuk meg:
Vasárnap reggel 5.35-kor egy teherko moly ellentállásra találtak, ni rt Ar pése kétségtelenül éreztetni fogja hatá
kauer
a
bécsi
megbeszélésekkel
szom

sát a kereskedelemben, ahol az átszámí
csikból álló szerelvény összeütközött,
ugyanazon a sínpáron veszteglő teher- batig nem végzett és így a Hétfői Napló tási kulcsok megnövekedése folytán a
értesülése
szerint
csak
hétfőn
jön
újból
beszerzési és utánpótlási árak tetemesen
vonattal, melynek utolsó kocsijai össze
meg fognak nőni.
törtek. A karambol óriási robajjal tör Budapestre.
A korona frontján eközben a legképtoA jövö héten döntő elhatározások lesz
tént, pillanatok mulvn hangos segély
kiáltások hallatszottak a romokban he lenebb játék folyik Bécsijén. Ott kiala nek a devizapolitika terén. Arkauer viszverő vasuti kocsik alól. Legelsősorban is kult ugyanis egy úgynevezett „zsidó ko szaérkezéee után nyilvánosságra hozzák
az állomás épületéből jöttek ki a szeren rona", amely alatt az ottani zúgkávéházi az új devizarendelotet, amely lényeges
csétlenség színhelyére és a vasuti kocsik korona árfolyamát kell, érteni. Ennek a könnyítéseket fog tartalmazni az érték
romjai alatt heverő szerencsétlenek mén ,,piacnak" a létjogosultsága Bécsben papírok arbitrálása tekintetében. Emiatt
téséhez fogtak. Időközben értesítették a megszűnt, mégis megtörtént csütörtökön sok a panasz tőzsdei körökben is és
montőket, akik két automobillal vonul az, hogy a magyar félhivatalos tudósító nagyrészt ennek tulajdonítják azt is,
tak ki és a sebesülteket olső::o rélyben leközölte ezt a bécsi álkurzust. Ugyan hogy a bécsi tőzsdén az utóbbi napok
részesítették. A szerencsétlenségnek
akkor ugyanis, amikor Budapestre leto- ban lanyha volt az irányzat a magyar
legrafálták ezt az árfolyamot, a bécsi arbitrázspapírokban. Ez természetesen
egy halottja és négy könnyebb se
komoly pénzpiacon a magyar korona irritálja a pesti piac hangulatát is és
besült ja
emelkedett 160-ra, sőt a 170-cs árfolya emiatt nem tud a természetes átértéke
mot is elérte. Immár véglegesnek lehet lési folyamat kitörni és a maga termé
névszerint a következő:
Beck István 35 éves vonatvezető, sú tekinteni, hogy a koronát a 170 bécsi— szetes útján továbbhaladni. Ha hétfő re
kedd ro a devizakérdésben is gyökeres
lyos belső és külső sérüléseket szenve zürichi paritásban stabilizálják.
Ezt lehetővé teszi a Dovizaközpontnak változás lesz, megváltozik a bécsi bank
dett, holtan húzták ki a romok alól. —
Kereisz Mihály 27 éves fűtő, Szőllősi megnőtt devizatartaléka, úgyhogy az és pénzügyi körök hangulata is, amely
József 26 éves fékoző, Vtda József 86 esetleges külföldi támadásokat idejében nek eredménye azután a pesti piac föléves fékező és Hova József 35 éves segéd- vissza tudja verni.
i lendülése lesz.

I

A sebesülteket bekötözték és lakásukra
^állították.
A katasztrófa ügyében a vizsgálat
megindult.

Venizelos
lemond az elnökségről

akkor bodóbjuk
zúiógépbo, moly
mogörll te a ..nyersanyugof újabb r?
botosok előállításúra lumziuilja fd *
Iiobotos bámulatos ngyv’Mnjíi. Bálunk
| tos pontosan éa gyor. nn tanul nyelvelni
es elvégzi azt. a legkülönbözőbb munkúL
m.ro eddig csak nz Ember volt kópJ 1
I Iiobotos érzóknólküll gép és mivel na
gyon kies; az „anyagszükséglete" a lt-.
i olcsóbb és legjobb munkaorő. Cs égv Ili
botos potom KW doll'-rim kerül Evvel
szemben nz Universal Bobots rakta
rában" a történőt kozuotón 237.000 Bob ’
, tos várja a szállítást.
] Egy leikos hölgy az Emborszoretet Li
1 gálának megbízásából jár nz Universal
i Robot* gyártelepén, avval a titkos a'll„|
I hogy a Robotosokat az ,-emhérszcrotet"
nevében fellázítsa. Ez sikoriil is neki A
Robotosok elpusztítják alkotójukat —' „
embereket.
Innen indul cl a dráma és izgalmas
lenyűgöző cselekvény után valami ú) vi
lág, egy jobb, nemesebb élet kontorja
bontakozik ki homályosan és talán ki
elégítetlen űrt hagy a néző lelkében.
Stób Zoltán.

Uz angol mlnUztere^öH
a miinlcásKérdás nemzetközi
renöezéíeÉrt
London, február 2.
Macdonáld miniszterelnök vala
mennyi külügyi képviseletnek uta
sításokat szándékozik kiadni, akik
nek az lesz a feladata, hogy a mun
káskérdéseket kísérjék figyelemmel
és a genfi munkaügyi hivatal nem
zetközi megállapodásainak végre
hajtását szorgalmazzák.
Igazgató : Kadar Miklós
VII., Lrzsébet körút 53

Tsleión: József 78-22
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Hansi Merkel
Táncköltemények

2 Ritschardins

Excentrteus akrobatikus táncok

Panaszkodnak
a pesti pincérek

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

száz vendéget kiszolgál, ezalatt a kony
hához vezető úton naponta huszonöt ki
lométernyi utat tesz mog.
Megtudtuk még, hogy nagyon sok pin
cér kivándorolt. Sokan Párizsba, még
többen Délamorikába mentek. Panasz
kodnak a pesti pincérek ... mennyi pa
nasza lehet akkor a közönségnek.

