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Giesltől Wodianerig
Mikor Gifől Vladimír báró, o«z- 

trák-'magyar követ 1914. júliusá
ban elhagyta Belgrádot és igy a 
tmonarcTiia megszakította a diplo
máciai összeköttetést Szerfalával, 
hivatalosan is megkezdődött a vi
lágháború. Most azután azt jelen
tik a hírlapok, hogy Wodianer 
Rezső, 
követe, 
utazott. Szivünk lázasan lüktet, 
szemünk előtt hat szörnyű esztendő 
dő rémségei vonulnak el, amikor 
ezt az utóbbi hirt olvassuk. A rém
ségeknek, a szenvedéseknek és a. 
hősi nagyságnak milyen végtelen ■ 
sége esik Gie&l elutazása és Wodia- 
ncr megérkezése közé! Giesl eluta-1 
zásával kezdődött a világháború és 
nem csalódunk, ha azt hisszük/ 
hogy Wodianer megérkezésével fc- ■ 
jeződött be. Meri a béke első ko
moly lépéséhez tartozik az is. hogy 
Magyarország követet küld Szer 
hiába.

Köny vtáraklat fognak összeírni ’ 
arról a hat esztendőről, amely Giesl 
és Wodűi.mr utazása közé csík. A 
napilapok kicsiny terjedelme lehe
tetlenné teszi az események kellő 
méltatását, azonban mégsem lehet 
szó nélkül hagyni, hogy Magyaror
szág számára a szokottnál sokkal*  
nagyobb jelentősége van annak, 
hogy Wodianer követ elfoglalta 
székhelyét. Fontosságot ad ennek 
a lénynek, hogy ez az ország Szer
bia, amellvel Magyai’országnnk ke-i 
resnie kell a megértést, a' jelekből 

Ítélve, ez a megértés nem tartozik 
a lehelet len ségek közé. Kelcteirrő- 
pában, a bolgárok mellett a szer-! r ■ *.  < «s

Ix-k a leíliivatotlabbak államaik.,- QZ OÍSZS'J HlGÖCSOnkltáSci 
tásra.A szerb kitűnő katona, nagv-’ ***
széni kereskedő, az ország emellett 
demokratikus, ahol a király az or
szág első hivatalnoka. Kivánha- 
tiink-e erősebb és megfelelőbb ba
rátot? A szerbek rövidesen érezni 
fogják, hogy rossz és végzetes poli
tika volna, ha magyar területeket 
a n nek fúlnának, máris láthatják, 
hogy még Horvátország leolvasz
tása is sokkal keményebb dió. mint 
gondolták, a ma'yarországi terüle
tek erőszakos elszakilósa pedig 
egyenesen végzet szerit volna. Köze
ledik az idő, amikor a szerbek ba- 
Táti kezet nyújtanak a magyarok
nak és ezt a barátságot csak meg
akadni vózná, ha ősi földünket kö
vetelnék.

Giesl Vladimír báró, a német 
osztrák hódító politikának volt 
zászlóvivője, Wodianer követ

idén olyan békekötés ellen, amely az 
ország megcsonkításával járna és M- 
hivja a kormányí ós a h.-kedelegácr&t, 

I tekintsék az ország épsége ügyét olyan*  
mik. amelyért minden magyar meghal- 

.ni kész.

Magyarország belgrádi 
megbízatása székhelyére 

a

ó

Ma rease! ®é^z!k ki Korwlnt,
K&hn’Kerekest, Dinnyést és társait

Szombaton délután érkeztek ic 
magyar Kúriáról u budapesti 

László-, 
és Dinnyéa-ügy-

a
büntető törvényszék hoz 
Kohn-Kerekes- 
ben az iratok. Vasárnap (tételűit 
11 órakor a budapesti büntető 
törvényszék 
kisráiiott a Margit körúti fogház 
helyiségeibe, boyy kihirdesse az 
elítéltek előtt a magyar Kúriának 
n kegyeim! kérvények tárgyában 
hozott ítéletét. A hatá.owt kihir
detése zárt ajíók mögött történt.

Először Dinnyés Józsefet hoz
ták le a Margit-köm ti fogház 
földszintién levő f«-tárgyalási te
rembe és ott dr. Stengl Antal táb
laid ró tanácselnök kihirdette a 
zárt boríték bibi elkelje telt dönt
vényt az elitéit elölt.

Utána dr. Auer Károly íúhlnbiró 
tanácselnök hirdette ki 
Kohn-Kerekes, Kovács 
Sturez Károly előtt.

Végül pedig Surgoth 
iábi.’-bró tanácselnök

három itélőtanáesa

nr Ítéletet
1 RjOS és

Gyula dr. 
kihirdette

I

László Jenő. Korvin-Kiéin Ottó. 
Dögéi Jrarc, Gombos Ferenc és 
Morvát Károly elítéltek a
Kúria halát ozahít. Az i'diam- 
ügy ésr.scg részéről mcSje lent dr. 
Feí’lfid.v Elemér lélatnügyész.

A KuHa egy Jsalőka- 
iSéífrs®k sem íteg^síraa- 
xatt mej?.

A tnj3á*sr?r_ök(ik  n Kúria ' :vlá- 
rozalárak kihirdetése után átad
ták az elítélteket dr. Felföldy 
Elemér áPamügyósznek, aki u 
törvényben előirt intézte .léseket 
foganstosilolta. amennyiben levé
tette nz elítéltekről a bilincsekéi 
és őket cgy-rgy siralomhájíz.á át 
ainkilctt kt'döu cclióban helyez
te cl.

Az áiSamwgyésxség ín- 
tézRccKsa a ha-
CáteiS dtéleSGkst hé/ön 
réggé! regeit: árától 
kazdva faajtóik v6g?o.

A Terüietvédő Liga tiltakozása

Ünnepélyes nagygyűlés a Vigadóban

1 Magyairors/.á;’ Terii'•»tí F.ps 'gének 
I Védelmi Ligáin ma df'döil tártait i a 
'Vigadó nagy térni él >en nagy-•> ölési l.
amelynek rendkívül meleg ha” y/.ilá- 
ba>n Impozánsii nyilvánult meg a por

iba sújtott ország bízó renr-iv •!<■■. A 
,hatalmas terein -zsúfolásig megle t ugv 
[hegy sok százan l.iszo’i'Hak a ki- Pb 
helyiségc.klie és a 1 ■;»r<őhá;Ki. a 
z.a tokon is ro-d-.m'.u.-ig szorongtak 
emlierck.

Pon-ltlNni liz. órakor c’fo.i-i'Hák 
f.iga elnöki tanácsa és a megszab'>11 
vármegyék kiküldöttei n terület vé.lfi 
pinkátokkal diszitolt emehci yl. Föl- 
liaog/oll ív orgona üii’Kpi .zav a és 
uláma a Magyar A Ir.’m; -ulrik munka 
sainak dalárdája ck'nrkc'k a Hiuinu.vi. 
mire Lóczy Lajos elnök elmondotta 
megnyitó beszédért.

az

ős 
a 
a 

független és önálló Magyarországot 
'képviseli, azt a Magyarországot, 
amely nem aikar hódítani, hanem 
csak azt követeli, ami ezer eszten
dő óta az övé volt.. Bízunk benne, 
hogv Sz rbiáhan megértik az első 
magyar követ megérkezésének je
len fősé'.: .1, Magyarország liékesTere- 
tetének biztató jele Wodianer uta
zása. É; ez löl-hel ér minden cere- 
niómás I •’kraUusnál Kívánjuk, 
hogv ezt n-ersnk Bndnnesf vegye ünnepi beszédét. 
ludarpáeuL <k Bdgrád ia- v v * Háromkor tagadtok ,=». wqu-

Fócry Fajos és Coettter Jenő 
beszéde.

! Röviden vázoltn a Liga keletkezése
inek történetét, isméi lelte eddigi műkő- 

ídéíié.Hek főbb irányelvéi és a mai nagy- 

gyÜK's célját, amely az orszáy földára- 
'holdsa ellen tiltakozásban csucso- 
softik ki.

I Utána Czcttlcr Jenő dr. mondotta el

A megszállott vármegyéit 
emlékiratai.

