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1KÉPVISELŐ URAK!
Gyorsan közeledik a nemzetgyű

lési TáJasztósok napja, ez a nagyon, 
nagyon fotrtvs n«p, amely nevezetes 
dátum lesz Magyarország történeté*  
ben- Ezen a na[M>u zárul be az or 
tsizúg életének, egyik legnevezetesebb 
tegszomorobb és legtanulságosabb 
fejezete, hogy nyomban meghoz- j 
dődjék az uj, a vigasztalóbb és re
mény teljesebb korszak. Ezt a kor 
szakot várja reménykedve az or
szág minden becsületes fia, mert a 
választások napján lezáródó 
szak tanulságai azt mutatják, 
ne. a korszevk, amelyben 
gyarországnak újból fel kerti 
goznia, nem lehet már messze, 
választások 
Ijen fontos dátumként szerepelnek. 
A magyar nemzet örténeime azl 
tanúsítja, hogy a magyarság csak 
akkor fejlődött és csak akkor erő
södött meg, Iki alkotmányosan kor
mányozták. Épp ezért az egyes 
nemzetgyűlési választások Magyar
ország életében nemcsak fontos dá
tumként szerepelnek, hanem egye
nesen fordulópontot jelöniének.

ilyen fordulópont a most köze
ledő nemzetgyűlési vniaszhisok 
napja is. Boldogan gondolunk arra, 
.wnikor a törvény hozás elölt felelős 
kormány fogja kormányozni az or
szágot. Boldogan várjuk a képviselő 
imák szorgalmas munkájút, szaka
datlan fáradozását, hogy jó példá
val előljárva, utat mutassanak az 
ország népének. De vajon kik lesz
nek ezek a képviselő urak? Aggódvn 
ismételjük ina-gmvklran ezt a kér
dést, mert aligha van más fontosabb < 
valami, mint az, hogy kik is kerül-j 
nők majd be a gyönyöiu dumaparti 
pcíotába és kik lesznek a jövendő 
Magyarország törvényhozói, akik) 
munkájától függ az ország boldo • 
gulása.

Az utcáikon rengeteg plakát kia
bálja felénk a jelölt arak nevét. Sok 
közöltük a tisz teleidéin ól tó és bizal- 
matébresztő név, azonban sok pia- 
kát előtt bizony, bizony tépelödve 
uÜodgálnnk.

IRablógyilkosság 
a Zugligeibert

Sgy kézbesít© nejét baltával leütötték és 
! kirabolták

rvjl. a k-risztii.si ..... ’.-ré/l é*  a magyar 
nem/vl tta-sv jairo-1 - ni. Irtó hadiáraiul 
l látták a keres i .'.Si g ellen, pedig 
kijit'/unv cikíiás nélkül romiás sza
lad az (HSz á«.ra.

Hl sem hirdetek bosszúul-
— mondotta :» miniszlerel-
— Aki bűnt követett el, an-

kor-

virá-
A 

minden nemzet életé-

Ciu ■a cenzora 16 sort törölt.)'

| lá.d, 

i nők.
I nnk bűnhődnie kell, de a félreve

zetőit tömeghez a keresztény er
kölcs parancsa szerint szeretettel, 
megbocsátással kell 
Ebben az országban

. más uralom, mint
i magyar uralom.

Olyan politikát akarok csinál
ni, amely nem o-rz.lálypcditiha, 

, hanem az egész magyarság egye
temes politikája. Legyen végű « 

1 párlvilkmgásoknak. mert első
sorban egységre, összetartásra 
iwti szükség. •;

— Az egész Dunámul és tér 
egész Alföld népe kibontotta a 
régi háromszinü lobogót, amelyen 
ott ragyog a keltős kereszt. Kell, 
hogy az egész magyar nemzet 
ez alá a zászló aló álljon. Neznt 
üzért, hogy hadat viseljünk, nustt 
az országnak eksuix?rba-u, bákc:v 
van szüksége, hanem azért, hogy 
lörvénytiszleIet(L,l, munkával fel
építsük újra romjaiból az orszá
got. (Általános helyeslés.)

— A külföldnek látnia k-eff, 
hogy ez ez ország magához tért, 
A külfö’dnk meg ken tudnia, 
hogy ezt az oi's-zúgot belső ka
tasztrófák és külső csapósok 
megalázhatják, de meg nem tör
hetik soha. Ez az ország fel foy 
támadni, mert bővelkedik nagy 
és hatalmas erényekben.

Ezután a ?d(kikéri.'ésröt a követte* - 
zöket mondta:

— Nem antiszemitizmust akit-, 
rak csinálni ebben az országban,; 
hanem kereszténységet. Nem uat 
kérdezem, mi lesz a zsidókkal,) 
hanem mi lesz a kcrcszténydk-i 
kel.' Nem akarunk dkm-ségtB*  
kedni. Nem akarunk .szabadsá
gában senkit megsérteni, <!» azt 
nem engedjük magunktól elvi- 
látná, hogy nekünk magyaroknrfá 
jogunk van ahhoz, hogy a saját 
tatánkat megbecsüljük és mindé- 
nekfeletl segítsük. Tisztelem, be- 
csilláin a szorgalmas, tisztességei 
zsidó polgártársaimat, akik aa 
orzúgban produktív munkát vé
geznek; de a zsidóság kö/iil sm 
kmi akadtok, akik a közelmúlt
ban csAk arra törekedtek, hogv’ 
a<z ország ezeréves fundamentu
mait aláássák. Ezetkxrefc többé 
ri-nm szabad szóhozjutniok. (ÉkStfk 
helyeslés.)

Majd beszédéi IcjMiíHetás szavakk&A 
iciezlc be és ezután az egésr/íőrnest áhi- 
isi-'.s ízleld lel rlénrkoMc a'Hit 

Df’.-után a nimi^íorcbjMi. C*
.iet kereste fel. ’’aBnv 
Tönüis^énv k"»zség»ööl
■ . jrpntyl ’ jöttek be a váiastííjk. A ini- 
afaderehiök vrctfrannribeíádét 
;ffcn nagy*  etsrésMÍ f 
nisztenűnökM mefej?
Delitek * '

Mn a mhűsjrtcrelaMjfc DoroMsnál i|| „ 
KkMtet fw» fcMwwrtl v

kőzeledni. 
nem lehel 
keresztény,

gyH-szímvv ÍT-.Jt- azl vallottá, hogy a 
ko$Aá^» szo.ní'M'.t n tizéül ?l óra
tájban Uü I ■ .:ie‘. U. Gödt ny csak késő 
délután, ót óra tájban lért haza és 
akkor fedezte fe a rémes te’.'b t. N'yom- 
i ao értes'lclfe a mentó-ket. akik Szedő 
Miklós dr. orvos vezetésével vonlaik 
ki. Göfönyné fejéin tompa tárgytól 
<Tcdő véröniilenyek voltak, a szemel is 

■■ .dés érte, jobhlialánt -kAn pedig horpa
dás lúlszo-M. való izdniiéeg estében ütötte 
í-.e balónt-kát az asztal sark-liba.

A gyBkos az összes ág gr u hál ex két 
liifHittímjt roajsivnl vlíl. Zug.igeli ja-; 

rókcKSk emlékeznek arra, hogv szom- 
iKuteo délben agy óra tájban lóttaSí 
embert a Ktnuv/ac»i-ut<T«i battfuual .» 
bátáiL a;: á-Maluk adott szemétyleirás 

■azonban különböző. Ejrvik az! áJű!ja. 
• hogy a tártvus ember szürke ruhát vi- 
‘ seH, másik meg íokelcruhás férfit lá- 
’ lőtt. Most deteküvek kutat iáik a tfyi.-!-

■ kost az cíflész városban s már óilcsilet- -
■ lék a-z összes z&kxjrxizakírt az elrabolt 

ja Kirrnctesi utón. A megg? iékokt asz-‘ fohé rí‘-mitekről és ékszerekről.

, — .4 Hétfői Napló IndúsilójátÚl. —

Szumtárton délután a Zngiigeliix‘u raib- 
iúgíj tikos tr.cr&iV-k't történt. (iődömi 
.Józscfné, egy eiőijái ósá^i kézbesítő ne- 
jéndk Kurudesi-uit 49. sz. házban lévő 

kikásáiba szombaton délután valnwni 
ürügygyel bement egv férfi s a mit sem 
sejtő asszonyt baltával fejbe ütői te, 
majd összeszurkálta s amikor Gödön? • 
né eszméletét vesztette, a szekrényből 
több ékszer! és készpénzt rabolt el. A 
sok seWXil vérző asszonyra csak este 
akadták rá. Értesítették n mentőket, 
akik GOtCnvnét bevitték az uj Szent 
János kórházba. Ili a szerencse tton asz- 
szunv. anélkül, hogv ege pikktuatrn w 
visszanyerte votaa ön huta tűt, vasárnap 
liajnanxwi meghalt. A raL-lúgyilkosság 
színhelyén megjelenít a rendőri bizott
ság is, a merénylő azonban elmenekült 
s cd.lúg jem>mi nyoma sincs.

