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TESTVÉREINK
Ezer bajunkban, szenvedésünk

ben és nélkülözésünkben, kétségbe
esett bajreunkba-n, millió gondunk
ban és keservünkben, ldhetcllen | 
egy pillanaitra meg nem állami ama 
hírek mellett, amelyek az ország; 
legyos jiatárvidékeiről érkeznek. 
Mindenütt eltcnsiég, szuronyok át- 
‘hághat-altan erdeje őrzi a demarká
ciós vonalakat, senki se be, se ki,, 
urtiovél, cenzora, vámvizsgálat és 
ugj’szólvája lehetetten az érintkezés 
[az anyaországgal. Nem lehet azon-- 
[bán olyan sűrű a szurouyvrdő, 
fótyan szigorú az ellenőrzés, hogy 
iné kapjunk pontosnál pontosabb 
thireket a nemzetiségi vidékekről. 
iHogyam jönnek ezek a 'hírek, fel
ihők hátán, szelek szárnyán-e? — 
j»ein!kísc ludja. Csak annyi bizonyos, 
|hogy hozzánk éékeznek és elmond- 
íjáík. mennyit szcsivednck az idegen 
Imcgszállás alatt a tótok, a ruthé- 
{liek. Azt is tudjuk immáron, hagy 
;ragaszkodnak Magyarországhoz a 
jnyugatmagyarországi németek is, 
jakik még a gondolattól is vissza- 
(rettennek, hogy a boIdog-taJan 

JrAusziriá'ht»z kelljen csatiakozniok.
Megható a tótok ragaszkodása. 

<A C6eh megszállás nehéz kinnapjai 
[alatt szédítő gj’orsawággal derült ki, 
(hogy a prágai testvérek mit értenek 

a felvidéki testvérek íclszabadilása 
■alatt. A derék tótok hamarosan rá 
'eszméllek, hogy a magyarokkal el- 
löltöll ezer esztendő sokkal johlxtn 

' A£»vlw.fnrc!is7lailbi n k nénel /•<» ■

Keffikeinvt, ’decembec

Huszár Károly miniszterelnök 
vasámap reggel Kecskemétre uta- 
zoftv ahol ez alkalommal Pékár 
Gyula államIpfkár, mdnt Kecske
mét város második kerületének 
képvrselőjelölbje, tartotta meg pro- 
gramimbeszédét.

A ininiszterednök a pártgyüléseii 
nugy.bzahásu beszédet mondat!, 
amelyben fontos és súlyos kijelen
téseket telt az ország jövő politiká
jára és a békekötés esélyeire vonat- 
kozóflag. A város polgársága osztat
lan lelkesedéssel üdvözölte Huszár 
Károlyt, aki féltízenkettőkor, a la- 
líosság nug'v ünneplése közben, el- 
hagyla Kecsekemétet és Kalocsára 
utazóit, hogv itt a helybeli keresz
tény nemzeti egyesülés pártjának 
alakuló ülésén részt vegyen. A mi- 

egybeforrasz lo-lta a két népet és a ■ jószl erei nők, akit egész utazása 
[közös bajok és örömök minden cseh a-J.^t álloinásról-állomásra a vára 
atgilóciónál mélyeid) Jjalásl teltek [kozó közönség nagy tömege ünne- 
ia tót nép lelkületére. A Felvidékről [ pert, mindenütt hatásos beszéddel

Békedelegátusaink 
nem utaznak el, 

amíg nem rendelik vissza az ellenséges 
csapatokat a demarkációs vonalra

Huszár Károly miniszterelnök szenzációs nyilatkozatai a kecskeméti és kalocsai 
népgyOléseken — Kecskén*  ’en teljes a nyugalom '

W ,;nétf6i IVapM kikfildö: tudósttóiától.
cos polgárságában az az el rém idő 
gaztett okozott, amely Kecskemét 
Ipgtckinfiélyft-jflbb polgárai közül 
szedett oly sok ártatlan áldozatot, 
özvíigyek és árvák mélységes gyá
szában oaztozik a lakosság, amely
nek erős a bizcxialma, hogy az 
ifDTiíár lázas buzgalommnl folyó 
nyomozás mmkesak a gyilkosokat 
adja törvénykézre. hanem elveszik 
méltó büntetésüket a nyomorult 
felbujtók i.s. A 'hatóság nagy appa
rátussal intézi a nyomozást, annak 
minden fázisáról jelentést tesz az 
igazságügy mhmrteriiek.

Az utazás.

beszéddel 
köszönte meg a lakosság üdvözletéi. 

A Kalocsán megtartói | nagygyű
lésen a miniszkire!nők ismét nagy
szabású beszédet tartoti, amelyben 
rámutatott arra, hogy az országnak 
békére, nyugalomra és munkára 
van szüksége, hogy' ismét magához 
térhessen. Kijelentette, hogy a bé
kéi, amely pedig biztos tudomása 
szerint

szigorú, igazxJglalun és tart
hatatlan lesz, mégis alá fog
ják Irat, mert az ország lét
érdeke, hogy mielőbb leve
gőhöz jusson.

De kijelentette egyben, hogy bár
mily szükségünk is van a békére,

kormány a delegátusokat ad
dig néni fogja kiküldeni n 
békekonferenciára, amíg ax 
untán! uzon kötelező Ígéreté
nek nem tesz eleget, bogv 
haladéktalanul visszarendeli 
az ellenséges csapatokat a 
megállapított demarkációs vo
nalakra.

talaja és « .In megszállás koldus
botra juttat az országot. Adót nem 
fizet senki, dlenben az állammal szem
ben túlzóit k' betelésekkel lepnék fel. 
pedig ha az állam elpusztul, elpusztul 
a nép is. Munka, szorgalom, törvény, 
jog, igazság kell hogy ur legyen ebben 
az országban. A magyar kormány elég 
erős ahhoz, hogy minden gonosztevői, 
aki a proletárdiktatúra alatt vétkezett, 
megbüntessen. A bűnösök fölött a ma
gvar bíróság ítélkezik, mert bűnt bűn*  
ucl jóvá tenni nem lehet '

.4 keresztény lelkiismeret l£r fl 
■magyar becsület nevében tiltako
zik minden egyéni akció 
Anarchiát, rendbontást nem 
kormány.

Ezután a minisz.terehiők a 
képviselőválasztások alkalmából arra 
korié a kecskeméti polgárságot, hogy 
segítsék diadalra a keresztény magyar 
irányt. Elég voll — úgymond •— a 
forradalmakból, béke, munka, nyuga
lom kell a nemzetnek. Az ország jö
vője a békés polgári munkától függ.

Néhány nap múlva el kell mennünk 
Parisba, hogy megkössük a békét.

Előre megmondhatom már ma, 
hogy ez a béke, szigorú, kemény, 
nézetünk szerint igazságtalan és 
tarthatatlan béke lesz,

mégis kénytelenek teszünk ahuiritt 
ezt a írókét, mert különben elscnyved 
nemzetünk és életünk reményéről is 
le kell mondanunk. Mi azonban nem 
adjuk fel történelmi igazságainkat. 
Ahol van egy magyar ember ebben az 
országban, mindegyiknek szive ide
dobban és ég a vágy benne, hogy meg
találja velünk azt a kulturális kapcso
latot, amely kultúra ezer éven át ösz- 
szetarlolt bennünket.

Ha azl akarjuk, hogy a béketárgya
láson kiküldötteink eredményesen kóp- 
\ iscljék a magyar nemzetet, akkor vi
gyáznunk kell arra, hogy az ország-, 
bán rend, nyugalom és törvénytiszte- 
let urai kodjék.

Végül a miniszterelnök meleg sza
vakkal a választók figyelmébe aján
lotta Pékár Gyula államtitkárt, a kecs
keméti II. kerület képviselőjelöltjét.

Pékár Gyula programúi beszéde.
Percekig tarló taps és éljenzés fo

ga lla Huszár Károly miniszterelnök 
nagyhatású beszédét. Az ováció csilla
pultával Pékár Gyula államtitkár el
mondotta programmbeszédét.