élie .z'-. ul.'.n Peré- 
nyújtotta be lelkes 
a megszállóit vár*  

\ .'k em'lé’k iratait. majd elszakított 
ink. képviselői szólallak fel.
I'i’liidéki n.c-^b'zásálxV Din- 
l'ála di. a nemzet évezredes jogai*  
sértellcns.’gét hangoztatta. Percek-

I A percekig iv .tó 
nyi ZMg.mond báró 

jszavi k kiséretélien
megy 
l' ‘ r‘”J 
' A
(/lm I 
nak :
'■j nem tudta folyt; Ini 1 e-zédél, azu-tá® 
azt mondutl t. hogv a haza f- I Ijébói 
c-y porszemny'nek sem szabad elvesz-

’lhiiring Gusztáv a Nyugatmagyar
országi Liza ne.'!»*;•■  ; ■' •nl d'.c kii c-sat- 

ikozésát a habár - ti jár a s'l áthoz, mi- 
u4.in rámvutalc-lt az egyke ni szövetséges 

I álmok viselkedésére.
i — Ausztria tudja, — úgymond. — 
'fegyverre! nem bírja kihívni jcglr.l'an 
követe •■'sí i. hál u v koldulta el Nyu- 
gatmagyar. rsrágot az antanttól.

Feszült figyelem várta lierczey Fe
renc föl'/>;■i'■ t de a. koszorús író 
csal egykéi pr '■liku, f< r'dallal adta 
át a dé’ / ’fki hü :a!:o -;í- hazafias ii-ae- 
neh'rt.

A Székely Vem: II S-Quclsé > érző
méit l: ■•'• f-777/.'y I)'nes.

jA széke'y h.-p fája?Ima. elkeseredése 
'és reménysége szólal! meg rövid felsaó- 
la’ásában. amely a harcias fölbuzdlu- 
lás meleg sérvei mindenkinek ii szivé
be markolt.

Az elnök most enmniciálta a haláro- 
znl-i' és már kimondani készült, hogy 

• a ..Liga c'nőksége és a me>g';.zál,!>oU vár- 
m- / .’k képviselői külflötiségileg érte
sítik a kormányt és a békedelgáció el
nökéi a határozatról, amikor az ifju- 
. ág pa-Isoraji éi kiirdult kezdeméaye- 

izé-re abban állapodtak meg, hogy va
lamennyien íiiKicpios menetiben felvo- 
'nidne-k a Várba.

jdolla .1 többi kö't urmztrti mellűn- 

.kai. \.m a&aríunú kálónál. n?n> irkar- 
I tűnik államot és nem akartunk magyart 
■iátni. Kit’-iü'. a magyar lelket a ma- 
’.'var Iestből és evetellük a nm/var 
büszke.-g körl-i. ■’!. Jgv lelt a demar-

1 kűciós t>onull'('d őrs:'<</határ, a n-'psta- 
vazásból orxz i' ra'dás, és a népszövet- ‘

i-éyb'í/ lánc a kezűnkre. Ne vádoljunk pail|0 
crle egyes embereket, mert na a ma- a

\(jyar nép in'lh<)i nem feledkeznek tney 
‘niayyar voltukról, l.inder. Károlyi, Kun 
' lléla és o t 'hh el; hasztalan hirdették 
j 'Ina áfl: >z'.lf tanaikat. Mindannyin ik >■ 
(biine. hogv hittünk a felforgat óknak, ; kúp!

■ akik a harcokba-n kifáradt nemzetnek 
ő rök i >' k ért ige r I el:. a fők lé ’i es n úpr ok 
iföMbirlokol. ív. intő!!: euciának dupla é.s Percnyi báró 
fizetési, a mun-kásság-nak halaimat é;

' befolyást.
| — Ezl az országot. •— folytatta.
• nem a lö vők járása, nem a kör-gazda
sági egymásra uki-llság tartotta össze, j 
iipnem a magyar erő és magyar akarat, j

A határozati Javaslat.

Szuniájh Tamás, a Liga alelnöki ■ 
terjesztette !»e azután m elnökség hatá- 
rozaU ^-.a>>alát2 amely tilldkpzik min-

C.V

Füivonulás a Várba.

Jó félórába te l. mig a rengeteg em- 
bér mögül! megint becsi'.k'd'ott a Vi- 
kaló kapuja, a háromezer főnyi tömeg 
p lig • -i sor ikbtin ebfr’d'u‘líha-1 >bt.

Kendői' zbo-gtalás. éljenzés üdvözölte 
a menetet, amely hazafias dalok ének

és n .Vem, nem. noha! kiállása 
az Erz.séb.'1-hidcn. a budai Dima- 

’•» és uz Albrecht-utón vonul! föl 
Várba.

Lers báró válasza, 

lávo lélélwn .Söm.t- 
k ii íi^yniinisz,törnél 
de azt az üzenetet 
űsztcr mi-

i miniszterelnök 
‘ .1 óz séf gróf 
•Gak tisztelegni, 
dűli, hogy a min 

n i«.z I erl»má csőn van.
i Kert V italos Kiró áHaml-itkár fo
gadta a külcölt.' éget. aki Lóczy Lajos 
..................„. ...ó szavaira arra hivialkjo- 
zoll, hogy ő maga is szepesi ember, át- 

jérzi tehát n me-'s/áHolt vidékek lokos-
___ 'súgónak fájdalmát.

I

Apponyl a békekötésről.

A küldöttség azután Apponyi Albert 
1 grófnői, mint a békcdele^acjó elnöké-
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hH (isakóg.-ll. né.-.lult a fólvvnu I so- I 
kaság a királyi pidcln udvarán helyez-1 
kedeB el.

Apponyi Albert a küldöUsógiK-k 
adott válaszában arra kérte a kö
zönséget, inrims reményeket ne 
fűzzenek nz * párisi utjukhoz; ők 
kimennek minden • .bizahódoltság 
nélkül, de a l nioixhts gurufohftil 
né/ is.

MWar Riráiv csak az lehet, 
vlsszaszerzl az országot
Ne^edUs L«3tána proetrammbeszMe

.4 Hétfői Napló tudósítójától. ---

Apponyi aztán kiment az erkélyre 
is a i-n’kes tünu’g ( '"dl n ./vjában meg 
ismételt- a küklöttscg elölt telt kije
lentését. Kérte még a küzd:i.el. ne 
hocz <k u komi ínyt i eh ■ 1 h 
mert . > á fői alókra va' '• tekin
tettel hozta a kormány az<:kiirt a szí 
frru ren.lsTuhálvokal. amelyekkel a 
l'ö'vojr;1.! ■'k. ( bclütcttia, e: u i‘>n te
hát szét rendben és békéssé', ben.

A löbbczor uvi tömé.- mfogadván 
Apponyi Aiibert gróf lő <•> tárnicsot, lő. 
késen és nyugalommal szétoszJolt.

Vasárnap dél ultin négv órakor tar
totta meg ílegcdils Lotánd pro^ian-m- 
beszédét « XI. sálrs.’l'tk ni!<’{ po<;ái'- 
sá\ru előtt. A fasori relormái.us lőgün- 
náziurn díszterme szorongásij» megleli 
választókkal. Ott volt tlcinrich Fweui.- 
keres k-.vlel m oügvi
Leó, l'lhnwm A«iolf 
Kornél nvuga'mHzu.l 
gatű. Halaszu László 
esős. H’ci.í: Manfrcd, 
renc .Bíró Pál és nicg

J ómban négy ómkor 
Fo'/mu Kornél pártienők 
Utána liiró Henrik néhány szóval vá
zolta az k;. a politikai eszméket. me- 
've.ket jelű tűikkel. Hegedűs 1/SnriMklal 
diadalra óhajtanak juttatni. Ezután 
küldöttség inteni Hegedűs t.. iáiuléri. 
Mikor a képvisc'.ójv'.öit uioríj- enl a be
járónál. percekig tartó s szűnni nem 
akaró éljenzés és taps főt 

programi!) be s
— uiondot.a Hegedűs Ló- 

■üst tenni. Oivu.ii 
min! a minő most h 'Z. m'g

Budapest. december 28.

be'Át etekből még u saját kiiulásaikut *»  
képesek töiííizni.