A postl éjszaka fekete frakkos, vilI lógó plasztromú robotosai, a fürge p nPárizs, február 3. | cárok panaszkodnak. Nagy a sirám, az
Venizelos tegnap a „Chicago Tri 1 elkeseredés. Sok a munka, kevés a kere
büné" athéni jelentése szerint beteg set. Állítólag. Mert a jámbor pesti pol
gár, aki a zöldszí nü feketekávénak ki
ágyából arról értesítette a kor nevezett
léért lefizeti az ezerötszáz ko Capek Károly utópisztikus tő'
mányt, hogy hétfőn véglegesen le
azonkívül, hogy a kávést külön
mond. A kormány bukásának remé ronát,
böző jókívánságokkal látja el, nem fe megdrámájára készül a Uíg
nyében a köztársaságiak már arra ledkezik meg arról som, hogy irigyelje
színház
készülődnek, hogy átveszik a kor I a pincért. A pincért, aki a feketekávé
mányt és kikiált ják a köztársaságot. nál kétszáz korona borravalót kap. Alig
Annak a szellemi áramlatnak utolsó
van olyan kávéházi vendég, aki no hulláma érkezett hozzánk, mely enorjrőRÖút JRezstf ttomé dl Ja
töprengett volna már azon, hogy vájjon gikusan és szuggesztíven kórt polgárjo
mennyit is keres a pincér. Ereo az örök got a ma színpadán. A modern és ultra
problémára akartunk feleletet kapni, modem irodalmi formák és mondani
mikor megkérdeztük egy körúti kávé valók hivei, még nem igen találták meg
a módot, hogy a színpadot meghódítva,
ház főpincérét.
Dajbukát Ilona és Bársony István
— Rettenetes a helyzetünk — kezdte a ezt irodalmi elveiknek agltációs fóru
vondégfollóptével
„főúr". — A közönség nem is hiszi, mává tegyék, de mindjobban harcolva
hogy mennyi panaszkodni valónk van. és harc közben engedményeket adva el
a Pesti Kabaré bán
Tessék csak meghallgat.tr! Először is a érték azt, hogy — a lelkes fiatalok pró
jövedelem. Egy pesti főpincér, ha jól bálkozásain felül — már komoly szín
T férliruhákai, cgycniuhAkat megy, keres egy napon hetvenezer ko házi szakemberek is lehetségesnek tart
W ■WAmMI ■ lakns.m vésze*. LA«Ar, ronát. Egészen biztos, hogy ebből le ják az „új drámát" színházaikba beboNépszínház ucca 18. uám, leletén: József 42—79 lehet számítani két kávé, egy-kót hab, csátani.
tíz különcukor, egy-két pohár likőr
A Vígszínház erősen készül Capek Ká
„bliccelést". Ez kitesz tíz-tizenkótozer roly R. U. R. (Rossum Universal
koronát. Hol van most még, kérem, az Robottá
című
utópisztikus tömeg
edénytörés, n hitel, illetve a hitelnek az drámájára. Ez két szempontból rendkí
a része, ami sohasem folyik be. Szóval
vül
érdekes.
Az
első,
hogy Capek Ká
nem a lcgrózsásabb a helyzetünk.
roly cseh író és háborít után ez az első
Ezt mondják a'„főurak".
A k'szolga ló pincérek még szomorúb cseh színdarab, mely magyar színpadon
ban beszélnek. Ugyanebben a kávéház-1 színre kerülhet. A másik szempont iro- I
dalmi. A Vígszínház klasszikusnak in
bán azt mondja egy pincér:
„kísérletez" új
—«A főpincéroknek mihozzánk képest duló
. - színpada
. - . . először
x
igazán nem sok panaszkodni valójuK ”t»kon ^áró r m va ’
van. ök megkeresik a maguk ötven hat- I Capek Károly drámája az „Universal
varezer koronájukat. De mi kérem, mi, Robots" gyártelepén játszódik le. Hosszú
nldk órákon át lótunk-futunk és türjtik kutatás utón sikerült ogy tudósnak inega vendégek szekatúráját, még a felét fejteni a terméket titkát, sőt azt tőké
sem keressük mog. Furcsa szokása pél- létesíteni: embereket alkotni, kik csak dob
dóul a közönségnek, hogy a főpincérnek goznak. Robotosok ezek lélok ó« ideg
sokkal több borravalót ad. mint minő nélkül. Ez a tudós loutánoztn a tennékünk, l’odig a föplnc r csak zaebretoszl szetet és emborformájára alkotott Ilobon pénzt, mi pedig... hogy mi mennyit fosokat, miket azután gyári úton tízezer
dolgozunk, arról nem is lőhet beülni. számra állít elő az ..Universal Robots".
Hiszen ogy kiszolgáló pincér, amíg két- A Robotoe húsz év alatt „elhasználódik", |
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Tiser Lily
Stepptáncosnö

Somogyi
Adrién
Operaénekosnö m. v.
Andrea és Theo

The famous novelty Danzing Akt

Raul Steinitz

a legjobb német Improvizátor és
pszihologus in. v.

Originai Spiras
a „17-os hordár8 című jelenetben
Fröhllch Károly a Bárban a legújabb

slágerekkel
Minden kedden, csütörtökön és
szombaton reggel 5 óráig nyitva

Meglepő árakat fizetek

viselt fér'jtrzi fi áA ért
Wertbeimer, Gr. Ziuhy Jenő u. 23. Tolofon 165-23

Ff. iUmmflivészQt
sxenrúCKói’n
február 8-án főn l
V?

