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Még 99
olyan' „tess fiúra" lett volna szük
ség, mint Francia-Kiss Mihály,
hogy a bűnös főváros megtisztít
ható legyen. Körülbelül így és eze
ket mondotta a katonai törvényszék
elnöke egy bűnperben az újságírók
nak a tárgyalás előtti privát be
szélgetés közben. Nem tudjuk, mert
az őrnagy úr erre nem nyilatkozott,
hogy miként képzelte el a „tisztító*’
munkát, de ha Franeia-Kis Mihály
hasonirányú „munkásságára" gondo
lunk, alig lehet kétségünk a „tisztí
tás" mikéntjére nézve. Azzal is
megtoldotta az őrnagy úr FraneiaKis Mihályról táplált felfogását,
hogy öt nem tartja bűnösnek, mert
a bíróság ellene marasztaló ítéletet
nem hozott.
ügy' tudjuk, hogy Franeia-Kis
Mihály „tisztító munkássága" csak
azért nem került „ törvényes bírói
ítéiet alá, mert időközben bizonyos
bűncselekményekre a generális amntiztia fátyolét borították, amelyet
távolról se akarunk a kritika bonc
kése alá. venni, éllenben állíthatjuk,
hegy az otszág, a nemzet közvéle
ménye „bizonyos események" meg
ítélésében még sem tudta megadni
Francia-Kiss Mihálynak a fölmentő
ítéletet. Azt se hihetjük el, hogy
Franeia-Kis Mihály közismert mun
kássága még abban az időben is a
magyar fajvédelmet szolgálta vol
na, azt meg főképen nem fogadhat
juk el, hogy Franeia-Kis Mihály
volt bármely időben, vagy lehetett
bárminő körülmények között hiva
tott a magyar faj védelmére azok
kal az eszközökkel s azon a módon,
ahogyan ő a fajvédelmet gyakorlatil-ig „megoldani" kísérelte.
vagyunk, igen sokan vagyunk,
uu n’
Franeia-Kis Mihályék,
akik akár a magyar ver tisztasága,
akar a keresztény gondolat szentsé
ge nézoszögéből vagyunk olyan faj
magyarok, mint ők, akik áldoztunk
w, energiát, munkát, akik hazánk
'edelmeben áldoztunk vért, mikor a
ja® udve, boldogsága véráldozatot
követeit, de a saját vérünket áldozi?i? i”
vérünk hullásával tápai_UK a bőven termő fekete földet,
„•yimünk van tehát tiltakozvci
c, en’ hogy az amnesztiáJ bunteleníteft. Franeia-Kis Kis
‘ *la,,y, ••tájvédelmi munkássága"
rS.K?r^a a^íttassék azoknak az ez, |pk es millióknak áldozatával,
tát
hittek mezején áldoznnlrV/’lat vérüket, akik vakokká, béínf& í^^^akká, árvákká, özvenék
P?*. hogy vérük cseppjeinak ’l?iZÍh;U .nemüknek., karjuk
nak
és apjuka mn<ív ^Oz.as^yal biztosítsák ezen
n n Sar yefrcl megmentett földön
SiY,fai.Br?k életét.
-f«sKf Ö’i A10^ o,y'"1 méir 99
relnmlflJ? ett volna sziikséer a kftWben m’i
vo’lla sziiks“« a
h
mint Francia-Kin Mihály,
hocf«-it íncírtleztitank,
hoS. xí„
"rangot talnrnnllifwk,
'J'aroh „5’0rorRZág igazán n ma■2üSrtníSZftKa !o«yen. Ellenben
"Un* az ör.naKJ' úr
,n|UiÓ
” S°k eZPr B’ "°k
nem
’e-i ?az, magyarra, akik
'Iáit.
hŐRi’k' megesool»an rém,ett k,lsuk voltak nem le
rett, koldnu 8 <.‘,’la elfeledett, lené
rt#?,
B rokkant magyar kato-
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Reismann znogogyáros gyilkosainak
nyomában van a rendőrség
U?»^b tanukat hallgattak ki — Vasárnap két előállítás
történt — Döntö fordulat előtt
Á-Reismann-gyiikosság újra kí tak ki, akik most már részletes ter i részleteket, azonban a nyomozás érsért a rendőrségen, ahol tíz nappal helő bizonyítékokat szolgáltattak a : dekében egyelőre nem lehet közölni.
ezelőtt újabb nyomozást indítottak rendőrség kezére. Különösen nagy [ Annyi lény, hogy pár nap múlva a
a rejtélyes bűntény földerítésére. fontossággal bír Reismann volt ; rendőrség kezére kerülnek ReiaReismann Jakab zongoragyárost — gazdasszonyának vallomása,
aki • maiin .Jakab rablógyilkosai.
mint ismeretes — zongora vásárlás látta a gyilkos fiatalembereket.
A gyilkosság elkövetésének gya
ürügye alatt elcsalták a. lakásáról,
núja alatt két egyént, állítottuk elő.
amikor azok házkutatás ürügye
azután egy rejtett helyen meggyil
akiket vasárnap
délután őrizetbe
alatt megjelentek a már elhur
kolták. Reismann legutoljára egy
vettek. Az egyiknek a személye is
colt zongoragyáros lakásán és
szénatéri kávéházban látták, a/ioZ
meretlen volt a rendőrség előtt,
az ott levő értékeket és ruliakét fiatalemberrel tárgyalt és ezek
mert semmiféle atrocitással kapcso
neműeket magukkal vitték. Az
kel az Ostrom ucca irányúba távoz
latban meg nem állították elő.
asszonynak azt mondották, hogy
tak.
Ettől kezdve nyoma veszett
Schweinitzcr
rendőrkapitány va
ők katonai nyomozók és pa
Reismannak.
sárnap délelőtt részletesen kihall
rancsra cselekszenek.
Állítólag egy pincében rejtették
gatta a gyanúsítottat, aki tagadó
el, miközben a családját névtelen le
\z asszony egy alkalommal a vallomást tett, n gyanuokok azon
velekben fölszólítottak, hogy iize$; szembesít énnél fölismerte az állító- ban annyira pozitivek, hogy a fő
senek Bizonyos összeget, ldílönbáií i lúgos katonai nyomozókat, a vallo kapitányságon Őrizetbe helyezését
a zongorakereskedőt megölik. Reis- mást azonban később visszavonta, határozták cl. A másik őrizet beveti
mannt ezalatt állandóan kínozták, a I állítólag azért, mert időközben a gyanúsított egy asszony, akit an.-'
pénzt, amit zongoravétel céljából gyilkosok szabadon levő társai meg nak idején is előállítottak, azonban
kellő adatok hiányában szabadon
vett magához, elrabolták, majd ké félemlítették.
bocsátottak. Most újabb gyanuokok
sőbb meggyilkolták.
Ez ügyben különben
merültek föl, mire letartóztatták én
vasárnap délelőtt két előállítás
kedden átszállítják az ügyészség
A holttestét a Dohány ucca
történt,
fogházába. A vizsgálat folyik.
alatt elterülő csatornába rejtet
ték el, ahol a patkányok a szó
szoros értelmében fölfalták.
A rendőrség két ízben folytatott
nyomozást a , bestiális rablógyilko
sok kiderítésére. Az első nyomozás
kevés sikerrel járt és a gyanúsított
Kovács-fivéreket még a rendőrségen
történt kihallgatásuk után elbocsá
tották. A második vizsgálat alkal
mával a detektívek számos gy a írn
ok alapján ismételten előállították
a Kovács fivéreket, az eset korona
tanúi azonban terhelő vallomásai
kat nem merték megismételni és
ezért az ügy iratai kevés pozitívum
mal kerültek át az ügyészségre, A
Kovács testvéreket a rendőrség en
nek dacára előzetes letartóztatásba
helyezte, az ügyészség
azonban
kellő pozitívumok hijján szabadon
bocsátotta a Nemzeti Múltúnk Kul
turális Ligája című, hírhedtté vált
propaganda-egyesület vezetőit.
Azóta elpihent a Reismann-ügy.
A rendőrség azonba végleg nőni ej
tette el a nyomozás szálait,amelye
ket továbbra is kézben tartott, hogy
alkalmas pillanatban föllebbcnthossék vele a titok fátyolfüggönyét.
Az Erzsébetvárosi Körben történt
pokolgépes, merénylet sikeres nyo
mozása után a főkapitányság po
litikai osztályának vezetői elérke
zettnek látták az időt ‘a Reismannügy újabb fölvételére.
A rendőrségen a nyomozás veze
tésével Schweinitzcr dr. rendőrka
pitányt bízták meg, aki tíz nap óta
adatot adatra halmozott, az újabb
vizsgálat során, Értesülésünk szertni

Jl kereskedők és iparosok tiltakoznak
a gazdasági kényszerintézkedések ellen
Az OMKE nagygyűlése — A kényszerkölcsöniavaslat módcsitásét, a valorizációs rendelet
visszavonásét sürgetik

í kongresszuson Wa’.kó Sajos kereskedelmi miniszter távozását követelték
— A Hétfői Napló tudósilójálól. —

A szükségrendolot kibocsátása. a kényszerkölcsön bejotentéso és a valorizációs
juveslat botorjesztése nemcsak a politi
kai köröket mozgatta meg, hanem tilta
kozásra kényszerítette elsősorban azokat,
akiket, a kormány tervbo vett Intézkedé
sei logközetebbrűl érdekelnek, z/. összes
fővárosi és vidéki kereskedelmi érdek
képviseletek vasárnap délelőtt nagygyű
lés keretében jelentették be ellenállásu
kat azokkal a. tervekkel szentben, ame
lyeket a kormány a gazdasági válság
megoldására életbeléptetni szándékozik.
Mintegy ötezer kereskedő és iparos Je
lent meg a Kereskedelmi Utazók Egye
sületében, hogy.a kormányzat tervei el
len demonstráljon. A nagygyűlést. Hor
váth István, az OMKE főtitkára nyitotta
inog, akiiiek ajánlatára elnökké Vértes
Emilt választották meg. Vértes Emil
mindenekelőtt kifejezést adott u kereskedőtárHilda lom felgyülemlett keserűsé
geinek.
— A kormány — mondotta — sohasem
volt hajlandó figyelembe vonni a keres
felújított nyomozásnak szen
kedők
felterjesztéseit és tanácsait. A
zációs pozitívumai vannak, ame
kormány felelős tehát- azért, hogy a vi
lyek döntő fordulatot adtak >i
szonyok
idáig jutottak. A kereskedelem
Reismann-féle
gyilkosság ki
vezető tényezői állandóan figyelmeztet
derítésének.
ték a kormányt devizapolitikájának, a
A rendőrségen szombaton és va behozatali tilalomnak és az ársznhályosárnap több érdekes tanút hallgat zási intézkedéseknek káros következmó-

nycire, do hiába. Kötelességoni ráiunlátni — folytatta az elnök —- arra, hogy
a mai gazdasági válságot a kereskedők
vezetősége előre bejósolta. A válság okai
azonosak a kereskedelem sérolnioivel,
Ezek u sérelmek a következők:
1. A forgalmi adó, amelyet ngyszersmindeukorra p vámnál keltett volna
beszedni, amivel rengeteg felesleges tor
túrától kímélték volna mog a kercskodőket. A viszonte’árusitások forgalmi
adója pedig megsoksxorozódva a drága
ság állandó emelkedését időzte elő. A,1
forgalmi adó fokozatos drágítást Jelent* ■
2. .1 fényűzés! adó, atnelynok érték
határait. a kormányzat a folytonos drá
gulás oltenéro sem változtatta meg, ami
-. intőn a drágaság emelkedéséhez ve
zetett.
3. As érvizsgálat. amelynek kérőiéin
belül a kereskedelmi miniszter (Felkiál
tásul: „Le velői... Mondjon lel... Tá
vozzék a helyéről!...") meghonosította
a jutalékrendszert, amivel a logaljasabbi
gyanúsításokra és állandó vcxálásokra
adott lehetőséget.
4. A deviiéeltátüs teljes csődje vál
ságba kergette a kereskedelmet. A De
vizaközpont üres állványokkal kezdte
működését, azok a bankok pedig, ame
lyeknek kötelességük tett volna daviiát
szolgáltatni, kötelességüket nem teljest’
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1. A valorizációnak az áruüzletben. is ' müíiltarentl.iéf akadúlvn-,,.: ..
tették. A d-vizohlány tönkretette a ma-| mert szűk keretek köze szorította a
aar kére -Védők hjtelé1 és becsületét, n j kereskedelmi lehetőséget, a behozatali a-, érvényesítésé t és a devizaforgalom nónnk. Ebben a/e|
i Iszabaditását:
lföld e.otL (liby vaui Lgy van!)
< tilalommal megbénitotta a fogy< A >■
A-ow .,ss;r( /.•rp.VScíac
rs’i <
5. A b'bozafali tilalom n legfájóbb sé l:Ö:ő,>ság szükségIt leint i I.itdégilés?!.
2. A tekarékkorondnak <t dccizapiu- | to-Jriso/.'.-a,
n ' C r<
- rónáimra expor ; .’l;ik'',i<- al pedig
(•'.><> kialakuló ái folyam alapján leendő
relem, mcl ;• I-1 riskcdclmi korlátok
Kirw.iu Is táü r/,;
züntatós- -iipÍKr.'i megjavi-| grdat retelt a iermAésl erők kifejlődj,u egálláyi fását;
Mindazok, akii; ° b
♦ ir. t
külk. rr<ke<Jfhiii
mérlegünk-, t.
3. Ax utánpótlási árnak a gyakorlat xrol közvcílj.,, pulitika; ul‘rv
Hosszas kérésre, ternyingégre adtai; néha
Megállapítja. a nagygyüb:-, hogy <> ban való elismeréséi és alkalmazását; merik. altnlaLau uzt I;aní" f.k'
behozatali enged-dyt, hónapokba kerüli
4. A behozatali tilalmak megszünte bos-y env ., 6l,olwo.s „Ifi,'1'1?
kormány valorizációs rendeleté újabb
azouban a kiutalás a bürokrácia késedéi,
ciwa aliaha fon sor ImiUhrh! ,a'
veszedelmekkel fenyegeti a gazda-ági téséi;
mrskedése miatt. Hzezónok múltak el életet. A valorizációval a kormány vé
5. Az adós védelmét, mert a valori i
------------------------anélkül, hogy a behozatali engedélyt kéz
záció kiküszöböli a hitel rizikóját.
delmére siet a hitelezőknek. A lakabcsítették volna. (Nagy felháborodás,
rékkorona. nem jeleni új pénzt, csal:
Megállapítja végül a nagygyűlés,
é A kiáltások: Le az ilyen miniszterrel.
Pólusé
hogy a kormány eddigi intézkedései
egy új névre elkeresztelt zürichi kt'r
Kövesse Kállayt!)
nem alkalmasak a katasztrófális hely
zusf, amelynek átkát nyögi az ország.
Ezek a sérelmek annyim felháborítot A takarékkorona bevezetése újabb pá zet szanálására. Félti, hogy a kormány
ták a kercskedötársadalom tagjait., hogy nikot fog előidézni, amely a karónétól gazdasági politikájával lerontja azo lemond n német zálogokról
Ht kénytelen vagyok egy súlyos megálla- való menekülést, az árukészletek pá kat az eredményeket, melyeket az or
Megszűntek a2 okok a m„.
pítást tenni. A magyar kereskedők soha
nikszerű felvásárlását ás eddig még
szág a, külföldi kölcsönlől vár. Ezért a
sxiTlts tovtbbi tontartátf?.
nem néztele nagyobb várakozással mi nem tapasztalt méretű drágulást fog
legnagyobb bizalmatlanságának ad ki
niszteri kinevezések elé, mint akkor, eredményezni. A valorizáció megvaló fejezést a kormány gazdasági politiká
Paris, február 24.
amikor ll'alko Lajos minisztersége elölt
sítása esetén a kereskedelmi képvisele
jával szemben. (Általános helyeslés és
Az „rnlransigeaut" megállapítja, hWí
állottunk. (Felkiáltások: Mondjon Idi
tel:, követelik;
taps.)
Pomcaré kétségtelenül meggyőződött ír
Az ő múltja, tudása, családi vonatkozóró), liogy megérkezett nz a pillanat, am'
sai, gyakorlati érzéke garanciái voltak
Tiltakozás a kényszerkő!csőn tervezete ellen
kor Franciaország (s Belgium MstMs
annak u reménynek, hogy n kereskede
kompenzációk ellenében lemondtam”
lem érdekei megértő kormányzat kezóbo
Bodrogi József, az OMKE főtitkára Kereskedők Egyesülete, Neumann Adolf, nz általuk lefoglalt, zálogokról. Az iücfr,
kerülnek. De óriási volt a csalódásunk... terjesztette bo ozután a nagygyűlés elé a a miskolci kereskedők, ó’oós Béla dr. uz lap cikke rámutat arra, hogy uz Ofrt: ,
Erre a megállapításra nagy zaj tá határoznii javaslatot u kényszerkölcsön Orzságos Kereskedelmi és Iparosszövot- Ruhrakciót ogyébként is csupán ideigte
madt u teremben. Mindönki helyesolt és ügyében:
ség nevében jelentette bo csatlakozását a nősnek tervezték. Másrészt azonban ter
minden oldalról
ilyen
felkiáltások
A nagygyűlés tiltakozik a kormány nagygyűlés határozataihoz.
mészetesnek látszik, hogy Poiucnré most
hangzottak el:
torvo ellen, amely szerint sokkal na Farkas Vilmos a Füszorkcorskcdők hajlandó összes kártyáit letenni, ho^gyobb összeget kíván kényszerkölcsön- Egyosiilete nevében éles szavakkal kelt mégis elérje célját. Poincarót minden
- Le vele! Mondjon le Walko! Tá
kóppen, mint amennyire az államnak ki a kormány gazdasági politikája ellen. esetre dicséret illőt i azért, hogy letért
vozzék!
tényleg szüksége van. Elvileg leghe A külföldi kölcsönről szólva azt a kije eddigi merev álláspontjáról és cselekvő
Vértes Emil elnök folytatta.
lyesebb volna .. kölcsönt a vagyon lentést tette, hogy annak legnagyobb ré sóben u folyó eseményekhez, alkalmi/,
— A kereskedők immár a legteljesebb
alapján kivetni.
sz/;! úgy is nagyatádi Szabó István fog kodik.
bizalmatlansággal tekintenek Walko ke
ja igénybo venni.
Londoni körökben az u vélemény ala
reskedelmi miniszter további működése
A kényszerkölcsönt a hozadéki
A jelenlévő rendőrfogalmazó ennél a kult ki, hogy Dawes tábornok tervének
■ ló. Reméljük azonban, hogy most,
adókra, nevezetesen a társulati, az
megvalósítása
a Ruhrkérdésnek olyan
kijelentésnél indulatosan rácsapott az el
u.óikor el van gördítve, az útból nz a
általános kereseti és a föld adóra
nöki asztalra és tiltakozásának adott ki fordulatát jelenti, nmeyet akár kivonu
politikus, aki csuk az államkincstár érkell kivetni.
i lásnak is lőhet nevezni. A londoni sajtó
fejezést. A nagygyűlés résztvevői erre
dokeit képviselte, végre Walko miniszter
azzal érvel, hogy azzal a .nyomással,
nr is ráeszmél arra, hogy a kereskedel Az alacsonyabb jövedelmekre mentesí hosszas tüntető tapssal válaszoltak a ha amellyel Németországot fizetésre akar
teni kell.
tósági rendreutasításra és hosszasan élmet szabaddá kell lenni, meg kell szün
ták kényszeríteni, elérték céljukat. Ali
A
nagygyűlés
mindkét,
javaslatot
ma
jenozték
a
szónokot.
A
nagygyűlés
végül
tetni a behozatali tilalmat és a úrvizs
ban a pillanatban tehát, amelyben vala
gáló bizottság működését. (N^aii tans és gáévá tette. Harczen Gábor, az Országos több érdekképviseleti megbízott felszóla milyen szövetségközi -.negegyezés jelei
Ipar
Egyesület,
Fürét
Gyula,
a
Pécsi
Kelása
után
a
késő
déli
órákban
azzal
ért.
helyeslés.)
I reskedők Egyesülete, Auer Hóhért, a véget, hogy a határozatokat küld fitt sé gi- válnak láthatókká, megszűnik mi.iden
Ez utón
(Magyarországi Koreskcdolmi
Utazók leg juttatják el a kormányhoz és az ille ok a megszállás további fontartúsáru.
Balkányi Kálmán.
I Egyesülete, Kuvcz Arisztid, a Fővrf»o«l tékesekhez.
Kis
Komédia Mseiig
az OMKE igazgatója Indokolta mog hn- |
Rótt es Sie;r«h?rdt fed pt iveit
Eljegyzés előtt és Seme Ftau. Kezdete 8 órakor
tározati javaslatát.
— A háborúolóttí koicekedolem rom- ; — —
— .iáinál vagyunk -- mondotta.
kényte-1
lenek vagyunk arra kérni a kormányt,;
hogy no rontsa a magyar koronát.
— A valorizációba való ragaszkodás
azt u benyomást kelti, hogy a korinán> magit sem bízik a koronában.
Eltolódások a pártokban — A fajvédők és szocialisták
Wnlkó Lajos karoskodelmi miniszter ál szóveisége — Egyelőre csak ideiglenesen töltik be a
név alatt a második pénzügyminiszter. megürült miniszteri tárc ákat — Erős parlamenti harcok
< Állandó zajos felkiáltások: Mondjon lel)
küszöbén
Minthogy az illetékesek nem eszmélnek
rá kötelességeikre, nekünk
A
poiitikíii csomó nyteleuségel.
amennyiben ez a parancsoló
amely heteken át. mozdulatlan volt,
szükségesség fenn fog állani,
figyelmeztetnünk kell a hatalmon
intenzív aktivitás váltotta fel. Az
akkor Bethlen ideiglenesen inlévőket arra, hogy védjék meg a ko
a heves parlamenti harc, ngdyet
szakférflskkai tölti
be
káb
ronát, ne rontsák tovább, ne csinál j<u
ellenzék indított a kormány el- | úgy az igazságügyi, mint a
janak takarékkoronát,
\lcn az elmúlt héten, nemcsak azzal
pénzügyi tárcát
mert az, összehasonlításból és folytonos az eredménnyel járt, hogy két miállandóan friss csapoiásban:
mérlegelésből újabb drágaság követke nlszter megbukott s a harmadik Ebben az, esetben nz .igazságügyi
__
Gusztáv, a Kúria
miniszteri szék is üresedőben van, tárcára Tőry
zik (-8 újabb bonyodalmak származnak.
másodelnöke.
vagy Váry Albert
hanem a parlamenti pártok erő- .............
Belvárosi siSrösö
1
— A valorizáció óriási veszedelme
csoportostfásában Is érdekes meg- dr. koronaügyész jöhetnek kombi
Vili., Rákóczi út 1
ket rejt nvigában. A valorizáció nem
nációba.
m ózd ulá soka t cszközöl t.
terjedhet ki az áruhitelre.
Bíró Oénes
Hangsúlyozzuk azonban, hogy po
I
Ezekben a pillanatokban ugyan
IV., Vámház körút 16
i
A pénzintézeteknek hivntaeszcrüen valo- még teljesen tisztázatlan a hely zitív Információnk szerint ez a
megoldás
csak
ideiglenes
s
amint
zet,
de
az
előjelekből
arra
lehet
kö