A környék htfíói a nyomozó detekli- 
vetetek elmondottak, hogy már napok 
óla WitJtafc ogv jól öltözött fiatalembert

A meggyük ok asz- ■ f

I

(itt a cenzúra egy cikkünket törölte.)

Nem hirdetek bosszuáliást, 
hanem megértést

tichcz gund és meg nehezebb fele 
lősseg a képviselőség. A régi jó idők 
nyugalmas pulit izálgatárémak be 
frllegzeU. Ma hiába csatlakoznak a 
könnyű fajtájú politikusok a lcg- 
bangzatosabb nevű pártokhoz, a 
párt ma nem ad súlyt senkinek. 
Mindenkinek magának keM kivágni 
• rezet és mti minden politikus csak 
annyit ér, amennyi a képessége, a 

bcc»ólcfcr*éfl©  & v

A minlsxterelaök nagy program;nbenéde Csengődön
1 Szabados József párlelnök az ü-h’-st . 
megnyitva, a keriil-'l vídasztóközönsé.?'*  
nevében meleg .szavakkal üdvözölte a 
miniszterelnökét, mint a terület kópvi- • 
selő jelöltjét.

Huszár Kárnlv miniszterelnök muiv- • 
smbósu besj.vdbon fejtette ki prog-rtun- 
jút.

Legelőször azokra az. clóztm-nvekre ■ 
mutatott rá, uiinclvek az ország mos- 
I.’un rond«is.it okozták. Bűnös ebben a 
67 utáni politika is, amely n-ein a ma- i 
gyár nép jxdrl-íkája volt. Különösön el-; 
hanyagolták a magyar tálul, s annak 
egészs-égcs. derék népét, a-mclv pedic ;iz 
ország-fenuiarki elem. Ebhanvaffolták a; 
munkásosztály* -, az úri oszládv nem lö 
rődöU a munkáso&zláMyal, íwnehaek 
azután olyan vezetői atedlak. akik I 
nem nemzeti célokat szolgáHak.

tat törtéit Irch-tetjl meg. hopv a ttá- 
,ru szenved seiite boletáriuit nép et’v 

része bitéit adott a vezetőknek, u-kik 
üzonh ’-n nem a/ ö javát nézték, hanem ; 
csuk a tnucrukól. A protetárdíktahira 
.z.zal a jelszóval jött, hoífv minden 

míndenikié, de a vége az lett, hogv sen
kinek sem volt semmije.

— A proletárdiktatúra alatt nemcsak 
«azxIflsáR?a« krvekczJök dixurbitani J*  
nrsaiírot, fwmem ch-kölcsifeg is. Szabad 
•Olt. 04 iSUoWwfl UkWlk-wrtl tMÚlMi

A Magyar Távirali Iroda jelenti: 
CsouRréd vátasztóteriHetér.ck közön- 
sége a nuuKtútirniol Huszár Károly ini- 

rúsz tor tűnőknek ajánlotta fel. A ni.muz- 
terditök szombaton utazóit választói 
közé, hogy Gsoingrázlon és a kenik.! na

gyobb községeiben megismertesse pro 
grammját. Mindenütt a l^ncvobb tel- 
keléssel ünnepelek I tiara elkísérte 
PombeH angol hirtapiró is. louibltá 
Kisfaludy Katonán miniszteri tanácsos, 
Sardy Elemér miniszteri osztály taná
csos, kn-áitki a Nontttó Egvesiik-s 
Pártja récéről SKdnictky (kiirtó és 
Di murik Tibor. A vonal délután 5 óra

kor érkezőit be (Somirádra. A pólya- 
I udvaron a beteheti vezető aaenióteisé 

Igék Mtn Boér Antal -ári le kár tesz; n- 
• lőtte u miniszterelnököt, aki szives aza 
' vakkal köszönte meg az üdvözlés!.

i Vasárnap regért tiz órakor keatódűW 
j a öaKRVÜiéa a loö.séjíhAza előtli tá'gsrs 
téren. Noha erős hideg vett, teljes 
MAnüxto megjelrmtok a gyűlésen a vfik 
Laszíók. utók viharos éljunrésad kö-

i

a' Híu-hmseK 
.-fáinytel-' 

óvá a itzoinsr&laa 
1 is wen WV
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minisztertanács
Budapest, december 21.

f4 ftét jói Napló tudósi tójától.) 
'A politikai
vuteág szombatim elsimult a szo- 
ciaMst part választmánya kimon
dotta, hogy n párt képviselői to
vábbra is benninaradjanaik a 'kor
mányban. A szocialisták azt is el
határozták, hogy a választások.ia 
rés? fvesznek.

A pártok kóréban mindenhol 
tnegnyugvAssíil és hvlyrsicssel vet
ték tudomásul ezt az elhatározást 
As vaaíirrurp este a párfikörökben 
Jórészt erről folvt a lucszéigrlcs. A ; 
keddi minisztertanácson íicnlczky 

ödim belügyminiszter előterjeszti 
•z internálási rendelet módosító:.i 
"ánli javaslatait és ha a miniszter- 
.'*nács  ehhez hozzájárul, úgy a 
válság elsimul i.

Az egyes pártok most már miiül 
éléirkebben vesznek részt a válasz 
lá.si mozgalmakban. A függetlens<^i. 
és 48-as párt a fővárossbain is több 
kerületben állít jelöltet, de számii, 
arra, hogy a vidéken is s-hkerrcí száll 
sikru. « függetlenségi eszmék zász
laját hordozván. A keddi minis- r- 
ianácsi megegyezés lilán a «:<>< 
túk is megkezdek vákisztási . stá
ciójukat, amelynek szabadságn 
egyik főí'idlétele ti kormányban v.nlc 
további bencítuaradásukiiak.

„Magyarország egész története 
Örökös pártuillongás".

Tournadra tábornok a magyar pártok villoogásáról, a 
munkásokról, kizb’rtokosoktól és zsidókról

De

szegedi rancm csapatok narancs-I ntélvus- érdek igen cva&raa etavomhi

Amerika ualt Mini iW 
követe a tantoenfczerröl 

eEz a rendn’.cr kárára válik at Ínséges 
országok újra fílúoi^éscn •

Bécs, dacon h r 21.

<4 M. T. f. magún jelentési ) A Neues 
Wiener Journal jelenti Házából: Ge- 
rurd, Amerika volt berlini nagykövete, 
okít az utóbbi időben gyakran emlékei
tek mint elnökjelöltet. euv iulcrvjuban 
nyilatkozott a mimkt.a tanácsok rend
szeréről üi‘ európai áilssnoklvj*.  Ki 
lentelte. Ix-gy Amerika óvakodni fog | 
uzt a rendszert akceptálni. mely idővel i 
minden ipar romlását idézi éld. A ta- j 
nácsrcnd&zcr azonkívül államjogi szem
pontból is kifogásolandó, meri mint 
kor m án vhat alom u»f.t bitó r ■•.kszervezet 
diarkretfitídÜfl az < sstos pártokat képvi- i

A ____ _ ________ _____ ________ _ ..........
ncku, de Tournadre tábornok a mi- a nem: öti érdoket é> auielv vcisjttl 
pokbím vezérkari főnöke. Henri • országot iiriszolíiáltólia eJlensóséinek. 
Faumand túr.' jságálwu Budapesten Es mint a mohban, most is. ahriKvtt, 
időzi';!, :;hc>l hmtos meglMsszétósekai. hogv SA-averkednék. keresi a lámg- 
t.;lo!. Gruzinni táborai>\k.11. a budu-! ehr t, a'ki'ől mo-im-níésiit viü-ja. El 
pesti i. Monai misszió \tio'újéval.' kell Lsuu-rnie. Magv»irarsz.iKtiak min- 
Tournadre tájvomt’.; u Pestcr L/op(/[dig akadlak lánffes'/ij fiai: Szent lsl- 
1ndósil.’>ia elüli hoszasan nyilatkozott' vár*,  aztán a talárduhU után TV. Bék». 
MajTvarország 1 ’.ral’aoo'airól és érén 
tcWe >» háborúért xuió ietelÖseéff kér
dését is.