A minlsr.'.er :r. <> .l.iviil l<>hb kelleinelleit- 
sfRel is mondott, s igv feje.'le be; A ■ teh 
lormány ineg’i. . 'l mh (t hnnlööabdaí- 
mik. hogv ;• slová.k péii/jnté.ct •knek 
vij;y, '•••zámnliói túlélt nyiijt-on. De ant 
jelei'le'lók. hogy n sluvenskot pénziníMe 
tcV nem adnak út jé válfóknt, vímkIcszA- 
núto’áa céljától, hamru éppen u leggyön- 
gí-hh vftltönir. i'.rckut produkálják.

A küldöU-ég lufijai mpglehtösen kino- 
. —--Í--.I ' állítólag oda is 
é’ornái. vfil.ft ;l miniszternek. 

Végül s/éil e kerOÍlel, a kisáodorlási bal 
...... vn íc. nmelvről ezt mondták cl: az 

, , :mek u Slovensk*-
. ból híc li jy. ba o'-, nn emberek, akik 
; uí.'mé'.lcl in.ldl'H e'. itt hajójegyeket ke- 

után járnuk. E köz- 
I. kezébe kaiiilnok, 

••’.'g pónzflk az ni- 
;",os fedél!.őzben is 

ildie kerül.
mondta a mirrsr- 

oá. iu! .m fölvilágosiisÁk

' ták a diplomaták, kik a: irtzúti érdeké- 
nt’l nem törődtek. Hogv ebbŐÍ ottan i 
n’íjfv bni származik, már 1914. ekjén I sün é-rerték iímgukst 
ubAgirmnóollam. A dek^árió utolsó ÜE • inondtM.
•ón is Hv értelemben sz.ólaftwn fel és 
Windiscgra-l; herceg és Károlyi Mihál> 
róf szenirch;: ivást lett, hogy milrpen 

Iá emuiba lom a kiváló diplomatái.

I kU I A>y
' Végíil Vél 
Irányok is.
j i'tíSbbi időben sűrűt: j< :i

Uetchlold Lipól gruíűl, aktkor: WiHigv- j |-CMivk és íolonuúci-
minksztci ünkcel. i ben kétes exiszteni

— Rettenetes letűnésünknek másik ! De nronf -Un nl:i'-« 
•'ka. hogy elkéstünk a detnokiallkus re ■ I oz. rm<y :> nyom 
tormákkal. Követ. Ecm irár a muivbun lu; nan-.il r

lntérker.tüid. 
icr - hogy u S.<> 
a lukosoknt.

A ktildötíség «gv’ik tagifi pedig *1  
mondta, hogv / kivándorló mur
yaioui ft-lyik <■ ez is bioMiyiija. hogy r 
i 'fii iiru'.onii .al ep;, < ialt'la:'. nincseuei 
megelégedve. Jliáln l.inh'lH. hogy a prű 
p»i kormány megálhirobilt slovél-
néppárttal <•« ez I e í-;> u koaliriób#. • 
Ix-liUolt Ionokat ; uji'k in<-.••ndifják

ukuKÍnt n - I immdátiuii.-út is sza
porítják. J -1 a !u?dv /niényckke 
éppen.--.’r -:n '■ "k el u lói »ér
elé'-cdctlemt’I Ar-i-;; főkó;»:*n  ■ i'-.arcysi 
hic.ikéi--öm b? nem Miílj.-’ö. 1 hb- bősz 
lahm.il próbálunk tuvitJü űrt.- ígérete- 
bel Iwnl a t-5l. ínak.

>■

minrsxler, Z.ón< rp
háló, 1 oliHiy

Máv. eluÜÁÍgtu'- 
uiiniszteri tanú
it]. Cborin Fc 
soknn.

r.vjtoEi i teg
a gyűlést, i is és kövok-lcm most ntéjí ttvim’.alóÁo- 

s-ab! an a kötött birtokok nienszünlelé- , 
se'l, n>erl eü is egyik főcrkn a főidébe*  í 
niajjvar kivú-mlorlA-stxdv A lew^ők kö
zön luNToBoin a puriunv.'otber u: ul'a- ' 
Ionos választól joyért s ez suli uü l 
CítveHvn ponl. anielvl i\n nem :üdítőn 
nv-‘ó«Y<XBÍ Tisza IslvaíKMil. |

y’..dl'á. I - .4 földblrtokrefornibnn és <r álfa-
■i-zvdel tartani ■/dnuz irálaszfójogban látom azokat az i 

r. ős pilléreket, tnelt/ek ezt az orsrár/ol 
feniarllialják. H»i ewk a ref< rmok 
.•VH4, vaJőmlrak tn«g. ukker sik.-.'iiil 
■. (dfij <4vrii komtúnvf rt4akiluj:i. nv.'h 
j'.zbban kivezette volna az ors/á-yo!, a 
világi >i wri termeik' chaoszhói. mini 
Károlyi Mihály é.s tárnái.

Lqg ó/ntosabb kérdís •■ pi!!'.m..U>c.n, 
hozván Halhat ki jw orssáx aCA.-ól a nd- i 
torX’l.'s !;<4v/a'K öl. inelvbe önhibdi i’’ 
Mvül. I u.■/•-. tini ixitas illék. Bizonvos. 
.hogv (elf kezeli c« tár vadat mi harcok 
utján az ors '.'tfo! /n .•‘/nienlcni nem le
hel. .Mindvrck csak növeji-k n? édektne 
zé-.i zasarok..!. a azénhEi-nyl és hcan 
lat/lvhig hulnaö a/ or*.^^  tíirsaJa! 
inára. Ehhez a feuyi/crhe: nyúlni nem 
szabad. Nem törhetem, ho/m az én ke 
reszlénpscgeiiiincl és nuigyarsúf/onirual 
másokat íejbe verjenek.

—■ Tátsaóaimi békét és waefsw ki- 
rálvsa^ot követelnek. De Európa egyet
len iijuzi koronáiét ingyen >■■. nki sem 
haph-dja. A\i uz,' meg nkaria szerezni, 
annak vissza kt!! hozni az orszápot.

— ,'z cnten’.rl meg kall < rlelni. Itogv 
Myt/urorszdq cgt/sdge Earópo érdeke 

c-s Elletik zó esvén-n 2600 kilóinélerral 
Jiebb hozták 3 ruindia iswsó Macedó 

. niá-’.
A nng; halé ! kelteti íbe.*z<<d<d  ■ r.iinoj 

[nem nk ró é-Eu:' ’vel f<xn-f!ái< a víí- 
hfizlótk. ftcinitz Armcfwi MirószaviH 
■ án a gyűlés \é%»e( éil.

i — Nem 
! jöttem ide 
1 ránd. • hanem hil.a!';
! válasz-?
1 nem volt ez ország töri nelél/cij,. Min
denkinek 
nek jövemtóje aszerint fog ki:>!. ke ni. 
hogv minő férfiakat fog a vsílasztó- 
polgvi -ág a nomzvlg--ii’é'.vJ’-e küldem 
Mikor a proletárdiktatúra alatt a Le 
nin hűk elhurcol ak és b<> ■•ih)1' v'- 
leltek. » ma ánns zárka homáivos c<*|-  
'.i'áldji meglop.liliam hcy»v bármiké''- 
pen a lakul ion is sors, :n, a kérlel lw 
tétlen szák'mondás pcltlikáját fo’jam 
kímélni. Azok, akik nem szenvedték 
ságig a világtiáboru mi'il.n nvoinuru- 
ságú.. akik n.-u» tudják, mit jelent 
tűrni és szenvedni . azok ne jöjj.-nek 
velem, valamint azok r.ein. akik két- 
.-égbeesclten e!rsas*g-dtek.  mert én 
bizoa bízom, botit/ ez. az ország ki 
fog jntni abból az ufm rtából. in^lvlx*  
.zcrencsétlon «orsa é.s rossz politikusai 
juttatták. Ha ért a nyomorral és szen
vedéssel bcleléi-ctt telet álszvmr li ez a 
nemzet, ha össrofogva együtt dolgo.dk 
a magyar haza min-den lia, akkor ez az 
ország élni fog örökké, élni ugv 
azok .között a határok közűit, inelv 
tr-nnfexet s nem az emberei; önző aka 
ráta szabott meg. — hárniíl hcr/d.-<‘. .*•«  
Paris ex az ötös bizottsága.