rizálatlan hitelt kell nyujtaniok nz
(erdélyi borozd
az erők átcsoportosulása bekövet
vetkeztetni, hogy
árura.
VI. , Dalszínház ucca 8
kezik. akkor a helyzet végleg meg
Mindezeket egyenesen a mintatereioldódik- Erre az esetre
'
” "’
ÉIS József
Bethlen
a parlamenti pártok életében
nők urnák üzenjük, mert a kereske
VII., Thököly út 4
Tst.váu grófnak két terve van. Az
már a közel jövőben igen je
delmi miniszter urat — sajnos —
első
terv
az.
hfcoy
lentős eltolódások lesznek.
Frenreisz István
nem kérhetjük fel közvetítésre.
Gellért-szálló
Bethlen benyújtja az egész kafícthleu nemcsak az öt támogató
— l'gy van! l'gy van! Mondjon le!
binet lemondását, amire a kor
Kor
Orand-éttoret;
— Mog kell állapítanom — folytatta Zichy—Wolff-pártot akarja meg'lszmányzó
újólag
megbízza
őt
a
X., Belső Jászberényi út
Jlalkányi, ~~ hogy a miniszterelnök ta- iítani a szélsőségektől, de elsősor
kabinetalakítással. Hír szerint
nácendól távoltartották tőle azokat, akik ban saját pártját s ezzel megnyitja
•Srecsák Rábait
ebben az esetben nagyobb ará
a gazdasági élet bajait elháríthatták az utat részben a prírtonkh'ülieknek,
Déli vasúti vendéglő
nyú személyi változások lenné
volna. Mialatt Bethlen Gon f hon, Párizs zndsréstt mérsékeli a megértést ta
nek a kabinetben, amennyiben
Keszey
Vince
ban ős Londonban a mindnyájunk által núsító ellenzéket.
4—5 tárca cserélne gazdát; köz
Az ellenzéki oldalon az a helyzet,
VII., Rákóczi út 44
helyeselt kölcsön ügyben tárgyalt,
tük a belügy és a kereskedelmi
hogy a szocialisták és a. Kossuthtárcák, valamint a külügyiülMagyar ház
elkészítették a valorizációs javajdapárt szorosabb
fegy verba rútsága
nisztérlumi.
Vl„ Teréz körút 15
tot, amely kompromittálja a kölcsönbiztosítottnak látszik, de mára tel
A másik esetben csupán a két.
akciót és lehetetlenné teszi annak
jesen kudarccal végződött a faj
PalQtá-Rilií
étterme
sikerét.
védő és szocialista taktikai találko megürült s a rövidesen megürülő
Vili., Rákóczi út 43
belügyi tárca kapna
szakférfiú
zás.
ami
legutóbb
leadott
informá

a nagygyűlés mementó a miniszter ciónk helyességét bizonyítja, hogy politikusokat, hír szerint Paupera
Főzeti-étíerem
elnök úr számára, (Xiakláltjuk neki:
Vili., József körút 3
nevezetesen Gömbös és Eckhardt Ferenc, Rassay Károly és Ugrón
Gábor
személyében.
..A miniszterelnök ur által benyúj
új orientációt keresnek Bethlen
Posch-őtterem
Mindkét, esetben a miniszterel
tóit törvényjavaslat é« a kiadott
félő.
VII.
, Dohány ucca 20
srUkségrcndelot nem alkalmasak Ma
A közeli napokban előreláthatóan nöknek az a szándéka, hogy a ka-1
Sí urm Jfizce-'
tisztázódik a lielyzot s beáll a pár- binet. ujjáalakítását részben a mér
gyarország talpraállitúftára.
V., Berlini tér 4
tokban nz n szelekció, amely alkal sékelt koalíció tonnájában hozná
mas lesz a parlamenti erőviszo Ic're. Ezzel a miniszterelnök nem
,zebó
Latos
Jl namjDyfllés határozata nyok
csupán
belföldön
akarja
dokumen

nyugodt megítélésére.
VII., Rákóczi út 88
Erre nz időre esik a kabinet vég tálni a politikai irányváltozást,
Kérem n következő határozati javas- leges
hanem a külföld előtt is.
Szent
Istvén-étterem
rekonstrukciója
is.
Valószínű,
Int. elfogadását:
Mint ultima rációt emlegetik porészbon a gazdasági helyzet
I., Alagút ucca 5
A magyar kereskedelmi érdekkép- hogy
parancsoló szükségessége, részben litikni körökben
vlseletek nagygyűlése megállapítja, egyéb
Szita Latos
politikai
okok
kényszerítik
a
házfeloszlatás tervét, is.
hogy a korona h romlásáért elsősorban
Vili., Üllői líl 46
..
teondoH1 ml:
Wlnkler István
___ .
_ vown
csak,
,!s.
' niszterek helyét betöltse. ° Teljesen Erre információnk ftzeriut
_ __ ___
..
II., Mamit körút 2
esetben
fordulna a
rioenc
h.ó-ről azonban nzt uü abban a_ végső
kormány, ha az intenzív
' * ellenzéki
icrgcuc a, o> „aof. FíIcm. nrM, I Információt kantnk, íioiry
támadások a parlament nyugodt
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HZ OjyvÉfli IMüFű Kommunista forradalom'
viharos koz$yüiese
tört ki Bulgáriában

— Az eddig elhangzott vélemé
nyeket nem kívánom még eggyel
szaporítani. Annál kevésbé, mert a
tisztán szakvéleményeknek • egyes
körökben a szakvéleményen túl
menő magyarázatot adnak. Egyéb
ként sem vagyok a sok szóbeszéd
felfogadták Ki>s Jenő
embere, és szinte irtózom már a
London,
február
21.
A
Reuter-iroda
jelenti
A
kénből:
határozati Javaslatát
sajúi nevemtől, melyet minden kér
Az itteni. lapok ineg nem erősített híreszteléseket közölnek arról, désnél mindenütt hallanom vagy
A Hétfői Napló tudósítójától.
nogy líulgariabin k mmunsta fór rád? lom tört k? és hogy kikiáltot olvasnom kell. Az emberek nagy
Vasárnap délelőtt vo t az Ügyvédi Ka-1 tak a köztársaságot. Boris királyt állítólag a vidékre vitték. A mirészt helytelenül értelmezik nyi
mara ötvenedik közgyüléso az Ügyvédi,
és néhány ni in iszi értért hír szerint meggyilkolták.
latkozatainkat. de az aktuális dol
(hí iiirt inás oldaltól nem erősítették meg.)
Kamara dísztermében. Dr. P'ipp József j
gokról valóban annyi szó esik most
elnök megnyitójában visszatekintett az
, mindenfelé, hogy a közönség is
Ügyvédi Kamara múltjára, különös te- I
untig van már a bölcs nyilatkqza1 toktól.
kintettel arra, hogy a kamarát ezelőtt
ö'ven évvol létesítették a rendes ügyvédi
— Az em berek benne ülnek a pá
nikban, mindenki menekül, elveszti
rendtartás alapján. Dr. Popper Tódor fő
mindenét és ilyen helyzetben senki
titkár a közgyűlés elé terjesztette a vá
sem kiváncsi arra, hogy mi egye
lasztmány ez évi jelentéséi. Rupert Re
beknek a véle ménné a helyzetről,
zed rövid felszólalása után dr. líiss Jenő
I hanem azt kiáltják: ne beszélje'ek
kritika tárgyává tette azt a módot és j
\ annyit, inkább adjatok egy ' kiló
hangot, ahogy a jelentés a forradalom
I zsírt házlar ásom céljaira.
eseményeit tárgyalja.
Politikai körökben az utóbbi na-1 Mint beavatott „vv./.yv
hőimről z,,
értesü- i — S <rz.
az tJHiH-ivKneií
emboi-eknek igazul?
igazuk van.
Amikor Kiss Jenő dr. mog akarta je pokban szenzációs hír keringett. \lúnk, “ miniszlerelnöknek
fö'.eg
a
mzmszlerclnoknek
főleg
az
Ennek a belátásnak az alapján én
lölni kifogásait...
és a jelentés azon helyeit Beavatottak úgy tud'ák, hegy
KP, désben
(IP.!hm fis
n felfogása
frlfnnnnn co.v-,
<.r,n,yr.„:<a
„ Rzót,
-i ......
.
u óbb/ ké.
az a
sem szaporítom
mert
és szavait melyeket nem hajlandó olfo. len
István gróf minisztere:nők őri-[alakult ki, hogy
gadni,
valóban oly súlyos időket élünk,
entációja az ellenzék bizonyos cső-'
amikor nuics többé helye a szóportjainál a l( gielje.ebb megé ésóriási vihar tört ki.
hajlandó
a
nuinerus-claususfeesérlésnek, hanem sürgősen
rc talált. Az ellenzéknek ez a szár
törvényt revizíó alá venni s
cselek ríni kell.
A jelenlevők a székeket csapkodták és a nya határozott szándékot mu' itott
ebben a tekinteíben főleg a tör
nagy zaj és orditás percekig eltartott, arra, hogy Bethlen István gióf po
. — Ebben a munkában mindnyá
vény
magy
árazását
és
alkalma

