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Magyar korona —
osztrák korona

Ara1000korona
XW. éwfciyam * 7. szám

Nagy Vince dr.

Soha se hittük volna. Elképzelni
se tudtuk, hogy valóra, válik. Leg
sötétebb álmaink rémlátomásaiban
se gondoltuk, hogy igaz lehet s hu
vaiaini elképzelhetetlenül borzalmas
fenyegetés tolult ajkunkra, talán
estik akkor mertük kimondani in
kább ijesztésképpen, de soha a valóíaválés hitével, hogy a magyar, ko
rona juthat még az osztrák korona
borsára.
M szociaüsta munkásság impozáns felvonulással ünnepelte az uj
És amit nem akartunk hinni, •iini
elképzelhetetlen volt előttünk, ami- :
képviselőt
ről pesszimista felfogásaink ijesztő
A debreenj harmadik kerületi vá Nagy Vince eszerint már tegnap fel a központi választási Iroda elé,
rémképeként beszéltünk csupán, be
következett: a magyar, korona az I lasztásnak ma volt az utolsó napja 2.14 sza vázát többséggel vezetet t.
almi perceken át lelkesen ünnepel-,
Vasárnap már a kora reggeli lék Nagy Vincét. A tömeg, mely az
osztrák korona sorsára jutott, sőt 1 s a mai vasárnapra már csuk né
hány választási körzet szavazatának órákban hozzáfogtak a még leibon eredmény kihirdetését várta, méltóannak alá sűlycdt.
Az osztrák korona sűlyedésc ter megszámlálása volt hátra. Az urnák tatlan urnák szavazatának össze- ságteljesen viselkedett. A nagy
Már a délelőtti számban kivezényelt rendőrségnek
mészetes és következetes volt. Egy felbontásánál ma délelőtt érthetően számlálásához.
nyilvánult meg. órákban örömmel újságolták egy semmi munkája sem akadt.
Önmagában élhetetlen ország lassú feszült izgalom
lecsúszása volt. Ám ott láthattuk je mert mára maradt leginkább ama másnak az emberek, hogy Nagy
Pontban délután 3 óra 30 perckor
urnáinak
felbontása, Vince győzelme biztosra vehető. jelent meg az erkélyen Kölcsey
leit bizonyos egységes gondolatnak körzetek
a pénzügyi
kérdésekben. Mikor amely körzetekben fajvédők szava Pillanatról-pilianutra „ megjelentek Sándor tb. főügyész, választási olAusztria látta, hogy a korona rom zatai már csekélyebb numerikus a választási iroda előtt, a számok. nők es ismertéivé. néhány sSóval a
s választás lefolyását, kihirdette az
lást nem állíthatja meg, inflációval arányban voltak képviselve. Amíg Nagy Vince állandóan vezetett
,
árasztotta el az országát, a liíxd5ke- tehát Hd&ndel döntő kerületeiből agyetinu esetben sem történt, meg,-}Trredményt. A hivatalos jegyző
ket a drágaság arányában eleve ni már tegnap ismerték a szavazási hogy Haendel Wlmos megelőz- könyv szerint összesen 707*7 érvé-;
vellálta. Ausztria
legkritikusabb eredményeket, és így hozzávetőle bet le volna.
nyes szavazatot adtak le, amelyből
napjaiban se volt a megélhetés oly gesen már tegnap kialakult az az
A kora délutáni órákban végezlek líuendel Vilmosra 3244, dr. Nagy
nehéz, mint nálunk még a színlelt elérhető eredmény, amelyre a faj a szavazatok összeolvasásával s Vincére 3833 Szavazat esett.
védők számíthattak, addig az utolsó akkor :i telefón mindenfelé röpí
stabilitás idején sem.
Nagy Vince dr.-t tehát a válasz
És Ausztria cselekedett s meg kerületek eredményei — ami ugyan tette a hírt Nagy Vince győzel
tási elnök 589 szótöbbséggel
csak
előrelátható volt — ma na méről.
mentette a helyzetet. A mi kormúnyDebrecen III. kerülete nemzet
Délután 3 órakor, amikorra a
férflainknak cselekedeteik nincse gyobb lendülettel billentették a mér
gyűlési képviselőjének jelen
választási eredmény hivatalos ki
nek, szavaik halványak, erőtlenek. leget. Nagy Vince javára.
tette ki.
A választás még tegnap este, zá hirdetését. tűzte ki a válasziás el
A miniszterelnök és a pénzügymi
rult
le.
és
éjfélig
az
összeszámlál

nöke, belát hatatlan tömeg hömpölyniszter. csak annyit mondanak, hogy
Az eredmény kihirdetése Debre
u nagyközönség ok nélkül ideges ható szavazatok a következő arány I göt.l a központi választási iroda cenben nagy megelégedést keltett,
I helysége előtt. Úgyszólván egész A munkásság és a liberális polgár
cs az az oka a korona süllyedésének, szerint oszlottak meg:
Debrecen talpon volt
Az ipari ság lelkes tüntetéssel ünnepelte
Nagy Vince
llf
hogy erőre kapott a „Los von Krone elve.
I munkásság nagy tömegben vonult Debrecen új képviselőjét.
Haendel Vilmos
169
Hat tisztelettel kérdjük a minisz
terelnök urat és a pénzügyminiszter
Xa-Hon mért ideges a nagy
Ellenkezően, informátorunk két
közönség? Azért, mert az utóbbi két
séget kizáróan kijelentette, hogy
•ion ?- t a búza 150,000 koronáról
a kölcsön annyira biztosított
•120—350 ezerre emelkedett, mert a
nak vehető, hogy rövid két. hé
z*ir, a liszt, a kenyér, a hús, a tej.
ten belül már Magyarországra
özek a mindennapi élethez szüksé
is
érkezik az az antant-koiniszges cikkek napok alatt, pillanatok
szió, amely a magyar kormány
alatt 10(1—150 százalékos áremelke
nyal
egyetértőén a szanálási
dést érték cl.
terv részleteit kidolgozza.
Azt mondja a miniszterelnök úr,
A népszöveiseg pénzügyi bizotte
'•így az áremelkedés indokolatlan,
na indokolatlan, akkor bűnös is. A jóvátétel! blzcHság a napokban dönt a zálogjogok súga ugyanis már a napokban
újabb ülést tart s ennek első pojitja
ha Pedig bűnös, akkor törje le. TörJ6. '0 erőszakkal, törje le kegyetle felfüggesztéséről — Semmi akadálya a külföldi köl éppen a magyar kölcsön ügyével
jt”1: Ha pedig másutt van a hiba. csönnek — Csillapulóban a korona-pánik - A drágaság kapcsolatos kérdések megvitatása,
illetve konkréten a zálogjogok felep.ien tol ott, de cselekedjék azonamelkedlk
.......... ....ai egész vonalon
függeszt ősének kimondása lesz.
cselekedjék, sürgősen, mert ami
lesújtó egész pénzügyi noli ti
Mindazok a jelenségek, amelyek
Információnk szerint a mostani
‘•'rtemk, az már nem elviselhetetaz utóbbi napokban a korona bel korona-pánik a kisebb jelentőségű ké nkra az, hogy ezekben a válságos
de a borzalom kálváriája.
és
régi
keletű
áltálé
mis
hibákon
időkben,
amikor a pánik elementá
Hol a pénzügyminiszter a válság földi vásárló értékének esökkem'se
' relienió perceiben? Hallgat. Nin- és a drágaság immár ugrásszerű és mulasziásokon kívül kél okra ris erővel tör ki, a pénzügyminisz
ternek
nincs
egyellen konkrét sza
emelkedése
kapcsán
észlelhetek vezethető vissza. Az egyik ok gzok
liin? vava’ Nincsen egyetlen gondo- voltak, nemcsak az elsősorban ér a hírek, amelyet' a külföldi kölcsön va. vagy terve, amivel a korona
A mesének tervei, elhatározóromlást
megállítsa,
illetve az en
terjedtek el s
dekéit nagyközönséget hoztak izga meghiúsulásáról
b nincsenek cselekedetei?
amelyek térni észetszeriíe <■ pán lkot nek kapcsán mutatkozó drágasági
flóri n\aaynr nép kálvária járásának lomba, de a politikai világot is. idéztek
emelkedést,
mely
szerinte
is indoelő. X másik ok informá
( 1 utolso stációjához. Minket nem Felmerült annak a terve js, hogy
ciónk szerint az újabb osztrák hon kohdlan, letörj'.
feszítenek keresztre, mi összehívják a nomzetgyiilc draga- iét mln-manövcr a magyar korona
Újabban
egyre
gyakrabban
hang
I ‘'.‘'.^dunk, mi
elpusztulunk -ági bizottságéi. Erről /izonbau
amely tápot kapott újabb zanak el komoly kritikák pénzügyi
:Ú h ak
s<envedéseknek a súlya éppen az ellenzék közbelépő.-ere le ellen,
politikánk
ellen,
sőt
mint
ismere

Az ellenzéknek ugyanis nagyobb éri ékít csempészésben.
tűk mA,ne
önbűneink terhel- mondottak.
Ami ez első okot illeti, arra vo tes, Farkas Tibor nemzetgyűlési
az a felfogása, hogy a dragasagi
nk inog vallóinkat.
képviselő
egyenes
indítvánnyal
bizottság n< m olyan sz tv, amely natkozóan teljesen illetékes és lm
nakan? Vi"J a Pénzügyminiszter úr- konkréú tudna eredményeket, pro avatott helyről azt az információt akar fellépni a pénzügyminiszter
elveszleftük a hltiinkpt a koro- dukálni. most pedig nem tanacsko I kaptuk, hogy
ellen s azt akarja, lmgy a nemzet
gyűlés fejezze ki bizalmatlanságát
hátr» , ;,-Ini‘K csak es>’ ,éPés vi"> zásra, de cselekedetekre van szük
a magyar kölcsön ügye válto
Káilay pénzügyi politikájával szenilir ín '‘.WSí'Z.z.on n nenzügyiuinisz- ség.
zatlanul
kedvezően
érik.
f,.'..' ' ’ VIKy!|r;-‘>”<k azok, akiknek
; bem A mai helyzet szerint — hu
Mint
értesülünk,
esetleg
mar
a
benyújtja •inmi nu* Tibor tényleg
.« .>.>
“
Ifs.öócselekedniük köte- I nemzetgyűlés
keddi
ülé-en, de Semmi olyan momentum nem me- ■ Farkas
n ha!al Pusztítását I mindenesetre >' szerdai inlerprl’i- rülf fel, ami arra a gondolatra ve-; hitványát, alig lehet kétséges, hogy
:!1':'a Indítványnak
ne volna meg a
hitünk-i? K1Cn‘ az’ ,la elveszP.tfük ci.ós napon !.••’>( interpelláció is el •telhetne, hogy a bölcsői
’unk,t önmagunkban.
újabb nehézségek adódtak.
többsége.
fog hangzani.

589 szótöbbséggel győzött
Debrecenben
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Az ellenzék megobstruálja ,
a földreform utolsó szakaszát
'lég nyolc-tíz napig elhúzódhat a földreform vita — Sz egységes
•írt uj
új szanaut
szakaszt aKar
akar becsempészni a javait
javaslatba — A földreform
»an
rejtett célja kipattant

alaposabb szakpolitlkufiu az alábbiakban
informálta:
— Nem lehet kétséges, bog
ti földreformnak csak egyetlen célja
lehet: földhöz Juttatni azokat a
nincsteleneket, akik a földet meg
tudják művelni s akik azzal viasza
nem élhetnek oly módon, hogy az
ország egyetemes érdeke, nevezete
sen a termelés Intenzivitása csorbát
ne szenvedjen.

Budapest, hétfő, február 18.

Az alberfirsai
raüJő9yí!kosság gyanú
sítottját kihallgatta
a uizsgálóbiró
A Hétfői Napló tudósítójától.