Az első sarkalatos hibát, előlüii 
diplomáciáinkban I; dóm. >fok vol-

í’íW4éíWiW»V»’»1j^ .WWVVW<WliWVV’.WA«/t

iifíbíll | Kivándorolnak a tótok 
a RöKus-Körház Nem bíznak az ígéretekben

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

sorsa, vágyó

fA H. V. tudósítóidtól. > Alig négy ln'-| 
választja el az országot a nenizelgyfi- 
lísi válasz t- \[ól és igv érthető, hogy 
a vála».-.i nio? >;,l.aak u >y ;l főváros
ban. min: a vidéken egyre naíívobb 
mérveket öltenek. Most már. h./gv a 
szőriéi de in okra Iák is ni egei 
leseiket, az összes tiolii'k.ii 
vonultak a küzdőiéire és 
ként egres kerületekben — 
dekmre van kilátás.

vasárnapi nap folvaniún ugv a 
fővárosban, mini a vidék száaios he- 
Jvén tartót ok választási gvii'ésckel és 
ipaga a miniszterelnök is Me^ikő.es- 
dc-n volt, ahol nagvobb beszédet nio:i- 
dotf. Vasárnap mondotiák el program- 
beszédjükrl Karaflúth .1 .-.-.ö minisztar- 
elnökscgi ős Parsai; Károly igaz.ság- 
ügvmini’-Jcri államtitkárok is.

A terézvárosi X. válás délkor ülőt pol
gársága ma népes gvül'-st lartoll. ame
lyen megielent a kerület eddig párlon- 
kiviil levő képi i-'-iöielíill ie. Sümegi 
Vrhuos is. aki) lebkos ovációval fogad-1 
tak. Sümegi hosszabb lieszédei inon-! 
dotrt. ame’-Zx-n kije! ■nle'te. hogy ni 
•gv emberöltőn é»1 a függcfler.s. gn é-s 
4S-as pártnzSc volt tagúi. Most, amikor 
uibál van egv ilvcn párt, anielv aj 
48-as 'is-.l.i d'Ti'e.:.: j( jiicr' e> a nem-! 
zt-li srJ.r.c -Jvüv-gt'rt. harcol, termesze-1 
tcs. h<gv 6 cho. z a párthoz •sattíiko- 
zott és mint a ’lens-égi és 48 as

• dúson.
Több felszólalásra válaszolva kijelen
tette. Irr/v uz ál kun fonna dolgában 
Kossuth Lnjos igéit követve, n nemzeti 
királyság hitre.

A fuogelfenségi párt az eddigi jelöl- 
írókon Livii! vai isziiva! fellép t> £)<■/- 
i.onui San-ul a XIV. és Balázs Dezsőt 
a miskol

Szomb 
c-g-párti pol : 
népes gvii!5s: 
Bárezg htván 
aki nagv •!>!» b-- 
a vúla 
sol fe1 
kerül-'hm faron Gábor pórija 
íP.pg t>' l.r/'- iu’hái-nsi .Körben. nmMv- ( 
M*k  nirgv termét z-Mifolázig mc-«lüllőt- 
!<’■ k a vámszlAk. akik előtt a párt je l 
löjíi -, f . an Gábor hosszabb Itespédotj 
m'ndoil I. r]» Irh/ólal is után mind . 
ké'; .’’l r-n kimondották, hogv a vá 
If.sz ii . imát s lí'gnagvobb.
erí'lö.-l .r-- . 'iik é-s teljes rém •ny
űvel mennek bele » vulasAtasi küzxfc-1 orvost Kél észtem 
teia>. 'Az iiéiet jöfförűá.

ilet lék jeiö- 
i párok ki- 

iffv -— |ö- 
■ heves kiír-

iszir.ü! •» 
XIV. és

i efivik kerületi
Ion este a XIII. kerület Bar- 

ársáft.i tartót! rendkívül 
♦ . amelyen ni«v.Ment i 

iguzsí’i'.'iigvininísrler is. i 
hlet mondott, amelyet 

dók • ’ nk tetszéssel és óljenzés- 
•.dlt'.k. V»sánmv délelőtt a XIV.

akut! j

— .-1 Hétfői Napló tu<lóí>iiójátől. — 
\ budapesti I iinl előtör vén Vb^ék 

vasárnap délután lét órakor h<>-1 
zott ítéletet az izgatással vádol! i 
X óllös Henrik dr. Rókus-kórházi I 
alorvos bűnügyében. Srí ilíjs. aki 
a kotnmün alatl a búd; i pesti köz-1 
kői házak központi vezető főorvosat 
volt, május elsején a Rókaisékór-i 
házban izgatott a j/olgári társada
lmi ellen és u'dóben helyeselte 
a vértanú-halált halt Ná-.ivak 
nieg/detésél.

A gyosiloH eljárás alapján ióM-* miniwzternél 
liiffiier .József dr. tlélő- ’‘l(l 

vezetésével vgj«íni«p . 11 
. • | - . .. . . ÜO, UIVIV .3ZIICZ?.1??'S.,!asL • “Hitként mi •zjnre került.

ktző tanárs 
iK ; táblai bíró 

folytatta a lárgyulást.
hallgatták ki Hfiltl Hümér dr •■gvc- 
l»ini tanárt, Révész Ernő dr., 
Kiéin Oszkár dr., f'ay Béla <ít. és 
volt, május elsején ;» Bókin kór 
sokat. Majd Soófcy s,!6?<5<«f dr. ál 
lamügyész mondotta o| vádbpszé 
dél. míg Gál Jenő dr. a megvádolt 
orvos n'd-lmélww. szólalt föl. A tör
vényszék fléliilán kői ói. kor hoz! 
nii g i1él<-tél és Szöllős Henrik <h 
orvost kél esztendei fogházra iitíte.

,8zloven6iko“ 
w- --------- .1, — A c$0: ak

n?jw akarják a hadikölosönt Kifizetni. 
M^nriig a magyar hadikőlcaönt be nem 
ú!t:ák. hiába igórnek akármit1'.

.4 Hétfői ,\‘tnld tt/dnstlnjiit.-l

Prága, december ?3.

Kinőj ídtünsS.1 kok az »z <u'inó;iv, 
hh).';y (.Mh-blo vUi pénzűgs:; /
nek hhatalábiui jút- ód.,.,
le A SfovM-skisban. Felsömagyar-
ouzágen egyre h:<ngud:db>tnn p:inj.s/.C,d- 
i.ak Caehorstfig pénzügyi magatartása, 
fokié a magyar Imdi'ídkfőnnel szemben 
való álláspontja miatt. Ebbe a M/ ügyben 

. ni"Sl dr. 4rdó Sándor vr/xd. sós el sin. 
I .tüsköt küldöttség j^ent meg ti |»énzügy- 
1 mirnwternél. A depntáció szónoka kifc’i- 

ie, hogy a Shnu-rmkoh.m polóikni » 
nthézl nem merülhet fel ugyanaz a kér- 

!és, mely Szlléziáhiui és Mól va ,r.s,-.ó-ban 
........  meri a magyar hadiköl- 

<uón legális Bierpznvnzágűhoz szó se fér- 
i het A pénzügyniiniszfer Igv felelt

• \ békésről.Ódé, rulifikál.ísu Hűli
| véghWMH nem d*mtt,clünk  a hndB.rth s.’m 
| ílgvében. Jl.i'.'z ulyozom, hogy » hékcszc- 
1 zíidés é-rlrlniében ,i komiány nem vállal \ 
I kőielezrtlséget n hódi kölrxfinök bei>álhí- 
' lí'ira. ezt esi»k abban H keretien j
1 é'lmjljuk megtenni . amelyben Mr állam- 

i/lnrfój elbírja. A slovnndioi pén/n'.ÓH- 
rnegrür követeléseire a kormány nem 
t előlege!. Havonta wk millió iiuigs 

.< ' loveiisl.otm míg onnan uhg korul ki 
.Mtacw m a skrveAtfkri JwKAi-utjiatk a

i

Vusárfurp <’ hilán n s’\ órakor na&y 
tü/ct jevnöllel, a Sze: .k’rúiyi-utcu kK. 