Hazánk lett — úgymond — a kísér
leti nyúl a destruktív irány számára. ’ 
A magyarság mintegy hipnotikus 
álomban tűrte, hogy rajta bizo®x©»od-

A miniszlerehiök utazásáról részle
tes tini-ősi túsuuk a következő:

Vasárnap reggel Huszár Károly mi 
nisztarehiök elutazott K “esketnél re. 
Vonata háromnegyed nyolckor indult 
el a keleti pályaudvarról és délelőtt tíz 
órakor énkezelt meg Kecskemétre. A 
miniszterelnököt Heinrieh Ferenc ke- 
kereskcdelmi miniszter. Pékár 
és Tóth Lajos államtitkárok....................
Béla volt igazságügymi.iiszfájr. Ráday 
Gedeon pestmegyei főispán kormány
biztos. dr. Wein Dezső, a keresztény 

l nemzeti egyesülés pártjának cinöke 
kisérte el útjára. t'gy.incsa'k a minisz
terelnök vonalán utazlak Mac Cartey 
és Kennedy angol újságírók, a Times 
valamint több más külföldi és a fővá
rosi lapok tudósi tói.

Tízkor futóit be a vonal Kecskemét- 
r.’, ahol a fökliszilett pályaudvaron 
nagyszámú közönség és különféle kül
döttségek fogadták a miniszterelnököt 
Majlényi polgá-mester üdvözlő szavait 
rövid beszéddel köszönte meg Huszár 
Károly miniszterelnök, akinek Zsilvay 
Tibor kormánybiztos bemutat la a kül
döttségeik tagjait és ezután kocsin be
hajtattak a fellobogózott, ünnepi díszt 
öltött sárosba, amelynek bejáratánál 
hatalmas diádul kapui ('mellek a minisz
terelnök érkezése alkalmából.

közelgő

Gyula 
ZoltánjtfOTTonlgásokról, sőt nyílt katona- 

lóziödá >okról érkeztek hírek, maga 
a lakosság egyre johban (visszaretten 
a cseh felszabadítóktól és könnyes 
iszemmel tekint dél felé, a nagy ma- 
;gyar Alföld végtelen síksága felé.

A Hifiiének is tiltakoznak az ide
gen elnyomás ellen és mindenkép
pen érvényesíteni kívánják a Wil- 
jsom-féle önrendelkezési jogot, ame
lyeknek alapján azonban nem el
szakadni óhajtanak Magyarország- 
•tói, hanem az eddiginél szorosabb 
lés eltóphetellenebb közösségre ki- 
wúnnak lépni a magyarokkal.

A párisi urak, akik most a világ 
ibékéjéről tanácskoznak, megsziv- 
rlelhelinék özeket a letagadhatatlan 
[lényeket, mielölt döntenének orszá
gok és népek sorsa felelt! Nemcsak 
azt kell megvalósítani, amit Wilson 

.nagyszerű elméje elgondolt a világ 
újjáalakításáról, hanem mindazt 
meg kell valósítani, aimil az eleven 
[élet, a szenvedő, vérző, nélkülöző 
és nyomorgó népek kívánnak. A 
iiyngatmagyaroi'szági németek, a 
tótok és a rutliének ragaszkedsÍM: 
Magyarországhoz, intő példa a 
győztes hatalmasságok számára. A 
jmi számunkra pedig vigasztalás, j 
enyhítés ezer bajunkra, gyógyiló ír 

jmillió sebünkre. Ez a ragaszkodás) 
.biztató jelenség a jövendőt illetőleg. 
és reménységet nyújt arra, hogy a | 

magyarok Istene most wm hagyja ..............................  — ........................ ................ —............ ■ .........—...............................
el ezt a sukat bZcnv.vdc.U nq^cl,__ 1 izgalomnak, azuvlygt ajíüldi W fie métf ibkáhV a prolelárM-

A miniszterelnököt a gyűlés után 
k.iliM’sai érsek látta vendégül.

A kecskeméti nagygyűlés.

A városház előtti lércji ekkor már 
körülbelül tiz-tizenötezer ember gyűlt 
egybe a nagygyűlés alkalmából, amely 
előtt kuruc nótát játszottak tárogatón 
a városháza erkélyéről, majd a kö
zönség a Hymnuszl énekelle el.

A gyülé-M Faragó Béla, a kecskeméti 
keresztény nemzeti egyesülés pártjának 
elnöke nyitotta meg, aki meleg sz,avak
kal üdvözölte a miniszl-relnököt.

Ezután Huszár Károly miniszter
elnök zajos ováció közepette kezdette 
meg beszédét. Bámiitaloll arra a szó-1 

........................................................................... I

a
este a lősz tele lére adott 1 anketten 
vett részi és ezután Kecskeméten 
ál ismét visszautazott a fővárosiul, 
a hova reggel hét órakor érkezeit 
meg.

Kecskeméten egyébként teljes a
nyugalom, nyoma sincs annak az I moru körülményre, hogy az ötesziendős
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jel be • marxuta tanok képtelensége. 
|A magyarság etekből a tanokból vég- 
|érvényesen kiábrándult. Ellenségeink-a 
.tói körülvéve egy barátunk van csak: 
Ktr írfA Az idő, amely ellenségeinket 
<a múltban legyűrte, bennünket pétiig 
nagyra növesztett Geográfiái helyze
tűnk garancia integritásunk melleit. 
Ht mindig az fog uralkodni akié a 
termő Nagyalföld, amelyet pedig méj 
elenségeink sem vehetnek el tőlünk i

A választók nagy éljenzéssel fo,-a ' 
iffík az államtitkár programmbeszttóel, 
aki után IVeín Dezső, Oláh Dániel és 
még mások szólaltak fel.

Délelőtt fél tizenkettőkor a Beretvás- 
ezá Hóban villásreggeli volt a miniszter
elnök tiszteletére.

A villásreggeli után a miniszterei- ■ 
nők és kísérete vonatra ültek, hogy ■ 
tovább utazzanak Kalocsára.

Kecskeméttől Kalocsáig az egész út
vonalon meleg, lelkes ünneplésben ré
szesítették a miniszterelnököt. % iskö- 
rösön, Kccclcn, öregcsertön . ;yobl>; 
küldöttségek üdvözölték a r :azter- 
clnököt, aki mindenhol melegen meg- 
köszönte az üdvözlést.

'A miniszterelnök Kalocsán.

Délután félnégyre járt az idő. ami- 
<or a miniszterelnök kiilönvonata be
tiltott a kalocsai pályaudvarra. A lo- 
•ogókkal feldiszitett pályaudvaron 
arajossg Ödön tb. főszolgabíró üd

vözölte a minisz terelnököt, akit hatal
mas töméi*  várt. A miniszterelnök meg- 
■' őszönle az üdvözlésit és a 'v’vörség 
í.'vonult dísaszázadának sorfala kö- 
•ött folytonos éljenzéstől kísérve ment 
ki a pályaudvarról és a kalocsai érsek , 
négyes diszfogalán foglalt helyet. Ez- p 
után megindult a menet a gyönyörűen 
feldiszitett, fellabogózott városba. A1 
menet élén diszbaodérium haladt, az ' 
ntvonalakon ezernyi és ezernyi tömeg 
' 3szöntötte a miniszterelnököt. A kol- 
l. gium dőlt állott a diákzenekar. to
vább pedig egy erkélyről Pelrovácz 
József a kalocsai Keresztény Nemzeti 
Egyesülés Pártjának elnöke üdvözölte 
Huszár Károly miniszterelnököt, aki 
a kalocsai keresztény párt mai alakuló 
gyűlése alkalmából jött el Kalocsára.

A népgyülést a Búza-téren tartották 
meg, ahol 8—10 ezer ember hallgatta 
nagy figyelemmel a miniszterelnök 
hészéddX amelyben rámutatott arra, 
hogy most nem az osztályok politiká
ját. hanem az egyetemes Magyarország 
politikáját kell csinálni. Minden ké
részi énv magyar embernek egy tábor
ban a helye.

Nem antiszemitizmust akar csinálni 
ébl»en az országban, hanem keresz
ténységet Avval, hogy a zsidókat szid
juk. még nem tesszük boldoggá az 
országot. Csák akkor lesznek egész
ségesebb közállapotok, ha az egész 
nemzeti életben visszatérünk a keresz
tény erkölcsök és erények útjára.