A szónokot nem akariák mogliallgatui litikai 'érvéinek megval ’siáis ■ elé
jan ki akarjuk venni íi részünket s
abból a feltevésből kiindulva, hogy Kiss nem gördít akadályokat, sőt bizo
zását illetően liberálisabb fel
amikor “lilái ítom a helyzethez való
Jenő dr. a proletárdiktatúrát akarja vé nyos vonaikozásokban pozilive. is
Hozzászólást. azért teszem, mert
fogásnak helyet adnL
deni és kényszeríteni akarták a szónoki támogatja a kormány elnököt.
nekem is mely meggyőződésemmé
emelvény elhagyására. Csak nagy nehe
Hír szerint az ellenzéki kénvise
Arról is vannak információink, vál' a cselekvés, a tett szükséges
zen sikerült Papp József elnöknek a ren lők érdekelt csoportjárak ívár á- hogy éppen ennek
sége s magam is a lehetőségekhez
det annyira helyreállítani, hogy a szónok gai‘ a minisztere nők is honorálni
kénest a belső cselekvést tekintem
megmagyarázhatta hogy nem a forra óhajtja. Ezek a kívánságok részben
a törvénynek a revíziója, mely
feladatomnak.
dalmat akarja védeni, hanem csak azt a válasz'ójogi tö vén-y megterem
az egységes pártban is a több
szándékozik elérni, hogy a jelentés kikü tésére, bizonyos szabadság jogok biz
ség részéről helyesléssel talál
szöbölje azokat a kifejezéseket, melyek tosit ásá.ra vonatkoznak. Ezenfeli
kozik.
|
ellenkeznek a történelmi objektivitással hangsúlyozottan
' lesz a bevezetője annak az új poli-|
ét nagy „söpredék"-nck nevezi a for
a numerus clausus-törvény meg
tikit megmozdulásnak, amely Ik h >
radalom szereplőit.
szüntetését,
illcive eltörlései \len István gróf messzemenő tervei-1
A politikai 2X2. Az elmúlt héten
célozzák.
' vet összefüggésben van.
Nem tartja méltónak az ügyvédi kar
hagyományaihoz, hogy történél mi
tcab alkalommal, hallottunk a nem
zetgyűlésen szót a kétszer kettőről.
események felelt ilyen brutális mó
Zsilvay Tibor kecskeméti követ
don gyakorolja a kritikát.
mondta először, mikor egy szo
Ezután beterjesztette a határozati ja
cialista képviselő mentelmi jogának
vaslatát, mely szerint az Ügyvédi Ka
fölfüggesztését javasolta.
Azután
mara kívánatosnak tartja a törvények
Hébclt Ede szocialista képviselő bi
uralmának és a közszabadságoknak tel
zonyította. hogy a kétszer kettő ép
jes helyreállítását, valamint a társadalmi
pen azt követeli, hogy a mentelmi
béke megteremtésének érdekében a kivé
jogot ne függesszék, föl.
teles hatalom eltörlését, az' osküdtbirór Ez a kétféle kétszer keltő fizután
ságok visszaül ítását, a levélcenzúra, az
éppen nem négyet adott eredmé
Internálás és rendőri jelentkezések megnyül. Valahogyan hiba csúszott be,
szüntetését, valamint ' politikai i>mn«iz[mert ötös leli belőle. Egyik egysé
tiát. Nem tartja megengedhetőnek to
Egy teljes bét múlt el a lcgiet- ségc felmerült, ezek magukban ...
is gespárti képviselő magánjogi pőré
vábbá azt u rendőrségi gyakorlatot,
ben a bizottság zaklatást látott és
hogy a letartóztatottakat tovább mint teucies'bb pénzügyi pánik köze alkalmasak lesznek a korona rontá nem adta, ki, ellenben ha véletlenül
és semmi sem történt, ami a sára spekulálók vissza riasztására.
48 óráig a rendőiségen tartsák és intéz pette
ellenzéki mentelmi, jogról esik szó.
kiboniickoz
ásnak
legkisebb
reme
A
féltévé,
helyes
volt,
amiért
Hálkedéseket kíván a rendőrségi bántalma
akkor abban
a bíróság hivatott
nyével is kecsegtetne. A pénzügy laynak csak elismerés jár.
zások ellen.
dönteni, hogy fönforog-e a bfrncseminiszter
távozásával
nem
vált'.zott
A határozati javaslatot mondaton meg a kormány pénzügyi politi
A helyzetet azonban lényege . lekmény tényállódéba.
ként tárgyalta a közgyűlés és több fel kája, sőt, úgy látszik, hogy azt
a
sen megváltoztatta a jóvátételi i Valahogyan nem síimmel ez
szólalás után szótöbbséggel elfogadta.
bizottság határoznia, amely erős | mentelmi-jog keze1és az egységes
még
a
jóválételi bizottságnak
párton. Vagy mi tévednénk!
alapot teremtett arra, hogv a
egyébkéntt kedvező t jelnek tekint
ki1' ntakozásnál onnan indul
hető döntése sem változtatta meg
junk el, ahol két hónappal ez I 14" 1 = 3. Még egy számolási érlényegileg.
előtt
indultunk, ain’kor meg , dekessóg izga'ja a politikai világot.
Az elmúlt hét a nyilatkozatok és
kezdtük a külfölddel való tár : A zt mindenki tudja, hogy Káilay
tiltakozások hete volt, amelyben
gyalásokat.
' 2’íbor pénzügyminiszter lemondott.
csaknem mindenki, akit érdekei és I
pozíciója arra hivatottá tették, el
Minthogy a külföldi
kid-sönt Az Irhái 1. Az is köztudomású, hogy
mondotta véleményéi a valorizá most már szám pásba vehetjük, az Káilayt nyomon követte elválhat át
ciós, illetve a >( kényszerkölc? önről addig támadó időközi belső kölcsön lón híve, Nagy Emil igazságügymiszóló rendeletről és annak a gaz nel szanálhatjuk, részben mindenki niszlcr. Ez is 1. 1 4-1 ? Épp itt nem
stimmel valami. Az ember azt hin
A kamara célja a magyar qa di> dasági életre való kihalásáról. A igénybevétele, részben külföldi elő- né. ho,.y Bethlen István gró<
két
■ági viszonyok konszolidálása legerősebb visszhangja azoknak a logkölcsön úí.ián. Ebből term észet miniszteri tárca betöltése fölött töp
nyilatkozatoknak volt, melyek a szerűen folyik, hó:',-, a valorizáció
Tőzsdeklubban hangzottak cl a ja függeszti ssék fel alkom, amikor reng. Tévedés. Mindenki tudja, hogy
Prága, február 24.
vaslatok ek n s amelyekben a lcg- nem lesz többé változékony és ha a miniszterelnöknek ' három tárca
Csehszlovák kereskedelmi körökben hivatottabb közgazdasági szakfér mis a valorizáció alapján megálla- I betöltése okoz gondol. I gy mondnaKy figyelemmel kisérik a létesülő fiúk fejtették ki a valorizációs ren pt ott koronaérték áts .áriáiása.
\ják. hogy a
•■ügyi tárcára már
C8.rA'.ninsyftr keroskeilelmi kamera elő delet v's-,,:rivonósónak s'.ülesegessé
Ezekből a kijelent'- ékből tehát volna is alkalmas embere Bethlen
készületeit. A prágai sajtóban az eimu’t gét. Különösen Krausz Simon be egyrészt kicsillan a fokozatos valo nek.
•
héten körkérdéseket intéztek számos cseh széde emelkedett ki, amelyben a rizáció szüksége, másrészt azonban
Hausse -- baitac? IVem kö.gazdaszakférfiúhoz, akik az uj alakulást me kibocsátott rendeleteket összefüg iránymutatást tartalmaznak arralegen üdvözölték. Stodola Károly, a pa gésbe hozta azzal az új helyzettel, nézve, hogy még
■ ságllag értendő ez a különlegesen
tsonyi Kereskedelmi és Iparkamara el amely a reputációs bizottság puI tőzsdei kifejezés, hanem politikaia valorizáció legerősebb hívei is \lag. Azt nem tudják ugyanis, hogy
nöke szer.nt az iparkamarát félig cseh rizsi döntése folytán adódott Ma
arra a meggyőződésre jutottak,
szlovák, félig magyar szakemberekkel gyarország számára.
miniszteri bukások a politikában
hogy a
lóvátéícli
bizottság .haussc-val, vagy baisse-vei járnak.
kell betölteni és annak ülései felváltva
Krausz Simon ugyanis azt mon
döntése során megszűnt a pilla | Káilay, Nagy Emil és Ilakovszky
Prágában és Budapc3w-n lennének. A dotta többek között, hogy Kallay
natnyi ok. tehát meg kell szűn ' Iván például azt mondják, hogy a
kamara célja volna a kölcsönbe félreér Tibor szent kötelességet tcljesí éti.
niük egyelőre a konzekvenciák i miniszteri lemondások baisse. Vi
tések megszüntetése. A kamara tevé amikor a legszélsőbb eszközöket
nak is.
szont a miniszteri aspiránsok köré
kenysége különösen a textil-, fém- és fa kívánta igénybe venni az ország
ipart ölelné fel.
Krausz Simon a vasárnapot is ben a lemondásokat hausse-nak
nagy veszedelmének elhárítására.
minősítik.
hivatalában
töltötte
és
a
Hétfői
A kormányzat elgondolása az
Valahogyan nem stimmel a dolog.
volt, hogy midőn a kénvszerköl- Napló munkatársának a hozzá in
Az is lehel, hogy talán a kontremin
tézett
kérdésre
a
következőket
mon

l ^nsiinlüz ucca 18. szám. Icicién: Józ9c| 4"“79 csőn, a valorizáció és fifryéb kap
lépett munkába.
csolatos Intézkedések sürgős szűk- dotta:

Revízió alá veszik

a numerus ciausus törvényt

Széljegyzetek

Krausz lmon

„u y súlyos időket élünk, hogy csele’
kedni kell" —
/óvátéteii bizottsog
döntése alapot ad a valorizációs ren
delet visszavon isota

Csehsztouák-magyar
kereskedelmi kamara
létesül Prágában

[VISELT

*-mBa<aton mellett, kő. vetlen *llom*stól líperc. 7 m. li. kisbi'iok. 3 m. Ii. szőlővel,
nag;.on |u kerti fő d, 10 0 nemes gyümölcsfával, ) nagy szoba présház, pince ’-ozzá Ara 2 napig 45 millió.
Kncskem-tnAI, körülbelül 6(,0n öl g.ümölcs- és ’zölötelep. mull évi tern-éae 5W'q vég esgvilmölc.
fnod-rn 5 szobás villával, alápincézve, külön cscKdlakás lat Álló, ólok stb. Ideáim nirgé'heté11 biztosi'
álofrá-tól 10 percre, alkalmi vétel .<10 millió. Buctnl vl'lfk. Més’árob utcái ál, " ödern 1 emelete*
"n vdla, 8 sz >bás heköllö helö-épge' 450 millió Szösz Kdioiv uccá ál. p'lotns/erű. I emelete*, 2x5
*«)bás c«a ,di ház. 110 n gysz<igí'le* kerttel. istállóval, az i< cellán ftlrésze elad- cz’tl ar elemei-* len
5 szobás k nf it>» nkás cköltnzheiö ára 28r> millió. Pveti *rh »ek 3 • mcl< te 50G riil'ió.
vu a nál 2 emelc cs 24 nnllló, Mr ly uc< ih n 4 eme e'es 1 mii iá'Klaf'ltidv uccá'-an
í!4rt" lerz” térné? 2 rmeetea 20b millió. Szív uccunál 3 eme c'es nagv ak sokk II milnám.
? e,pe‘e!e
millió. Klajtsto-nanyob birtokok környéken és az orszug bármely részén
ntzak, üzieteu közvetítése.

Ezenkívül Üzletek házzal, telkek, villák, bérpaloták helyben s az országban mindenütt

Ritk-i hlrtoknlkal

Harracfá Ottó
tanforvaiist* tt*odláfa,
I

ingat

IV„ gróf Karolyi pnlota, Eiiyctora ucca 6, 1 emelet. Telofönezám: .lózset 513'' és
Ktopctt. Kisfaludy u. ó8. 40-es villamossal Templom téren leszállnl. Tel. Kispest
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14 napi türelmi időt kért ügyei rende- fémpiacon nem szívesen adtak ara
zésére.
A rendőrség aíUUHBU
azonban őrizetbe,
I s U*
az ékszereket iUSUOD
inkább eldugták
eldugták - fíF.
1
—
1 » 4 rICUUUlDV.i
-n Iletartóztatásba
.1 i n .. J I. < n 4 X-V. rt V.rtlvn
—4rt Zk,
r, i rt .T.vn.oz.vicuvL
1, Zl v.nehogy
rtl, rt. ,rt. , a_ _várt
-— értékeseiakeI
majd rt.előzetes
helyezte
és gaiomból,
1
Ez
a
tudat
azonban
nem
akadályozta
őt
szombaton
délután
átklsérte
uz
ügyészesetleg
megkárosítsa
az
eladókat Fkv
viharos vasárnap: gyiilmi I meg abban, hogy kommlttenseltöl újabb ség Markő-utcai fogházába. A soros váratlan dolog történt: számos
''
v<>itlan
tővá™
ügyész
vasárnap
délelőtt
tanulmányozta
művész
egész
sereg
megnm<teJLt
Ví™?
összegeket
ne
‘
vegyen
át,
mert
még
min

-A Béliül Napló tuilósttójdlól —
dig altban reménykedett,hogy egy sze át az ügy iratait s indítványt terjesztett arcképek festésére os
és megindult
---- - ■ • QPOt
mái
rencsés
fordulat
mindent
jóvá
tehet.
Ez
elő
a
vizsgálóbíróhoz,
amelyben
Gerő
1
■
A szociáldemokrata párt szokásos va
| Wren is a múv.-lsárlús, Hirom-níffy ...
sárnapi gyiilósolnek különös jelentőséget a szerencsés fordulat azonban késett és előzetes letartóztatásának fentartását alatt sok régi festmény cserélt gazdái
adott e héten az, hogy minden választó kominittcnscsel, akik megunták az örökös indítványozta. Védője, G'tete/imo.nn La |6s a képkeroskeclőknél hirtelen beállón
kerületben egy-ogy szooiáldcmokrata I én most már gyanús hitegetést, egymás jos dr. ezzel szemben előterjesztéssel élt .a hossz. Mint kortllnot feltétlenül fel
képviselő ugyanazon szövegű határozati után feljelentést adtak bo ellene a rend a vizsgálóbíróhoz, amelyben Gcrő sza jegyzésre kívánkozik az a tény hogy
javaslatot terjesztett be, mely egyben őrségnél. Gcrő, amikor erről tudomást badlábra helyezését, kérte. A soros vizs rémhírekre ezúttal nemosak a korcske
demonstratív tiltakozás volt a kormány szerzett .néhány napig bujkált, majd ön gálóbíró hétfőn fogja kihirdetni az ügy (lök csináltak horribilis üzloteket kanon:
és a kormány gazdasági politikája ellen. ként jelentkezett a rendőrségen — ahol ben határozatát.
végre egyszer már a soká nyomoruí
A népgyülóseket c háton a szokottnál na
művészek is kivehettek részüket egy
gyobb tömegek látogatták és nagyon sok
váratlan konjunktúrából.
holysn a szónokok legnagyobb erőfesziA káoszból azonban kiütközött egy
testei is alig tudták megakadályozni az
másik, nem kevésbé érdekes tünet is,
elkeseredett tömegeket a rendbontástól.
A minden lehetőségre berendezett jósai
Várnai Dániel az újpesti Munkásott-1
matú aukció-vállalkozók egyszerre hoz,
bonban, majd Proppcr Sándor, liothen-1
záfogtak a munkához. Nincs jobb sze
stcin Mór, Györki Imre, Farka > István,
zónja az aukciónak, mint az, amikor
Vanczák János budapesti választókerüle
az emberek szabadulni akarnak sajál
tekben kritizálták e, sősorban a kormány
pénzüktől. Ez ritkán szokott előfordulni
Tizenhét rendbeli vesztegetési vád
gazdasági politikáját. Határozati javas
de minden alkalomra ugrásra készen
lataikban a kormányt teszik felelőssé a
— J Hétfői Napló tudósitójától. —
áll nz árverési vállalkozó. Véletlcnség
mai lehetetlen gazdasági helyzetért. A
munkásság meggyőződése szerint a gaz
Három évvel ezelőtt szenzációs politi minőségben Nagyatádi Szabó miniszter bői éppen ezekbe a kritikus napokba
esett egynéhány fővárosi hivatalos kidasági összeroppanáson nem segíte kai botránnyá dagadt uz a kiviteli enge mellé rendeltetett be.
árúsítás, illetve árverés is, s a megfl
nek a kormánynak sziikségrcndoleto és délyekkel űzött panama, amely miatt
Elkütt egyébként nagyon haragszik gyetó ezeken az au! ..~iókon megismervalorizációs javaslata. Foglalkoznak a Esküit Lajost, Nagyatádi Szabó István
most
mar
a
miniszterre,
ak.tó
nagyon
kl,de)t egy
új tórsa.inlmi típussal: tű
munkásság nyomorúságos helyzetével, földmivelésügyi miniszter magántitká
-.......................... —..........—
veszi hogy nem sie ett őt a bőr- I önként
.............................
. .
árdrágító vásárlóval.
melybe nem kis részben a mai gazda rát és több bűntársát a rendőrség letar zokon
főnből
kiszabadítani.
Följelentést
is
tett
sági helyzet juttatta őket. Kövotclik az tóztatta. A bűntársak közül néhányat Nagyatádi ellen, amelyben hallatlan vá
Ez a furcsán hangzó fogalom ugyan
Index rendszer behozását, a béregyeztető-1 már az ügyészség saját hatáskörében dakkal illeti a földmivel ésügyi minisz már régebbről ismeretes, akkor árve
hivatal azonna l felállítását és annak i szabadlábra helyezett, a többieket azon
rési hiénáknak nevezték azt a fajtáját
valóban való működését. Követelik az ban csak nagyobb óvadék ellenében a tert.
az árverési közönségnek, amely egyes
Az ügyészi vádirat ellen beadóit ki tárgyakat tudatosan az értékük fölé li
általános, titkos választójogot, továbbá vád tanács, illetve, a tábla helyezte sza
a zalaegerszegi internálótábor azonnali, badlábra Legtovább maradt fogva Es fogások tárgyalását hétfőre és keddre citál, csakhogy a saját számára szerezze
feloszlatását és az emigráció likvidá küit Lajos, akinek egymillió koronás tűzte ki a vádtanács, amelyen résztvesz- mog a kiválasztott árverési cikket.
lását.
óvadékát a koroaaroml.w miatt csak nek a gyanúst toltak és védőik is. —
Láttunk olyanokat, akik ereszen érA határozati javaslatokat viharos köz nemrégiben emelte fel húszmillió koro Amennyiben a vádtanács vád alá he
beszólások után mindenütt egyhangúlag , nára az ügyészség indítványára a vád lyezi őket, úgy ügyükben nemsokára a< téktelen bútordara bőkért milliókat adtak.
Egy ócska esernyő k^zázezer kofőtárgyalást is kitűzik.
elfogadták és a gyűlés résztvevői min- ; tanács.
rónáért kelt el. A pánik hírére az auk
donütt rondőri beavatkozás né.kiil rend- i Az ügyészség az ügyben már rég e’ciók
termébe sohasem tapasztalt tőzsdei
ben szétoszoltak.
ké.v.íilt vádiratával, amelyet, azonban
láz és szenvedély hatolt, be. A tömeg
pszichózis hatása olyan formáit érlelte
JlpönzglerteMelcnetléstől meg a pénztől való félelemnek, amely
j kozatokat tett úton-útfélon az ügyről és
formák minden tekintetben magukon
! azt. állította, hogy ügye sohasem kerül
viselik a kor gazdasági immoralitásáhet fő tárgyalásra — mert ez sokaknak való félelmükben az emberek nak bélyegét.
kellemetlenné válhatna.
meyi’oliauták az aukciókat
Csak nemrégiben került napfényre.
Iiogy ezekkel a fenyeget ődrtesekkel Es
Vésdrlók. akik ónként arírij.tdnak
kiitt több politikust meg akart zsarolni.
A rendőrség hivatalból ü’dözer.dő rágalA közönség, amely hitt r-okban a leg
uibn - a_ feszt:
____ — Egy
_
r
pór
.. mazár. és zsarolás miatt pár héttel ez- inkább küiíöldi eredet'1 hírekben, •voiepvlAlló nem számit — *> a
® őit .újból letartóztatta s az ellenzék «ürx ej-saségl — fcfj
- cntiH<...............
dói getesóre Nagy Emil i,,.izsú jiigyminh ter l/ék $. magyar kölcsön zútühyrajiiíásá
A soványak
Ukkaszion
Cseréi Jíh .rt. át fái rgőbön utasítást adovó az ügyészség réi szólották, amely híreket azonban a
szállították ax (Hy.szségre
| nek hogy ezt a botránypört végre sür miniszterelnök legutóbbi keséiében ká
iS'fért t lesznek,
té*,
érikusan
megcáfolta,
meg^ondolatla
gősen tárgya 1 tass n. le
A főváros kártyakíubjáinak és éjszaAz ügyészi vádira' amely Es’ ü't. La nul bihtett á pénzét kidobni 6s Vagy va
ha Szent István
életének ismert alakja volt Gcrö jost 12-readbeli vesztegetéssel, Tömör lutába vagy egyéb ért,kökbe befoktetni.
Nándor bank- és tőzsdobizományos, akit Angolát, Benczc József dr. ügyvédet, A közönség körében óriási iramot lő
maiátaki vonatot
hetett
(Az
’
elni
pénzétől
való
oktalan
szaegy milliárdnyi érték e sikkasztása miatt Mengele Lajos mérnököt. Bre?ínu Gyula
letartóztatta!; ás szombaton útkis rtók az nagyvágót Kenedi György dr. részvény I adulni akarásban, s iramúban tckmlet
esznek
ügyészség . líirkóuccai fogházéba. Az társa; ági iga’ ától, Landcsmann István rélkiil összevásárolt mindent, ami keze
aránylag fiatal tőzsdésnok jóforgalmu dr. koioskidőt. Forbát-Weisz Robi rt ügyébe esett Az cbő gondolat persze a
bankirodája volt. Amikor az ősszel be bankbizományost és Rockét Ferenc ma valuta volt, s a zugforgalomban ezek
következett a bessz, Gerönek nagy vesz gánzót szintén többrendbeli vesztegetés ben a kritikus napokban csaknem gigá
tes el támadtak. Szerencséjét u kártyán sel vádolta meg, míg az ügy többi gya szi kurzusokat jegyeztek, ami könnyen
akarta korrigálni. 1’eiratkozoit az összes núsítottjai nllen az eljárást megszün érthető, ha figyelembe vseszük a ma
gánkézben levő aránylag csekély valuta
klubokba e egy esto három helyen is tette.
c&rtyázott Olvasa tinál tett fel milliós
A vádirat ellen Esküit új védője, dr. mennyiségei, amely ily célfa rendelkoIbiket egymásután s bármekkora ősz- ; nemzotgyülési képviselő útján kifogást zésre állott.
Már a miniszterelnök is kijelentette,
Tíeg volt a bankban, folyton tartotta a nemzetgyű’ésik épvisolő útján kifogást
tétek után a részét Ha veszített, nevetve jelentett be. Eskiltl fővédekezése az, hogy a hirtelen támadt nagy keresletre
ismét Kaphatód lérfi-, nőikiáltott fel:
hogy ő, mint Nagyatádi Szabó István eltűnt a valuta, eltűnt a termény, a ga
számokban, nyclvcs (Slip
nyörü uj francia t ionokban,
— Fő a jókedv és egészség!
földmivolésügyi miniszter magánti'kára, bona, de oltűntok egyéb árúcikkek is,
Amikor a pénze elfogyott, a tagtársak nem közli iratain ok és így megvesztege amelyeket a pániktól rettegő félreveze
hócipők
szívósén adtak kölcsön neki bármekkora tést nem követett el. Ezzol szemben tény tett közönség hirtelcnében össze akart'
összeget, mert Gcrő mindenkor betar az, hogy Eskiltt, mint a Máv, tisztvise vásárolni.
totta a krtrtyakódex szabályait.
Meg lehetett állapítani, hogy a norneslője szabadságoltatott és magán titkári

A szoBlálúmkraW”
W U ifl ull.i/'UII „mi
íbrcdt, b0ffy flzotískóptclennó vált,

I

Esküit Lajos és társai

kiviteli panamája a vádtanács előtt

Eíl tozsdefiizomcnyos,
üKi körlyün niwrin a
Uaísset KíKorrlgúln!

