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HELYESVÁGANYOK
A kegyelmes, méltóságos, nagy- 

:ságos, tekintetes, nemzetes és vitézlő 
(politikus urak hosszú hónapok ál- 
•datlffn pártvíszílyai után végre ke
zet fognak. Nincs becsületes ma
gyar ember ebben a hazában, aki 
tnc örülne a megegyezésnek, amely 
az első lépés a béke és az ujjászü- 
ielés utján. Hónapok óta tárgyaltak 
a politikus urak, hónapok óta ta
nácskoztak, soha, egy porcig som 
tudták elfelejteni pártérdekeiket és. 
személyi törekvéseiket. Az első al
kalommal, amikor összejöttek és 
meghallgatták az án látni képviselő
jének jegyzékét, amikor végre vala- 
há.ra minden párt és mindegyik po
litikus engedett valamit a negyven
nyolcból, az első alkalommal sike
rült a mc. egyezés.

Nincs itt az idő, hogy’ -vizsgálhas
suk, mért nem egyeztek meg előbb, 
mikor mar régesrégen nyilvánvaló 
igazság, hogy az országnak békére 
van sürgésen szüksége. Ezt a 
törtem iii'ó fogja viz.Agálgalni, mi 
csak boldogan üdvözöljük azt a 
kormányt é-, azt a k-ormányelnö- 
köl rki előli végre megnyitnak a 
nyi!'.:'; kapui. Nagy feladat vár erre 
a kormányra és erre a kormány
éi nők re. Soha az országnak nem 
volt sziik eg. nagyszerűbb férfiakra, 
ni int most, mert ezer e-ztendő ne
héz veszedelmei között soha nem 
forgott az ország ekkora veszély
ben. Sokat, rengeteget veszítettünk, 
de sokat, reng leget meg is ment
hetünk és most gyötrelmes hóna
pok után, helyes vágányra került 
az ország vonala.

Az. a férfi, aki a mozdonyt vezeti, 
fiatal, lelterős ember, aki már a régi 
magyar parlamentben odamondo
gat a a hatalmasoknak az igazsá
got. Viláí.éle'ében ellenzéki poli
tikus é.s ellenzéki újságíró volt, 
tudja, mit jelent az elnyomatás és 
a szatbrdsá.g, ismeri a becsületes és 
a hazaáruló politikust, ettől a mi
niszterelnöktől mi nem féltjük az 
országot és az ország egyetlen be
csületes polgárát sem, legyen bár 
az illető izraelita, avagy mohame
dán. Mert ez. a miniszterelnök tudja 
6$ tapasztalt:', hogy a kejcsztény 
szellem elsősorban igazságot és meg
értést jelent, igazságot a becsületes 
emberek számára, de könyörtelen 
megtorlás; a gonosztevők és árulók 
fejére. Ebben az onszá bán min
denkinek ina-!> arna'k ke.ll lonnic, az. 
ország évezredes keresztényi mivol
tát. amelynek alapjait Szent István 
királyunk fektette le, minden ma
gyar embernek kötelessége megvé
deni és továbbfejleszteni.

Tudjuk, hogy Huszár Károly mi
niszterelnök értelmezi a keresz
tény nemz ti szellemet, Imijük és 
vele érzünk, nehéz innni újában se
gíteni akarjuk és a maijyarok iste
nének áldá-át kérjük, hogy ez a 
munka javára váljék az országban 
szegénynek, gazdagnak, grófnak, 
ntwwínw'n ’k fiatalnak, öregnek, 
mindenkinek.

Az antant elismerte 
|a Huszár-kormányt 
Ma teszik le az esküt a kormány tagjai — A keresz- 
t£nv blokk bizalmat szavazott Huszár Károsak

Budapest, november 23.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) 
Hosszú és fáradságos munka után, 
a magyar politikai pártok párlszen- 
vcdélyén felül buzgó nemes haza
szeretet győzelmével szombaton 
este létrejött a megegyezés és Hu
szár Károly dezignáll miniszterei 
nők megalakíthatta kormányát. 
Már-már reménytelennek látszó po
litikai életünkben az utolsó perc 
végső pillanatában győzött a ma
gyar erény, a hazának, jövőn kitek 
szerclete, amelynek oltárán — sze
gezzük le - minden párt meghozta 
a maga áldozatát. Csak igy, csak az 
áldozaikészségnek ezzel a mértéké
vel tudták megvalósítani a pártok 
az antant óhaját, — amelytől pedig 
most jövőnk függ — a koncentrá- 

Iciós kabinet létrehozását

Huszár Károly Clerkuél.

| Huszár Károly dezignáW miniszter
elnök, miután szombaton este a kabi- 

j net listáját a pártok közös megáHa- 
' pótlással összeáltdlották. vasárnap reg- 
, f/cf tiz órakor megjelent Sir Georg 
\Clerknél. X miniszterelnök körülbelül 
I háromnegyed óra hosszal volt az an 

lant meghatalmazott jánál. Referált 
.neki az utolsó tanácskozásokról, a 
I pártok végső megállapodásáról és 

l elébe terjesztette a’ összeállított mi- 
| niszteri listát.

Sir Georg Clcrk örömmel vette tudó
in:'a i] a pártoknak ezt áz óhajtott 
megegyezését és kijeié-tette, hogy

Huszár Károly mtafaxfreelnök- 
.oégc ellen és az elébe terjesztett 
kormány-névsor ellen semmi ki
fogása nincs, ac ánláot elismeré
sét ez a kormány meg httíju kap-si.

Huszár Károly hétfőn délelőtt ismét 
j felkeresi Sir Georg Clarkét hogv meg- 
, kapja tőle — minden v alósziniiség sz.“- 
; rint —• írásban is azt a nvila+kozaot. 
amelyikei az ántáiU a Huszár-kor- 
kormányt elismeri.

Huszár ezzel a nyilatkozatta ma 
délelőtt felkeresi Friedrichel. $ ha le
het. még a déli órákban összeül a régi 
mtafestertanács. amelynek ke/’ be Hu
szár letesa az esküt. l’tánna az ui kor
mány tagjai esküsznek ás az esküt 
Huszár kezébe teszik le.

A keresztény párt bizalma 
Hanzámak

A keresztény hlokk elnöki tanácsa 
vasárnap délelőtt értekezletre jött ősz*  
sze, amelv több óra hosszáig tartod. 

liustár KMűf való látotfa-

| tósa után egyenesen az értekezletre 
j ment és referált az eseményekről.
j Az elnöki tanácsban eleintén kifo
gások hangzottak fel a kabinet sze
mélyi összeállítása ellen és egyesek, 

i különösen Bárczy István igazságiigy- 
I miniszterségét és Peucr Károly népjó
léti miniszterségét kifogásolták. Hely*  
leienifetkék, hogy ismét szociáldemo
krata kerül a népjóléti minisztérium 
élérc és hogv a mimkásügyi miniszté
riumot megszüntették. Huszár Károly 
kijelentette, hogy a személyi meg*  
egy esésen nem lehet változtatni, mert 
azt az összes pártok kiküldöttei elfo
gadták. Ezután az elnöki tanács

hozzájárult a koncentrációs kabinet 
meg alaki ■■'.-■ihoz és egyhangúlag bi- 
za'mal szavazott Huszár Károlyira k.

Vj ál amiltkárok.

A k ereszén ypúrtok a részükre fenn
tartott állaintilkári helyekre, — mint 

> hiteles forrásból értesülünk — a kö
vetkezőket jelölték: a miniszterelnök
ségi államtitkárságra Karafláth Jenő 

I jelenlegi belügyi államtitkárt, az igaz- 
légügyi állam titkárságra pedig Tcut- 
Inády Nagy András ügyvédet A bet- 
’ ii.gyminiszleri államtitkárságot a nem
ized párt tagjai sorából töltik be. még 
| pedig Ábrahám Dezsővel.

Ellentétek a Nemzeti Pártban.

■ A Nemzeti PártOxvn már hetek óda 
| bizonyos ellentétek. kisebb-rragvoblb 
! súrlódások merültek fel. Ezek most is
mét mcgélénküf r'k a pártban a régi 
fiiírj’i'Ucnsé.'pek és a volt polgári pár- 

j iiak közölt. Remélhető azonban, iiogy 
az csak a helyzet okozta idegesség 
eredménye, amely most már cl fog 
múlni. Egyébként vasárnap este fenn 
iárl a pár'körben llcinrich Ferenc 
kereskedelemügyi miniszter, akit za- 

, jós ovációban részesilelle/k.