^V10rí”eS’- nélj{iny nappal
ezelőtt Albcrtursan a reggeli óról
A nemzetgyűlés pénteki üítsén az volt ru, mert ezzel nomcauk kilolódiiáiiuk a.
Ami a Rubinek István ur indítvá bán meggyilkolva taialuik K
i helyzet, hogy .< vitet <■! őrei áthatóan a i kölesön java Hatok gyors tárgyalásának I
ottani
dúsgazdag m-r
pénteki napon lezárják s » javaslatot......................
lehetőséget, do kétségéé az le, hogv újabb 1 nyát in konkreto Illeti, az nemcsak el Jnuotí
Az orvusszakérbík
részleteiben i« letárgyalják. Az utolsói momentumok felmerültével n<m jutna-c j lene van a földreform kitűzött, céljának, hakereskedöt.
pillanatban és éppen n jamslal utolsó' ebben a kérdésben többséghe. az ellen- J nem csupán egy morális abszurdum, ha megállapították, hogy testén három
nem házszahá’ycllencs is. Ebben a tárgy mely szúrás volt, melyből ee\ •,
tedemi szakawánúl azonban olyan ütköző zék. hogy leszavazza a javasától.
felületet állitufl fel az egységes pari,
\ kormány nagyon kényes helyzetbe ■ ban már döntött a nemzetgyűlés, s így szív ütőeret metszette át. Az úldeimcly beláthatta>wl meghossTubbllja a került s önnek megíololőon — hir aserint I erről most szó sem lehet. De jogtalan és zat, amiközben a tettes kirabolta
fötdrcform-vp.út.
már megindullak az egyezkedő tár-1 igazságtalan is az indítvány, mert, nem úgy látszik, még höröghetett, rnert
Mint ismerete.?, a nemzetgyűlés több- gy(Húsok, de
csak a valóban jogos igénylők vem elé ekkor a tettes éles konyhakéssel le
tágé már az eredeti törvény tárgyalása
gíthetők ki a koutemplált egykét-húrom vágta a. fejét is, amelyet törzsétől
az ellenzék ebben az esetben hal
idején kimondotta, hogy ídc/ív közlis:'holddal, amennyiben annyi föld nem fog pár méter távolságra találtak meg
lani se akar semmiféle kompro- i állni a kormány rendelkezésére, hanem
viselő, ohi.lv katonaiInzt és a végrehajA nyomozás adata: szerint Berci
misszumról
'úmal rnegbi-otf. szervek tisztviselői a
jogtalan és igazságtalan azért is, mert nél körülbelül ötvenmillió koron.t
földreform kopcedn földei nem kaph-H s szi'fiaxuíi.j rugaszkodik a fíubinck-fv'.c ezzel könnyen 'megtörténhetik, hogy bir | készpénz volt, amellyel vásárra invak. Ennek dacára a nomzetgyüló* pén indítvány . <dvH őséhez. A:; ellenzék ana ! tokoslót elveszik a földjét, hogy odaad i dúlt. A rublógyiikossággal a csciidteki ülésének ulol.<ó félórájában Hrbi., k i-; b:vetkőzik, hogy Rubinek indifvúnya ják egy katonatisztnek, vagy tisztviselő őrség IIolló András mészúiossegéIstván az egységes párt nevében
mc.;- nemcsak felborítja az egész földreform-} nek, oki nem ért a földmi vetéshez s ezért det gyanúsítja, akit le is tartóztethízásából indít-.loiyt terjesztett elő a 27. novella céljál, de amellett \r: indiivúcy \ vagy bérbeadja, vagy nem írsz képes tak és bekísérték a pest vidéki
•cánkasznúl, amely szerint </r egy;égés bcnyujlása húzszabdlycllenes, mert n ház-I megművelni. Eltekintve attól, hogy az ügyészség fogházába. Holló .állhata
párt azt javasolja, hogy a háborúban ér
értelmében ugyanazon javas-1 utóbbi már a kommunizmus ikertestvére, tosan tagad, hogy ő ölte volna meg
demekét szerzett hadviselteknek és kö- r.zahályok
lat kW'7 ben <’P,ywr már leszavazott in-j gondoljunk csak arra, hogy mii?’ rette ; áldozatát, a. gyanúokok azonban
fis :tviselőknek kivételes eselckbe.n az I). hitvány fölött a nemzetgyűlés újból nem I netes kúra lesz az országnak abból, lm í mégis ellene szólnak, mert jófor
f. Hl ’ az ahiytöerénybcH megédlapHotl
mán ogvecdiil ö tudhatta csak, hogy
ózhat. Ilymódon, mint uz ellenzék! termelése nőm lesz intenzív.
földterületnél nagyobb földet, tehát m m- hátúi
Óra intem a. kormányt, a földműve j Bergl nagyobb összeggel készült, a
részéről mondották, szó sem leket f/rrő?, |
oeak házhelyet, de középbirtokot is jut hág./ a föl lreform réwlet'es vitája, gyár- ' lésügyi. miniszter urat, de magúi a. több i vásárra. Azonkívül pedig a szaktat hasson.
sau beleje .ödjék s elörclúthalóue az még I ségi pártol is ettől a javaslóitól, el ve i szerű fejvágás is azt látszik bizoRubinek- I^vtáii indítványa már a pén S—P) napig is elfő rí hal.
tiltakozom, mindéit ilyen kísérlet ellen s I nyífani, hogy azt csakis mészárosteki ülésen r/ legnugyobb fölhdborodásl
Munkatár.ainkat ebben a légiikfuáli- kijelentem, hogy az i:-dif rúna ellen a i ember követhette cl. Holló a lotarváltotta ki. Á2 ollenz •kmi, lucly arnti^- f-abb kérd ' .ben a doídrcrovni ejyík lég-1 leghevesebben küzdeni fogok
' l.óztatása ellen fel folyamodást je
ih elkeseredett amiatt, hogy a
lentett he a vádtanácshoz.
form-Tmvell.úb.'iii a többségi párt
hit illoJalilásH.,1, iiiíj-Kzólván egyetlen
'rdc-mí eojlben som bonorálla az ellenzék
Kfei tusisa
javaslatait és kitegásnit, mindjárt m ■
ilső pilliirmfbim u felzúdulás moraja töri
mi a világhírű
ki- Nyilvánvalóvá leél, hogy az egész
földreform, mint daál tíastfon abbeli vé
leményének n-m egyszer kifejezést is
adott, -nem egyéb, i.tinl a proickcloni.-mus mesterséges tenyésziése, nem egyéb,
a legelterjedtebb, legjobb fertőtlenítőszer,
mint a legkiáHóbb nepotizmus, melynek
baktériumölő hatását Európa lcgelsöbaksemmi kt|zr sincs a földéhes és földteorologusai elismerték.
reszornló néphez.
A vérbíróság elnökét a toicnchézba vitték — A bűnvádi
Szagtalanít. Nem mérgező.
eljárást
megszüntették
ha-ntís menlulitússal egy péotekNőknek^
rúntifufH, egészségi elet,
középbirtokai
Az Erzsébetvárosi Kör elleni po- min a két fiatalkorú tanuló ügyé;' a
társadalmi osz'lrílyl akarnak kreálni, kolgépcs merénylet aktáit vasárnap fiatalkoriak bíróságához át tenni ren
amelyről azt hiszik, hogy oszlopa és re- délelőtt
3xir.iA4t referálta el
Dolofschiák 1 deli. Báthory Miklós Máv felügye
'tője, lesz a mai kormányzót', rendsmr- Mihály ügyész
Sztrache Gusztáv lőt, a perbíróság elnökét, mért nincs
'tek, annak
agrár politikának, amelyet dr. nak. az ügyészség elnökének.
ick. A ! rá adat, hogy a merényletről előre
In
Hetiden István gróf uffidr-demokrácia rendőri nyomozás adatni szerinti tudott volna, vagy abban részt vett
neveti ismeri etet t l fjulóbb Kaposvárott. amikor a Club kávéházi gyilkosság volna,
112 ^1S
........, az ügyészség saját
______
liatáskö___
Az ellenzék természetesen az első pil után az atrocitások sor< znIában jié- rében szabadlábra helyezte, illetve
lanatban ráerzrnélt atra a pm esm. ame mi szünet állott he. az f-'hredö'Mu-' közigazgatási eljárás végeit átklu?
a_| |a
lyet az egységre prfr( tervez s maga (ittál gya rok EgycsüI cte kebclében mű- sértette a toloncházba.
Ghrzteti .és a azwiali«!ák kö beszólások ködő nemzetvédelmi osztály egy főt
Az indítvány megokolnia érdekes
formájában azonnnl ki feje:z <f adlak (•'• és több alosztályra szakadt. A fő- , részleteket.
tartalmaz a gyilkos
Icnvólonión.vüknck és lilfakoz.-b.uknak. osztálynak
Irán,
Prónay'banda
léprekeriilt
tetteseiről és
Héjjá*
........
,
............................
.......
......................................
Az Mö rövidsége azonl.an nem adott mó i’ál és dr. Dániel Sándor voltak
a nyomozás során tett valdot. arra, hogy már a pénteki ülésen a -, vezotői, egy másik osztálynak pedig ■ ezeknek
lomásairól. Teljes beismerést tulajpllenzék. tiltakozását jelentse ki.
csak Fiadó József és Ma
Bn
Tnformátórr.’.k szetinl azonban a hely Huszár János székesfővárost iroda Honképpen
zet az, hogy Az eilenrák, nrnrly
hnng- tiszl és Báthory Miklós, a később’ rosi Károly tettek, akiknek valló-;
t
»iilyo»znk — amúgy is elkeseredett a vérbíróság elnöke voltuk a parancs mása hu jszálnyilag mogegs czi.» a
földreform-javasJal sok kierő.-.z»kn1i .« uokai. Ez az alosztály vezette az ad nyomozás konkrét, adataival. Chri- í
többségi szavazással kercsztüllmjszolt i< minis/J rációi és négytagú várbíró aszfi István részleges beismerő val- ‘
sdgot állitotl fel. amelynek köteles tamása — amelyben c többi gyanú i
s/r.v miatt.
sége volt a „fegyelmetlenségeket “ sított bűnösségét ismerteti, szintén
er ellen a liecRcmpénzűi szándékolt
büntetni. Mindaddig, aniig Márffy súlyos bizonyítéknak vehető.
Az indokolás szerint, az ügyészség 1
.lózsef a IX. kerületi osztály élére
szakasz ellen a legmesszebbmenőén
nem került, nem •történtek különö a nyomozati iratok ama részét,
küzdeni fog.
sebb rendellenességek. Ezek csak | melyek az ügy elbírálásához nem
szükségesek, egyelőre
Mór ■ pántold ülésen
ellenzék több akkor kezdődtek, amikor Márffy feltétlenül
fogja sarokba •Borította nagyatádi Seabó sültjével elfoglalta parancsnoki ál visszatartja még. Az előzetes letar
István fdldmivolésügyl nifnfrr.tert, aki lúsál. amikor is egyre-másra követ tóztatás elrendelését azért tartja
nek u jélok Kzerint. szintén nem kedvére íek el merényleteket, amelyeket be szükségesnek az ügyészség, mert
xaló ez a becsempészés. Nagyatádi ak tetézett az 1922. év április 3-án az kétségtelen bizonyítást nyert, hogy
kor zavarában ewtk azzal tudta kivágni Erzsébetvárosi Kőiben végrehajtott, Márffy
József kezdeményezésére
magát:
pokolgépes merénylet, amelynek ki helyezték el a gyanúsítottak azt az sxiiinztcUot, [ePiimemiicttet, vá*z’l!3siydit*ciitf nyes— Sok minden az én tervem ellen van. lenc halottja és igen sok sebesül tje. óraiuüves pokolgépet, amely kilenc na&at,clgft>l*et.tsar
ftendfíftaí asitalnernliftkct és egvet)
Igen sokban más parancsol, nem. é».
ember halálát idézte elő, valójában
r>uA<fzoít clftftcftel dús vála3ztíkban kap
volf.
hatnak
budapesti,
legalább
kétszobás lakással
Ez a kijelentéit nz ellenzéket még job
a céjlal, hogy ellenzéki képvi biró tőbérlők, délután 2-fi óráig.
A merénylet, részletes ismertetése azzal
SomoQjí
bun foltüzolto a már a keddi ülésen a
selőket gyilkoljanak meg. A preml- Márknál,
Budapest, IX, IJIlöi út 4 . tzán’.
Jogéloeebb harc indul meg a becsempész után Dolefsehlák ügyész indítványa ditáció kitűnik abból a tényből is
töldsiint 9. a|tó, udvarban (Nagykörút iné. eM
ni vzándAkolt. indítvány ellen.
hogy az április 3-án explodált po
többek között ezeket tartalmazza.:
AwnnomÖ ezüstöt, ókszert, valamint hamisEllenzéki informátorunk r-r. rint
kolgépet. - - már előzetes helyszíni Aranyait
fo0>t. antik ékwertéíórá.aranyJí
üqyés2sóg
Radó
József,
Ma

szemle
után április 2-án helyezték és ezüatpenzckot n hlrdetatt áraknál mntiasahban VESZ,.(
■r. ellenzék r| van kéaxQlvc arra Is
Cöamm AbIaIC érás Ó3 ékszerész, Bamsrosi Károly, Márffy József és .01 a fűtőtestben.
hogy amennyiben azt tapasztalja,
Ckrtositi István ellen kilenc- | Külön hoz megszüntető végzést didi! AuOll uoca 95 (vllamos meoalol
hogy ar egyaégen párt mereven rnrendbeli befejezett gyilkosság
majd az ügyészség Báthory Miklós
raar.kodlk álláspontjához a uem hall
büntette, Herezeg József poriás
és még hetven gyanúsított ellen
gat a Józan érvekre, úgy akár a
FraKKellen pedig ugyanezen bűncse
akiket a nyomozás kezdetén névtetechnikai ntatruketó fegyverével la
lekmény miatt bílneegédi bűn- j len, levelekkel alaptalanul jelentet és szmóKing-öltönyöH
élni fog.
részesség óimén a Btk. 98. $-a
tek fel s akiket annak idején gya fehér mosó- és fekete mellénnyel. Külcsüncés és
Hír aaerlnt agy Ilyen obatrukeió ina soknúsítottként hallgattak ki a rendalapján az előzetes letartóztatás
eladás : SltAlla Testvérek ‘nclvárosi szabócég
ozoroaan voMedolmna volna n kormány•ÍV Hajó ucoa 3. Tok'fön: 100—04
fenntartását indít ványózta.
1 őrségen.

Az ügyészség

hilencrendlielí gyilkosság bűntette címén
indítványozta a hombaustőii fogvatartását
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FOGORVOSI LABORATÓRIUM készít fogtechnikai
versenyen
kívüli árakon
Munkákat percnyi pontossággal hazaszállítjuk. Árajánlat kívánságra
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fl vérbíréság ítélte haléira
Kasnak Sálát

követelne!fi, földműnkáaoa országos ■ ong
ret-zua nak ei«Ő napja

fl tíohanifuccai meyéFiviet alhalmáBsl tiánteW tíata;-

3
I tolinak’ pedig állandóan őrködnio kelt
hogy tiiz ne ke! 'tV.ezzék.
I — Ami a kisebbséget illeti.

|

nem szabad n kisebbségekkel szem
ben .igrcszlv politikát követnünk,
még kevésbé legyen Igyekezetünk
nekik a hazaflságból leckét adni, ■

emoerek kb.Ot esaig tizennégyet vetted örízettee
Vasárnap délelőtt kilenc órakor
mert ez semmiféle eredményre nem ve
kezdődött a Magyarországi Kőidszet. Téves felfogás, hogy
— A Iliifői Napló tudósítójától. —
munkások Országos Szövetségének.
l
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‘
Ivárosi
Ku
bér.
tőriénL
embert,
ajkik
a
meiériylei
ídeji'
a kisebbségek gyengítésével a ml
■ - . viliül-1 t, cifivin ti mriviijivi lutíjéll <1
két najn-a tervezett kongresszusa.
" • '
...............
nemzetünket erősítjük.
uccuban
élj n z k. Velük
Huszonhét város és község szerve- ' pokolgépes merénylet ügyében a [1Dohány
kip é ::í‘.5
nyo zz ’ st együtt most mór 14 tűm.elő flatalzetoi képviseltették
magukat a ; rcndői’ség
— Mindennemű energia gyengítése a
yegz
tl,
amelyet
va
árnap
dóiul
t.
:
.
n
emb.ir
van
a
rendőrig
ő
íz
léim,
kongresszuson.
„
, , r
i
mi erőnk legyongifásét jelenti. Csak
lu: akik ellen bűntett, f.......
öld icsérése
és produktív
úgy. ne
’
A kongresszust Relchcl János fejez ff be. A víz: g< 11,:i;tk ii»y
munka árán erősödhetünk
nyitotta meg, aki vázolta a föld tisztáznia kellatf a rét bíróság s <’ bűnpártolás miatt indítottak cl- mog. íso. foglalkozzunk a kisebbségekkel,
repef
és
ezzel
kapcsolatban
’
meg

