
i.2« ..b^m 8 oldal 500 korona
XV. évfolyam * 8, srtw

fl kormíny és az Ébredők
Egy törvényszéki tárgyalás és egy 

parlamentben elhangzott napirendi 
indítvány kapcsán egészen váratla
nul került a politika homlokterére 
a kérdés, hogy volt-e a kormánynak 
a választások idejére paktuma az 
ÉME-vel. A kormány hivatalos cá
folata tagad. Annyit mégis sejtet, 
hogy Gömbös Gyula választási dik- 
tátorságában az ébredők szervezetét 
felhasználta korteseszközként.

Bármint is álljon a dolog, annyit 
tagadni sem lehet, hogy u. n. fele
lőtlen fiatalemberek az ellenzéki 
propagandát a választások idején 
lényegesen és büntetlenül befolyá
solták és arra is emlékezünk mikor 
a kormány elnöke egy alkalommal 
azt mondta a parlamentben: vannak 
szervezeteink.

A kérdés hangsúlya nem is ez. A 
forradalmak és ellenforradalmak 
kaotikus zűrzavarában természe
tesnek tartjuk, hogy a kormány bi
zonyos szervezetekre építi fel a ha
talmát. Ez minden időben úgy volt. 
Azt is elfogadjuk, hogy ezek a szer* 
.vezetek éppen a forradalmi vagy 
ellenforradalmi szélsőségekből kifo
lyóan erőt képviselvén, sokszor el
ragadtatják magukat » azt hiszik, 
hogy ők a cél s az igazi cél az esz
köz a felelős kormánynak ezeket az 
eltévelyedéseket, ezeket a fogalmi 
^varokat kell aztán, legális erőhöz 
jutván, erős kézzel eloszlatni.

A nagy Napóleonnak senki sem 
vetheti szemére hogy a forradalom 
vallain nőtt naggyá. Természetes 
volt. De természetes volt Napóleon
nal az is, hogy amikor erőt tudott 
produkálni s konszolidálni akart, 
akkor ő volt az, aki a forradalmat 
erős kézzel likvidálta.

Nem találhatunk semmi kivetni
valót abból, hogy a forradalmiak és 
bolsevizmus zavarai közepette a 
kormány az ország békéje érdeké
ben egy szervezetre építette hatal
mat s ez a szervezet az Ébredő Ma
gyarok Egyesülete volt. A hiba ott 
volt csupán, hogy mikor, a hivata
los kormánynak legális ereje volt 
s az EME hatalma túltengeni kez
dett, nem maga a kormány szorította 
vissza törvényes keretei közé ezt az 
egyesületet.

Ma már sajnálattal és bizonyos 
keserű érzéssel látjuk, hogy a ko.n- 
R^°hdació negyedik esztendejében 
akad egy magántársaság ebben az 
országban, amely az ország egykor) 
belügyminisztere ellen harcot indít 
? nyilvános tárgyaláson egyes fia
talemberek hatalmi túttengésben 
merészelnek szembeszállni a törvé
nyes kormányzattal. Ez csupán a 
kényes pont, ez egyedül az, amit 
mrnlc a kormányzatnak nem szá

llá az ÉME szolgálatokat tett a 
kormánynak, az nem jogosítja fel 

, nz egyesületet arra, hogy n kor
mánynak föléje kerekedhessék s ha 
■lyeii megmozdulásokul, ilyen igye- 
n.’.-'í'i tapasztalunk, a kormánynak 
mt’ » ,rantatnla és le koll törnie 
m olyan megmozdulást, amely 
jleiíalís hatalom érvényesülését je- 
finteue ebben az országban.

?hk az ország nyugalma köveleli 
' ’ohen n törvényes kormányzó mák 
gondolkodnia sem kW.

Bethlen István árőf 
a demokráciáról, a kölcsönről 

és a reparációról 
Hoyos árát beszámolója Kaposvárott

Kaposvár, február 10.
Vasárnap délelőtt ünnepi díszközgyűlés 

keretében leplezte le Kaposvár közönsége 
a városháza nagytermében Tisza István 
gróf arcképét, amelyet Kada Alajos fes
tőművész készített. A miniszterelnök 
megérkezése után Vétek György polgár
mester nyitotta, meg a közgyűlést, Tat- 
lidn Andor alispán Tisza látván nagysá
gát méltatta.

Az ünnepi beszédet Hoyos Miksa gróf 
mondotta. Rámutatott arra, hogy Tisza 
íbtván ejyéhíat'gét és pályafutását vizs
gálva. önkéntelenül meg kell hajolnunk 
uz egész ember és a nagy államtérfiú 
előtt. A könnyelmű jelszó politikája el
len állandóan küzdött. Célja, politikájá
nak tengelye a nemzeti önrendelkezés 
minél hathatósabb biztosítása és kiépí
tése volt.

— Az élő Tisza István — mondot t a — 
pártvezér volt. A megdicsöült Tisza Ist
ván szellemi vezére ennek a múltat és 
jövendőt megbünhödött nemzet minden 
egyes fiának.

Majd Kállay Tamás mondott kőszéné
től Kaposvár társadalmának, hogy r'gi 
hagyományokhoz liiven sietett áldozat
készségének jelét adni. A díszközgyűlés 
a polgármester indítványára elhatároz
ta, hogy Tisza István özvegyét távirati
lag üdvözli és tisEteleto jeléül a közgyű
lés jegyzőkönyvének másolatát elküldi. . 
A közgyűlés a himnusz hangjaival ért ■ 
véget.

A b«,zámoló
Délelőtt 11 órakor beszámoló volt a 

Turul-szálloda nagytermében.
Kacskovics Lajos pártelnök megnyitó

szaval után Hoyos Miksa gróf tartotta 
meg buszú molóboszédét. Foglalkozott a 
gazdasági heliyzettel. A külföldi kölesön 
az ország rekonstrukciós tervezetének 
csak egyik pillére. Rámutatott ar. állami 
üzemek gazdálkodására és elsősorban a 
MÁV-val foglalkozott. Át kell szervezni 
a MÁV-ot igazságos, könnyen mozgó, 
üzleti szellemmel rcndolkezö, gyorsan 
intézkedő apparátussá a jelenlegi jól 
megalapozott, de bürokratikusán műkö
dő apparátus lielyott. Be kell vezetni a 
Pillamosvontnlást és fokozni kell a telje- 
sitőképasdéget. A lehetőség szerint be 
kell kapcsolódni « világversenybe. A 
Dev teaközpontot inog kell számolni. 
Meg ko’l állítani a bankóprM és nj 
jegyhankot koll fölállítani.

Végül személyi kérdést intézett el vá
lasztóival a numerus clausus-szal kap
csolatban. A numerus elatwmt éhben 
nem holyeali, mágia mellette szavazott s 
ezt azzal indokolja, hogv az cumizek 
taktikája miatt kényszerült erre a^ lé
pésre.

A beszámoló után Bethlen István gróf 
miniszterelnök emelkedett szólásra.

— Áz összeomlás és a bolsevizmtw le
törése után — mondotta — minden ma
gyar kormánynak bárom szempontra

kellett elsősorban figyelmét Irányítania. 
Az egyik az, hogy az országban helyre
állítsuk és fentartsuk a rendel, az állam- 
hatalmai megszervezzük és megszilár
dítsuk. A másik, hogy újonnan .szervez
zük ennek országnak politikai életét. A 
harmadik az volt, hogy a megkötött 
béke után ezt a csonka országot é’etkó- 
pesfié tegyük gazdasági és pénzügyi ér
telemben. Az?, hiszem, elég, ha azt kon
statálom, hogy onnét á nemzetnek nincs 
nagyobb érdeke, mint az, hogy az or
szágban az egész vonalon rend legyen és 
uralkodjék és hogy a külföldön is hono
rálják azokat a törekvéseket, amelyeket 
a kormány és a társadalom együttesen 
akarnak előmozdítani.

A egységes párt szüle
tésének filozófiája

— Áttérek a másik kérdésre, politikai 
életünk mogsz.ervezésére. Mór a háború 
előtt megkezdte szervezkedését az or
szágban a kisgazdatársadalom. Ebbon az 
időben ez a szervezkedés csendesen folyt 
a kisgazdatársadalom körében és egy 
csekély, nem túlerőn parlamenti párt is 
alakult a jelenlegi földmivelésügyi mi
niszter, nagyatádi Szabó István vezeté
sével. Az Idők azonban akkor még ennek 
a szervezkedésnek nem kedveztek. A 
parlamentben közjogi kérdések voltak 
napirenden. Ezekben a közjogi harcok
ban mit keresett oly szervezkedés, amely 
szociális, társadalmi és gazdasági kérdé
seket irt zászlajára? Ez volt a helyzet a 
háború előtt.

Nagyot változott, n világ ebből n 
szempontból a háború alatt Megszületett 
a háború következtében a magyar de
mokráciának a törekvése, a magyar de
mokratikus gondolat, amely érvényesü
lést keresett a háború után. Sajnos a 
háború után ez n gondolat lejtőre jutott, 
mert az összeomláskor ebben nz ország
ban csnk egy szervezett, erő maradt: a 
szociáldemokrata párt. Ez volt az, amely 

Fokozatosan vissza kell térni 
a szabadságokra

iDemokratikus alapon kei! kiépíteni 
megyei szervezőiünket, városi és közsé
gi adminisztrációnkat i«. Demokratikus 
alapon csinálunk szociális reformokat. ' 
inni, amilyen a föld reform, de nem úgy. 1 
hogy azokat, akiknek 1öbb birtokuk j 
vilii, tönkretegyük, hanem azért, hogy 
ív nincsteleneket, a szegényebb eleme
ket is tulajdonosává tegyük a földnek.

Demokratikus kultúrpolitikái i- kell 
csinálni. Es ezt sem azért, hogv isten- 
tagadásra tanítsuk a magyar népet, 
amint azt 1918-baii tették, hanem azért, | 
hogy az igazi magyar nemzeti kultúrát I 
hozzáférhetővé tegyük a nemzet számú
ra. Vissza koll térni fokoz; fo-an azokra 
u szubadsógJogoki a h, ‘

abban a percben azt a gondolatot kéahe- 
vette és a maga hatalmi törekvéseire ki
használta oly formában, hogy

végeredményben ezt az országot 
tönkretette, mert tönkre akarta tenni, (

Majdnem tönkretette a demokrácia gon
dolatát is Magyarországon. A' forrás
lom Titán szükséges volt, hogy a magyar 
.(Icmokr.dgig újból induljon zneg vala
mely f ormába n.~ 'égessen más utakon, 
mint azt a forradalom alatt láttuk.,

— A cél mindig az volt, hogy lehet*, 
lég széles rétegeket részesítsünk abba# 
a lehetőségben, hogy a. közügyekro be
folyást gyakoroljanak. Azonban a módi 
csak az lehetett, hogy

elsősorban azokat a széles rétegeket 
részesítsük a hatalomban, amelyek a 
maguk részéről garanciát nyújtottak 
arra, hogy a nemzeti érzéshez, a nem
zeti alapokhoz valót ragaszkodás ré
vén a magyar demokráciát oly lej
tőre nem viszik, mint azok, akik ezt 
a gondolatot a forradalomkor vették 

kézbe.
Gondoskodni kellelt, arról, hogy ezek a 
tömegek, a kisgazdatársadalom, a ma
gyar intelligencia, a magyar polgári 
osztály együttesen törekedjenek rnegva- 

I lósitaui azokat a. nagy és fontos célokat* 
amelyeket zászlajára kitűztek. Ez 
egységes párt megszületésének filozó
fiája. Ez az egységes párt, programja is, 
mert, hiszen nekünk nz a feladatunk, 
hogy

intézményeinket fokozatosan demok
ratikus szenemben alakítsuk át, át
alakítsuk alkotmányunkat, de nem 
azért, hogy a királyság intézményét 

| eltöröljük, hogy a kettős kamara 
rendszerét megszüntessük, hanem, 

i hogy ezeket szabadon, demokratikus 
alapon építsük fel.

amikor biztosítani tudjuk, hogy ez
zel a szabadsággal nem azért fognak 
élni, hogy a szabadsággal való vfsz- 
szaélés szabadságát szerezzék meg 
maguknak, hunéin hogy a jobbaknak, 
tehetségeseknek felemelkedését lehe

tővé tegyük a szabad versenyben.

Azt mondjuk az úgynevezett oktobrift 
lók, hogy nem demokrácia az, amit ma 
akarunk, hanem reakció. Én ezeknek 
csak azt felelem, hogy hosszú ideig tar
telt ebben az országban a rombolás;

az újjáépítésre még pedig demokra
tikus Irányban. még hosszak Időre 

lesz szükség.
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Elsősorban azonban 
szükség. Nem mi voltunk az oka annak, 
hogy addig ez n nyugalom nem tért! 
vi«sza. Hiányzott a konszolidáció.

Pueesoknak voltunk szemtanul, ame
lyek alapjában ingatták meg az, or 

szúg nyugalmát.

nyugnlomra van mondom, hogy kiadósán udóztatni, taka
rékoskodni óz államháztartásban...' 

Egy hang: Kormányzótartás.
Bethlen István gróf miniszterelnök: 

j Azt hallom, hogy valaki kormányzói ud
vartartásról beszél. Nincs udvartartás, 
■ mert a kormányző nem király, hanem 
Magyarország kormányzója. Könnyű a, , my.'/uiwo.uy rwi ItlUliytUJU. nunuyu a

Súlyos gazdaság, gondok nehezedtek nz kormányzó tekintélyét lejáraim akarni, 
ország válimra. AuHp -»M megoldani (le mon(Ija a k8zl)e5i!áM h bi, sl. 
nem tudlak. nddlg a ezoeUU, WfeMs . k„ttlll(, „ek( m[t ál|(|ana a b 
féllem oly melltehaU kérdmk bedobd.j A méglk úu Mramodni.— A másik úthoz kellett folyamodni. 

Ez a külföldi segítség megszerzésének az 
útja. Meg kellett szerezni azoknak a htf- 
talmaknak segítségét, amelyek Magyar
országon segíteni akarnak. Meg kellett 
teremteni egy normális viszony’ köztünk 
és szomszédaink között is. Ez a mi érde
künk, de az ő érdekük is. Nem egészen 
sikertelenül végeztük ezt a munkát.

A magyar kormány soha nem menne 
b*!e semmi olyan feltételbe, amely 

szabaffs'ág'jogalnknak rovására menne.
Az ellenőrzés súlyos teher, de nőm poli- 
tikii ellenőrzésről van szó, hanem tisz
tán pénzügyi ellenőrzésről.

f — Itt van a reparáció’kérdése is. Én 
8 nem is beszélek arról, hogy agrár or- azt hiszem, helyesen cselekedtünk, mi- 

vagyunk és hogy egy ipari ország , kor a repnráció tervét elfogadtuk. Nincu 
az n magyar ember, aki átmenetileg ne

sálát, mint amilyeneket az alkotmány- 
reformok jelentenek.

Bethlen a parlamenti fe
csegésről és az agrér- 
demokrédárél

És hogy ha utolsónak emlékezem meg 
a parlamenti fccseQésről, amely lehetet- 
lenné tatle, hogy az ország szempontjá
ból nagyhorderejű kérdésekkel egyálta
lán foglaíkozlathossnk a nemzetgyűlést, 
azt felelem az októbristáknak, hogy

ha lesz ebben az országban demok
rácia, mint ahogy kell lennie, ez más 
lesz, mint az októbrista demokrácia. I

képére akarták megalkotni a mi demo
kráciánkat. Miért volna a mi magyar 
demokráciánk kevésbbé dcinokratikiis, 
azért, mert a minlsxleri székben nem 
Peidl Gyula, hanem nagyatádi Szabó 
István ül? Ml köztünk nem lehet ily ha
zugságot elhitetni. Ez porh tatás a kül
föld szemébe, amit ezek az urak végez
nek. Mert külföldön nőm tudják, hogy 
mik azok nz Igazi pillérek ebben az or
szágban. amelyen a demokráciának nyu
godnia kell. De más lesz e í a domokrá- 
cin azért is. mert ennek harmóniában 
keli maradni a nemzeti érzésed, a tradí
cióval, a történelem tanulságaival, mert 
ez egy fokozatai fejlődést jelenthet csak, 
nem pedig felfordulást.