árcipók

S

Zsófia István és Társai
angoí gyapjúszövetek áruháza — Budapest, IV., Váci-utca 25.
Értesítjük n. b. vevőinket, hogy az őszi

idény, valamint a karácsonyi vásár nagy forgalma alatt
minőségű öltöny, kabát- és osztümszövet

felhalmozódott „First

Clas»*

iw- Haladékokat -1-4 méterig -w
a már ily alkalmak folytán köztudattá vált

om. o>C5ís<>

árusítjnl<«

Szöveteink minősége elismerten a leg obb.
áraink a minőségekhez arányltva a legolcsóbbak.
fe'dlmuiharatianul a legnagyobb.
Különangoí frakk- és szmoklng.zövatek. ♦ Autó-, kocsi- és utltakarők.

Budnpwt !>«»■ febrnir
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— A kormány korona-javaslata nem a
korona stabilizálódását, hanem a drága
ság fokozását fogja eredményezni, mert
90%-ban a termelést és a munkát sújtja.
A terhek, amelyek a javaslat törvény
erőre emelésévol járni fognak, a dolgo
zók vállaira fognak nehezedni. Éppen
ezért a gazdasági krízist csak értékálló
korona megteremtésével lehet megszün Veszedelmes betörőbandát tett
tetni. Értékálló aranykoronát megfelelő ártalmatlanná a rendőrség — Több
Friedrich üj választást, Meskó konzíliumot, Ttupert
aranyfedezet hiányában alkotni nem le mint h<r vson öt villát raboltak ki
egységes elenzéki frontot sürget — Konkrét terv a
het, tehát ehelyett az ország földjének és
A Hétfői Napló tudósítójától. —
stabil korona megteremtésére — Farkas Tibor nem
inga tlain óinak a fedezőiét kell a apui
A ífiara virradó éjszaka veszedelmes
lát utat a kibontakozásra
venni. Tervezetet terjesztek o tárgyban botörőbandát
tett ártalmatlanná s r ndaz ellenzék pártközi konferenciája elé és
amely banda az utóbbi, h' .(ben
— Ellenzéki nyilatkozatok az aktuális kérdésekről — javasolni fogom, hogy a kormány bo őrség,
több mini huszonöt betörést ke .ott el.
csásson ki kétszázmillió úgynevezett in
A politikai és gazdasági helyzet viza-kérdésben. Kibontakozásra alapot gatlankoronát, amelynek fedezetéül szol Körülbelül két hét óta szinte nap-nap
mellett érkeztek följelentések a főkapi
az akut válság súlyos napjait éli. nem látok.
gálna az ország földterületének, ingatla tányságra, hogy az éjszaka két-három
jfátlay Tibor pénzügyminiszter duA Kossufh-párt elnöke,
nainak é« beépített telkeinek 1914 augusz Ii villát fosztottak ki a Hűvösvölgyben. A
kása megindította a lavinát. Rész
Rupert Rezső
tus havi értéke 5%-ban. Ezzel a kormány főkapitányságról minden esetben detokleges kormányválság következett
be és ami a Bethlen-kormány ide a messze jövő kérdésének tekinti a kivonhatná a forga’omból fokozatosan a . tíveket küldöttek ki a helyszínre, do a
jében még nem fordult elő: a mi megoldást. Felfogásáról ezeket mon bankjegyeket és helyreállíthatná a béke-1 nyomozás heteken át csak azzal a nega
holi állapotokat.
tív eredménnyel járt, hogy sikerű1!
niszterelnök kényszerítve
érezte dotta:
A szociáldemokratákat a válság első megállapítani, hogy a betöréseket min
magát arra, hogy fölvesse a bi
— Semmiféle biztató jelt nem lá
zalmi kérdést. A nemzetgyűlésnek tok. A kormány abszolutisztikusán sorban a közszükségleti cikkek ára és a den egyes esetben ugyanaz a kitünően
245 tagja van és csak kétötöd rész, kezeli a legfontosabb kérdésekét és munkabérek nagysága szempontjából ér szervezett banda hajt ja végre.
A betörőbanda azzal a módszerrel dol
95 képviselő szavazott igennel, ami úgy látszik, a jövőben sem várható dekli. Ennek a felfogásnak adott kifeje
igen kis szám. — bár pillanatnyilag vál tozás ennek az abezolutizmus- zést a párt egyik képviselője:
gozott. hogy egyik tagjuk nappal mini
a jelenlévő 37 ellenzéki szavazattal nak a megszűnése tekintetében.
küldönc, vagy kihordó sorra járta azo
Propper Sándor
szemben a szükséges többséget, kép Szüségrendeletekkel nem
kat a villákat, amelyek lakatlannak lát___ ____
lehet prviselte is. A politikai élet tehat szagos bajokat, orvosolni.
• szőttak és egy csomaggal vagy levéllel
aki a következőket mondotta:
válságban van.
— Engem nőm érdekel más, mint a 1 a címzettet kereste. Ahol ajtót nyitottak,
Arra a kérdésre, hogy mit vár az
De kétszeresen válságos a gazda ellenzék egységes fellépésétől, így dolgozó osztály inogélhotése — ideértem 1• onnan, mivel a címzett nem lakott ott,
sági helyzet. A drágaság szinte válaszolt:
az ipari, a mezőgazdasági és a hivatal- :( továbbállt. Ide nem törtek be. Ahol
óránként emelkedik és ezzel a sú
— Az ellenzéken vannak olyanok, nok-osztáiyokat (•'■•uránt. Vizsgálódá azonban a legerősebb pörgetésre sem jelyos problémával szemben teljes ta akik megbontják az egységet. Ha saim, amolyok a.
t
/bevetésén I| lontkezett senki, az a ház krétával két
nácstalanság mutatkozik. Az ellen sikerül egy kérdés körül az ellen alapulnak, azt xuulatj-ik .
a dolgo 1 fehér keresztet kapott. Ezeket fosztották
zéki pártok szerint a politikai vál zékieket
egységesíteni,
mindig zók formális éhínségben vannak. Ausz- | ki éjszaka. Munkájukat az elhagyott vil
ság a gazdasági válsággal szoros akad fronttörő. Az ellenzék szá triában a munkások éa hivatalnokok há- | lában teljesen teljesen zavartalanul vé
kapcsolatban van és az egyiknek mára csak a parlamenten belül
gezhették. Gyakran már este föltörték
a másik nélkül való megt Mása le adódik mód és lehetőség a kormány romszor annyit koresnek, mint Magyar-11 az ajtókat, az éjszakát a villában töltöt
hetetlek A Hétfői Napló munka elleni küzdelemre, teljes egységre országon, ezzel szemben nálunk minden , ték és csali reggel felé szedték össze a
aránytalanul
drágább.
Ennek
a
rettenej
társa kérdést intézett az egyes par és közös frontra volna tehát, szük
zsákmányt, amit azután nagy batyuk
lamenti pártok képviselőihez és ség a baloldalon. Ehelyett liberális tes helyzetnek a mérlegelése elől a kor-1 ban, vagy bőröndökben, sőt néha kocsin
mány nem térhet ki, hacsak r.om akarja ,I
megkérdezte tőlük, hogyan képze különítmények alakulnak.
kezekkel bevárni azt a veszedel elszállítottak,
lik el a politikai és gazdasági vál
A 48-as földművespárt felfogá összetett
A detektívek, akik már permanens
met, amely a nyomor nyomában fenye
ság megoldását. A Hé fői Napló sáról
tartottak a Hűvösvölgy bon,
get. A kormány a gazdasági konszolidá szolgálatot
ankétjén ezúttal a következek szó
megfigyelték
a kifosztott villákon a két
.r/ejÁ-ő Zoltán
ciót a külföldi kölcsönhöz kapcsolta. fehér kereszt-jelzést.
lalnak meg:
Minden attól függ, mennyiben válik be hogy az a betörök jele. Megállapították,
Tegnap délután
a
következőkben
fejtette
ki:
Friedrich István
— Amikor az antantbizottság a a kormány prognózisa, a külföldi kölcsön cí/j/ eddig még ki nem fosztott ház ka
a keresztény ellenzék álláspontjá kölcsömiggycl kapcsolatosan Ma gyakorlati végrehajtása tekintotében. Vé puján találták a titokzatos jelet. Éj
ról így nyíl' í kozott a Hétfői Napló gyarországon járt, azt ajánlottam leményem szerint az országon sem kül szaka lesben álltak a villa köriil. Éjfél
munkatársa előtt:
t
, Bethlen István gróf miniszterelnök földi, sem bolföldi kö’csön segíteni nem tájban nyugodtan sétálva megérkezett a
— A politikai és gazdasági válsá nek, hogy hívja egybe a pártok fog, ha a kor.nány kellő időben nem gon hattagú betörőbanda, percek alatt kinyi
gon nem segít más, mint a nemzet reprezentánsait közös értekezletre doskodik a legsúlyosabb problémának: tották az ajtókat te eltűntek a villa bel
gyűlés feloszlatása, a törvén} ssí- a gazdasági bajok kiküszöbölésé az árak és n bérek aránytalanságának ső szobáiban. Alig voltak azonban egy
tett Friedrich-féle választójogi ren nek megtárgyalása céljából. Indít megoldásáról.
negyedóráig odabent, a detektívek rend
delet alapján új választás elrende ványomat akkor élénk tetszéssel
Ezekből a nyilatkozatokból, ame őrökkel köriilvotték a villát, magok pe
lése és az egész ideiglenes alkot fogadták, a miniszterelnök azonban
dig fölhúzott revolverekkel behatoltak a
mányos berendezkedésnek ezúton — bár először ő is helyeselte — lyeket a parlament különböző párt házba és mind a hat betörőt elfogták, A
leendő felfrissítése.
utóbb elejtette és az egész akció az jainak képviselői adtak, megálla betörők nem is védekeztek. Annyira
— Az a rezsim, amely az ellen indemnitásra
vonatkozó
treuga pítható, hogy egységes koncepció nyugodtan végezték munkájukat, hogy
forradalom után az ország nyakára dei-vé zsugorodott Ha akkor telje még nem alakult ki a válságos egyiküknél sem volt még revolver sem.
tilt, elérkezett legsiralmasabb bu sítette volna Bethlen ezt az óhaj
A botörőbanda hat tagját, névszerint
kása elé. Minden huza-vona, amely tást, sok minden másként történt helyzet megjavítására. Tény, hogy Patai Zoltánt, Spiegel Jenőt. Szauber
a magyar politikában talán még Károlyt, Elán Jakabot. Kozma Lászlót
ezt kitolni igyekszik, csak katasz volna.
trófát hozhat a nemzetre. Nincs
— Most megújítom indítványo sohasem volt annyira forrongó a és Rrück Ödönt előállították a főkapi
más megoldás, mint az általános mat. Megkérdezem Bethlen István hangulat. Új orientálódás folyik tányságra, ahol valamennyinket letar
választások
kiírása.
mindenfele gróf miniszterelnöktől, nem látja-e
tóztatták. Beismerték, hogy az utóbbi
reakciónak a kiküszöbölése . és az még elérkezettnek az időt arra, minden oldalon és a közeli napok időben a Hűvösvölgyben tört* i' betöré
ország alkotmányos és közjogi in hogy az ország rendkívül súlyos szenzációs változásokat hozhatnak seket mind ök követték el és az, olvitt
tézményeinek új formában való be helyzetében a különböző parlamenti a parlamenti elhelyezŐdósben és a tárgyakat közel százmillió koronáért el
rendezése. Ez az egyedüli út, ame pártok vezetőinek bevonásával kon kormány összetételében.
adták orgazdáiknak, a pénzt azután el
lyen még egy hatalmas evolúciót zíliumot hívjon össze. A konzílium
mulatták. Megnevezték a főkapitánysá
Rátkal Károly (lr.
símán lehet levezetni. Ha ez nem feladata volna egv közös pénzügyi
gon orgazdáikat is, akiknek előállítá
történik meg, akkor kikerülhetet és xazdasági program megáll a písára azonnal detektiveket küldöttek ki.
len az 1918-ikihez hasonló katasz tá»
és az országos rekonstrukció
ulsílt f érfiriiháRért
trófa.
eszközeinek megbeszélése.
BUCK.
Nagymező
ucca
12.
Telelőn
117
—
T5
A pártokon kívül álló képviselőket
— A kibontakozást ezen az ala
ugyancsak erősen foglalkoztatja a válsá kon csak egy koncon'rációt kabinet
HamlfFcsai 10.000 K-lá
gos helyzet megoldásának kérdése. A alakit ásóval tudom elképzelni.
parlament egyik legképzettebb jogásza:
A Magyarországi Munkáspárt képvise Aranyai, ezüstöt, brilliánst, ékszert, legdrágábban vesz
lője

Elfogták

fi „Hétfői Napló“ ankétja

a hűvösvölgyi villák
fosztogatóit

a politikai es gazdasági válság
megoldásáról

I

Farkas Tiboi

vtfncs cs ékszerész, VIP, Baross u. J5

Dénes István
T»jrfiá»ára
a
így nyilatkozott a Hétfői Napló szú
egy konkrét tervot dolgozott ki a pénz- 1
l
. sabb árban
rnám :
ügyi
és
gazdasági
válság
megoldásúm.
I
venn
*
használt
fórfiruhákat,
fehérneműt..
— Álláspontom szerint a kormány fél
revezette az országot és félrevezeti első Elaborátumát, a Hétfői Napló útján az i OrUn, Dobozi ucca 27. III. em. 6.
|
Telefónhivó: József 88—07.
sorban u gazdasági köröket a követke alábbiakban ismerteti:
zőkkel:
1. bejelentette, hogy a koronát stabili
zálja;
-• Semmiféle kényszerrendszabályt nem
foganatosít.
— Ezzel a két bejelentéssel megzavarta
mindon knlkulúló ember számítását. Meg
győződésem az, hogy ma mindenki bizal- !
1. Finoman orlött, hogy a főzés
matlansággal viseltetik egyrészt a kor-'
nél a meleg víz minél jobban fel
niány intézkedései tekintetében, másrészt i
a kormány Ígéreteinek teljesíthetőségé
oldhassa a szemecskékbcn levő íze
in. Nem hiszem, hogy az árak csökken
sítőt és feloldhassa a tápanyagokat.
hessenek, a drágaság ellenkezőleg meg
2. Sötét csokládé-ba.' »a, mert csak
marad, mert a takarékkoronának az érígy adhat szép színt a kávénak.
lókúllandóságát nem látom biztosítottnak
c&y bizottsági határozattal. Lehetaé.Tes3. Kellemes és természetes illatú.
npk tartom hogy a gazdasági életbon
4. Kiadós, vagyis minél keveseb
érkezett!
pKy másik értékmérő is ki fog alakulni í
bet kelljen belőle felhasználni.
— A válság megoldását egyébként nem
Hefal
János
SSl
’iiftJ
tudom elképzelni a jelonlegl politika mel(Krisztina tér sarok ) 1 eletónazám: óz ct 78-28
,ntt. Ennek a kormánynak ugyanis nem
tudok felhatalamázst adni a befö’di köl
AsaMorn# ezlictSt, ékszert, valamint hamis
Figyelje meg, hogy Ilyen-e az UHU-kávé?
csön bármoly összegének a felvételére.,
HJTBIaycí8« fog •, *n(lk ékuert és órát arany
•• M.'Sfpénzaiat a nirdi trtt Araknál magasabban V ESZ E *
tisztán kellene látni a kormány tervei-'
WC-— AMIjkfC érás éa ékszerész, B»ro«
ben: az export- és import-, továbbá a de-1
®METTí ARvSl acca sas (vliamoa mefjiié
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Bufl.pe.1. hétig. M,r„tr a_