járást.
munkás-szervezkedés
nehézségeit
c-nk
ál
kor,
ha a biintetőtörvénykönyvA lendőtság még
Elmondta, hogy a hatóságok min állapították, hogy a dőlni nviic--' i
ve! kerülnek összeütközésbe. A haladás
teljesen a titokzatos
den eszközzel megakadályozni igye merényiét egyik tettesét,
lassú evolúció eredménye, amely nem a
működését és szerve.,
keztek a földmunkások szervezke
soviniszták, hanem a munkásemberek
Kasnyik B la lakatost n vérszínűié# a bírói eljárás folyamán révén érhető el
dését. Mivel igen súlyos akadályok
bíróság halálra ítélte és tettes
majd kellők. ppen tisztázni,
ba ütközött a földmunkások szervez
társai szökés ürügye alefí a ' sikerül
úg-yszin én azt is. hogy kik voltak
kedése, nagyobb eredményeket nem
Dunába fojtották
.azok', akik a merénylőkel anyagiis tudtak elérni. A falat kenyérért,
Ellenben megál:aA vérhíróság tagjait, hat
küzdött a földmunkás, megbüntet
unt fiatal
naun- ' h'g támogatták
•'
.
...............
embert
ezért tegnap «dóL,.;,,
viiiorri czc.ri
‘.óluíún őrí- ??.
’l]’0!'1, hogy Adorján Géza
ték. (Nagy zaj.)
" '' _ alkalommal H asítást adott
vették, azonban nincs.
nincs< n .........
kellő | több
Kísérletet lettek a keresztény zetbe vettek,
é ; úgy Adorján, mint
minin- ., IIUgY
•
hogv Ó
őkk Vf'lv< 1- i'1 MúríTynak
nemzeti alappal, a faluszövetseggel. bizonyíték amellett,
Ki ideges? A miniszterelnök úr
t ' " Kasnj
\..............
kot halálba I '/ kozza közel álló szeméiyisé- azt mondotta, hogy a nagyközönség
hogy oda vonják be a földmunká tak-e azok, akik
...
kmk
az
uh/sí ásóra lépett ak- ideges. Aztán megtoldotta azzal,
Üalalpnihej ek u.yjnis
sokat, de a mezőgazdasági munka-, küldtek. A Üatalpi'ihej
\cióba
lcr-l'
‘7';,‘ az
■'? ÉVE
'■
'IX. kerületi nemzet- hogy azért csík a magyar korona.
sok hűen kitartottak az osztályön- tagadnék és csak H'/.tö Józsii tor
helo vallomása szól ebenük
' véae.np. cs:l<' -pa.
a. Ezeknek a szénié Hogy a nagyközönségnek minden
tiidatú szervezetük mellett.
‘
\lyeknek ez cAúá-ií
.... . 'éisára a rendőrFarkas István szociáldemokrata
Y»sar’iap délelőtt a detektívek ség megtette (> szükséges intézhe oka meg van az idegességre, azzal
nemzetgyűlési, képviselő szólalt, lel ti roknpitanysagra vittek 8 fiatal-IdéseÁrZ.
tisztában vagyunk, de nem látjuk
azután. Beszédében hangsúlyozta
b<, hogy miért kell az idegesség
hogy a legnagyobb dolgozó réteg a
miatt a koronának esni.
mezőgazdasági munkásság és ennek
M egengedi a miniszterelnök úr,
a legelhagyatottallb a sorsa. A föld
lia éppen ellentétes véleményen va
reform parlamenti tárgyalásánál
gyunk. Az a baj. hegy nagyon is
derült ki, hogy éppen a földmunká
nyugodt a búza ára. a zsír, a liszt,
sok kapnak a legkevesebb földet,
a tej. a kenyér, u hús stb. ára. El is
hisszük, hogy 320,000 koronás búzá
talán azért, mert az ö hivatásuk azt
megmunkálni. A földbirtokreform
nak, a 30,000 koronás zsírnak, a
. — A Hétfői Napló tudósítójától. —
25,0(f0 koronás lisztnek s a 3000 koro
a földmunkásság helyzetén tehát I
nás
fejnek semmi oka sem len- ar
“0“.
>'”
helyzet, hojry a
A
fökni.Itóny..ó
ír
..n
I
.
-,.,ék
„
A iőknj'itány.ságun l efci,7.(ók a . üvegető levelek végén olvashatatlan ra, hogy
idegeskedjék. l)e tahin —
földet művelő munkussugmik kell nyoniozast
nyomozást az
az E'Zsél'.tvár'
-V iniv A
.: KörKiire[ ni;’ír.ís léthapj. valószínű, hoy>
kenyeret es emberi sorsot kenne beH történt Ixnnbnmerénvlet' eeeó-' Márfíyék valnhiyik még szub ulo i szerény véleményünk szerint — ép
mert meg mindig 2—4 ezer korona ben
1
...
pen
ennek
a folyton emelkedő .nyu
és a tettesek nz ügyé-z.ség fog levő cinkostár -a küldte ezeket a le
napszámért kénytelen dolgozni.
| házában várják a bűnügy fóiárgy.’.-1 veleket. A rtndői.-ég ebien nz galomnak és erős idegzetű áremel
kedésnek lehel alami köze a korona
Tardos József
titkár a vidéki . lésál. A rendőrségPi uz ni an n ég irányban vizeg-éílatót inrlitr.1t.
ro m fásához.
közigazgatási hatóságok üldözéseit i •mindig foglnlkcz ;>lja :I doh ’ n> - J
A m’ lisztet elnök úr. a pénzügy
ismerteti részletesen. Majd Vajda; uccai merényiéi, amelynek sikc.rs
E hét elején é.jnbb nyonwzús
miniszter úr is nagyon nyugodtak
Imre (Szentes) igazolóbizottsági tag| kinyom.izú.sa úgy látszik nem vek' indul meg az /llitenneuni rom
s
idege <ségmen .- nyugalmukban
a szervezet pénzügyi helyzetéről kedvére egy bizonyos t 'r.-rsúgnak. I
bolóinak a kitb-ritésére Ik.
m m igen engedik zavartatni magu
tesz jelentést és Kórus István (Sze
A
nyomozás
vezetője,.
JSoJuvci|
ged), llenke. Imre és Olasz Sándor
■Erft^iHé-íiink szerin! a rendőrség kat.
nitzer rendőrkapitány több f Mi a : hhsziilc. hogy ennék Ti nyu
felszólalásai után a kongresszus
vizsgálatit indít a Reis'i’inn féle
nyegető levelet kapott,
első napja befejeződött.
gyí kot ság miatt is, ami lyr.ck a godt léi térségnek több köze van a
korona romlásához. m-.nt 0 i'ágjjköamiért Márffyókat az. ügyé*z.'w.>gre le
.. 1;„ sci állí ólng nem
..... ismeretiének
................
'■.önség idegességének.
juttatta sújyos minősítéss.1. A le- a rendór-ég előtt.
I
Rossz hete volt a belügynifii^sz lernélf.
Hlinlia Eurípához appelláli
Előbb a miniszterei‘Ök húzta keresztül
meocpyazéscit Wolffékkal, azt( n a szóútleDslének megtagadása miatt '
cialtAdk krllvmctlcrbedfek azokkal a
gumi-részvényekkel, Hát ez igazán nem
Rózsahegyről jelentik a Hétfői Napló
colt szép töltik. Azzal a gumival Inkább
nak: A tót néppárt hívei közt nagy
törölni Kellett volna.
Ámbár, hu úgy ve-izük. a szocialisták
megütközést keltett, hogy vezérük, Hlinka részére megtagadták az amerikai ufnak igazuk is vall. A bcliigyminiszterek
volt a kezében először a gumi. — bér
levól kiadását. Egy volt magyar képvi
Aicul, február 17. | Ezen a határon állandóan résen kell
vsa': kedvezményes részvények alakjá
selő, Szkicsák Ferenc rózsahegyi járási
Vajda Sándor űr. volt román mUiietzlennünk
ban — neki kelleti vohut kitörölni a köz
főnök utasította vissza, tcrmészcle.'-en terelnök nz erdélyi sajtó képviselőivel
felsőbb utasításra, Hlinka kérőimére, az folytatott legutóbb! beszélgotésébcn a A Bánságban a határ nyílt hcb, mert a életből ezzel a gumival a panama-gya
zal az indokolással, mert folbujtás cí hozzá intézett kérdéaokro kiterjrszkedott Bánságot, és annak román ........
népét —
két. nút.
Azt mondják, hogy ti belügyminiszter
mén eljárás folyik ellene a nyitrai tör a haláruk és a nemzeti kisebbségek kér részre osztja. A határ lehetetlen meg
lenmnd. Nem hisszük. Nem olyan időket
vényszéken.
désére is n többi közölt a következőket vonása csak azok fudatlnnságábun é« élünk
nm, hogy egy kis gumiért a szom
UIMm a jogtalan végzéshez a követ
szeszélyében táléi ja magyarázatát, akik
mondotta:
kező megjegyzéseket fűzi:
— Arra a kérdésre, hogy melyik ha azt megállapították. Habár Románia a szédba menjünk.
— Ma minden vigécnck az egész vi tár jó és melyik rossz, az a megállapí a nyugat és kelet ütközőpontjai közé
Merre visz az. Útja WollTvknak?
lágra szóló nflevelo van, csak egy kato tásom, hogy elsősorban a Ihvr'sztcr van ékelve, jelöniéül ütdáraiban ellen
likus püspök, vagy egy szlovák képvi mondható jó habárnak, meri természe fog állhatni minden támadásnak, ha Ez az, aniil még nem lehet tudni.
selő nem lótognthat el Amerikába. Egész tes. iloináuiának Lengyelország feló osö nem hanyagolja cl kötelességeit önma A természetes irány (tömbös lelt
sereg
’ pn’itótor teljes szabadságot határa semmi kívánnivalót nem hagy gával és a civilizált világgal szemben. volna. De (tömbös most azt mond in,
élvez,
hátra. A Duna, amely a déli határt ké A. határt szövetségi szorződésekk ’1 lehet hogy neki Wol/f nem kell, (tömbös
pezi, kétségtelenül kielégi lőnek mond biztosítani kifelé, .iszont hcf'üé a had- nek most mán termi vannak
esak ml szlovákok vagyunk kltaguMi lesz mégis? A dolog egyszerű:
scroggcl, gazdasági infózkedé -kkel és
ható.
•lottok, lobban, mint a magyar ura
— Hossz azonban a cseh-szlovák-román I kulturális haladással. A szövetségi szer- lVolfí belép a fajvédőkhöz, Gömbös
lom alatt.
határ, mert Máramarost elkülöníti az ződésok ugyanazt a célt szolgálják az ál és Eckhardt kilépnek. Ezután tnofír
lamok részére, mini i tűzbiztosítások a alakult a javított tájvédelem Wolff,
A csehek elvágják előlem az ulnt, ország többi részétől.
— Magyarország felé a politikai határ házaknál. Bármilyen nagy Is legyen a Lchner.Zsirkay. Itöday. Láng. Hénárd
kogy amerikai testvéreimet me^látogasbiztosítási kötvény összege, solmsem és CsiVéry vezérletével. Közkatonák
«Rin. a prágai miniszter urak sokkal egyes helyek kivételével összeesik
képviseli a ház teljes értékét, u biztosi- a trianoni szerződés megfelelő sza
os<hí óbbek voltak, mint ez a végzés. ethnikal határral.
kasza (dapján
melyet He vá rd irt
N<m hivatkoztak régi törvényekre, ha
alá. toborzás ólján későbbi időben
noin nyíltan megmondták, hogy „mi féltrf>rbú
váltatnak.
J"k az ön életét! önnek itthon kell manuln.ii, mert itthon elég munkájú van.**
A legöszhitébb volt egy harmadik úr
oda font Prágában, aki ezt mondta:
— Adunk Önnek útlevelet, ha többó
v t'ssi nem jön!
,b z nz őszinte és nyílt igazság. Azt
"illek, hogy Lennem metfiik az egész
’oitononiista mozgalmat, fti beadom a
h l.bezést, Do
anAlálni foga'
l^l(sz Európához!
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n tőzsdei hslyzgtríliSsaTBí'ES:

J honos, a gyermeket elkorewositja zs
mostani korona, között van, csak ; valóban nem alkalmazkodnak a nevelés
A Héttői Napiét munkatársa kéraz utolsó napok koronaesését ve j és a pedagógia szempontjaihoz.
| dóst intézett Szterényi József bárószem összehasonlításul, poklául a ! Vuita'k és vannak például etetek, hogy
Nuffj f:z«nzó.oiót keltet tavaly május hoz, miként ítéli meg a helyzetei.
valutáknál elért onielkeOéoekuél. a gyermekeket rendszeresen szerződtet
28-án a liáko-szeufn.'öi-Pj oU felfed v..'tí1
rón.»/í báró a következőket monAzok,
akik fáradságot vesznek ték magas fizetéssel ós maguk a szülők
tömoggyji kórság. amely nek során kidé- ' dúlta munkatársunknak:
maguknak és ezt az összehasonlí kényszerítették őket a „többtermelésrc"
riiit, hogy he' elvűt műit c>v>cr közretást megteszik, gyorsan rá fognak és minél gyakoribb és minél jövedelme
—
Hamison
ítélik
me?
h
tőzs

míiködétiével egy egész családot pusztí
jönni arra, hogy itt. nincsen átér zőbb föllépésre.
dén immár több ízben mtitatkozó
tottak ki s a holt|i ;-t< k- t bódogládábri
tékelés, mert aránylag sokkal
Ezentúl csak a kultuszkormány esetin sszuiomentinno ,. Ez’ enMáltáid
elhelyezve elásták Az c!»6 hulla, um
nagyobb az áruk áremelkedése, röl-csetrc kiadott engedélyei tesznek kiban nem hossz. Ez még csak an
lyet a János-utca 52.
mű villához
mint
az
értékpapírok
emelkedése.
:
í
vételt
az igazi művészi teljesítményű
nak az átértékelésnek sem letel
tartozó mestcrhikás padlózata utalt ta
Ma ilyen koronaállás mellett sok I gyernickszinészckkel szemben és amint
meg, egyc.» papíroktól eltekintve,
lálták inog, Köves Gyuláé volt, majd n
kal
kisebb
a
papírok
értéke,
mint
értcfü'ünk,
a rendedet ellen vétőket szíamely a korona^ romlása folytán
húzjnesterlakikiho7 hozzáépített istálló
volt a tízszertc magasabb korona gorú büntetés fogja sújtani.
indokolva van. Nem azt a romlási
ban cr~y idősebb férfi hulláját a v'.ran
mellett.
ériem, amely
az augusztusi és;
da előtti vlrággrnpp alatt egy középkorú
nő hulláját találták. A további nyomo
zás során megtalálták a negyedik áldo
zat, egy öreg asszony holttaslét is, ame
öltönyök kölcsönzése, kevei-et használt **
térHruhak legolcsóbban kaphatók.
lyet Kispesten ástak el a gyilkosok.
ffSArmilyen ffrfiruhá.tat állan
A gyilkosság után a tettesek össveküdóan ve zck. FrJSt A. L:|os, VI.,
lönböztek
Molndr-TőHi József okkor ( vasárnap is folytatódott a ma^ánforgaiomban. Aránylag igen kevés
S« rez«en-utca 47 Telefon 203-25
elhatározta, hogy most már megöli ;; kötés i'jrdu’t elő. mégis olyan árfolyamok kerültek felszínre az egész
bűntársát, Követ Lipótnót is. íkszekii- vonalon amelyek eddig az árfolyanijegyzö-lapon egyáltalán neiu is
Hamlsfcsat >0.000 Kis.
lönbözött az asszonnyal és rövid sz'v' u ' szerepeltek. Magyar Hitel Í380—325. Osztrák Hitel 360. Földhitelbank
Arán' at, ezflstö’,»lilllánat, ékszert, legdrágábban vesz
után revolverével szívei.’őtte. Az asz-, í'52-75, H .zni Bank 530 Ing**..lan 710. Kereskedelmi Bank ‘-750, Lloyd
Bzonyt is bel-gyömöszöltt egy b.iilo?.lá 35, Olasz Bank 62, Amerika’ Bank 519’10. Hazai Takarék 7939, Általá
vúncs t$ Éksze ész, vili, Bnross o. 15
dába és elf’i’de’te. A harinalik áldozat nos Takarék 50-, Kőszén 516) Snlgó 1350, TVma 250, Cukoripar 650)
a fiatal Ki-rés Gyula vo'
akit nagy Georg a 1050, Me .őhegyfsi 5. . ösíet uielő 670, Lcvante 150, Guttniann
anyja. Lt.eh)na > Nniirésné szemeldtíára IÍ650, Gol' bf’rger 210 39, öör.par 68, Pallas ÍOO—5, Athenaeum 400 -10.
lőtt le Molnár Tóth Joz • Utána c akvonni használt férfiruháknt, fehérneműt.
hamiir vér?c!t a család nlolsi tagjával.
Crün, Dobozi ucca 97. III. ont. 6.
Lachniannévfil is.
,
Telefónldvó: József 38—07,
Az. ftrc j.-szonyt egy ho.-szu nyakken-1
dövii fojotta meg. A gyilkosságoknál
Malnár-Tófh !•.,/'ef bíintár.-ai vo t; k ;
Kanotsay Dezső koré kedőpegói, Puské-r ‘
Aliért közr''"i éleim >-■ '
1
Belő, Hoocz Islv.iu mííh-iyfőnok, vala
mint magának Molnár-Tóth
h'c'í
:n« Gróss Antal
Kanozsnii Lh Zkői:1 k és Puskás Albertnak
J JAssaf taürút hiMaarh rumJikmaM
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
I___________ MMhot no téved lent
1 feleségei is, akiket a mo't <'k-«-útctt
Mint
i
rntreíes,
a
király'
ügyész■
l'o
■
'■
Mikló*
dr.
királyi
ügyész
vádiratában gyilkosság biintefíével vá
dolt meg a jMstvidéki ügy-.s g. Vadat cg néhány bő tel ezt lőtt fizetési ségi alelnök és három üg ^ -.-társa
»t adóit a rendőremelt i‘t iigyészsóg ízeken kívül Szc'.á eszközzel való visszaélés büntette
Margit Mária ellen orgazdaság büntette címén letartóztatta Kahls Pált, a ség épületében.
Wiener
Doposiíenhank
báe.-i
igaz