Gazdasági lerongyoltstgunk
A háborús szenvedések, a fórra dalmi 

felfordulás, az Idegen megszállások ga?> 
daságilgg tönkretettük és kimerítették 
erőinket. Ehhez jött az ország területi 
megcsonkítása. Elég, ha rámutatok arra, 
hogy ezen a területen, sajnos,

a magyar intenegenela tekintélye* 
része feleslegessé vált

A Wolff-párí 
választási mozgalma 
A Keresztény Községi Pért 

nagygyOlcse
A Héttel Napló tudósitóiruet. _

A KerewMny Községi Párt vasárnap 
bíyá™> 'Párosok és kereste 

dók eWtt hirdette a párt programját, 
délután pedig a Keresztény Magv.,. 
Asszonyok Pártszövetsége lúvta 
szervezeteit.

A régi országházban ma délután Wolfí 
Károly, Ernszt Sándor dr. és Csiliért 
András beszéltek s propaganda-beszédeik 
legfőképpen az úgynevezett reálpolitika 
es középnats politika ellen irányultak.

Wolff Károly a reálpolitlkusokról.
— A közéletben, a politikában — nion- 

dotta — a közömbösség elhomályosította 
a szemek tiszta tekintetét. Sajnos, a mi 

[országos politikánkban nem látja kibon
takozni a koresztény, nemzeti Nagyma- 
gyarország gondolatát. Nem ismer el 

[semmiféle reálpolitikát, amelynek nincs 
elég ereje ahoz, hogy ezt a gondolatot 
valóm váltsák. Az első vereséget mindig 
a megalkuvás adja.

— Lássák tehát a tisztelt rcálpolitiku- 
cok, hogy külpolitikai és belpolitikai 
téren egyaránt a megalkuvás szüntelen 
vereségekre fog vezetni.

— Nincs olyan liberális politikus, aki 
meg tudná cáfolni azt, hogy az ő re- 
zsimjük alatt no a saját embereiknek 
biztosítottak volna az első helyet gazda
sági és pénzügyi téren. Ezzel szemben 
a mai keresztény politika csak másod
sorba szorította a keresztény magyarok 
érvényesülését.

— Azt látjuk, hog-y ugyanazok, 
ptkik lejáratták már egyszer a magyar 
nemzetet, most arcátlanul odaállnak a 
kormány elé és követeléseket szabnak. 
Ezek a mai reálpolitikuso? fognak 
ugyan egy Magyarországot h' leni, do 
ez olyan lesz, hogy majd öröme tellik 
benne Benes úrnak mog Paslcs úrnak is.

Ernszt Sándor a háborús felelősségről 
szól és megállapít ja, hogy a kereszténye
ket belehajszolták ebbe a háb$$úba s 
azok, akik ezt a vórvesztóst akarták, nem 
voltak láthatók a harctereken. Lealázó- 
nak tartja, hogy még a nemzetgyűlésen 
is vannak olyan képviselők, akik vissza 
kívánják a nemzet leggyalázatosabb 
korszakát.

| — Ez a főváros maga küldött be tizen
egy szociáldemokrata képviselőt a par-

vállalná az áldozatot azért, hogy az or
szág végleges egészségének visszaszerzé- 
«éró képes legyen. Hn azt akarjuk, hogy 
ebben az országban n politikai és szociá
lis nyugalom visszatérjen, hogy gazda
sági életünk újból fellendüljön, hogy az 
európai nemzetek társaságában újra szá
mottevő faktor legyünk, akkor vállal
nunk kell azokat az átmeneti áldozato
kat, amelyek nélkül erre az útra nem 
léphetünk. Erre kérem az önök támo
gatását.

Bethlen után nagyatádi Szabó István 
szólalt fel. Sohasem hirdetett parasztdik- 
taturát. Arról emlékezik meg, hogy ha a 
háború végén az a kormány likvidál
hatta volna a háborút, mely kormányon 
volt, akkor nem következett volna be az 
összeomlás.

A beszámológyülés a pártelnök záró
szavaival ért véget.

Délután egy órakor társaaobéd volt a 
kaposvári Nemzeti Kaszinó nagytermé
ben, ahol dr. Hoss József plébános kö
szöntötte fel u miniszterelnököt. A mi
niszterek és a képviselők nevében Walko 
Lajos kereskedelemügyi miniszter kö
szönte meg a szives fogadtatást.

A miniszterolnök és kísérete három ,
órakor indult el Budapestre, ahová este ' gyarország gondolatát, 
ö óra után érkezett meg. 1 ""

A Habsburs-ház tagjainak 
megsértése

A Kúria megállapította Jő sef Főherceg kiváltságos 
helyzetét

— A Hétföl Napló tudósítójától.

A bíróságnak gyakran okoz nehéz fej
törést az 1921. évi XLVII. t.-c., amely 
hatálytalanítja a pragmatica wanetiót. s 
megállapítja, hogy a Ilabsbnrg-ház 
uralkodói jogköre megszűnt s u király
választás joga visszaszáll ott a magyar 

i nemzetre. E törvénnyel ellentétben még
is gyakran merültek fel olyan bíinose- 
lekményék, amelyekben a vád a királyi 
ház tagjainak megsértése volt. így a 
győri törvényszék tavaly vonta kérdőre 
Küffler Rudolf földbirtokost, aki ellen a 

I következő tényálló.1-, alapján emelt vádat 
az iigyé.rwóg: Győr vármegye 1919. évi 
rendkívül; közgyűlésén Küffler bizott
sági lag őrösén izgató tartalmú beszédet 

1 mondott a régi Tisza-kormány műkö
dése ellen és sértő kifejezésekkel illette 
József főherceg szomélyét is. A győri 
törvényszék, valamint n tábla is Kü If
iért csupán izgatás vétségében mondotta 
Ki bűnösnek s ezért háromhónapi fog
házra itóHe. ellenben a királyi ház lúgja 
megsértésének vádja aló! fölmentette.

A Kúria most részben ínogfcnnuisi- 
lette n két alsófoku bíróság ítéletét és 
Kü ifiért. a királyi hsat tagjának megsér
tésében is bűnösnek mondva ki, bünteté
sét hét hónapi foghá zra emelte föl. Az 
Ítélet indokolása rendkívül érdekes köz
jogi megállapításokat tartalmaz.

— Az 1918. évi november 16-án megho
zott „Néphatározat“-ot -- mondja a Kú
ria —• az úgynevezett Károlyi-forrada
lom lázadói erőszakolták ki s őzzel Ma
gyarország koronás királyát a tróntól s 
a királyi ház tagjait kiváltságos közjogi 
helyzetüktől akarta megfosztani. Ez a 
forradalmi tény azonban mentesített és 
érvényben lövő törvényeink joghatályát 
nem szüntethette meg. Igaz Ugyan, hogy 
kenőbb 1921-ben egy szentesit ett törvény
cikk kimondja, hogy a dctronizált ausz
triai házhoz tartozó főherceg megszűnt 
n királyiház tagja lenni, de a királyság 
ősi államformáját változatlanul feltar
totta, búr tény, hogy a magyar uernuet 
még máig sem élt a törvényben biztosí

I, « ez a középosztály megélhetését majd 
nem Tehetetlenné teszi. A középosztály 
szenvedései olyanok ma Magyarorszá
gon, mint amilyenekhez foghatót sehol, 
nem láthatunk. De elvesztettük a csonka 
területen lévő nemzeti vagyonnak bizo
nyon részét is. Elég, hn rámutatok a bor
kérdésre Morf megtartottuk a szőlőin
ket, de ehesztotük azokat n piacokat, 
amelyekre azokat ki vihetjük.

— Ne felejtsük el. hogy gazdasági éle
tünk tönkremenésének egyik főoka a 
békeszerződésnek a reparációkra vonat
kozó fejezető Is. Ez az intézkedés nz, 
amely által elvágtak bennünket a kül
földi segítségtől.

A külföldi kölcsön
— A reparációra vonatkozó siipuldciói 

a békeszerződésnek lehetetlenné telték, 
hogy külföldi tőke segítségével rekon
struáljuk ezt a.z országot. Már pedig egy 
végkép kimerült és feldarabolt ország

csak külföldi erők segítségével képes 
enját erejét viszaszereznl.

Ezek az okok azok. amelyek folytán gaz
dasági ép pénzügyi krízis van az ország
ban. Bármily kormány ült volna a bű
ború után u mi helyünkön, ezt a gazdet- 
fáffl krízist elkerülni nem lehetett volna, 
mindaddig, amíg a békosferzödésnek a 1 
reparációra vonatkozó stipuldclólt vagy 
el nem intézték, vagy meg nem vállaz- ; 
látták.

— Két. út állott a rendel kérésre: vagy 
saját erőinkből kellett megkísérelni, 
hogy talproálljunk, vagy külföldi segít
séghez kellett folyamodnunk. Mindkét 
utat, megpróbáltuk. Megjártuk az első 
utat. A saját erőből való felemelkedés- j 
nek tulajdonképpen két enköce van: az 
egyik ■ takarékosság az államháztartás- : 
ban és » kiadós adóztatás, másfelől pedig i 
a termelés emelése és fokozása. Azonban 
mind a kettőt egy időben kellett volna 
csinálni. azonban mindkettőhöz hiányoz- ; 
laksz erőforrások. Hiszen elég, hn azt i

tott királyválasztó Jogával s ezidő-zerint 
még nincs királya, nincs királyi háza. a

Tekintettel arra, hogy József főherce
get a sértés elhangzása után hatályba* 
lépett 1921. XLVII. t.-c. szerint már nem 
illeti meg a közjogi méltóság, a Kúria 
megfontolás tárgyává tette, hogy a vád
lott cselek in ényo üldözh'ető-c? Semmiféle | 
változtatás a Btk. szabályain, amely a 
királyi ház tagjainak megsértését bün
teti, idáig nem történt. A vádlott na
gyon jól tudta, amikor sértő hangon be
szédét elmondotta, hogy u Károlyi-kor
mány „Néphatározata” nem szent esitett 
törvény, tehát a királyi ház tagja ellen 
követte el a sértést. A tábln tévesen vou- 

e la lo az ügyben a következtetéseket. Az,
bo6y az Miami alkalmazottak a nípkSs- „„„ a par.
taftasagra fmc.tiidtdt, a hatóságok ci- famentbe. vc8ílellcls tehát magukra arak, 

i: a ktrMwágra aWí, elt.kMlt a vdtasMadt elősegítették.

1

moreiból és pecsétjeiről a 1 
emlékeztető jelzők és a korona oltávölit- , 
látott, még nem bizonyítja a vádlott 
igazát, mert a történelem tanúsága sze
rint a forradalmi erőszak ideig-órúig n 
közhatóságokat is lenyűgözheti.

A jogerős Ítéletet a héten hirdették ki 
Küffler előtt a győri törvényszéken.

I

Csilléi i András a közeli választásoknál 
n nők lelkére apellál és visszautasítja 
azokat a híreket, amelyek tárgyalásokról 
és megegyezésekről szólónak.

A Korosztény Magyar Asszonyok Párt
szövetségének propagaudagyülése az est! 
órákig tartott.

99MetMŐ vezet!
ElsSrendG f&rfl bor <<í-

x&s clptí,r6>nánvarioti K 120.000 
FeH« « tfyertneHcipő.. __ _

szandálvaiTásu 18~:2 számig K 20.000 
23-28 Miámig K 3B.000

ExanklvDI órl&sS v&la»ték ■ 
vltAc*1’’0 „BKLLA*1 cipőkben!

MaímI IAha* Mészárosuooa2. Krisztina tér n"lQI JullUS sarok — Teleién: József 78—28

Hamlsfoaat 10.000 K is.
Aramat, ezüstöt, briliiánst, ékszert, legdrágábban vesz

ivincsics ékszerész, Ilii, Baross a. 75

Vasárnapi magánforgalom 
lényegesen csökkent és iizleítelenség jelentkezett az egész vonalon. A 
piacon csak áru jelentkezett. Á kínálat mind a pénteki zárókurzuson 
mozgott. Tényleges kötésről értesülésünk egyáltalán nincsen és így 
csak taxáclós árfolyamokat közölhetünk: Magyar Hitel 801—79®, Oszt
rák Hitel 235—40, Hazai Takarék 5350, Szén 3550, Kereskedelmi Bank 
1790—800, Ingatlan Bank 450, Angol-Magyar Bank 140, Rima 150. Geor- 
8ia <00, őstermelő 320, Budapesti Gőz 148, Ganz 5200, Ganz Vili. 250® 

lasz Bank 33, Ált. Bank 25, Földhitelbank 700, Nova 140.

PHÖNIX

Francia ország 
megegyezett Angliával 

a pfalzi-kérdésben
London, február 10.

A Speyorben .elkövetett morénylftt óta 
a pfnlzí szeparatista mozgalom kissé 
meggyengült. Ennek a változásnak leg
főbb okát, az a nyomás képezte, melyet 
az angol .Mac Don a Id-kormány, részint 
a szoparatisíákra, részint a francia meg- 

[ fezálló csapatok fővezérére gyakorol. J 
j pfalsi helyzetben most lényeges fordula
tot jelent az a megegyezés, amely tc'J- 

| nap jött létre a franciák és anjjolok 
között. A francia kormány ugyanis még 
a tegnapi napon átnyújtotta az angol 
kormánynak azt a tervet, amelyet a 
pfalzt kérdés megoldása ügyében kidol
gozott. A terv legfontosabb pontja nz. 
amely biztosítja a szeparatisták által 
kiűzött tisztviselők háborítatlan vissza
térését.

Ezzel tehát elegot tettek az angol kivau- 
ágnak, amely a Pfalzban a puccs előtti 

status quot jelölte meg a mcgegj’cz^ 
alapjául.

: nlat kívánságra
., K!auxál-tér tűi. szám

FOGORVOSI LABORATÓRIUM készít fogtechnikai munkát

versenyen kívüli rákon
Munkákat percnyi pontossággal hazaszállítjuk.

Taisríén: József 108—12. Budapest, VII. ke.
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Miül IBSgSZÖllÖÍI Befejezték a nyomozást a! ^uegyzeték 
dohányuccai merénylet ügyében;

u ki ellene -.......................................- . ... -
fiarü Nándor több millióval
8 aecj-he szöküit

_ j „Hétfői Napló" tudósítójától. —
— Saját tudósítónktól —

. a rendőrség úgynevezett intellektuális 
detektivesoportja mind mélyebb betekin
thet nyer azokba az aggodalma-? mani
pulációkba, amelyeket a gyanútlan em- 
ber rendesen a ,,tőzsdézés4* fogalma alatt 
ismer. Számos csőd, tönkrements, csalás, 
lopás, sikkasztás esete fekszik a rend
őrség előtt ahová a kispolgári emberek 
csak ntolBÓ sorban mennek feljelentésük
kel, amikor vagyonuk visszaszerzésére 
már csaknem minden reményünk szerte
foszlott.

Az első feljelentések óta a helyzet na
gyot fordult: azok a feljelentések, ame
lyek az utóbbi napokban érkeztek, már 
határozottan csalásról és lopásról szól
nak.

Ma ismét elfogató parancsot adtak 
ki az egyik tőzsdebizományos ellen, 
aki sok százmillió koronával károsí
totta meg legnagyobbrészt klsva- 
gjonú emberekből álló klientúráját.
Az elmúlt héten számos fel jelentét] 

érkezett a főkapitányságra GerÖ Nán
dor, a Bulyovszky uccában lakó tőzsde
bizományos ellen, akit azzal gyanúsíta
nak, hogy a vállalt megbízásokat nem 
teljesítette, a kosztpénzeket elköltötte és 
kellő fedezetet nem nyújtóit. A pénzű
kot sürgető ügyfelek elől Gerö i4ándor 
a hét végére váratlanul e tűnt lakásáról 
és miként megállapították, Béosbe szö
kött. Gerö magával vitte összes kész
pénzét s a rendőrség a feljelentések 
alapján ma adott ki ellene köröző le
velűt.

A tetteseket holnap átviszik az ügyészségre — 
A vizsgálatról a belügyminiszternek jelentést tettek

ll
ű| parlamenti válasz 

tasokat varnak

FF

Ma egy hete a Hétfői Napló első-1 
nek közölte, hegy az Erzsébetvárosi 
Körben történt pokolgépes merény
let tetteseit előálítóttáI: a főkapi
tányságra és hogy a felújított nyo
mozásnak feltűnő fejleményei lesz
nek. A rendőri vizsgálat érdekében, 
magasabb szempontokat tartva szem 
előtt, a nyomozás szenzációs részit -1 
teit nem közölhettük egyelőre és I 
kénytelenek voltunk megelégedni az-' 
zal, hogy olvasóinkat a pokolgépes' 
nyomozás frappáns fordulatáról ál
talánosságban bár, de az összes la
pokat napokkal megelőzve elsőnek 
tájékoztathattuk.