—• V< yő fokon bibin igaz. — mon
dotta a tábornok — hogv Tisza nem 
akarta a háborút, de S.zmbia ellen való 
jogosul?.‘Ifin diplomáciai akciójáéiul 
(■'•kerülhetiHeaMw’* tette. 11a az utolsó 
pillan-iiban bt látla, hogv a háború sok 
vésze . lemmel ftr, akkor már késő 
volt azt mesaJcadálvozni. tOH-ken 

Tisza kíván ma^slartása ruám egy 
meftgoudola'lin ember benyomását 
Kvakmolla, üki egv löpor-'ishcníó ka
nócát meggvuilia és aíki miah»tl a 
kanóc ég. ístcnb.z imádkozik azért, 
hogv a hordó a levegőbe i-e repüljön. 
E&vx'bkvid minden mini zípi idnők fc- 
h'lös kormánya cselekcdalieiért. Ha 
j.’lyle’cnili azokat, vissza keH lépnie.

Mán var ország felelőssége a há
borúért. Kétségtelenül nagyon drá
gán kell majd meafizclnie.

A tábornok aztán kifakadt Német- 
orszűi? külpolitikája efli-n. amelynek 
fzérint:’ M;-~v.,rorszá:.' is ügvnöke volt, 
maid kiemelte a maguar faj rokon-1

A női főszerepí L k'etlák Sári játssza • 
a próbákat mér rövidesen mc-ylc/dlk. 

ügy nagyjából és nz előre elkészített 
tervek szerint ez az a programúi, 
amely ma a búd in.»sll gzinhxízakná! 
megoldásra vár.

9 két Anjou'király. Hurayadv Jőnos. 
Corvin Mátvás fa az clnvamntó*  
korszakában a ffig'.IeniéK kél ijpos- 
futta Rákóczi és Kossuth.

— Magyarország 
rtiií lángelmét, akinek 
rábízhatná magát. De 
nem tatái és ezért épp a: ellen, 
jct cselt kssi annak. amit cseleked-, 
nie kellene. Egv csulcs helyeit párlos- 
kodik és Irtózik a munkától. Min
denki szónokol cs a deklamdciók 
egnmás ellen uszítják az osztályokat, 
a világnak a káosz látványát nyújtják 
és a pártuuülölet szenvedélyeit láng
ra lobb iul iák. Pcdia a hazának e sú
lyos Időkben minden fiának c.guütt- 
működésére volna szüksége.

Minden országban a munkás nél
külözhetetlen a: Jgar és kereskede
lem szempontjából, a zsidóknak 
hasznát vehetik a pénzügyek helyre- 
állításában és a kisbirtokosokat sem 

teli aj ország a nemzeti 
a unni ka jövedelem igaz

eloszlása érdekében.

hangMih o*ta  Tournadre ló- 
hogy MagYarorsz&um min .

(A cemitru itt egy <-i kdünkéi Wftírt.)
most h keret 

vetélésére 
fáj dűlőin.

I

D‘Anuu2izió fiúméba 
marad

nciküiü 
termelés és 
ságos

Végül
| srcmvs tulajdonsáuait, másrészt azon-! homok
’ hun hangsúlyozta, hoav, hibái is van-' detrkinek öwe kell fognia, hogy rend 
I vak. Véleménu<: s:érint a mor/i/«roA ■ lcírven, mert e nélkül a mimika meg 
l.önntirlműek. vélemény ükben fu/zol-j nem indulhat, a csőd elkerülhetetlen. 
tak éx mindenekjeiéit egymás közt Egv európai níigv nemzet sem fog 
folimőst marakodnak. Magvarorsz;brnr.k segítségére menni,

— Ma ■.'va-rorszá'? története [ha maga műn innia: ia a jóakarat, a
örökös pár’villongás, amrlvbeai h sze- rend és a munka példáját.

Premiérek 
az uj eszisndőben

Mbyen darabokra 
kószdlnck a színházaknál

I

Nuuea, ducembcr 21.

f.l iíaffyar Távirati Iroda szikra
távirata a budapesti radió-átlomás ut
ján.) DAununzió kije entdito, hogy 
további-a is 1 hunéban marad é' <»>u.pu- 
laJTuzk nfguéár s olasz csxipatoi'.V.a '*̂ló  

I fclvál !á$?t csakis népiw.a valósnak huj - 
. landó alávetni.

I

I

Keleü és
Ribner
Az előadás

6
 órakor 
kezdődik

Xagy- 
tnezo-u.

vendégíellépéso és a2 uj decemberi 
műsor

I
lebhi újdonság már valószínűleg ma
gyar darab lesz, uj színpadi szerző 
avatása. Fazekas-Frcj Imre Frit: 
cimü darabja ez, melyről beavatottak 
nagy elragad lat ás sál beszélnek. A Víg. 
színháznál van Molnár Ferenc Színház 
cimü vigiálékcíklusa. amely három 
egyfclvonásosból áll. Mind a három a 
színház világában játszik, mindhárom 
Molnár minden kiválóságával teli és 
nagyszerű alakításra ad alkalmat a 
színház legjelesebb tagjainak.

A Magyar Színházban a Sasfiók hí
jad újabb jubileuma fölé, úgy, hogy ilt 
ráérnek nyugodtan készülődni az uj 
darabra, amely Drasche-ljázűr Alfréd 
Tüzpröbfi című húromfelvonásos szín- 
min e lesz. A jeles írónak ez az első 
színpadi munkája és igy érthető vára
kozás fordul felA

A Belvárosi most újítja fel Hajó 
Sándornak nagyszerű tragikomédiáját. 
:>z ölve né ve.'! férfit, amely a tavalyi 
.szezonban olyan nagy irodalmi és szín
padi sikert aratott és azután való
színűleg egy német darabra kerül a 
sor. amely nálunk a Ttáscsé-ze cím
mel k- riij a közönség elé. Ezt a da- 

j rabot eredetileg Beöthy László a Ma- 
igy.ir Színház számúra fordittatila ‘te 
; Villányi Andorral s csak később került 
\ Fiárdox Artúrhoz, aki most színpadra 
i\iszi. A Madách Színház Újhelyi Nán
dor komédiája ulán egy angol víg- 

I játékot mutat be, de lehet, hogy köz
iben felújítja a llajő Sándor l iuk és 
■/cúnyol- cimü vígjátékét, amely néhány 
évvel ezelőtt a AUgyar .Színházban ke- 

I riilt színre.

Az op TetbzHnpmlol. is Imnutf •lókra 
készülnek. ....................................... .
Földes Imre és lluttykay Ákos Ezüst 
sirály timii operettje lesz a legköze
lebbi újdonság, amelynek « 
valósággal elragadtatással 
a Király-Színháznak pedig 
köti Szomaházi! lstvém irt 
amelynek verat it iialiu.ia

Sbbizbíí (íWa!) OrSeasm
Vlt.. Ifnctöet-felirat il. lel-fcu Jűzjef UX—6-j
i m Elsőrvnga uj attrakciók és 4 u« 

2ö Kalandor kl6«iss£Ghy 2f

—- - - --
RÓTT At STSZHHARDT 

FELLÉPTÉVEL NAPONTA LSTE 7 ÓRAKOR 
ELŐADÁS a MINDEN VASARNAP 2 ELŐADÁS

Budapest, december 21.

Hétfői Napló tudósítójától.) Ka- 
* s a szín- 

vészjóslók és 
is égést jól át- 

l u szezoneleji nehézségeken 
nagyban készülnek már a szezon 

*tt slágerei, az ív szenzációs 
darabjai előadására. Körsétát tettünk a 
■óvárosi színházaknál, hogy érdeklőd
jünk. u it hoz az uj esztendő, az évad 
kellős közepén milyen meglepetésre 
számíthat a közönség és mielőtt min
dent. amit láttunk és hailoilnuk, felso
rolnánk, némi fájdalmas érzéssel kell 

hogy bök magyar 
szel.-ol. akire joggal számítoltunk, egy
általában nem látunk szerepelni, uj és 

J-fztató frissi’ssvg pedig csak alig akad 
a szinmiiirodalomban.