Addig nem ülhetünk le a béke- 
tárgyalások asztalához, mt'g a: el
lenséges csapatok ki nem ürítik a 
megs^sVlott területeket és vissza 
nem vonulnak a demarkációs vo- 
ncPig.
A békét meg kell kötnünk, mert 

amíg nincs béke, addig nem kezdőd
hetik meg a gazdasági élet. Ha már 
meglesz a béke, akkor a magyar kul
túra erejével magunkhoz láncolhatjuk 
azokat, akik magyarul éreznek és gon 
Boltoznak. Nem szabad könnyelműen 
játszani a tűzzel, a szenvedélyekkel, 
nem szabad olyasmit tenni, ami a kc- 
jicszténri erkölcsökkel ellenkezik.

Ha kivetik lelkűkből mindazt, ami 
idegen, ha visszatérnek arra az alapra, 
melyet Snenl István (adott, h víssz.a- 
férnek azokhoz .ai erényekhez, ame
lyet Magyarországot egv évezreden át 
fenntartották, akkor lesz feltámadás!

Zugó taps és viharos éljenzés volt 
■ válasz a miniszterelnök nagyhatású 
beszédére éa a lelkes ünneplés hosszú 
percekig tartott. Este a miniszterelnök 
tiszteletére bankett volt, ahol számos 
felköszöntő hangzott el. Éjszaka a mi 
■iszl’JHltiők visszautazott Buda[M’:drc, 
ahova a kora reggeli órákban érkezeit

i

Ma este dől el a válság
Választási mozgalmak az országban

fA Hétfői Napló tudósítójától.) )A 
válság, — amely a kooperációs kor
mány felborulását fenyegeti, — hét
főn este dől el, amikor miniszlerta- 
nács lesz, amelyen Horthy Miklós fő
vezér is jelen lesz. A helyzetet — saj
nos — nem lehet optimisztikusan 
incgitékni. ment a szocialistáik válto
zatlanul ragaszkodnak követeléseik- 
hez, mig a keresztény pártok viszont 
nem hajlandók álláspontjukból en
gedni. igv könnyen megtörténhetik, 
hogy a holnapi mi nisz tér tan ácson 
Panc*  Károly é< Bárczg István mi
niszterek lemondanak. llogv ez milyen 
hálással lesz további politikai helyze
tünkre. azt a különböző pártokban 
különféJeké|»en Ítélik meg.

A középpárt és a Lovászy#párt fú
ziójának terve most már véglegesen 
meghiúsult. mert a személyi ellentétek 
teljesen kiküszöbölhrletlenek. A kő- 
zéppárt részt vesz a választ ásokon is, 
igy például Lukács László az V. ke
rületben fellép Sándor Pállal szemben.

Polcnyi nem lesz 
kormánybiztos
Egy reggeli lap ma a jólértesültség 

látszatával azt irta, hogy a belügy
miniszter döntött Budapest kormán y- 

I biztosának személye ügyében és vá« 
i lasrlása l olónyi Gézára esett, aki a 
■ tisztség, t csak azzal a kikötéssel fo- 
í gadta el, hogy a Közmunkatanácsnál 
1 viselt elnöki állását részére továbbra 
is fenntartják. Tudósilónk e hírre vo
natkozólag magától Polónyi Gézától

,1 felvilágosítást, aki csak ennyit 
jelentett ki:

— Cáfolja meg a hírt mert a; 
hir egyszerűen nem igaz. Ha igaz 

semmi ok sem volna rá, 
eltitkolják a nyilvánosság

Kecskeméten kivégeztek 
egg rablógyilkos leányt

— A Hétfői Napló tudósítójától. —- 

Kecskemét, dec. 15.

A mull hó végén Fekete Júlia 
lni-szonnégv éves leány belopódzott 
egy jóm- parasztgazda lakásába. 
Féltői k a szekrényeket és egy cso
mó fehérneműi akart elrabolni ép
pen, amikor a szobába jött a gazda 
öteszlendös leánya és rákiál'lott a 
betörő leányra:

— MR csinál, nem hágj’ja olt a 
ruhát.

Fekete Júlia megfordult, rávetette 
magát a kis leányra s addig fojto
gatta, mig meghalt. A 
leányt el lógták és a 
róság elé állitolták, 

I általi halálra felélte, 
kapott kegyelmet és 
pénteken délután a kecskeméti tör- 

i vény szék udvarán végrehajtották 
, rajta. A leány mindvégig konok 

magaviseletét tanúsított, nem szólt 
egy szót sem, amikor a pribékek 
megragadták és Báli Mihály elé 
vitték. Nyolc perc alatt kiszetrve- 
dett s még az ed folyamán el
temették.

Clemenceau vasárnap el- 
1 hagyta Londont

Paris, december 14.

| (A Magyar Távirati Iroda szikra- 
\ távirata ) Ixmdonból érkező távirat 

I szerint Clemenceau
Londonitól és valószínűleg még az 1 toa croquis-mat A dübörgő szavakba 

| éj folyamán megérkezik Parisba- öntött bmfiat iclbáborodá*  elduga-1

rablógyilkos 
rögtön ítélő bi- 
amoly kőtcl 
A htó ny nem 
igy az Ítéletet

VázsOngi Vüoms a napokban el
utazott Svájcitól és ezidószerint Bős
ben van, ahonnan esetleg a jövő hőt 
folyamán vissza is érkezik Budapestre.

Programmbeszédek a vidéken.
A vasárnap folyamán több nagyobb 

vidéki városnan voltak képviselő jelölé*  
sok. illetve programmbeszédek. így 
Sopronban vasárnap mondotta cl prog» 
raminbeszédét Klebclsberfi Kunó gróf, 
aki keresztény nemzeti párti programé 
mai lép fel Komáromban kisgazda*  
párti jelöltként Korányi Frigyes báró 
pénzügyminiszter lép tel. aki szintén 
vasárnap mondott programmbcszédet.

Szeged első kerületében Teleki Pál 
gróf a jelölt, akinek egyelőre nincs is 
vetélytírsa. A szegedi II. kerületben 
Abrahám Dezső belügyi államtitkárt lép*  
tetik fel, akivel szemben Schmidt Fe
renc államvasuti felügyelő veszi fel a 
küzdelmet kcresztónyszocialista prog-- 
ranunal. A szegedi IIÍ. kerületben a jc« 
lölt személyét illetőleg még nem álla*  
podtak meg de az bizonyos, hogy a kis*  
gazda»párt állít itt jelöltét.

évek
Irta: Szomaháxy latnán

. Kttax Ivor bánóról, .1 kilencvenes
: leghíresebb magyar publicistájáról, c hé*  
. ten utcát neveztek el Buci.1 pesten. A 
: Borz*utca  mostantól kezdve Báró Kaas 
: Ivof*utca  lesz. Ebből az alkalomból kö*  
' zöljiik a következő kis cikket, mely la*  
I púnk szerkesztőjének Barátaim, a halót*  
; lak cimü ma megjelenő könyvének egyik 
• fejezete.

Öl különböző karakter egyesült a 
műit generáció leghíresebb vezércikk- 
írójában, a dán származású Kaas Ivor 
báróban, akit Írásai után a legvérszo- 
póbb tigrisnek lehetett tartani, de aki- 

j ben tulajdonképp egy gerle szelídsége 
cs ártat alnsága egyesült. Dühös kleri
kális volt, de akárhányszor napokig 

' kilincselt egy falusi zsidó ügyében, 
guülőiül alá akart küldeni minden mi
niszterelnököt. de két napig busult, ha 
az utóin véletlenül egy bogarat elta
posott. Hajlamaiban konzervatív, ér
zéseiben nemes és vallásos volt, de 
senki nsfla jobban nem tudott lelke
sedni azokért az eszmékért, melyek az 
emberi jogokat kiterjeszteni kívánták. 
A francia forradalomban a barrikádo- 
kon harcolt volna, itt, a békés idők- 

j ben, trafikjogokat szerzett a ravasz 
kisvárosiaknak, akik jószívűségét ki
használták. A jámbor vidékieknek, 
akik lángot lövellve képzeltek maguk 
elé. hihetetlen meglepetés volt szelíd, 
kék szeme, mely ijesztő pápaszeine 
mögött csillogott

Kaas Ivor volt a legnagyobb mun
kaerő, akit a magyar újság Írásban is
mertem, még hajioki férfikorában is 
két-három vezércikkel diktált naponta. 
Föl meg alá sétált a szerkesztőségi 
szobácskábán és a szó oly folyékonyan 
ömlőit ajkáról, mint a forrásvíz az 
erdei sziklából. Kis pénzért dolgozott, 
— akkoriban még nem voltak divat
ban a nagy ujságirói fizetések 
ő ezt a szerény 
szorgalommal > 
egyetlen, aki 1 
szabadságidőre 
mégis el kellett 
tájára, előre lediktált öl-hat vezércik
kel, nehogy az újság zavarba jöjjön. 
(Akkoriban nem kergették úgy egy
mást az események, hogy egy vezér
cikk daráljon, műidig aktuális volt a 
monroc-clv vagy a homeslead-kvrdés.) 
Ilyenkor, egy nyári napon, követtem 
el vele azt a tiszteletlen tréfál, melyen 
akkoriban sokat 
kávéházakban.