Egy hét telt el azóta és ezalatt az 
idő alatt

a rendőrség a nyomozást tel
jesen befejezte

és ív.őst már csak bizonyos részlet- 
ké.déseknek a tisztázása maradt 
hátra. A rendőrség földerítette a 
pokolgépes merényletet, csupán azt 
nem tudta még megállapítani, hogy

ki helyezte el a kör nagytermé
ben a fűtőtest mögé a pokol

gépet.
Ezt a szerepet a merénylők egyike 
sem akarja vállalni, csupán azt' is
merik be, hogy tudtak a merénylet
ről és azt Márffy intenciói szerint 
előkészítették. Hogy kinek a müve 
volt a bomba elhelyezé e, ennek a 
mi ^állapítása az ügyészségi vizsgá
lat feladata lesz.

I Vasárnap délelőtt a főkapitány
ságon rendezték a bűnügy ira-

I tait és a több mint áOÖ oldalra
1 terjedő aktacsomókat

Schívcinichcr rendőrkapitány szobá
jában rendezték. Az iratokdí' úgy 
csoporLOsították,. hogy azokból az 
ügyészség rögtön tiszta kepei nyer- 

'jen a további eljárás megköunyí-

I
I

számol a leszavazással
Berlin, február 10.

digi elhatározása ellenére mégis úgy 
döntött, hogy megújítja még a vá
lasztások előtt a felhatalmazási tör
vényt, mely tervhez a kabinet nagy- 
resze hozzájárult.

Azonban csaknem bizonyosnak 
latszik, hogy a kormány indeni- 
nitasi javaslatát a birodalmi 

gyűlés el fogja vetni.
A leszavazásra a kormány termé
szetesen a parlament feloszlatásá
val fog válaszolni és jól informált 
p^r*aYÍepti körökben az a vélemény 
alakult ki, hogy az uj választásokat 
nem a nyáron, hanem valószínűleg 
mar néhány hét millva fnhldk meg
tartani.

javaslat miatt - u kormány P;f az
. Tegu p délután a merénylőket 

élővé? ék a nyomozást irányító 
| rendé sztviselőhöz, aki kihir- 

Politikai körökben mára megerö- dette dóttük, hogy a vizsgálat 
södött az a felfogás, hogy nojji vár- kellő pozitívumokat produkált ellő
jék he a birodalmi gyűlés időtarta- nük és megállapítást nyert, hogy 
mának lejáratát, ami júniusban kö- <%< követték cl a dohányuccal benn- 
vetkezik be, hanem feloszlatják in- fcamerénj/tefct Márffyt, Chriasti 
kább a parlamentet most, még' mi-* 1 József es, Marosi Józsefet, akiket a 
előtt a kormány leszavazására ke- rendőrség a francia követség elleni 
riilno a sor. A kormány ugyanis ed-! merénylet miatt már letartóztatott, 
•”~1 * ............................................................. - egyéb súlyosabb bűnnel terhelve

kísérték át az ügyészségre.
Radó József és Herczegh József, 

a Kör elbocsátott portása előtt va
sárnap délután hirdették ki az elő
zetes letartóztatásról szóló végzést, 
amit mindketten tudomásul vettek. 
Előzetes letartóztatásba helyezték 
továbbá Báthory/ Lajos MÁV fel
ügyelőt, u vérbíróság elnökét és 
Péter és Sállá ipariskolai tanulókat. 
Az utóbbi kettőt azért, mert az ftj- 
pesti zsidó templom ellen Márffy 
parancsára bőmbamerénylctc.^, akar
tak elkövetni és ' 
közben történt 
lyozta meg őket 
sóban.,

A rendőrségen ______  -----
lyeztek tehát előzetes Jetarióz-. 
tatásba a dohányuccai homba- 
mrénylet nyomozásával kapcso
latban, akiket hétfőn délután 
visznek az ügyészség markóuccal 

fogházába.
Valamennylöket a rendőrség zárt 
fogolyszállító autóján viszik meg 
kötözve és felügyeletükre tizenkét 
detektívet osztanak be, akik megák
kal viszik az ügy iratait is. .

Vasárnap délután. Schweinicher
rendőrkapitány lezárta ^nyomozás

kanitányhelyettesnek. Azután mind-
a kelten

a belügyminiszterhez mentek, 
akivel részle'esen Ismertetlek a 
vizsgálat lefolyását és annak 

eredményét.

csak Márffyék idő- 
leleplezééo akadá- 
tervük végjei]ajtá-

nyolc einbfifí he-

I tudjál
! mi a világhírű s

’legelterjedtebb, legjobb fertőtlenítőszer, 
oaKteriumöló hálását Európa legelső bak- 

teorologusai elismerték.
Szagtalanít. Nem mérgező,

t Ntfknek nélkülözhetetlen
I. 

rendőrkapitány lezárta n nvoiii<»us , 
aktéit és arról referált Hetenyí fo- 1 • i i 1. _ 1 ____ 1. \ ú.. ml„rl- ' 1'12\

iíJNára Wvök:.'^^
ni ha znftlt fórflruliákat, fohhrnemtlt.

Dobosi ucca S7. III. am. «.
Tclefónhivó; JóaBef 88—07,

— A Hétfői Napló tudósitójától. —

A nyomozásról a főkapitányság 
hétfőn részletes hivatalos jelentést 
fog kiadni.

Kakaó-bomba. Amikor még egy- 
\mösulán. lobbantak u bombák ,>ol 
\itb hot amott és említ emberélet eket 
követelt áldozatul, amott becsületet, 
' . ájagyar sajtó, aludt mapy'.r

ságiró. aki fehér papiroson [• \:ete 
bet ükkel azt irta le, hogy a bombák, 
melyek robbantak, vagy amelyek, 
szerencsés véletlenből nem robban
tak: reklámbombák. Volt magyar 

\sajtó, akadt magyar újságíró aki a 
\véres áldozatok tetemei felelt tréfá
kat űzött, sót fenyegetőzött, de nem. 
az igazsággal.

A rendőrség hosszú idő után vilá
gosságot derített abombamerényle
tekre. Az ország nyugalma, a nem
zet békéje követelte ezt a világossá
got s az ország népének elismerése 
mond köszönetét a rendőrség dere
kán m it Ilkájának.

Ismerjük tehát a gyilkosokat, tud
juk, honnan indultak ki a véres me
rényletek. A becsületes magyar saj
tónak azonban követelése van . ezzel 

\az üggyel kapcsolatban. Tiszta hely
zetet kell teremteni itt is. Négy év 
óta a liberális szellemű, de tiszta 
tollú és tiszta becsülctü sajtóra a 
rágalom és gyalázat minden szégye
nét rárakta a kurzus mentalitása 
mögött meghúzódott sajtó. A ma

agyar sajtó becsülete megkíván ja s 
p7 rendőrség munkája is akkor volna 
I teljes, ha megállapítaná, kinyomoz- 
| t«z a. rendőrség, hogy a kurzussajtó 
. bizonyos orgánu..:ai, és a bombák 
\ robbanása között nem volt-e bár lé- 
| lel: tani összefüggés s nem ez a sajtó 
' volt, e az a hatalmas vrotektor, a 
melyre a vércskczii Márkák, Maro-

Nyilatkozat A Márffy ügyben le
folytatott nyomozással kapcsolat
ban a fővárosi sajtó névszorint fog

lalkozott a Hétfői Napló főszerkesz
tőjével is és szájába különböző nyi- 
I latkozatokat adott. Dr. Elek Hugó 
> főszerkesztő e nyilatkozatokkal 

kijelenti, hogy a lapoknak 
\őred vonatkozó közlései egyáltalán 
i nem. felelnek meg a valóságnak és 
valószínűen téves információkon 

I alapulnak.

Eihalasztiák Márffy és 
társai elő ső ügyeinek fó- 

tár^yalását
Dolowschiák Mihály dr. királyi 

ügyész a napokban elkészítette a 
Márffy József és társai elleni vád
iratot, mely vádirat azonban csak 
a francia követség, a főkapitányság 
és a pestvidéki törvényszék épület; 
ellen tervezett, illetve elkövetett me- n -i'öi 7—
rénylctekkel vádolja Márffyt és tár-I ^A’ >™dok büszkélkedve es hencegve 
sait. A vádirat át is került a bűn- \"1 va- 0..... unos-untalan?
tetőtörvényezékre, ahol Fayl Ivor
dr. tanácselnök március 4-ére tűzte' BebrecGnben kídobolták, hogy nt 
ki az ügy főtárgyalását. Az Erzsé- e^ö válaszais nem ér semmit, e'illről 
belvárosi Kör ellen elkövetett gvil- kAl. kezdeni. Aztán visszokozt csinált a 
kos merénylet ügyének nyomozása' in is,: fér s azt mondta, hogy bár

...................... ' ........... ... sek, (!'• azért a vá- 
tás gitt s jöjjön a pótvulasztds. E: az 

..................     o valahogii nem egészen stim- 
tehát visszakérte a vádiratot a bi- >f<el. Nem tudóik, kinek, vagy kiknek 
r|5$#gtól,......................................................... i v°lt érd 'ke. hogy az első választás meg-

Ámílrnr rnmrl íi.oIaI. nvl KÁ/iy
a kormány presztízsének (irtott és Nagy 
Vince esélyeinek használ 1^' -Ez pedig 
egyik se eredmény a. kcrindíiii nyereség
számláján.

Egy tanulsága von ennek fiz üg'yytel- 
is: legjobb mindig az egyenes út. Akad 
egy másik is: ha kimondtuk az „a‘‘-t, a 
gárda meghal, de megadni, nem adja 
magát.

kos merénylet ügyének nyomozása: 
során azonban kiderült, hogy ennek történtek 
tettesei azonosak az előző büncse- *
lelemények tetteseivel. Az ügyészség rgész ügy

I1

-v.../<?, masojc kcve.sybt 
nyos, hogy Helnrich 
nem óhajt ----

Amikor majd az újabb rendőrségi, semmisiHj^úr fi# azt Pitíük tisztán, hffyy 
jegyzőkönyvek az ügyészségre ke- “ '.....
rülnek, az ügyészég az Erzsébetvá
rosi Kör elleni merénylet ügyében 
is vizsgálati indítványt fog terjesz
teni a vizsgálóbíró elé és a vizsgá
lat lefolytatása után kiegésziti vád
iratát az újabban felmerült adatok 
alapján. Ez az eljárás természete
sen hosszabb időt vesz igénybe és 
így a március negyedikére kitűzőt t\ *'
fötármialást bizuaiitalan időre el Melyiket szeressem. H.iiirich cl- 
halasztottak . ellenzékbe megy. Ez a ’iir Polliikul

körökben forog. Némelyek hisznek 
■ benne, mások kevéspbé. Egy bizo- 

semmiképpen 
...... ---- .. egy gyékényen, árulni
Wolffal. ezért gondolák, hogy Ilein- 
rich ellenzékbe megy. Mi nem hi

i sziink Reivrich ellcnzéf iségében. 
Miéri menne Hcinrich. ellenzékbe? 
Nincs oka rá. ila Bethlen gróf a 
serpenyő egyik oldalára Wolffot, 
állítia, a másikra Héinrichet ülteti, 
kétséges sem lehet, hogy Reinrieh le
nyomja Wolffot.

Ez annyira tiszta szó mit ás, hogy 
tartanunk se kell attól, hogy Hein- 
rich^ a jobbközépről a balközépre 
költözne. Wolffnak -pedig érdeke, 
hogy helyét ne nagyon változtassa.

Ma ismét 
razzia volt a kártya

klubokban
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A ma éjjeli kártya-razzia, melyet 
a Bak- és Róna-csoport vezetett, 
egészen szokatlanul olyan alacsony 
tét-lefoglalásokkal végződött, amely 
eredmény a legutóbbi razziák tör
ténetében csaknem egyedülálló. Ez 
a jelenség természetesen nem azt 
jclenű, hogy a játékosok letértek 
volna régi szenvedélyükről, hanem 
egyszerűen ariól van tzó, hogy a 
ro.ssz tőzsde rányomta bélyegét a 
kártyaszobák zöld asztalait a is.

Áfa éjjel a Józsefvárosi Polgári 
Demokrata Körben * megjelentek a 
detektívek és az egyik jú'ék sztalon 
lefoglaltak kei és félmillió koronát.

A detektívek megjelenése nagy 
megütközést keltett a kor tagjai 
között, mert a jelenlévők leguagy )bb 
része nem volt kártyázó és a várat
lanul jött ellenőrzés nagy zavart 
okozott a.klubtagok között.

A Ferenc körúti Demokrata Kör
ben és a Kálvária tóién levő Jó
zsefvárosi Polgári Körben ahol 
a detéktív-csoport szinten megjelent 
— iirc< szobákra találtak Ezekben 
a klubokban már hosszabb idő óta 
csaknem teljesen szünetel a kártya

MOZGÓKÉP-OTTHON

Frakkos hiéna
Amerika bravurfi’mje

Részletfizetésre
atö-ef*Sc/, /aMffnc-mtSaCnf, v4«e- 
•■•aHul, cip' hat. (w!nyak- 
kernUStsef asr.("tnrniL;^ct es egv b 
ruharnifi efftftef-af du-' álasztékban kap
hatnak budapesti, l> galábh k -szobás lakássá'* bíró tTbérlők, délután 2—b óráit:. jomog^i 
IKAvknál, Búd pest, IX, 1,'iiAt út I . szán, 
tdlds'irt 9. alté, udvarban (Nagykörút mellett)

BftlLLIÁNSOXAT
gyöagyfiicet, régisépeket m'n icnk’néi drágábban 
veszek Sr.oüeiy Kmll, Klráíyucta .11 (Teréztemplommal széniben)

Egy másik helyen azonban, az 
Eszlcrh/zy uccuban lévő Úri klub- 

i bán nagyobb ohemiaoző társ* s..gru 
bukkantak. A tfz-tizenkét emberből 
álló társaság előtt kél millió* bank I 
volt, melyet a detektívek- szintén • 

I lefoglaltak. *

Frakh és szmohing 
öllfinyók kölcsöntésc, kéve «' használt 
tériirubalc U-golcsAbban Icapliaták. 
-lArmilycn ffrlfruhfthat 
dóati ve zek: Fr.»«t A. Ln]o«, VI., 
ft*wra€*an*utc» 47 Telefon 203-2C
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Heinrlch, Szterényl, Bárczy 
liberális zászlóbontása 

Megmozdult a főváros 
libáról s polgársága

- A Hétfői Napló
A fővőrosl választások ké.dése az 

emctlcn eseménye ma úgy a fővá
rosnak, mint az országos p. Etiká
nak. Wolffék már hetek óta dol
gozzák a talajt h hetenként gyűló- 
HPznck, mert érzik, hogy nagyon 
megingott a talaj a lábuk picit.

Mn aztán megmozdult a liberális 
polgárság is, mely n Belvárosi Kör
ben vasárnap dél lőtt népes érte- 1 
kezletet tagolt. l‘>' n az ért^kezl en 
megjelent Hétn leh Ferenc, Sz' rényi 
József bá~ó. flá. czy I ’ván. Tcdnay 
Kornél. Melly Béla, M ’rkus Jenő, , 
Székely Ferenc és a belvárosi kerü
let polgárságának igpn tekintélyes 
számú képviselője, sőt a szomszédos 
kerületek is elküldték képviselőiket 
az értekezletre.

Tiznegv óra körűi nyitotta meg 
az értekezletet S ékéig Ferenc, aki 
kijelentette, hogy a B lváros nol- 
gársága »-1érkc%e‘’nek P+ta rz 41őt, 
hogv abhohaau^’k a szenvedélyes 
gyÖlöll'Wés poláké.iá'. Az* ak 'rj ■, 
hoaif faji és fr'rkezefi kfípi“>h-ég 
nélkül a l'firbb^k kénr'scljék a 
fővárost a 'örrénvhetófáoben.

Ezután fíelnrich Ferenc emelke
dett szólásra.