Jelölések a Terézvárosba').

i A Terézváros ké kerüielóben. a X. és 
XI. kerületekben vasárnap jelölés volt. 
A XI. válaszkíkerületben a polgárság 

.népes gyűlést tartott Totnay I.ajos ny. 
j államtitkár elnökiésével és Biró Henrik 

indítványára a kerület képviselőjévé 
egyhangú lelkesedéssel Hegedűs Lo- 

jrántot jelölték. Hegedűst ma küldött
ség kéri tel a jelölés elfogadására.

i Terézváros tizedik választási körze
tének mintegy két-háromszáz választója 
vasárnap (Welőtt jelölő-gyűlést tartott 
.íz Újságkiadók Otthonában*  Testületi
leg vonultak ki a terézvárosi kiskeres
kedők, a kisiparosok, az újságkiadó 
tisztviselők és egv-éh szakmák. Kovács 
Antal ny. kúriai biró korelnök nyitotta 

' iu«g az ülést és Hajós dr. pártelnök

‘lelkes bevezető beszéde utam a<z egybe
gyűltek óriási lelkesedéssel Sümegi 
Vilmost kiáltották ki a VI. kerület 
tizedik választókerület ké-pvisclöjelöft’ 
jóvá.

Hivatalos jelentések!

A mai nap fontosabb eseményeiről 
a következő jelentéseket adták ki:

A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Huszár Károly dezignált minisz
terelnök ma délelőtt közölte Sir 
George Clerkkel a pártközi kon
ferencia tegnap esti döntését és a 
kabinet tagjainak névsorát

A párt közi konferencia tanács
kozásairól szőlő jegyzéket hol
nap fogja Sir George Clerknek 
átadni.

•

■ A Magyar Távirati Iroda jelenti:
! .A keresztény nemzeti egyesülés

, pártjának elnöki tanácsa ma egy-
i hangtilag elfogadta a pártközi

konferencia határozatait

magyar pártÉkí
Baák Ferenciül—Károlyt mihályig

. A szerencsésen elsimult politikai zűr- 
zavar után jól esik visszatekinteni azokra 

i az idök/re, amikor a pártélet harcaiban 
i nem kicsinyes érdekek kerestek érvénye- 
, síilóst, hanc-m nagy eszmékért és elvekért 

lc’J;e?edő Vfilönbözfi pártok mérkőztek ax 
i érvek nemes fegyvereivel.
! A parlamenti pártélet nálunk — a sző 
I nyugati értelmében — tulajdonképpen az 
| alkotmányos éra helyreáll Hasával ‘kazdő- 
■ dőlt.

A koronázást követő vákasztúsoikon a 
nemzeti aknrat a fejedelemmel való 

' ő.-.zinte kibékük’sl szankcionálta és mind
össze hét függetlenségi párti képviselő ke- 

| riilt be az uj kópviselőházha. A kor- 
j mánvzó Deák-pártnak azonban egyre ve

szedelmesebb ellenfele támadt a Tisza 
Kálmán vezzdóse alatt álló balközépben, 
amely kormányra jutásakor a szabad- 
clvüpárt nevel vette fel és azóta közel 30 
esztendeig döntő befolyást gyakorolt az 
ország inléz>é.<d en. A ny-olcsanAs évek 
idején Sailágyi Dezső és Appoayi Albest 
gróf kettős veaérsége alatt az egyesült 
ellenzék lépett sorompóba és parlamenti 
életünk legszebb lapjaira tartoznak e párt 
nagysezrii küzdelmei az országgá ülésen és 
a delegációban a magyar nemzet jogaiért.

Még az egyliázpolitikai harcok előtt 
Szilágyi Dezső feladta ellenzéki álláspont
ját és az egyesült ellenzék (gúnynevén 
habarék-párt) nemzeti párttá vedlett át, 
amely számban ugyan mindig gyöngébb 
volt, nwnt az egyTe .sokasodó független
ségi és 48-as párt, (le jelentőségéiben túl
szárnyalta azt, mert vezérének és kiváló 
poHtiusainak erőt ostnwna az értékes kon- 

' . essziók egész sorozatát csikarta ki kato- 
‘ nai téren Bócstől.
i Az egyházjiolibikai harcok kellették 
| életre az országgyűlési néppártot, mely • 

polgári házasság eltörlését irta zászlajára, 
de utóbb apró-cseprő kormányzati kérdé
sek hirdetésében menüit ki programmja. 
Még jóval előnh .1 twzaeszlári vérvád ha
tása alatt • antiszemita-párt hó.fit.4t a Du
náidul 5—fi kerületet, <le csakhamar 
nyomtalanul letűnt. Legtehetségesebb 
tagja, Vadnag Andor átment a szabadiéi.-ü 
táborba és attól fogva az antiszemiták 
kisded csapata szertehuHott és egv uj vá- 

| lakáson már ki som bontotta lobogóját.
Az egyházpolitikai harcok alatt indult 

| tneg a függetlenségi és M-nsápért bomlási 
i folyamata; Ugrón Gáborék megahakitották 

a 46-<m pártot, amelv a&snhan sohasem 
1 tudott versccjro kaim • k*kaá
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•épszorCtségcvel. A sjwbidnlvilT’ái tból ki
lépett puroszoh ős a BúnITg Dexsö A Mai 
alapított Ujpárt szereplése rövid é’rtii 
vöt, de Kossuth Ferenc haaalérésével 
mind arÖM- bé lesz a függetlenségi i-ail 
és íuiutáu Tisza futván híres ugrói levele 
dián Apponyi » függd lenségv •; ke.: csatia 
knzoii, az 1963-ikd választásodon ekniienta 
ris erődet nyi’atkozott inog a nemzeti 
akarat a függetlenségi eszme íiebett s a 
szabadelvű pártot elsöpörte, inaid később 
• darabont korminv próbáTkoactl .1 ha
ladópárt siketetőn megszorv*  ésé',-eL de 
az akkor létesült koalíció és benne a; 
Alkotmány-párt vele szénben uralomra 
keriilL

A koaHciő Iwkása után fifftu-’n-7 ' ó-rnrirt/ 
KároTv a régi szabatlehüpárl romjain 
megszervezte a Nemzeti Munkapártot, 
ara elv óriási töb! séggel került ki a vá
lasztásokból és céltudatosan xésnt'ttc elő 
Tisza István újabb kormányra jut .sót 
nse’v dicsöveinek tetőpontiira emelte. 
A háborúi an bevl’>tt szcrencsé’l. n fordu
lat óta azonban a hatalmas párt c.’.vre ve
szített jelentőségéből és Kóu aiip Mi á ynak 
már nem volt nehéz Biayá! :>z r; j.idni az. 
ország gyeplőjét és be’eso-i-J'.ni a ka- 
hisztrófái's féiTadalomba.

UJindischgraetz herceg
epülőgépen Budapestre főn

IQ ■irácsonykc.r meyletennek emlékiratai

Fördalflt előtt üTíhg ügy
Lattané állam’itfcái’ sre- 
rfijja UJ - te?taf t 5 bi- 
acíySíé'íck Aárt allén

-— .4 Hétfői Napló tudósítójától —

Kémkedő 
filmszinéssnő

W románok ba útnjje börtönben

A rendőrség t. bbtlieti nyomozás 
után letartóztatta Szentmlklósi-Zajos 
Lili filmszÍBúsznőt, akit kémkedéssel 
gyanúsítanak. A szí nésznő, aki a rend- 

I őrségen, dacára a beszerzett bizonyité 
koknak, mindent tagadott, semmit sem 
akart arról tudni, hogy a románok bu
dapesti megszállása alatt á'l hm titkokat 
<h egyéb fontos cs bizalmas dolgokat 
adott a románok ttidomúsáia és ineg- 
bizúsból kém kodé M is számukra. A 
filmszin.hznő állandóan román tisztek! 
társasága bán, volt, autóin naphosszat a 
belvúro'i divat üzletek elé- vilié őt, ahol 
szolgálatai fejé! "ii kapott tízezreseit 
fektette c.svxk.s prémekbe és
toalettekbe. Zajos Liii azonban nem 
sejtette, hogy r csakugyiux zajos he- 

| tekbein a del-’ktivok állandóan széná
méi tartják, minden lépőét megfigvcTk 
s hogy a szeparéknak. —- amelyekben 

Ipezsgös dáridékat rendeztek - - színim 
v.m- Miala'lt ömlött a pezsgő és 

iilt a mámor, Szcntmiklósi- 
Lili elmesélte a szerzett titkokat 
detektívek hii- -''esen lejegyezték;

A forrtrix nm kitÓr»s*kör  Sárospa
takról unión Svájcba m-’Ti’kj't Win-
lischgraetz Lajos herccj:

narchia utolsó kii'ü.iYi
volt Mn«' le—’m irt in
jának, dr. fíácz Jenő ügyvédnek, fogjál kozni

amelyben közeli megérkezését je
lenti be

X herceg november 18 án, hat • aj ul Whi<lischgraetz herceg.
,után Zeppelinen Lindenauból Berlin

be érkezeit. Itt az VI’. íciívcég kiadói
val folytat tárgyalásokat emlékiratai-
nak könyvalakhan való mc ,’ielentc- 
lése iránt. A memoároknak magyar 
kiadása is lesz. A kefelevor.at Buda
pesten már várja Windbchgraelz. hét’ 
cégét és a karácsonyi könyvpiacnak 
egyik érdekes újdonsága lesz a politi-

kórházainkat, amíg az alkun es a fő
város abban a helyzetben nem lesz, 
Iwx/y a nagyrészt küWökh élolinicikke- 
ket önmaga is be tudja szerezni. 