A Nemzeti Színházban egyelőre IIer- 
I ezeg Ferenc h'ekeie lovasa aratja 
bő. en megérdemelt habárait. Az uj 

*c'.dcndőbcn az igarj;?.tósúg főként több 
t klasszikus darab felújítását tervezi és 
a mór eddig megállapitolt tervek sze
rint januárban a Hcdda (labler, János 
királv. Elektra, bábjáték és Liliom fi 
fognak uj betanulásban a közönség elé 

I kerülni ’'-.ígyar szerzuklöl is van <1- 
" ’ ■ larabja a Nemzetinek, de

yUiogy e/'k közül melyik kerül leg- 
! I arnarább színre, nz még <■ <1 minden
től függ. Az Opera legközelebb a h űm- 

\bergi m elferdül no ka kot és a i'ideliot 
iadja elő uj beí .'u iá-bau <!•? még valő- 

n‘ sz.iníiieg januárban vagy február ele- 
:i jén meglesz, a Donna Anna és 

Utolsó álom premierje.
A Vígszínház eddig csupa külföldi 

darabot adott és bizony egyiknek sem 
<vK salsmi jelentős likw. A legköic-

í
I M . .
I rácsony hetében vagyunk s 
házak — amelyek a ' ‘

s.-liő hivatalos kormány központi hatul- i ijedtek jóslatai u 
telinlílvét. X 'W’altak u . 
. r.__ liav jt • - •inát és aláássa annak t 

munkástanács rendszere csakis a szűk- j 
szervezrii bizalmi férfin ítd..-" ..r n.lkilclt, 
formájában gondolh-itó el. ami már 
évek óta ismeretes. Epnm azért, meri 
ezek fennmaradtak és a inunk é'-k ér- 
d- keit. :>ínint m-t a szociális teibwhéi 
mogtnulalla. r.agvmi h«!hat<'>Min képvi- 
sclték. jölőrleges a tanácsrendszer ezen 
szűk formában is. Minóunck elöli azon- , ., .,
ÍNin kárán? válik ez az Ínségeí. arszt:1 >d, j megállaphanunk, 

ujrafelépitésinck, meri a n.igvtoke, 
aímelyre Európa » közeli evll/t u kiben 
rá lesz utalva, visszariad ,J.h>l. hog\ 
bagVöhb érckkclé-xgekbcu rés. 'vogveu i 
olyan ói ki mohban, asnelvck .i l.ui <• 
rendszer a®á wmauk rendeive. Ez küiö- 
nfi n-n Vein?főrs:A/ra vonatke zi-k.

Az ang ?1 parlamentet 
feloszlatják

Bécs, december 21.

(A MTI. inayánjeh iiíést.) A( 
Neues Wiener Journáfl jelenti Há- - d;
gátból: Minden jel arra v;41. ho^y hogv ' / ’< 
az angol parlament felosziulír t; 
luiwöbón áll. I-loyd George /Á- 
mára es az egyetlen lehetőség, hogy 
a nehéz helyzetben magán segítsen. 
Tegnapi fcírAlyi audiimcíájál : 
Biakingham-pabdúban <xia matfya- 
rázzák, hogv azon elhatározták a 
parlament fetoszkdását.

i

1

A Vá rn sí Színi) á rham

A KEGVEíSC
Viktor Hugó drdaiíja a Co- 
wiCdic-F.-anrlise n:üvéS7.civ«í 

ma először a

ROYA5.-APOI.IÖ....

VI., Teréz-körut 28 Telefon 144—98 
F:ENEVADAK, Film attrakció 4 ftilv. 
01?. z. film. — Milliomos kisasszony \ ' ;- 
játék3ielv. A főszerepben : Osai Ossvalda 
Pénztár d. e. fél 11 tői fél 1-ig. <1. n. 3-tól 
Előadások k-.z/k.e: 4. • ,6. ’ljO ró ’ilO.

a LÉLEKV£S&R
Nagyvárosi erkfllcsrajz ű felvonásból 

ö felsége, a permek 
Amerüud vígjáték 4 felvonásban, raa elörzöt 

az Omniában!
r

szépségéről
Ítészéinek, 
n többük 

l opoTPltfft, 
—...... .... Emil fala,

Igenójét pitiig Ko/vjáH Káru*y  ’zeftain-. • L.

—______----------------

„Mascotffe Bar>“ 
VI., FJiarMPZŐ-UTCA 30. jrzAtt 
Tumfdonnto^: F.hí/nann é, Jtd» 

!l JKEGIWYIET !! 
A i^ntoránil /« Ittít’. i'dvrtt KhrUcli 
Imii ai, UOTTER. Hét,

ktdvetice én«.«i.

-------------------------------------------------------------
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hírek
Karácsony

Bftrvk’n esztendőben áhítattal vártuk 
tr karácsonyi ünnepeket. Karácsonyfa, \ 
tele csillogó fényességekkel, aranyozott 
dióval, édesnél édesebb cukorkákkal, 
alatta gyönyörű ajándékok, szőke ba
bák, piros huszárok, falovak, ólorika- 
Ionok és ki tudja mt j elmondani, hopp 
mi minden ... .1 kellemesen fiitöll 
szobábmi büszkén álit a harcsa fennö, 
az erdők nagyszerű illáin töllütte be. az 
cpi: : lakást, csupa öröm és bolcftxT.sóa 
volt azelőtt a karácsonyi ünnep.

Es most? Van-e most is boldog ün
nep, vannak-e boldog emberek, akik 
nyugodtan ünnepelni tudnak a négg és 
fé£ éves háború és a ránkszakadt egyéb 
szvrngüségek után? Van-e meleg szo
bája mindenkinek karácsantfkor. illa- .............
focik-e a fenyő, hozolt-e az angyal sok, visszaérkezett _____ .
sok ajáwédkQt? Alig merünk a kérdésre ügyekeu kívül a Szent Al; 
felelni. Ma még a gazdag embernek is Ausztria 
alig akad fűteni pólója. a gazdag em
ber ffTU-rekri sem nagyon kapnak aján
dékot, nagyon szomorú ünnep ez az 
idei karói song. Máikor a vonatok szá
zai szállították az embereket, mindenki 
sietett ünnepelni, ma még n vonalok is 
megállanak karácsonykor.
szomorú _
m-'k. | désében a Szent Atya reméli,

Ha az uiiggal nem feledkezik d Ma*  pán csá; 
.'/ffororszá/róf és benéz a fíitetlen lakó- 1 kereszt, ami 
:.okba és meglátja a szomorú gyereke
ket. a még szomorúbb apákat és anyá
kul, biztosan elszorul a szive és bizto
san jelenti az Urnák, hogy milyen szo
morú dolgokat látott Magyarországon.

Jövő esztendőre az illán, hu magunk 
is megembereltük magunkat, a jij Isten 
is kegyes les? hozzánk. Jövőre biztosan 
uiból lesz meleg szoba, pompás karó*  
csonyfa, szebbnél szebb ajándék, szőke 
baba, ólomkatona, hintaló és aranyo
zott dió . . .

(C'tch sajtóiroda.) A Nemzetvédel
mi minisztérium sajtóirodája je- 
leuti: Amikor szeptember elején 
Nyugutniagyurországot a román 
csapatok megszállták, indít tolva 
érezte magát a cseh katonai kor
mány, hogy biztonsági okokból né
hány községet megszáll jón, amely 
a neutrális zónában feküdt, azon a 
cseh-magyar vonalon túl. amelyet a 
legfőbb tanács jnnius 13-ikfi jegy-

— A pápa egymillió koronát adó- j
MányiHEott Becs szegény gyermekeinek. 
Dr. Piffl bibornokérsek római útjáról 

I Becsbe. Az egyházi 
ával Német

mostani szorult gazdasági 
h lyzclcröl és a hadifoglyok kérdésé
ről ja tanácskozott A Szent Atya 
mindkét kérdésben a legniesseebbmenö 
támogatást Ígérte meg. liécs .*  
gyermekei számára a Szent 
100.000 lírát nyújtott ál a bibornok*  

Soha ilyen érseknek, ami körülbelül / millió ko- 
ünrtcpe nem volt az ország-, rónának felel meg. A hadifoglyok kér- 

hogy a ja- 
az amerikai vörös
élén Tafl volt elnök 
igénybevételével le- 
szibériai és túrt;esz- 

Ázsián keresztül
....___setre, mondotta ' .
;nt Atya, a hozzátar-‘hogy legyen és akkor azt látjuk, 
meggyőzöd.v. hogy '-hogy 
ami erejéből telik, ten l:v

TELEFONSZÁMAINK: 
Felelés szerkesztőt 
Szerkesztőség: 
Kiadóhivatal:

:úr és 
’iycek 

.<11. segítségének 
hűségessé válik a 
táui hadifoglyukat 
hazaszállítani. Mindem 
az érseknek a Sz.< 
tozók legyenek 
mindent meglesz, 
hogy a 1 : ‘
előbb lehetővé tegye. l'-i/}'l érsek 
pápai titkárnál is a_lecteljeschb é.» Ic;| 
készségesebb 1 

[ kéréseit illetőleg.
I — Ilut ember gázniérgeztfse egy la-1
| kínban. A mentőket vasárnap délelőtt 
' az Arany János-ulca 34. számú házba : 
hívták, ahol tömeges {/ázmértjetée tör- j ..