— Nagy örömmel látom kezdte 
beszédét —. hogy erre az é ’ckeT- 
letre pártállásra való toMn' ■’ nél
kül jelen* nirg a pol'iaA,,c’'g. Ez dn 
knmnntáb'^. hogv o polaá ráa fel
ébredt <’ le'herfir "''Ad. pm,'lyh-'rj a 
forradalmak óta szenvedett. F n j<s, 
hogy n nolg'rBÓg nntu'Wrn é’-, r<i. 
jen. f lark'zba (öm^’-rlíön, mely 
nem ’nng rneg a vo^v'l^ek

— Ml art (il-'vj'tk, l>oav onneb a 
városnak vezAé^'' nyúlod' er- 'h'- 
rek herébe k r ljőn. 1 ogv if '^ea- 
nyueodo^ a'n>npzré“y

g-vr>r ré,J''’l 
mun kéj* *, b n á, g -'/t . ü n -
jön. hím1 h^rano' 82e*eúzú'*' és 
gy(llK11?K'iés, teremt.

A főváros mindenkié, aki ?tt 
született, itt k, itt»do‘ ra* k a 
ezt nem ártíndállm/j” m?gá”ak 
senki se baráti, se klikk rend
szer alap ián. N *m árendólh”' ?a. 
nem n*ononoli"á1h*>fja senk’ ma
gának a kereszténységet sem.

tudósítójától. —
tiltakozom az ellen, hogy a li
beralizmus kereszícnyollenes 

irányzat volna.
— Mi csak azt követeljük, hogy 

tisztességesen küzdhe&sünk minden 
embertársunkért Mi- nem akarunk a 
községi életbe poétikát bevinni.

— Azok, akik az’ hiszik, hogy 
ke eszténysé et, monopol áln i 
hét. megvádolnak, hna?i én a ke- 
rm'énu gonddal á'u'őjz vagyok. 
Visszautasítom czf a gyarudtdst.

Én nem küzdők a kérész ellen, 
de nem küzdők mások vallása 

ellen sein
(taps). Perhoreszkálom, hw val ki 
ősei hl'ét pol'lilcai kérdéssé degra
dálja. Mindenkit mcgb'cs Ibik, ad

’ a 
h>.

vezményről beszélnek. Felkerestünk en 
ilyen részlctüzletet, ahol bőséges UpaíJ 
tálatokat nyertünk a mai rőezletíbetéu 
üzlet mibenlétéről W

— Van uralásodnak kétszobás föbér- 
letet hallatszik az olső kérdés. Igenlő 
esetbon megkezdődik az üzlet letárgya- 
lása. Adott esetben egy férfiöltönyről van 
ezó. Az ára csekélység) EgymiUióegyszdz. 
ötvenezer korona. Csodálkozik is a keres
kedő, mikor bokalljuk az árát.

— A szövet, a hozzávaló, a munkadíj 
mindennap drágul — mondja. — Ha nem 
veszi meg ma, holnap drágább lesz. Az- 
táu a fizetési feltételekről beszél. Lég. 
előnyösebben lehet fizetni. Kétszázötven, 
ezer koronát ©lőre, aztán heti százötven
ezer koronás részletekben & többilSzóvai 
hat hét leforgása alatt kell lefizetni ac 
coymUliÓKzdzötvenezer koronás férfiruha 
árdt. Igaz, hogy készpénzért meg lehet 
szerezni nyolcszázötvenezerórt, de a rész- 
letflzetés miatt hozzászámít a kereskedő 
háromszázezer koronát. Legelőnyösebben.

Ennél a kereskedőnél találkoztunk egy 
vevővel, ak nem kapott részletre ruhát 
Megkérdezzük, hogy miért nőin kap.

— Miért nőm kapok! No la kérdezze 
uram. Ez már a negyedik üzlet ahonnan 
elutasítanak. Nincsen csak egyszobás la
kásom. Igaz ugyan, hogy ehez az ogy, 
szobás lakáshoz képest megfelelő társai 
dalmi állásom is van — és bemutatko
zik — F. L, egy pesti műszaki üzlet fő
könyvelője vagyok. Főkönyvelő vagyok 
és az egyszobás lakásomhoz három gyer
mekem van. Mit mondjak még!

A kereskedő szinte védekezve szólt 
körbe:

— Bocsánatot kérők, de nekem Is meg 
kell védeni az érdekeimet. Ezt az egymll. 
liószázöfveneser koronás ruhát, hogy 
őszinte legyek, talán meg lehet szerezni 
készpénzért kileneszdzczerért is. Do tessék 
csak a hat heti kosztpénzt heti két rész
letével és a közben beálló áremelkedést, 
10—15 százalékot hozzászámítani. Azonnal 
kijön a kért összeg. Meg aztán — mond
ja ravaszul összehunyorított szemmel — 
számítani kell egy-egy, hogy úgy mond
jam — és furcsa mozdulatot ír le a ke
zével — „kuncsaftra" is. Kérem én szak
értő vagyok ilyesmiben. Véletlenül Ki
fordulhat hogy mire a részletre eladót! 
ruha értéke befolyik, addigra csak egy 
mellényt lehet belőle készíteni.

Heti kosztpénz, negyedmilllós dtfferen- 
oiák egy Öltönydarabnál, ezt hallhatjuk 
ma részletfizetéses üz’etekben. A sokszor 

I visszasírt „béke idők" részletüzlete 'kí
sért csenevész, torz alakban. Hogyan vá
sárolhat heti részlet fizetésre a havi jőve- 

í delmet élvező hivatalnok, hogyan vásá- 
* rolhat részletre a munkás, kinek heti jö- 
[ vedelmo alig duplája aunak, amit egy öl- 
1 töny vásárlásánál heti részletként fizet
ni kellene. Részletfizetésre legfeljebb 
bankigazgatók vásárolhatnak. Azok pe- 

’dig... azok nem részletre vásárolnak. 
| Feltámadt a rész'etflzetés, újra jönnek 

- ......... .. „.M-1 ’’«» nyuctttkal » pénzbwzed®.
zott a házbér. a szia, a hús. Padi, mind- A “ak anorl; h°7 a ny?,e“k’
az «ak annyiba korült akkor forintban, | r61 c!,unt • fl],ér rovat! Százazernél k«- 
mint most egy villamosjegy — koroná
ban. E pénztelenség idején született a

Mi azzal a rezsimmel, amely két 
év óta vezeti a főváros ügyeit, 

nem vagyunk megelégedve.
Mi olyanokkal akarjuk a képviselő
testület padjait megtölteni, akikne’ 
a szemét nem tette vakká a gyülö- 
le., holmi faji és felekezeti men- 
talilás.

Becsületes atmoszférát kell te
remtenünk.

Vallvetett munkával hamarabb jut
hatunk a konszolidáció út jura, 
mint tülekedéssel. Hazafiam érzéktől 
áthatott liberalizmus a jelszavunk 
s ezzel a zászlóval győzelmet arat
hatunk. (Zajos taps.)

Jésbehütött háborgást éppúgy nem 
ismerek, mint jégbehütött lel 4 esed est

Lelkes taps és éljenzés közepette . 
emelkedett ezu án szólásra Szteré- • 
nyi József báró. <

— Az egyedüli, ami eddig hiány- 1 
zott. — mondotta többek között -, i 
a felismerése és kitűzése a célnak, 
amelyben egyesülnünk kell, ha nem 
akarunk tönkremenni. Vége' kell 
vetnünk a romboló munkának, 
amely ebben az országban jobbról, j 
balról folyik.

Nincs abszolució, ha a, szemet- 
szoniért elvet akarjuk érvénye- ■ 
sitoní. ha nem a magunkhaz 
való fölemelés elvét gyakorol
juk. Közéletünknek évek óta 1 
abban van a rákfenéje, hogy 
rajtunk elkövetett bűnöket új 
bűn Akcl akarjuk gyógyítani.

Ez pedig lehetetlen, mert a gyűlő- ' 
let rém kénes gyógy ítani.

— Én megértem ajelkek háborgá
sát a háborgás idején, de •

jéglr hűtőit bábo*gást épúgy 
nem ismerek, mint jégbehütött 

lelkesedést
— Két ké. dÓ3t szeretnék ez alka

lommal é inteni. Követeljük, hegy 
Budapest érdeke elsőrangú országos 
érdek legyen, de ez nem jelenti az1, 
hogy a vidék — mint azt egy óidéi
ról h ng.z ínlják — Budán; st belső 
ügyeibe beleszólhass n. Visszaütő- 
si:om azt a fA'ogást, mintha a 
főváros belső ügyedbe másnak isi 
beleszólás r lehetne, mint a fováios\ 
polgárságának.

A második kérdés a liberalizmus 
kérdé ;e.

Magyarország alkotmányos éle
iének helyreállítása éta azt lát
juk még keresztény valláserköl
csi szempontból is. hogy a fő
város külső fejlődésével iéoést 
tart a valláserkölcsi nevelés s 
akkor csökken az egy házi élet 
is, amikor a liberalizmus elbu
kik, amikor févtanok lesznek 

uralkodóvá a tömegekben.
Mikor épült Buda pesten több temp-

Mi nem kerestünk kapcsolatot a ra
dikális liberálisokkal. Mi keressük 
a polgári egység frontját azokkal, 
akik velünlc együtt mérsékelten 
gondolkodnak.

Perhoreszkálunk minden egyéni 
uraimat, bármely oldalról jöj

jön is.
Meg kell mutatni, hogy a székesfő
város se jobbra, se balra nem keresi 
a szélsőségeket. A józan polgárság 
felekezetre és fajra való tekintet 
nélkül akarja megvalósítani célját 
Mi nem akarunk senkit tönkretenni, 
mi magunkat akarjuk megmenteni.

— Megértést kell keresni az egyen, 
joguság alapján a szervezett mun
kássággal. Adjuk, meg a munkás
osztálynak a maga jogait széles 
körben, ezt követeli a demokratikus 
berendezkedés, de ne adjunk fel pol
gári jogot csak azért, hogy másnak 
jogot adjunk. Erre a joggyakorlás
ra hívom fel polgártársaim figyel
mét s ha a polgárság megérti egy
mást, a győzelem elmaradhatatlan. 
(Hosszantartó taps es eljenzés.)

Dr. Papp József és Steinhnrdt 
Antal felszólalása után Vértes Emil 
bejelentette a belvárosi kereskedők 
és iparosok csatlakozásét.

Rárczy István rövid felszólalása 
után az értekezlet Székely Ferenc 
zárószavaival ért véget.

Feltámadt'
a részlet-üzleti

—X Hétfői Napló tudósítójától -
Pénztelenség volt már akkor mikor 

srü’etctt. Már akkor is voltk emberek 
— pesti polgárok —, akiknek gondot oko-

lom, mint n liberalizmus idején (Za-■ g4-*!®10*1** .*•„"“or .“*?• "ikor : ÍS’békéíon ’
jós helyeslés és taps). Nézzük végig bahaonél eldördült az elsfi égyu. Mosta. oeze-wn.

dődik a síúm.
I Feltámadt a részletfizetés, de nem so
1 kára újra oda írják a sírjára: nyugod-

a" fővárosnak azt"' a’ korszaYá” I nábon ax,án’ a hosszok és besszek ide
ám: Ívben Bfirczy István (percekig ' j*n» újfa feltűnnek a részletttslet ajánlók

hitét ti ztclű bármely íemp.’omfea tartó éljenzés) naggyá tetie Buda- 1 hirdetései. Állandóan találkozunk hlrde- 
jd' jin is. I pestet. ítésekkol, melyekben csábító szóval invi-

Téucs állítás az is, hogy a kc.-\ — T_________ .
rcszténység és a liberalizmus nem felfogás ellen is, «...
férnek meg egymás melle, t s \mus egyet jelent a radikálizmussa-l. napi árakról, előnyös részletfizetési kcd-

MOZGÓKÍP-OTTHON
JACKIE COOQAN:

Tiltakozom azonban az ellen a wli4k magukhoz a részlelkereskcdök a| B bjc uánrf flP mi|7.c||<|]C 
adu ellen is. hogy a liberdliz- vevőközönaéget. A hirdetések mind olosd Cl II10 VUIIUSI IIIUA»IHUa 
egyet jelent a radikalizmussal, napi árakról, oldnyöa róazletflzcléal kcd. I wa.eii

angoS gyapjúszövetek áruháza
Értesítitek n. b. vevőinket, hogy az őszi idény, valamint a karácsonyi vásár nrgy forgalma alatt felhalmozódott .Flrst Cián" 

minőségű öltöny, kabát- és osztiimszövet

Budapest, IV., Váci-utca 25.

Maradékokat 1-4 méterig
a már Ily alkalmak folytán köztudattá vált

íingyon olcsisó árusítjiiR*
Szöveteink minősége elismerten a legjobb. 
Áraink a minőségekhez arányltva a ’egolcsóbbak. 
Választékunk fe'Ulmulhatatlanul a legnagyobb.

Különleges angol frakk- és szmoklngszövetek. ♦ Autó-, kocsi- és utltakarók.
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HÍREK

Jetére. Becsből jeicnua-. a 
megkoronázásának második evfor- 
, „íiroimáhói ma Becs vala-

a villámon. Csak a hó eseti.
- M sárga villamos megául a kor- 

é‘ “ „alorvosnak ugyan elén indolt
>. nem is történi semmi ssokat- él ^mber szidta a villamost 

b"1' Zmo ’indvlt cl útidra esebéhen azzal 
is nyalod t annyi vénei fiznlatl.» Xó !«“■><• kenyérre teli

belőle Azután az álló villamos-\ 
esállakosoll hűségesen még sok . 

*?-'«»« rá nlid egy negyedóra múlva I 
“árja kocsisor állott a körúton, 

is a vezetők leszáUlak a 
K vAi és kényelmesen cigarettára ^oLk Tudlái'. hogy van idejük 

ovuitottaK. idegeskedni, ügy sem
ügetésta közönség Is 

k Töket szidja a drága vUlamosiegy 
kell kényelmesen várni, míg 

eszébe int intézkedni. Talán 
sí hnav a villamos mégis csak meg- 

mert rendeltetése az hogy 
UdeketUék és nem arra való, hogy 
“ B sárga s-.infoltlol tegye s-.meseb- 
h- Budapest úgyis szürke és egyhangú 
kévét A villamos tehát állt, hosszan és 
Jldnem fehérre válva a hóesésben. A 
,„Hs veszteglésnek azonban megzs volt 
fo,mát a kocsi addig míg állt - nem 
tiwlt cl senkit.
- Ünnepi misék a pápa tisztek- 

leiére. Becsből _ Jelennie ,.A .napa 
meí?korüiittZaS<*na» masoc.— ----- 
duló.ia alkalmából ma Bécs vala
mennyi templomában ünnepélyes is
tentisztelet volt A Szent István- 
templomban, ahol Piffl bibornok ce. 
bbrálta az ünnepélyes nagymiset. 
számos miniszter é* a diplomáciai 
kar volt jelen. A Landstrasse-tem- 
plomban celebrált misén S cipel szö
vetségi kancellár is résztvett