elmén, valamint Höhm rmre ntagánI A koronái vníás ügyében a leg
tisat viseld ellen bűnpártolór. vétsége gatóját os hat bankbizom .nyost. szélesebb mederben tulyt e nrumuni:att A terjedelmes vá lirrt 70 tanti be- •»ési.bi) az uzsora bíróság* a királyi | zás, amely min: értesülünk, be
idézését Indítványozza a főíárjc nlúsra. ügyészség hozzája í u Iá sávrJ ‘2'00— fejeződött. A nyomozást irányító
300 millió korona k: ució loflz' ése ! kir Jyl .ugvészek el is hagyták már
ellenében szabadlábra helyezte a „
_______.... épületét és rövid időn
a rendőrség
letartóztatottakat.
A
nyomozás belül elkészül a vádirat a gyanuazonban megindult és a budapesti i sítottak ellen.
áiJamrendőrség a nyomozási végző*

ügyébau az üggészsíg vádirata

GzlüáFdvilás

FraHk és szmoking

I

bahasara jövök

A ko7oitaroiüás ügyében
k a nyomozást

HOliliSiSliO
finyáh ingyen hapjáh

Hétfőn »alK
a Wráru iitsiózos Rnsiiálwn
Terjed a tfotr femünké sok harca

London, február 17.
A munkaügyi niinhzíóriuni hiva
talos közlése azerirt n dokkmunká
sokkal kitört konfliktusban niég
nem jött létre megegye/ÓK. A “zli ó ik
ma automatikusa ii megkezdődött,
amennyiben a munkások •i.ós 2
óra közt abbahugyták a munkát. A
bzúlliiómunkn.sok szőve .sédének ve
zető ege kijelenti, hogy hétfőn már
teljesen szünetelni fog «• teherú uhajózús. A londoni munkaadók ki
jelentették. hogy hajlandók azokat
az embereket alkalmazni, akik egy
sillinges béremelé ael
megeléged
nek. A szállítómunkások szövetség;
sztrájkőr?zvinek felállítására szé
leskörű intézkedéseket tett.

ANYAK
KIS KÁTÉJÁT

gősoo intézkedjék. A vonatkozó rende-.
let a kftzo’i napokban jelenik meg éa
intézkedéseiben ki fog terjedni nz ös«ze*
színpadokra, mozi-színházakra,
iBjjashiHaniagsíhkszinéiííht' magyar
kabarékra, hnngyerenytermekre óh Altn- ,
lóban minden nyilvános szórakozóa szíopadröí
heJyie.
Az ok. mely ilyen szigoré rendelet ki
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
bocsátására bírta az illatakor-kel, min
Jólinformált helyről értesítik a Hétfői denesetre jellemző egynéhány magyar
Napló munka társat hogy a közeljövőben színpad morális viszonyára. Az volt a
a kii l iszminiszter egy rendeletét fog helyzet ugyanis, hogy a kte gyerckszí-'
kibocsátani, mely
í neszek körül valóságos impresszárió*.
eltiltja t> tizévé* aluli gyermekszí- I üzlet fejlődött ki. kültelki mozikban és
kabarékban öles betflkkcl hirdetik u
neszeket a színpadi szerepléstől.
I .csodagyereket" óz ezek a gyerekek nem
A gyermek-színészet korlátozásáról is gyerirekelőndáson, de rendes előadó
inál- több ízben 'olt szó most azonban són is fellépnek — nem pyermefrmftor
a kultuszkormány több társaság, erköl- rőt. Olyan szavakat, kifejezéseket és
esi egyesület és úllunii testület íe’bivá gesztusokat adnak a szájakba — melyek
sóra határozta cl mugát arra, hogy siir-1 nagyon alkalmasak megmérgeni egy

-c

IFI fe fr rendiét j

Tartalma:
I. * terhasaég
II. M utt.amo UpItUaa
III. a caccacmA maateraAgea
táp élkosa.a. Kl.6r.ns,

orvos Által szövegeire. Sok
okos tudnivalót 6. laminokat
tartalmaz aa Anyáknnk!

kekje
LEVELEZŐLAPON!

Zsuffa István és Társai
ansoi gyapjúszövetek áruháza — Budapest, IV., Váci-utca 25.
Értesítjük n. b. vevőinket, hogy „FifSt Ci85Sa< minőségű

angol és e’yJb gyártmányú tavaszi d vatsz^vetekű
már nagy választékban beérkeztek. Válóikén áxer né.kúl kérjük ezek
megiek.ntését, hogy meggyőződést szerezzen azon köl S nari tényrö:, miszerint

választékunk minden Igényt kielégítő,
áruin.< minősége lég elsőrendű,
áraink a minősegekhez urányitva közismerten o'csó’t.
Üzletün c nagy forgalma folytán naponta összegyü em ő

3-4 MÉTERES MARADÉKOKAT
árusít
Kuttaleges autó-, kocsi- és uiitaMbrók nag, választékban.

n.jaa:st.

HíiTFöl TtITIFLÖ

február 1».

S

hírek

■v november 4-11:1 számúban „Rutz* léire, egy 36-os jelzésű villamos a] -« Csillag Lászlót nyolchónapi börtöncm. hochmel :o/“ címen e/kk jelent Sidhbf és a FISr ucca sarkún (le- re ítélték. Csillag László újpesti lakos
neg, amely az emlékezetes oktőb- "ókba kapva nagy túvcb.ágon maga! még imj meptenfbérébóh iíalmérési őr
v«ss Józsel' miniszter egynill- ísta vacsora ,»al kapcsolatban Vám- ei ott. tolta. A ineatőkccsi szeren- gödölyéi! folyamodott. Az italmérősl cnfoglalkozik. \ esére üres volt így csak a két ló godély megadásához szükségéé, hogy *
" ' ,, ,,-ánvozoU u oeuwsd.a-, c(., </ Kn.sztei >mel
I'"1 “ veévinek. A Magyar Kuilr i''n u, ^gcb »g;lilább hangon fog- sérült mog halálosan és a mentő-| rendőrség pártolóiam terjessze lei nz ok
tok
PedugoKini Könyvtár ..iJkozik Búza Barna, Nagy Vince és kocsi ‘ eleje törött darabokra. A Hiányokat
’
a pénzügyminisztériumba. Ezt
pvnrco-Hiu.
4‘H.n.ln;*7 T 'lisztem szereplésével legújabb villamos elgázolttal eset Csillag úgy akartu elérni, hogy Szigethj/
Ai,n'
'“■j-p délelőtt üu-- í ir’Jd .1 awibíí ^ Rusztem jogászi re . nek a rendőrségei! lesz folytatása. István rendőrségi tisztviselőt ötezer ko
bencés diákok szövet-1
'
igyekszik . beplszkolni.
.......... ---A bölcsészek egyesületének fé’szá- ronával megvesztegette. Hrigothy látván
tályának nlaala-1 . íHl,'!y ...........
I?” ztem
Mjclentóséro zadds
az
t<?tw íí.d ipesti fo .szlúlyának
vv.jv.iaz
jubileuma. A Magyar Kurír jeuz elutasító fogahnuzvúny helyett egy
“’r JSS. A gyűlésen mogjelen-., ; gyeszseg nem v.'.iHita a hileJron- lonti: A központi egyetem aulájában I púi toló fogalmazványt készített és ezt.
k”i.József népjóléti miniszter, 1 »s miatt a vád képvisel'tót. Az vasárnap délelőtt díszközgyűlés koretó- küldte be a p&r/ügyigazgatísághoz. A
tód Jenő, dr- ' űr.Vy Gyula osl,
illír.ó végzése el- bon ünnepelték a bölcsészeti fakultás hinnisifá-; kiderült és a királyi ügyész
közéleti előkelőségek, akik ;
•u Tartózkodó Vánihéry hallgatói segítőegycsületük félszé.y.ados ség ( illag László és Szigethy István el
-4 isí’lőjo, dr. Szőke öúii.- jubileumát. A díszközgyűlésért megjo- len közokirat hamist (ás és megvesztege
-1 1-end intézetében re :ezt<-.<
Ilont József Ferenc főherceg is, valamiül tés cimon vádat emelt. Az ügy sr.omlmAz alakuló gynlest dr. d >r i'«lJolyi’P!i d;.sí jelentett be.
József rektor, a knltuszminisz- íon került fellebbezés folytán az Ítélő
liém-g pannonhalmi főapát j — A Frledn au'. -ié’e oltás, Prsicrz--?'
®%nttameg. t'nss József miuísz;| l> ion a vei: •'.rzs.'hifuiván, vasárnap tórium képviseletében pedig Tóth Lajos táblához. mely Szigethy hathónapos bör
amelyen u barma Kél- áil .inliíkúr. A gyűlést. Nigycssy László tönbüntetését helybenhagyta, mig Csil
{^‘la “zih-Hség céljaira egymilliói óitekezlet volt
é’. vrl ezelőtt ; lakúit tuberkulózis illeni ^.vetciui tanár nyitotta mg, akinek a lag l^szló biintct'sét 4 hónapról 8 hó
t°r01Biliarii,Ak<« temetése. Ma dél-' bLicJság tett ;|.!•■ öntést munkásságának diákság díszoklevelet nyújtott át. Az napra emelte fel.
' ~................
ünnepélyt
Bakó László szavalnia
zár- ........ ...... .......
iÁh ii órakor temették a uere-| ct digi . credo- nyéről. CMkán polgár— Megszökött sikkasztó. A fökapitánybe.
ff -cmető haló Hasim zabol Bihari u.-H>er megny- •'l oszédo után dr. Szalag
ma Trhh Dávid kereskedő följeJ
í ’.ö i.in. ltot e a Fricdmann-féle olt. -!
— Tassi Gergely bűnügyének tő* si'.gon
ikosi, a Nemzeti S.inliuz vök t g-, tokkal való k sírieterés eredni’1ny» (. .Belontetlo fi iiiklcr Sándor bukaresti kerestárgyalása a iioi mán vén? széken. ke lőf,^ aki négy héttel ezelőtt kicsalt.
Uí A ravatal tele volt koszorúk-,
tc,.!-.finutalúso<kut
kapcsolatban
bizonyí