I lent Fekete Mihály géplakatos u*’a-j önmagukat és az emberi nagyea-

hadifoglyok huzassrillilúsát mi-plakátok ezrein eivják eg-jmúseal a ■ 
- - ‘ - ....................... a I csatát dr. Senki se Ismeri és dr. Hát ez

1.' Kicsoda. Minden órában uj meg uj 
megértéssel találkozón plakát a falakon, uj meg uj név az

I utcán, ez mind a hiúságát akarja ki- 
| elégíteni. Mintha öt évig nem vergőd-! 
lünk volna vérben, mintha a bolsevista 
kegyetlenség nem intézett vo.nu orutá- 

j nu/dást nemzeti létünk ellen, járnak- 
1 kelnek, pia kát iro znak itt az emberek és

81*-  03
József 8—üü

ÍS--W

— F ’.difoglyvk vfsEKJiőréu*  Sxerbtá- 
<ŐL A dán vöröskereszt, mely már 

Számtalanszor tanujclét adta a badi- 
fog’yok holyxotének javítását és azok 
hazahozatalát célzó fáradhatatlan tevé- 
keuysőgének legutóbb Szerbiába is 
küldött egy missziót, mely most ma
gyar és osztrák hadifoglyokkal vissza
érkezett. A magyarok száma í tiszt cs 
1G2 ember, a belgrádi, szemendriai és 
nisi táborokból.

— ítélet a rúkctmzmttrdhályi mnn- 
káslanács Ügyében. A rákosszenlmi- 
hálv'i nwiniké.s'w.'!os üevcSn a pesbvi- 
dóki büntel ”.'.' rvéuvszúk fohó hó 24-én 
szcnlíui déli 12 óraikor hirdeti ki az itó. 
tetőt.

Fónagy A tanár üuurplésc. A Fabank 
immáT európai hirü vezérigazgatóját, 
Eónagu Aladárt, abból az alkalomból, 
hogv az olaszokkal való megáVanodih 
létrejött s a Forcsta megalakult, rend
kívül meleg ünneplésben részesitettűk 
minden oldalról. Bankvezéreken kivid 
az intézet igazgatósága szombat dél
előtt mólt alfa és raegkn-:önte Fónagy 
Aladár nagv koncepcióin, fáradhatat
lan, erednuav.’khcn gazdag munkássá
got. 1 iái 1 1 tiszti faeldi k..r ti. go 
Főnagvnál. /bi h'.r osztályfőnök vezeté
sével. Fónagy kij« !cntettc. hogy ha 
njunkásiiágál a Foi. sta i.s igénybe veszi, 
azért továbbra is éppen ugy gondosko
dik a Fnbank liszí'i élőiről, mint ed
dig. l '.nagy ■ inf< rmációnk szerint 
... egyelő:r Becsből intézi majd a 
Eorcsla iv.u'-it. !■' honként lejön 
Budapr-.fre is. Egv Halljuk különbé;*,  
hogy i'ónagy vezérigazgatót érdemei 
elismeréséül a Fabank elnökének 
akarják megvúlm zlani.

c/oti szülök f űYr-f-wéeft ’
At AB.\D!-Rlc NEVELŐIN rt.ZE TBEN 

füle t Caísta?»mhor tanéinak 
F.lvók l bejár ó k r.'széte nat-ort'! : 
I.OSSirril LAJOS-UTCA II. SZÁM.

--- ----- --

pota annyira súlyos volt, hogy a 
Rókus-kórházba kellett szállítani- Tréb , 
Erzsébet 22 évet cselédet, 7’réb Júlia 1 
25 éves szakácsnőt. Bot János 41 évest 
fűtőt, Martin János 38 éves gépápolót | 
és Hammer Ágoston 43 éves gépészt pesti expozitaráj*  a szegény 
a mentők eszméletre térítették és a la- rnekek jobb ellátása 
kasban hagyták.

’.iáni körökben napok ótj beszéltnek 
I arról, hogv Nádcy Béla, a Neuírzűi 

Színház művésze kívánd- rcl, Aiecri- 
káha megv. ahol farmer k-.sz. A hír. 
ha nem is egészen ilyen formában, dv 
jórészt igaz. Nádiig B'la numregiben 
sza-’.Kidságol kért a Ne.n.z-ti SzinK:;'- 

I lói és az kV^S»F>ság a művészt 1920 
1 iuDtius tégtig szizb.'id'SágüHa is. Nudav 

ezü u hosszú szabadságo’ arra hasz.-
1 íróija fel. hogv Amerikába menryn. A 
művésznek egy nagynénje él Chilében 
s ért a rokonát hílogalia meg N’ádav. 
aki a tT'.pokban már el is utazod. Egy
előre uz<c*brui  nem azzal a randák
kal ula.'OW <1, hogv vf«k« i Ih-Agv ia 
Rudapcölct é» épi 
sem vitte magával, 
effv merész utazá-rói 
m íí\ ősznek réméibe 
sikerülni fog.

! — Szér.niízérIák Biojüen. A. le*i;.bbi!
1 napokban a . /■ .nlli’/'M i-.miót ősökként, 

ugy ‘ Ó.1-,■'•Iái kell » vil’.vir.revu.s-
I utak fa v’niln.'k k.iráoron.v hv. nv v Jó 
! ui:ub Iüt-.é-.-, 1, c. tl.c x vlád- 
! tásnaik iu.'ya.!K . n hétre*  tvebénó beszun-

' Magyar íuihébzuő hangversenye 
Zürichben. Zürichben nagy és előkelő

I közönség elölt lépett föl a műit nup< 
Ibiin Schaichct Sándor heg'.düiniiv<

< s magyar szúnnn.'á.su neje Lőu>i::i 
Inna, az ismert zongoramüv< szno. 
ottani lapok wz igazi elraga ITatá • hang
ján Írnak a nüivé.szpárró! és különösen 

|alig találnak szavakat a magyar z.on- 
1 gorumiivésznő virtuóz, játékának jel-í’oranmv.'s„J kuuésó£&

Prága, december 21. 
zekében megszabott. A románok 
kivonulása után a magyar kormány

ki ezekből a községekből. A cseh 
kormány kerülni alkart minden súr
lódást, elezjet tett a kívánságnak és 
egy hónappal ezelőtt elrendelte a 
salgótarjáni kerület, néhány nappal 
ezelőtt pedig ’lonf, Bemer ze c» 
liánréve kiüriícsct. A kiüriha min
den incidens nélkül folyt lé. (MTI.)

I

I

| — Szénhiány miatt rémben rzfitiewl
a közüli forgalom Páriában. Szénhiány 
kiAetkeztéiixm a párisi k<kz>uti vat-ul nő
hány vonalát, melv a fövároat a kör- 
nyókkel ussze&őti, kénytelen volt lm- 
ftrijirtehii. E’uszouhároru köxscégben niu- 
ezen gáz. (iM. T. Lí

— Nekem már vaa húzíbarátom 
(Vdlasz a H. N. folyó hó 1b. izáuiábas 

. . , , 7 “ , . z i megjelent „Nekem még nincs házi báró?
követelte, hoyy csapatainkat vonjuk tom“ cik "Ültre.) Mint a levélíró maga i*  

elárulja, néki mért uinas húzib&játju, 
mely alatt rno&tanában FséJtébou a Lgz» 
iarnart „Frawdor" vlőíütő kályhát értik 
Sajnos, kózón»é«rúak: még mindig bizo
nyos előítélettel viaolked’k minden uji- 
tásaal özemben — ha a» még oly jó, 
mint a fentemEtett Frandor — mclyiü^i 
nem az; a ovija, hogy * levélíró által fel
hozott jó öreg Me dinger-kályhát pótolja, 
hanem igein is. hogy a mai szomorú tüzelő- 
anyaghiány által előállott »ulyos helyaa- 
lén a házia..»3zon.yokon olykép «e,?i-t«ii, 
hogy minimális tüzelőanra.R^.il gyorsa® 

októberi l„rrad'ulom a M-bíl Az .IHttW .
. . 1 deltetese, hogy a rondeikeaésunkro allé 