Nagy bajok vannak a fűtés terén. 
Emberfeletti megérő1! lel őssel sikerül i 
kórház o.............................
annyi fűtőanyagot hizJ.osilani. amenv 
nyíre a kórháznak szüksége van, de i|jy 
is minden negyvennyolc órában be
állhat a katasztrófa és a kórház min
den fűtőanyag nélkül marad, sőt | Lilinek egyébként 
a betegek élelmezését som tudják el*  
k.'-ziteni. mert összesen kétnapi fűlő- 
anifag áll rendelkezésre. Arról nem is 
J eszé-lü ... .. "
de lej’.öbb salakot adó szénnel 
beérniük.

A kórházi halálozási arány a 
esztendőhöz arányitva, mintegy 
minchárom százalékkal javult.

, október végéig 1440-an haltak meg a 
kórházban, ez év október végé'? csu
pán 10ö9-en.

A proletárdiktatúra elkergette a ki
tünően bevált és kiképzett ápolónőket, 
ar apácákat. A kedves nővérek nagy
részt külföldi állampolgárok voltak 
visszatértek ha-ájukba, ahol talán job
ban méltányolják humánus tevékeny
ségüket. A diktatúra bukása sem hozta 
vissza a kedves testvéreket s helyettük 
a;. s| 260 világi ápolónő szorgoskodik 
a betegek körül.

Az. orvosi állományban változási ho
zott a kommiin bukása. Szőllös Henrik 
dr. alorvos, aki a diktatúra alatt a 
közkórházak központi igazgatója volt, 
távozott a kórház kötelékéből. Vele 
együtt még hat orvost bocsátollak cl. 

Mindezeket a viszorrtagságokat azon 
bán a betegek nem igen érzik, leg
főbb és legveszedelmesebb baj e pilla
natban a szeninség, mely ha rövidesen 
meg nem szűnik, teljes csőd elé viszi 
nemcsak a Rókus-, hanem a székes
főváron összes kórházait is.

SaiiciAt Lengyelországhoz
csatolták

.4 Hétfői Napló tud'.diójától. —* 
/

kaila# teljesen briifenles államférfin 
közlése. Az emlékirat tartalmazni fogja 

aki a m-">- a forradalom előtti politikai intimilá-
rs lá'y feneke Sf>f;a( a közélelmezési kérdések-, t é$ n 
’ jóba rá!-- herceg bécsi és svájci működés t ős 

ügyednek, foglalkozni fog Karoly volt király 

svájci szómüzetcsévcl.
E hét végén Budapestre érkezik

Minthogy az 
osztrák és cseh hatóságok nem akarják 
a herceg útlevelét láitamozni és nehéz
ségeket támasztanak a visszatérő her# 
cég utazása elé. Wlndischgraelz herceg 
< ^határozta, hogv Berlinből repülőgé
pen teszi meg tíz utat Budapestre. A 
repülőgép a Rákos mezején fog ki
kötni.

Irtául annak, hogv nem szökött meg 
Budapestről. amint azt róla egv edil.ip 
megírta. Fényes László nv?;kérd:/.!<• a 

1 oetekiivfönököl. nogv igaz e. hv-v eb 
lene súlyos gyamií'kok in riliick fel, 
imrt ’i't'/.z Karoly ir. főtanácsos clne
vette magút és kijeién' He. hogv Fé
nyes ellen semmiféle n> oinozás nem 
folyik s az illető estilap híre merőben 
fantázia. Múltkori kihallgatásakor 
azonban néhány kérded néni lisztí/’ 
íak s erre vasárnap délelőtt Fénves 
László készséggel adott tanúként tör
tént kihal'/'alásakor felvilágosit. >t.

A hét folyamán, ha a nyomozás si
keresen halad előre, bcköve:k-'z''.clik 
a várva-várt eredmény és a már eddig 
is fogsú bán lévő gvanusilot'.akra po? 
zitiv formában fogják ráolvasni bii- , 
nüket.

Í3í4?*g|

Mostanában megint nagy titokzalos- 
lággai kezelik a Tisza-ílgv nyomozási, 
zárt ajtók mögött történn--k a kihall
gatások és sok jelből arra lehel kövei’ 
keztetni, hogv a 1-egközclcbm napokban 
fordulat történik az ü.gvben_ Ma dai- 
elöli is fontos tanácske.-és volt a rend
őrségen, amelyen részt vettek Nagy 
Károly detektivfőnök, Dorning Hen
rik főtanácsos, a büi.i’igvi osztály 

vezetője és Szrid'ión Dezső itr. rendőr- 
■kapiiánv, az ügv előadóija. A tanács*  
kozás tárgyáról természetesen nem in
formálják a nvilváncsságol, nem vá
gunk azonban eléje a dö; tő fontosságú 

nyomozásnak, ha megírjuk, hogv nem 
annvira fordulat várható, amelv ne
ves személyek letartóztatásával fog 
járni, mint inkább döntő eredmény. 
amslv az egosz nyemozásra kihatással 
lesz. A rendőrség még hetekkel erelöM 
ki akarta hallgatni I-aehnc Hugót, a , 
Károlvi’kormánv földmi)r’ésögvi ál
lamtitkárát v mert Laehnc fizette ki a 
ka-tonalanács tagjainak a tízezer ko
ronákat. Az államtitkár időközben j 

Ausztriába utazott, ahonnan eddig még 
nem jött vissza. Minthogv kihallgatása 
a nyomozás szempontjából igen fontos, 
intézkedés fog történni, hogv Lacimé 
Hugó miel~'>b jelentkezzék Buda
pesten.

A vizsgálóbíró előtt szombaton szem
besítések vo tak. Ez aJkalommal Kéri 
PáJ ellen újabb tanuk igen terhelő vab 
lomé sokat tettek. A főkapitányságon a 
letartóztatott Puszta -Gazda Jenő volt 
hadnagy telt terhelő vallomást Szlanti- 
kouszka Tibor ellen. Elmondott a, i»ogv 
együtt ültevk az Andrássv úti Wagnert 
vendéglőben s »z alkalommal Sztany- 
kovszkv ereket mondott

-— £n meg tudnám neked mondani, 

hogu kik auilkolták meg Tisza Istvánt.
Egv fővárosi gyógyszerészt valaki 

névtelen levélben feljelentett, hogv lég. 1 
jobb barátja Fogánv Józsefnek és a | 
gyilkosságról mindent tud. Kiderült I 
hogv a pvógvf zerész m :sak n»m is; 
ismeri Pogányt. G'írtner Mór ellen ma 
ismét jelentkezett egy tanú, aki látta 
öt. a zöldkalapos, gummikabátos em*  
bért, amint 1918 október 31-ikón, a1,..,,, ,w 
Roheim-villa-lépcaöjéröl három 3no’gramm*  téjl'én rizs................................
veres katonának intett, hoQu jojie- liter kakaó: szombat: másfél deciliter 
nek lel.