. jm alatt .ő S -- í Isx.in-nyom l« 

IKóotájjéől. Ismcretá’!: okból a lépcső- 
:..: bUü tűz t;<:;.:.(;t b-i:f mlcí'itt 

srrevedék v ira. a lift-lu : ín -.rt a 
mrmadí-k rnr-'rtr.’ buxAnl.ik f«I. 4 

:r '.md..-ban rrr .pr.pirkéj. let és M 
ké.’rt é c: ik e < L ’ • ny c. m I.. . á n y vo 1 ffr! 
illőm-i/va . r tűz igyersttn le 'o<U 
l.v.áhb. \ közp-mii és a IV. kerületi 
liizŐHHíg Rlaxnrk Iliig,- fölv-zt veret*  
'ivei vonult ki ,s teljes hárotp ő» 

. i.ossz&l d' ígorolt a ti-- elf^jtísijj. & 
■4*  hót órám sikerü l i-. de a »\om 

kWnm a tűz tel-mr« fúrt oknxelt. A 
, kár nagyságát ma még nőm >s leim 
löHjec-üln; val< jnii a uban, hogy » 

>nyomda ikernél.m nem /e.-z fannak*  
! dús.

. ,-S«

Nagy áradások Keíet- 
FranciaoTszágban

Páiis. drc-nl.er 27.

K ’- tl: li- á^Hő nnS
I jel e.'.t erűd;. amelyek M>k

•IcHi k ú doratuí. l'iig 
InHlu- • « Mom-| \it..

X wwyben a 'ál- 
m folytán 

volt vilúgiliw «6 • 
ziir.eu’T. ugy.xnc.'ajj 

h gázgyár, 
ilyen árnd:i« 
ai .ági kart 
IMTI.'

mit

Egéo 1 
i árarlá'-'ikaf 
; emberei etet kíi 
:-.ap <vte óta a 

[á*'ás'<  kissA xülyrdl 
Je.ivlelep íizeanének srüu<-h u 
hal órán át nem 

[közüli f’or.'ukitn in 
‘fölmondta a s/okákdot 
. Szál-értők kii»>--»itik. hu..- 
i még ni>m fordult ehi. A/ 
HzmiKió frankra lr>-siilik

Renner kanceP.£r marad
Becs. dccamber 27.

A Becsi Tű íh '.í Irodto jelenti: Merő 
kital.ilás a A«./rt- V. H'.i. r Journalnak 
o a híre ame|v >/■ rhit K»nrur <+r. ra

pid M.'t4>idváya polii k.ii rlkedveitato. 
ó.'ÓMe Vfxrteml . viasza és ok i .< >zo< ia!- 
! demokrata: mi’ kebel-n Im-Iö! nullát- 
koró Hif iiét k’ tm rejlik. \ !,;«• 
orvosának Ipn/u s.'.ra Ih iui;m \.! kre 
u tarolt. minMiojv n túli- .z.i mka

a Icgu’cklíJ/i i«k>ixtn s/uk»<;{. ,, v ;i!( 
nwrtvrő'tvléi kiővHtartvben nem o® 
JÓII

lahm.il
dolgo.dk
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Látogatás
a Nyugati Pályaudvarnál

A karácsonyi 
meglátogattam 
délceg r 
hunikor 
■‘•‘‘‘•'i. 1 « ' '■'■:• ' r in ■■>.- '> | <• vp.-

” i lnd;-J:,(|i. ., j Ó?J
• • • — I robogott 1n>. 

‘I|a az vott. hogv

s/íhwki Mli.-iAználva. 
•■•’4> ianmrft' ön«*(.  n 

i.vi.'-'.li uj', . (idui>■;. ..hová ,h- 
r Ú-Iwk'lnh-I. liilínvonata. a

. ,. . ........’••■■• i expressz,
» berlini, n lirlsrúdi. ., ., |,u.
Inre.ui Kvnrs,.,,,,.,, „>hng,1W |h. |jiio 
Snlnsnin !lr h(,^
'i<m. miire,, j, ,.z „ h„i<)nil Wi,zk,, p< 
jyuuthnr. Imiikor nincs feímfelnii kii- 
tonvoiKi't, nincs párisi ' "
nolvi expravsz. nincs 
v.e.Bitls- ix helvivonat sii

Mondanom süni kell. 
P-di p.á’h'tnídm.rt oltlmn 
kedélyes akarnék lenni, 
halnám, hogy pa.inicsli.au ült a 
mellett és c.suzos íjból mcb 
mhi'thoev nem akm.tk kod' 
csat aaiiivii mondok, hogv a sze^env 
H» orüR nvutfali pí>Iy;H1 dvar e-'imies és

al aainvil mondok, bog-

és konsfanlniú- 
gvorsvomrt.. mí|

hogv rt nvu
la! állam. (la 
azt is mond- 

a kályha 
’■ >«H'e. de 
•Íves lenni.

u sny

néma. Hatalmas ii végiéi 
prüszköl a gVors
nva. nn-«r a lajcsmizsei 
mozdonya sem ftöírkel. 
mél vk öcsi álldo/ál 
Ion. az érkezési oldal 
üres .A sínek. amolv.k 
'** villáiból Konstantiná 
11 amim rgná | vógz"; dnek 
fonpnlom boldog 
hinti ököl lek., most 
írok, mint őseink s.rc- 
kuionitsi ggel. hogy 
de méíjseni lógnak a 
hu hidunk. »^vszi*r  m 
ritlnek!

Bckukkjinlok az 
virlailának az nhbikán. ' 
elvikor büszke arany? 
lisztek dolgoztak, üres. 
Nincs itt se aran./. inóros. se semmi
íven vastilu-s. valahol messze, a válió- 
toronv felé, lálok egv vasutas ruhás 
pinlirrt. amint lassan botor kid a sinck 
között. Elszorul a szivem, ajnint végig
nézek a néma és kihalt nálvaudvaron. 
soha szomorúbb Vi'vánv. mini a nvu- 
watt nálvamlvar a karácsonyi forgalmi 
szünetben.

Amint lr‘borga‘sz(c'l frij.-l kife! 
igyekszem, a I-h-rat előtt bolyukkal 
dől-háttd megrakott lönörödölt pa- 
rawztasvzonv l látók. Fúriidlun siet az 
indulási oldal kapnia felé. Megkérdő 
zeni, hová akar utazni?

— A íiam m éghet eged éli Kecskemé
ten — mondta szomorúan hál oda 
igyekeznék. Már egv b. te ítviivök 
Szókísfchérvárról kocsin, uh g gyalog, 
most azután a gőzössel nuu’vik tovább.

Elszorul a szivein, amint az anyóka 1 
szavait hallom. Hogy a gőzössel akar 
lovább menni ’ Az a szegénv beteg fiú. 
sárhat. soká lg várhat ott u ktcjíke- 
máli kórházban az anviára Szó nélkül 
elköszöntem az. öreg mniiol. Nein mer
tem megmondani neki, hogv vonal! 
inon indul, hogv srénhiánv minit nem j 
mugv non megv a eő*. ’> KanizMüu 
som Kecskéméire . . »

eje alatt nem 
óriási niozdo- 
vicinúLis kis 
Néhány sze- 

uz, indulási oldtt- 
nedig teljesen 

k i I ke/dődiu'k 
ápotvnál. avagy 
< és amelyek a 

i<h i -b.-.n fónve-sen 
rozsdásak. Olya- 

kardia. azzaJ a 
rozsdásak ugyan, 

a fogason, lla igy

:iH< *i

fegajü-ra iS ke-

-'úir'.k hi-
V. iroda. ahol
sin iros \ asuti
teljesen üres.

TEI EFONSZAM A1N K: 
Felelős szerkesztő;
Sserkcsztőségt 
Kiadó hh ató 1;
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Nass?©?—cseh—©sxtráb—sg^iFb 
vámsxBveUé^i 

fis angol dologátié Indítványa a legfelsőbb fantta »:őtt 
licos, december U8.

: i 11m m < ik alkossanak i • ó ? 11 .t ’ öi > e! sé f/e / 

nuumiiialví; 
űzi indilvá 

ügyről val.i

Nour Frcie Pressének távira- 
lozzá'k Luganóiióí: Mrnl a Gorriero 
delta Sí iának Parisból jelentik, az 

angol delegáció iiuiitváuyt térje ? 
lett !;<• .i li.tgföisobb hrnáus december 
21 4 ülésén, hogy a volt osztrák — 

magyar monarchia területén alakult

Clctncnccau, aki nem 

jvleil az. ülés vcJeig.

Ttyozla, boga ért ól ar.
Uie.rvik hv?l;özr! !>bj ulé-ett lárgv
ii’iiuk. amidőn isméi jelen lesz. (M 
T. i.)