»

■ ó, \

Fiz ördög
Molnár Ferenc

diadalmas szítimfí: e.
az amerikai Pál he felvételében az

Urániában
Projeelograph-fdm
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Gámpalázam oan
írta: Aknay Vilma

DARVAS LILI és BALÓ ELEMÉR
öt év óta játszom a Burgszínhézoan,
Van az Unió-színházaknak ugyanis
Sopronba mennek vendégsze Bécsben. Azt mondja a rendezőm és
egy nagyon csinos, jóképű művésze,
Herter'.ch,
a direktorom, hogy rutinos
repelni.
aki két dologról híres. Először arról,
vagyok s most, hogy ennek az ország
hogy a borsólevest folyton kifogá FODOR LÁSZLÓ
nak határát átléptem ég számomra új,
új darabját, a Jószívű áLSszony-t magyar színpadon fogok felépni, beval
solja, másodszor, hogy a feje tete
Varsányi Irénnel a címszerepben lom őszintén lámpalázam van.
jén egy árva hajszálacska sincs.
március közepe felé mutatja be
Vagyis a mi derék művészünknek
A bécsi Burgszínház Theater parée-in
a Vígszínház.
a feje olyan, mint a tenger sima
megjelentek néhanapján a világ min
SMouirít tükre. A művész úr most két szín
den részéből való előkelőségek. Bántani
A SCALA-SZÍNHAZAT,
is én ezt. A színész játsszon magának,
házban játszik-, a Magyarban, meg
úgy hírl’1’, az Unió a nyárra partnereinek, a színpadnak és ne a kö
az Andrássy-útiban. A bőkezű Unió-1
ismét bérbeveszi és ott egy zönségnek. Most azonban, hogy meg
krAjc erak, elhallgatom.
tói a két. szerepre kapott egy paró- (
nagy francia revüt mutat érkeztem Pestre és fel fogok lépni a
~ tfqy roll, hogy Bitiéi' Irén kát, amely dús hajfürtéivel pompa- j
majd be.
Renaissance Színházban, úgy érzem
"február végéig lenn marad san odasímul fejebúbjára. A mű-1
magam, mir.t amikor öt esztendővel ez
Abbáziában, a. gyönyörű olasz ég vész úr a parókát már napközben is ( 8ARKADI ALADÁR
előtt
először léptem fel.
felveszi
és
a
minap,
így,
megnöve

alatt tegnap azonban egész várat
leszerződött a Vígszínházhoz és
őszintén bevallom, lámpalázam van.
lanul távirat jött tőle, amelyben je kedett, csillag a.nnai hajjal ült a teelőször az R. U. R.-ben lép fel.
Soha
életemben nem játszottam még
le <1; hogy vasárnap este meger.ee- TU&llOTUl-l
rézkörúti kávéházban. Az ISTH-Cl
ismerősök
VSOK
VQXTtÍ1
magyarul. Beszélek, írok, olvasok ma
si'i. Budapestre és hétfőn már át is persze szerfölött csodálkoztak, hogy lOKZb^AE.
gyarul,
sőt azt mondhatnám, hogy ma
Forray
Rózsi
is
visszaszer