Megjelent ina délelőtt a delektivfö , Fontos körűim ''nv, lm-'v a missziók I 
lökné*  Fingsz László ia. eleven cáío- i eiubenbaráli akciója mindaddig segitaa

slait a Sfekus-Iiöíiifc 
«« mUsxiók élílmiszar seglíBé^e
- Jcvui a h’üáios'sl slatlsstixa

— A Hétfői Napló tud ősit óljától. —

A szállítási mizériák, a termelési 
nehézségek és egyéb akr- kevok Bu<la- 

I pestet is. vala-niní Bécset es a volt 
i monarchia töh'bi nagy városait ka
tasztrófa fe’.é sodorják. Legelsősorban 
a közintézmények sinvlik meg a kellc- 

• mellenscgekel, a kórhú-ak. a gyárak 
és egyéb üzemek, azonl an a főváros 
egyes lakója is ki veszi részét a szén- 

j hiányból és a többi kellemellenséRbői. 
j Munkatársunk felkereste Budapest 
egyik legnagyobb kórházát, —- a 
Rókus kórházat — ahol személyesen 
győződött meg arról, hogv milyen 

l keserves az élet a kórházban, ahol a 
Leiegek amúgy is rililt idegzete meg 
nehezebben tud megküzdeni a jelenlegi 
helyzetből fakadó nehézs’g-kkel.

| Az élelmezés terén örvendetes javu
lás észlelhető. Nemcsak mn-i i a táplú- 

,iék kielégítő, amit a kórház ad a bete
geknek, de a különböző antant-missziók 
segítsége is olyan bőst ges, hogy a 
betegeknek nincs okuk a panaszra. 
Az amerikai gycrmekscgétgző-akclő 

[például e h ten a következő póllások- 
|kal járul a tizennégy éven aluli JTvot- 
Imekek és a gyermekágyas nők kórházi 
élelmezéséhez: Hétfő: 300 gramm lei- 

|ben r\7>‘kedd: másfél deciliter rántott 
leves, 300 gramm babfőzelék, 50 gr. 
fehér ketiyí’-r; szerdi: 250 gramm mór- 
7-sás mefll. egv deciliter kakaó; csü

törtök: <300 gramm reszrlt tészta tej
ben, "5 gramm fehér kenyér; péntek: 

másfél deci-

I

(bableves, két darab rscmlyezomhóc. 
Fontos körülmény, hogy n mi.1

......................D....................... —- - » Iá 
z kitűnő gondnokának naponként I

orgiát 
Zajos 
s a 
az elmondottakat. A románok kivonat*  
ása irtán Lili kisasszonyt letartóztatták 

;és szombaton d-hilán át! isérték az 
áHamö.jyészség fogházába, ahol a 
vizsgálóbíró ina hirdette ki előtte a 

j letartóztatását elrendelő végzést. Zajos 
több púivá társnője

van, akiket az elmúlt háton szintén 
■ kémkedés és más AHamclIenes cseleke-

ii'.-k. hogv a legkisebb kalóriáju. 'delek miatt letartóztattak. 
.............................................. Leli

Newyork, nov. 23.

(A MTI. szikratávirata a csepeli 

rádióállomás utján.) A Neivijork 
Timesnek jelentik Párisból: A bé

keértekezlet véglegesen eldöntölte a 
gaiiciai kérdést az angol-lcngvel 

kompromisszum elfogadásával, a 
melynek értelmében kengyelország 
Galícia felett a népszövetség ellenőr

zése mellett huszonöt évre mandá

tumot kap. Ennek elteltével a nép
szövetség fog Galíciának végleges 

sorsáról dönteni.

PécsrSI kiutasít ák 
az iiíegeKe&eí 
fíelgrád, november 21. 

(Laíbabi Távirati Iroda. ) Pécs 
rnl az idegeneket ki.uta itják (?) 
Ez az intézkedés eddig körülbelül 
nyolcszáz embert érint. (MTI.)

I

Tiston! losnond

Róma, november
é.-l MTI. szikratávirata a csépelt 

rádió-ál lomás utján.) A „Giornale 
d'ltaJia" értesülése szerint Tittoni való
színűleg lemond. Példáját két minis:- 
tertársa is követni fogja.

NYiLTTÉi?
FAZ1SC tó?

Nincs még háaíb^zátja i
- agy kevés fe fütöan/a ja

FRA
Akkor íies-

■> s<n, vegyen
* ■■■■■. 

dalmazott
■W tlötflW kái»-
J*‘“ bút, mely aMl _ _ _____

loghaizriosebb taázlbartí!
Gyorsan hevít, gyorsan melegít. fio»« tfizelöanvagot 
takarít meg és minden kályhára alkalmazhasd. Kapható 
FrankAndor
és minden jobb vaskereskedésben. Te;.: 33—tű.

fiz Ernst-Muzeum aukciói == BliOAF'EST -——~ 
Különféle gró»i és más magánbirtok*  
bőt származó műtárgyak, mint 
régeik kópék (Bohm P., 
Kaulbach, Kauffmann H., 
Mészöly, Munkácsy, Pállik, Viniegra 
nt.b.) aqusrrllok. miniatűrök. 
Iónok, fajáneoak, bronzok, 
a> any tárgyak, 
mübútorok stb.

KIÁLLÍTÁS:
919 november

AUKCIÓ:
1019 doc<»ml>cr 
délelőtt Mll-tó! 
kesxlve. A k*  talo«rua

rwri- 
laahery, 
Makarh,

porcé 1-
...vuxaxa, ezúiat-,

K ‘beLinek, szőnyegek,

2Q-én

1-M 
éa

ás 30-án.

3 is naponként 
dón tán *j4-töl  
Ara 10 korona.
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starreristák büniigv sínek fStárgyalása 
Biiitscsekben vezetik elő a vkdiattakat — Kik a vétifik? 

Váry ^^bart aao
vazetá be a tárgyalást

— A fíilfői Napló

’A büívtető igazságszolgáltatás ité- 
lőszéke elölt hétfőn reggel rablán
cok csörömpölnek: huszonhárom 
vérengző, gyilkos emberi fenevad, a 
terroristák legveszedelmesebbjei je
lennek pieg bilincsbe verve biráik 
előtt, hogy feleljenek szörnyű gaz
tetteikért, amelyeket a proletárdik
tatúra átkos uralnia 
vittek. A nyugalom 
áhítozó ország boszut kíván s a köz
rend visszatérésének jele, hogy a 
budapesti államügyészség már fő-

tudósítójától. —

Az űírwódí
■védő ügyvedei rendek ki .'xirsolás utján 
az R. betűs

kamera hivataliból tíz

alatt végíliez- 
ós béke után

ügyvédek közül. Ezek: 
Radó Ernő. Rodá Károly, Rcich Miksa. 
Rákos Sándor. Reieh Oszkár. Reiner 
Láaztó, Rejlő Alfréd, Reschovszki Sán
dor. Rezek József és Rénur 
ismert zeneszerző. Vajda 
Jenőt választotta védviciiJ.

A bíróság a terrorbkik

Aladár. az 
Zoltán Gál

A vád

tárgyalásra készíthette elő a terro- a következő gvilkoysúaokat fosfia ULr- 
risla vezérek bűnügyeit. ILA.1.........
iniuika volt ez; rendőrség és ügyész-1 

seg hónapokon át éjjel-nappal dol
gozóit s ha a rettenetes legények 
közül néhánynak sikerült is elme
nekülnie, a főbiinösök már együtt 
vívnunk s most halálos félelembenI 
várják a meglorlás sújtó kezét.

A terroristák bűnügyeinek efeő 
főcsoportját ma reggel kezdi tár- 
gyalni a budapesti bűn befő törvény- 

ötös tanácsa. Szombaton dél
fogház kaipu 

állottak meg, a 
utcára \onul-t és .

megbilincselve, ország legfőbb 
ki uz autók- Kje. Zattán TJ

bűnügyeit. Hatalmas gvahn:
1. Dobsa Miklós zászlós meoanilko- 

iása.
2. A Hollánok meaőletése.
3. Dr. Berend Miklós conetemi tanár 

merftjuil holdsa.
4. Hadard*:  Pál orvostanhallgató 

meaöletése.
5. Ferru Oszkár altábornaau. Borhy 

csendőralez-

jai, a lelépő Friedrich István mi
niszterelnök, az uj kormányelnök. 
Huszár Károly, Nemes Antal buda
vári püspök, az állami méltóságok, 
a hatóságok & hivatalok fejei, 
Maltyasovszky György főkapitány, 
sok angol, francia és amerikai tiszt, 
a keresztény pártok vezérférfiai és 
sokan mások. Az előadást Pékár 
Gyula költői lendületű prológusa 
nyitotta meg, majd a Nemzeti Ope
raház énekkara a Nemzeti Szintház 
magyar ruhába öltözött személyze
tével a szépen díszített színpadon a 
trikolór alatt elénekelte a Ilym- 
nuszt, amit a közönség állva hall
gatott végig. Ezután. Jászai Mari 
asszony nagy páthosszal szavalta el 
a Szőza/of, mely hatalmas tapsvi- 