— Két sfrllveszteri előadás !rcz nz 
András..v úti Színházban mérsékelbmi 

’.cincll h-.yvaukkal és bővi'ett mii- 
, rral. Az első hat órakor, a ma-odBa 

órakor kezdődi!-. A másialik elő- 
.a'ús bevétele u színház Útijait-.

Eay dollárkirálynö kalandjai. Az 
■.neiikai folytatásos filmek egyik legér- 
' •kíesz.il jhh .-í legbtavur .d>b alkotó i, 

■< lyiK-k fö /ert-p- l Pearl Wh'lr. Ai,i;*rkn  
<.gszel>b hifii fikiunüvésznője játssza; 
iilnaptó! kazdve kerül Lennrt;.í -ra nz 
'inni<'!'ui. Az első rész címe; ...\ szent 
;yéműnr és nieglr; •".en megkomponált 
elyzetvóllozhtaival I itonyúra a Icgna- 
,ycbb slke<ek egyikét fogja aratni. Csupa 
.i'íuíötl izgalom és meglepő houyuaa! <ns 

e< a mozgóiénv! melynek in;vj ;eué« 
sérei parallel kezdi már e leli szá- 
ihúImwi a „Színházi Étel'1 annak a re- 
fénynek a közléséi, melyből a film, ké
szült. Úgy a film, mint a regény betol•'■n 
ál vakWtgos „dollárkirúlyne .zf fog 
'■.leinteni Budapest é). A b.olic.jh premier 
jegyeit elővételben Árusítja az Omnrt 
pénztára.

— öríÓHl sikere \an a Mo/gókép- 
Ollhonban az izgalma'an érdekes ..I'e- 
nevadak” cimü oki<z lilmnek és n hr.T- 
Juliánul Ikiios és mulatságos Ossi ()> 
wu’.da-viííjó iA milliomos kis- 
asszony'" nak. Előadások: 4, '" tő, VíS 
és 9í4-

--- Cukorárak ujubb feleinelése. 
Sz.iIvk.irókből nvcrl érlcsiilás szerint a 
<ukor firrjl uibó! P'lcínePl.. A/ ár.jne- 
lés iai'i /. hrtn lép éle’b■■. \ cu'.or ár.-V

• é-rli.siilí ■ ölik szói int - 30 koronára 
luííjiik foionialiá. Az elmúlt esztendő- 
ben már háromszor emeli:-!, u cukor 
árát.

— Balt Mihály vb./'iéí’kprvV. Buda
pestre. \ asárnt’.p it-ggel kilenc órakori 
nitgjelenl az állatni’uyészséüen Hali ’ 
Mihály, segédje. Gold Károly kisérelé-l 
ben és dr. Várit Alh r, főáltmi.iiuvébz-1 
nek jelente -̂.' hogv kai 
simáról megér‘•.•ez 
föllé uz ünnepek• 
vöm*  közlekedés 
nem f(y» idejób;'ii 
mi ilétólvéiírcimi 
este hajóra szállt 
érkezett Budape Ire,

- Lantét nyáií í:ífczámfl.1s F
; országban. A nyár 
; Franciaorszá .'bán 
virradó élsz a! ón kezdődik. i.MTI.

— Két huT’.o« pú: mérgezés. 
■íőke.t vasár; ,vp kihív h-k az iza-'
boWa-uicn 72. számit házi a. ahol 
Huuer Gizella ti? •p.'nvoicévi.'s ii -ztarlá-i 
alkalmazott gtLiménJezésl szemedeU.; 
Mire a mentők ki rkedvk. már lmlo l 

.volt. — Ugyancsak haha találbik a 
í l.i jós-uíra 25. számú háziján özvegy 
fiaskó Fertiuné huszonöt 
tási aik;»!».nazol-UI. akii a 
feji olt m»w. . . A Főh?r< 
utca tí. számú 
loH rosszul llod< 
é’.cs szakácsnő. A mentők a lakásán

| eszméletre térítették.
I H l? !- ips-ruc 11

I

— Ki tud valadift a füveaéraég ellen 
lervexett merény.étről? A fövezértiég 
s:»il.oos/.!álva felkér mind-eakiI. rki lúd 
vakuuH a fővezérség ellen terve.? it 
mvvénylelrsU. hojrv ire H rendőrségen, 
hanvni a fővezéőségen a ‘JOl-es szoba 
han jelentkezzék.

— A Bérsbc szOkiilt komunUlúk 
ügye. Egyes bécsi lapokbnn ismétel- 
un oly híradások jelentek meg. ndnl- 
lia ;iz Ausztriáiban tartózkodó magyar
országi komin ti ni.vlák ellen nuiírvar 
írató á-.ioiv ludlfbvrl és beteegvxizissével 
< röszakiks e .-lekménvuk követh'.UGk 
vakra el. illetve készi Kein ének elő. A 
.Magyar Távirali Iroda i!l<-!ék<’s hely-

i iö| nyert b'Fhiilalmazás alapján stilvl • 
helyez annak ni.' láltapilására, hogy ha ' 
Ausztriáidul magyar polgárok állal ily 
cselek menyek tényleg öki'jvclkt .*k
volna, úgy e/e.k kizárólag felelőtlen i 
nuiffón. ouéih k lényei lehetnek, me-1 
Ivekben magyar hatóságoknak részel 
unnál kevés'bÍMi faitól, meri a nwvar; 
korműnv a törvényes eljárással ellen
kező minden nnigíUarlásl a leghatáro
zottabban kűrhoztart és elitéi.

— öngyilkosok . A békesség i

és szerelet, a mugumegbéküfór. ki-i 
engeszlclődés ümiope üiie mc« a lel 
keket a muN bél karácsonyi mipjuiu. 
Azt kellene bimw. hogv boldogság és. 
álblot zengett mindenhol a szivekben 
c legszebb napokJon. hogy a evcrlvák 
fénye é\s a bit melege öntötte el a le! 
kékei. De olvadván az ünnep utáni la
pokat. döbbenetes na. amit az ólom
betűk simák fotónk; az ongvilkossú-' 
g«ak Qgt'sz seregei követWík cl itt Buda 1 
pesten a Megváltó születésének heté
ben s csak egv napon kilencen dobfék 1 
xagv kísérelték iiK'g eMobnl maguktól!. ~

. ...........................  . fo/galüsn __________  
Kilenc öngyilkosaiigr<d «z-.í- hogy az Ausztriái... 
krónika, imágid vettek he,!"1 
ugrottak le. pisztoly csövét • 
homlokukhoz fáradt, tóltkü-' illúsfogialá-áh' 

emberek.

H l X i á n
I

tismssíi (Ssyzl) E^eeüi
Vfl., Krts4bs‘. i.ür«t 31. Tel i. u Jaeief 151—OS
Mir csak né- öu?iűílen '«• órakor a küűoZ 
.iay napig ! I estei :•« áe;...'

Elsőrangú nu- 
.'üti. if.O: r.. . 
Kezdete fél 7-kot

Mű először este ‘.a urakor

ACSICSÓ CSALÁD
Bohózat 3 kipbrH és még nvhúiy napig

Király Ernő wncfésfeHtpí-se

Soyai Kabaré

Kgs
'' ;b. SZ.
ROTT as STSm^SREn 

•hes iiáztar FELLÉPTÉVEL NAPONTA ESTE 7 ÓRAKOR 
kiömlő Kár 1 ELŐADÁS :: MINDEN VASÁRNAP 2 ELŐADÁS 

wt*  Sándor- .LJjpw- _
hí»!.»n (ri/ur'rec.-.'-íöl AgMJfsd

)rfó Jslváirn- hu szobira . ‘ _ . ,
. a ;-.,1 , hí - . .., VI., Teréz-körút 2<J Tele.cn 144-98

FEKEVADAK. Iöimattvakclá 4 felvo 
íÁsbarn. Ola<z íilin. — MILLIOMOS 

j KISASSZONY. 5 felvon«a.
A Í6rzejí'pc-I;eii: O.-wslda.

. . i - ( - I , I Pénztár d. e. fél 11 tői fél l-:g. d. u. 3-tól
hat«M?sh<.r:.|>.> ! Pítadáwk 1- w.lol., : 5. ■■;S í, . 10.