I vész képei olyan törekvéseket árulnak
— .Jövő vasárnapra halasztották I — Február 26-án tárgyal HL v •
| el, amelyek csak értéket jelenthetnek a, az Újságíró Egyesület, közgyűlését, Imre újabb köztársíi-ági hf..
jövő magyar piktora számára. Pólya a A Magyarországi Újságírók Egye- Ik-rfr Imre és JVaw
naturalisfa iskolából nőtt ki, kompozíciói süldő vasárnapra hívta össze rendrend i március 20-án a Köztársaság, p?‘
— Kétezer korona az átszálló lés koloritja pedig sokat Ígérő egyéni i kívüli közgyűlését, melynek tárgy- nevében, beszedet mondtak KosíS
! sorozatán az elnökség és választ I Lajos sírjánál. A beszédek muí
jegy. JZu isméi premier volt a vil erőre engednek következni.
is ...
in* mány lemondásának elfogadása és ! vadat emeltek ellenük a kirá“S
lamosokon. IJjra emelték az árakat \j — Az olasz király ős íia ....
a villamostársasán bölcs vezetői, i• fluenzában betegedtek meg. Rómá az. újságíró fizetések rendezése sze intézménye ellen elkövetett bünteti
iból
jelentik:
Kvirináion
most
kö
 repeltek. A rendkívüli közgyűlésen címen. Ez ügyben
vWM egvszc
ezúttal azonban nem várták be, 1
egyszer már ft
hoqy elfeledjük a legutóbbi emelés zölték a nyilvánossággal, miért kel nem jelentek
az mentő
lncntö ít
élot fiangzott
jvm..41va meg
zzav-e, az újságírók —
itelet
hangzott eí
el, sommkal
•i Ini.c7.nhnl-viil.-knn n
kiirt, „szambán,
sznmhnn S
...
1
’ ““W
előirt
s ..........................................
anaBl folytán azonb
merényletét: „addla üsd a vasal, 1llett a fiumei annexióra tervezett ün alapszabályokban
míg meleg" elve alapján orvul rá- nepélyt elhalasztani. Viktor Erná ezer a kozsyu est a jovo hét yasar-. mőt a Kúria olé )iP1.iilt afc I*-' »•
csaptak a mit s' m sejtő közön mtól király ugyanis mar egy hó’ napjának delnlan 3 órájára tűztek I Zsigmond dr. tanácsi fogja febrí l
végre. A tízkrajcáros jegy karriert out agybanfekvő beteg. A király, ki. A '"W'?1?? .ezutíin a ^lesek 2G-án a főtárgyalást me'rtar áni '
-wriani.
csinált, túlhaladta az arany pari úgy látszik, a vizi áru vásár alkal ügyéről folytattak eszmecserét, de
tárd, mert
íme,
tízezerszeresére mával meghűlt és betegsége az in végleges megállapodás nem jött
— Szélhámos asztalossogéd. A Magva.
vmclkcdctt. A drágító urak ezúttal fluenza tüneteit mutatja. Ugyan létre.
Cserkész
Szövetséghez
több
panasz* érke.
|
egyetlen nap alatt átgázoltak min csak hasonló
körülmények között — A lakáspanamában kitűzték a fő zett, hogy egy magát Pappváry Antal
ién fői unión, mén a kereskedelmi betegedett meg fia, az olasz trónörö tárgyalást. Még annak idején hirt ad cserkésztisztnek nevező egyén megjelent
minisztériumon is. A vázolás úgy kös is, aki azonban már a napokban tunk arról, hogy Beöthy Lajos lakáshl-1 a iegelőkelőbb családoknál és különböző
látszik átmen' az igazgató urak elhagyhatta ágyát. Viktor Emánuel vatali nyonizó Wanderlick György ne okmányokkal igazolva magát, a osalá.
vérebe is. Eddig csak a kocsiveze- kezelőorvosa szerint az uralkodó vű barátjával együtt számos visszaélést dók gyormekeit elvitte magával Ercsibe
tök gázollak: negyedévenként hat fölgyógyulása még 11 napot fog követőit el egyes lakásigénylők rovásá- táborozni. A szülőktől nagyobb összeg®,
van embert, néha méq a mentőket igénybe venni.
i ra, amiért a királyi ügyészség mindkettő kőt vett fel a költségek fedezésére. Er.
is, hoqy el ne szállíthassák az el— A közüzam! alkalmazottak elegedet-1 ellen 1
többrendbelii ncfili'ia
csalás HHnfnifA
büntette Ao
és ncn_
csa- csibe, érvo azonban néhány nap múlva
?ásottakat. A székesfőváros közte- Ienek a béremeléssel. A közüzemi alkal- lás kísérletének büntotte címén vádat fnképnél hagyta a gyermekeket. A me^
edési Bt. azonban nem zavartatja mázolták körében nagy elkeseredést vál- emelt. Az ügyben a főtárgyalást már- csalt családok gyermekoi elmondották,
mayát. Kapaszkodik jelmondatához: i tot-f, ki az, hogy a főváros tanácsa lég- cius 3-ára tűzte ki a büntető törvény- hogy az állítólagos Pappváry Antal a
.Nektek drága a jegy, nekem olcsó ii utóbbi ülésén csak 25% béremelést sza- szék.
táborozás alatt a legszemérmotlenebb
— az emberélet".
I vazott mog nz alkalmazottak számára. — öngyilkosság a Rókus-kórházban. módon
botrányos erkölcsi életet élt, a
— Pólya Iván új képei. Komoly és A közüzemi alkalmazottak szervei ciha- Vasárnap dé'clőtt a Rókus-kórház 24. táborban állandóan nők tanyáztak. A
gondos tanulmányok után Pólya Iván,1 tározták,
....____ hogy __
nagyarányú
„„___ , „ .....
akciót
............
indí- számú termében Kiss István ápolás alatt rendőrség most olfogta a csalót, akiről
.fiatal fcstőgcnorációnk egyik legkivá-[ tanak újabb béremelés érdekében, mivel álló hordár egy örizetlen pillanatban kiderült, hogy Papp Antal asztalosle.
lóbb képviselője, most, jelentkezett elő-1 a hu szón öl százalékos béremelést nem , zsebkésével felvágta ereit. Életveszélyes génnyel azonos. Az elfogott csaló bei*
szőr nagyobb kollekcióval. A fiatal mü- tartják kielégítőnek.
sérülést szenvedett
merte, hogy hamis okmányokkal operált

HÍREK

Angol gyapjúszövetek legnagyobb áruháza

Londonból megérkeztek!
legolcsóbb árakon árusításuk megkezdődött

Reklámáraink

folytán Uz'eíhelylségclrxket a közönség valósággal megostromolja, miért is b
n. é. vevőközönséget saját érdekében kérjük, hogy vásárlásait már fél 12 óra
előtt eszközölje, hogy a déli órák túlzsúfoltságát elkerülje

Autó-, kocsi- és utitakarók
Frakk- és szmoking-különlegességek
Férfi felöltő és női köpeny „COVERCOAT" kelmék legnagyobb választékban

Óriási forgalmunk folytán sok ezer maradék

Alapíftatott

Alapíttatott

1850

1850

London, 14 Go’den Square
ajánlja világszerte ismert szövetkülönlegességeit.

Magyarorntgl tölcrakalai

BUDAPEST, BÉCSB MCCA 7
és Koronah rceg ucca 9
Liverpool, Pária, Zürich, Wien, Nrw-Yorh,
A cégnek a következő városokban vannak erakatai: London,
Philadelphia, Chicago, Toronto, Buenos-nyres, Sldney

napért,

tebrnir 85'
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igyon sok kopasz fej fénylik. A
i Tisza István-Társaskör köz| diákság leginkább a kimondottan
rlílpse Vasárnap i'ólelőlt tartotta
' egyetemi bálokon vesz részt, a hi
„'tisztújító közgyűlését a Tisza
Társaskör a volt munkapárt
vatalnoki kar pedig csaknem ki
Svtógóbrn. A közgyűlés megvápusztul a farsangból. Praxisunkban
.csak
egy olyan tisztviselővel találhsztotta Kálmán Gusztávot a kor
Nem akarnak kenyszerköFc«-önt fizein,
| koztunk, aki a közelgő báli szezon
'nökéiil. aki a gyűlést meleg sat
ukkal nyitotta meg. A tisztújító®
l
előtt
sietett ledolgozni őszi restan
— A Hétfői Napló tudósitójától. —
Kcr.rciícs.u Albertét igazgaciáját.
</T.l Lutóes Lászlót p- Hír tisztelet
Viharos ülés színhelye volt vasár- I — Tovább egy percig sem fogjuk ■
A báli ruhák.
hál ’ igazgatónak választották meg. nap délelőtt a légi képviselőház1 tűrni ezt az állapotot, — folytatta,
A toalettek kérdésében, mondhatA, £veze'.ó igazgatói teendőket
nagyterme, ahol a Háztulajdonosok ' mire a gyűlés résztvevői tombo- ’ nók, nagy szilárdság következett
‘tíŐrdusito Dezső vállalta.
Országos Szövetsége tartott nagy lásig fokozódó lármába törtek ki: j be. Egy-egy bál valóságos revü,
Magvar ás ra°b falureaz legónyeli olyan, amilyeneket a híres bécsi
7 hahfiosvógü verekedése. Tápiósáp gyűlést.
)
— Elég volt a szavakból! Tet j Modeschau-okról ismerünk. Abból,
A mindvégig izgatott hangulat
■' «rh megszállás alatt kát rászhogy a bálokon több az asszony,
teket! Felvonulni! Mondjon le
11 osztva Ettől kezdve a falu kát ban
,
lefolyt gyűlés megnyitásakor
a kormány! Abcug! Éhezünk!
mint a leány, következik, hogy az
jényei állandó
enensegosKo„vű]as elnöke beterjesztette a
Itó.,ek logényol
Állandó jl^»«
Nyomorgunk! — kiáltozták a
estélyi ruhák tekintetében a bálo
.. Egy vakodra alkalmával » «
padokat verve.
kon inkább a sötét szín dominál. A
határozati
javaslatát,
a'faíű nin'gyar'rószónok egyik legénye. Szövetség
I
felpanaszolja, hogy a kor A percekig tartóé tombolás lecsil- világos színekben a vörös, borsórj,s Sándor bicskával nyakonszúrta a amely
:
i
zöld es
és sarga
sárga igen Keciveit
kedvelt baiutm.
színek.
,
■
..
f
,
a
,
.
zoia
„eh oMi.1 vezérét. Gtgor Istvánt. G- mány
,
nem teljesítette a háztulaj lapodasa után Jankovics Oszkár Formára
nézve a simuló fazón vál’ . a szórás után el akart menekülni, donosoknak
(
azt a kérését, hogy a ezredes beszédében kárhoztatta a takozik a rokokó-ruhával. Emlí
%PMölös Gyula és Wres Károly utána
érdemes mu
mindenesetre az idei
111’JJ.101V L1
ILI
I III n£lVI rtAUlJ
l Jel rUbcl l p tésre
v vivn.nivo
miniszter
azon (*eljárását,
vetették magukat és botokkal ütlegelték. lakbéreket az egyre jobban romló népjóléti
értékcsökkenésének arányá hogy ab ovo elzárkózik a háziurak harisnya-divat,
1_____ J.______ _ is.
... Itt igen sűrűn
(linó’- István sebesüléseibe belehalt. A korona
1
fordul
elő
a
szürke
vagy drap sebíró’ág annak idején Kiss Sándort fel- ban
|
emelhessék, kijelenti továbbá, minden kívánsága elől.
lyemharisn;; p. fekete lakkcipővel,
mentette, a másik két legényt azonban hogy
]
a háziurak nem fizethetnek
Azután
Bcnes
Endre
szólalt
fel.
I
sőt
fekete
estélyi
ruhával
is. Nahónapi börtönre Ítélte. Az ügy fel kényszerkölcsönt, mivel házaik már
Követelte, hogy az üzlethelyiségek' gyón divatos a brokát-cipellő. melebbezés folytán a tábla elé került, ahol
iíz
éve
nem
hajtanak
hasznot.
......................... a kormány
azonban a hiányos orvosszakértői vélő- <
szabadforgalmát
azon I lyet ezer változatban látni a báll
mulatságokon.
A gyűlés első szónoka Tellsch nal állítsa helyre.
mény folytán a tárgyalást, olnapolták.
Csaknem előírásossá vált az
- Drágul az autóbusz, a fogas Béla dr. volt, aki éles hangon bí
A
következő
szónokok
felhívták
a fejdísz is, melyet vagy egyszerű
kerekű. a sikló. A villamosvasutak rálta
;
a kormánynak a háztulajdo
vasárnap életbeléptetett tarifaeme- ]nosokkal szemben követett politi a háztulajdonosokat, hogy a közel fémgyűrű vagy széléé diádéin alak
lésével kapcsolatban a főváros kegő városi választásoknál tartsák jában hordanak. Ékbefutó széles
diadémrnal jelent meg Auguszta
jelesében levő közlekedési eszközök káját..
1
szem előtt, hogy a politikusok mi főhercegnő is a bálokon, valamint
—
A
háztulajdonosok
nem
kérnek
ismét megdrágulnak. Mint értesü
lünk, a közlekedési ügyosztály már iújat — mondotta Telisek Béla dr. ként viselték szívükön a háziurak Horíh?/'Mikiósne, a kormányzó neje
si. Az urak divatja alig változott. A
tárgyalja az omnibusz és autóbusz- —
. csak annyit, hogy a pénteki mi jogos kívánságait.
ra vonatkozó viteldíjemelési terve nisztertanács fogadja el a javasla
Az egyre szenvedélyesebb hangú gallér, nyakkendő angol mintára
készülnek, míg a frakkingnél csak
ket és ugyancsak emelkedni fog a
közbekiáltások
miatt
nehezen tud méghonosodni a csip
fogaskerekű és sikló viteldíja.
1tot, mely szerint
az
ülésen
megjelent
rendőr