A báró nyári 
az iródiákjának, 

j déssnl, hogy t 

de 
díjazást is hallatlan 

viszonozta, ö volt az 
még a kikötött nyári 
sem relfektált s ha 
utaznia a birtokocs-

nevellek az irodalmi

i vezércikkeit 
, oly hangos 
a szomszéd

ma utazik '^kénytelen voltam abbahagyni n Iromo-t

szólta szegényes humorom vénáját « 
türelmesen dobolni kezdtem a tollal 
addig, mig a báró a vezércikkét befe
jezi. De keserű csalódás éri: a báró 
ismét kirándulni készült falura s 
első vezércikket pihenés nélkül kö- 
vetle e második és a harmadik, sőt • 
negyedik is. mely az angolok gyar
mati politikáját bírálta. Ekkor már 
elveszítettem minden reményemet s 
látva, hogy a humornak már n mai 
napra vége, idekünn, a zárt ajtó mö
gött, én is leírtam 3 hangosan diktált 
vezércikket. Aztán, este nyolc fölé, mi 
kor a báró végre, nagyot fújva, vég
zett a munkájával, szerényen és titko
lódzó arccal benyitottam hozzá.

— Egy nagyon nagy szívességre 
szeretném kérni n báró tirst —- mond
tam a szememet lesütve.

— Ki vele, fiam!
— Tetszik tudni, én csak kenyérke 

réséiből leltem bellelrisla, de a szivem 
voltaképpen a politika felé húz Az az 
ambícióm, h<igy cicerókat Írjak az új
ságba. de mivel magam is tudom, hogy 
nég kezdő vagyok, szerelném felol
vasni egy szakértőnek a legelső kísér
letemet.

— Art akarja, hogy én mondjak' 
Ítéletet TÓlfl?

— Igenis. Ha meg tetszik engedni, 
felolvasom azt a cikket, amit a rnnlt 
éjjel irtain, a szerkesztőségi sdhlms 
után. De csak ugv olvasom föl. ha • 
báró ur az alkalmatlankodásért mag 
néni haragszik.

Barátságosan megsimngatta a haja
mat s oly kedveskedve tessékelt le a 
székre, iniutha valami óriási szívessé
get tennék neki azzal, hogy a vezér
cikkemet felolvasom.

— Hogy megharagszom? Micsoda 
csacsi beszéd ez! örülök, ha egyben- 
másban tanácsokat adhatok magának, 
hiszen mi öregek nemsokára kidő
lünk a sorból s milyen jó lesz, ha egy 
nálunk különb nemzedék veszi föl a 
tollat, melyet mi s fáradt kezünkből 
kiejtettünk.

Leültein és komolyan olvasni kezd
tem neki a saját cikk ót az Angolok 
gyannatügvi politikájúról, melyet »z 
imént négy fal között diktált az Író
diákjának s minden pillanatban vár
tam, hogy az. első tizenöt szó után el
neveti magát s ki kerget a szobájából. 
De nem ez történt: a báró, akinek a 
feje még kóválygott a sok politizálás
tól. nem ismert a maga cikkére s oly 
érdeklődéssel figyelt rám. mintha csak
ugyan én volnék az a csillag, akire a 
vezércikkek istenasszonya ícr a csú
nya, házsártns öregasszony! várako
zik. Néha helyeslőleg Itólintoti, néha 
hevesen megcsóválta a fejét s az arcán 
világosan látszott a szán lék. hogy a 
következtetéseimnek ellen tmondjon. 
Egyszer közivé is szólt, csak ennyit 
hogy ..ez már mégis túlzás", de akkor 
én már nem bírtam komolysággal, ha
nem hangosan elkacagtam magamat. 
Erre aztán a báró is észbe kapott: hir 
leien felugrott a székéről s nevelve ia, 
meg bosszankodva is arcul legyintett.

Haszontalan, hiszen maga az én 
cikkemet olvasta föl!

Sietve kimenekültem a szobából, 
mert amilyen vérszopó tigris volt, az 
is kitelt volna tők*,  hogy a fülemet 
njcgliuzza.

Kolcsak átengedi Szibéria 
egy részét Japánnak

Feriin, derem'ber 14.
A Vossische Zeitung jelenti 

Géniből: Newyorki hir szerint 
Koknak tengornagv órtesitcftlr az 
Egyesült Államok konitónyáf 

áritól, hogy kénytelou lesz Szibéria 

nak ogy részét átengedni Japán 
nak, hogy legalább azt a területei, 
amely még Oroszországból megma

radt. megmentse a bolscvizanus 

veszélyétől, ha a szövetségesek 
nem adnak további aegitoéget a 
feltár swiegeknek. (MTQ
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Kohn Kerekes Árpád és társai a bíróság előttWlnölschsraeiz hertes 
szeren Budapestre érkezik

■t Hétfái Napló tudósit ójától. —

A Hétfői Napló jelentette először, 
hogy Windischgraclz Lajos herceg 
Svájcból Berlinbe érkezeti s minthogy 

az osztrák hatóságok Ausztria terüle
ten Habsburg-érzelmei miatt nem 
akarják részére az átutazást megen
gedi:!. repülőgépen fog Budapestre ér
kezni. Kedden kelleti volna a repülő
gépnek Albertfalván kikötni'', a her
ceg barátai megjelentek a repülőtéren, 
le Whidischgraetz herceg nem érke

zeit meg. Három napon út várták jö
vetelét, mig végre most értesítés jött 
a hercegtől, bog' Varsóból szerdán 
megérkezt

Nfínthoj 
len légi lé, 
tenni kockázatos, 
pedig karhatalmi 
kitette volna 
cég Berlinből Varsóba utazott 
lengyel 
ka patt Mayyar< 
kedden 
szerdán 
érk zik, ahol telteit számlikát megva
lósítja: vizsga latot kér a kormány ré
széről arra a három pontra vonatko-

Erősen megcsappant érdeklődés mel
lett folytatta vasárnap délelőtt a bíró
ság a Számúi el Jy-lwJ ál vonat három
főhóhérjának, Kohn-Kerekes Árpád
nak, Kovács Lajosnak és Sturz Ká
rolyiak a kihallgatását. A hallgató
ság padsoraiban mindössze húsz em
ber ül, közitük néhány katonatiszt. A 
vádlottak már jóval kilenc óra elölt 
a helyükön vannak. Az elnöki pulpi
tushoz legközelebb Kohn-Kerekes Ár
pád ül. Két keze megláncolva s a 
lánc hosszabbik végét egy csendőr
ellenőr tartja kezében. Középütt Ko
vács Lajos ül bilincsekben s azután 
az alamuszi Slurz Károly, az elvete
medett aszlalossegéd. aki Szamuelly 
hó hér v on a I á n gépf eg y ver p ar ancsnok
vök és kész volt minden pillanatban 
a kivégzések helyén összegyűlt népre 
gólyőzáport zúdítani, ha az elkeseredés 
kitörne a vérengző Szamuelly ellen, 

j Csendesen, szótlanul, szinte mozdít- 
* lattanul ülnek a vádlottak. Kohn Ar*  
i pád frissen megborotváikozolt, egész- 
1 séges, kövér arcát már nem torzítja 

c.l a vörös szakáll, amelyet a rendőr
ségen viselt. Kékesszürke civilöltöny 
van rajta. csikós inge fölött barna 

vöröspettyes barna

végre 
bog-

ÍA- Budapestre.
gv repülőgépen az utal a je- 
gköri viszonyok között meg-

Ausztria területén 
.......... beavatkozásnak is' 
magát. Windisgraetz her- 

........................ olt a 
kormánytól utazási engedélyt 

ágba. Valószínűleg 
reggel utazik el Varsóból és 
vagy csütörtökön Budapestre

■ puhagallért hord,
í nyakkendővel. Az újságírókat figyeli 
! és amikor észreveszi, hogy az esküd
tek padjaiban ülő •rajzolók az ö por
tréját készítik, mozdulatlan arccal All 
rendelkezésre, nehogy a rajzban hiba 
legyen. A tanuk padján vidéki embe
rek, parasztasszonyok helyezkednek 
cl. Ma reggel jöttök meg Kalocsáról, 
meg Soltról, ahol szemtanúi voltak a 
hóhérok gyalázatos munkájának 