— Január elscjóig szünete', a sz&mÁfy. '------------------------------------------------------------------
1 Ausztriában. T«k:.!te..Möl arra, ‘ 

való SP.énszáNiiús h 
üí napig nem fo'u.zódoíl, a köidekedtb-

( j! állami.iv.ital vaiunonnyi állami ős 
l nmgánva ri» igazgatóséi.'.mik egyhaiij

..... -.1)/ ki pest bezáróan ianuár
I ehejéif] uie!/h<'s,zabbi'.oU.i a szc .iélvfor- I 
I galoin szünetelését, hogy a vusutak szá- 
I máin n-ndelkez'.sn- álló szenei éli-:in.i- ' 

olvasom I cikk- és szénszállitá
leugrott az cineietTŐi és niegludt
24 óws urilcánv vcroná'M vett be.

öregnek miért nem volt ereje, hogv
még azt a rövid időt, műi a 

néki hátra voh és a liutal, ád>- 
lefmv miért nem tudott Iritini

»/, étet wzénségéiieR. n s-ziv

kér s- |

Teme
tése leél főn délután J 3 óra.ktor ;w*  Uj-1

— Halálozás. l'lcsz Adolf 
kedd 58 éves korában eti’.uuvt.

az életet, 
mól he a 
emeletről 
nyomták
kel vesztett

i

i

*— % nemzeti kisebbségek iskolája, 
ft hivatalos lap inai szítain a közoktó- 
túsügyi niínisRlvr rendel*  tót közli. 
»ma!y a nemzeti klseldvscgek egyenjo
gúságáról szód > kormányrendeletben 
íogtóiŰ és az állami és községi kisded- 
óvodákra és népb kólákra vonatkozó 
rendeJkezésck végrehajtásáról a<l uta
sításokat A most megjeleni rendelni 
crlelniélxMi ezeknek az iskoláknak isini 
tási nyclw oly községben. ahol a >«'- 
knsság egyazon nemzeti kisebbséghez 
tartozik és mag., ni nem beszél, nz 
irieLŐ nemzeti kisebb-eg nyelve. Oly 
WizBégeklMüi ahol a nem; öli jdsebbség 
a torkosságnak ' 'fk < ,*v  része, a nem- 
wtr- gi ki'’'hb- ny-he a I indási 
nyelv megalapítómnál srhiIóii ügye- 
lexubfi MücmkX

nyok” !.n< J \ e& asszon**

egv 
Az ti 
lerój ja 
főidőn 
rándos 
lovúhh 
ívröineihru. a szerelemben, a csókban, 
a ouobíur, a holdas éjben, a férrHak 
szavában és mind.inlmn? öreg é*s  Ra
lid. uz ut végén álló és a küszöbön frt- 
lópő miért vágynak »*gvioriniín  */  is- 
mcrellen alom országába?

i

II
I l^u I Iegy'

n szén 
a vasút: 
.wviwt 

a fordítsa.
— Ve rónái mérgezés. Gurambós Irén 

lm szó ni kóló vei szülésznő ver mii la! 
megmérgczle magái. A mentők eszmé
letre tórilellék.

— MiUorváltozás 
Pózban. Hétfőn . lő 
venéves férfi" 

délután
. Rózsa ".

írna, sx Bsssons' ü
Társadalmi dráma 4 fűlvén. Amerika! ülni.

A azareSem gy.?me''a S
Színmű 4 felt. Francia Hun. Holnap először a

jROYM-APOUÖ.bM„ j

A mentők eszuné-! 

a Belvárost Szia- !
>a' . kedden ..Öl- i 

szerdán .’.lózsa*-  cw- 
lörtiik délután ..Tériké . < •üiör?->kön 
este . Rózsa ". pénteken ..Tériké1*,  
szombaton ..Ötvenéves i'éiii".

— As Intim-Kabaré uj műsora min 
i* nagy sikert ural A ..Príma- 
cinni opirrtí. n.eiyben u bájos 

("íves kis Csendőr 
Doktor jószcsiil- 
a ..Végre'" cimü 
an ‘ cimü 'igjú- 
kupnuk sok lap-

j den < 
donna

[ Szeless Elza és a k< 

| Efus. Iliász. Cseh i s 
| nek zajos tetszésben, 
bohózat és ..Szepavé 
lék kitűnő szereplői 
sut.

Ausztria guboiiát kap Olaszor
szágtól. Renner dr. kancellár ma Nilli | 
olasz nrinisrteretní>kW táviratot ka 
ix>tl. ainclv szerint a tfabona azállihí-i 
iát d; < ember 24 é n tuetf'. ’/iMék és | 
mindaddig a h*enuuvobb  sivls.xgcl; 
folviafi.ík. ainio a megállanit-ott rienv 
nviséeet Fi^rálliio'l:.!- Nilli 'nwjjítfén! 
a táviratban, hogy Amennyire tóle te- j 
ük. MM'iieni l'(x'i«i mr uÁ«dálvukM el- 
báiil«aL IMTl.l

Egy ílollárkii’álynű kalandjai
KalanrtorJAUk öt folytatásban. Első réss: 
« SSSSHÍ1 SVéMÁMT. He nap először 

as Omnáábanl

A filmmtl exyldöben a regéin i íittről-hétre

aranya? oaiásrtut- régsső^e- 
kai VESSEK a I.EdmQA. 
JfiBB tik BAH ... VAa6, 

Néj»tuaai»4*-* «• T«u I. -u-2» HtebiM Íf lövik.

— Szilveszt^r-ost a? Apolló-kabaré- 
ban. Pompás, vidám műsort állitott 
össze az Apolló-Kabaré icazngtft.sága Szil- 

r • téré amikor i' két otŐndSsf tart 
a kabaré. Az első clőa<!á.< a rendes időben 
tél 7-kor. a második 1 f ■ amely
nek miisv a telje ..n oi'^irális. - //) óra
kor kerdfí'fik I z clőairás ke:otéd>en az 
Apolló-Knb.ii«' ös^xc, müvé»zt’i fed'j 
és művészetük l' y,,.>\ '< nyújtva, feledhe
ti (lenül kellemes é« vidám estél «..■ > em-k 
u inddikumnnk .kgyek . / hí ,<l i esti
elöuil.isokra már most vA't,';it,'4 a kabaré

ipénaUitnáí ti. 11—1-ig 4. o. 4—Q-if.

(Rákócziit -33) 
és

pa.inicsli.au
%25e2%2580%25a2k%25c3%25adesz.il
Tele.cn
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Befejezték az őszi 
labslarugóidényt 

rnftj> dűxkI össze csak egv tilaő- 
ngrtúJyu bajnoki tabtli.rus<>m ér kőrös 
/került ékföntésre. A Hl. kerületi Tor
na és Vivő Egylet csapata mórkűzölí 
a Magyar Atlétikai Club együllcse c'- 
Jcn az ('•.'•ő-uli sporttelepen és a Vivők 
sxóp. lendületes jíWákksil 4 : 1 gólarány
ban lfó’j'űzl'ék a griffmadarals csapatot 
A HL 'liicr. utolsó mérkőzését végig 
ibravurml játszol la meg. különösen a 
csatársor brillirvzzott. Az. első félidő 
ered in ér. ve 0:0 vol, sriirel után h- i 
ntj-l-aliiak gy >rs eRyanásuláirlxin k<-t góll 
ntglak. ami a MAC-játékosok kénből 
Szegte és cmléun uniói tani játszottak.

A Vll. kér. Sport Club—Testvériség 
mérL'.-és a p-.'dyá ltaszi.á3haiéaHiansá* ’a 
miatt einmravlL

A Józsefvárosi Sport Clnb a Miliő- 
SHumi pályán mérkőzött a Magyar 
TottbaH Club csapa Iával és azt 4 ■ 0 
Rrányhan legyőzte FáSdő 2:0. Bírj 
Fenyves Gábor volt.

•
Az őszi itlniy összes e-feöoiztályu baj- 

öí/ki mérkőzései leboatj^olibást nyertek 
n '! AC—Törekvés játék ■kivételével. Mi- 
lulán. a MAC hibá iából maradt el :■ 
■mérkó/és és a szövetség rendelek’ sze
rint cmk december 31-ig mérkőzhetnek j 
a csapatok, a MAC lemondta a játékot | 
n Törekvés jtinírlf.