Párisi távirat Menti, vát,o“ »?mre kerüH
Irnni a tar-1 Vörösmarty Mihály X; áldozat wniu
tózkodó jranda katonai J ölfel vonásos szomorú ra l ek a, amely- 
missziók az.t indítványozták hen Cs. Aczél Ilona, lleftyey Aran- 
Párisban, hogy az Orűidí ( ka és l 'ánfi Jenő aratlak nagy si- 
expressz, mely most a Lai-. kert. A kitűnő előadás végén a iő- 
bach—Zágráb—Belgrád-vo- , vezér mellett méh 

nalon közlekedik, a délszláv 
vasutakon uralkodó nagy 
rendetlenségek miatt a jő*  
vőben Buchs—Salzburg—
Becs—B udapesten ke
resztül közlekedjék.

szee."hiv magyarok, már
azt

ro 'sják elmeállapotának megvizsgálá
sát és megfigyeli■ t rendelte el: Cseriig 
József, Mészáros Sándor, Löbl Mór, 
Pap Sándor, Bonyhádi Tibor. Kakas 
Ferenc, Rartalos István, f.öscher Már
ton. Csömör Gábor, Steiger János, 
Schön Gábor és Groő Géza. Ezeket ter
heli n legsúlyosabb bűn és amilyen 
kegyetlenek voltak a diktatúra ártatla
nul kivégzett áldozataival szemben, 
olyan kérlelhet"tlen szigorral kell, hogy 
lesújtson rájuk az igazságazotyUthtás 
pa’k sa.

HÍREK

Orient-expressz

Sándor és Menkiiia János 
rodes ktvcgeztetésc.

szé
után a Kóháry-ulcai
előtt toloncaulók 
fogházőrség 
erős fedezet 
egynu'.sv.'án .
Lói a veres
Margit-köruH 
őket s a törvény széki 
valamennyit 
lyeztók el. nehogy az azonos bűn
ügyben szereplő vádlottak érínIkez
dessenek egymásból. Az állam
ügyészség vezetője, Vári/ Albert dr. megnyitja a tárgyalást. A

A mai

tüntetést ren
dezett a színház előkelő közönsége 

•— A második katona-nap. Vasárnap 
volt a másedrk katona-nap, melv a jói 
sikerült akciót befejezte. Az önkén 
jwüjtök vasárnap a templomokban és 
kesvfaclYeken avüitöttcJa a hazafias ét 

jó Tor- szent oél érdekében s mint értesülünk 
sem tudjuk, milyen is az j a mai nap eredménye mén tubzár- 

•n neiu utazs j nval.ia az első katona-nap hatalmas
. 2., _t_i sikeréit. A nemes aktus naav össwegel

•i-übctt, aki Párishn vágyódott: j juttatott a hadsereg árva- és özvegy 
e volt a nxvv va,7v öt háló-' alapja, valamint a Nemzed Hadsereg

Mi, 
mán 
Orient-expressz, olyan régei 
haltunk rajta. Mind?n magyarnak, aki 
vitázni sze 
büszkesége ................ „, -----
kocsiból é?, egy étkez .bői összeáltitolt ( lllAs jótékony eéíjai javára. 
Orient-eixpressz, amely Budapesten át j Két vagyon hollandi éieimteoer i 
Páris és Konsíeniinóo.dv között közt i pesti gyermekeknek. A budapesti sze- 
lekedett. A uvugiíi kulturá*..  a kényei-* gény gyermekek számára Hollan- 

met, a fényűzést jelenteik 
vonat, anirlv már a hú! oru kitörésekor 
megs "nt és voLe egdill számunkra a 
nyu^cti, kutlura, a kényelem és a fény
űzés.

Az Őri-nt-expressz helyett megáján*  
dékozlak ugvan a háború a'aW az úgy
nevezett Balkán-expresszel, amely Bar*  
lin és Kon d inlinápoiv közölt közleke
dett Búgj pesten át. Mi volt azonban a 
Balkánzug az Orient-expresszhez I üti- 

' és. egyéb igazolványok labirintusán 
i szánhattál fel erre a tipikus námet vo. 
! natra. amcivro szigorú porosz tiszteket

. Az 
bolsevTMttue ’ Orient ex prés*/,  nemzetközi változatás*

tárgyalás, 

megjelentik 
az

i
' Az etső túrgyuhison
Halász Lajos dr. fő/kdamügyész,

> vádhatósálfának veze
tője. Zoltán Béla igazságügyminiszter 
nem jelenhetett meg a főlúr’ya!íson, a 
tegnapi napon ugyanás az igazságügyi : 
tánca vezetésében is szeméivvál’cozás 
történt, s így a nűuásztórium osztály
vezetői vesznek részt 4 lárgy-aSóson.

Poutínin kilenc órakor Siók leér elnök

—o-j— j- - — .. /ádlotlakat
főügyész elrendelte, hogy a hétfőn'a h a telembc szó '
kezdődő főtárgyalósta a terroristá- ... . 1
, , ... ., , ütjük s azután a fotargyalasi elnök ,
kát bilincsekben vezessek elő. A. ... . i
- , . , f . rövid beszedet mond, t'tnna Vara Al-fogházbam ma mar nem fogadhat- ........ . ....................... ........... 9 \\ !
tok látogatókat.

<tz, 
alatt, 
szálltak

kez.’i Lenin Íitík. A 
fogházból hozták 

fogházban 
külön zárkálmn he-

át. a kényei-!
nekünk ez a diából hét vaggon élelmiszert küld

tek. Az értékes küldemény a no 
pókban érkezik meg Budapestre 

! Élelmiszeren kívül ruhát is küld© 
! rülbelül 100 millió korona ér léki 

\ nek a jószivü hollandok, akik kö 
'adományt gyűjtöttek az éhező gver 
' mekek számára. Az első holland 
küldemény, mintegy 12 vaggon élei 
miszer, szombaton érkezett mei 
Béctbe.

— Az óra. A nyár tryyan írtál 
nagyon régen elmúlt, a csendem 
sárgaleveles őszi esték is csal 
emlékeink közé tartoznak már. 
hó van az utcán és hideg a szo
bában, mégis egész a mai napi^ 
úgynevezett nyári időszámításban 
volt szerencsénk kenyérfélén, 
zsirtalan és sokul nélkülöző éle
tünket folytatni. Hétfőn éjszaka 
tehát visszaigazitják az órákat, a 
hétfői napon visszatér a régi idő
számítás és ha vele együtt vissza
jön a megértés, a szeretet, g 
munka ideje is, akkor gyorsan d 
fogjuk felejteni a nyári időben 
átélt összes keserveinket
— Házasság. Vasárnap délben vezette 

oltár! oz Garat Arnold fővárosi nagy keres
kedő Littner Jolán kisasszonyt a dohány- 
utcai templomban.

— SlmOHji Zslgmond meghalt Si- 
monyi Zsígmond dr. egye emi tanár, 
az európai hírű nyelvész tegnap este 
hossaaa szanaredés után hatvannétfvóves 
korában elhunyt. Simonyi. alki negyven 
esztendőn át volt a budapesti tudo
mány-egyetemen a magyar nyelv ta
nárt. Szarvas Gáborral együtt szer
kesztette a nragvair nyelv szótárni, 
amelv korszakos munka tudományos 
irodalmunkban. Neve Európa összes 
kulinrholvein becsült voP. munkái ■ 
tudományos világ osztatlan elismeré
séi vívták ki ét kötetei gazdag kutfor- 
rásai a magvar nvelv történetének és 
irodalmi finom ni faága nak- Hatálát öz
vegyén és leányán kívül négy év óta 
hadifogságban sínylődő fia gyászolja, lovexer rezei kri avai rs catuaujavaii ... . , • , T.