_ Újra drágít a főváros. A főváros ta
nácsa a pénzügyi ügyosztály többszöri 
sürgetésre legutóbbi ülésén tárgyalta 
a vámok ügyét és elhatározta, hogy a 
korona zürichi jegyzésének időközi esé
sére, valamint az áruk árainak nagy
mértékű emelkedésére való tekintettel a 
városi vámokat háromszorosra emeli fel
~ Kevés a villamofbalcset — az 

igazgatóságnak. A villnmosvasútak 
igazgatósága, tekintettel a folyton 
IsmédMő balesetekre, úgy látszik 
jónak ílatotf’ mégis utánanézni — 
nem a balesetek okainak, de -—a 
statisztikának, annak, hogy talán 
tavaly előtt januárban több el,mázo
lás volt, mint az ez év januárjá
ban. Sikerült is kimutat ni ok. hogy 
az idén januárban csak 59 áldozata 
volt a villamosnak, ellenben 1922 
januárjában 60. Tehát az új rész
vénytársaság villamosai eggyel ke
vesebbet gázoltak, mint, a régi 
Egyesített Vasutak kocsijai. Mi is 
sajnáljuk, hogy ebben az egyben 
nem tettek túl a régi vezetőségen. 
Mert egyebekben, például az eme
lésben és a deficitben igen. Vagy 
talán ezt az egy áldozatot ki lehet 
pótolni februárban.
- Letartóztatott bankhlvatalnok. A' 

rendőrségen feljelentést tettek Ebner 
Oszkár bankhlvatalnok ellen, aki 75 da
rab értékpapír árát több millió korona 
értékben elsikkasztotta. Ebnort a eletek- 
üvrk egy mulatóhelyen felismerték és 
e’őállitották a főkapitányságra, ahol 
dfcetes letartóztatásba helyezték. A sik
kasztó bankhivatalnokot ma átszállítot
ták az ügyészség fogházába.
i 7 A férjet csalásért, — a feleséget 
a * 08 hiúságért tartóztatták le. 
A rendőrségen fcljclen'ést tettek 
Ja a? JJúatt Czeizbcrffer Oszkár 

e^en< A rendőrség meg- 
nfutotta a nyomozást és ennek so- 

a férj bűncselekményétől telje* 
„ függetlenül újabb érdekes bün- 

derített fel. Ugyanis 
fsVí ann! bizonyítékok merültek 
úti8, bogy a csalással gyanúst* 
kfiLhe4rf7ke(,° ^lpt;ége bigámiát 
váltéi/ iG « ’Pf r.í /örvényesen nem 
úiMi etó! férjétől s ennek dacára 
p’ , aoul ment Czclzbergerhez. 
IS** !ér\at, mint a felezget a 
£ndorseg letartóztatta és átkísérte 
n* iteveszség fogházába.
Pírért^a7 ®ÍU,d® büntetés a rossi pa- 
^vb<»n népjóléti minisztérium a múlt 
!nd»n.íu,vrtn,t wndclt Szepes Árpád 
“<»korHÍ'’X'"dőnél- A psr’lr ailU- 
‘ »n<Wtld»'i<Í«'?l°lr7 S7ePM *rpád nem 

írnt á^’iitottá, «nt 
'íáídM Ji 'z#™’loffa a napi árnál. Ar- 

aa Ilu’l*14! ''A"1'1**'' Clmán Indult 
JnU d. ‘.IÍ! s"w* ‘,|,en’ ■*'* B,édl 

la raellékb{iT'< Jl6 °^5rmllüó koro 
‘neiiikbüntctősre ítélt.

fi Ifikapitányság vezeféséban 
személyi változások tesznek

A Hétfői Napló tudósítójától. —-
A főkapitányságon már napok ban még nem lehet beszélni arról 

óta arról beszelnek, hogy & vezető- sem, hogy kik azok, akiket elhe- 
a Aközei ,íövííbon váHozások | Z.ve«7ie/c a főkapitányságság éléről. 

A személyi változások az újabbLCaí?e XCZC/?4 t• szti- i a személyi változások az újabb
oi/uí xneS .Acni «&zemnJu val ozások rondőri eseményekkel vannak kap- 
«<ííLd< !i,r^Skbeu P.ed,flf °,z csolatban és az adta nékik az ak-

i ügyosztályokban átcsoportosítások tualitást.
I Itt említjük meg, hogy a főkapí-I Warió munkatársa ille- tányságon detektivszaktanfolya-

, AfJ 'lelyel\ utana JÚrt ennek es létesítettek, amely e hónap vé- 
ketsegtelenül megállapította, hogy gén^ kezdi meg a működését. A szak

rí hírek valónak bizonyultak és 
a rendőrség vezetésében rövid 
idő múlva tényleg érdekes vál-K 

tozások fognak beállani.

Hogy a távozó fotisztyiselok he- kiképzésben és főleg jogi alnpmüve- 
lyere kiket fognak kinevezni, nz letekkel fogják őket megismertetni, 

•még nincsen véglegesen megálla- Az egyes tanfolyamokat hónapon* 
|pitva, eppen úgy a jelen pillanat-1 ként 30 detektív hallgathatja.

— Felebbetős nr óbudai izraelita te-. 
! metö kiürítése ügyében. A főváros ta- 
1 nácsa már régebben elhatározta, hogy
a III. keiniletben levő 1 aktonyauccai iz
raelita temetőt kiüritteti. Az óbudai hit
község fellebbezést adott be a határozat 
ellen, amelyben kifejti, hogy a főváros 
intézkedése nem jogszerű, tekintetbe 
véve, hogy nem köztemetőről van szó. A 
tanács ezzel szemben, a tiszti ügyészség 
véleménye atapján azt javasolja a köz
gyűlést helyettesitő tanácsülésnek, hogy 
a fellebbezést utasítsa cl. m^rt a székes
főváros elrendelheti, bármely és búrki 
által fentartott temető bezárását, illctvo 
kiürítését.

— Sztrájkkal fenyegetödznok a villa
mosvasúti alkalmazottak. Megírtuk már 
hogy a villamosvasúti alkalmazottak 
körében nagyon elkeseredett hangulat 
uralkodik azért, hogy dacára annak, 
hogy az igazgatóság mérhetetlen ma
gasságba emeli a villamosjegyek árát,

i<ü? alkalmazottak, térigényeit még a leg
minimálisabb mértékben sem akarja ki- 
elé.giteni. A villamosvasúti alkalmazot
tak minden esetre jogos felháborodásá
nak valósjlnilleg újra a kö.-^nség fogja 
meginni a levét- Ugyanis az állomáso
kon tartott gyűléseken az alkalmazot
tak azt követeltek, hogy amennyiben a 
villamost asutak igazgatósága nem tel
jesíti az alkalmazóiak követeléseit, ha
tározzanak a sztrájk mellett. Indítvány 
formájában szóbakerült a gyűléseken, 
hogy a vll'amo. igazgatóság rém kielé
gítő döntése eseten tüntető küldöttség 
keresse fel a vezérigazgatót és arra az 
időre, míg a küldöttség az igazgatóság
nál tartózkodik, .a villamosok megái Iná
nak. Az igazgatóság egyéldtent szombat 
éjszaka tartott ülésén foglalkozott a bér
omol és ügyével, az alkalmazottak pedig, 
akik hétfőn délelőtt értesülnek a döntés
ről, délután tartanak vezetőségi ülést, 
amelyen azokat a javaslatokat tárgyal
ják le, amelyeket egy esetleg tartandó 
villamosa’kulmazotti nagygyűlésen elő
terjesztenének.

—- Átszervezik a zalaegerszegi in- 
fernálótáhort. A belügyminiszter ér
tesítette a budapesti rendőrfokapl- 
tányságot, valamint a többi alantas 
hatóságait, hogy a zalaegerszegi in
ternálótáborba való beutalás nyolc 
napig szünetel az internálótábor át- 
nzervozése mtatt. ____

— Sárcipöt és bőrcipőt javít, bőrcipőt. szúrta. ....... .... ..... .........
gummlval talpal „I7niő“ céyögyur, Bu- [ seb esi'léssel szállították a Rókus- 
dapes-t, VII., Dohány ucca 16. kórházba.

tanfolyamot minden detektív — ki- 
j vétel nélkül — köteles hallgatni és 
I vizsgát kell tenniök.

Különösen a politikai osztály 
I detektiyjei részesülnek szakszerű

I — Megkezdődtek a futballmérkőzések. 
Erős havazásban, meglehetős hideg mel* 

| lett kezdődtek meg a tavaszi futbaljküz- 
I delmek. A nagypályákon ma délben 
még csak barát ágos küzdelmeket bo-

I nyolitottak le, amelyekből még követ
keztetést- korai volna levonni. A II. osz
tályú válogatottak brüsszeli kirándulá
suk előtt az MTK gárdájával mértek 
össze erejüket. A bajnokcsapatot ered
ménytelen félidő után 1:0 gólarányban 

| legyőzi *k. Az FTO legénysége a TTC 
I csapatát látta vendégül. A zöld-fehérek 
közül mindössze nyolcán jelentek meg s 
igy a lelkesen játszó másodosztályú csa
pattól vereséget szenvedtek.

| — Gázol az autó. Vass Ferenc 68
! éves uccaseprőt a Váci úton ©1- 
! gázolta egy autó, moly az elgázolás 
| után megállás nélkül tovább robo
gott. Vass Ferenc kórbázbaszállítás 
közben meghalt.

— Budapest birkózó-bajnoksága. 
Vasárnap délután rendezték meg 
Budapest székesfőváros birkózó
bajnokságát a régi képviselőházban. 
A MAC-birkózók nem vettek ró^st 
a versenyen, ami kínos meglepetést 
keltett. A versenyt, bojkottáló bir
kózók ellen a birkózó-szövetség — 
hír szerint — eljárást fog indítani. 
A küzdelmek délután hat órakor 
kezdődtek és eliérói-n az eddigi szo
kástól, még vasárnap befejeződtek.

I — A Dunába fulladt egy rászeg 
halász. Óbudán, a Templom ucca 
irányában a Duna egy ötven év kö
rüli férfi holttestét vetette ki. A 

j helyszínre kiszállt rendőri bizottság 
1 a környékbeli lakók vallomása 
I alapján megállapította, hogy a 
! holttest Krizsán Ferdinánd halász- 
1 szol azonos. Krizsán Ferdinánd a 
! késő éjszaka folyamán ittas álla* 
I pótban tőrt haza a Dunán horgo
nyozó hajón lévő lakására, azon
ban csak a partról a hajóra vezető 
deszkapadlóig tudott eljut né Reg
gelre a víz közel félméternyit emel
kedett és az ittas embert a Duna 
medrébe sodorta, ahol halálát lelte.

— Éjszakai támadás. Az Alkotás
1 ucca 23. számú ház előtt Greguss 

, Dezső MÁV felügyelőt három flatal- 
! omber inzultúlta és mikor Gregusn 

! védekezett az inzultálás ellen, a 
I támadói egyike zsebkésével nyakon 

A kihívott mentők súlyos

— A Tüzek mUkole! előadta*. Vasár
nap éjjeli előadás keretébe® mutatta te 
a miskolci színház a Tőcefc-at. FŐeaerep- 
bou Saéeti Bözsi kiforrott és komoly lá
tó kával aratott nagy sikert ffarorsfos 
Gusztáv és Vécsey Ilona kaptak tnőj 
sok tapsot.

— Gyerckrablő örült asszony. A Gel
lérthegy tájékán a bokrok között egy 
inásfélévofl síró gyermek vonta magára 
a járókelők figyelmét A helyszínre ár- 

i kezeit rendőrnél jelentkezett László Sán- 
dorné nevű asszony és kijelentette* hogy 
ő helyezte el a gyermeket a bokorba. 
Előadta, hogy a gyereket a nővérét®! ' 
lopta azzal a céllal, hogy a gyerekkel a 
karján kolduljon. Később rájött arra, 
hogy ez a koldulási módszer nem válik 
be, és mivel a gyermeket eltartani sem'' 
tudta, kénytelen volt a szerenesotten po
rontyot a bokorba kitenni. A rendőr a 
főkapitányságra kísérte László Sándor- 
nét, hol megállapították, hogy as aar 
szony ön- és közveszélyes örült. A 14- 

i pót mezei elmegyógyintezstbo eeáUitte* 
ták.

— Lopják a telefóndrótot. Az 
Aszód és Kartal között elhúzódó 
vasúti vonal mentén ismeretlen tet
tesek levágtak és elloptak ezerhat- 
százötven méternyi telefondrótvew- 
téket

— Mikor a végrehajtót meg afearjtt 
verni. Gál Márton végrehajtó még eser- 
kilencszúztizennyolcbau megjelent Ao* 
senbaum Oszkár kereskedőnél adóvégre
hajtás foganatosítása céljából. A kcree- 
kedő megakadályozta, hogy a végrehajtó 
nyitott Wcrthoim-kasraájába nyúljon, 
mire ez rendőr! segítséget hívott. Hőseit- 
baum erre azt a kijelentést tette, hogy 
ha nem jön rendőr, összetörte volna a 
végrehajtót. Rosenbaum Oszkárt annak
idején 4000 korona fő és 400 korona mel
lékbüntetésre ítélte a bíróság. Az ügy 
fellebbezés folytán most került a királyt 
ítélőtáblához, mely helybenhagyta ok 
elsőfokú bíróság ítéletét.

-------------- ----- —... — 

^?«nt gettón 
Por tér sör 

Polgári Serfőzde 
párafiao fcnlöniegessége 

állandóan Iriw napol isten:

B«tv£rocl <6rSxS
Vili., Rákóczi út 1
Bíró I9í«e»

IV., Vámház körút 10
Erdélyi borozd
VI., Dalszínház neca 8

ÉI6 Jdzaof
VIL, Thököly út4 

Frenreisz István 
Oellért-Bzdlló

Grand-dttorom
X, Belső Jászberényi üt 
Grecsftk Róbert 

Déli vasúti vendéglő 
Kei^ay Vince

VIL, Rákóczi út 44 
Magyar h<z
VI, Teréz körútig

Palace-szbllb Attenwe 
Vili, Rákóczi út 43

Posch*Mterem
Vili., József körút 3

Posch-6tferem
VII, Dohány ucca 20
Eturm József 

V, Berlini tér 4
Szabó Lajos
VIL, Rákóczi út 88 

Szánt István-étterem
L, Alagút ucca 5 

Szita Lajos
Vili, Üllőiül 4A 

Wlpkler István 
IL, Margit körút 2

—
Hornya János „Glóbus* nyonratevdh 

ialata. Er»6bet-körut Iá. Megfigyel te- 
formál, nyomoz, helyben, rWéfcvn. Tsle-
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Ismét jár
az Eötvös óra
Egy Éjjel ellopták • nehéiékét 
Miért pontos az egyetemi óra 
Az órát Mouzer régi budai óráz 

cég készítette
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Budapest nagyszámú nevezetességei 
közt kevés van, arnoly oly széles kör
ben váltaná ki az érdeklődést, mint a 
múzeum kör úti ú. n. Eötvös-óra. Helye
sebben és talán méltányosabban Wo
detzky-órának kellene nevezni. Az egye
tem bölcsészeti óráját ugyanis — és 
nem a műegyetemét, mint napokban 
egyik fővárosi lap írta — dr. Wodetzky 
József egyetemi tanárnak köszönhetjük. 
Hogy nz Eötvös-óra elnevezés honnan 
került forgalomba, nem sikerült megái 
lapítanunk, de annyi bizonyos, hogy 
Eötvös professzor csupán tudomást szer
zett az óra létéről, de egyéb összefüg
gésben velő nem állott.
Az EötvBs óra Wodolzky eszméje 

■ Monzer készítménye
Vannak, akik azt hiszik, hogy az ér

demekben dús, nagy magyar fizikus, 
báró Eötvös Lóránt konstruálta az órát, 
hogy ő választotta, sőt talán készítette 
sui óra fémalkatrészeit, még pedig úgy, 
hogy a hőmérséklet változásainak jól 
ellentálljanak. Ennek a feltevésnek 
semmi alapja sincs. Magát az órát 
Houser, régi budai órás készítette. Az 
óra nem a rógi műegyetem hagyatéka. 
Miután ugyanis »z eredetileg is idő 
készült Wodetzky professzor Párizsban 
olvégezto tanulmányait (a híres Poin- 
caró tanítványa volt), hazajött és az 
ogyetem bölcsészeti karán a csillagászat 
előadója lett. Egyutal szorgalmasán 
írogatott Lefordította Sehelne asztro
fizikáját, egy kis munkája jelent mog az 
üstökösekről ós állandóan írt a Termő

.csövet Is megemlítjük, mellyel a csillag-1 lendülő inga késne a lengést befejezni'* 
időt hntározzák meg a csillagos ég se- magához rántja. A következő pillanat- ' 
gítaégóvcl. Ezzel clle’ őrzik n csillag- bán persze elengedi, mert a felső óra 1 
órát. A csillagóra útján pedig kata ’—z4- -- ’ ...............
lógótokból számítják ki, hogy a közép
európai id t mulató óra mennyit késik,___ _ —.... „ «.< L wia mg
vagy siet. funkció az úgynevezett (zad másodpercnyi pontossággal

Az órákat soha, nem igazítják, hanem 
késés vagy sietés esetén a felső óra 
ingáját egy kis súllyal terhel k, illető
leg könnyítik. Az alsó uccai óra kény
telen éhez alkalmazkodni az elektro- 
mágnesnél fogva. Az órák általában csak 
egy kőt tized másodperccel térnek cl a 
pontos időtől.