I csekély tüzelőanyagból semmi se mei)- 
ju v«aendőbe, hanoin a:-; első kalóriától 

szlopokvn és a házal: falon adta tud- , utolsóig minden meleg a szoba futó-

I
I

— Plakátok. Magyarországon — míg I 
látszik — sohasem less vége a plakút- 
háborunak. Az 
megváltás gyönyörűségeit hirdette fal
ragaszokon, a bolsevizinus a hirdető*

tiuikra, hogy mint etienforradalmárok mni adjon s ne menjen ki fürr, alak-
reszkessünk, most meg a plakátok tett- I iában .íz utcára. A 
'jura ziiffja, bömbőH felénk, hogy étien ‘■7,:: 
dr. Önjelölt szeretett képviselőjétől- iPM álló 

Atya 'lünk. .4r ember mosolyogna, ha sro-1
' meru és igazán súlyos állapotaink el-
• keveredésre nem kényszcrilenék. Iste
nem, mi ez, hol vagyunk?! Halottaiból, 

'/.. // ezt u tragikus sorsú nemzetei ftl- . 
támasztani, szívbe nem férő szeretettel, 1 
mérhetetlen munkával, tudással és te
hetséggel az uj hazát kell felépíteni, az 
összeülő nemzetgyűlésre a munkák 
munkája vár,

1 helye lesz n parlamentben félisten kel-

soha sem hallott nevek, isme rel
édéi; nkarnokok tolonganak én

vágyásukat akarják jóllakatni a mi tét.
• tiöiMe/ és lékünkkel. Mikor 
észre, hogy lejárt már nekik?

l „Fr- ’ ’or" ma mái 
f-?y fogalom ott., ahol k. h f#eg cua.k 

áll a házÚKvz- 
szony kamrájában. Fával műi a jó öroa 
Meid.'n®er ma?a sem melegszik fel — 
nem. howj1 még ogy szobát mek-£ite&n — 
inig a „Frandor" inár néhány kiló fa ei- 
vi/-r utón a szobi*  hőmérsékletét- lénye- 
;:ten felemeli. Ami pxüj; a besvérzés) 
árnkai illeti. ugy mindenki meggyőződ- 
' • ' il< arról. hogy egy kütuinség-e-ó kályha 
Itt-.-zr.ő.-.á’lí.-ó.ri ós felálliWisi költ <'-g» (a 
kályha ára nélkül) egymaga többe jön, 

■, mindenki, akinek cl.jjd O'^:. n Frxj’jlor o'.űfutS kálylm, a IaW».
- - - l bán való felszereléssel ee hazafaáJUti&-

I sál együtt. Tiszta1 eltel Fnudr Andor.

Szőrakozé helyek
1 — A Bárjoa-sxr. házal; karácsonya. A

Belvárosi Sz nház karácsonyi hetének 
estéjén a íólujitott „ötvenéves férfi" fe 

: BMgligoti „IWzjája" váltakozva, mig ua 
■ ünnepi és vaaánap délutánokon a na^y 

: sikerű „Tériké" kerül színre mérsékelt 
hely-árakkal. Az Andxássy-uti Szialiá®- 
barj. minden c^to én az ünnepnapok dél
utánjain a páratlan sikerű uj mása.- ko
rul színre.

1 .-*•  Az Intim-Kabaré uj műsora min
den este nagy sikert arat. A „Primo 

I donna" cimü operett, melyben a bájcst 
i Ezaless Elza és a kedvee kis Csendőr

i’eszík

| ' ’’ 1 1 czoiess Elza és a kedves kis Cseador
| — A netozetköri vöröakercsst bn«a- 1 Etue, Ihász, Cs^h és JDoktor réa«sülnok

, nnz ee ..oBcpareDaai” cunu vígjáték tó- 
érdekél>en hó- tűnő szereplői kapnak «ok tapsot. Karú- 

■ „U1,.w óta igen áldásos tevékenységet c-^onj- mindkét napján délután 2% óra- 
I. - Náday Béta amerikai útja. Szín-| iejt kL Eddij, Svájcból 35 láda kon-' heljárökU1 “ÍU2B

— Az Apo|!c-kabaré na^ysikeni mű
sora változatlan érdeklődés mellett diadal- 

a második jubileuma felé, 
cimü
mon- 

.---------- ------ elementáris
fel a kacaj és .Lap*.  A mü-

zajos t«i«rzé£!ben, a „Végre" cimü böhó*  
aat ób ,-Sacparébau" cimü vígjáték ki-

napok

a

dcnzált tejen kívül nagyobb mennyi- I 

ségü egyéb élelmicikk érkezett a fővá
rosba, főleg g*  
az éleimicikkeket már s 
Elsősorban a kórhárak. gyannekmen- 
helyek. többi között a Stefánia-kór- 
báz, a Fővárosi gycnnekmenhely, a 
a Stefánia-Szövetség, a Népjóléti Köz- 
nont, az Erzsébet-kolostor és c.,;yőb

J i 
kolostorok vétettek figyelembe. Bern- j 
bon az ölteni vöröskereszt misszió 1 

.szintűi igen sokat tett ennek az akció
nak érdekében.

Az entento segít Ausrtrián. A Daily 
szerint Nagyfiú tanai is ób Fiancia- 

’.n'.-.-»v>7,v .•z’.elc y.iban, hogy Avsr- 
•tíiiuni kell és réuzóro 100 miliő 

i ir nknyi hitelt <t’;v uik folyósitadú ölel- ! 
z t rbetMorzós cvlj a iru.

Hasbalőtt betörő. A ’ ‘ '

Ferenc k. /ut 38. srúniu húz előtt u 
cirkáló rendőr észrovett egv gyanúi 
n!*tk«»í.  aki bahvt cipeli. Igazolásra 
s.ólilol a fű. <fe a férfi futásnak ere«M. 
A rendőr utána szaladt, megállósra 
hivírfi lel ‘ gyanús eniiior 
inc • iul-.': mintha u rundőrnek

A rendőr erre 
■í rálőtt. A go.’y 

.» fúród ott s a mentőik 
álr.q; *tban  a RAkiis-kór- 

liánba vib ék. A ruvgb’il ember Túró 
.1. os huszonhwt éves gyári munkás, 
uiki u Ferenc-körubnn ladörósl követott 
el és a topott holmival akar? ümnm ■ 
külni.

másán halad
gyermekek részére. Ezeket Liptay Imre : , Kegyelmes urain !“ c 

szétosztották, lő felvonésos szatírájának minden ír 
overmckinm. do,“- mini3l!“ Jelenete útin elemont

j erővel harsan
1 sói többi .ráma közül valóban finom iro- 
üa’mi értékénél válik ki a „Szeptember11, 
Víh'ti.-iyí Andor hangulatos kis drámai jc-

. lenele, valamint zajos tetszéssel kerül 
egyéb símre Csehov: kérő", fíomulus—

; Hrrvay: .X ba’ga férj1* és Tőről: Rezső :
1 „’mpressziók" rima vigiátéktt. l’j magán, 
számok ős kis tréfák tarkítják a műsort, 
mely ezután is 

victh JuMska, 
ikc, Wesscllg Ili, Rózsahegyi Kálmán, 
.'p, Muij’/arl, Herczcg, Újvári, Szenes, 

és a többieknek elsőrangú

I
I jverii->;

Sicidiványl 
művészi alakításra.

| — A kegyeno, A :cter Hugó drámája,
a ConiíMlia-Francaioo művészeivel a fő- 

( szó c-pt-kbau. a Royal-Apolló hokiuipi 
Az éjszaka rt j preaniérjének eteménye. A stnite mezgu- 
• ’ fénykép káprázatos kiállitáaa. nagystól?

rendezése cs miivéfui inegjúli-'.’.áse, fel 
túnés+ fc.-. kelteni u publikum koióbwB 

— Msacotte-Jiar. Finom o» előkelő in 
nyi’t nwsr a Nagyniw.-i u-tica 30 sz. alatt 
A tulajdonosok ; Feldmnnn és Szúkb, > 

oh hű legjobbat nj ujtjúk veudégoiknek.

»k’

pompás alkalmat nyújt 
Haraszthy Micí, Vidor

;.n.n)at,cúU«r.f, l-iil'íunjt, íjr'-X'<k'-4 >' •' 
télé rtRlségck” HíÁtíA ' M?,vik

I
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4 HÉTFŐI NHPEO
— Főnév ad ak. A millió nine kur^zony. 