... „ . ./ .. | akiről már bosszú wkj óta nem kapott
hVl. A Ita .Unt bínkódí, I, ,i«le,te 

* i az. érdemes professzor halálát. Simonvi 
felettük. A bűnvádi perrendtartás I cegnö gyermekeivel, jozse/ r erenc Zsígmond temetése ma délután fél- 
240. paragrafusa értelmében Váry Al- főherceggel és Zsófia főhercegnővel, négy órakor lett a kerepeai-úti temelő 

'bért tóüéb•feS HFMP a kövriMi tec- iMegjeloftt&k a korftiAfty üMMí . MoJaaUsábM

I

LA :őAo..A:...:. A tárgyalás mint- bort föállamügycsz emelkedik szólásra. é, kalander árdrágítókat találtál, 
egy hétig fog tartani s ez idő A komád képviselte - -------- I ------------------------- --.w-

alatt a törvényszéki palota vala- romboló Itatása 
mennyi kapuja rórpu marad. Senki gy-arorszsig közt 
igazolás nélkül a kapun be nem sédelem részéről Gál Jenő dr. fog be
léphet, még a bírák, ügyészcíc, tiszt- -
viselők, kézbesítők, szolgák, terem-' 
őrök, segédhivataH alkalmazottak 
is névre szóló igazolványt kapnak. * 

A tárgyalás ideje alatt a palota négy 
oldalán, a Markó—-Alkotmány— 
Sólyom- és Koháry-utcákban rend
őrök fognak cirkálni

A bíróság, vádlottak és védők

A fötwrgvahíst a második emeleten 
Kvő eskü ítsw'flci tereidben tartják meg. 
A bíróság elnöke Stokker Antal dr. kú
riai báró. szovo z/4 árúk: Csekmantk 
Rerső dr. Keresztesen (Inain dr.. Nmu 
Béta dr. és Takácsa Ágost. Pótbir.tk: 
Cebhardt Károly és Ziercz Áflros. A vá
dat dr. Váry Albert föáiktmügváu hóp 

viselt.
Az e’^ő büncoportnak Tiirwwhiirofn 

terheltje van. Ezek: Góbi kter. Cserntj 
iámat. Pap Sándor. Schön Gábor. Groő 
Géza. Borin háti Tibor volt főhadnagy, 
egv ál lám vasúti főeílenör fia. Kakas 
Ferenc. Bar fal o« István. Löseher ^f ir
ton. Stéerer Járnia. Mészáros Sándor. 
Berdou Rudolf. Max Miksa. Bldnszky 
Lajos. Pár (Pol kiesek) Ernő. Cseh 
László. Kársai József. Kovács Ferenc. 
Katona Sándor. Kórsai Józwefné. Ha 
mari Miklósné, dr. Vajda Zoltán, a 
Vörös Ör»-z főpamncMXika és Csömör 
Qáitar.

a
és az újjáéledő Ma
von párhuzamot. A

Ezután a vádlottak és tanuk 
személyazonosságát állapítják mdg.

A bíróság a hétfői és keddi napon 
Dobsa Miklós meggyilkolását fogja 

[tárgyalni s ezért a többi négy ügy 
1 vádlottjait visszavezettetik a fogházba 

és a tanukat .<rzerdáig elbocsátják.
A Dobsa-ügy vádlottjai: Cserny Jó

zsef, Schön Gábor és Groő Géza. Ök 

küldték gajdeszbe 
gyilkosság tanúi: 
Kovács Józsofné, 
Spitzer Pál volt politikai megbízott, 
Kalmár Albert, Ved isik Vladimír lel
kész. .tmsfn Róbert, Kötbér Pál volt i 
vádbiztos, Lamfeld Erzsébet gópirónő, 
Dobsa Mi-kiós. a meggyilkolt édes
atyja, egy hetvenéves öreg ur. *ki  a 
földmivelcsügyi minisr.tériumban mtpi- 
dijas és Sajgó Géza dr. ahonyl járás
orvos. A fogházból tanúként elővezetik 
a fogva lévő Wagaszt József dr. rend
őrkapitányt, Guzi József, Vízi Ferenc. 
Rcinheimer Rezső terroristákat és Ju
hász Dezső vörüsőr- detektívet

az. ifjú zászlóst. A 
Schlosser Jánosáé,

Kovács Mtfriaka,

Akikre halóUiüatrtto vár.

A tcrroristSvczénrek vatamennyien

sága. nvugali fényűzése és kelsti ké- 
1 nyelnie nagyon messze esett a Balkán
zugtól. A háborít után azonban még a 
Balkán*expressz  is megszűnt. A háború 
végén ugvan minden megszűnt, csak 
forradalom volt, katonatanács, mun
kástanács. Károlyi Mihály, Pogány Jó
zsef. majd Kun Béla és Szamuely. A 
Károlyi-kormány alatt ugyan rövid 
ideig közlekedett az Orienlsexpressz, 
azonban a bolsevizmus kitörésekor 
1 ermésze lesen b esz iinte 11 ék.

Most, hogy végre közeledünk a ren
dezett állapotokhoz, az anarchiának 
végefelé járunk, talán, talán vissza
kapjuk régi boldog őletünk nagyszerű 
vonalát, az Ori^nt expresszi is.

Ünnepnap lesz Magyarország sr.ás 
mára, amikor először fut be Parisból 
ez a nagyszerű vonat a Nyugati pálya
udvar üvegfedele alá. Egyelőre ugyan 
bizonyára csak kivételes emberek utaz
hatnak majd rajta, de nem adjuk fői 
a reményt, hogy egvsrx-r még mi kö
zönséges földi halandók is az Orienl*  
expresszen utazhatunk Párisb?

— Dbiselőadás a Nemzeti Színház
ban. Vasárnap este a Nemzeti Szín
ház rendezett díszelőadást a Buda
pestre bevonult Nemzeti Hadsereg 
tisztelőiére. Estélyi ruhás hlyek
kel, frakkot urakkal és gazdagon 
dekorált tisztekkel telt meg ez al
kalommal a nézőtér. Horthy Miklós 
fővezér vezérkarával és családjával

főbenjáró bűnt követtek el • az igái a d.wpanoiyiran ™ *<>11  „ __________________
Sigsmlgnltató, .'riffoniM fog Mélketni Zórjg/ ffiherceg 6« XuotiJría föhCT-
............ .. * bűnvádi perrendtartás i cegnő gyermekeivel, József Ferenc Zsigmcmd temetése ma...... r—...... ..
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— Javul a villamosforgalom. A 
Buda;i e-itett Villamos V.'iit 
iga / -r:i! ósá g á n f.) vas á rn ap é r I ok löd t ii n k 
e, \ .lóim. ,1'1 m t. Még ma i.s 
yrtfriiinális ’nkcs '.leltei dóig z:k a 
viPíimoslársaség, nié;ris nagy erőies-.'i- 
1é>ek árén sikerűd v.Gr.'ap a sárga 
lio- síkkal redukált számban, a közüli 
perifériális vonalain pedig erősen rít- 
kilott fór mlomixvi a k<"> lel edést meg
kezdeni. Tekint'IhH vo ;v- arra is, 
hogy a be' - > relációkban is közleked
jenek a barna kocsik. Redukció volt 
ma a helyi rd'kii és a l'ur-vasnt for
galmában is. a ónban remélik, hogy 
lóvéi b-i rcd, '• ’t 111- :n mellett a 
vi"amosok 1 i; i és kedden is köz- 
ílekeo'ielnek. lvéllbn a zuglói és az 
Erzs ’ et Idr.Hyné-trtról jövő kocsik 
már nem az Aró;’..’-n:'g. l.aiem a 
B.’.rnNs.g'i-ig 1. - kö ' ‘mini. S;dgó- 
ta \ • t';V uiabb szó.ivónál áll
Uie rakodva. amely a K évés'-utcai 
; Dorog
ró! pe.l:' bob ;r>. 1 '■! >n este i:-
difan- k > a PálíYy-lvri ’ö-nli
áram fejles d -! • epre.

— A f- - vermén? FViszvé” - *ái  azAc 
közzétette 191). június .•'O-ig le ,e-.;<í űz 
h“.i ét. A )i'enl> s e. lat a vállalat
tul.'.íl*-  ii .313.617 knr-mn é::ékü ide
gen pénzjegy vna. se.'it érték: irkés le- 
*■ eek é-l ' ■ 7.3 "'O 3 1 <>.<• ■ I. :'isn' sz
írié T.Ot’-.f'í'A koronát lesz ki. Az adósok 
földe fe' :, n >.;v .'ininnl. több mint 
egv ivln-.'i. .si ererel, anrl azonban 
!» biti : -'c Cg t- '.íz. I'.'c-
gyanánt 2,057.lí’6 kormát t.illet fel az öl
sz ón: <> lés. A kí;'f. Mi üdítek jövedelme 
t"m> mint ’ !0 0 '3 ! orónál te- ki.