A csillagda adja 1o a pontos Időt a 
vasúinknak és különféle intézeteknek, 
ahol a pontos időre szükség van. Tollát 
ezek is a múzeumkörúti egyetemi óra, 
a Wodctzky-óra“ szerint igazodnak.

Mészáros László

A hatóságok tókozolfabh 
gyermek- és erkölcsvÉUelmére van szükség 

Revízió alá veszik a zúQtánciskolákat. 
A leggyakoribb gyermekdeliktum: a lopás

— A Hétfői Napló

óraösfizohasonlítús.
Sokan azt gondolják hogy az egyetemi 

órát villany hajija Ez azonban nem 
íny van. A felső órát (azl, amelyik a 
csillagdában van), valamint az uccait 
is súly hajija. Az elektromosság arra 
szolgál, hogy a két óra lehetőleg pon
tosan együtt járjon.

A felső óra lengés közben nyitja, 
majd zárja az áramközt. Az alsó óránál 
egy elektromágnes látható. Mikor a 
felső óra ingája balra lendül, bezárja 
az áramkört és ebben a pillanatban az 
alsó óránál lévő elektromágnes működtí 
kezd s ha az ugyancsak ekkor balra

, viuuKeuj,. muri a ieisö óra
i ingája az áramkört kikapcsolta és így 
. az elektromágnes megszűnt működni. 
?Z?CLC>lérí’ hog^ a k<‘.t ór.a ln»áJa szá-' — X— J ...... . Ogyj.tt

A fővárosi ifjúság kriminális ese
tei csak kevéssé foglalkoztatják a 
nyilvánosságot, mert ezek az esetek 
csak ritkán jutnak el a sajtóhoz és 
a legtöbb esetben a családok belső 
ügyei maradnak. A mai fiatalság 
átélte a forradalmak idejét s amit 
utána osztályrészül kapott, nem

uoiunu^^aiui nuiiuuuuii irt u lurui”-. , . . . , ---------- — T*', F,—
szettudományi Közlönybe. Do nemcsak I torsadalmi .rétegek gyermekei foko-

Budapest, héttő, fehr,H. u 

ho?y n Keteaet sA-opoZam;,,, 
ctoval olyan állapot,’m i, ,lr.'
amelyben a ■fájdalommal , 
trésén rúlU-
no öntudatát nem vp.ó|i ' i znli

.nevozxftt kábálomba mertu ’ | alatt eletet ad gyermekének a y 
polamin a szervezetre neta’uk°' 
esak nagyobb aggban vaió\ar,>s. 
n.-ilata lehet ez újszülöttre iiézv^-2' 
talmas. Ez azonban minden n2r’ 
dóra egyformán ' vonatkozik"1 k'

tudósítójától. ~—

A fiatalkorúak bűnözésével fog
lalkozók legszomorúbb tapaszta
lata azonban az, amely a kis
korúak fokozódó szexuális bű

nözésére vonatkozik.
A rendőri ég birtokában van oly au

volt szociális gyógyulás, hanem ka-j adat oknak, amelyeknek szálai bizo- 
tasztrofális gazdasági felbomlás,1 nyos helyiségekbe vezetnek, ahol a 
melynek a fiatalkorúak is egyaránt ’
szenvedőivé váltak. A gyengébb 

zatosan áldozatául esnek a kor bom
lasztó tendenciáinak.

A fiatalkorúak bíróságán el
képesztő példákat tudnak a ’ 
gyermekek csalási, sikkasztási 
kísérleteiről, amelyekkel a fel- 
npjtek, pénzügyi mán. puláelóit 

akarják utánozni
Tiz-tizcnkétéves gyermekek ma 

en gros-üzlctckct bonyolítanak lc,[ --- ... „.......................
hogy. a nyereségen u cseléddel vagy désre, ahol természetesen nem szor- 
idősebb barátjukkal értékpapírokat ződés vár a többnyire 14—17 éves 
vásároltassanak. | leányokra, hanem a lejtőn való vég-

gyermekbíróságok előtt a lég- zetes lecsúszás kezdete.
gyakoribb delik.U’n a lopás. A fia-1 Éppen ezért a rendőrség 
talkoruak bűncselekményeinek 90 ' ‘ ’ ’ .................
százalékát lopás-esetek adják. Irt is 
a leggyakoribb az értékesebb fém
tárgyak eltulajdonítása: ajtókilin
csek, tálcák, kanalak, stb.

Nem csekély mértékben korszerű 
a kiskorúak által elkövetett sik
kasztás is.

rendőri tilalom - ellenere nem zár
ják ki a kiskorúakat. Ez különösen 
azokra a helyiségekre vonatkozik, 
ahol az esték legnagyobb részé 
táncszámok, töltik be. Ezeknek a 
szinte iskolás korban lévő gyerme
keknek, akik a „művészet" jelszavá
val indulnak el az éjjeli életbe, 
Pesten már egész kultúrájúk van. 
Mdzwdwö rtfjj azoknak az ú. n. 
tánciskoláknak a tömege, ahol egy 
tánc-szám jól megfizetett bclarii'ása 
mintegy oklevél gyanánt szolgál a 
kis zvgmulatókban való élhelyezke-

mint népszerűsítő, hanem elsősorban 
a komoly, tudományos irodalom terén 
tiint ki. írt a három test problémájáról, 
anti-cinstoinista elméletével pedig L6- 
n árt tál együtt világhírro tett szert és 
megörökítette nevét a tudományok. tör
ténetében. Ennek a kiváló és tehetsé
ges embernek köszönhetjük az „Eötvös- 
őrát“. Ugyanis Wodetzky professzor 
eszméje ez az óra és az ő kezdeménye
zésére építettek cgv kis csillaorvizsgálót 
n múzenmkörútl bölcsészeti' szak épülő
iében. Ebben az obszervatóriumban dől 
el az óra pontossága. Ez tehát az „Eöt
vös-óra*4 igazi története.

Elloptak ■» Arit hajtó su'yt
Néhány héttel előbb a jó budapesti 

közönség, amely óráját az „Eötvös-óra*4 
után igazítja, egy napon hiába zarán
dokolt az órához. Az óra állott. Mutatói 
mozdulatlanul néztek az érdeklődők felé 
délben és csak a döggel vagy éjszaka 
idejét mutatták.

Egyik éjjel ismorotlon tettesek ellop
ták az órát tartó súlyt. Hogy mi céljuk 
lehetett vele, nem lehet megállapítani, 
inért bár a rendőrség megindította a 
nyomzoést, a tetteseket nem tudta nya- 
koncsípui.

Néhánynayd kényszerszünet után azon
ban az óra újból megindult b tovább 1 
mutatja a pontos időt

Miért pontos as Eötvös óra T
Közszájon a legfantasztikusabb hírek 

járnak arról hogy miért pontQs az Eöt- — _____________ — , „*«-
vös-óra. Némelyek összefüggésbe hoz- ' lészeti kórháza évek óta úgy szere
lék azzal, hogy villnmoserő hajtja, má. pel a közönség tudatában, mint a 
sok azzal magyarázzák, hogy szerkozo- fájdalomnélküli szülés ,o, «. wiuwjuenui
főnek alkatrészei olyan anyagból ké- helye. Talán a jénai orvosi ' egye- hagyta a szülő nőt. Tulérzékeny 
szültek, melyek az időjárás változásaira tem szülészeti ’ osztályához fűződik hisztériára hajló nőnél ez a mód-

II Barcsién kórházban 
a fájdalom nélküli szülés 
módszereíDel kísérleteznek

— A „Hétfői Napló" tudósítójától. —
A székesfőváros Bakáts-téri szü-

igyunk

MeMdeát!

Jr téli
hidegben

K A lv- ker->,ranv* ucca 31E«!Blil9ZgV Tofónszam: 118—33
Hétfőtől szerdáig: Asszony. törvény ét 
a Két világ leánya. Csütörtöktől vasár
napig: Három árva és. d Farkgsüvöltés,

LaííSára fövök ZK 
rutint, tahírnemui s»h- frriedner,Rökk Snlrtrd-ii’cn 22. IH. 1(>. Te |6T=ófff».a

értesülünk — a közeljövőben szi
gorú vizsgálatot indít és revízió alá 
fogja venni azokat a zugintézeteket 
is, ahol az utóbbi időben szinte 
nagy ipar szerűen fellendült ez a 
jól jövedelmező, de sokszor a társa
dalom legmérgesebb miazmáii ter
melő „művészképzés".

SZAKORVOSI vér- és nemlbotegei 
^mw.i iMinKanuiAianaa resitire.
i-ZUST SALVARSAN-CLTÁS. — Rendelés egész nap 

Rákóczi-út 32. I. cm. 1. Rókussal széniben.

megállapodásra jutottak, hogv ez a 
módszer a legtöbb esetben sikerrel 
jár. A beteget simogatással, a te
kintetnek fényes tárgyra való rög
zítésével, stb., hypnotikus álomba 
merítették az aktus közeledtekor. 
A beteg szervei az álom alatt ren
desen működtek s igy 
mesze Les lefolyását ez 
nem zavarta meg. A 
gyobb része reagált 
szuggeráló erejére és 
riilt, de előfordultak 

egyetlen is, amikor a bypnozis

a partus ter- 
a körülmény 

nők legua- 
az orvosok 
álomba me- 
olyan esetek 
érintetlenül

nem reagálnak. <________
Mindezek a hírek laikus emberek fan- kóts-téri 1----------- ------ -- --- v*j<*«* a._____________________________ _

íáziájának a szüleményei. Az óra pon- fájdalomnélküli partosról elterjedt nyék között folytatta le, rútot
tossága abban nz obszervatóriumban dől. hírek nyomán a kórhúzat tömege- ahogy a klinikákon szokás. A hyp-
rl, melyot Wodetzky professzor léte- «en keresik fel az anyák, ru*'—u --is1— X1—*-— —12
sített. 1 ... ...

Ennek nz obszervatóriumnak két 
órája van. Az egyik csekély eltérés
sel olyan mint a múzeumkörnti. Ezt az 
órát Is n Hnuscr-cég készítette. A másik 
óra igen finom műszer, moly Glnshütté- 
böl Sfasser és Rhodo-''('K\Ö\ szár’nnz’k. 
Ez a csillagára, mely a csillagidőt jelzi. __ _ .. _____ _______ _

Még egy harmadik mflszcn, a passage . kísérletekkel foglalkoztak és arra a

olyan bűvkör, mint a milyen a Ba- szer nem vált, be. A Bakáts-téri 
kórházat körülveszi. A kórház kísérleteit olyan körülmé- 

, mint

>vn nvivaitc in nz nnyug, akiknek notikus álomban való szülés pro- 
legnagyobb része tényleg könnyen Némájával más kórházak is foglal-1 
cs’k át az aktuson. Úgy a szülőnők- koztak. Az eredmény nem volt mn-1 
tői. mint a kórházban szerzett in- denhol teljesen kielégítő s ezért a 
formációnk szerint a fájdalomnál- '*
küli szülésnek a közönség előtt 
eddig két ismeretlen módszerével 
dolgoznak a Bakáts-téri kórház
ban. A kórházban eddig hypnotikus

mostanában megtartott orvos
kongresszus nem foglal állást a 
hypnotikus álomban való szülés 
mellett, A Bakáts-téri kórházban 
most nj eljárással foglalkoznak. 
Ennek a módszernek az a lényege,

M/ Isholás <S* 
gyermekek

‘ z a járvány leselkedik rátok! 1

I
 Ha hazaértek, mossutok meg kezete

ket, öblítsétek ki szátokat 

egyedül tökéletes, szagtalan, kristály.
tiszta fertőtlenítőszerrel. n 

jJÍ Orvosa is ezt ajánlja !
Mindenütt kapható

MűfogpótlásoH
lego esőbb napi árban

részletfizetésekre is
Vili, Gyulav Pál ucca 14 

Jlmerikal rendttera fogorvoti 
rinrttl intését

VISELTWI«Ehl lakasan vesző'- MpszinhAz ucca 18. szám, 1 elefón: Jázsc 44

h'r.x?b.í viselt férfiruháKért
BUCK, Nagymező ucca 12. Telelőn I17-C5

Kis Komédia Telefónszám: 14-22.1
Rótt «• íteírhí> rdt fa I- pt-vali 

Eljegyzés elqtt és Seme Ftau, Kezdete 8 órakor

| Ezenkívül üzletek házzal, telkek, villák, bérpaloták helyben s az országban mindenük 
..... ............ o -* c.vjHio i-vu’iiiMi.-s u viiugmiuniu, iw iimuu. ive SZUUISZ-I HűUPFíRCft Ottó ftfízponíi Ingat

utcánál 4 lakásos föhlszintoR ház, 3 szobás u cni modern lakással, az egész épületei 1 //T Vf M fV i
Tégláiba ó, 150 m llió. Rudat v Dák Győri útnál, Feli rváH útnál. Pasaréti utón, Hűvös * IPOUU] űg

1

Villák t Stofánlsuton cgyemolot-'s. 2 nyolcszobás, teljes komfortos H00 négyszögöles
Villa 40.000 dollár Ameriksl-utná 2 ötszohás villa, ötszobás, olfoglalhntósággal 450 
millió. Tlsztv selötelcpen kétlakásos villa 8 0 millió Családi h* ak: Üllól-utnál köt 
lakájos földszintes ház, 4 szobás cserelakássál elfoglalható, 150 millió. Né színház-

völgyben «o milliótól mi millióig Birtokok s Hókósbon, Fehérbon, PestWnijó en. 
Oigoványnál kisobb-nagyobb birtokok. IV . gróf K rolyl palota, Egyelőm ucca 6, J. emelet. Telefónszám: József 51-30 é*

Kisfaludy u. öö. 40-es villamossal Templom téren leszállói. Tel. Kispest
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SZÍNHÁZI HÉT

RÖVID HÍREK

rös malomban átalakitsanak. Sorra 
felvonul a hivatalnok, a költő, de 
bizony a derék főpincér mindezek
ből semmit sem sejtett, mert őt már 
jóval előbb elvitték az álom vilá
gába. Egyszerre jön a Kertész jele
nete. A Magister bekonferálja, hogy 
ez^ a tanító lesz az. aki legjobb a 
világon. Már omlik is szét a füg
göny, már jön is haza Kertész, a 
szomorú kis tanítócska és letelepszik 
az asztalhoz és galamblelke kinyílik 
felesége előtt. De jaj, a borsóleves 
elront mindent. Rossz a borsó. Ször
nyűség az, amikor egy szegény ta
nító házában megkozmds< 'ik a le
ves. És Kertész, a galamblelek, egy
szerre felemelkedik helyéről és sze
repe szerint rákiált a feleségére:

„Ez borsó? Ez egy riszofc!*'
. — No de már erre a főpincér is 
[felébredt és hirtelen ott a negyedik 
sorban, nem tudta elképzelni, hol 
vám meg tör ülte szemét s akkor lát
ta. hogy Kertész veszekszik újból a 
koszt miatt. Hirtelen hátraszólt a 
közönség felé:

— Pista! Pista! Hamar egy má
sik levest Kertész úrnak!

— Olyan harsogó kacagás tört ki 
a nézőtéren, amire a legöregebb 
színházlátogatók is csak a „doktor- 
úri Molnár Ferenc'* idejéből emlé
keznek.

— Gyorsan mondjon egy csomó új
ságot. !

— Mondok mondok, csak ne nó
gasson. A múltkor arról beszéltek, 
hogy Király * Ernő Amerikában ma

mát. Ügylátszik, már ennek is el 
ment a híre Amerikába és most Ki
rály Ernő levelet küldött egyik bu
dapesti ismerősének, hogy nemso-\

DR. DALNOKY VIKTOR 
a jövő héten Becsben vendég
szerepel.

5 ÚJPESTI SZÍNHÁZ
színrehozza „A három gráciá“-t. 

A főszereplők Mén de Klári, Biró 
Sári és Zöljer Artúr sok tapsot 
kaptak.

TERÉZKÖRÜTI SZÍNPADNAK ja
nuár 14-ón tartott premierjo óta 
huszonhat táblás háza volt. Ér
demes ntc ezt feljegyezni.

TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ
új darabját a Renaissance Szín

ház vásárolta meg és még ebben 
a szezonban színre hozza.

NAGY ENDRE 
új darabjának, amelyet a Ma
gyar Színház hoz színre, fő
alakja egy úgynevezett jó em
ber. aki még a vidéki városka 
levegőjét is nagy ajándéknak 
tartja.