kézett,fodros mellű ing.
- Újabb följelentések egy letartózta
a lakbér már május elsején a
tisztviselő figyelmeztette a hall
tott tftzsd3blzományo8 ellen. A rendőr
novemberi lakbér háromszoro
gatóságot, hogy tartózkodjék a
ségre több följelentés érkezett Gerő Nán
sára emeltessék.
személyeket sértő kifejezések
dor tőzsdehizományos ellen, aki jelen
től.
— Ez a gyűlés — folytatta — kell,
leg is négyszázötven millió korona clsikkmtása miatt az ügyészség fogházának ]hogy meggyőzze a kormányt ar
Még a. vidéki városok: Szeged, friss tojből, tojásból, dr. Wandor félo
malátából és a logfinomabb hollandi
Lakója. Az újabb feljelentések összege ról.
,
hogy nem szabad az uszítókra Kecskemét és Sopron háztulajdono
kakaóból késztilt
kétszázötvenmillió koronát tesz ki.
jhallgatni. A háztulajdon úgy most,
sainak küldöttjei szólaltak fel, mely
- Max Linder nem nyilat
mint a múltban a legnagyobb adó után a közgyűlés elfogadta a veze
Öngyilkossági kísérletének okáról.
alatt állott.
tőség három pontba foglalt hatá
Max Linder és felelősége, akik a teher
'
Becs melletti Hietzing egyik szanarozati javaslatát, melyet Bethlení
Kérjük
a
kormánytól,
hogy
a
tcriv.mában fekszenek, tegnap, isjaiót
István gróf miniszterelnök elé ter
A legkitűnőbb uzsonna es vacsora
háztulajdonosokat mentesítse a
visszanyerték ozmeletiiket. A v!t
jesztenek.
kényszcrkölcsöu befizetése alól.
lághíríWBWziszínészt a szanatórium
---- _ — — .X. IV. kér., Irányi ucca 31
EJ| "mOZgO Telefónszám: 11b—33
tul.V^nitai^Wfr tanár ápolja, ak4* j
nek orvosi véleménye szerint a be
Uétfőtöl-szordáig Talált boldogság,
sadalma oda vonzott.
Órdög. Csütörtöktöl-vasárnapig: 1914
vett 14 tabletta veronai csak azért,
nem okozott halált, mert. Linder
Egészen külön csoportba tartoz
szervezetére e méreg az állandó, de
nak a művész-bálok Igaz ugyan,
kis adagokban való használat foly
hogy ezek még csak ezután fognak
tán néni volt hatással.
Max Lin
ötször annyi asszony hálózik lezajlani, de sorjukat megnyitotta
der és felesége n hozzájuk intézett
már az újságírók karneválja, amely
FraKKkérdésekre konokul megtagadnak
mint leány
számos jólismert írót, muzsikust,
minden fölvilágosítást öngyilkos
Riport a karneválról — Hamlncezer festőt csalogatott a du na parti Vi és szmóKing-öltönyök
sági kísérletük okát illetően.
fehér mosd- és fekete mellénnyel. Kölcsönzés és
ember bálozott eddig a farsangi sze gadóba. A szezon végére maradnak
a nagy művész-bálok, nevezetesen
eladás : Sknlla Testvérek belvárosi erabócc^
— A késelő lakótárs. Az Alkotás
zonban
■IV Haló ween H Trafón ■ i"O—TH
színészek álarcos-bálja és a képző
ucca 28. számú házban Mikler
— A „Hétfői Napló" tudósítójától. —
művészeknek ugyancsak jelmezes
László és Wegvert Lajos munkások,
akik lakótársak, összevesztek. MikAz idei karnevált sok joggal le estélye.
ler kést rántott és Wegvert Lajost het a békebeli farsangok sorába ál
Van ennek az idei évadnak szo
megszúrta. A súlyosan sebesült em lítani. A fény, a pompa, választó- morúan hangzó táncos összejövetele
bert a mentők az új Szent János- kossg és ízlés megint azokat a for is. A megszállott területek idemene
kórházba szállították.
mákat vette fel, melyekről a haj kült magyarjainak büfelejtő far
— Leugrott a vonatról. Vasárnap dani báli tudósítók sok karneváli sangjára gondolunk. Az aradiak, a
felvidékiek, erdélyiek és mások bál
este az újpesti pályaudvaron Tót ódát zengtek
Egerváry és Társa
Mihály 24 éves kocsimester rossz
jaira, akik az új honban meglelték
Az
idei
bálok.
Budapest, Üllői fit ’2H Tel. József 102-36
vonatra szállott fel, amit csak a
■ a sok hánykolódód után az életöröm
vonat indulásakor vett észre. Le
A forradalmi évek letörték egy i talaját is. örömmel írjuk le: a vé
Legtöbb körökben elismert,
ugrott a vonatról, azonban olyan kissé a farsangolni akaró fiatalság gek magyarjai nem ernyedtek el.
művészi lakberendezők
szerencsétlenül ugrott, hogy súlyos kedvét. De nem volna fiatalság es nem vesztették el energiájukat! a
agyrázkódást szenvedett. A Káro nem volna magyar fiatalság a neve sok balsors után sem, s a pattogó
lyi-kórházba szállították.
a mi ifjúságunknak, ha minden ke I ritmus mellett egy nagy remény
— Kincstári szövetet sikkasztott. délyrabló kényszert le nem rúgtunk tüze izzik szeinökbeu.
iryöagyöket, régiségeket mindenkinél drágábban
veszek
Emil, Király-utca 51
Vass Mihály szabómester a kincs volna magunkról. A vadonat uj 1
Kik táncolnak a bálokon?
(Teréztemplommal szemben)
tár által megmunkálás céljából át frakkok tanúskodnak erről az uj
vett szövetből mintegy kétmillió neki indulásról, no meg nem csekély I Ez a kérdés az első pillanatra fökorona értékű anyagot kiadta fel mértékben az idei bálok számszerű ■. löslegesnek, ..«v
sőt talán kissé ostobádolgozni Csikó Sándor gyömrői statisztikája
1 nak is látszik. Do a báli statisztika
szabónak. Csikó a szövetet eladta
akarva, nem akarva is felvett ezt a
Eddig
a
fővárosi
bálokon
nem
cs az így nyert összeget snját cél
kérdést. A legsúlyosabb megállapí
kevesebb, mint harmincezer em
jaira fordította. A rendőrség letar
nagysikerű új műsora!
tás e téren az, hogy a nőnemű ifjú
tóztatta.
ber vett részt.
ság hátrányára
í.7 J^t”V'sslatott sikkasztó. A rendőr-,
----------- ;
Az eaaig
eddig jurBuuM»»u«<
farsangban -hozzávető
az idei bálokon csaknem szám
zf- c,ar*oztatta Knapp József 25 éves letfesen minden második nanra esik
szerűen is kimutathatóan lénye
Eirí ,a nl°8bi7'óltó1 javításra átvett P(rv-egv bál. Volt olyan nap is, ami
(az élet forgataR.h)an>
regény 6 felvonásban
gesen több asszony hálózik, mint
Rendezte: Buchow t*ky
KohÍ k°TOna éHókü ók8Z0rt ol8ik-,kor a főváros egyes részein egyFöszcreppen : Aud E i<etlc Ml len
leány.
'
[szerre húsz nagyobb farsangi mu--Életuntak. A Család u. 15. sz nlatii | lnfsóg volt. Egyes társadalmi egyeCsak meg kell nézni az újságok
ázban Szontógh Elek 19 óvos miiegye-1 stíletek báljai
immár tradlcio- báli tudósításait s meg lehet állahallgató mellbclőtte magát. Élotvc- ’ számba mennek. így például a Sze- Ipífanl, hogy az egyes táncmu'ritsanmerik.il vlcfá ék 5 felvonásba.
Főszerepben: Tóm Mooro
«^'’^léssel a Verebóly-klinikóra chenyi-bál, valamint az Atléta-bal ' gokon csaknem ötször annyi az as
7-' htották. — Ldpossy Zsuzsi 23 éves már jóval túl vannak fóiszázados szony. mint leány. Ennek a jelenjaMartásboli leány IHós-u. 23. szám alatti | repriziikön.
-r--ségnek a boncolását és magyarázóríi /an,lndik emeletéről levotette ma-1 A farsang leglátogatottabb
.
»bal^á^ azonban bízzuk a hivatott tar
amerikai buricszk 2 fc.vonáaban
h <
miis°dik emelet folyosóra zuja a hagyományos vendeglős-bál
sadalmi kutatókra, akiket ez a tény
Et‘'lv,,’*7<ólycs—sérülései
n
Dolngkór-1
Angol híradó
/
fi/fncí
liizi
ja
eves
:
volt.
ínaniráí
okfejtő
búi
árkot
asr.i
J*j.*.87*1 Htották. - Takács Gizi 15 éves :
Magyar •llmhhar’
KA-JA
* férfiaknál U jobban képvlnnu”'
''kwBímgi BziinneKKnj aa n.a. a Fővárosi
r ovarosi Vigadó
v ignuv
--. a'’1, **• sz. ház előtt a villamos elé inéi szűknek bizonyultak annak a
Előadások: 4, 6, 8 és 11
ákor
seltetl maiit
a nuervven nlát<
év, mint
®letVMzélyP8 8érn’,'^,'l a; írakkos estélyi ruhás. tömegnek, L«lnhn
wíkrázó'csillár
na
^us-kórhazba szállították.
i amelyet a vendéglősök joviális tar- valaha. A szikrázó csniar aiar

A háziurak a lakbérek
háromszorosát követelik

OVOMALTINE

természetes erősítő
tápszer

Az idei farsangban
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Szobrász,
lakberendezési
iparvállalat
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Az élő céltábla

Pénzes legény
A vendég
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korona kérdését megoldani. Ez a < a kanizsai bank átalakul
tt
császármetszés abban állott, hogy a' bank fiókjává. A metrállíJ1 i • telkormány magáévá tette Sebestlia! Hitelbank nevében
; ast a
Kolos és Pósch Gyula régebbi való-1 írta alá.
J^azffató
jóváharvtr
rizációs javaslatait és elfogadta azt'j A Clnner tőkeemelését jóvá
’
az alapelvet, hogy a Jegyintézet a szegedi
szered! Ítélőtábla,
itélfiusi. a
a szerpHiTx
.......
affytr 8
február 20-ától csak valorizált hi- ezek tudvalevőleg megsom^ku « ny'
telt adhat. A Jogyintézet már eb------------’
OinnW
*.
ben az értelemben járt el, úgyhogy AZ .Uptík. I016m.Ki.ire vonatkozó
szerdától már valorizált hitelhez rozatát azon Indokolásai, hogy =
jutottak azok, akik ezért a Jegyin kcdolml törvény isg,
“ ker«
tézethez fordultak. A valorizáció résavénytáraaaág oly módon
” 1
alkalmával látszólag „átértékelünk’* alaptőkéjét fölemelni, hogy
egy más pénznemre is, az úgyneve uj részreny a regi réaavónyesek,. !- ■
az Ítéletet mozt -Imint velS
zett takarékkoronára. Az első na
pokban senki sem értette a kívülál kozhk — a azegedl ítélőtábla meg’íj?
lók közül ezt a fogalmat, mert nem tatta 6» kimondta, hogy „ Clnnor Sza^á'
Átértékelés helyett leértékelés — Pénzszűke
tudták a genezisét. A benfentesek migyér közgyiiléel határozata törvéniaí
azonban csakhamar rájöttek a fo az alaptokoemetós 'ogoenlt és szükség®
miatt is rossz a tőzsde — Vidéki eladások
galom eredetére. Amikor a kormány volt, mórt a kereskedelmi törvény 163
Múlt .szombaton és vasárnap érte cl az I A. tőzsdei lanyhaság egyik oka a koszt elhatározta,
hogy valorizációval Mnok azon intézkedése, hogy a r^2”'
új tőzsdei hossz tetőpontját és akkor a pénz hirtelen emelkedése is volt. A Pénz rendezi a korona ügyét, még isme ye tna. tír’“‘íl T"«yon aráuylngos r(.
nagy pánik óráiban mindenki azt hitte, intézeti Központ a múlt héten fölmondta retlen volt a jóvátételi
bizottság szó illeti, nem Jelenti azt. hogy nz ala>
hagy az árfolyamjavulás tovább tart. a napipénzt, a bankok is rengeteg pénzt döntése.
Eleinte német mintára
Ez nemcsak laikus kívánság volt, hanem vontak be, úgyhogy pillanatnyilag óriási aranykoronáról volt szó. miután tőkeemelés alkalmával kbioesútandó ősi
sze. uj réseyényekot a régi részvénye,
előkelő közgazdasági szakemberek véle pénzszűke állott be, amely nem marad azonban a kormány nem bízott ak sokunk
kell átengedni, hanem ellenkező.
ménye is, akik természetszerűleg jogos hatott hatás né'kül. De mint mindenütt, ciójának
sikerében, féltette
az
nak és indokoltnak tartották, hogy a ko úgy itt is visszaélések...............................
és spekuláció za- aröaijhcrona fogalmát a Mérteién" dekében oly mMŐÍTeUrthelve^b4''’
rona esésével egyidejűleg az értékpapí várták a piacot. Mert mig Miitörtök dél- I tegtoles kudarctól. Attól tartottja túrjuség céljainak lee-lnhhln™ ' ,
jobban mogíc.
rok árfolyama is javul. Ezért azután előtt _8X volt u heZipeing, addig délután | hog^Kállay javallatai, mint ahogy leljen.
nagy meglepetést keltett az árfolyamok már két százalékért sem lehetett pénzt i történt is, nem mennek simán ke-. _ Tíikét emel a Püspöki Bérpinee.
tartóitsága a.héttői tőzsdenapon és még elhelyezni. Ez kéts6"te’en beteg á’lapot. resztül a nemzetgyűlés retortáin,, az:
inkább keltett megrökönyödést az áresés ameiy csak tovább sorvasztja a piacot é^pJc¥,Rvi?cletel^"Í8'.^lp'1“!k7s'’ííy b-.j'tarozó P;í™i’!;iBL"radaímíikB&
a keddi és szerdai napokon.
és a tőzsdét.
attól félt, hogy ezzel a kudarccal í-'ucc
(nuce líi.. min
min. h.-.Il.mk, a közel'
Az alapirányzat hétfőn kétségtelenül
Egy inzolvenclával kapcsolatban több komprom-tálja az aranykorona fo ..ovoben .elemen az alaptőkéjét. Ez
szilárd volt, mintahogy más nem is leho- fizetésképtelenségről is b<*s,éltek és ez galmát is.
Miután azonban az a t»keszaporitás Mért vélt sziik‘étett, do a háttérben ott settenkedett a szintén hozzájárult a piac lanyhaságá- aranykoronára előbb-utóbb mégis gessé,
wukíi
vwu-é a11.. i... i
. .
mert
vállalat borainak
páni félelem, a különböző álhírck meg hoc.
csak át fogunk térni, olyan nevet közkedveltsége
.
miatt
fejleszteni
riasztották uz embereket, A kontrominA februári ultimó is rengeteg pénzt kellett választani, amely, ha éri is •karja termeléséi. A Püspöki Bérnek persze jól jött ez az önként adódott involvál. A kereskedelem és gyáripar kudarc, nem jelent súlyos blamázst >nice boraié egyébként az utóbbi
visszavonulás és sietett azt a maga ré előre kíván gondoskodni, pénzről és ezért sem a jelenre sem a jövőre nézve, ^Goben küföldön is keresik és az
széről fokozni. Nagyarányú biankóoladá- a 28-as kasszára nagymennyiségű eladás így került szóba a Sparkrone fo eríieklooes állandóan nagyobbodik,
sokkul nyomta a piacot. Bár az első na történt, bár az o heti eladások már már galma, amelyet azután magyarra ivr- , - v< ®merílcal tranzakciója.
pon nem sikerült teljesen pl. a Földhitel cius 6-ra szólották.
i -Takarékkoroná-ra fordítottak. —Ha
— -Mint értesülünk, a Nova vezetősé
piacát benyomni, annál jobban sikerült
Az a körülmény, bőgj- a zugpiacon aa takarékkoronát esetleg baj éri, geitek sikerült nagyobb tétel Novaaz offonzíva kedden és tr.erdán, amikor külföldi fizetési eszközök árfolyamai es- meg mindig rá lehet térni az arany- > részvényt
»vo^vunyi Amerikában
AineriKuoan éli
elhelyezni,
a Földhitel, a legkedveltebb játókpapír, tek, csak enyhítőleg hathatott volna a koronára, gondolták ott fönn. Köz- illetve fix kezeknek eladni Áz
Az átát700-ra csúszott vissza. A Földhitel nyo piacra, nomkevésbé az a körülmény is, ben jött a Jóvátételi kedvező dőltté- ' vételi árfolyam hír szerint 5 dollár
mán természetesen a többi papírok is hogy a Dovizaközpont két héten át kel- : se, amelynek folyománya lesz majd darabonként,
ami
magyar
koroná
-------K-uruna-
estek, így a Magyar Hitel, a Kereskedel löen
idén honorálta as igényléseket. Már pepe-jj a
<1 Jegybank fölállítása és a normá
norma- H"
7.------ koronás
:
nan átszámítva “350.000
kurmi Bank és a többi értékek. A kisebb já dig na Deviznkíiznnnt
Devizaközpont legutóbbi 100
100"'
%-ka!
-kai ' llis
’s pánzüervi
pénzügyi viszonyokra való át
át- zusnak felel meg. Ennek ellenére
dnvÍTnárfnlvoninl is olcsóbbak, I; tórPS
U N OVO
tékpapírok közül föltűnt a Magyar-Ame felemelt devizaárfolyamai
térés.
--------.. P.lnvult nflP°kbnn 160-170
rikai erős visszaesése, amely szombaton mint a zugforgalom részéről akceptált! ÜJ üzleti periódus indul meg a mai között Variált
I napon az értéktőzsdén, amely négy naelérte a 60.000-es árfolyamot és pénteken kurzusok.
A Magyar Cakorlpe.r tőkeemelés?. A
leesott 30.000-re. így járt a Lloyd is és
Nem szabad azonban figyelmen kívül ' pig tart és március 13-án vau a kassza Magyar Cukoripar Rt. a február 23-án
erős veszteség érte a Városit is, amelyet hagyni azt a körülményt sem, hogy napja.
, tartott rendkívüli közgyűlése elhatórozpedig a Jelzálogbankkal együtt erősen Becsben egész héten át szünetel az igazi * x Megalakult a Magyar Földhitelinté- ,ta hogy az eddigi 9fi millió korona rész.... ....
tippeltekforgalopi, miután a banktisztviselő- [ zet bankja. A Magyar Földhitelintézet vénytőkét 3000 millió koronára
emeli
A tőzsdei bessznek mindenesetre a kor- j
j fclügyelőbizottsá.ga február 20 án tar- föl. A régi rÓBEvénybirtokosok
részvénybirtokosok az új
mány bizonytalan gazdaságpolitikája az sztrájk megbénított ott minden műkö i tott ülésén olhatározta, hogy Magygr részvényeket 5:1 arányban cl-:rab-.'kór,t
oka. Erre a kapkodó és lehetetlen gazda dést. A pesti bankok táviratait és postá [Földhitelintézet Bank-üzlete Rt. címmel 200.000 korona lefizetése ellenében kapják,
ságpolitikára több ízben mutatott rá a ját Pécsben el sem intézték, a koroná 'részvénytársaságot alapít, hogy a ma- Az elővételi jog február 25-étől március
Hétfői Napiét, amely kiemelte, hogy a nak és az arbitrázs-értékeknek kimon ’ gyár mezőgazdasági termelést bankszerű 6-ig gyakorolható.
Vi, „
ilXttViVK
kormány kereskedelem- és iparellcnes dottam árfolyamai nem voltak és így a 'és
árukereskcdelmi
tevékenység által
poltikája a tö”k szélére juttutja az or pesti tőzsde is teljesen tájékozatlan ma- | előmozdítsa.
szágot. A valorizációval egyidejűleg Jtí- radt.
Az intézet ugyanis, minthogy a ko
hetellen káosz és bizonytalanság kereke- 1 Alighanem némi tartózkodással indul rona értékromlása miatt a hosszúlejá
mi a világhírű
az e heti forgalom, mórt mindenki ratú
(Lett felül és senki sem tudta, hogy mit meg
‘
záloglevélkölcsönök
folyósítása
hoznak a következő órák. A legjellem- bo
1 akarja várni a fejleményeket. Azt megszűnt, 1918. év óta fokozatosan szé
nem hallgathatjuk el, hogy
zőbb az egész helyzetre az, hogy nem azonban
1
leskörű banküzleti tevékenységre tért
akad ma politikus, aki elvállalná Kállay :
át, amellyel ma már nagyarányú for
örökét és megelégszenek Walkó* ideigle amint a valorizáció és a kényszerkölgalmat bonyolít le. Ennek mind na
csön kérdésében a kormány enyhíté gyobbá
nes miniszterségével, holott az ő rcsswrtkiterjedése teszi szüksé a legelterjedtebb, legjobb fertőtlenítőszer,
seket hoz, a Devlzaközpont szerveze gessé a való
ja egyedül is elég munkát ad neki.
részvénytársasági alakulatot, baktériumölő hatását Európa legelső bakA valorizáció és a kényszcrkölcsön ab tében holnap, kedden a várva-várt
moly az intézet banküzleti tevékenysé
teorologusai elismerték.
normális, súlyos feltételei gondolkodóba enyhítéseket meghozza, már Is kilá
a maga egészében átveszi. Az inté
Szagtalanít. Nem mérgező.
tás van arra, hogy a tőzsdei forga gét
ejtették az embereket, akik — még romló
zet
saját
tőkéi
mcllott
jelenleg
mintegy
korona mellett is — pónzt akarnak gyűj lom megjavuljon. Megjavul pedig
40—50 milliárd idegen tőkét forgat. A
Hóknak Ráikülfls&rate^cn
teni, hogy az óriási adófizetésnek idejé nemcsak a kimondott .látékpapírokrészvénykibocsátás
akként
történik,
ban, hanem n komoly értékek Is elben tudjanak eleget tenni. Ezért adlak
hogy a 2500 darab egyenként 100 arany
el sokan, igaz, hogy ezek az eladók ön rlk azt az árfolyamot, amelyet jogo
koronáról szóló törzsrészvény mellett a
san elérniük kellene.
kénytelenül is n kontremin segítségére
piacra 3750, egyenként szintén 100 aranyíris
mentek.
koronáról
kiállított elsőbbségi részvény
i A hétfői nap lehet, hogy még a bizonybank- évt0k«d«b!zomónyo5ok
| kerül, melyek után darabonként 4 aranytalanságjeg
yében
folyik
le.
azonban
Hunydl-tér
1.
sz.
Telefon: 81-40
Hu nz emberekben megmaradt volna
minden előjel megvan arra, hogy a ko ' korona évi elsőbbségi osztalék biztosítaz önbizalom, a bizalom abban, hogy
Értékpapírok vétele és eladása!
tatik.
moly
értékek
piacán
az
átalakulás
végboa rohamos drágulásban a tőzsdei át
A tiszta nyereségből az elsőbbségi osz
monjen, hiszen a rettogett ultimón már
értékelés sem maradhat cl, akkor
letek
túlvagyunk — a kassza na pof illetően — talék kifizetése után megmaradó részre
nem következhetett volna be a 40—50
•ISnyOa ■•bonyolítása
és semmi sem állja majd arc útját annak, az elsőbbségi és törzsrészvények egyenlő
százalékos árzuhanás.
; hogy a tőzsdei forgalom egészségesebb jogosultsággal bírnak Ezen elsőbbségi
De nálunk mindenki gyorsan elveszti a irányt^ vej/yen. A, kormány részéről isiI részvények átvételi ára 200 aranykoro
i Mimr míl»tilHll< ú állami filkalfejét, nálunk mindjárt „bedülnek" álhí- megjelent egy nyilatkozat, hogy senki na és ’/* darabonként is jegyezhetők,
reknek és ezzel előidézik saját kárukat. sem akarja bántani a tőzsdét és ha ez hogy azokat kevésbé tőkeerős kezek is
mmúli WürfKjtnzlIra Best;t.Társaság
megszerezhessék.
Előjegyzéseket,
melyek
tényleg
így
van,
akkor
A részvénybirtokosok a legutóbbi na
fölött a döntés jogát magának föntartja, Budapest VII, Mkéeti út 78. Tat. J. 60-40, J 135-32
pok eseményei folytán vagyonuk öt ven
mi
sem
akadályozza
a
normális
ár