>ónn, amelyekkel a forradalom idején 
és a burgonyadara ügyben tanúsított 
szereplését tisztázni kívánja

TELEFONSZAMAINK :

Felelős szerkesztő ; 8C—03
Szerkcöztősw?: József 8—98
Kiadóhivatal: 90 30

— I jahb terrorista tárgyalás. A bu

i

A Iár
terein- |

Kerekes 1

Negyed tíz érakor vonni be a btró-
Auer Károly főlárgyalási elnök 

esetésével. Az elnök először is a Ka
locsáról megérkezett tanuk névsorát 
olvassa fel. akiket azzal bocsát el, 
hogy hétfőn reggel kilenc órakor je 
lenjenek meg tanúkihallgatásra.

Sturz Károlyt, a hatvanöt rendbeli 
gyilkossággal vádolt terroristát hall
gatják ki ezután.

i — Ki volt magával a ceglédi teme
tőben történt kivégzésnél? — kérdezi 
az elnök.

— A Jónás me{ 
■— A Bozsenka 

tudja?
— Nem.
Pogony Nándor 

Bélának hívják.
— Amikor első 

dúlt a Szamuelly-vonat ez husvé4 tá» 
jón volt., kik voltak azok, akik u vo
naton voltak Meg <u hiú nevezni 
őket?

— A Gerle'. a Kohn Kerekes, a 
Szabó József I . Szabó József TI , 
Mami, a kél Göröniböly, n Gábor bu

dapesti büntető törvén’ széken hétfőn; 
reggel, újabb terrorista fötárgyalás 
kezdődik. Ezt a tárgyalást, amely 
szintén a gyorsítóit eljárás szerint fo- 
Ivik le. Stengel táblabiró vezeti. A > ad
tattak teiToris'ák. akik annak idején 
Míldner századost kivégezték, 
gyalást. miután az esküdtszé,lki 
l»en ugyanez időben Kohn 
Árpád és társai ügyét tárgyalják, a 
büntető törvényszék 1. szánni tanács
termében folytatják le.

— Apponyi. Vasárnap délután a 
Rákóczi- nt ember forgataga hirtelen meg 
állott, olcföndesült. A kórul felöl egy 
magas, sovány, idősebb ur alakja tűnt 
elő és az emberek mind arra fordul 
<rk és helyet adlak hogv az illető aka

dálytalanul föl-.Ihassa gyors lépteit. 

Apponyi Albert gróf jött arra, egysze
rűen. gyalogszerrel, autó nélkül, kocsi 
néKkül. kezében sárga ak ati'mkával. 
fiatalos frissedé 'gél haladt előre. A 
járó-kxdők nagy része felismerte és 
inig tisztelettel néztek alakját, xalumi , 
áhit-atszerü reménységgel súgták egy- i 
másnak. Apponyi! És az emberek ugv 
mondottak ezt hogy azt érezték, ez az | 

<« férfi, aki egy ország vergődését 
nen.ze.: fájdalmát, egy jobb sorsra hi- ] 

vatott nép nagy, szent elkeseredését a 
világ elé viszi és ez uz a férfi, akinek 
bölcsessége, ludasa ismertetni fogja a 
nagyitéhlszék elölt igazságos ügyiin-j tas: 

kel'. Az emberek nézlek Apponv.ira ' n',ínc| fogjuk kedveseink szi
ámikor su ják tiszb lettel ov.’/elt n.'- (((!/ n,e(lnrucndcztetni? Mert olyan szc- 
vé-t, a faiilázm hii élen uh-s,/í /állt. 1 ,,.;lhrk vagyunk, hogy nem nagyon 
rn<-v,/i a sz.oá.h -n rcménv é/< :i o a J lesz mit vásárolni karácsonyra. Ar a 

' 1 r í lő éi h í" üzletember ma, aki vesz és nem az,
lelkei h-n sze:p, 1' n mi “ '■ . ^aíl CJS gyeHtjűick is swiny-

; a Bozsenka. 
másik nevét nem

alkalommal megn

A karácsonyfára. Mikulás bácsi 
mc.jlcn-i'lti- fölöttünk caktllbll <■.< ri-- 

egyllüni. Utána rohanó tebwífigrlbal] 
... ! ax emberi érzések ley'.-ehh esteje es u

I náros kórotii erdőkben már bizonyara | 
mejjáJ: a korúrsonllfáimk iialúl. Karó-1

I rrnnil -ele megjön in a szeretet fájó! is
< feMÍlil haljuk' (már akinek eliy pénzé 

' •s- a drága karácsonyfát uiegvciuu), 
, mit fogunk reáaggatni, mit fogunk

l'.V

izs:

Az elnök felolvasta a többi hóhér 
nevei: is. Slurz mindegyik név után 
mondja

Az is olt volt, az is.
- Mindig ugyanazok a terroristáik 

yoMak a vonalon?
— Igen, cwak egy részük maradt 

Cegléden, a másik része tovább ment 
Szolnokra.

—- Meg tudná-e nekem mondani, 
hogy csakugyan ez vcflt-e a vonat irá
nya? Szolnok Hajdúszoboszló, Püs
pökladány, Cegléd. Sopron Kapuvár 
Csorna, Budapest, Szolnok, Tass. Du- 
napataj, Kalocsa, Biidapea.. ismét 
Kalocsa. Budapest. Sopron, onnan 
Böjtök és ismét Budapest így volt j 
az?

— Igen, de én nem voltam mindig 
ott. Szombathelyen is voltam.

— Az imént említett helyek közül 
melyikben volt maga? Nem akarom, 
hogy maga olyant is beismerjen, ahol 
maga nem voli'.

—• Először Szolnokon, azután Püs
pökladányon. Ott agyonlőttek csend
őröket, de ezt csak hallomásból tu- 

l doni. Szamuelly hallgatta ki a csendőre- 
j két a vasútállomáson és este hajlottam, 
hogy három csendőrt kivégezlek, a 
többi' elszállitoUftk Debrecenl>e. Az
után Szolnokra mentem, ahol tizen
négyet végeztek ki.

— Szolnokról elmen fék Ceglédre. 
Ott mi i'örtént:?

.— Hallomásból tudora, hogy olt két 
embert végezlek ki. de én it' nem vet
tem részt. Ezután Szolnokra inán tünk 
vissza, ahol az egyik rész Kapuvárra 
ment, a másik Szolnokon maradt.

— Mi történt Sopronban?
— Először semmi sem. Onnan Ka

puvárra mentünk, ahoi valami hét el- 
knf orra dalmárt felakasztottunk.

I — Maga mit csinált?
' — Én az autón vol am. amelyre hű-
i rom gépfegyver volt felszerelve. Az 
egyik géppuskánál én voMam. A kivég
zés után Sopronba mentünk.

— Mi történt oh?
— Semmi sem.
— Csornán nem volt maga ? 
Kohn-Kerekes feláll; Sturr 

volt Csornán.
Az elnök: .Tói van. üljön le, Kohn.
Sturz elmondja, hogy ő Sopronban 

maradt mindaddig, mig vissza jötek 
Budapestre.