i-c-’t
Poinpodour-bcli
szerepel. egyetlen egy nap alatt hogy meg
ződik az Unióhoz, férjével gyarul gondolkodom még a német szín
Perire a színházban nagy örömmel nőtt ami barátunk haja; csodálkozá
padon
is
és mégis, most egy kicsit félve
együtt.
foaad'ák. Billen szűkszavú táviratát suk azonban nem tartott sokáig,
gondolok arra a pőrére, amikor új kör
és azóta vagy a sürgés-forgás Btl- mert egyszerre a pincér a poharas TARNAY ERNŐ
nyezetben,
új közönség előtt, magyarul
fer etsőcmeleti öltözőjében, , amely- iálcával megérintette
........... w ~
— fejét
a .........
művész
lesz, több, mint bizonyos, a Ma kell majd szótanom. Azt hiszom, nem lesz
nek falát új tapétával, borítják be és a paróka zsupsz, leesett a földre,
gyar Színház igazgatója.
semmi
baj.
és egy hatalmas állócsillárt szögez-1 Képzelhető a színész szörnyű hely
Örülök, hogy Pestre jöhetek. Rég! vá
nek á pia fórra. A ben fent esek, már zetc, amikor egy pillanat alatt való- SZABOLCS ERNŐ
gyam. régi alpom teljesült be és most
mint például én is, tudják, hogy sággal azt érezte, hogy feje teteje
a jövő héten Becsbe utazik, megígérem, hogy premier utfin is elírom
Biliért tulajdonképpen nem is a úiból
........ ragyogni kezd, mint maga az
hogy Lehfir Ferenccel meg majd érzéseimet, amelyek azt hiszem,
Pompadour, hanem Lehár operettje, öreg
orCg nap. jKülönösebb baj nem lett
beszélje a „Clo-Clo" előadásá úgy érzem, boldogok lesznek.
u Clo-Clo hozza haza, amelynek ..
a dologból, mert néhány pillanat
nak részleteit. Az operett lib
próbáit rövidesen megkezdik, bár a múlva hamar fölkapta a. földről haj
rettóját Harsányi Zsolt for
Pompodour még mindig zsúfolt, há fürtjeit és újból fejére illesztette
• „A vörös miliőm** Darvas Lilivel.
dítja.
zal: előtt megy. A Clo-Clo címszere- Azóta azonban, hogy a szerencsétMolnár Ferenc' költői színjátékét, mely
vét fogja játszani Biller és mellette lenség még egyszer meg ne eshessek,
nek utolsó előadásai táblás házak előtt
fíalmay, Ujváry és alkalmasint egy kis szintéi ikonná1 odalaíuisztja
• Ibsen-bemutatő Forgícs Rózsi folytak, most. Darvas Lili visszatéréso
Góth Sándor játszanak nagyobb « parókái a fejéhez,
Kamaraszínházában. Vasárnap dél ntán, a Magyar Színház jövő hét csü
szerepeket. Az eddigi tervek sze- 1
után mutatta be Forgács Bózsi Ka törtökétől kezdve tíz egymást követő
rint a bonviván Kompőthy Gyula
— Gyerünk, gyerünk, nincs időm.
maraszínháza Ibsen „Bosmersholsn" előadásban újból műsorára tűzte a.
les:, így hát nem felel meg a való
című színmüvét. A közönség: iimn nagysikerű darabot, melynek tegnap
ságnak az a hír, hogy a színház i — Sietek, sietek, csak ne legyen tü- melegen fogadta az előadást es külö- előtti Burg-srínházbeli bemutatója a
igatgatóscíga a Clo-Clo bonviván relmetlen. Tudja-e például, hogy Lá- 1 nősen Forgács Rózsi, Doktor Jánoa világhírű szerző folytonos ünneplése
szerepének eljátszására akarja n bass Juci tizennégy vadonatúj gyö- C3 Koloss Ernő játékának tapsolt, körben folyt le. „A vörös malom" a
Tolmy nevű vidéki bonvivrínt fef.1 Woru ruhát kap a „Bacehus-ej be- sokat. Az Ibscn-darabot Balog Vil Jövő héten tehát csütörtök, péntek,
lioini. Tolnapt valóban fethomik ^alóiara, de ex mea semmi, mert ma fordította.
| szombaton és vasárnap este,, továbbá va
Pestre, de csak asért, hapn a bon- ,« hr-en^an vadonatu, at/onybrü | • A Vígszínház e hetét természeteden a sárnap délután 8 órai kezdettel mérsé
ruhához tizennégy gyönyörű kala színház legfrissebb sikere, a Lctóflcolt kelt hdyárak mellett kerül színre, mind
twanok szamát szaporítsák.
pot is vásárolt számára a gavallér ember dominálja. Bourdtt nagyhatású annyiszor Darvas Lilivel Mi ni a szóró-.
Mi ftfr van még!
__
........
...........
....... hogy a Tag drámája mellett két est (kedd és szom pébon. Hétfőn és kedden Szenes Béla
színház,
ts_ azt
tudja,
-Elmondtam a múltkor, hogy'színház őszülő szereímcs-szszínésze bat) jut a kabarénak, csütörtökön pedig szellemes vígjátéka, a „Holdvil-'
— -g“.
Vaály Ilonának ellopták ^gyönyörű nemsokára a házasság jármába a Királyt adják. Vasárnap délután hosz- szerdán Hans Müller nagyhatású drá
bundáját. Maga persze azt hitte, ; MfÍG fejét, és azt tudja-e, hogy a szabb szünet' ntán az ördögöt, Molnár mája, a „Tür«k" Jroriil színre.
hogy Vaály siránkozni fog a bunda Diana Lujza-szinház szerelmesszívű Ferenc diadalmas vígjátékét adják.
• Somogyi Erz'ébet a Búzakalász ban
beleszeretett part-1 • Míhályiné két lánya. Bús Fekete az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb fel
elvesztése miatt. Mit. mondjak ma- bonvivánja újból
:';7
gánald Vaály egy könnyet sem. ej- serébe! Mar tudniillik fintlítini
egyizben volt{■ László nagysikerű és mulatságos víg tűntet. Nyiltszíni tapsok hosszú sora ün
tett, ellenben magához kérette a de- szerelmes, most csak fölújitottak a játéka a jövő héten hétfőn, kedden, nepli minden esto ezt a most feltűnt
tektíveket, akik az ügyben, nyomoz- vígjátékot. Mert, hogy most Pesten csütörtökön, pénteken és vasárnap tető naíva-espdát.
• Népszínmű-előadások a Blaha Lujzatak és a következőket mondta nekik: G XeB.r{zc.k ,Va^ulk
lni^. kerül színre a Belvárosi Színházban,
' például tudja bizonyára azt is, hogy
srfnhávhan. Jövő vasárnap, február
„Kérem, uraim, önöket azért küld a Magyar Színház a ..Hivatalnok mindannyiszor a bemutató kitűnő sze 10-én délután 3 órakor mérsékelt holyrep
osztásában.
Szerdán
és
szombaton
a
ték biztos hozzám, hogy a bunda urak" felújítására készül, amelyben
Feydcau-vlgjúfékot, „Nem árak mellett népszínmű-előadás lesz a
ügyben nyomozzanak. Én pedig, annakidején a Bátkay Mártonnak mulatságos
meg az uramat** adják. Vasár Blaha Lujza-színházban. ■ Színrekcrül
mint károsult, arra kérem önö- olyan diadalmas sikerei voltak. csalom