Tassi Gergely 1 ize: .s !• b r< vg'-yé- 'öle 15 millió koronát. Winklcr azt mon
"ni P-, Iia'-'V tüni- g vette kora! a
lamcsót A temetési szertári ;st | tó fa a J-rica .nnni.-f le oltás gyógyító ben, mely a fhuia-iNzni u(ró j tusok dó; la. hogy a. pénzért festéket vásárol és
rmnay Géza erszébetvárosi ple-. bt isát. E ve em ayé* mvrorős:’Mték a sorozatúban méltó In’vet foglal el. azt Eomániában nagy haszonnal fogja
íános végezte Az operaházi kórus fc'ízólalt dr. (i'rdy és Sándor István :övi(b‘-en íőtúrg- !;'.s (-ar|, a jlon. é"tók- síteni. Winklcr négy hét ót.n
*cf li és .Ír. hauffmann Imre szegedi vt'dtí-rvényszé... A főLir;ry ilú sf nem
nyászlndulóju elhangzása ultin He- | uj
..G-lmlasztottu a festek vásárlását
or osok. Töb‘ orvos ellen ve-' ?.éro Sza a Míirg? köríti épti’ollu-n, ham ni Í.Ú-.
w»i Sándor dr. a Nemzeti bzín- lu;
dr. adott felvilágosítást és kérte a technikai akadályok in* H a v.< sfvi- bizony?/) iratok bemutatását és ma délkir Icaz-utója moudott beszedet ti népjóléti
elött
a Contlnental-szállóbeli lakásáról,
min szt'rium megjelent kikül- déki törvényszék épül -í 'l:rn. fogják hirtelen
otUt-kll A sírnál, a koUégűk
Romániába utazott. A rendőr
í’élo olt './//• rt megtartani.
Jetében Kürtiig József búcsúz- di: ..lét, 11083’ a Frie
ség
<áviratoz.'.tt
Kétogyházu határállo
áll ini el’enő zés mellett Ma; yarorszá— Házasság. Mihály István, ,.z ismert másra, hogy u sikkasztó kereskedőt tar
tatta fl linlottm.
kabaréívó, a Projektograph dvamaturg- tóztassál. le.
_ A fllmkülrsönzők értekezlete. Izgul- goi Is előállíthass ik.
-- Caíol a rendőrség. ...............
4_. ja, vasárnap
.......... ..x, vezette
.
A. iőkapioitár elé Fenerniarn
m-» értckozl't színhelye volt vasárnap
V„lí*l„ Olgv lk'uerainnné iparmű — Gázol az antó is. A Lövölde téren
délelőtt a Magyar Filmklub helyisége, L'iívsif» ina a rendőr’ kőnyG^ia.oa Valéria
elgázolta ogy autó Bilikének János hiúij
in
a
köv;
tkező
cáfolatot
adta
ki:
vész
’
)
”
leányát.
•hol a magyar íilmkölcsönzők és mozl! va:.' |t.Az. autó az cigázoláe után
wk tartottak rendkívüli ülóat, melyen a e.'-> ’s nupil pókban cl: :>n kő-lések ; — Stresemanu a helyseiről. Elberfehl- tovább robogott.
jeb
ntek
mo«;,
mintha
u
!
úk.-.piiupyről
jelentik:
A
néinr'
ív
;
párt
gyűlésén
filmszakma súlyos helyzetével foglal
koztak. Az értekezleten Gciger Richárd séfon egyer fontosabb nc;zík be ' Slrcsemaun dr. külii^ymíni eter ismer — fingviikos úrinő. Tragikus körülői- ' tet-to a német, bel- és külpolitikai hcly- ■ ni< nyék között Jelt öngyilkos az István
elnökölt- A megjelentek paruzs v.ta he- tűi’'énéi >2 itiélyi v; hozások ve!
.íben tárgyalták a azakmu aktuális ese-1 núi ak tervbe véve. Ezek n köz'ásek zt t?t. A miniszter hosszas: n foglalkozott ’jl' :'z i:'!|ióriumbun Galambos Ernő dr.
mii
den
nluj
ot
nélkülöző
üres
kom
 a pLilzi eseménye Kkcl ég rámutatott a i fővárosi ügyvéd1 felesége, oki u s'^anaményeiL Szóba keridtek többek között
frank esésének okára is.
1 tórium egyik külön szobájában állott
i Devizaközpontnak olyan sokat erulego- bin ciók.
— Mikor tényleg üres — u pokolgép. | ápolás alatt. Réggé kilenc órakor, míg
s borbélyok fcözöit. A
'tU intézkedései, melyek miatt a mozi-1I — Vcszcker
wk nem jutnak olég gyorsan idegen Rúd pesti Fcfrászok lpirtestü’.ote va- Vasárnap ib'’.utúu í/’i"'1,. ómkor n Mária az ápolónőt reggeliért küldte, néhány
ralntához. A film kölcsöndija különben isárnipra renlkíviili ért'ke-zlefct hívolt Terézia-‘éren, n fob'fónkiízpont főbejá szál pamutból sodrott zsineggel fel
•s horribilis ■ mozisok noiu tudják tud- lösz , hogy • légaknáé>yorza a női fod rata előtt, r. hőben eibw v egy .,pokol akasztotta juagát ur, ablak kilincsére.
1 ojlnlkc■ >
f.TÍi!nuni:á*-oi,, gépet, talállak. A remit/öl. a koreli őr- Mikor az ápolónő visszatéri, azonnal el
ha aegflMtni, viszont a kölcsönzők az- rász..ital
értcs?’íb k a lőkapi- vág!.i u zsineget, do nz elősiotö orvosok
al éneinek, hogy dk magas áron vásá kilérfaét, akié külön ipn.'e f iő-t aki ki szobára vitték ét......................................
rit dollárral és frankkai fizetnek a t. sút klv.'ajé x. A k'i'l'- k.’ .-öl r. . :’1:;-' ^ú.ia égőt, r.homi:1) egy bi ’otlgág szállt ri 'ir csak a beállott halált konstatálhat
vül
icves
vi»
*
folyt,
mely
Mőnk.n'
>ir-|ki.
A
bizüitgág
bcJ r 1"i7>'rszázados ták. Totlét valószínű lég idcgroliamábau
járótoknak. A filmszakma súlyos hely*
■tbs kerülése tehát a nehézkes doviza- tikul itlnn hangzavarrá aiak ’lt át Sok feryverszakért 'vol me.TiTKgúbalta, a ta- követto el.
szór.
x
pedig
a
minduntalan
kitört
bot
!
lóit
..pokolgépt
“
,
ki
megállapította.
— A „Csodaszarvas'4 Miskolcon. Szom
dUtit és a valuta állandó emolkedteé*
tek következmény* Az értekezlet ▼égül rán> nvatt - sem aiondhattn besz.'d h hogy’ nz ogy 7; - vm.-es iiroí gránfil- baton éjjel' clő. dás keretében mutatta
Vé
r:
i
is
’
>0
znva
’
-ai
’
.
al
35
ellen
azo
.
hüvely.
.
,I be Cromraolynek ,,Csodns7.arvas“ CíTnA
UV döntött, hogy ideiglenesen akként
sabriyoi/ák a ölinkölcaönzés díjút, hogy győz <k, akik a Budancstl Nó! Fo.lrá ’ — Belezuhant egy gödörbe. A vasár-! tragikomédiáját a miskolci színház. Er
virradó ..hnjne’hnn
az• , rtokos, xiwg,'
.
........ Kőbányán,
...... ......
—
hogy vnui-K
ennék iia Ült
darabnok
uwuuk UlUUllUSHelőadása-.1
t kSlesöndijak annyival emelkednok. szók 1 partos-letét, loljo-en függetlenül' rapra
’ Öhegyi-útoii haza "cl • tartott Bíró
hoz n vúresi tanács a közelmúltban még
uneuoyitel ax idegen valuták ára emol- a ré| itől, nk; rják megalakítani.
.
harmincnyolc
éves
mm:kivezető.
A nem járult hozzá. Főszerepben Szécsi
— /\ viil>inrs már a menüiket Is hnmníncnyolc
pdik.
- Ax ficyésuéff megtagadta n gázom. Az . ’:'1 a mentőknek evy rosszul világított úton belezi!!mnt ogy Bözsi, a miskolciak ünnepelt primadon
■rí Kunién
Maliit,
kocsiját,. mely se;:cly- iíim'ier mélv.'gü vWürbo. Agyrúzkó- náid szépségével én tnlentuinos játéká
rád képviseletét Vámbéri
Rum— boti----- ------#
• ■
.
1 val aratott nagy sikert.
írjében. Egyik kurzuslnp a múlt nyuj ús vóf ett sietett
a Kálvária dást szenvedett.
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Iá'fi «» női s^öv^különles&ssésekben

Férfi félő!tő_és női 5<'
válaszokban. Autó-, ko

Óriási forgalmink folytán sok ezer ffi
Mfli smeissi

Főüzlet: Bécsi utca 7 ,

brjm rcszauiio

(OráK Farenc-u. sarok)

HÉTTŐI NAPLÓ
SPOA7
A MA3YAR VÁLOG ;T3Ti AK EE
BELGW1 \

)

Wo’fffék
(tömbösnek se kellenek

BueapMt, hétfő. Jehrná,.,.

énjitcliH les,
■ “beliig;,,,.«1.
■nouiia: ahoz.
^ÍCl le.
Értesülésünk szerint a ?..»
‘líp.sz.'er lemondd sa és , ll,^b
öe/ejezc t dolog s riirld'
^öeetke.U,
'' i'':«
mar a pénteki miniszterien.-.. 1,n'
szobakerült s ha B ilid
is
• ói
miniszterelnök
Iván beliijryiniuisztert a küí'5^
műk Kzei-int móff visszatartani b,'0''
kezeit, annak csupán az áz
hony a hirtelen távozás a, “ 'A,®:
s főleg a szocialisták vclittk',: "„fi
zclmenelc tűnhessen fel.

Ersűnóny 1:0 a be gúk javára.
(Magán jelen mh.)
A II. j..ztúlyú«k vál< .,.atott csapat, -' Wolif párna nem szolidáris a vezérrel - Gömböcök ú.
Sri. /••íő külföldi mérkőzése ele ne* i orientációt keresnek — Nem szívé s n íogadják Wo.ffál<
csatlakozását — Eltolódás k a p-r lókban — Rassay é
tcklntcftüik n győzöd m romónyébt
As ufJÖGó nlimpiászon a belgák a vilá a demokraták Jóindulatú ellenzékisége
icfjobb
listáiI h itek s tavai -1
“ LutbaJ
.............
óe * rí a k< málnáit i_,
Hetekkel előbb beavatott helyről nyert | A miniszterelnök föllépése a leghatá
ang ' rcprczonlatí ■
esapatoi h maguk alá
íirték. A pá | in orinátno alapján megírtuk, hogy gróf rozottabb fői mában történt s politikai
rizsi ollu ,»:áwz előtt
belga csnpr: j Ihlhicn István elérkezettnek látja az ( körökben nagy súlyt tulajdonítanak an
Magyaron- ág legerőse i> ellenfelén' :! dót orra, hogy politikáját a szólsósó
nak. hogy Bethlen még a belügyminisz
látszik. *.k ő! a muf/tir válogatót, i aillangoktól megszalMditsa. Mór ablian terét is dczavuálta, hogy ezáltal is nyíl
••MfJVlt M'á t lan ülhető t volna, ha , | íz idólran a miniszterelnök lópteokol tett tan kifejezze a szélsőségekkel való teljes
megy ki d iMt/gibe a 11 osztályúak be arra nézvo is. hogy Gömböséit után uá- szakítást.
Ij’HL N’i*g in helytcleu T. osztályú csa
•arins parlamonli tormában » olffíktól
Ez idő szerint Wolff még mindig vá
pufiinknak \ pihentetése,
______ __ _ Ausztria pól . « hú csőt vegyen.
rakozó állásponton van. illetve kedden a
dóját keli. i .• követnie a; MLSz-nek, h .
Közben azonban az történt, hogy a fő Zichy—Erns:.‘.—JFoí/Z-pártban fai ia-d5 és
a közelgő olimpiádon eséllyel nln. ■ •áro.d választások kérdése miatt' Wolfio>
. izgalmasnak Ígérkező pártértckozlet lesz
akar rósztv. mi. A ki! ildendők zörnt rég kevésbé udvarias form.ih.-.n se ráz- hívatott dönteni a párt további állás
Pá,i^ Jobruár 16. A Ilavas-iroda
nem n Jl. •n.itályból fog
„ '.Ikerfilni, nyíl . itta le. a miniszterelnök, mert egyrészt foglalása felől.
yen jelentőse szerint a szövetsó^
vanvnló lob. t, 'hegy nz i 'ii. ietlen ellen- * olff meg mindig remélt, másrészt, mert
Értesülésünk szerint a keiesztény párt vizsgálóbizottság- és „ bajor h.at6.SZ0“
fiziekkel val • előzetes * hilkozús a pp- I ethleti közelében számíthatott csak ar állásfoglalása
már nem is kétséges, leg elhatároztuk, hogy a Pfolzbau Vn£’
rizsi Kzc'pjil snek
...k csak hasznára vái- ra, hogy a miniszterelnöknek a baloldal feljebb erőteljesebbe’! megpecsételi Wolff tett kerületi bizottság vasárnaptól £
hatna.
, é gravitáló terveit valamiképpen el és közvetlen társai bukását. Ügy infor ve ideiglenes kormány szerepét töltw
it 'isúlyozkatja.
A magyar •‘oipaf igy s .lőtt fel:
máltak ugyanis bennünket, hogy Zichy be, amelynek feladata, hogy a rend fe'
Ez sikerült is valamennyire IVolffnak János gróf, Huszár, Hegyeshalmy, Vass lartasara es a közszolgálat ellátására a
Fehér (MA' \ Balnsik 'ETC), Szondi.
(BAK), Büki d (Eksz.), Tóth (KAOE) c az* *''il.vlpK elérte, hogy a pártonkivii- József, sőt maga Ernszt Sándor is Wolf- maga fde'össégére tegyen meg mindéi
TTokk.n (OTE-, J'luh.ir (I.EAC). Kortés? li *k Göjnbösék kiválásával se csatlakoz- fal szembehelyezkednek és csaknem for inti zk< .lest. Az autonóm k-ormáuu r ....
(BEAC Koryo.- (KTE). Spitz (NSC) h k Bethlenhez. Az aktuális politikai málisan kiszorítják a pártból. Sőt szó megszűnik.
k* rdósek, főleg a kölcsöniigy, valamint van arról, hogy egyidejűleg a párt ki Teljesen valóUci-^.iK mondják azt a
Berki* (Tcstv ).
Lapunk tat lig beérhetett tnagánjr p» izünknek ujabbi órtéktelenedéso, mely- mondja azt is, hogy meg szorosabb kap iióm.-í
fórrásbol származó jelen ést
Untéit e-eritn a belgái 1.0 arányba: ü k processzusa hetekkel oiőbb már sejt csolatok létesítésével akar kö‘
a >-l mely szerint a pfalzi helyzet ínegviza'ül tő volt,
a miniszterelnök kormányhoz.
győztek.
gátasára kiküldött különbizottság köte
ien azt a gondol'tW, hogy végleg lesz ''Wolffnt > í "vJ/sakor alig néhányon: lezte magát a kiutasított tisztviselőknek
FTU-TTC 5:5 (*:1)
m >1 ,’í (tlffékkrd. Éne npropos is adó- <■-áJtéry, Buday, Láng János és Petrovác hivatalukba való visszahelyezésére.
(tiara anyós méri ózés.)
dr't abban, hogy Ra'..ov$zky r*-.
A párŐTsi lapok jelentik PlrinasensM
Gyda kisérik. Wolffék útja elsősorban
ni ilfzter és Wolff Ká^Iy a miniszterel Gömbös felé fog vezetni. Úgy értesülünk hogy ott letartóztatták a törvényszék
A pénteki í4 szombati pályntakari í nök túvollótéh-., nátmögött megegyeztek azx>nban.
hogy
ott
se
napion
szívesen
lá

elnökét,
egy rendőrtisztviselőt és "néirv
fásnak meg let nz eredrrénye, az FTC' ' H’
városházi uralmának biztosítá tott vendégek lesznek, amennyiben Göm tüzoltótisztet.
pályán ma délitán meg -udták tartam! sára.
bös,
Eckharai,
a
két
vezér
újabban
a
Hivatalos
francia helyen megcáfoljak
h TT0--FTC I *AUuiror mérkőzést. 1:1 |
I ;. a tény még az egyébként fle nnaa hirt. amely szerint a francia-belga
lélidé uurn 5:5 t« nránybim végződött ; fiktis Hrinrich Ferencet ic mc mit di- mérséklet útjára léptek, sőt politikai kö azt
vasutigazgatásnak
az a terve, hogy a
rökben
úgy
tudják,
hogy
mindketten
mérkőzés, nmclj .»»■ a csapatok erejére ' loífa, aki, hír szerint, a miniszterei nők
vasutigazgatásnak visszaad a
M’mjnífélo követ icztötés ,em vonható. I előtt nyíltan kifejtette, hogy Wolffék , o- szdmbavchető lépésekéi tettel: a kor német
Rubrés
a
Hajnalid
éken néhány va
mányhoz
való
közeledésre.
Ily
formán
mert az FTC lan át nvolc ' mbcrrel állott litikáját nemcsak a fővárosra, de az or
Wolffék legfeljebb Zsirkay János, Kiss súti vonalat.
ki s akik részt ettek n küzdelemben í szagos
konszolidáció
megteremtésére
ve