ÚJPESTI SZÍNHÁZ
nagy sikerrel mutatta be a „Kék 
posta kocsit". Főszerepekben H. 
laUa Mariska, Mende Klári, Biró 
óári, Tihanyi Béla ós Fodor Artúr 
kaptak sok tapsot.

* „A vörös malom" 125-ödszÖr. Az a 
---- --------------  . . .. uu petui tsmiirustíHCK, nogy iicmsu-: “^yöl »»A vörös ma- 

persze, a másik sem akart engedni jcára hazaérkezik Kosáryval együtt.}1™ felújítása járt, arra bírta a Magyar 
én mar ma iflnem arra, került a sor.' _ r Színházat. hnc?v a tíz rKt-.'rA

maga is hallottat
_ Éppen én ne hallottam volna? 

4 Belvárosi Színházban valóban 
megtörtént az eset no de nem olyan 
veszélyesen, mint ahogy mesélték. 
]jár minden rendben van és a két 
művésznő még jobb barátnő, mint 
valaha volt. i

— llát akkor hogy történt? Mondja cl; 
hitelesen.

— Úgy volt, hogy a fiatal és na
gyon tehetséges művésznő a Mihá- 
(yiné két lányában egy egész külön
leges frizurát f ésültet dt magának 
fodrásznöjével. A frizurát hosszas 
tanulmányozás és tervezgetés után 
ő maga gondolta ki és bizony nagy 
munka kellett, amíg a gondolat a 
fodrásznő fésűjéhez érkezett. Nem 
csoda hqt. ha a művésznő szörnyen 
meglepődött, amikor egy másik mű
vésznő szóról-szóra vagy hogy még 
tökéletesebben fejezzem ki magamat: 
hqjszálról-hajszálra az ö frizurájá
val egyforma hajdíszben jelent meg 
a művésznő előtt. A frizurát kita
láló művésznőt — hogy úgy &_iraty mmo Amerikában ma
iam — szörnyen kihozta sodrából ra^ ncm kíséri haza Kosáry Em
ez a nem vart inzultus és így nem . . .
csoda, ha a másik művésznő fejéről 
leparancsolta saját szabadalmazott, 
középen szétválasztott frizuráját. De 

és már majdnem arra került a sor, 
hogy egymás fejéről erőszakkal kell 
eltávolítani a gyönyörű hajkoronát, 
amikor békéltetők jelentek meg, akik 
rendbefésülték az ügyet. Most az a 
helyzet, hogy a frizura kitalálója 
más frizurát visel, a frizura kopi- 
rozója pedig megmaradt az új, le
másolt frizura mellett.

— A Magyar Színházban is 
valami, ügy hallom.

— Igen, valóban történt, 
nem a színpadon, hanem ami

- Hát azt tudja-e, hogy Fali Leó 1,og.y “ estó,r?. tervezett
most ünnepelte ötven éves jubileu- pldadasi sorozatot meghozza obitsa. Esze- 
mát és ebből az alkalomból mŰMfen ”nt »’A vörös malom* jövő héten is min- 
bécsi bonbiván. primadonna, s^uö-l ,n es*e színre kerül Darvas Lilivel, 
rett és társaskómikus, aki valaha i Pécsi Blankával, Horváthy Elvirával, 
Fali operettjét első ízben vitte si- ------------ -
kérné, egy gyönyörű arany hang
jegyet kapott. A hangjegy tömör 
aranyból készült és levélnyomónak 
lehet használni. De ha már az aján-

, dákoknál tartok, megsúgom magá
nak azt is, hogy Biller Irén, aki egy 
autóval utazott el annakidején, most 
két autóval jött haza. De nagy meg
lepetés érte, mert a színház kapuja

Gellérttel, Tarnayval, Dáviddal a fősze
repekben. Ugyanebben a kiosztásban ad
ják természetesen a csütörtöki 125-dik 
előadást is. Vasárnap délután 3 órakor 
mérsékelt helyárakkal ugyancsak „A 
vörös malöm” kerül színre, Mima szere
pében Dai-vas Lilivel

• Bacchus-éj, a Városi Színház nagy
szabású uj operettje csütörtök este iu- 
dul el sokat Ígérő pályáján. A parádés 
szereposztás, Lábass Juci és Környey 
Béla,a színház két. ünnepelt vendége, 
Tisza Karola és Sziklay József, a legmu- 
latságosabb operett-kettős, a látványos 
kiállítás,, lebilincselő zene, nagyszerű 
tx^fák, a kitűnő könyv kifogyhatatlan 
fordulatai, igazi nagy siker előjelei. 
Péneteken, szombaton és vasárnap meg
ismétlik a Bacchus-éj előadását, a be
mutatóig hétfőn a Bohémélet Aquila- 
Adler Adelinával, kedden a Denevér Gá
bor Józseffel szerdán a Menyasszony
háború, vasárnap délután pedig Rigó 
letto van műsoron.
• A Vígszínház jövő hetének nagy ese

ménye a R. U. R. szombati ' " '
lesz, mely egyúttal a szezón 
szenzációjának Ígérkezik. A 
Király mellett a nagysikerű 
ték töltik be. Jövő vasárnap 
kabaré-műsor kerül színre.

• Minden este „A balga szűz44. Strauss 
Oszkár szellemes és finom zenéjű ope-

y rettje, „A balga szűz44 sorozatos előadásai
a. Azt be- ' R héten is folytatódnak a Blaha Lujza

s«ííték'üaijunis[ hofiu BlumeMal Színházban .ahol mindannyiszor a bemu- 
vezér eladja a Vinszinházat. Eoiiei,\M6 kiváló szereplői: Somogyi hwl, 
iólértesUUek már enu Mánkén,- Harmatji Hilda, Roamyal Ilona László, 
kedö nevét is bedobták a köztudat-. Tarnay, Dénes Oszkár. Szirmai és Tlha- 
1. .. a- BVÍ íáÍRRxélr n fíflTflh fŐRZPrftneit.. Vasar-

történt

de ott
__ _ _________ ________ ____  súlyo
sabb, a nézőtéren. Kertész Endre, au iicipijperen. cl z rjiwsrv, u 
Magyar Színház jeles kémikusa, es
ténként az egyik terézkörúti kávé- 
lidzban szokott vacsorázni. Az

LS "Zaift ra7^“'’0,’ Sőt „A három gráciádból -
CSj fenjiegeti titokban — annyi génit spó-

azokat a pincéreket, akik nem szol- -■ ' • ’ • ■ -
Hálják ki pontosan, vagy nem azt 
hoznak, amit éppen megkívánt. Én
ük aztán az a következménye, hogy 
a kis Kertésztől valósággal retteg
ek a pincérek derék seregei. A mi- 
WU) azonban a körúti kávéház fő- 
vincére kijelentette Kertésznek, hogy 
hajlandó negyedévi garanciát vál
lalni a pontos kiszolgálásért, ha 
Kertész szerez neki egy jegyet az 
újból őrölő Vörös Malomhoz. Kér- 
iP.0, !eűyct megszerezte a főúr 
Mndenburgi büszkeséggel be is ült 
« piros bársony zsöllyébe és bizony, 
uá tagadás, a magiszter hosszú be- 
lz,en^att s.z^ csendesen elbóbis- 

a poklok királyának fölvonultatják

előtt már egy másik, ugyanolyan 
autó is várakozott. Képzelje csak, 
kjé a második autó? A kis Halmaié, 
aki titokban megtanult autót ve-

roll össze, hogy ma már, vett egy 
ragyogó kis autót. De bizony a kis 
Halmai, amikor először vezette vé
gig az Andrássá úton saját autóját, 
egy kicsit elbúsult, mert eszébe ju
tott, hogy nyolc esztendővel ezelőtt 
lovon száguldott, huszárfőhadnagy 
kordban. ,,

— Lábass Juci Berlinből meghí
vót kapott. A berlini Grosso Schau- 
spielhaus szeretné a jövő szezonra 
megnyerni Lábass Jucit, aki egy
előre még gondolkodik a dolgon, de 
nem lehetetlen, hogy mégis elfogadja 
a berliniek szives meghívását s a 

U.U„ szép csenttcsen eíooo„-, odakünn tölti Német'

«Mkel <dkal- hot BÍ, ‘
nw^nak találnak arra, hogy a vö-

?*UlSUK.TAtpv<D<y 
•• KAUcaUK-SAROK,

ba. Azt tippelték. hoau a namikere.- nyl Wnzdk . djnb főszerepeit. Vasár- 
kedö a Fővárosi OpcrettsAnhá. ked-• nap délután Rákosi Jenő „Éjjel az er- 

•• • • ' i-a—i' ^l]dőn“ című népszínművét adják Vaályvéért megveszi a Vígszínházát, 
színház berkeiben természetesen mo
solyognak ezen a híren, mert hiszen 
mindenki tudja, hogy a nagykeres
kedő igyis-úgyls ott van minden 
áldott nap a Fővárosi Operettszín
házban és most csak az öröm az övé. 
Hát csak nem veszi magara a gon
dot is. Nem igaz? , .

— Ha. érdekli, még azt is elmon
dom magának, hogy jövőre 
megnyílik a Kamara-Színnaz. ue 
nem az a Kamara-Színház, amely
nek megnyitása érdekében szegény 
Hevesi Sándornak annyit kell po- 
rösköani a főváros tekintetes taná
csával, hanem a színpadi szerzők a 

"azok a dara-1 A naVmű’vésinűnek.
hnk maid színre amiket a akit ma Európa legkülönb táncosnőjé-
bR^rzők FaveHllete erre érdemesnek nek tartanak, ez lesz az ele* budapesti 
l.r”bA toaiai bemutatkozása.

I'onával, Beroelly Magdával, Rozsnyai 
Honával, AbonyivaL Szirmaival, Tamás
sal, Matánnyal, Tihanyival, Boros László
val a főszerepekben, 3 órakor mérsékelt 
helyárakkal.

* A Pompadour 76—83. előadása! töltik 
he a Fővárosi Operettszinház jövő heti 
műsorát. Most vasárnap 75-ödször adják 
Fali Leó világhírű operettjét, Fedák 
Sári, BUler Irén, Nádor Jenő, Halmay 
Tibor, Kondor Ibolya, Ujvdry és Vén
drog föllépték cl. Vasárnap délutáu a 
Három grácia kbríil színre. Jövő vasár
nap délelőtt 11 órakor tartják meg a 
Nyugat matinéját

* Nlddy Impekoven hétfőn és kodden 
1ÜH órai előadásban lép föl a Renuis

lesznek és minden áldott este tart 
majd előadást.

— Végezetül még azt akarom ma- 
n<^ak el mondani, hogy most már 
teljesen bizonyos Tarnay Ernőnek 
a Magyar Színház igazgatójává való 
kinevezése. Egy-két hét még és hi
vatalosan is megjön a kinevezés.

AZ

A’

A

bemutatója 
kimagasló 
műsort a 
kabaré-es- 
délután a

• A „Búzakalász44 első jubileuma fele 
telt házakkal közeledik. Móricz Zsig- 
mond újszerűségében megrendítő és leg
jelentékenyebb drámai alkotása úgyszól
ván mogszakltás nélkül ér el első jubi- 
loumához, egyro növekedő népszerűség
ben és vonzóerőben. A Duzakaldsz a Re- 
naissancc Színház egész o heti műsorát 
dominálja a bemutató szereplőivoL Va
sárnap délután a Lila akác kerül színre 
n érsékelt. helvárakkal.

* A „Kék Haway“ bemutatóját elha
lasztották. Az a páratlan érdeklődés, 
amellyel a közönség Molnár Ferenc szín
játékának, „A vörös malom“-nak csü
törtöki felújítását fogadta és amely a 
hirdetett további előadások iránt meg
nyilvánul, arra indította a Magyar Szín
házat, hogy „A kék Haway4* jövő hétre 
tervbe vett bemutatóját elhalássza. A 
jövő héten ennélfogva minden este és 
vasárnap délután is „A vörös malom44 
kerül színre, mindannyiszor Darvaa Lili
vel Mima szerepében.

Miért van 
óriási sikere a Pesti 
Kabaré műsorának?

Budapest legnépszerűbb kabaréja, a 
Pesti Kabaré újból hatalmas sikert ara
tott az uj műsorával, melynek minden 
egyes száma a kabaréirodalom valósá
gos gj’öngyo. A műsor ragyogó számai 
a legnevesebb kabarészerzők tollából ke
rült ki, u. in.: Liptai Imre, Lakatos 
László, Harmath Imre, Török Rezső. Mi
hály Isvtán, Kő váry Gyula stb. A kitű
nő kabarégárda, mely ma a legnevesebb 
szülészeket tömöríti egy csoportba, olyan 
előadást produkál, amely boldog békére 
emlékeztet bennünket. A társulat min
den egyes tagjának kiilön-külön egyéni
leg nagy és megérdemelt sikere van. 
Haraszthy Mici, Rajna Alice (a Vígszín
ház tagja), Dajbuliút Ilona. (Belvárosi 

'Színház tagja), Antal Erzsi, Lukács 
Sári, Krajnik Mária, Betegh Béby, Fa^ 
rayó Sári, Köváry Gyula, Fercnczy Ká
roly, Bársony István (a Belvárosi Szín
ház tagja). Pártos Gusztáv (a Vígszín
ház tagja), Virágh Jenő, H. Haidelbcrg 

( Albert mind olyan nevek, akik együtte- 
i seu garantálják a sikert és a nívót.
| • T. Forrai Rózsi, Titkos Ilona, Tóth 

Böske, Kabos, Vándory lépnek föl min
den alkalommal Bús Fckcto László „Mi- 
hályiné két lánya*4 című mulatságos és 
nagysikerű vígjátékában, melynek min
den eddigi előadására zsúfolásig meg
telt, a Belvárosi Színház nózőtero. A 
jövő héten hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap este játsszák a 
kitűnő újdonságot. Kedden, pénteken és 
vasárnap délután 3 órakor rendes esti 
helyárakkal a mulatságos Feydeau-víg- 
játékot, „Nem csalom meg az uramat” 
adják.

! * Kilencedik hete játsszák egyfolytá
ban Ernőd Tamás—Szirmai Albert „Mé
zeskalács” című daljátékát a Király 
Színházban, melynek közönsége szerető
iébe fogadta a gyönyörű magyai* daljá
ték minden egyes alakját. A jövő hét 
minden estéjén színrekerül a „Mézeska
lács”. Vaaárnajf délután „János vitéz” 
kerül színre. János vitézt Kelőmén, Ba
gót Raskó játssza. A délutáni előadások 
8 órakor kezdődnek és mérsékelt hely
árnak.

| * Hattyú Böske. A mama keze. Hófe-
j hérke. Hogy kell bánni a férfiakkal, Sza- 
• badságos katona, Pest az Andrássy úti 
Színház januári műsorának nagysikerű 
darabjai, kitűnő tréfák és a magánszá
mok minden este ismétlésre kerülnek jö
vő héten. Ugyanezt a műsort játsszák 
vasárnap délután 3’/» órakor mérsékelt 
helyárakkal.

MOZGÓKÉP-OTTHON
JACKie COOOAN;

A Kis vándirmuzslhus (Opuk <m>
Salemon Béla

két bohózatban lép föl óriási s kend a

TtrfaMnill Szlnpotfon
MOZGÓKÉP-OTTHON

Frakkos hiéna
Amerika bravurfilmje
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Bársony István a resti Kabaréban. 
Dajbuknt Ilona a Pesti Kabaréban. 
Pártos Gusztáv a P.stí Kabaréban. 
Rajna Alicc a Pesti Kabaréban. 
Ferenczy Károly a Pesti Kabaréban. 
Haraszti).' Alléi a Pesti Kabaréban. 
Köváry Gyula a Pesti Kabaréban. 
Antal Erzsi a I’e«ti Kabaréban, 
Virúgli Jenő a Pesti Kabaréban. 
Lukács Sári a Pesti Kabaréban. 
Erdélyi Géza dr. a Pesti Kabaréban. 
Beteg I) Béby a Pesti Kabaréban. 
Krnjnik Mária a Pesti Kabaréban, 
Faragó Sári a Pesti Kabaréban. 
LIptay Imre vigjátéka a Pesti Kabaré

ban.
Lakatos László tréfál a Pesti Kabaré

ban.
Harmati) Imre számai a Pesti Kaba

réban.
Török Rezső komédiája a Pesti Kaba

réban.
Dr. Szalay párbajpöre a Pesti Kabaré

ban.
Kőváry Gyula bluettje a Pesti Kaba

réban.
H. Heldelbcrg zenéje a Pesti Kabaré

ban.
Budny Dénes dalai a Pesti Kabaréban.
• „Az ördög" sikere az Urániában. 