nap délután a 200-ík előadáshoz köze Rákosi Jenő népszerű és kedves nép
hogy az Isten szerelmére ne l1OTn
oac8l most
mosv is
1S nuíKay
Both bácsi
Bátkay murion
Márton ledő ..Kékszakái! nyolcadik felesége" színműve az ..Éjjel az erdőn", amelynek
tegyenek egy lépést se a bunda vesz, sut q
fogja
rendezni
is
a
darau ivyjii renurum is u uurur van műsoron. A délutáni előadások 8 főszerepeit, Vaály Ilona, Berczelly
visszaszerzése érdekében."
b
;. Hát
"j; azt• tudja-e,
•
\bot.
hogy Zerkovitz órakor kezdődnek és mérsékelt he’y- Magda, Rnzr iyai Ilona, Sz’rmai, Abo
nyi, Tamás. Matány és Tihanyi j'Isszák.
~t milyen
nagy
sikerei van- árúak.
A detektívek e nem várt és szokat- Bélának
..... ...............
............................
• IVrczy Ernő a Rnzakslász-ban pom
lan kijelentésre persze elálmélkod- nak Olaszországban! Mondta is a
• A Városi Színház e heti változatos pás
zseníri-figurái ak legjobbjával deríti
tak, később azonban Vaály Ilona derék mester:
műsorén a legkedveltebb operák uralkodjókedvre a körönsé.' et.
i^egmagyarázta nekik, hogy neki
„Látjátok-C. egyszer már v^l'rsn is nak. Hétfőn a rendkívül nagy sikert ara
•
A „Mézeskalács" jubllrtrls előadása,
tulajdonképpen nem a régi bunda
fan olyan lírom, amií ?1CK1 Kt/isiól főtt Sába királynője, kedden Aquila Ad- Ernőd Tamás—Szirmai Albert „Mézosmegszerzésére van szüksége, hanem
Irr Adolina vend\felléptévcl Mignon.
kérck kölcsön!"
kaláes"
című daljátéka, moly szín
égy új bundára, amelyet addig nem
csütörtökön Németh Mária, Hágnál Il magyar poézisével
és gyönyörű dalai
kaphat meg, amíg a régit épségben | — Mi újság a színházakban!
ma, Ocsltay, Pusztai és Székely fellépté val estéről-csférő meghódítja
a Király
egészségben hordja. A detektí | — Sok. baj van az idén, meri ez a vel a zsúfolt házakat vonzó Trubodür,
színházat
zsúfolásig
megtöltő közönsóvek elmosolyodtak és azóta — mint
vasárnap este Faust, melyben Pogány go, hétfőn 50-ik előadásához
érkezik
te
huncut
pesti
közönség
olyan
válogai
hallom
fekete pápaszemet tesz
György énekli először a címszerepet, jövő
is minden este színrokoriil a
lek a szemükre, amikor Vaály bun t-ós lett, hogy semmi sem tetszik hétfőn pedig a Bohémélet került előadás azontúl
jövő
héten.
Vasárnap
délután
a
„Bajaiucki. így hát minden színházban új \ ra Aquila Adler Adelina vendé/fellépté
dáidnak keresésére indulnak.
\ darabot próbálnak, hogy abban az i vel. Érdekes estélye lesz szombaton a dér" korül színre S órakor mérsékelt
— Továbbá?...
| esetben, ha a régi darab már senki-1 színháznak, amikor két meló íránia, a helyárakkal.
• Táray Ferenc a Bnrakalász-b*n egy
-- l—.cv a héíen vagy Itncagás nek sem fog kelteni, készen álljon a Tükör te a Hasis egy estén kerül színreJ
szerre meghódította a budapesti közön
'dtt az egyik körúti kávéházban. bemutató. A Nemzeti Színházban a Bajor Gizivel, Plasinsslcy Pepi cd és Dal séget
és a művésztársadalmat, melynek
„Mizantróp" -ra. meg az „Ocdipus""-ra noki dr.-ral a főszerepekben. Az operet
készülnek, a fícnaissance-Színhdz- tet képviseli szerdán a 25 esb'.i jubiláltL legnevezetesebb alakjai közé került.
• Az Andrássy úti Színház Jövő hetét
ban a „Hárem""-re, a Belvárosi Szín Menyasszonyháború, vasárnap délután a’
házban a „Fehér és Feketé“-re, a 101-edszer színrckcrülő Hamburgi meny is a nagysikerű januári műsor darabVígszínházban „Capeh R. U. B." című asszony. Pénteken a Nemzeti Színház, jai, tréfái, mr.g'inszámai töltik b<\
darabjára, amelyet gépemberek ját vendégtelléptével a Falu rossza teszii ugyanezt a műsort ismétlik vasárnap
délután is 8'/i ómkor, mérsékelt hely
szanak végig, a Blaha Lujza-Szin- teljessé a rendkívül színes m><aort.
EM
hdzba nemsokára belovagol a „Fe • Móricz Zsigmond a Bnzakalász-ban árakkal.
• Simonyl Mária a Ruzaknlász-ban
kete Huszár", a Városi Színház pe legjelentékenyebb és legmélyebb színpadi
ÉPSÉG
dig a „Bacchus-éj"-t hozza, utáiui pe l alkotását írta meg. Zsúfolt házak tapsol- megrendítő és szár, színben játezó nl.nkításúval
nagyszerű művészi pályájádig Smetana cseh muzsikus „Kölcsön | jak a Búzakalász szenzációs hatásait a
1 nak nevezetes állomásához ért el.
kért menyasszony" című vígoperá i Benaissanee-Színháthan.
ífrmjí-láidill ; K'Vai-.nc . IS. “
jának bemutatóját tartja meg. Ao, I • A pompadonr hete lesz a Főváros' | ptM ■nWMSEttWsB rcle*onsz.1m: 14-22.
nézze, majd elfelejtem mondani, upercitszinnaz
Kuveisesu hete
nei» ib
Operetfszínház következő
is.. ru«»
Fali' .4 ott *■ Ite. harcit fa I ptveli Az éjiéi
hogy újra felmerült a Jókai téri Leo világhírű operettje, amelynek elm- omlás. Dér Hscher und setn Solin Kezdeted-kor
árad a valódi
színház terve, és amennyiben a ható- szerepében Fedők Sári egyik legnagyobb
ságok nem gördítenek akadályokat sikerét aratta, a jövő héten érkezik meg
a színház építése elé, a jövő szezon n 75.^ előadás jubileumához. A délutáni
efcjpit új színházzal lesz gazdagabb előadások műsorát a Húrom grácia tölti
a budapesti közönség. Végezetül még be.
azt elmondom magának, hogy né-, • „a balra szíta" 25-ik előadása.
minden esle fellép a
sósborszeitbSl
hány nappal azelőtt az a hir terpedt fitranss Oszkár gyönyörű zenéjű operettje, „A
«z<ta",
amely
el. hogy Titkos Hona leszerződik a -----* -balga
-- -----------------4X~*jövő hé
I Ki, palack ára.... l.MQK
Vígszínházhoz. Ez a hir nem felel ten is teljesen betölti a Blaha Lnjza‘Közép palack Ara. 3.7# ®K
.meg a valóságnak, mert véletlenül színház műsorát, kedden 25-ik előadá
1 nagy palackira ..7.4*® K
éppen Titkos Hona fit. aki a világ sához érkezik. Minden ásta Somogyi
Teréz körűt 46. wr. Kerdeíe 8 órakor
Tdeíón:65 M
ért sem. hagyná ott régi direkcióját. Nnsl. Harmath Hilda, Bossnyai Ilona,
Jelenlegi szorzéwém; 370Ö
0 igazán örök hűséget esküdött a.’ László. Tamás, Dénes Oszkár játsszák
ia
darab
CTezervpelt
1 Uniónak. '