Soha
elit
dr.
a
német
birodalmi bank
M.
és
Lendvai-Léhner
karjaiba
omolhat

azok is csak inni oLámmal mozoglak.
elnöke londoni Havas-jelentés szerint
szedelmesnek tartja, lleinrichnak sike nak.
Az FTC ifJÚK gl blrkó ó-versenye.
rült a miniszterelnököt teljesen meg
Ezzel a ténnyel ogyidőben aktuális lesz, Párizsba utazott. Schacht dr. mcgniégi*.
A Ferencvárosi *k ma d. mtán klubbá-' győznie s ennek következménye lett az sőt befejezést nyer a kormány rekon déjyol ny’lntkozott arról a támogatásról,
mkbnn if. usági :rk<*zóve. se»?yt rendez- ■ tán, hogy Bethlen István gróf nemcsak strukciója is, amiről már hetekkel előbb amelyben Londonba-: a bank megalakilek, amely iick cj.xhnénye a következő: ; tárgyalásokat kezdett a liherálisoKknl és elsőknek sz-ámoltunk be. Politikai körök-1 tásához szükséges tőke 6s a német ipar
szükséges kölcsön mcgszeB’/’H*
Pehelyfsódy: l láuvii öí' in i,MTK), 2.; megegyezett velük, de most má- nyíltan ben úgy látják, hogy eszel azátn le is [
r’arívgé Mátyím (HTE), 3. Aronyi Lajosi is kifejezte Wolff előtt, hogy pi. if'ikdjáf zárult annak az időnek a története, atae- körül
' ’ részesült.
'l
IMTE). — Könuiüaúbj: 1 Fekete Kon ! nem helyesli s egészen más utón óhajt lyct Kiló „a kurzus négy éve" cím ala! ^^3s=G^5GíEasK<a£Wía3i
fog elkönyvelhetni.
riíd (Huroí'), 2. Fehér (kaposvári), 3 I haladni.
'•’öldoM Zoltán (M fii). —r Küközépséilyi '
lf Hurossy Jenő (Testv.), I1. Rawmy Gy.
,'MTE). 3. Fehér Jnuő (R'AV). — Negyöagjökeí. régiségeket mindenkinél drAgibtxu
hézsdly és nagyi ’izépsúly összevonva:
veszek SeMefy Emii, XhHUyutca .11
(Teréztemplommal szembee)
I. Hegedűs Istvár.. 2. J/ixzay Ferenc
:MAV). 3. Patak? (alván (MÁV7).
A Pannónia nyeri? a ler.' >bb skf-stafóía címet
Egészségnél
£$>
fontosabb
Ma délután jól s keTülr -erseny kerenincs. Járványos időben sok zo
tébre) rendezték mer* a ma .yar skistaférosan
- osan vigyázz n és óvj i ma<jat
macát a g
HL amelyet a Pa: »onia 't urista Egye A ssodalistAk tovább folytatják a támadást a belügy
betegségtől, ez irt használjon
%
sület nyert meg. A 25 km. *s utat 1 óra miniszter ellen — Pártonklvüliek egy része Bethlenhez
M perc 31 másodper? nlal. telte mo”
csatlakozik
Második a Tcrm artba* -.ttok Turis,^.
Egyesülete. lett.
A csendesen hömpölygő föld- ’ hogy a miniszterelnök egyenes köreform-vita egyhangúsága alig en- zeledést keresett a liberális vezémeg
illlföldl fedmérv:
gedte sejtetni, hogy a kulis zák, rekkel, sőt, velük Bakovszky elűWales és Skétorsz? <• vú ogatott csa- mögött erős megmozdulások észlel- I zetes állásfoglalása ellenére nicglegtökéletesebb és legjobb fertotle 9
fmta ma délután CaHiffbar találkozott.
___ , hetők. Ezek a megmozdulások ere- egyezett. Ékkor már nyílt tüok
1 ' í> •.,1 1
O ll arár«bnn
n • • 'Wales
l 1
AK küzdelem
2:0
javára ’ (létükben visszavez illetők arra az volt, hogy Bethlen István gróf Ba- kJ híí szert Kérdezze meg o vosál J
dóit el_______________________________ Időre, amikor Bethlen István gióf kovszky Ivánt, cljtette s legfeljebb
miniszterelnök legutóbb
Lón Ion arról lehet szó, hogy a temetés im
ban tárgyalásokat folytatott a ma pozáns legyen.
gyar külföldi kölcsön ügyében. A
Eredetileg az volt a terv — in SZftMOEVQSl
fajvédők ezt az időt használták fel formátorunk szerint -•, hogy a fő EZÜST SALVARSAN-OLTÁS. - Ren?
Rákóczi-út 32 I. em. 1. ROkussa
arra, hogy a belügyminisztert e.é,t- városi és a törvény hatósági vá
H rfnrncr
m
!aili ^^keróbe betörjék. A ki érlő a lasztójogi javaslatok letárgyalása
n görög ama SZÍ ta K ^ráesőén kormányt
fajvédő ----íZÍr- ntán válik meg ZZaJboPSgA:.?/ Iván a VISELT (^irul>Aka
------------ -- támogató
------ -------------------W
W lakásán ve
aj ából került ki Wolff Kárcly sze 'ibelügyi tárcától. Erre nz időre vár'•épsíinhái ucca 18. szám, l eletén
Ath *n, íi bruár 16.
......
■.nélyáhon. AröV fHnh
tltnk marad,
hegy jlték nemcsak Wolffék ellenzékbe voMirhain popul os v-lt miniszter a Hilnt^folylak, le nzok n tárgy f' - jnulását, de a pártonklvüliek nagy
nemzetgyűlésen az irv .tvanyozt i, ok Bakovszky
Iván
beliigym;‘ J sz részének csatlakozását Bethlenhez. Kis Komédia Telefon
”
’
’
..............
hogy két népsznv. zás
rendezi. »- tér ós Wolff Károly között, a ón v
flott ós Stainhai-dP ••l-p
Az újból szőnyegre került rész
nek: egyet két héten belül a d’- ózonban kél:
---------égtelen,
-------------hogy a... bel- vény ügye a belügyminiszternek, Elletivté* előtt éti Seme Fic.t. Kézinaszlia kérdéséről »s efeyet nz á - : rhiyminiszter halandó volt ónnak amely — mint ismeretes — Györky
lamforma kérdéséről
. dacára, hoyj/ ismerte Bethlen Ist Imre szocialista képviselő fel szól a- Hornya János „Glóbus' ny«
nván gróf politikai tervei ,
— á.'.ával nyert ismét aktu litást, ltját a, ErzRébct-körv.l 15.
le'Wolffóknak koncessziókat tépni, sőt immár teljesen lehetetlenné tette a formál, nyomoz, hc(ybe»M
min! politika: kő ükben mo;d- belügyminiszter helyzetét. A nem-1
’ jdk — bizonyos kérdésekben eflfje- zelgynléscn még nz egységes párt. | Legmagasabb IlifflH.
Icrv esőbb napi Irha ;
; nesen lekötötte magát Wolffék nak. bizonyos árnyalatában is megálló- 1 árakat tize ek V|j®|h
BUCK, Nagymező ticcag
Bethlen István London pításf nyert, hogy a bolügyminiszrészletfizeté eíre is i bólAmikor
visszatért, meglepetéssel ta ter Gifürkyvp.l szemben alul ma
I
Vili Gyulav Pál "cca <4
pasztalta. hogy távolléte Idegén a radt s q vád maga oly súlyos, a Lakására ,j
átméri Urai rcnditcr 1 fi -orvotl
r.
{helyzet a kormány kárára teljesen csatavesztés oly végletes, hogy a ruh.Vi, <i.'h4rnimil
rnntttfi'tnt4 itt
ROkk
SrlErd-tPca
22
! elmérgesedett. Ekor történt az, miniszterelnök éppen a kornuíny

fíefisxO^t a phja
aiRoiwm kománv

BRILLIANSOKAT

A belügyminiszter

már a közeli napokban lemond

I

Népszavazás dönt

....... .

................

Műfogpótláso’

« wmamMeaamammsaamaiBtMBaansamas ■

ito" niellctt. kö/v ti- • ál omAstel l5perc. 7 m h. klubi**ok. 3 m. h. szélével,
nagyon jo kerti Jé <1. lOOnei rs 'yümöicafáva!, ' • i<i,iy zzobá prosn.it, pince ozzA Ar i 2 napig 45 niilhó.
Kecskemétnél, körflibelü 6 ' fii R.ümélcs- *
-«*«-•
— -nut't
.... aévi
... .....
. ..........................
.......
zélöielep.
termése
SHo q vett esevflm
>lcx
modem 5 ssohAs villával, alá. It.
izve- ----külön ..
cf iiaki**, Istálló, ó’ok sth. Ideális nvgéihctéM biztosi',
----állomá-tól 10 pcrciv. nlkaln.i . 't.te .<•(»
;XX) millió.
..-.Imi «" v a ni vil.'lc, Més áros uccib ái, '•Odera t. en-eh-te
úri villa, s szobán b k íhö hét >m!i ?e' 40) mini* -u41<r Káx v uccá ál. p lotemrfi. I emeletes. 2x5
szobás < Miiádl ház. 340 n M/1. K -es kerttel. I«fh l< v ti. nz i gatlan félrésze elad ez el az eh ' eme!
S axobás k-mi *ito*» laká- i c olt ihctft ára
uw nmii
m ió.
m.
. Millió. Pesti erh-tak ...
3 *me. teso 500
2 emeleie-,n ppi, rJrely ticcá'i
n I eme e ea I mii ,Ai . KIM ludv uccá an 2 emeletes
400 mmió, Ml:>a !?’<> ■ '•••« _• ^meetes 2üu •W-6, Szív ucránAI3 eme.etes nagy ak sokk II milliárd
m*
3
-’v' *fc<úM»-nns•< rh , birtokok környéken és az orszac bármely részén
*•**». (Uletcv ké'xvc
Rltka M*««9talkalant B.-

Kzenkirül teletek hAzzal, telkek, villák, bérpaloták helyben ,j

Karracft
tantor nalmi Ht»oddfa, i
IV.. gróf Károlyi pslola,
ucca 6, I. emelet.
XtsjM.it, Kisfaludy u. ó i. 40-es viiiamoegai "*
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OTlinaen álmon
a klasszikus oilág

RÖVID HÍREK

MOLNÁR FERENC
már
készül
új dar il.jára,1
Irtó: Bábass Ouci
amely a Vígszínházban k rül
szeme, világára. Ilyen csatakos idő
színbe ventiégiuüvő zn
a
dem tudom, megmc ndjam-e,
ben például bérautón jár, mert fel,
címszerepben.
de ón valósággal fanatikusa va
hogy összesározódik az autó. No és HJNS MÜLLEK
gyok azoknak az operetteknek,
sokat beszélnek mostanában párról a.
uj darabját a Mcgyar Szírhez vá
amelyeknek története a klasszi
bankdlrektorról, akt elválik feleségé
sárolta meg.
kus égboltozat alatt játszódik
től. Maga ugy-c most azt hiszi azért,
le. Akár hiszik, akár nem, kívül
hogy valamelyik színházunk csilla TÖRZS JENŐ
csak
úgy
vállalta
a
B<
ív
irosi
ről tudok minden olyan dalt,
gai nőül vehesse. Lássa, még ebben
Színház igazgatását, ha min
amelyek írására az ó-klasszikus
Mit OMOKIMí is téved. Nem azért válik, hanem
denben
szabad
kezd
bi-áosílevegő inspirálta a szerzőt s
fordítva, azért, hogy feleségét nőül
I éppen ezért, amilyen boldogan
tanak neki.
adhassa egyik színészünkhöz. Az is
vettem
hírül, hogy én játszom
újdonság hogy a mindig jókedvű BERKY LILI
az Orfeuszban az Euridikét,
talljrt «
CMÍC<esténként ó'íí.rd?e.-er korost kap
Pártos Guszti megházasodik. Remek
I
olyan
boldogan
kezdtem neki a
Ilontliy Hanna helyettesit *sé irt a
Kn hát nem olyan veszedelmes, partit csinál, milliárdos lesz egysze
Bucchus-éj próbáinak. Euridike
Király Színházban.
,
óv esetnek volna nevezhető, riben. más talon színhazat is vés.
görög nő, Lavinia római, mind
íSémiee hát ez igy esett a sok to-i —- De
r.-----,............
......, Orfeumot!
........
SZIKLAY BÉLA
a kettő a klasszikus világ as»csak
nem a „
Royal
í/ Ezelőtt, jó rmhann hónavjml, i
a Renaissance Színházhoz szerző
szonya. abból a világból, ame
Íi'irssíís báró találkozott
Hon
...... , i San- —• Tűz, tűz. közel jár hozzá. Valami
dött.
lyet én valósággal imádok. Az
_ ,Vo.>, édes
^-s................................
bóratóm. - ilyesféle van a. dologban, bár nem |
egyik kritikusom azt írta, hogy
CSERGŐ HUGÓ
kap
egy n. .
„
»
pályám legszebb állomásához
mondta neki most azután
■ 'j ■ nem
Partos alkuszik az orfeumra ha„Az első hajnal' című Ju d iái a
lyan szerepet, amilyen meg
értem. Boldog vagyok, mert ha
Neue Wiener Bi-.’me hozz színre.
Megvettük nem...
neki gaza vn, akkor én is meg
volt (' törté delembe
Meai
„BacchusniiCht"
j — Mondja már ki, mer! nae\
lehetek magammal elégedve.
fíranlchsAicdten
—...... .
I BliúDY SÁNDOR
,'wíi operettjét ós abban van m a vdncsi vagyok.
Lyon Lea című darab; ít most
hrillláns szerep, amit maganak szanhozták színre a lerakó! Nem
* A Bacchus-éj. a Városi Színház
bmt Egy öreg görög kereshet
zeti Színházban.
— ... hanem a leendő após közeli
diadalmas új. operettje uralja a követ*
mókás szerepét, adom ■maydiuik, ameA KABARÉSZER ZÖK
rokoni;
ér.
így
nem
lehetetlen,
hogy
a
j kező hét műsorát. Hétfőn, szerdán, csü
’
Becsben vcilósüggnt dühongo
csatája a azinidirekvorokk .1 hétfőn törtökön, szombaton és vasárnap este is
Sri aratott. Horti persze szörnyen mi derék Gusztink is direktor lesz
ér végot. Akkor írják alá az egyez métlik a nagyszabású regényes operettet
metiörüli az ígéretnek és két hét nemsokára.
ményt, amelynek botár* ásóra a Lábast Jucival és Környey Bélával, a
múlva már Becsben volt, hogy „megszerzők szavukat adták.
színház kitűnő vendégeivel, Tisza Karo
fl/’ze magának". Nagy titokban le^ is . — Van-e még valami/
lával és Sziklaival, az ellenállhatatlanul
írfa magának a szerepet és amire , —> Van hói böviben. Csak türelem! BEREGI OSZKÁR
fíudam^tcn kitűzték a „Bachus c.i Petráss Sári elkészül a Király Szín
szerződtetése miatt nrgy ver kacagtató kettőssel. Szerdán mutatkozik
sengés folyik a bécsi szín be Néró császár szerepében Gábor Jóelső próbáiéit, mar kívülről tudta az háztól. Szeretne elmenni, a ködös
házakban. Beregi azon mn nem | zsef. az Oporaház művésze, aki a csütöröreg görög mondanivalóját. Annál Albionba, ahol a Lyric Theuter-bcn
szerződik sehová., mert meg i toki előadáson is megtartja szoiopét. Vanagyobb volt a meglepetése, amikor játszana a Lehár-ciklus során. Aztán
szállt területbe!’ kötelezettsé ’ sámap délután formán van műsoron
az ügyelői táblán megpillantotta, az tudja-e, hogy Somlay Artúr, amióta
gei egyszer-másszor elszólíí- I Agulla- Adler Adelinávol. Ncmcthy Ellá
ügyelő-lapot, amelyen berendeltek a lemondott a szinészpályáről, minden
val ós Ócskayral. Pénteken a Nemzeti
ják Becsből.
Bachus éj” próbáló szereplőit es este színházban van. sőt délelőttön
csodák csodája, az ő neve vem szere ként még a főpróbákon is megjele AZ ÚJPESTI SZÍNHÁZ tegnap ! Színház folytatja vendégjátékát „Az
aranyember" előadásával. Jövő hétfőn u
peli. Horti szaladt ide. szaladt oda. nik. Azt mondja, hogy április felé
este nagy sikerrel mi fatta be Trubadúr-t adják Németh Mária föllép
de bizony sehol sem kapott magya megnyitja kiskorcsmáját Balatontével.
a
Gróf
úr
című
operettet.
A
rázatot. míg végre megtudta, hogy füreden. Most egyelőre bort vásárol.
darabot Fodor Artúr írta,
* A Vígszínház e hetét a színház leg
az öreg görögöt ifjú göröggé fiatali- Már van is vagy ezer süveggel.
rendezte
t
és
főszeredét
ját