< Vj Műsor a Mozgókat-Ott komban). 
Néhány nappal megkésve i>,■•‘•ik •: 
hétfőn mutortja b? uj iniv órái; 
kóp-Otthon. Azonban bőven 
a közönségét a váraké. lé-úr... ug 
olyan pompás fihnmíivet uiut- t te 
lyek mindegyike w 
atilű lilminü' 
kis;víszx»iy ‘-ivl elég 
mondanunk, hogy 
tkiwalda ez a kivételes toheOég 
lenül bájos iilmnrr.ós/j-ő já'svo 
.műiden egyes fellépte tseine. 
síuxo’. A bájos és kitüii 1 •-■: 
aranyos derűvel átíxőt-t •humora l< 
filiűjulxm is nagyszerűt 
jókedvre hangolja 
Mozgokép-Otthon 
. Jik név adak“ el oj c 
sabbnál i^dmasabb 
.láncolata.

A Foresii 
íJiidu.'iria e il

<1® különben is <-lya 
kvk teszik

Mii nloii i

l kezdve 4. 
kezdődnek.

— A lélük vásár 
nagyvárosi érié-fi:

: rínék- ■ üuu 
tík az O. nii li 
nogysliJü slágere.

v;iZ

SPORT

A

A A ASÁRXAPI MÍ.KKÖLI SFK.

Az 1919/20. ovi labdarugói ab- >1 -.. ■ 
őszi fordulójának már csak í;;.rom
négy mérkőzése van halra, a többi le
bonyolítást nyert. A b.'jno'.s..g éle ■ 
vég - • sn a
Köre került, második a /éé /a-..;- ,U . 
tikai Club, harmadik a ácri/i i.-o i 
Torna Club, utolsó beL.zcIt továbbra 
is a SS-as Foolbali i.'tub. :.o/vétlen 
elölte szerepel a Budapesti Atlétika. 
Club.

Részletes eredménvek: 
FTC—ÜTE 3:0 (2.0 . 

városiak végre kijálszottál. 
májukat. A csapat fr.frl -i 
kai könnyen győzőit az 
fölött, akik kedvetlenül dolgoztai-. L‘é' 
gólt az ifjúsági csal ír. Kelemen rú
gott. egyel Hédis fejelt, aki szé t ját
szott. A csapat legjobb embere S:ab 
volt.

MAC BTC 3:1 2 0 Az atléták vá
ratlan győzelmet arattak a több tarta
lékkal játszó BTC-vel szemben.

III. kor. TVE—Kispesti AC 2:1 (0.) 
A vasárnap legnagyobb mcglepeiés.-. 
Az első félidőben a kispestiek vezetlek 
szünet után a lelkesen játszó óbudaiak 
kiegyenlítették az eredményt és az 
utolsó percekben megszerezték a döntő 
gólt.

Vasas—BAK 1:1 íO.O Mindkét csa
patban több tartalékj. '!• os szerepelt. 
Az első félidőben a Vasasok, szün< l 
után a EAK volt fölényben.

33-as FC—TTC 0:U. Egyenlő erejű 
csapatok találkozása. A csatársor 
mindkét részről gólképlelen volt és ez 
unalmassá tetle a játékot.

!

ÍTJ£?jtV. W«W>

KÖZGAZDASÁG
A vasárnapi forga’om bizakodó 

volt, mert kiderüli, hogy Berlinben 
egyáltalában nem volt fekete pent' k, 
csak néhány papír árfolyama esők 
kent, de különben is azóta megjavult 
a piac Berlinben és Béc.jbcn is. Külö
nösen a Fabankot keresték, mert a 
Fabank részvényeseknek elővételi 
joguk lesz, a Foresta részvényeire. Az 
riTc vonatkozó felit lelek különben 
már pénteken nyilvánosságra is kerül
nek. A valutapiacon a dollár 139-re. a 
lei 280—-84-re emelkedett. Márka 
316- 31 volt. A tízezres váltása 150 
K-ról 200 K-ra emelkedett, mert arra 
számítanak, hogy a vonaiközlckedés 
beszüntetése miatt egy Ideig acnx jön 
Béc&ból péruk.üIdomén^

Szombaton szünetel a tőzsde
Tizen?gyerát41 negye*!egyig-  redukálják a forgalmat

több I felterjes- tik a tőzsdetanácshoz, ti
1 vár- a tóz-dri szünnap kérdése 
iiait..k L.'óhi Bő-ben tudvalévőén 
i . Laton szilne'.el a forgalom, 1 
S odor 1 C ,.zrl Hódolt ii •.‘eleket Icbotn 

a;sák. így határozlak, hogy javasolni 
■' j lógják a forgalom szombati szüntúdó

séi. azonban lm a szünnap Becsben 
szerdára csík, úgy ná'unk is attesxik 
..•/(rdára a sziuuí.-l. l /.utmi egv fel
szólaló ja' aslaU-l tdt. hogy hetenkéi'l 
< ,.'.k egy Icsrámolá.,! napot tartsanak. 
i?l az indítványt chefet*  k.

Meglárgyailáií’ ezután rt jövő évi 
(iirónaplárl is. Végül elhatározták n 
L .ui . ; -z.n<‘ner.*ek.  hogy ügyfeleiknek 
<snk küásetleniil a bankoknál beadott 
diszpozícióit veszik ügykutbc. meri 
ha ezek a megbízatások ügynökök ut
ján történnek, ugv a bankok későn ér- 
t sí, vén a di /pozícióról, lekésnek a 
.s/úlli lássál.

érlek tőzsdei forgalomban
Fontos es nagyjelentőségű változó:
Lat’.. A reformterveket t%’u-.ip '

A I »,-.de 
I:l<V::.l‘l 

minden ek dóit 
megváltó - I :it !• a kéri.!

bankok ugyanis a fclljzcucgv
•s mi őt nem tudják Teleiktől 

idejében megkapni « megbíz.mi- kai. 
Emiatt Kreuttei. Folt igazgatok <s 
[u.;tc:iil: céft\e/.‘.Aö azt javasollak.

.1 tőzsdét későbben. 11 órakor
x és a forgalom 12 óráig túri-
ifejtetlrk a titán álláspontjukat

gvnökök.
í/ión képi
11 t«d 1 -1

rgaloin fenntartó
Sándor közvetítő .

amely sn ríni a 
uráig tartson.

> ®3Sera siefM a legsaebö karácsonyi 
I és ujúcl ajándékot. a

DinNn Tol'eH-készletet 

nuly gyönyörű dobozban egy darab 
•. Diana pipcrc-as^ppani, , w jájjat/

ScüísU Anonima per
Commtrcio Dui‘Loy.r-a.nc

.■

I-/

?v.,i Bn - 1

,!<• V dcs l'ays-Bi s jj:. I-ja J
P

. I
IL '.. ' ,! az an£ol abóhúz gróf ■
.t’onó Ceilo Frigy- s K-nr'.cjy ;
Aladár, dr. Gvldilnger Osc.nr. Orosz Béla.
\z igazsaökKig elnökéül Creepi Siiv.’o, ' 
-Jc’r.iv.-:é Cví !’.gliauo Cair./lo és Cho- 

. ' ■. r .1 b 1 • m - tva ; a;
:. ■ . ■ ;i _• tagjai: Ca stig] 1 no

Camlllj, grói Porro C-a.To, Fónagy Alá-: cég 
Jár, dr. Goldíinger C-scar, Grosz Béla és 
Adhr R.sL;-rlo. Az .f?-.; v<cér-

• . >il I'Vn-.^y AI:.'lt re lelte ki.:
Az Agrárbank megvette a francia 

keleti hadsereg árukészletét, .lő forrás. 
I-’,l nyert értesülésünk szerint Elei.

. • undor, az Agrárban!; iga-gatója. a
■ napokban S - e lén j rt. ahol végleg 
megállapodott a francia keleti hadsereg 
még meglévő ánikészleléuck mogvéle- 
\re vonatkozólag.

A
Réa;

Hitelbank 
us 18-án 

ívjIós határozata 
ról 20 millió ko- 

f eleme lós bői

Magyar Ktreckcriclmi 
énytá.-.ccúg a- 1918 . 
,t rendkívüli kés 

értelmében, a 12 milli 
rúnára történt alaptőke 
..’.íg IxózeU’tlcn 4 millió karona núv-

i r■••z.ény kiljocsáf/cát elhatározta 
olyképpen, hciry lO.OfX) darab uj réaz- 
•. .ny, fenti közgyűlési határozat sserint 
a r^l ívsz én yeneknek a jánltatik fel. 
.agyis minden nyolc darab rúu'i rész
vény alapján ogy darab uj részvényre 
gyakorolható az elővételi jog, darabon
ként 300 korona árban. 5 korona rész- 
vénjnllcték és költség mcgbúritÚM- mel
lett, mely egy összegben befizetendő. Az 
uj részvények 1920 január 1-től kezdő
dőié? részesednek a íár&'.sóg nyercr.tgé- 
‘,cn. minélfogva kamaUlszárnolás nin
csen. Az elővételi jog az iutézxt é ték- 
papir osztályánál folyó lio 16-tól 22-ig 
líözÁrólajz gyakorolható. Ezcm dő eltelté
vel az alővúteli jeg megszűnik.