I

B3ANA

NAGYEKDRE

TsrfckMSzinpaiíjn

A

jtirroi krplo

8

<rFi’m és 9TTozi
• Február 9-fől Ördög ar Urániában —
Projectograph-film.
• Bemutató az Omniában. Vasárnap
rendezte ' második országos bemutatóját
n Magyar Osztrák Filmipari Rt. az Om
illában, zsúfolt sz, ksorok előtt.. A. b. mu
tató érdokoHs-'gét növolto a legújabb Unriolnhe ■Valón tinó kép. ríme az Ifjú mo
hai adzsa, rcjtelmoR íllmjá4ék 8 fnl vonás
ban. Hogy miként játszik nz iame -f fllmhtar, milyen tündöklő cartnrre Wanda
Haivlcy, arról maga a film beszélhetne.
A másik újdonság a Rabahcrceg 5 felvo
násban. kedves gyerm&kmoso, megható
és a három gyermekszereplő olyan nagy
szerűen .érti feladatát, hogy a film már
azért is nagysikerű, hátha még a felvé
telekről és a rendezésről if. elmondanánk
azt a sok jót, - mit a Magyar-Osztrák
Filmipar itt. javára könyvelhetünk el, a
Jegnjabb Paraumont attrakciók, rf.
• Február 9-től Ördög az Urániában —
Projeetograph-fllm.
• Fnr’<asüvöltés — filmregény a rejtelmos Tlbet fenslkjaln, továbbá tudomá
nyos expeditió a Mont Blnnc csúcsán
egyedül nz Urániában kerül bemutatásra
5, %7, */»9 és 10.10 órakor.
• Február 9-től ördög az Urániában —
Projectogri’! h-íllm.
• A le&ujqbb Rádius filmek. A Rádius
filmeket megkedvelte a közönség. A mos
tani, a legújabb a Lehetetlen asszony cí
mű, szóps ikerrel fut a Corvin-színház'
bán, Glória Seansonnal, Conrad Nagellal
és Mickey Mooreval a főszerepekben. Pa
raumont film, amely bátran összehason
lítható akármelyik külföldi filmmel,
amely egyaránt dicséretet érdomol. A
Rádius Filmipari Rt. Igazgatója Kovács
Emil méltán megérdemli azt a szerctetot
amellyel a pesti mozisok körülveszik ki
tűnő filmjeiért. A Rádius meglepetést
tartogat február R-ra, amikor is a Royal
Apolló és Omnla mozgószinházakban
megjelentiíi legújabb Paramount film
jeit., elme a Nászhajó, (Párbaj egy asziszonyért). Romai tlkus filinjáték 8 felvo
násban. Szereplői: Botty Compson és
Bért. Lytell az ismert íllmatarok, akik
1. gujabb szerepükben ismételten brillí
rozni fognak. A Rádius film attrakciói,
mint a többiek, úgy a. legújabbak is
olyan zajos tetszésnyilvánításban fognak
részesülni, hogy lohol, a mozik prolon
gálni fogják.
: • Uránia — Farkasüvttltés filmregény a
rejtelmes Tlbet fensikjain — továbbá a
Mont Bano csúcsán — mindennap 5, %7,
’.sO ÓK 10.10 órakor.
• Megérkezett az Ördög. Molnár Ferenc
kitűnő
színmüvo
az
Ördög, fil
men is megjelenik. Február -Ótól nz
Uránia játssza egy hétig, február 15-től
pedig a Tivoli mozgó. A Projcctograph
Film Rt. kitűnő dramaturgjának: Mihály
Istvánnak, nz ismert, knbaréirónak ötle
tes felirat ni garantálják a film sikerét,
amely siker a szakbemutatón már lezaj
lott annak idején.
• február 9-tűl Ördög az Urániában —
Projectograph film.
• Kelet-mozgó, (Baross tér, telefon Jó
zsef 142—09.) hétfőtől-—szerdáig: Velencei
kalmár és a Három pofon, csütörtöktől—
vasárnapig: Egy dollár és a kisérő mű
sor. Előadások 5—7—9, ünnepnap 3—5—7
és 9 órakor.