újabb
szenzációja, az „R. U. R.“ tölti be.
tották. A műveletet persze nem Síéiszotta. Bíró Sári énekes pri A világhírű újdonság iránt mutatkozó
voclt professzor hajtotta végre, ha- | — Mi újság a politikában*
madonna
kapott
még
páratlan
érdeklődés miatt kivételesen
<ok
tap•Kin a fordító, aki felsőbb parancsra i -- Hál mi vagyok miniszter, vagy
sót.
sorozatosan, a hét minden estéjén adják
’jyrá tetteamegvénhedt Metellust. képviselő, hogy azt is tudjam. De
az
,,R.
U.
R.“-t. Vasárnap délután az
z egész pedig azért történt, hogy igaz, jó hogy kérdezi, mert bizony
„Ördög" szerepel a műsoron.
őlday József kapjon szerepet. Sze- ott is van újság. Petráss Sári heten
• Színészmatinét rendez az „Országos | * Bemutató a Magyar SzínházbntT. Jö
Horti. bizony szörnyen elkese- ként ötször megjelenik a. parlament Szí né szegy esü le t“ nyomorgó nyugdíjas i
vő pénteken, 22-én- mutatják be a Máútt a bánásmód miatt és búbána..._
i| gyár Színházban J. N. Párkor A kék
szám iá karzatán és szorgalma tagjai javára március 23-án, vasárnap
, \r.n elutazott külföldre néhány hetes
san hallgatja a beszédeket. Különben délelőtt ’/íll órakor a „Főváro»i Operett I Haway című színművét Lakatos László
I •üáülásre.
még az is ide tartozik, hogy Kle- színháziban. Az előadás szón ’.ációs mű | fordításúban. A darabban, melynek próteWde*- i bái Tarnay Ernő rendezésével mi? betpje
bélsberg
fiento'ndása,
szerint az sorából étf a
Bfi van még a Bacchusrólí
Operaházból sok tagot a B) listára sébő* már most megállapíthat», hogy ez i óta folynak, Csortoa, Tarnay, Vágói
W<4f
........
„
az
előadás
egyik
legkimagaslóbb
esemé
send! A
fő- ősznek. Most úgy hallom, hogy az
br \senkinek
szót sem
A fö*hMióegy
endhriunl''
eauikének
i(íei mezonban már nem bolygatják nye lesz az idei színházi évadnak Az Stella, Bárdos és az egyetlen női sze
hátsó vakolUOK eaniKeneK Qa overahúzl békét is a B) lista csak érdeklődés az előadás iránt széleskörű. replő: Tóth Pöske játsszák a főszere
íten egyik operettszinházunk
Jegyek az „Országos Shnész-gyosület"- peket. Az újdonságot szombaton és va
' táncoskomikusa lelkesedett a fi jövő évadban kezdi meg műkö nél (Baross tér 9, teleién 21 -67) és a sárnap este megismétlik. A bemutatóig:
dését.
vr löril Ldbass Juciért. A tánegs„Fővárosi Operettszínház’* pénztáránál 1 hétfőn és kedden A vörös malom kerül
színre, szerdán Szenes Béla vidám és
— A külföldiektől nem kapott levelet! kaphatók.
u kus elkésve jött, tiz óra felé, de
I•j szellemes
vígjáféka, a Holdvilág, csütör
Jel az érkezés pillanatától kezdve
* Az új Vajda-vjgjáték a K naissance- tökön Hans MűlJor szenzációs drámája,
— Dehogy nem. A kis Pálást hy
liem vette a primadonnáról, aki irt Amerikából, hogy tavasz felt uj- tSzínházban.
*-'-,-e-’- , Vajda Ernő új vígjátéká a Tüzek korul színre ezúttal 100-adszor,
8i'i szép volt, amint még tán soha.1 ból hazajön, Férje, Bartsch. ugyanis nak,
’ A hárem-nék próbái teljes appará Anna szerepében Darvas Lilivel. Vasár
I minden tavasszal európai körútra.. tussal folynak a Rcnaissame-Színbáz- nap délután a nagy népszerűségit Kis
, - 7*a/an már menni akar!
inául s akkor elhozza magával fele-1 bán. A kitűnő író, annyi szín >adi világ lord című vígjáték van műsoron 3 óra
- Dehogy akarok, most jön a
is. No nézze már. majd elfelcj-1 siker szerzője, ezúttal páratlanul mulat kor mérsékelt holyárakkal.
iv-c. Maga bizonyára nem tudja ségéf.
tettem mondani, hogy Mr. Bartsch, J ságos vígjátéki témát irt mc. a darab
I ’ hogy Vaály Ilona, ha a „Fekete aki tudvalevőén Amerika legna- j szövésnek azzal a szellemes és raffiuált
* A „Pompadour 83—90-eds»er kerül
i’i^ár" sorozatos előadásai befeje- gyob színházi ügynökeinek egyike, a ] művészetó vei, mely már a Pdfópörös színre e héten a Fővárosi Operettszín' dnck. Becsbe megy vendégszere- magyar darabok közül kettőt kötött hölgy-oX is világsikerre vitte Ennek az hdzban. A premier nagyszerű szerop'dni. cs azt sem tudja, bizonyára, le. Megvásárolta Fodor László „Na- izgatóan érdekes és bonyolult házassági i, loivel adják minden este Fali Leó vi
' 'iy Halmay Tibor szerződést, kötött varral Margit" cimii vigjátékát d.s komédiának pompás szerep út Aknay | lághírű operettjét. Vasárnap délután a
•0!J amerikai ügynökkel, amelynek no ne ijedjen meg. nem Szabóky Vilma, a bécsi Burgtheaier ill isztris mű 1 Három gráciát ismétlik. •
kdeimében egy éven belül két hó Zsigmond „Rafael“-jdt, hanem Bús- vésznője és Törzs Jenő, továbbá Bérczy
* Rákosi Jenő népszínműve: ..Éjjel az
naira ki kell mennie .AmerHiába és Fekete László „Mihályiné két lánya** Ernő, Sugár Lajos, Rétit Mar anno, Vár-, erdőn*' vasárnap délutáni reprize a közönség és a sajtó osztatlan tetszése mcllolán meg azt sem tudja, hogy Sonai
és
Vargha
Klári
játssza,
A
pompás
1
‘A'Pyi Nusí már nem egy, hanem című vígjátékot.
intcriőrök'^.Vrir/cMs László t< rvezi. Ren
a ^aha Lujza-színliázban,
— Végezetül! ...
a jövő héten vasárnap délután újból
'• (iiPóí. pihentet garázsában. Azért
dező: Bárdos Artúr.
Mínrckerü!
Vaály Ilonával, Bereelly
•'■^áom. hagy pihentet, mert Nusi
* A színházt év legnagyobb operett
—• Végezetül elmondom hogy Fii".O vigyáz a kél autóra, mint
'
a redy Éllil, a Fővárosi Operettszin- sikere Ernőd Tamás—Kzirn ai Albert Magdával, Rozsnyai Honával, Ahonyival,
Szirmaival,
Matánnyal, Tamással,
ház legszőkébb tagját már nem. so Mézeskalács című daljáték:*, jövő héten Tihanyival és Borosa Lászlóval. Az elő
káig látjuk a színpadon. Nőül megy is minden este színrekorül a Király adást 3 órakor kezdik éu mérsékelt helyegy külföldi gyároshoz Éji végezetül Színházban. Szombaton a R ‘kosi-iskola árakkal lesz megtartva.
még azt hogy Szabolcs Ernő, a kis növendékei vizsgádon dásul . Lili-t ad
* „A vörös malom" utolsó húrom elő
Szabolcs a jövő héten Becsbe utazik ják rendkíxül in(rsekeit f.alyárakkal,
Harsányt Zsolttal együtt és Lehár jövő vasárnap délután ’.á om órakor adása. Molnár Ferenc rendkívüli sikerű
Ferenccel megtárgyalják a „Clo- mérsékelt helyárakkal p< di c Kálmán színjátéka, A vörös malom egyelőre csak
még háromszor kerül színre a Magyar
Clo“-t.. És végezetül még azt is el Imre világsikert aratott 'ip nettjét, A : Színházban.
Szerdán lesz ebben az évad ■
mondom, hogy Biller Irén a Gellért- bajadér-t játsszák.
• Impckoven utolsó fánePéi.ve szer bán az utolsó előadása. Az utolsó elő
szállodába költözött és ott várja be,
vié órakor a Renáta :o 'e-Színház- adásokon is a nőj főszerepet Darvas Lili
amíg pompás uj lakását berendezik.
játssza.
Ennyit végezetül. Nincs tovább.
I
* Még a „Búzavirág* sikerét is felülmúlja Bús Fekete László új vígjátéké
nak, ..Mihálylné két lányá“-nak sikere u
Belvárosi Színházban. A darab eddigi
előadásán táh>ás húz tapsolt T. Fórrai
minden este a
Rózsinak. Titkos Ilonának, Tóth Böskének, Kabosnak, Vándorynuk, Körmendynok, Gárdonyinak. A jövő héten hétfőn,
műsora
szerdán, pénteken, szombaton és vasár
Medgyaszay Vilma
nap este játsszák a nagysikerű ujdonsá
uj xanronokkal
got. Kedden, csütörtökön a kitűnő FoyNagy Endre
Salamon Séta deau-vígjátékof „Nem csalom meg az
uj konfer mizokha
oohőr 1 í>a»
uramat" adják, vasárnap délután a
JMucsuk-talpv^dó
Ke drte 8
Taí«fn\ > ? 05-54 „Kékszakáll nyolcadik felesége" körül
Színre 3 órakor mersokoh helyárakkal.
* KAUCSUK-sarok.
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Szenzációs slíteví
Tepézköputi Színpad
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Budapest, hétfő, ,t.fi,.u4r u