íb. v j ’.TTTí

— Apcdló-Kabaré. € k nagyritkán 
sikerei ; nvi Mi -igt. M
és am ’.Jcíl ir'dalmi értél ii tréfát, kis 
s; irmára!- •{, <h,l egv nvi-ir kerek-ben

1<: ' e rébó.ti oi sikerű uj nv? -,>;án sze
rével. " , e n.-.gvs —-ü kei t ni is túlnő 

.Liptai Imre K egv elmes uram! cimü 10 
felvon .'.‘os smt • t-á •:», aineb nek ellenáVho- 
tal’an Imim orral meguijzoft fg;-. :ti: Mély 
Gerö, Heniog, l jv. ri, Szenti.ánvi és 
Szem • tökéletes • é ;-i a'nki! ■->áb.in e’c- 
ver.e b ek íreg. A '.m;; Andor Szeptember 
cmiii 1 d'::.- lettjét Néin-Ei Juliska és
J’erczeg Jenő kiforrott drámai erejű jó
ié!.a sás. i dmmdra. Impress.ió címmel 
Török ];;• ö irt ötletes kis bohózatot, 
nmeknek főszere; eb en Rózsa íegvi. Ila- 
i;v; li, Vi<l’T, Szvntiváuyi b ii iroznak. 
Cs -’.ov Aii!.3. eredeti huni orral megírt bo- 
liózala, .i Kérő, Vidor, l’jvű.-i. Szenes ki
váló miivé ... te rés én rmat jól megérde
melt sikert. A balga férj rlmii Jw>h« / l 
grolos.-.k Imiit elien.'öl'.i. tatlan ötletes- 
seggel aknázzák ’l a minőig kitűnő Ha
raszti. Herczeg é-. Szent ivón rí. Ej dalaik
kal ttr.-f-fr <• . oi« si' <- t N'-fii Ju
liska. VI :or Ferii e és M íg vari Lajos. 
A ősé .nap déhdán fél' iiom órakor a n>-r- 
1 ' t I..' c leni 'ben a ti jcs
esti i... kerül bemutat <s.! a

- * Hu.l;Kabaré < >en ery-u. 39 
(An irá y-ut sarok) novemberi műsora az 
c. ivóló műsort is fclühnulja. Bámu
latos iig-. eléggel hoznak szintre a kis 
szia; .■ <>n negv s/inh.-' mk! an is la ivüket 
megálló l.'ifjr, t! művészettel eg'felvo/.á- 
.«• - 1 -J. I’-' '...v f.i i, (íé.’on, Irányi. Iliász. 
S.-.-;"''i által e'ötididl !',! d-ciklus oly 
re; éj. !.--;!v a köz.’’n-év percekig top- 
• > ' " ’v dl. A Bar
é; a töl l>i 1 agtatéi i’.-lfiiet, ugvszi lén 
13’-. .. (.ózon. l)onú!h Aranka. Lázár Má
ria. 1 . Teri m; j .e-/'inai mind-ndnd a 
J., ó : ; t-’s/el remekei. Az előadások 
c <> '. t, - Inéi, és bizonyára
m' l ' i m-... 'é .. iidti-n L'.xo/i!:, aki az 
intim, is. hozzá még jól is fűtőit színházat 
meglét gat ja.

fí { Mc b Christo második foly
tai; rr. 1 . . zalvo kerül (bemutatóra
nz Omniában

A '’ . í. kép-Otthon slársr-mü'.ora. 
lié'fön 1 ' i.'k mulatja be e heti miiso-
rá'uan a V. /.rch HckIsít-q beron'.’lá'-'it. 
„Az nran :tt)‘‘ 5 f-.-'-onúsos ka'.a.i K i'egénv 
a lég-; fllnipr'zdirkem. ,.A
fi)>orlia<lti“ I felvonásjs vigiáté J>in llenny 
Porlc’i. nz cdér tlP'.'i'all; n Kájxságu tihn- 
piimn-'urna játssza a főszere|>et és mu
latságos helvzelcivoJ viharos derültségre 
r;. •?.. .1 a i....-jel. Az. el^adávA 4, 6 
és 8 órakor kezdődnek.

A Gróf r.'ion’c Christo bofojexéM 
hétfő!'I kézivé kerül b •!■)>; t • .rn a 
Borrrd-lno''óKc'n. A nagystílű tik . d'.--t;'s 
j. Hűi I fog kelt.‘i«i a kö
zönség körében.

Vasárnapi tőzsde
Sziláid az crtéR- és a devizapiac

Az IJnio-kávéhúzbc’i pénz.váltási üz
let teljesen .sziine'.cl. A káxéházba »cm 
nic nek beinentii az emberek, az Vnio- 
kávéház tulajdonosa kezeit tördeli, 

i niert már a törzsvendégei is kendik el- 
| hagyni. Az. utcán át bonyolódik le, cs i
bén. sárban és l’<\ban az a kis posta- 

j pénz-üzlet és váltási üzlet, ami ma ,' 
van. De a tegnapi razzia már az utca 

'ró! is elriasztotta a pénzváltással fog
lakozó embereket az l'nio-kávéház.

. kör.ny.'kéről.
I A mai árfolyamok : I ö 395—400, 
j dollár 112, Napodon &8ő. márka 
I 330—335.

A 10.(‘00 koronás váltása h'ms ceesen ' 
'csökkent és nia 7'0. l’-ha került, 
f’oslapé-iz 9% volt. *

! Ami az e b Ji hr.usxc-inoz ■. >”a! il- 
nz min ' ;ie], .1 annak lulalao-

, nil mló. hogv a Giro már mid . u 
■ lunkcir ”ál,-T n’hézs-\.: ok ■ a <lii- 
’ ferenciónak poshipénzben v.: kill >■

lése, azonban a tőzsdeügynökök már 
1 ezen is túli tiél; magukat. A korona 
• folytonos érléki-sökkenésc, a ’ .nzl- 1 

s. mén '.Ülés, a kon<oii!’.'érlé> 1 ' -
I jövetele csak siettetnék a hatisse-perio*  
pilist, amit n i ■ ’ ; z is J ■! I It.

hogv látható kt níre-min c pillanatban 
.meg nincs a budape'-íi p: .:<»n. A bá
bánk részvények nagv áremelkedése a 

| tranzakció perfekl'i.i'á--r-'al a líra ér
tékre .s'o'.ló részv- k vah.'.cis

"emelkedésével van kapcsol.I .1- 
' tűnőén emc'.k. deli az Agrárban!.. oi 

olaszországi alapi! óval 
kapcsola-lban. Az. á’L.m’.c.1- it- 

Ziiik..- Gyula bo
ci. A Közüli 

vetlek. Tart sr.n 
■n a Le 8 zárni tolói iául: 

szeszgyárai és 
s a köllöldön

líra

A valutapiacon e héten szenzációs ár
ugrások voltak, ami főleg arra vezet 
lietok vissza, hogv Bécs roppant sok 
lírát, frankot és dollárt vásároltat Bu- 
dupeslcj). Ezenfelül a ma' var állam
nak is ra'y vahilaszüksójdete van, fö
le.' a békelárgyalások .költségeire és 
'lelmiszerbeho/.il.’lra. Valuta mostaná

ban üli'? jön Budajie-tre. talán evedül 
. te ed, 'I ír i * •■ '.ok :1
pún ak, ahonnan még Budapestre gra- 
vilál a külföldi pénz.

Érdekes pörök 
a tőzsdebírúság előtt
Rendkívül érdekes tárgyalása volt a 

hu i.tpc Ii tő s í'bíróságnak. Ez a!ka» 
iomn-.a! kerül! a sor ítélethozatalra 
•Ve- 'ló [<’..■• leü ’vnök ii:; .'ben.
Kotáuyii, ; k' a budapesti érléklözsdé- 
n-ek régi neves tagja, névtelen felje’en- 
!' •.! n azzal \ id; 'Iák meg, hogv kom- 
mii /sla érzelmű volt, sőt egv pénz*  
ii i lap ;'■! is irta róla, ho'.'v földmun
kára akarta káimszcriteni a tőzsde ta<i- 
iuit. \ Iáig ;!:'■•. alkalmásal kiderüli, 
■ o;\ m.ün/cpjic/.- az ellenkezője igaz. 
Mcgjckn! a hirgva'ásrm három magas- 
raiigu E l i>. akik beigazolták, hogv 
Kotángi az ctgik elleniorridilmi ak- 

i- r' <cl"nar.z Jakab és
'a< :.fr Gvula vailomásii után a birós 
s.ig, anielvnck löiTck körüli V '.'i el- 
j.-'■/ alc'.n-'ik és Fleischl tőzsde. 
!.’i ■ ■ >s is t igiai voltak, eriijhaiaiulau 
fcinn iiáite és rehabilitálta Katángit. 
A l1 k. . A ;M napokban egy n. l'ik 
óid kés p">r ’.iil tárgyalóéra a iő/- 
.’■. : r ig előli. Ez a pör egv pénzvák 
lóri ii'le'1 ki i oly okig keleti: zett.