4-6 óráié a Magyar Altolánoa HitOlh„n!.
pérr.tnrAnál gyakorolható. Az új ri..
ayov tóU -24. 6vrc
,0
rc-dekdarabok nem bocsáttatnak ki.
A Kopetzky-y ár megkezdte íím>.
met. Arroj en, .Uünk. !l0py „
pelzk.v-Ryiír csütörtökön megkezdte
üzemet, hkyeloro a fonoda és szövő, , L"?.'.1.1, !".<'«■• <1? hamarosan a vál
lalat többi üzemében is megkezdődik
0 W-AHrs. ..Kopetzky egyel,',,,
szövőszékét es 9 fonógépet helyez
üzembe.
X Újpesti Üveggyár Rt. n]nc)y ta .
2.4 milliárd alaptőkével alakult, a legkf
válóbb német szaké <- 1: tervei szerint el
készült és a közeljövőben megkezdi
A pillanatnyi spekuláció is rontja az árkif^Jlódés! — gyártást. Elsősorban n Just-lele izzólám
I
nagy ár üvegburaszükst'"letét fogja fedezd
FüggetlenStsPk magunkat a bécsi tózfd^tö!
| ni ér. ezenkívül ellátja üvoganyaggal a
Tietek óta a legteljesebb sötétségben közönségében. Egy elhibázott, — nem Marr-ar Müsz. rüveggyár rt.-t is, amely
tarogaíódzunk és képtel ónok vagyunk a akarjuk mondani hamis — bécsi jelentés utóbbi 500 millió alaptőkével tavaly ala
mindinkább súlvasabbá váló káoszból ki- megfordítja az egész helyzetet. Különö kult.
e-ickélr.i. Egymásután kerülnek nap1- sen láttuk ezt a koronakontremin idejé
1921-iki belépőjegy nélkül hétfőn
rondro .olynn közgazdasági problémák, ben, amikor valóban mindenki a bécsi már senkit sem bocsátanak a tőzs
amelyek sikertelen vagy félmegoldása híreket leste.
dei erem be.
teszi bizonytalanná a tőzsdei helyzetet.
Ha a budapesti tőzsde csak némileg
X A Szász Oszkár A'asinari Rt. é? a
Amikor hetekkel ezelőtt a belső kölcsön független volna és reagálna a hazai ese Mobil Bank. A Mobil Bank a Szász Osz
nel kapcsolatban a bankok egymás kö ményekre, a fokozódó drágaságra, a le kár Vasipari és Vashereskcdehni Rész,
zött elhatározták az alaptőkeemelési ti hetetlen gazdasági és megélhetési viszo vény társaságot érdokkörého vonta. Ennek
lalmat, mindenki azt hitte, hogy a rész- nyokra, úgy a tőzsdei forgalom, is más
a Szász Oszkár Vas
vérylnfláció mo'ggátlása fogja a tőzsdei irányt, venne. A nagybankok is kétség folyományaképpen
ipari és Vadkereskedelmi llt. legutóbb
helyzet jobbraforduldsút előmozdítani. telenül sok bajnak az okozói, hisz ők megtartóit közgyűlésén Fónagy Aladárt,
Ez sem történt meg és egypár napos ál- hagyják a kisspekulációt magára és sa a Mobil Bank elnökét és TVeiss Miksa gk
hossz fellángolása után azt láttuk, hogy ját. érdekeiket is elhanyagolják.
pészmérnököt, a Fischer Simon és Tár
igen sokan újból bajba estek és túlzott
sai Részvénytársaság igazgatóját beváHiányzik a kormányrúd, az irányító
angazsir. ónokkal tették, elviselhetetlenné
lasztotta a vállalat igazgatóságába.
szellem,
a
kezdeményezés
saját helyzetüket.
A külföldi kölcsönről egyidoig rossz és csak így lehetséges, hogy napokon ke
Kiadja:
hírek érkeztek, hamis és ál híreket ter resztül egyes 20.000 korona körüli kis
A. „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat.
jesztettek a „bennfentesek" és ekkor új bankpapírok körül izgul mindenki, ami
ból úgy látszott, hogy „hossz lesz" ór kor milliárdos értékek annyit som érnek,
csodálatosan éppen ellenkező arányban mint saját termelésű áruk egy kis há
fejlődött a tőzsde. Azután vártuk Káilay nyada. Ma-holnap ogy-ogy malornpapír
hazaérkezését és ezzel a helyzet javulá kevesebbet ér, mint egy félzsák liszt, egy
bank- és tözsdébizományosok
sát és íme — kiütött „a koronabotrány" sörpapír kövesebbet, mint egy kis hordó
Hur.yacil-tér 1. sz. Telefon: 81-40
Nagy Emil beavatkozott nz ügybe, Mécs sör. egy közlekedési papír értéke ki
Értékpapírok vétele és eladásai
szabadulni igyekezett magyar papírjai sebb, mint egy kocsi kereke. Még egy
tól, erre idehaza is adlak és legföljebb csomó hasonlatot lehetne fölhozni és ne
KosztpénsüzSetek
csuk néhány helyi papírban volt némi vetni lehetne ezon, ha nem volna olyan
e!6ny6« lebonyolítása
üzlet.
tragikus, mert az értékpapírokba fekte
Ilyen körülmények között a tőzsdo tett vagyon aránylag ma sokkal kisebb,
olyan helyzetbo került, amilyenben volt mint, júliusban volt. Ügy a valuta, mint
a múlt év augusztuséiban, a háromhetes az árúvagyonkpnzervulás sokkal eredmé
szünet közben. Ma szintén
nyesebb volt, mint a tőzsdei elhelyezke
dés. A közönség ezért bizonyos tartózko
ik
nem tudja senki, hogy mi lesz, sen*
dással viseltetik a további vásárlások
ki sem tudja az okát megtalálni a
iránt és ez lesz a fő oka annak, hogy ha
mostani bizonytalan helyzetűek
a tőzsdei konjunktúra csak némileg ab
és nagy általánosságban az üzlet telje bahagy, a tőzsdo közönsége tetemesen
Professzorok, orvosok, ápolónők, 82Üszü
|
sen fennakadt olyan okok miatt, amelye meg fog csappanni. Igaz, hogy többet ér
rafc, I
lésznők, eqyctemcli, klinikák, kórházak,
ket senki sem ismer.
n termelő munka, de tekintetbe véve az
szanatóriumok és akik mái*
Ezalatt a kisspekuldció kiveszi a ré ország lakosságának jövedelmét, immár
cffl/fizei* megpróbálták
szét a mostani bizonytalanságból. „Üzlet" elfogadott igazság az, hogy a lakosság
mindösszo abban jut. kifejozésre, hogy főjővedóimét a tőzsdéből merítette, en
egyes ügynökök kihasználva a pillanat nek a révén ruházkodott, szerezte be őszi
nyi helyzetet vesznek és eladnak. Egyik és téli szükségletét és ma ott vagyunk,
vesz valamit 110 körül és a következő öt hogy
percben eladja 112-árt, hogy azután pár
kisemberek és a középosztály va
perc múlva újból 108-ért megvegye. Eb a
ben áll az egész üzlet, úgy a tőzsdei for gyonkája részben elúszott, részben
összezsugorodott.
galomban, mint természetesen a magán
Hogy ebből a kínos helyzetből mikor legelőnyösebb kihelyezésre elfogad- és
forgalomban, amely rendszerint szilárd,
hogy azután bz üzleti idő alatt, éppen az jön a kiút azt senki nem tudhatja és tözsdol megbízásokat poníosen eszközöl
ellenkezője legyen.
ezért meg a legrégibb tőzsdei rókák sem a Magyar Köztisztviselők
Nehéz prognózisba bocsátkozni, amikor tudnak és mernefc prognózisba. bocsát és ftílami flikaimazolfak
Béesbon sem élőnk, inkább tartózkodó az kozni. Alaphangulat, mint máskor lenni
Takarékpénztára R.-T.
üzlet. Már pedig a pesti tőzsde — sajnos szokott, most nincs, valamilyen várat
— ma inkább teszi magát függővé Bócr- lan esemény hozza meg a hosszt, vagy Budapest, Vsl., Rékécxl ul 76.sí.
től, mint régebben. Semmi inicintíva, kinyújtja a besszt vagy, ha úgy tetszik, Col’denffii Blútipeil
Jözscl 60-4.', 133—33
semmi önállóság nincs ma a pesti tőzsde a „tartott" tőzsdei helyzetet.
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Hétfőn új négynapos üzletperió- j
dús indul meg. amelynek fizetőnápja '
február 21-ike.
X A Magyár-Caeh Iparbank Rt. alaptőkefölemelése. A Magyar-Csch Ipar
bank llt. rendkívüli közgyűlése a leg
nagyobb kegyelettel és hálával emlé
kezett meg elhúuyt nlelniikéről, Konn
Albert Bódogról és annak az intézet
fejlesztése körül szerzett rendkívül' ér
Kezdete • órakor
demelt jegyzőkönyvileg mojförkí tette.
Ezután alaptőkefclomolés'ét 700,000.000
lesét körút 4o
Telefön 65-54
koronáról ogymilliárdra
elhatározta.
Minden 7 régi részvényre 2 új részvény
KiA lv- ker • hányt ucca 31
vehető át az intézőt V., Nádor uccu 6.
El I IllOaSO le.cfói'.szAm: 118—33
Hétlö'ftl szerdáig: Tekeri mtdwe. A szeton szám alatti pénztáránál f. hó 31-től
legmulatságosalib Hnreld Llo--d filmje Mihály február 9-ig bezárólag, kizárólag d. u.
István ö letcs felirataival
4—6 óra között, részvényenként. 11.000
korona egyidejű lefizetése ellenében. Az
elővételi jog ideiglenes részvényelismervónyek után nem gyakrolható és ezért
a legutolsó kibocsátásból még forgalom