a
Magyar
Földhitelintézet
(Budapest,
százalékát vesztették cl, csak azért, mert
fejlődést.
V., Bálvány ucca 7.) máris elfogad.
nem hittek azoknak, akik hirdették az
&:?, Iiiilliiliniiinl IfiBSZfáiya
A Hife’bnnk na^vkanlzsai afTHáátértékelés folyamatának bekövetkezését.
hú.' ét birtok eia-.áiát vúl'aba cs ve elét közvetíti.
Miért nem tértünk át az arany clójr.. A Magyar Általános Hitel Le Jsbt összeköttetések a megszúl t területeken.
Különösen a vidék kezdett a mull, hét
bank
szombaton
magállapodás*kö

koronára?
Hói
főn
délelőtt
már
el

végén vásárolni és óriási argazsinánokbn bocsátkozott. Jóformán a legmaga terjedt az a hír, hogy a kormány tött a Zalamcgyei Gazdaság- Taka
sabb árfolyamokon vásároltak és meg császármetszéssel akarja a vajúdó i rékpénztárral, amelynek értelmében
történt

HÉT
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bizonytalan
a tőzsdei helyzet

HíjMi, I

csFár os

Frakk is szmoking

az n csoda, hogy olyan bizományosok
hoz, akik főleg vidéki Intézetekkel
állunk összoköttotéshen, már tegnap
vasárnap és szombaton rengeteg el
adási megbízás érkezett A vidékké!aé«tel',nll| nem olyan tá •Akozott mint
a főváros M lehetséges, ha n*nl ked
vező politikai fordulatra — R-ssay
vagy Vgron minisztersA^ének híré
re—ati.sde kedden nvg tavak akkor
a vidéki lakoság nz. amely horribilis
pénzt ves?t csnoán rr/rt, mert m >■•■•Lóit az önbizalma.

öltönyök kölcsönöse, keve-et használt

Telfes üzletíeienség
jellemzi a vasárnapi magánforgalmat, A spekuláció nagyon tartóz
kodó. A b zonytalanság rendkívül izgatólag hat az üzleti életre. Üz
letkötésről értesülésünk egyálta’án nincsen. Még megbizha ó tájékoz
tató árak som fejlődtek ki az egész nrp.m át. Azok az árfolyamok,
amelyekről inforinác’ó’nk beszálltéinak, a tegnapi nívón mozognak:
”
" ‘
Bank
Magyar Hitel 855 8IJ0, O z .............
. ák H...írj —
285 88, Kereskedő
mi
Lloyd' Bank
1875-181)3. Pesti Haza’ Takarók STO H’xai Ránk 330., L
ífagyar Cukor
2<J 23. Fő’dhitelbank 725. Kőszén 4100, Salgó 780. Magyar
Vll >mos
24W—
5350 100, Gcorgn 700 KI a 135 ’9<3 Ganz 5150 G nz VI.
....
2530, Őstermelő 390, MFTR 435-410*, Spódium 330, Ofa 775.

tóriruhák liuekaphatók.
■InebvM fArftreéUlHat állan
dóin ve zek. Fr
A. L«jós, Vl„
l>ra:ien-utc« <7 reiefon 203-26

BamMuÉ ffil
!X"«. Gr ess Antal

J Isset k*rúbúiMMs*»te4p*«n,f ólaméi**
M*«hnr n« téted lesi

rtwrt h8t«, Wbrufr »
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Színből tapsolnak
és a2t mi megérezzük

HEVESI SÁNDOR
a Nemzeti Színház igazgatója,
Irta; ‘Flknay Űllma
aki betegsége miatt egy hétig
és fekete" cimü vígjátékát hozza.
távol volt a színháztól,
fel
A premier lezajlott, most hát
Meg is jegyezte valaki, hogy az idén
gyógyult és vasárnap újra át
már nyugodtan beszélhetek. Éu,
az Unió sikerei a színek jegyében
vette a színház vezetését,
az igazat megvallva, csalódtam
folynak le. A vörös malom, A kék
a magyar közönségben. Vártam
Haway, a Fehér és fekete, no és éhez SZIKEA Y JÓZSEF
egy szigorú, haragvó tömeget
jön még az egyik szerző. Bús Fe
rendezi a Városi Színház legköze
é-s kaptam kedvés, drága, jó
kete. Hát bizony ennél nagyobb
lebbi operettjét.
embereke.. Mert, kérem szépen,
MG. &MOKÍHC pompázatossággal még a szivárvány FENYVESSY EMILT
engem bizony alaposan meg
sem dicsekedhet.
a János-szanatóriumból . laká
ijesztettek odaát Becsbc.n, hogy
így meg úgy, majd meglátom
sára vitték. A művész állapo
— Van-e még valami?
a pesti közönséget. Az ám a
tában
javulás
állott
be.
cs még ki volt ott.
.— .*2„.
Hogyne, Hát a Városi Színház
kritikus publikum.
—
Hát persze- hogy
nem é.AAAN
érdekli? ZA
Ott „Az eladott meny- A ,NEW YORK SZÉPE"
Hát bizony, a Hárem első fel
_ Ki
n» még, kérdi?
------- --~it -----című operettet föloleveníti a Fővá
.. volt
,.r.u a „Farsangi
Frt.rtinM.ni. Inkadalom
11 SSmctana-opera jön,
ott.
lakodalom nvsw.nn'
asszony"1 /.in,
cimü
vonása után alig mertem le
rosi
Operettszínház
délutáni
elő

nézni a nézőtérre. Azt hittem,
mcfl o ..Hárem" minden szereplője. az Operett-repertoáron pedig „Ameadások keretében.
csupa mumus ül ott, akiknek
Moaa édes barátom, min
még életében rika lánya.", amelyben Kosáry és
sötét villanású szeme komoran
ih/en bankettet nem látott. Egy j Király lépnek fel. A Renaissancc HERC2EG FERENC
rám mered. — Jaj istenem, hol
operaénekes. egy drámai , színész. ; még az egyetlen színház, ahol fogal
új darabját a Vígszínház fo
vétem el — szorongtam fent a
X operaénekes, egy áramai szí muk sincs. mit hoznak ki a „Hárem"
gadta el.
színpadon.
*
nész. Szóval a két színház, az Operá után. Még semmi sem bizonyos,
Egyszerre kitört a taps. Ez a
in" meg a Renaissancc Színház tag- csak az az egy, hogy újból magyar A BALGA SZŰZ
pesti taps színészi pályám leg
felelevenítésére gondolnak a Nem
jdi egy bankett keretében ünnepel szerző darabja jön.
drágább emléke marad. A pesti
zeti Színházban.
ték dtrele szerzőjüket. Vajda Ernőt
színház nézőterén szívből tap
— Miért sántíkál a, kis llulmayl
és nagy szomszédi barátságban vár
AZ OLMÜTZI VÁROSI SZÍNHÁZ
solnak az emberek és azt mi
ták meg együtt, a hajnalt, amely vé— Non tudja mi történt vele. No
színészek
fent a színpadon meg
most
hozta
színre
a
Lili
bdrónő-t.
(icl vetett, a jókedvű murinak. A majd elmondom. Emlékszik ugy-e,
erezzük. Behunyt szemmel megA
lapok
je.entései
nagy
sikerről
banketten egyetlenegy szomorú em i hogy a múltkor elmeséltem magá
érezziik,
mert
a szívek tapsá
számolnak be.
ber volt csal:. Jelen, Hcrtcrichnek, a nak. hogy Halmay Tibor autót vának lelkesítőbb a hangja, mint
bécsi fíurgtheater igazgatójának • sárolt. Persze soffőrt nem vett, ha- A BÁROM GRÁCIA
a fogadott, köszöntők bármilyen
megbizoltja. O bizony búslakodott, \.íiem q szépen ki maszkírozta, magát
szerdán érkezük az újpesti színház-; zajos ünneplésének.
házban az első jubileumhoz, ilyen ;
mert irigyelte a Iienaissancetól noffőrnek, egy lapos sipkát a feje
Aknay Vilmát, akt tulajdonképpen fűtejére vágó t és gyerünk, rohant
sorozatos előadás példátlan az új-. • a Városi Színház c heti operai mű
ás ö tagjuk, nálunk 'pedig csak ven- előre. Egyszerre a Váci út Újpest
pesti színház történeiében.
‘sorát Németh Mária, az Operaház műdegként működik. A megbízott meg feiG csfi részén egy hatalmas5 fdrarvnyvírAG
vésznöjo nyitja meg a hétfői Trubadúr
előadásával, melyben Leonóra szerepét
az éjszaka sürgönyözott Becsbe xztf ér tűnt elő a kis autó útjába.
úijaoa. AZ, ARAM xvi x t
Várszinházi előadásain ügyes tan- énekli; Manrieo Ocskay, Luna gróf Palló
direktorának, akinek beszámolt az Halmay tülkölt éktelenül, de a tárcával és énekével feltűnt Obadicli lesz Szerdán a Tükör és a Hasis kerül
eseményekről. A sürgönyre másnap szekér kocsisa még csak a füle
Ica, aki elsőrendű színésznői kva- szjuro pajor Gizivel, a Nemzeti Színház
már választ is
I., kapott
,vu,^>wviz Bárdos Artúr,
,j; (ZMOJUil,
botját OCz»»t
sem mozgatja é‘S
haladt
lilasoKról tett bizonyságot,
művésznőjével, Ptasinszky Pepivel, az
szűkszavú, .szigorú
*
üzleti hangú nyugodtan rt kijelölt útján. „Ejnye,
■—
| Operaház primabalerinájával, Dalnoky
választ:
j szedte-vette" — mondta magában
Halmay
—
„te
néni
térsz
ki
ne

i.
(Vajda
Ernő
új
vigjútéka
dr.-ral és Tarnauval. Pénteken az Al^r• A hárem,
„Aknay Vilma szerződését, nem.
■ ■ szc- cosbál van műsoron,Németh Mária fölbontom fel.
Burgszinház. kem?" — és miután megszokta, hogy a Itenidssance-Szinházban.) Az idei
a táncoskómkiusnak a színpadon zón szegény volt vígjáték-sikerekben. |[ léptével. Jövő vasárnap délután Aquila
ki n<
kell
— Mondja csak hamar, mire készülnek j mindenkinek
n<<rn
.v térnie, zsupsz. De nz címűit szezonokban is csak a lég- | Adler Adelina fölléptével a Szevillai
a vili-házak, már nagyon szeretnék új-, belhajtott a nagy társszekérbe, A ritkább esetben talált vígjáték olyanI, borbély, hétfőn Sándor Erzsi kamara
jó öreg váciúti
váciúti. kocsinak bizony
premierre menni.
pő
...... gyors, villamos és kirobbanó kapcsolatot | énekesnővel a Hoffmann meséit adják.
I *A ..Mézeskalács" 75-ik előadása,
.
, ,
l/ne/z
meg se kottyant ,az összeütközés,
— iuopcíoht. Mondom, csak legyen (ic a i^s aut(-t pqil megijedt, hogy Közönséggel, mint Vajda Ernő új vig- • Ernőd Tamás—Szirmai Albert nagysikejátéka, A hárem, melyet már az előadás
tUehmmel. Hát elsőbben is az Opc- elkezdett
hátrafelé
........... .................
_____ rohanni, míg ötödik percében a legviharosabb kaca- |rű
daljátéka, a „Mézeskalács", jövő
I
rúba viszem, ahol Vincze Zsigmond végre
’
” ■
Halmaystól
együtt
meg1 csütörtökön harmadszor jubilál a Kiés Géczy István „Erősebb" cimü né- p hont az ú széli árok 'mélyében. gások állítottak meg, hogy aztán , az Irály Színházban, a kitűnő darab teljes
pieK tárgyú egyfelvonásos operájá (Egyesek szerint Halmay nem is egész előadás során lavinaszerű förge- !népszerűségében érkezik el 75-ik előadá
teggé növekedjenek. A hárem rendkívüli'
val'. les.:, legközelebb a bemutatója. akarattal szaladt neki az előtte sikere
ünneplések és kihívások olyan sához. A „Mézeskaláca‘‘-ot egész héten
.1 fii-ewterimk az ád majd különös szaladó kocsinak, hanem mert el egészenazszokatlan
méreteiben nyilatko játsszák a bemutató kiváló szereplőivel.
érdekességet, hogy az első ünnepé felejtette, hogyan kell megállítani zott meg. amilyeneket a legnagyobb pre Vasárnap délután a „János vitéz"-t
lyes előadási maga a'szerző, Vincze a gépet.)
mierek is ritkán látnak. A kitűnő és nép játsszák.
Zsigmond, a Fővárosi Operettszin— A maga nyelve is olyan lassan PC-1 szerű szerző ezúttal még sokkal bonyo • A Magyar Színházban „A kék Haház karnagya fogja vezényelni. A
reg. mint egy rossz autó motorja. Be lultabb és boszorkányosabb vígjátékot way" című nagyérdekességii drámát
Nemzetiben Tolsztoj Leó „Élő ha széljen
irt, mint a Válópörös hölgy. A. meseszö • hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és
hát sebesen.
lott" cimü drámáját, hozzák, majd
vésnek páratlan invenciójával a vígjáté jövő vasárnap este játsszák. Szerdán és
nlána Zilahy Lajos „Süt- a nap"
— Tudja-e, hogy Simányi Máj i ki szöveg olyan olyan brokát-gazdagsá szombaton Hans Müller „Tüzek" című
cimü rigjáiékeit. Lássa, ura m öcsém, még c hét elején elutazik a Tát gával lep. meg, hogy a komplikált, és nagysikerű drámáját adják, Darvas Li
c: lesz ám egy jó darab. Valóiban, rába. Mihelyt a vízumot megkapja, mulatságos helyzetek végtelen során el- livel a női főszerepben. Vasárnap dél
olyan mint a napsütés, mint egy azonnal útrakel. A Pompadour kábult néző szilit© alig tudja követni a után Szenes Béla elmés vígjátékát, a
gyémántszem, mint egy harmat- százas előadásai után, ha ugyan csolekmény ördöngős szövevényét. És a „Holdvilág"-ot adják 3 órakor mérsékelt
csepp a magyar róna zöld füvén. A nem hallgat igazgatóinak, szavára. téma gyújt, elragad, mindenkit, érdekel. holyárakkal.
• A Pompadour 90—96-odszor kerül
Nemzeti Színháznak ez lesz a sláger Fedők Sári is elutazik, még pedig Mit tegyen a nő. lm megcsalja a férje!
darabja az évben. Ez már bizonyos.. négyhetes müncheni, pihenőre. Dar Szerelmi tanácsadó; de persze ezt a bra írzlnre a héten a Fővárosi Operettszínház
vas
Lili
meg
a
vidéki
színpadokat
A Vígszínház együttese a „Fogadós
vúros bonyodalmat, amelyet A hárem ban. Fali Lco világhírű operettje vonzó
áé' -í tanulja, ez azonban csak szük : látogatja meg. Lukács Paliról ép hősnője produkál, csak kevés nő tudná erejének és népszerűségének teljében kö
ségdarab, mert a tulajdonkéneni pen az vlöbb halottam, hogy. szer utána csinálni. És mindez olyan kacagta- zeledik a századik előadás jubileumához.
ügyben
tárgyalásokat tóan mulatságos, hogy a közönség még Vasárnap délután a Három gráciát, Le
darabot még hét lakat alatt őrzi a ződtetést
| folytat a. Nemzeti Színházzal, A csak
tisztelt cimü igazgatóság.
megpihenni som tud a nevetésben. hár Ferenc páratlan sikorű revű-operetttárgyalások most Hevesi Sándor A Hcnaissancc-Szlnhá: parádés előadás jét adják.
\ betegsége miatt megszakadtak, de sal áll ennek a pompás magyar vígjá
— Tovább, tovább.
• Az R. U. R. dominál a Vígszínház o
nem lehetetlen, hogy jövőre már a
műsorában is. A gépemberek hatal
— A Király most már több mint Nemzeti Színház színpadán fogjuk téknak a szolgálatába. Aknay Vilma, a heti
drámája minden esto a szenzáció
bizonyos,
hogy
Stoltz
Róbert viszontlátni Lukácsot. Igaz, no Burgtheater illusztris művésznője pezs mas
erejével
hat u közönségre, mely elragad
rMédi,(-jét mutatja be, a. Fővárosi . nézze, majd elfele.j em elmondani, gő, ezerszinü alakításai hódította meg tatva fogadja az érdokfeszitő, fautasztiOpcrcttszinház vedig Lehár Ferenc hogy Király Ernő hozott magával egy csapásra a budapesti közönséget. kus újdonságot és annak nagyszerű elő
A lo-Clo,'-jával jön, amelyhez persze , A mai lkából egy ayönyör ü szép Törzs Jenő már régen volt ilyen mókás, adását. A héten ötször kerül színre az
szöveget ir majd Harsányt ZsoZL elefán! csontbotot. Tes’vérek közi' szellemes, elragadóan vidám. Nyilt színi II. U. 11. Szerdán a Talfun-t iktatják
r ^iílfiííafti'
Pavllvi Béla is megért cgupár milliót. Hát ez a tapsok egész sora jutalmazta Bérem Er hosszabb pihentetés után ismét a játék
Aruiikos' cimü szatírájával kedves- bot most eltűnj Eltűnt, mintha a nő pompás kabinctalnWfását. Rendkívül rendbe. Szombaton az Ördögöt, Molnár
a. közönségnek, a Belvárosi föld nyelte, volna cl. Király Ernő mulatságos volt Sugár Lajos, llélh Mari Ferenc vígjátékét, adják.
' Gg Sacha Gintry „Fehér.., nem emlékszik még arra sem, hol anna, továbbá Várna" és Vargha Klári. • „MihályIné két lánya" 25-ödször.
huji.'i
«.
* A Bacchus éj. a Városi Színház nagyhagyta, sőt vakon hiszi, hogy
a
Bús Fevoto .László kitűnő vígjátéka,
gyönyörű bot egész egyszerűen, sikerű, hatalmas operettje uralja a kö- melynek minden eddigi előadását táb
i.V s>ofe- vetkőző Mt műsorát. Ma. vasárnap este,
mint ahogyan az awayalkák,
tak.
kirepült
a kezéből és eltün*
a# kedden, csütörtökön, szombaton es a ko- lás ház közönsége tapsolta, jövő héten
l„-IL. IVll.
tJl.l'U ÍV
'•> •
’ ’
” azért
. . ha
» \ valaki vetkező vasárnap esto ismétlik a diadal is ötször szerepel a Belvárosi Színház
végtelenben.
De
műsorán: hétfőn, kedden (25-ödször),
tud a bot eltűnése körülményeiről mas művet, Lábast Jucival és Környey csütörtökön, pénteken és jövő vasárnap
vagy rejtekhelyéről, rögtön jelentse, Bélával, a színház két iinnevfUf. vcr ’‘- esto. Szerdán a nagyszerű Feydcau-víggévet.
Tisza
Karolával
és
Szilday
Jó