A tárgyalást ezután Auer elnök 
félbeszakítja, mert a vád képviselőié 
fontos ügy megbeszélése elszóütja a 
teremből.

Szünet után, háromnegyed tizenegy
kor Kohn-Kerekes Árpádot kérdezi ki 
a bíróság, a Szamuely-vonat útirányai 
felől A föilióhér értelmesen, messze 
hallható hangon mondja el, merre jár
tak. Szolnok, Cegléd, Sopron. Kapu
vár. Böjtök. Csorna, isméi Sopron, 
egy-egv állomás, amely derék magyar 
emberek életét kívánta áldozatul és 
özveggyé és árvákká tett 
mer Szamuely vérszomja 
minél több vért követelt.

A vádlottak kihallgatáiaa
•ödött. Auer elnök bejelentette, hogy 

hétfőn reggel az orv osszak k< u tőket 
hallgatja ki elsőnek, ezzel a vasárnapi 
tárgyalás véget ért.

— Halálozás. Wuiaa Smou. » már ré
gebben megszűnt. Spitz F.-féio Rákóczi
it i keatyü-üzlet tulajdonosa ma 72 éven 
korában meghalt. Temetése keddon dél
előtt fél 11 órakor lesz a Rákoskercsz 
túri izr. temető halcttasházából.

— Elgázolta a villamos. Kiss Irtván 
huszonegyével, napszámos a Váoá-ut 14. 
számú ház előtt felugrott egy robogó vil
lamosra. de elesett és a villamos alá ke
rült, amely balcombját eltörte.

— Még nincs háziburátom! (Lm él 
a szerkesztőhöz.) Igen tisztelt szer
kesztő a.r! Megdöbbenve olvasom a 
lapok hirdetési rovatában a hirdetést, 
amely azt az egyszerű, de szellemdus 
kérdést intézi az olvasóhoz, hogy 
van-e már házibarátja? Mindenekelőtt 
kijelentem, hogy 
barátom, tehát 
gyök érdekelve, 
azonban kínosan 
ság előtt felleli kérdés. Ha igy hala
dunk, legközelebb ilyeneket olvasha
tunk majd: Házasságtörés után fizes- 

Lapokra, 
Ha igen, 
csengőit.

nekem nincs házi
közvetlenül nem va- 

mindezek ellenire 
érint ez a nyilvános-

nem

áldozatul 
embereket, 
vért, vért,

ézzél befe-

sen elő a Képes Családi 
avagy Utálja ön a férjét? 
hozassa rendbe villamos 
havi 10 koronáért az „Egyenáram; 
vállalattal. Én már egyáltalában sem*  
min nem csodálkozom, tehát nem 
döbbennék meg, ha azt kérdeznék az 
emberektől a hirdetési rovatban, ki
gyógyultak-e már paralizisükből, vagy 
aziránt érdeklődnének, hogy kitötlöt- 
tek-e a 15 évi fegyházbüntetésüket 
[Haván? Én már semmin se.m csodál
kozom, azonban mégis szomorúan ve
szem tudomásul, hogy sülyedönk, fisz
lett szerkesztő uram, sülyedünk. gyor
sabban és biztosabban, mint ahogy a 
Titanic sülyedett a tenger mélységes 
fenekére. Annak az illetőnek, aki ki
találta a házibarátról és a fűtőtestről 
szóló hirdetést, különben azt kívá
nom, Allah növessze meg a szakállát 
és egész télen ilyen fűtőtesttel kelljen 
fűtenie. Akkor majd megtudja, hogy 
milyen igaz a régiek közmondása: 
ép fűtőtestben, ép lélek. Szerkesztő 
urat pedig kérem, maradjon meg a jó 
öreg Mcidingernél és ne olvassa a la
pok hirdetését. (Úri asszony.)

— Gázmérgezés. Székely Józsetné a 
Kiflifal udy-utca 14. számú házban levő 
lakásán véletlenül nyitva hagyta a gáz
csapot. A mentők eszméletlea állapotban 
a Rókusba vitték.

— Hirtelen halál. Man-dil Róza hat- 
vanhótéves magánzónő vasárnap este az 
Erzsiébet-kó:ut 17. ezámu ház előtt Ösz- 
szeesett 6 mire n mentők kiérkeztek, már 

1 halott volt. Holttestót a törvényszéki or
vostani intézetbe vitték.

A Rózsa sikere a Belvárosi Színház
ban egyre fokozódik. A ragyogó szín
padon megjelenő bájos és derűs ma< 
gyár múlt egy-két órára elfeledteti a 
táblás házak közönségével a jelent. 
Szerdán, szombaton és vasárnap d. u. 
a nagysikerű Tériké, a többi estén a 
Rózsa kerül színre.

— Bemutató az Intim-Kabaréban. A 
Teréz-köruti Intim-Kabaré holnap, 
kedden tan ja u jmüsorának bemutató 
előadását. A gondosan összeválogatott 
műsor kiemelkedő darabja „A prima
donna" cimü egyfelvonásos operett, 
amelynek szövegét Balassa Emil irta, 
zenéje pedig Komjáthy Károly szer
zetté. A ..Végre4" cimü kacagtató bohó
zat. amelynek szerzője Balázs Sándor. 
loválJiá a ..Szeparéban" című mulat
ságos külföldi vígjáték és Erdődi Mi
hálynak ..Viszontlái á-sra" cimü zenés 
tréfája és számos uj magánszám adják 
az uj műsort. Ma az előző műsor szen
zációi: Dinanvil, .Jó éjszakát! ós a 
Trilkkember utoljára kerülnek színre.

Az Andrássy-utl Színház uj mftsora 
páratlan sikert aratott mindkét el»ő 
előadáson. Kulyuskám, Martos—•
Szirmai operettje n maga finomságab 
iul és kacagtató helyzeteivel nevez*  
tessvge lesz az idei s/.ezónnak. Zágon 
István kis darabja és tréfái végig ní
vós - s mulatságos esté, jelentenek a 
közönségnek.

Óriábi sikere van a Mozgőkép-Ott- 
honban bemutatott Krisztus filmntA, 

[amely az idén;, nek kétségtelenül a hig- 
Hinlahnasabb és 1 égniiivészihb filmje. A 

l .il részből álléi drámai misztérium fő- 
■ x.. i -pé| Amletto .\ovelli n Léda Gyt 
; '. '.sszák csőd"- m-'Lés/etM. A MoZgó- 
jkop (.Minőn előadásai 4, hároinuqjyed

nak látszik az idei karácsonyi vásár. 
Más években csábitó hirdetések, szép- 
szavú ujságrcklámok biztatták a kö
zönséget. hogy ezzel vagy azzal teszi 
legkedvesebbé karácsonyfáját, ma a 
lapokban minden hirdető venni akar 
(cipőzsinórtól motorokéig), mig az el
adók kenőcsöket, gipszet és legjobb

] esetben fogkefét kínálnak. Szomorú.
nagyon szomorú karácsony készül itt, 

] e kipuszlitolt, kirabolt országban, 
nem lesz mivel tele aggatni karácsony- 

' fánkat. Csak a gyertyácskák égnek 
majd rajta, mini szivünkben a re
mény. amely el nem hunyó lángjával 

i i . </osvigoi vet kálváriát ülünk sö/éb 
p-biM.
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«, fél nyolc és negyed 10 órakor kez
dődnek.

Asszonybosftzu. A magyar filmgyár
tásnak meglepően fokozott fejlődését 
élénken illusztrálja a Corso jövő heti 
műsorán szereplő Asszonybosszu című 
ötfelvonásos Slar-dránia. A darab Ir
mája. a fiatal leány és a szerelmes 
asszony izgalmas harca a közös ideál
ért. mindvégig érddkfeszitő. A fősze
replők Ixrlh Ha Mnllyasovszky Ilona. 
Feny5 Emil és D\n-?s Oszkár művészet 
tol oldották meg a komoly drámai já
tékot igénylő n .'vs?’b.Fu szerepeiket. 
A •cenáriumo' Fák Ri. hi’d készi'.ct'e 
és Balogh B -h rendzzlo az ő i-mcrl 
szaktudásával és finom mii vészi érzé
kével. A műsor másik száma a Sor.- 
kovácsa című négyfelvonásos külföldi 
dráma, amelyet Franz Hafer rendezett. 1 
Az előadások fél 4. fél 6. negyed 8 és 
9 órakor kezdődnék.