MHiaaxnVM f..-. «.•««■) •‘-..MHWAJB

/' .17

Fűti). ..;

IV.,
’■ ■>-nuíierviatca sarok)

CSiPKÜG
\ , ’sa ; ' ‘ sí n r <5 r 

uzLujuuí U \

... .v.» .- fc, g
r’ ' IV., I «.>i ’-UlcA 14

■ ■ , . i.<<> i-.ér ■-.■.>: •
&52h . S V!>. ' . i-L'í 2 : >M

VI.'., I jlLAJ. .\4
% 7N II.. • c ■ ' : s '- A

ll’. tt' .y . \-tvr flcrc.C.'
»■» ■»».

*-*■ Nnj'y-
- W

"!A p/l <■ >■' c V 4F V -* «« operetté» ..fl 2 felvonás
. uj ni?-; ,i . lui.J.al . s a szen- 

or .-. Kezd í.‘ ■ ;'i 7 órakor
1 voMÓr, oí ró Ma min.lmnap a nagysl-

■lYniüO; ÍV.i »• !U kerü müu >r. Kezdete 7 órakor

é;:': .. ' J, ' b.

. VIL. ).:/■ be: ..na Te! I -i 121 -ü3
csak ncóAny napig minden este félhétkor 

a kiülni) gíWíóH
HemMti Royai fe <ré L'.é,'é .k"'1-

Kezdete mincen este fél hét orakor

, kétségkívül
! van
i részvényekben föb 
nyoiiioit le n.i.v

[is nagv tételekben 
szilárd volt e L.’h 
arra a hírre, liogv 

; malmai üzemben vn.nn
■áloglevelci.et he’. ez el. A Ilazni Ban
kot a fővárosi sör m-

.áremelkedésére \á-árollók. A /
■

le héten 980.— koronáról 1230.— K- 
,ra emelkedett a részvé-nyek tözs >ei 
i Ijevezetcsének hír’re. A -k(.-:M'; 1 -on

i? A/bímcnni részvények a 3‘ " -
tenni ár- 
k e v uj 
vei, ame- 
1 együtt 

volt a 
áig elha- 
is szi' e- 

az a ' ír. 
áriási iiz- 

után is
ti, ame- 

‘ffl

í Afhcncnni-ré-szvénvek :■' >
K-ig emelkedtek. Az . Ike , 

'emelkedése kapcsolati an tan 
*>agy nyomdaválki’aí l-'leslt’-s.’. 

ilyet I-ranklinnai és ' rel 
; terveznek R'. -'d> iu S i. ■ I 
szér.papirok piaca is. A sf 

• nyagolt ma'iomrésrvé.iveket
,cn vélték, mert kis i- '"‘cdt a 

[hogy a malmok a zsúki' i.■■ 
['eleket csinál-ak. Hossz,n idők 
m '-t üzlet volt a I-r! '■keld-e- 

[ivek kő'iil a Kerámiái .s !' a':i 
i'.cll.k. noha a gvá:'.;< r-.-m ■ -<k
lés szenük nin°s. A s o i'1' !. p . 
la Csáki szilárd'!’.-!. \ Mii':-i't i :■

!>a helyezte ál s/ékh ■’;. '! - légi
[lebb üzembehehezik l'ii ’'i ;p 
, A /■<;. ili sze z! '. ti 1, -■
------ 1-S---- 1.,—. ..X.tl-t-4

l\a; .li s:c,zl \
.arra a k.irre, hogv a '-;.d -:a!
I várai nagy kivileli ü’’elr| li iiv.dilid- 
lak le Lenzyclorszá bán. A h. i;l
is emelkedett, mert most e> a '... '•dal

Banki -a? , -iól-. utalása. Mint a
,'",i K'uplő ért viill. Drill. -h Miklós, a 
l’li loan- ir. lója líolland ál a uia- 
/i t'. — A napokban érkezett vissza 
! -ó c.e<ire dr. Éber Antal, nz A'.’rár- 
hr.nk vez'-iig r:.;: I ■ ja, aki mo-l hoszs 
-./.■! b időt fog Budaörsien tö’lcni. — 
A'<o i Sándor, a I.Aszámi!o!ohank igaz- 

;j és t ró:' li< i;os. a Fö'd'iitrlinlé- 
I \ . ia I’.' be utazlak,

bog-; oii I.■l’,ö. ,i pénzeniLíTckkcl ta-
1 ■ /:! '?.■. és t.ogvrd janak záloglevél 

. L ii ívében

■ is emelkedett, mert most e> a M’.'m'aí 
[az ex lém r.igvobb pos ' I ■: . . \
Chíno/n-r'-szvényekröl az. a hir pnt 
tani ki- hogv a nmioritá l a
Banktól dr. !<’•' -ti és iiz'H . .Mai sze
rezték meg. Naivon sziláid volt a 
Kábiirg i.s. A tclefonrészrénitl (! <■■>
vették a vállalathoz köze’ál'ók, mert 
a vállnlat nagy állami niegrmid< ; ■■kel 
kapott és az asztali tel .mállványo- 
kat már 1500.— K-va! száHitja. Szói:

em ' t ért el a
hcl(ii petróleum, amely 1 rd -l-nek le; 
nagyobb ipelr leuni'iromit 'ja és kél 
sér.kiviil a le .'kcd ■ <•-' d b h 'vzetbí’n i 
van, mert lt-gközel bb fek.sz.ik a romár, 
petróleum forrásokhoz.

A hivatalosan rém jegyz< ti ér!'-ke 
l.özül föle.' a 1'öoároxí sárben. n b 
niffaparországi cukorban, a k • ■ '
I idáig r-'s ”T' vekh ■- a l!annoh.<> 
sörrel vényekben volt üzJvl.
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'• , Teréz körút 28 Telefon 144-98
AZ AAAl’Y TÓ. K.-l-n >.r ccény 5 fol- 

.■•. H; ;í po: iro’ite:-i b ■' .-r '■ n.
A zd ORiL D/ ’• . ’■.«).

A ncir..- í! hrúc.c, bőven la a.
; '.'.de d. it. 4, 0 8 ó akar, 
e. ‘.11 ’J-:r. d u. 3-től.

Az 191(-'2O. évi ’ab lurug.' 
. i-i : na k t-Téido ján, vasárnap a? 
n .. : i ■ a mci köz*'*:  ck a pnpirf innának meg- 

eredi.• i.-.el vígzÖLlek. A Test- 
<>, ák tölbives gvó-elinct arattak az 

uj.ü-i: i:lt ui> - li • . at fölött. A Ferenc-
i Tormi-í.áib i-inél < öiitvllenül ját

szi.It. c. i’t: .i a bajnokság utolsó he:-..
; 'A /' l,"-al s/ ni! en. Gvézött a Ei - 

:..ii mig a iá . \sc <s mi: -m. 
Le.-- ■ !. ■■ ’l döntő erei.'.lény

' * . ' ‘ • i - :
lemc! <! i n.. • •- Ellenfele a Türek-
vés C'iíjgö.i '■'•! vo’ra.

.V/'r Iá'!. 6:0 ,0). A Teslgvakor-
1’,!. •,..!■ <!'i: li> E iénv ír"!' <’l gv'bf-.-k le 
az. 1 "i • i t A gól ' A Iirai.n, Scldosser fa 
A'íffit/ nsgl'.k.

Ti. l'\K 0 0. Az ebő fcüdöbt n a 
, ] - é.-'/- (■' , •••. t iitúii a BAK vo't töh- 
i.l f.'vn. Mimikét csaj :•! •s.ilarsorn 
gó ’• épíe’en.

Ki'. -á IC éJFC 3:0 (1 : 0). ÜDői-uli 
i álva. Bíró: Ring Frigye?.

fJK ’//. A< I Víz 1 : 1 
gáiic.-iili |-áha. 1-i ó Szász

TT(- \ C 1:1 (1:0).
pá va. IE ’■ Vértes Imre.

■Cg-’/'-.SŐ’'1
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...irmily
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