• A Rcr.r.issaivf-S’iiiház jövő kelének
x A Cukoripar tökre,.,eiís,, A ,
I
Cutor.pur It. i«.rzgalÓ8á;.aA
eseménye: Tájjá Ernő új vígjútékánuk,
23.-nra rendkívüli közt-yöléj hiv',bJ|
,4 litíri in-iwk pénteki bco’iituiója. Hétfőn
és kedden Móricz Zsi gmond szenzációs
amely ele a következő iavash.n.i .
vígjátéka, a Bútakalász. -van műsoron.
kozik terjeszteni; A lársasúgLk
I
h«l 90 millió k01.un!,
Szerdán esti ' M órai előadásban Niddy
millió koronám wneltelik IN olrtj’*!
lm pcKovcu, a vilii,;hírű táncc-soda lép
fel; editortól-ön .1 hárem főpróbája
boKV uz cJiIíkí részvényük GII0 k-í,,1?11
vi-lék,. 20.00,1 K-,.(. eui(.jie.j|/ l’,v-1
miatt nincs elő." Iá*. Péntek, szombat,
vasárnap és hétfőn . / hárem. Vasárnap
darab, egyenként 20.090 K névértíís . I
délután mérsékelt helyárnkkai a Lila
részvény boesútlulik ki. Az ,',j
.ivek mér :n lDSO.St-ik üzlet,,-.re 2'1
akác.
• A Iegmulatsáigosabh kabar-műsor az
lokjOBOsnltak lesznek és teljes erSsa,.' |
Andrássy úti Színházé, melj nck minden
ben " regi részvényeseknek kínAltatnak I
előadása a h'gviűú hiúbb hangulatban
lel. .Viliden o regi részvényre 1 új 5"'|
táblás házak előtt folyik le. A kitűnő
veuy Jut. darabonként 200.1)00 K klhow l
műsor minden darabját, tréfáját <’s mii- Ti i»oss-£ fífx::dl^.s^fíi pöiitifta eredménye vezetett tusi árfolyamon. Az ilyként letolj-,; j,." I
gánszújnát megismétlik a jövő héten c. mai álinpotfiaz'— iH tözsítei ínassz nem azonos “?gbö!.“.y*1 réravényok névértékénj|
minden o.-dr, vak mint vasárnap délután
tolcnieiLóehüs szükséges összegek is fP. I
az áíirtéfrelésseí
3J4 órai kezdettel, mérsékelt he'.yárrkkal.
(leatetuok. ? : elővételi jog február ‘’í-tni I
t * Már az 50-dik előadása felé közeledik
nyakkendők vagy cipőzsinórok március 6-.lg ki zárólag gyakorolható I
Azután az előrelátás nélkül' gazdaság- I mint
Strnuss Oszkár gyönyörű zeiiéjü operett polir'.n után, amelyet a kormány évek • , ú( értékelése'*• a kirakatokban. Az. álinAz új értékforgalmi egyezményé$ I
jének, „A balga «zűz“-nck előadása n
lytat, alig várhattunk mást, mlut m' monopol!1 .úrnők megdrágulása, o; U- a bankok. A Devizaközpont vezető. I
Blaha Lujza- -’nluizbaii, ahol a Jövő he
letékek és v’étrn.ok fölemelése nem já vita sége most készítette el azt a kör. I
következett.
ten inindon e.-to színrekeiül a nagyí
szigorú behozatali tilalmak, a tolt íuús eredménnyel, mint az. árak levelet, r Helyben a bankokat tájé-1
tású dxrab a bomi.lató kiváló szereplői
és valut 11 forgalom
me. kö emelkedésével és hogy ebben nem ma koztál ja az osztrák értékforgalmi
vel, Jövő vasárnap délután a legmulatre eredményezték a bekövetke radhat el a tőzsde, az természetes, hi- egyezmény főbb pontjáról. Ezt g
ságosabb operettel, „A rózsalány“'-t ad zel t óriási drágaságot. Nemrégiben, meg szer az értékpapírok is áruk és ezek úl- körlevelet n Devizaközpont a jövő
ják 3 órakor mérs'-kel! holyárakkal.
állapítottuk,
hogy a kormányzatnál értékelése »em egyéb, mint olyan nio- hét eljén küldi ki a bankokhoz.
• A „Tüzek" JOO-lk előadása a Magyar kapkodás és rövidlátás nyilvánul meg monlum, mnely bármely más
IS
árunál
A Magyar-Amerikai Bank új deviza,
Szír házban. Hang Müller rendkívül ha- - legalább is ami a gazdaságpolitikát végbemegy.
igazgatója. A Magyar-Jnicrikai Honi;
( isos színműve, a „Tüzck“ csütörtökön j illeti, -- és ezek a lehetetlen vi- '.onyok
A tőzsdén e héten még föltétlenül tart igazgatóhelyettessé nevezte ki Pci/ijói I
'i.oriil ItlC-adszor színre Darvas Lilivel, : inegbo- :-.zu!
-zulták magukat. Xagy Emil a hossz, csuk az a kérdés, hegy a mes
aki a bank devizaosztályának
Báthory Gizával, Oláh Erz ivói, Tarnay- ■ igazságügyi miniszter beavatkozása az terséges pénzszűke, amit illetékes he Lászlót,
lett az igazgatója. Domjén, aki a köz
vnl. Xovkóval es Gárdonyival a főszere ismeretes ..koronarontúsi** ügyben refor- lyen terveznek, csütörtökön miképpen gazdaság! újságírás terén is elismert
pekben, a 100-ik előadf.sou a darab il . 'ót vont maga után Bécsben és — he- mutatja majd hálásait. A vezető nagy nevet szerzett magának, a devizaügyelusztris sze; :őjo is jelen lesz..
I lycfcn mondotta Szterényi József báró bankok s.'.cmbafon fölmondták a. napi kon kívül a vidéki (ifí'iliációk ügyeit is
• A betiltott VIII. Albert. Amióta
a magyar hivatalos lepofozás után pénzt, hogy ezzel is magasabb körök kí intézi.
Szőke Szakáll példátlanul nagy sikert jött az osztrákok részéről a korona le- vánságaihoz mérten, fokozzák a. pénz x A Kistarcsal tőkeemelése és osztaléka.
aratott vígjátéka, a „VHI. Albérlet" be ■ pofozása. Teljesei, abszurdum, hogy a drágaságot. Az eríís devizakiutalásokkal A Gép- és Vasútfolszorclési Gyár llt.,
tiltották, majd óira engedélyezték, még magyar korona értékben rosszabb le is ezt a célt akarják elérni,
azaz a Kistnrcsai 1924 január 31-én tarfokozottabb mértékben nyilvánul meg a:-, gyen, mint, az osztrák, amelyet valóban
tott rondes közgyűlése a részvénylöké,
érdeklődés és szinte* leírhatatlan a”, az cs'.kis a külföld' Löiesiin állított talpra.
mert fölmerült annak a gondolata.
nek 100 millió koronára való fölemelését
ováció és ünnepiét., melyben Szőke Sza ' A bu'.gyr.r 'értékmérőnek természetes iahogy a magyar koronát a külfö'dön
határozta cl, moly célból, 230.001) darab
sem valutákkal, sem pedig interven
káll, a szerzőt és egyben főszereplőt, va | la Ja >':/n itthon: az Alföld és a Dunán200 korona névértékű részvényt bocsát
lamint a többi kiváló művészt részesítik. ' túl gazdag gahoiiatormő földjeiben és
ciós vásárlásokkal nem akarják alá
ki. Minden részvényre, egy új részvény
• Miért állnak : nrha az emberek n a mégis csak fejlődésben levő magyar
támasztani, hanem mesterséges pénz
.vlvt'" út 25.000 korona lefizetése mellett
liíirűton. Mister boréin lieclc amerikai ' iparban. Egészen merész fantázia kell
szűkével akarják a féktelen doi<::r1924 február J8-túl 26-ig bez/iróiag dél
azinig -’zgaló, mint ismeretes, néhán. I ahoz, hogy az osztrák koronát, még
s ne k uiác lót 1 etür n j.
után
fi óra közt a. Nova Bt.-núl, VII.,
mim il ezelőtt Budapesten járt. Az nm •- | egyéni '.vé lehessen lei
a magyar kö zf közeli napok eseményei min.len 1 Kertéaz ucca 30. alatt. Ugyanitt váltat.
nkait. vég vezették a városon és a kí röné "ul. hát még fölülértékelni. Ami
| nak be a részvény.--. 1 vények 600 korocse'rí
nyílt
színvallásra
kénysícr'dlk
I
sérők büszkén mesélték neki, hogy a ma tollút bekövetkezett, az
majd a kormányt, mert egyedül tőle , náva’,
gyar fővárosban már nyoma sincs az át
függ " gazdasági he’yzet megváltozása i Nem kapott kölcsönt a Duna Lloyd. Á
kon háborúnak. Annál nagyobb volí az
a szánalmasan vergődő magyar hi
I napilapok közölték, hogy a csődbekeriilt
c jobbrafordulása.
amerikai direktor megl petése, mikor
vatalos gazda 'árpolitikának köszön
i Duna Lloyd 20u millió kölcsönt kapóit
egy körúti palota előtt, a háborús szo
hető, amelyet nem felelős miniszte
Tárgyal-e a Lloydsuk a Föld ' a Pénzintézeti Központtól. A Hétfői
kásokhoz híven, hős: z.ú sorban emljererek jntéznek. hanem sok helyütt
hitelbankkal? E héten hívok terjed i Xapló mnakatár-ui kérdést intézett eb
lcet látóit álldogálni.
llatál tisztviselők, akiknek abszolút
tek el arra vonatkozólag, hogy a ben az ügyben a P. K. vérét őségéhez,
— Nézzék uraim, maguknál még min
semmi gyakorlati érzékük nincsen
azt, a választ kapta, hogy a Duna
Lloydbatik és a Földhitelbank kö ahol
dig sort állnak nz emberek. Hol tiint
és a legtöbb esetben határozott rossz
Lloyd, mint jogi személy semmiféle le
zött fúziós t(írgiial(^Q^,,,ra4iimlc fo- telt
ekkor el n háború minden nyoma.
akarattal kezelik az Ugj eket.
nem
kapott, ellenben több előkelő
lyamcitban. Ezek a tárgyalások
A kíséretében levő urak mosolyogva
állású úr kezessége melóit n
C'sak utalni kell a vámhivataluknál még messze időkre nyúlnak vissza, társadalmi
válaszoltak:
bank
több
egyéni hitelt
„kezelésre", mielőtt a Földhitelbank a Magyar- kapóit, amitvczetőszeméye
— Ez a tömeg • misztrr nem élelmi megnyilvánuló h ihe! ölen
arra fordítanak, hogy « MAmerikai
Bankkal
m<
:
g-cg>
cz?tt.
szerért áll most, sorban lianem jegyet ahol mindent" rosszakarót tál és ncmlösebb
hitelezők
igényeit
klclégitl'.cssék,
A
akar váltani a Pesti Kabaréba, amely rődöínséggel csinálnak. Néhány perccel Mintán a Lloydbankkal való tár vizsgálat a Pénzintézeti Központ rész
nek műsora a legjobb a magyar főváros 11 hivulalof? idő lejárta előtt a világ kin gyalások akkor nem vezettek ered ről tovább tart és ennek sorún a revízió
ka j réműsorai között.
....... .
..a további megbeszélések olyan nagyarányú szabálytalanságokra
1 cséért . om fognának hozzá az ott vára-1ményre,
• Kelet (Baross tér. Teiefón József kozák ügyeinek az clinté-Xséhcz. Szinpa- abbamaradtak. Mintegy
Mintegy, két héttel bukkant, hogy csak az újabb könyveli
112-99.) h'tfőtől szerdáig a Tengeri di jelenetek jótszódi'.nk le a pénzügyiül- Azelőtt újabb tárgyalás indulth- we/7 fölfektetése hosszabb időig fog tartani.
medve és a Kral,-kos hiéna. Csütörtöktől nisztériumban a behozatali engedélyek 1 a két bank között. így mull pétit
c;
_ A revízió véleménye szerint, sem a Duvasárnapig a Béke galambjai (szkeccs). iktatás, kiadása és el in lézése, körül, ■ ken este Paupera Ferencnél Jartot; na-LIoydot.
sem pedig a másik kurzusElőadások 5, 7, 9. ünnepnap 3, 5,
9 nem is beszélve a különböző bizottságok! tak konferenciát, amelyen losonci alakulást, a Tanítói Bankot újból föl
ómkor.
szobáiról, így pl., hogy csak egyet említ- ' Hcrczog és Sas vári igazgatósági támasztani nem lehet, mert a nagy hite
siink: a textlp^hozatali bizottság liivata- j tagok, továbbá Salusinszky Gyula lezők semmi körülmények között neiu
vezenguzgiuu és
es Mándy István juthatnak pénzükhöz.
los helyiségeiről. A devlzapolit.ka — itt [I vezérigazgató
CsaX a
veitek
részt.
nem n személyek tehetnek róla — már- I ügyvezető-igazgató
x A Fclsőmagynr tőkeemelése. A Felső
Föl
dhi tóiba
'
Kérdésünkre
a
. .......
. ......üknél magyarországi Hánya- és Kohóinü Hlmár
kétségbeejtette
a
kereskedőket,
akik
’ MozgóKéttü Otthonban kénytelenek a zueforgalomban a szük megcáfolták 0 tárgyalásokra
vo- közli, hogy az igazgatóság elhatározta,
natkozó híreszteléseket, amelyekről hogy február 22-éro rendkívüli közgyft"
séges íizetési eszközöket megszerezni.
Azt mondják felelős helyeken: a kö- azonban tőzsdei korkben az elmúlt lést, fog egybehívni azért, mert a társa*
látható
-önség okozza a pánikot. Nem mondjuk, napokban a legkomolyabban be j .ság külföldi bánya érdekeltségeit keltő
i
■ t*' hitdnn burkszM-vígjátéKa
liogy nincsen teljesen igazuk, d? a hírek széltek.
; tőkerészesedéssel lényegesen kibővítik.
Nem lesznek sorozatos alaptőke | amely célból szükségesnek mutatkozik
felülről jönnek lefelé. E sorok 'írója
ment, í az nlaptőko fölemelése. Az igazgatóság
szombaton egy mngasállásn miniszteri emelések. Legutóbb t híre
I
Három
"őt’éztvi.'clőtől halló:ta, hogy a dollár hogy a nagybankok és vállalatai ■ indítványa szerint az alaptőke 12 millió
X korona és ez a hír percé? alatt ter a legközelebbi időben .sorozatos I koronáról 24 millió karórára emoltetné.c
1
menyasszonya
jedt cl ott, ahol ez a kijelentés megtör abiptökecmeléseket bonyolítanak le. ■ fel olyképpen, hogy az összes új részvetént. A félelem, a pánikszerű kupkodáo Kérdést intéztünk a Pénzintézeti | nyék .? régi részvényeseknek fognak fej*
í.ú.V továbbterjed azon az utón, amelyen Központhoz, ahol azt a fölvitagosí I ajánltatni. Minthogy a részvényeit te
tást kaptuk, hogy a bankok ma is kintélyes része külföldön van elholyez*
,iem ál'hat meg.
Mit fog a kormány tenni? — kérdezi változatlanul állják a pénzügy mi ve, ez a kibocsátás a budapesti pén/-'
most, mindenki. Ezt raa még senki sóm niszternél kötött azt a megállapodá piacra lényeges megterhelést nem fog
I tudja, mert a lárgyalások bizalmasak. sukat, hogy a belföldi kölcsön létre jelenteni.
Annyi m’ndencsetro már ismeretessé jöttéig nem emelnek alaptól ’t. Azok
| vált. hogy mintán a kormány elég a hírek, amelyek nlaptökeemelésröl
Kiadja:
tsmít kaphatók térti-, nói-ésgyermek- | bankjeggyel nem tudja ellensúlyozni sem kiszivárogtak, csak előzetes megbe
szninokb.m. nyelven (Slippet) pyö- ; a tőzsdei hosszt, sem az általános dráA „néfföl Napló" lapkladóvállalat.
szélések arra az időre, miire ez a
ny örli uj francia t zonokban, úgyszintén
gnsí' got, mes,ers‘!ges pénzszűkével akar megállapodás
érvényessége meg
hócipők
ja a spekulációt letörni.
szűnik.
Fontom tárgyalások a i *nzligyl ős ke
SchSgffer
Ha már spekulációról beszél u kor
mazrt'ah TaharÉkptBzDra Htsn.-Hrsi't!
reskedelmi minisztériumban a tranzitómány, akkor kezd.fo meg ennek le
raktárak ügyében, lsre relc •, hogy az j Budapest W, Rákóczi út 76. Tol. J. 60-40, J. 133-32
törő,ét a gabonánál, mert ennek az
előjegyzési rak'.árak ügyében nz utóbbi
áralakulása a mérvadó, ez Ininyftja | hónapokban erélyes rendszabályokat foEGYEDÜL A
a dollár árfolyamút Is. A hivatalos l ganntosított a kormány, mintán több
& inoaflamorgalmi IH«W> „
ház és birtok oldását vállal'a és vrtlelet
körök kö.-önnjel nemlélik a gabona | cég nem tudott eleget tenni többek köLerJobb összeköttetésok a megazál't területeken.
szcmérmetlvn
drágulását is nem I zött annak n követőimén? nek, hogy nz
tesznek ellőne semmit. Féktelen ha- ■ odahozott áruk 30 százalékút tranzitó
túridős-Játék folyik a gabonában. ' ab Budapest ehn({llitsdk. A kpreskedelWMWÍ
Whlk!iw^<'g-miwr>l
Kosztpér.zro. sn» anélkül is. óriási i mi érdekeltség kezdetnényezéséro n jövő
tételeket vásárolnak és adnak toMUTATJA BEA
héten igen font;>s koneferneia lesz H’aíko
bank- éstőzsdeblzoményosok
vább. Itt kel! megkezdeni a spoku- íI és
Kállaii minisztereknél, akiktől az clöHunyadi-tér 1. sz. Telefon? 81-4Q
láció garázdálkodását letörni és ha
raktáruk ügyében hozott halúer, megvan, akkor Itövetker.hotlk be j1 jegyzési
Értékpapírok vétele ée eladása!
rozétoknak u revízióját követelik.
a nyugalom a gazdasági életben.
I M.t »i.1 üz’cü periódus'kezdődik, amely
Kosztpén züzletek
Mert a tőzsdei .hossz", amely napok óta , pék négy üzlet napja lesz. Ez időszak
CÍMŰ SZENZÁCIÓT
végre bekövetkezett, nem is hossz, ha- kasszája március hatodikára van klelőnyös lebonyolíts*8
nőm olyan átértékclésszerü folyamat,I tűzve.

Bt Hos*&tsa kálváPláfa
és a tózsdsi Keíyzeí
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