A paradicsom címen egy nagysF’ii 
filmet mulat be hétfői uj müsma ke
retében a Royal-Apolló. A brilliáns 
film az amerikai kinematográfia egyik 
légiimenrosabb és leg.-zehb alkotása.

A bestia című szenzációs majom- 
film és ,4r ősök kincse imii kiváló 
Min May-vigjáfék az Onn ia hétfői uj 
műsorának két nagyszabású újdon
sága.
yteiTumjjTTX-~>ÍlT l~lTl*"*  “' ' **

Hazabacsáitjáh a német hadifoglyokat
Becs, december 14.

Í.4 MTI. magánjelcntése.) 
Neues Wiener Tagblatt jelenti: 

Frankfurter Zeitung szerint a fran
ciák beleegyeztek abba, hogy,

I
I

A
A

amennyiben a német kormány tel
jesíti az enlente követeléseit, azon
nal hazabocsálja a farneia hadi
fogságban lévő 450.000 német ka

tonát.

A vasárnapi 
labdarugőmérközések

Az 1919/20. évi labdarugó bajnok
ság őszi fordulója befejezéshez köze
ledik. Vasárnap «"t elsöoszlályn mér
kőzést bonyolítottak le, Imim van 
még nyolc játék. Pompás teljesít- 
ménvt produkált tegnap i .műt a Kis
pesti AC együttese, amely fél-tucat gólt 
rúgott soronlevő ellenfelének, az 
l'TSE csapatának Az. MTK szintén 
főlénnyel győzött a .V.AC ellen, míg az 
FTC ismét döntetlen eredménnyel vég
zett. Ezúttal a bajnokság utolsó bee 
’yczetlje. a .?.? FC kaparintott el egy 
pontot a ferencvárosiaktól. A 
és UTE egy góllal győzött a Törek
vés. illetve a BAK ellen.

A bajnokság élére a vasárnapi mér
kőzések után végleg az MTK került. 
Második a KAC, amelynek pontszámú 
egyenlő a Tesigyakorlókkal, 
össze a gólaránya rosszabb, 
a BTC, negyedik helyre 
•FTC. Félgy őzeim*  dacára 
helyen szerepel a .1? FC.

Részletes eredmények.
MTK—MAC, 4:1 ('1:0 . Hungáriául. 

A Testgyakorlók megerősített csapat
tal játszottak. fllavay jobbő-.szekölő 
<)rth középcsalár volt. Kertész III 
centcrhalf. Pompásan játszott a csa- 
pat. A MAC. Bodnárral sem tudc.il ko
molyain támadni a kék-feh; 
szemben. A gólokat Hlavay és 
rúgták.

FTC—33FC 0:0. I ll;>i-ut \ 
fehérek csatársora i-mét gyengén • 
repell. Rendszeriéi ítiil játszották 
t ámadók, inig a 33FG védelme 
kai az ékn. bravúrosan dolgozc 
lönösebb 
Voll.

Í'7’E—/jak 1:0 (l:0i. Népsziget. 
A győzi0 gólt Priboj rúgta.

Kispesti AC—UTSE 6:0 (2 : Oi.
Kmpeálen I aolt a két csapat. Az 
eredmény hű , ifejezöje a lefolyt játék
nak. a KAC végig pompásan játszott.

Vas- és fémmunkások—Törekvés 
1:0 (0:0. Ilungária-uli pálya. Bíró: 
Nyúl Dezső.

mind-' 
Harmadik ! 

került az 
az utolsó

rekkci
On/i

zöld- 
sze

li 
Zsák- 

.11. Kii- 
góihelyzet egy oldalon sem

r BEsrm
Rej' tirténet 4 felvonásban

AZ ŐSÖK K3NCSE
Mis May vígjáték 4 felvonásban 

ax (Mában!
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Feljegyzések
nagy hau-se napjaibó’. 
Fabank vasárnap 2015-re szökött fel. 
A többi érték is sziláid. — Megala
kult a Fabank olasz vállalata.

2010—-2015 K-val kötöttek. A vétel
kedv igen nagy volt é.s a hangulat, a 
hétfői irányzatot illetőleg iyen biza
kodó, meri az a ]jir, hogv a bankói; 
szombaton nem tudták lebonyolítani 
vételmeyblzatásaikat.

A valutapiacon lei 411—1? márka 
338—12, ’ 
255- 257

ElsnerOszkár
Fdüzlst:
IV., PAtlISI-UTCA 3 

| Koronahcrccg-utca sorok) 

CSIPKÉK ❖ 
SELYmÁRÜK

♦ SZÖVETEK
IV., KECSKEMÉTI-UTCA 14 

|KA1vin-tér sarokl ,
V!!., RÁKÓCZI-UT 2 SZÁM 
Vil.. KIRÁLY-UTCA 3 SZÁM 
II., IÖ-UTCA 52 SZÁM 

[Batthyány-tér sarok]

riök. 
üzletek:

dollár 13G—137, Romanov 
volt. .

I Az előadás 
Sárakor 

kezdődik Ernő 
vendégfcllépése és az uj decemberi 
rnüsor

Az. ami a tőzsdén e hóén lezajlott 
iiKÍg túlhaladta az 1917. évi Ixiusse- 

j mozgalom méreteit, azonban — ha a 
i diszazsié'l. ami a magyar é.s osztrák 
korona között fennáll, ickintolbe vesz- 
szük — a bécsi árugrások nívóját még 
nem tudla elérni a pesti hausse.

Szenzációsan baussirozoH a Déli 
vasút. E beli áremelkedése körülbelül 
200 K. A rés/vénv főleg Gordon vezér
igazgató kedvező kijelentésének hatása 
alatt emelkedett é.s erre vezethető 
vissza, hogy a részvények előbb szök
tek fel Budapesten és csak azután 
Bécsijén. Egy ismeri nevű kontreminör 
érzékeny jelenetei játszott -.1 egyik zár 

.lat után. Ennek a n;:gv sp< kulánsnak 
i l- A600 Deli vasúi ja volt D0—100 K 
| out koinmun előtt, de a darabokat 
'kosztba adta és a kőin mii n alatti kény 
szerelszámolás következtében persza 
elveszlelle a daraliokat. A bubánk 

’ haussera az impulzust az, olasz vállalat 
1 megalakulása és az uj részvények ma
gas jegyzése, valamint az olaszok rész, 
vényvásárlásai és a Fabankban vnló 

: l.ooplálásukról elterjedt Ilin k idézte.; 
- t'lő. A Magyar Hitel is szé|>en enwlke- 
i d'.’lt, ami (•-.■tbalő. mert aráuyiag ez a 
papír voll 
Megjelent e 
..krecli'-i.sm 
nagyspekuláns is.

Ha már uj jövevényekről van szó. 
úgy meg kell említenünk, hogy meg 
jött e héten I. ligán óh >1 l’org -. akinek 
eddigi alkalmazottai önalh'jsitolíák 
maguk.it. ugv hogy csak január íel< 
kezdi meg intenzív működését. Megjött 
Bécsből Heim Jaqes is. aki különben 
nyomot hagyott a N i-ici kurzusán.

A korlálpiacon legviharosabb üres
sé a Nasicilian volt, ért főleg lieim 
Jaques nagyarányú vételei idézték 
elő. Ilir szerint a Xasicil Zánúbbaii 
ma is nug magasabban jegyzik ju- 
\ -zláv k-jronákUm. A többi faérlék 
koziil a Hazai latermelö szökött fel. 
A Hazai fatermelő a szombati zárlat 
után már 3500 is volt. Erősen haussi- 
rozotl a Neuschlosz Liehtig is, 
Schlanger igazgató vételére. A Lidiiig 
részvényeket he lógják vezetni a tőzs
dére. A vállalat nagv kárpótlást ka
pott 
ugv 
7ii sa 
hius 
rérc

Soclefa
értesülünk, az esti órákban Budapestre 
távirat érkezeit Milánodból, hogy ott 
megalakult a Fabank olasz vállalata 
Sociela Forcsta céggel 50 millió líra 
alaptőkével. A vállalat pénteken ala
kult meg.