Molnár Ferenc világhírű vigjátéka „Az 
ördög" filmen igen nagy sikert aratott 
az Urániában. Az amerikai Palhé-gyár 
sok százezer dollár költ.-óggcl dolgozta 
filmre Az ördögöt, amely rendezésben, 
kiállításban, művészi játékban egyen
rangú a nagy amerikai vílágfllniekkcl. 
Az ördög főszereplője: George Arliss, 
aki Hegedűs Gyula p. rád és szerepét az 
amerikai színpadon Vs alakította. Az 
Uránia Molnár Ferenc híres vígjátékét 
minden nap 5, %7, >49 és 10.10 órakor 
mulatja be.

• Az ördög — Molnár Ferenc vigjátéka 
filmen — az amerikai Pathé gyúr mes- 
.termüve — az Urániában 5, ’/<7, ¥s9 és 
10.10 órakor.

• Molnár Ferenc vigjátéka — Az ör
dög filmen — az amerikai Pathé gyár 
mcsterművü — az Urániában 5, ’/s7, ’/s9 
és 10.10 órakor.

• Kelet mozgó. (Baross tér. Telefon
József 142 -0i).) Hétfőtől szerdáig: Egri 
csillagok és az Olimpiai cirkusz díszelő
adása. Csütörtöktől vasárnapig: A kan
nibálok közölt és Uf a milliók felé. Elő
adások: 5, 7, 9 és ünnepnap 3, 5, 7. 9 
órakor. b

• Uránia — A- ördög — Molnár Ferenc 
vigjátéka amerikai feldolgozásban 5, ’-.7, 
’/«9 és 10.10 órakor.

• Mozgókép-Otthon. Igon sokan látták 
már u Frakkot hiéna című filmet, ame
lyet a Mozgókép-Otthon a brilliáns 
Jackio Coopan mellett játszik,, de alig 
tudja csak néhány íb a látogatók közül, 
hogy ez az a film, amelyben Glória 
Swanson egy puma váratlan támadása 
által életveszélybe került és súlyosan 
iDOVsebcsült úgy, hogy n szenvedett sé
rülése és a folytatólagos felvételek kö
zött több hónapi szünet állott be. Jackio 
Coogan mint A kis vdndormuzsikus 
nagyszerűbb mint valaha volt. (4, 6, 
8, 10.)

i
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A korona nagy áresésével 
nem áh arányban a megindult tőzsdei hossz
A korona legutóbb 65-80%-kal esett, a papírok 
csak 25%-kal emelkedtek — Az osztrák deviza

egyezmény megjavította a tőzsdét
A Hétfői Napló multheti számában 

megírtuk, hogy a helytelen gazdaságpo- 
liltka, a mindenfelé való kapkodás idézi 
cő a tőzsdei lanyhaságot és hátráltatja 
az értékpapírok átértékeléséi. Elégtéte
lünkre szolgálhat, hogy az a gondolat
menet, amely végigvonult multheti tőzs
dei beszámolónkon, átvillant az egész 
gazdasági élet agyában, mert valóban 
és tényleg az a nézet még ma is, hogy a 
kormány lehetetlen gazdaságpolitikája 
elsorvasztja egész életünket. Az a tőzs
dei „javulás", m^ly pénteken valóság
gal erruptlv erővel tört ki. tulajdonkép
pen csak lassti jutánacammogás az élet 
drágulásának. Legutóbb kimutattuk, 
hogy hol vannak a papírok értékei a 
gyártmányok és termékek értékei mö
gött. Rámutattunk arra, hogy a lakosság 
összvagyona lényegesen összezsugoro
dott és igen nagy tőzsde: hossznak kell 
bekövetkezni, hogy ott atrtsunk, ahol 
augusztus végén, vagy szeptember ele
jén fagottunk.

A pénteki szilárdságot a magyai ko
rona bécsi válsága idézte elő Az a bizo
nyos bécsi „zsidókorona , vagyis kávé
házi korona az, amely nagy kínálatával 
lenyomta a legális koronát é.s ezzel olyan 
derulot idézett elő a korona viacún, 
amilyen csak 1922-ben, a Hevizaközpont 
felállítása előtt volt. A koroiiacsempó- 
szés, az idegen valuták árának felhaj
tása a bel földön ófási módon vonta ma
ga után a korona küföldi leértékelését, 
úgyhogy most is áll az. amit néhány 
héttel ^clőtt

a Devizaközpont vezetősége hangoz
tatott, hogy a magyar korona legna
gyobb kontreminőrje a magyar kö

zönség.

Ez a közönség nem hisz a saját fizetés* 
eszközében nem hisz a saját jövőjében, 
odadobja magát egy olyan irányrak, 
amelynek végcélja; a magyar korona 
végleges leromlása. Ez, igen jól jö^et 
Ausztriának, mely ogál magyar-osztrák 
korona mellet is igen olesÓD tudná be
szorozni u mozőgazdaságl cikkeket ég 
élelmiszereket, ami valóban olesó volna 
nek.. ha figyelembe vesszük, hogy Ausz
triában a szociális és fizetési viszonyok 
mennyivel kedvezőbbem. mint itthon. De 
érdeke a magyar koroua lerontása az 
összes kisántántbeli államoknak is, ame
lyek vihogva mutatnak a beteg ős hal
dokló koronára, mondván a megszállt 
magyarságnak,, ime ide jutottatok . . . . 
Ezt a pesszimista hangulatot meg kell 
szüntetni, a gazdasági rémhírterjesztést 
mog keit akadályom’!, mert ez a mi bő
rünkre megy, a mi megélhetési és társa 
daliul viszonyaink teljes leziillésére. Hi
szen a tőzsdei átértékelési:ok amúgy la 
régen kellett volna bekövetkezni, 
kiil, ami tényleg bokövetkezet, hogy 
magyar koronát

anél-
a

az eredetileg tervezett 1.80-as kur
zusról lenyomták n mai közel 1 cen

timen .bécs-ziirlchl paritásra.

Mert ha figyelembe vesszük a magyar 
korúba bécsi áralakulását, akkor sajná
lattal meg kell állapítani, lmgy a korona 
zürichi értékelése valójában 0.1, ami 
végzetesen szomorú és tragikus. Ha ezt a 
korona jegyzést vesszük tekintetbe, ak
kor a korona i isszaes< se tí.i—80 százalé
kos, ezzel szemben a tőzsde csak 20—25 
százaiéi os javulást produkált. Ezt sem 
minden értékben liánom az inét, náció
nál ut jellegű papírokban és a favorit ér
tékekben. A’, átértékelési folyamat úgy 
szólván a külföld telj s részvétele nélkül 
történt és jóllehet s közönség pénzellátá
sa sokkal könnyebb, mint volt eddig, 
mégis számolni kell azza, hogy a nagy 
deviznát vételek óriási pénzösszegeket in
volválnak amely célra állandóan szabad 
pénz kell »* ezért a szilár lulás nem ter
jedt ki nz egész tő»sd*ro. Azonfelül a ke- 
.’ckodelem és ipar olyan nagy összege

ket vesz igénybe éppen a drágulás kő-

Banco Comorcialo Tricstina tönén.u 
A közgyűlést l-.övlő igazgatósági 
dr. Horváth Lipót m. klí 
nncsost, a Magyar Általános Takart,' 
pénztar alelnökvczérlgazgatóját at 
zet alainokévó és Elek Gyula m. kir 
dasági főtanácsost nz intézet ügyvezm 
alelnokévó választotta. zew

A Győri Bőripar Rt. részvényei » 
tőzsdén. A Győri Bőripari Rés, 
venytórsasag részvényeit az. alapító 
Magyar Általános Takarékpénztár 
Kt. ma ingja a tőzsde hivatalos forá 
galmaba bevezetni. &

Rendőri őrszolgálat az értékpanf. 
rok átvételénél. Tudvalevő dolog 
hogy a tőzsdén a szállításra kerülő 
paiujokat a budapesti nagybankok 
tizenkét tisztviselője veszi át V 
átvételi helyiségben milliárdokfa 
rugó értékpapírt kezelnek és esetle
ges kellemetlenségek elkerülése cél. 
iából holnaptól kezdve a rendőrség 
biztonsági Őrszolgálatot fog teljeei- 
teni a teremben.

x A Magyat-Amerlkal Bank igazgató
sára közli, hogy február 1-én a Földhi- 
telbank székházában ülést tartott, mo
lyén megállapította az 1923. évi üzleti év 
eredményét. Az elért tiszta nyereség 
661,260.986 koronát tesz ki. Az igazgató- 
ság indítványt tett a közgyűlésnek, hogy 
az 1923. évi szelvényeket a Magyar-Ame
rikai Bank és a Földhitelbank pénztárá
nál 500 koronával váltsák be.

A Király-autó új kezekben. Már 
hosszabb idő óta folvó majorizálás! 
harcok után az elmúlt héten a Ki
rály-Autó részvényeiben uj és most 
már végleges helyzet, állott elő. A 
nagy.jövedelmű vállalat részvényei
nek többségét az Egyesült Fővárosi 
Takarék szerezte meg. A takarék 
ezen akciójával is folytatta azt a« 
újabban inaugurált üzleti politiká
ját, amelyet a hatalmasan fejlődő 
intézet rendkívül agilis vezére: 

igazgató képvisel és amely 
főként arra törekszik, hogy az in
tézet ipari érdekeltségeit minél ha
tékonyabban kiépítse.

Kinevezés. Körmendi Frim Ödönti 
a Lloyd Bank-fiók volt igazgatóját 
a Magyar-Amerikai Bankhoz igaz
gatói minőségben, helyettes tőzsde-* 
diszponenssé nevezték ki.

x Az Általános Faipari és Fajcereske- 
dclnii Rész\ énytársaság legutóbb tartott 

uuiv.ijAu: ______ ____ (közgyűlése, elhatározta az alaptőkének
fen sikeresen befejezte é^ már ha- 300 millió koronára való fölemelését, 
jóra szállt. Az eddigi diszpozíciók: Minden egy darab régi részvény után 
szerint a jövő hét végén érkezik Bu- logy darab új részvény vehető át dara- 
dapeistre. , ’--------

Madurassy Beck Gyula kedden er- f. hó 13-ig bezárólag

vetkoztében, hogy az inflációnak csak 
egyeseképp része mehet a tőzsdére.

Javulást és változást a legközolebbi 
napokban az Osztrák Nemzeti Bank 
Igazgatójának, Arkauer Guszátvnak a 
tárgyalásaitól várhatunk, aki az arbi
trázs-tevékenységet indítja meg és olyan 
állapotot hoz esetleg létre, amely

a forgalmat lényegesen meg fogja 
könnyíteni.

A közöli napokban valószínűleg a kö
zönség széles rétegei is belekapcsolód
nak a tőzsdei forgalomba, úgy hogy en
nek kapcsán

a közép- és kispapírok lényeges 
emelkedése várható.

A közönség az ipari papírok mellett a 
kisebb bankpapírokat fogja eresül, mórt 
erősen tartja maga taz a hir, hogy a 
most megindulandó közgyűléseknél

a papírok jövedelmezőségét a tőzsdei 
kurzusokkal akarják összhangba 
hozni és így ezek a papírok tőkebe

fektetésre is alkalmasak lesznek.
A közönség mindenesetre jól jár majd, 
ha u konzervatívon vezetett és komoly 
alappal rendelkező vállalatok papírjait 
veszi.

Krausz Simon a jŐvíí liét végén 
érkezik Budapestre. Krausz Simon, 
az Angol-Magyar Bank alelnöke, 
amerikai megbeszéléseit a miüt lié-

bonként 5900 korona lefizetése ellenébotí 
___—_ ____............... . -- -=. '------lúg a Mercur Váltó- 

kezik Budapestre, úgy tőzsdei, mint üzlet Rt.-nál Budapesten és az Általános 
‘ ._____  fiz-i-__________ 'Forgalmi Bank Rt.-nál Debrecenben.

A Termelők Bankja közgyűlése. Á 
Termelők Bankja. Rt. igazgatósága kö
rül már huzamosabb idő óta harcok 
dűlnek. Két csoport küzd egymás ellen 
s hol az egyik, hol a másik csoport moz« 
ditja el egymást. Legutóbb február 4-én 
tartott rendkívüli közgyűlést a bank; 
air,elye>n ,,el1nozditolták" az igazgatóság 
egy részét. Most ismét február 18-án 
íeíjdkivüli közgyűlést hívtak ogybe, 
melynek napirendje egy pontból, a kö* 
vetkezőből áll: „Az 1924. évi február 
4-én megtartott rendkívüli közgyűlésen 
elmozdított igazgatósági tagok elmozdi- 
tása tárgyúban hozott határozat tekinte
tében állásfoglalás és határozathozatal <

pénzügyi körökben élénk érdeklő
déssel várják Madarassy-Bcck Gyu
la bárót, akinek párizsi útjáról igen 
kedvező híreket korportálnak. A 
Hétfői Napló munkatársa kérdést 
intézett a Jelzálog-Hitelbank veze
tőségéhez. hogy milyen híreket kap
nak Párizsból. Érdeklődésünkre a 
következő választ kaptuk: ......

— Madnrassy-Beck Gyula hétfőn 
vagy kedden érkezik vissza Párizs
ból. Ott.mi tárgyalásainak eredmé
nyét pontosan nem ismerjük, de azt 
tudjuk, hogy az egész vonalon ked
vező eredménnyel végződtek. A 'rész
leteket azonban csak a báró ur ha
zaérkezése után fogjuk megismerni. 
Tény az, hogy a tőzsde már előre 
honorálta a kedvező híreket, ameny- 
nyiben a papír a pénteki tőzsdei 
napon hirtelen ül kiugrott.

x A Magyar, őstermelő Rt. f. óvi feb
ruár hó 7-én tartotta dr. Horváth Lipót 
m. kir. kormány fő tanácsos, alelnök el-, 
nöklcte alatt VI. évi rendes közgyűlését. 
Elek Gyula m..kir. gazdasági főtanácsos 
alclnökvezórigázgató kogyoletes szavak
kal emlékezett meg nz intézetnek érde
mükben gazdag elnökéről, Kronborgor 
Lipót udvari tanácsosról és indítványára 
a közgyűlés az elliúnyt eluök emlékét 
jegyzőkönyvben örökítette meg. A köz
gyűlés az előterjesztett, 1993 december 
31-cl lezárt mérleget, valamint n nyere
ség- veszi őség számlát egyhangúlag elfo
gadta és hozzájárult az igazgatóságnak 
azon indítványához, hogy a kimutatott 
1.114.224.30 korona tiszta nyereségből a 
6. számú -szelvény 1924. évi február hó 
11-től kezdődőiig 3590 koronával (850%) 
váltassák be. A közgyűlés a lelépő igaz
gatósági tagokat egyhangúlag újból 
megválasztotta. Az esedékes szelvények 
beváltási helye: Budapesten a Magyar 
őstermelő Rt. főpénztára (V.. Széchenyi 
ucca 1. bz.) éa a Magyar Általános Tnka 
rékpénztár főpénztára (V., József tér 14. 
sz.), Wienben az Allgemeine Verkehrs- 
bnnk (Wipplingerstrassö 28.) és a Wiener 
Lomhard- und Esoompte-Bar.k (I., Schot- 

tsngasse 10.) főpénztárai, Triesztben a

Kiadja:
A „HítfSI Napló" lapkiadóvállalat.

H Magyar iiizilnhiitUK is ftllamí fllhal- 
mazatiak Taherthgenziára Msn-Masi;
Budapest VII, R.köwl 111 76; Tel. 1. 60.40, I. 135-32

Itt lijillanlirgalni töaszfálw 
hát és birtok eladását vállalta éa vételét kíwedd. 
Lapjobb összeköttetések a mogszállt területeken.

Hajduska, Dénes ésVános 
bank- és tőzadebizományosok 

Hunyadi-tér 1. sz Telefon: 81-40 
Értékpapírok vétele és eladásai 
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előnyös lebonyolítása
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