Királynak. Egy marék dollótr lesz
zseffel. a páratlanul mulatságos kettős játékot „Nem csalom meg az uramat"
a jutalma.
adják, szombaton Szenes Béla legna
— De erre a hétre elég legyen. sel. Néró császár szerepét kedden és gyobb sikerű darabjának, „A gazdag
Sietek beteget lá'ogatn'. Minden szombaton Gábor József, nz Operaház lány"-nak lesz a 225-ik előadása T. For
népszerű művésze játssza.
színházban akad bőségesen.
rni Rózsival Franlolu Marié szerepében.
Vasárnap délután Szenes Béla másik
nagysikerű vígjátéka „A huta ember"
kerül színre 3 órakor, mérsékelt hely
árakkal.
minden este a.
• Az Andrássy úti Színház mulatságos
műsora n jövő héten minden este Ismét
lésre kerül. A „Hattyú Bösko", „A mama
miisora
keze", „Szabadságom katona". „Hogy
kell bánni a férfiakkal", „Pest" cimü
IHcdgyaszav Vilma
vj tanrónokkal
darabok, kitűnő tréfák és pompás magánszómok állandóan a legnagyobb tefNaav Endre
Salamon Béla
sz'ss
mellett vannak műsoron. Vasárnap
uj konfimnuokka
Mt teMia ban
f aucsuk -tál « ví DŐ
TwéK-ftöruf
sxdm.
9 ő^aftor. Tolefoni 65-54 I délután ugyanezt a műsort adják 3'í
« KAUCSUK -SAROK.
| órakor mérsékelt lielyárolrkal.

Szenzációs sikert arat
Terézköruti Színpad

TI

HÉTFŐ! NKPLO

Bndapest- M)M, M,rnJr &

nyel vÓBZOtt Dtlckílein (VAq^TT
• „A balga szűz" 50-cdszer. A legszebb
üroK urak lovon beniulatoti
z néjü Slraiihi Oszkár opor.'it, ninely
jövő liéLcn is ti .j. sfii b. tölti a Blahn
.ikorültebb volt, mint a ízmlorou*’’?
holiryi'k versenyedben a MTI! „n„„
Lujza Színház mu.;orút, szombaton 50-ik
nélkül állott ki. allegória szabadj'’1
tlóadásához i «Nézik, melyen úgy, m.ut
korlátáik szépek ő« me,.kapónk „ ■ ’
eddig, a bemutató kiváló szereplői KpA ^Vi‘rbócv.;r-l\'igui:n;',z; >;;u nóvond!?'
nck föl. Vnsárnnp délután Üákosl Jenő
tetíjeUSs Korgy-akorlatni külön inCÍ3
n. y sikerrel felújított népszínművét,
tést érdemelnek.
sémii.
"Éjjel MZ crdőn"-t adják, az ismert ki
2.
tűnő szercpo3ztásbun, 3 órakor mérsékelt
NSC-TTC 4:0 (l:o)
helyárakkal.
A másodosztály két vezető o-ve.liuu
• Telt házak n Pesti Kabarőbnn. A
uek találkozásából az NSC 4
Pesti Kubaié szei zaciós műsora estérőlgyőzelemmel
körűit ki. Spitz
cstéro tolt házai ut vonz, úgyhogy igen
bárom gólt lőtt.
csillaga
Kokon estéről estéro eltávoznuk a pénzÍí rl'J, anélkül, hogy helyet kapnának.
Kiadja:
A fényes műsorból Lakatos László: Pá
A „Hfflat Napló" lapkiailóvállal,t
Rfavorit csupatofi győzelmével végződött
rizsi Velence című darabját, Liptai: A
az első mérkőzés
kölyök című vigjátékát, Uarn'alh Imre:
Körséta a Fészekben tréfáját és Török
MTK- Törekvés 2:0 (1:0)
llozső; Virrasztás című nagysikerű <J>iI poro múlva az UTSE 11-ost ér cl, do
----------------------- -- — Igazgatók---------------__
rabjút em Ijük ki. Harasztiig Mid, Vir
Az új.-a kmd.’dő tavaszi futball-szozón fieisnor lövés.t a kapus rávelóssel védi.
tus Gusztáv, Itajna Alioo llársorg Ist oT.’.'ik '<•>,. rdekesobh mérkő/.ősének szín- A -íO-ik percbon Csontos védhető golt
ván, Dajbukrít Hona, Antal. F.<v,si.
Imije volt ma délular a Hungári-úti lőtt.
kacs Sándor, Ecrcnczi, Faragó Sári, T i- sportpálya. A Törekvés és a bajnokcsaVl, Na^mezo ucca 17. színi. A Fővárosi OnZ
FTC—33 FC 0:0
rett-Színház épületében. Telefónszám: 17-%
ráfih Jenő, Kövárg (jyula úgy a szinda P'-' taJál’mzása mindenkor a legkemé
A Ferencvárosiak a tavaszi küzdelmet
rabokban, m|nt s/élóflznninikkal napról- nyebb futballmérkőzések egyikét jelen
ElBadá, kaidét, filkilenc órakor
eldöntetlen credméuxiyol kezdték
mprn igen nagy sikert aratnak.
tette, ké:szeresen most, amikor a bajJ’ | ismét
• Kelet Mozgó (Baross tér. tol.: ,T. nokságon kívül a knzedelmok az olim meg, sőt hajszálon múlott,. hogy nem a
,
33-asok
kerültek
ki
győzteseik.
A
budaiak
142—09) hétfőtőtl szerdáig: ZJnf a szert- piai torna erőpróbáit jelentik A baj- !
lemről és n Csodagyerek. Csütörtöktől nok'-sapat régi lendületéből a téli pil enő a félidő közepén gólt értek el, de a bíró
Sólyom Janka,
vm űrnapig: Szt. Moritz démona és Aki alatt semmit sem vesztett, biztosan gyű-> ofscid címón érvénytelenítette azt.
Kondor Ibolya, Jankó Jlch Magda,
eltemette magát. Elö-d:iook hétköznap: zött r bár a Törekvés nem egyszer mog- I
Vasas—VAC 3:0 (2:0)
Petnei, Mbonyl, Papp, Somló, Kerék,
5—7—9, ünnepnap: 8—5-7—9 órakor.
gyártó Pázmán tá. Nagy Mária,
Jepetésszorü helyzetet teremtett, az MTK
_ Vívók indiszponáltan kezdték
ftrfMlrs un.A
mog
Holtai, Mátrai, Veér
• GrlfMh legújabb filmje. A 7.«>>nfálN v^lehno lerekasan helyt állott Már az a tavaszi második fordulót. A Vasasok
Grifílth ismét kísért, ismét eljött hoz- első pillanatokban kidomborodott a kék- állandó fölényben voltak és a 30-ik pere
A remeE februári műsor
iánk, ho r.v ámnlatba e sünk legújabb gne™* fölénye. F; sen, elevenen moz-, bon Roiner, majd Szontmiklóssy cgy-egv
fllmremnhén, amely felülmúlja nz öi,z-' gott az MTxv. s a bíró sípjele után azon- gólt érnek el. A Vasasok erőteljes játéka
Hz.es edd i alkotásait. A film címe: nel magához ragadta
a vezetést.
el-ő mcglept0 a VAC csapatát Jocke a bí
...........................
a..* Az
*_ _>.«
Izgalmas éjszaka. J/ mlmas, érdekfc-; negyedórán keresztül a Testgyakorlók róval össze is tűz emiatt s kiállították.
í’zltő, kloRborzongafó d -'nia 12 felvon s-i támadási-támadásra vezettek a 'Vasuta- Nemsokára
Lébi megsérülve otthagyta a
bán. Szereplői n lcgjcle-ebb színészek: j sok kapuja ellen, ami a 15-ik porcben pályát. A második félidőhen Jelűnek
M. Dalé, G. Denyss.\r. Henry Hull és eredménnyel járt.
háromszor
szaporította a Vasasok gól
F. Wundcrlco. \ Iladhts fitrn koncom
jait
A 15-ík percben Kertész TI. elöre____
hozza nálunk forgalomba az érdekes
a
’
.ist
Molnár
Opatához
juttatja,
aki
III.
kér.
TVE—Zugló 1:1 (0:1)
flm.if frakciót. Ugyané.-ik a Rádius je
Sz Bit litván
nagyobb távolságból a kapus melleit
lenteti mog a legújabb Jackle Coagan
Bár a Zugló alatta áll az Óbudaiak i
a
hálóba
juttatja
azt.
Almot is (A kis b> ’ óe). Mindkét Alin a
képességének, az első gólt mégis ő éri í Sj Ojym látaCorrin Szbd’dzban jelenik meg 29-ikéfől
A Törekvés nyomban támadással felel, el Sefcsik révón. A kiegyenlítő gólt Fül
uuKorkát
kezdve. A Badius nagy sikert ígérő Mandl azonban leszereli Pruha és Hal esek lőtte a második félidőben. Ezenkí
3mjel oló élénk érdeklődéssel néznek mos akcióit, Kropaesek pedig néhány vül a III. ker.-nek még egy 11-ose is mert a tiszta maláta
kivonatból készült
szakkörökben,
erős lövést szépen véd. Ezzel el Is múlik volt, do a Zuglóiak kapusa kivédte azt.
kiváló nyálk.!oldó
a félidő, szünet után pedig az MTK is
KAC-BTC 1:0 (1:0)
szer lehetetlenné
mét fölénnyel játszik s a
teszi n gógehurntot
Meglepetés
volt
a
BTC
veresége,
ügy
nyolcadik percben Braun komért
és a köhögést. Kap
látszik,
inkább
fáradságának
tulajdoi
rúg, a labdát Lantos kiejt! a kezéből,
ható minden jobb
nítja mai sikertcleuségét, mint ellenfele
ami a résen álló Opafálioz esik, ami
üzlotben,Gyártja: a
jobb klasszisának. A gól Norik fejeséből
ből az MIK második gólja esik.
.» 28-ik percben esett.
A
mérkőzés
további
ré-szo
már
csak
J
Schwartz
Győző
Budapest
korlátbajnoka
□őadják „Túlsó parton** cimü darabját
mezőnyjáték volt.
A BTC vasárnap délutáni versenye
Hascnclever a híres expresszionista
első erőpróbája volt tornászaink olim
UTE-UTSE 3:9 (1:0)
drámaíró I’e-tro jön ó.-i előadásokat fog
...
> izmi
zíri
piai tw.erv!':o«vmjK.
srerorlfeének. zv
A A.1U111
Klotild-utcai torItt tartani. Ha enolevor a német expresz- , _ njátJ,a~;i3,lkhnn játszó csapa fok I r.atermet megtöltő
közönség
-------- --------Szalui és
. ..............................
’ *kíváncsi, ez
Kziuuistúk egyik vezére rendkívül érdo közül az UTE állandó fölénnyel, nagy; Párthy
találkozására volt
kos egyén is-'g is. A színészgyorckből technikával hengerelte le nem méltó el-i azonban az id'n is elmaradt. Pásthy
filmszínész lett és a dini 7 ín észétből egy lenfelét. Fogl TI. helyét tartaléké tókos kémeidül 'm miatt nem indult, STaiaj
merész lendülni tel ugrott o legszélsőbb s'áronéit. Szidón a ÍO-ik percben 2' mé- ’ pedig csak Pástliyval egy r. rfkart a
É*
irodalmi irányok zászlótartójának. Ila- tőrről a vezető gólt rúgja, amit a má versenyen részt vonni. Schwartz Győző
gcnolevcr budapesti látogatásával egy sodik félidő 18-ik percében rz ugyancsak < (VÁC) csak nehezen tudta a bajnoksá
‘-!í
előben Baló Elemér es Fas-^ry János, tartalék Ányos kettőre szaporít. Néhány I got megnyerni, mindössze 1 pont előnyt
Hasonelever exprostz-on izmusa-ak ma
gyar hirdetői előadni készültek lia:onólovor „Jeuscits** című munkáját. A né
met drámaíró látogatása valamilyen ok
ból kifolyólag mogbiusult. Aahogy értoPiilünk azonban, a jövő hét folyamán
Husonclover mégis l'e. tro jön és eleget
VII, ERZSÉBET KÖRÚT yfsm A Royal Sitiid Épületében
lesz egy hungvorsenyirodával szemben
'*•*
Igazgató: Mjváry Ferenc
k öt eleze Itségón ok.
Ifljjl
Ily körülmények közölt újra aktuálissá
vált a „Jrnsci/V előadása. Megkérdez
Minden
est
a
9
órakor
a
februári
műsor
tük Bnló Elemért, hogy mit tart a „Jensoits*‘-ről és milyen formában fog itt
nálunk a világhíres darab bemutatásra
Haraszlhy Micl felléptével
Pártos Gusztáv fellópióvel
korülni.
— Egyik legérdekesebb munkája Ha•onolovernek a Jciisoits, — mondotta
Baló — melyet Bdcs .1. Endre fordított
Irta: Lakatos László
magyarra a „Túlsó parton" címmel. Ha- •
lonclevur sajátságos felfogását már a ta-1
v.'ily előadott ,.Emberek- című drámája
Is hű kénben tárta elénk. A „Tid.ió pur-\
Ion" még erősebb és ólénkcbb körvona-1
iákban mu’atja meg az igazi HaseucloFort és az igazi expresszionizmust
legolcsóbb napi árban
*
— A tulsó parton magyar előadásában
VlrágtiJenő
még díszletekkel som fogjuk zavarni a
hatást, amit nz alakoknak kelteniük kell.
Vili, Oyulay Pál ucca U
4 si'npaú teljesen < n
a sdncszé l
Jtm*,ikal randitera fogorooti
!/•»:. KíJíjcüen körfüypöny döfi fogjuk \
rtndelCintiift
rljdtszani a „Túlsó parton" huszonhat I
Vlrágh Jenő
Beiegh Beby
'dvniiiisut, hasonlóan az antik színpaduk
tPHszeriisi'uchcz. Még bútor sem lösz a
cZÍiST SALVARSAM-OLTAS. - Rendelés egísx nap
rzfnpadon. csupán az egyszerű pódiu
RAkórzi-úr
I. phi, 1. Pót...-,.., .--pyh-n.
mon játszunk.
Pártos Gusztáv
Dr. Erdélyi Gáza
— Ez nz első darab Magyarországon,
unit pódiumon adnak ölő. Ami az előidás szenzációs oldalát illeti, jlyén U
««S<
nMram n huszonhat felvonásos darabnak ,
Bársony István és Dajbakáf Hona
nahat,
kendMei anntatnomUaltaf és égvén
i
vak két s.--.erdője van. A „Túlsó pnr-!i
Fór'ndozö:
vendágfellöptével
n/ftdzafi
tnHHekoH
dús
választékban
kap
Zonei vezető:
on- o.-yetlon férfiszerepét ón fogom iát- L
hatunk budapesti, legalább kétszobás lakással
izanl, n másikat két ínon kitűnő nátnl '
bíró Iőhérlők, délután 2- fi óráig Fomogs*
MdMnAl, Budapest, IX, üllői út 41. #jw.n,
.’lrésznb tanulta be és hogy inolyik
fdlds mt 9. adó, udvsrban (NagykönH
’o-ja Jú’-znnl :iz még a jövő titka. Az
berg A.
úőndás cpj, i ként teljesen attól fö-g.
Komédia. Irtai TSrBk Ralid
Ladára iffvöksSii"
wgv Hnaenclevor mikor érkezik Buda '
Sofdro. Mi készen állunk.

N, P.MSJW/WPJ

SPOR1

futballmérkőzések

Vidám-Színnad
BéKeffy-Boross
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