Forcsta. Mint lapzártakor ’lemzeft ínsyíii) Orfeum
VII., Erzsóbei-körnt 31. Telefon Jűzsof 121—64

rw Elsőrangú uj attrakciók és j|| anv
Kalandor kisasszony 2/

Roval-Xabaré ”í‘"i'ss4ffi'h4:
Kőváry, í-orró ős I nragó tréfál. |Fől liőtkorlj

i

I

A

legjobban elh 
héten a Ms? 
Verő Amold,

A Rimainurányi Vasmű tőkeemelése.
A B^nanwrány-’Salgdtarjáni Vasmű 
llév.vénytársaság ma megtartott rend
kívüli közgyűlése a társaság alaplőké- 
jénc’ .‘>0.000 darab 200'.korona név
értékű uj részvény kibocsátása által 
10 millió koronával 50 millió koro
nára való felemel. - t elhatározta. A 
kibocsátásra kor-ülő uj részvényekből

| 10.000 darab a régi részvényeseknek 
eiánltalik fel 1200 K kibocsátási ár
folyamon, úgy. hogy minden 5 régi 

i : észsényrr egv uj részvény esik. A 
’ iováhhi 10.000 larab részvényt egv a 
• lár'-.dafhoz közelálló pénzc.sop rt ve- 
:K>í át. mely egyulfal az összes uj rész*  

énvek átvétel*ért  szavatol. Az alap- 
:.'i.á*yoknak  a tökefeleineléssel ősz- 

• ‘tigrő módosítása után a rendki
■ . g- az eddigi igazgatóságot. 

. ve! megbízatási ideje lejárt, ti 
i ..t-xilasztolta.

Kinevezések a RlninTn lírányinál.
11 rá n v- Sa Ig < tt a r; án i

.... dósága egyik 
Fröchlich Pál és I 
vezetőket 
b'en Ferenc éj

Egy gazdag ifjú tör
ténete •! fcTvonásbáa 

n RCYAL-

ROTS*  és STEBNIHARDT
FELLÉPTÉVEL NAPONTA ESTE 7 ÓRAKOR 

; ELŐADÁS :: MINDEN VASÁRNAP 2 ELŐADÁS

VI., Teréz-körut 28 Telefon 144—98
KRISZTUS, dránnai misztérium 6 {elv. 

A főszerepben :
Amletfo Novotiy és Léda Gys.

i Pénztár d. e. fél 11 •.-'•1 fel 1-ig. d. n. 3-tól 
I Előadások kezdete: 4, ■"i6. 'j8 ó« ’ÁIO.

A
a cseh szlovák kormánytól é.s 
látszik emialt ugrott le a kur- 
950—960 K-ig. A (íanz-Danur 

a fiumei gyártelep eladásának Ki
szökött fel. A vállalat egyik ve

zetője Olaszországba utazott, ami 
megerősíteni látszik e hírt. \ hajózási 
részvények is jelentékenyen emelked
tek. különösen az Atlantién mérlegé
nek hatása alatt. amely az eladott 
hajóvételárhól 31 millió korona tar
talékot mutat ki. Guminil a Kereske
delmi lmok részére vásárolták nagv 
tételekben.

A bankértékek közül a Kereske« 
dclmi-hitel tőkeemelési hírekre. a 
Bárdy ?u4 óv.álla lat kedvező üzleteire 
drágult. Olasz kezek vásárolták erősen 
a Magyar Általános Takarékpénztár 
részvényeit, amelynek árfolyama az 
Ingatlanbank és az őstermelő kurzu
sát tekintve, még ma is alacsonynak 
látszik. A Magvar Országos bankot is 
erősen favorizálták és 620 K*ig  haj
tották fel.

\ mi a vasárnapi forgalmat illeti, 
az ren iil szilárd voM. J abank- 
1»«U> Uto.vnukvK, uéhiiyy irodíü/an

A 
Vnsmü Rt. 

legutóbbi ülésén 
Földiák István cég

igazra lóhely dicsekké. l)ul- 
Fiirst György főtisztvi- 

j selőkel pedig c . vehetőkké nevezte ki. 
: Magyar vállalaíok mérlrgkimutatása 
I Az 1918«ik esztendőnek eredményét igen 
l sok magyar vállalat képtelen volt kó 
; .'idni a bolscvizmus miatt s csak most 
'idillitek annyira rendbe, hogy ismertet*  
. hcssék az elmúlt év üzleti eredményét. 
' A Magyar Általános Köszénbánya az 
I lólB-ik évben, dacára annak, hogy az 
ellenséges külföld, működésére látható 
befohást gyakorolt. 7.87 millió korona 

.... ot ért <•! ezenfelül tartalékolásra 
4 5 millió koronát fordított. Az Eszter- 
gomtSzúsrcári Köszénbánya tiszta nye
resége 1.38 millió korona volt. Az 
í ■:'.tikm;jgynr(>rs7iigi Köszénbánya tiszta 
jovcddnic 580.060 koronát tett ki. Az 
< irikány-Zsilvölgyi Köszénbánya r. t. 
m.'rl.'gc közel 3 milliós nyereséggel zá*  
ruh. \ Köolujfinomitó r.--/.-nak kilenced
fél millió korona volt a nyeresége. A 
Beocsini Cementgyár r.d. 3.600.000 ko
rona nyereséggel zárta le < élegét. Az 
Adrié Tengerhniózúsi r.d. az 1918«ik év
ben 1.600.060 korona nyereséget ért el. 
A/ Atlantiba Tengerhajózási r.d. az el
múlt évről 630.000 korona hasznot mu
tat ki.

A Földhitelbank uj vállalkozása <>un, 
hírünkre vonatkozolag a Gottschlig 
Ágoston r t. rum«, likőr*  és konyakgyár 
r. t. ann.'l; közlésére kért fel bennünket, 
hogy a Földhitelbank nem az ö szesz
gyárukat vette meg.

Emelkedik a széntermelés 
sünk szerint, a széntermelés ......
után emelkedik. A hazai báhy.ík terme- 
I se az utóbbi időben december eleje 
óta 1100 vaggonról 1.300 vaggonra emel
kedett. Pécsről, sajnos, egyetlen kiilde- 
menytől eltekintve, 
szenet.

Hat vaggon tojás 
\apló információja 
Áruforgalmi Iroda 
zott, fel a fővárosba.

lóg a

■ : in
FRISSÍT

hűsít 
csillapít

SÓSBORSZESZ

MINDENÜTT KAPHATÓ!

mely úgy külsőleg: bedörzsölésre. mint belső
leg. cui. ira cseppentve használható. Rögtön, 
fájdalomé: (HapitT Első segítség a házban

bírlnnei drágábban vásárol í*

F ztcMik- 
nap-nap

még nem kaptunk

érkezott, A Hétfő. 
szerint a Magyar 
6 vaggon tojá«4 no- 

imi mindenesetre

.tlcbonvnütunk. TőzsdeiV >neab>za.iCKet . if <t<h. .'. I rfc- 
kez(-. . NcuscMohs
Tcitvér-.-k bank iroda. Butf.Tpest.

VI. Líivag-'itea 3’. Trl.-' wszám 7Ö 00. Alapítva 1900

Figyelmeztetés! 
magúnak, ha aranyai 
írjöngyov, éks74.rt < 
Fischer Testvérek 
VI1IM Baross-u. 75 
árt fizetek, órás és < 
mily menny isé™et

Mindenki behozha
tatlan kárt okoz 

ii. ezüstöt, platinát, 
elad és nem fordul

< -chcz. Budapest, 
Légin aljasabb napi 

i k*c ’..‘rósz,oktől bár- 
á'vcsniink. Hívásra 

jövünk.

HTMT O I? 113 kle rendelő-intózet,5rF VR.LDI
1 Rendelés egész nap

Felelős szerkesztő-
SZOMAHÁZY ISTV. V

Tórsszorkc.szlök:
Dr. ELEK Hl GÓ és PA JOR MÁTYÁS

prsr, Vif ,

tudc.il
maguk.it