Svéd magyar bank. \ Hétfői Napló 
értesülése szeriül előkelő budapesti 
pénzemberek bevonásával svéd- ma
gyar bank fog alakulni rövidé am. Az 
uj bank főleg árul fog behozni Svéd
országból. A svéd—magyar banknak! 
Stockholmban és Budapesten lesznek 
főintézetei.

A Levante móriego A Magyar Keleti 
Tm gai’’ í U- kft
l*jr  29-v e hi-.va Összx?. A mérleg szonnt 
a társasáfr 667.000 K n.'crosérgv-I dolgo
zott az 1918. úv folyamán. A I*>vante  
tartalékai több mint 3 millióra rúgnak, 
hajóit pedig 11.5 millióra értékelik.

Az Unió Biztosító Részvénytársaság 
rondJíivuli k< zgyiilé-én aln-ptAkéjénok 6 
millió kc-oiiárra való feleim lé- t hat ! 
AfiíU ól tudóimul ííktfc. 1KW M W i

a

indokolja a/, r. körül

m.ik.kL' fáin Fh'- jr.unntikbiztc
, V . \‘ oiőaa-knhnát'ta eir doboz Diana.

\ ■ t.,j púder! tartalmai. — flra 36 korona.
ir.'L-.it, í:?/. I... Mindenütt kapható!

. . -i i.- i o-í r.; .• m•.'.hó hűl n •_____________________ .
< 1 ;j!ap i'.ó-rt tv - lelkek. Al' ' ~ hmihum

ök elcokóvó Teleky J-mf grófot f— “ ’Eisw OsxkAr
A Masvw Oukeripar núszvénylársaság _ ..

I ’ ■ 1 ■:.113 Akii báró L; ndíliázá WZ el- 1 írOUZN*M  F 
; jjésvvel 1 < {tartott kózgyiilésón ae

képed 1,
c.lü HM-Ji'.’h'-.- •• az 1919. évi márciu?

Móni lezxírt 191.8—19, i_.-------
(Li i-xc 22-t. i k.-zdvo i\-fi7.vénj-OAktnt lóO 1

. /.ii o Lkot fizessenek ki. Az igaz-
.-.lóságba beválasztották dr. Griinn Já-

’.üist <s a társas-guuik az utóbbi időben I

r-.

’.'.úst is a túr-su -gruiiic az utóbbi időben I 
áldozott wuérigazgatóját. LendvaiSín- j FJ'í>k«

dórt. UzHbtak:
Kcf.'mann S. és W. cég Részvénytár- A. Zk

- -a n . ... un S. és W. ;
____  .__  c’ nagyszabású részvény- ! ----------------- —

I.irsasíssá akkuit. A rúmaj Hanoi lla- trcvéc FŰTŐANYAGGAL 
ima.. Str.n.0 J r

i.vn n inlio: 2S^n alakul.. Jtów» ülést I " 2 "J‘,'±! X

íSt I FR ANDOR 
Hv-tmjrm S 6» W. A ttaasüs 4 millió ELÖFOTÖKÁLYHÁVAL
. ia teljesen btf. ctett rémivvinytökével melcR családi körben töltheti

■ndolaC, k; székhelye Trieszt. Az uj A KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
(áxsaság tv! don.iba átmegy a Iloff- ! mert ez a leghasznosabb bázibarát
maiin 8. es W. cég valamennyi külföldi | 21 óra alatt felszerelve szállítja:
állalata, kiréve .

1ot, amely leítkczolebb önálló
éfz\énylársa-ság^á alakul át, úgyszintén 

a graovai és trieszti ,,Mc'üií<.rranoa“ 
szállító részvényt ársas ág is. A társaság 
í jazgnt-ótonácsának elnökéül Anzclo Fe- 
slianit hiv'.ák meg, a római Bancu Ha
llana di Sronto igazgatóját, alelnökiül 
vágujkelyi Iloffmann Vilmost; az igaz- j 
gatósúg tagjai továbbá lovag Alberti 
d'Agostino, Roberto Ca.lle.yiri. (ksajo, 
(’-opi, loya.g Guido Corni, fcUtúgi Eid- 
litz Hugó. Alfu-izo Femandra 1)ü*a | 
Gioachino di Greci, Eriora Polli-cíi, 1 
Motndo Marco dr.. vigujhclyi Hoffniann ■ 
Hugó, vágujhelri HofTmann Frigyes.

11 •''in:'r.n Olt.' és vájzujhelyi 
Hoffmann Viktor. A fclü.?clő bizott
ságba Rafíaclo Invcrnizi, Ernceto Al- 
pron, Kemény Ödön, Salvatoro Bcfco és 
Carlo Burával választattak be. Az vj 
tár.Kniág 1920. január 1-én kezdi meg 
működését.

Az olajmüve.k részvénytársaság Kohlt 
Adolf és társa <kcember hó 17-ua tar
totta leaulcs óm közgyűlését Kohn lg 
kftrcskv-lclmi tanácsos dniiklórév 
igazgatósági jelentén, valamint 
tzámml.ások jóváfhugj-attak és < 
ruztatott, uo/y osztalék fejébou 
vénycjikint 30.— K fizeti 
JúIt,.- elhatározták az alaplZkvuek 10 
millió korcnóra való felemoléeét. Az 
részvények 760 koronás árfolyam jn« 
lett kerülnek kiborsátásra 6 mindem öt' 
darab íézi részvényre húrom uj rész- I 
vény cbik.

A gyufeközpont 35 százalékos nyere
■óge. A Gyufáéi u.-itú Részvté'.v <ira«ág . 
december 30-án tiutja rendes kö;4.;ulé- 
sét. Mérleg szerint a vállalat, arnriy tu-' 
lajdonképp jn ni int Gyufaköapoat i.mkó- j 
dött. az 1918. év során az előző érri ál- 
/ 'zattal együtt több mint Ap.OOO korona 
íisiU ^jrtayA’avt íuutAfc ki. i^l’JbÁQCZEM"

i°. I FRANK
űrdeickci lebonyolítunk. TŐZSDEI 

• uLnl f MÉGBlZAíOKAT eifoRRdunk. Érte- 
"irrMí ke;ís cijmcnte-’ /. NEUSCHLOSZ 

8 UKUCi. FESrVERÍ.K. VI., Lovag-utca » 
Alapítva : iSOO. Telefon: 76—09

nt PAVEST. 1912. Ory.F^tBF.n 22.

Hem kW. iwf *

PA^SI-UTCA 3
...; cnahcrceg-utca sasokj>. UH IlUllliu . ,

üzletéire de- ’ J’’* PA

SELYEMARUK
« SZÖVETEK
IV., KECSKEMÉTI-UTCA M 

IKAlvln-tér sarokl , 
V!!., iMKÓCZI-UT 2 SZÁM 
vii., kirAlt-utca 3 szám 
II.. FŐ UTCA 52 SZÁM 

JBatthjány-tér sarok]

üvegezés!
munkára sxüksétra van, ax
forduljon bizalommal

PRGHÁSZKa j/RSOS
iivefles mesterhez, Vili., Gyulai Pál u. 12. fsz. 20

bArki«*I dró&ábbsu vásárol

„•' wiMsmER s,r"
ies ■ ‘ ‘

Figyelmeztetés!
ej megának, lm aranyat. 

g\<ngyöt, ékszert
• Testvérek 
Baross-u. 75. 

árt fizetek, órás és 
menny iaéget

Mindenki Iák ózta*  
tatlan kárt ólma 

r-z-üatöt, platinát, 
elad és nőm foídcl 

< e hez. 3udapO5t« 
Legmagasabb wkjs 

ékszerészektől bár- 
úri ebiünk. Ili ■'ásn 

jöyünk.

tel.’ Az.............

a zár- Fií*chor  
ulhatv- ! Vili., I

11 ri./,
hu? ide- mily

fc VÜREDI-gFS
F Rendel. • %<Í4x nnp

* 21 . Rm.I.izi-citaj t.ein
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