Meíwn Vilma
tlaw Endre-Saiomon Béla
a
Teréz-körűtl Színpadon!

Budapest, hétfő, fehniír 4,

ban lévő ideiglenes elismervények a
rendes pénztári órák alatt bcváltandók. A részvényesek által át nem
veoudő, valamint azoknak fel sem
ajánlott részvények egy magasabb ár
folyamon előnyösen nyertok elhelyezést.
Ezen február 9-én befejezendő alaptőkefölemelési művelet eredményekén az
intézet kimutatott saját tőkéi majdnom Lakására iövöh^S
35 milliárdot fognak kitenni.
Az értékpapírok leszállítása a feb venni használt férflruhákat, feliérnemtlt.
ruár 7-iki kasszára hétfőn délután Oriln, Dobsai ucca 37. III. em. •<
befejeződik.
Telefónhivó: József 88—07.
X A „Flóra" Első Magyar Stearlngyertya és Szappangyár Részvénytársaság
közli, hogy 1923 december 31-én megtar
tott rendes közgyűlés határozata értelmé
ben alaptőkéjét 33 millió koronára emeli
föl olyképpen, hogy a részvényeseknek
2:1 arányban elővételi jogot biztosít 14.000
korona lefizetéso ellenében. Az elővétel
1924 Január 30-tól február 8-ig délután

Meinl

meggyésríéixÉeiz

Vasárnapi magánforgalom
egy árnyalattal gyöngébb, mint a szonibati magán forgalom. Már a teg
napi ünnepnapon erősen ihegc.^ppaut a forgalom. A piac teljesen üz
letiden volt. Es ez a szélcsend átterelődött vasárnapra is. amikor köté
sek alig jöttél létre. Megállapításunk tehát csak több oldalról beszer
zett általános információkon alapul, anélkül, hogy akárcsak egyetlen
egy pozitív üzkiről volna tudomásunk. Az a nehán.v tranzakciós árHlya n, amelyet azonban megtudtunk, a következő: Magyar Hitel 665,
Osztrák Hitel 187, Salgó 687 -13, Rima 1S7-38. Kőszén 39M, Kcreskedelin! Bank 1535, Athcnauem 255, fíanz-Danubius 4JÍ5I, Ingatlanbank 4H.

Nvomttott az „UJSÁGÜZEM" könyvkiadó és nyomda r.-t köríoriosóptin, Rökk Szilárd-utca •,
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Ózom vezető: Gunrech Mrtf.