Az elsőosz’tú'Tyu bajnokság Asti fór- Jenrlékezett azokeó] 
diriójár.alk végleges áMása a következő: 

pont adott kapott 
gól

Nagy vasúti toivajbanda 
letartóztatása Bécsben

Becs, december 28.

bandának a tagjai követték el azoknak a fosztogatásoknak nagy 
amelyek ezen a pályaudvaron történtek. Munkájuk annál köng- 
leJiclttl, mert sikerül: nekik több versuti alkalmazottat és egy 
próbacsendőrt cinkostársul nugnyerniök. Sok embert tartóztat-

.1 Korrespondvnz Withelm jelentése .tzerini a keleti pályaudvar 

rendőri kirendeltsége az utóbbi napokban letartóztatott egy nagy tol- 
vafbandát, amely vasúti kocsikat fosztogatott ki. Valószínű, hogy en

nek a 

részét, 
nyebb 
vasúti
tak le és legközelebb újabb letartóztatások várható];. Úgy látszik, hogy 

ezekkel a letartóztatásokkal valóban a jól megszervezel! nagy fosztogató 

bandát tették ártalmatlanná, amely a kelet’ pályaudvar teherpályaud

varán régóta veszélyeztette a vasúti rakományok biztosságát. (MTI.)

...... ’•<

Az Erzbsrger-Helfferích 1 
ügy főtárgyalása

Berlin, december 27.

Pestisjárvány
Lengyelországban

Varsó, december 27.
' Havas.1 I.cnibergböl jelentik. ho;<v 
egcszstgiigyi hivatalihoz érkeze! I J-- 

■’és szerint K;unen<x'-Pofk/i«>k kör

1. MTK 2ő 60 11
2. KAC 23 36 15
3. FTC 20 15 6
4. BTC 19 23 17
5. III. kér. 17 lö 11
6. UTE 1ö 28 13
7. Vasas 15 9 8
8. Tör.-.' 15 14 14
D. NSC 13 21 2B

^0. MAC i 2 22 21
Hl. MiA’ 1!) 10 39
‘12. TTC 8 1 1 22
<3. VT 7 8 39
14. BAK 6 11 27
15. 33. FC 5 1 26

Az Erzlterge.r-Hel 1Terkh por fő-j 

Lárgytűíísíd jtmti.tr 19-ére líizlv'k Rt. 

(M. T. I.)

„Cantiere Navale Fiume
26 millió lírával olasz iac»gyar vállalat 
alakul a ííuhní hajógyár átvétaMra. A 
Hitelbank és a LMzámiteíéhank érdo- 

költse?! továbbra is

A Hétfői Napló mái régeljbcu weg- 
.<riMvkv/.« ít iM.<zkn>] a lírgyalá- »król. 
'.■Miudyck a Gamz-Danubius és a Bauv-a 
,'di iScomto közüti fu-lylak, a limitéi hajó, 
gyárnufc okusz váltakozássá való álaia- 

[ kitósa úgyé'}>en. Mini mos4 hülljul:. a 
tárgyalások befejeződtek és K-miield 

I Pál báró mái- ej is utazott Roniáix>! 
|uIk»I a sne^dtapodkíst végáeg fteifek 
j hrá.ta. EsztTlul httszonbytmillió Ura 
(alaptőkével alsilttil meg at uj ré^svctiy- 
társaság, ame-y nem kimcmdoll 

|jellegű lesz, hanem inláW> fiumei, « 
qwiáSis Viszonyokhoz inegféWően. Az 
uj váitarkofcáa «?awiió.sárúl:.m » Guit : 
pvántál órőekeM HitrU^nii b /•.- I r.--l.n.

’ Hm Utó. imi^ 
ftóisfcWú engem.

i Viszem sietve n L g eob tnévi ajándékot, a 
DiANA TOILET! KI-;: J ETLT, mely gyönyörű, 
dobozban egy darab Dinna piperc-szanpant,

. égj- tégely üianii-kréiret és egy di.boz Díana-
■ púdert tartalmaz. Ára 36 K. Mindenütt kapható!

az

nyékén pestisjárvány tört k. (M. T. 1..

cnúzzi Raf- 
Pásztó Jenő. A 

elvben a Barna Ital inna dí 
Sconto is érőikéivé van, szoros összefüg- 
j-she>> fng tiltani a Hoffnmnn-cég kül
földi tió<kh‘lr|xiből alakult hasonló cégíi 
Iriusrti résavénylársosággal.

A Magyar Báni: verő igAzgató-helyet- 
'•***■  4 Ung.var Bánik és Kereskedelmi 
Rí-s.z-venvi.4r.uiság igar?aiósága ma tar
tott ülésében dr. Dobay Aurél ügyvivő- 
ig.'i-gátol az i>»té.re’. vczérigazg.»fó-lielyel- 
tesévé nevezte ki.

á Salgótarjáni Kfcrxtabáflya Rt. dr. 
(.borin l-erenc t h».i» !■'»•.’wl megiar- 
íol-la rendes közgyűlésén. amelyen el- 
halát őrt ók. liiy'v ?.? előző évi 35 koro- 

, n« osztalék'k.d szem] in az idén 25 ko- 
, rora o.*z4a!Vk^H  (izeinek.
, A S*Giatai  kit.gywlkts
Cementgyári 1 
das évi 
19! A. érr 
lulékot 117 és fél százaié: 
galósMgba uj tagokul h

Általános Hit .bank igazgatóját, 
É.’íAvki Józsefet, « Brascbe téglagyár rész- 

| vénytórsMág vezérigarg.d.Sját és Tolnag 
: Koméit választották Ize. A közgyülé: 
■ vcl>> igáig.iió<ági ülések. ....................
vari lanácsmí e!,.f ’ 
MauLni. r Emil é.s

I gató-he’v e'.tc<?>el 
| Heller .<■ . . .rodaí
I lessé ne. • lek ki.
! A Magyar Áhadáats 
i R«arviiytár»wla*  b;'.A> 
| elnöklétével megtartott 
1 évi körgyiilise e>ntiiroria 

i szvénri nkiit 46 korona
| sét. amely BudaivesUm
| krr.il kifielésre. A fáoukit ............

áeni és tiszt- isrtői jóléti al:w>jahial 
séges ré&/.e*itó<i  
ix>: bánvamuiüíá.*ai  
i'om'.j adomám nyal 
alap«4 léteoitett.

Uj réasréBv a
riink szerint » Nrubchh>sa-1. ivhlic r»nr- 
ketígvur részvényeit bevezetik rövide
sen a lő/sdérc. A résraénvek :ii folya
ma rxHlósrf'rrinl 1200 K.

A« Urikáayi korgyáláa*  Ar. Urikány- 
Zsilvölgvi Magyar KŐszénbanya Részvény
társaság ma iváró l'lhnann Arkil cl- 
nóklrte alafi taitntf rendes közgyűlése el- 
’ alározta, hogy a 3.420.745 koronányi 
tiszta nv» i *■  11 százalékos osztalék
fizettosséA ::z 191H-ki üzleté , re. A *00  ko
ron:; nórértékti részvények 2íi. számi) 
sxe1v<-wye IÖ20. január hA 2-ától kezdve 

koronával keiül l<rváltásr:i.
«**A***s«Me«M/*W''-***vaa«S»s**>M**Vv*̂ MR*Mi

Ré*wiűiyuM'*iiiknrt(  folyó hó 11-ún tar- 
toM kó»ff,i ülésének hatan.wvüa értolnié- 
ban ruvvénvemk folyó ■•'. jul'ua *yi  
1-wn <*edékee  20 íz srelvényBÍ 1t2t. 
január 7 töl kazeke

4« (NEQYVEN) KORONÁVAL
v állaté.4 >>• a Wienr- Bank-Varain
piaitArainil BudapaaUn, V^ Náttor-utoa 
4. szám él Bár.ahen. Sch ottan gazon 4.

Kudarcait. 1919. rlee*tnl*r  hó tó-ár.

Magyar Ruggyanta?/ugyflr
RisfvéHjttáraaaás.

ils^erOszkár
Fóüziet:
EV., ParnSB-mFCA 3

'Koronaherceg-utca sarokj

CSIPKÉK 
SELYKMAESJK

<J SZÖVETEK
IV., KECSKEMÉTI-UTCA 14 

(Knívin-tcr sarok] , ;
VII., RAKOCZI-üT 2 SZÁM 
VIL, KIRÁLY-UTCA 3 SZÁM 
II., FÖ-U1CA t»2 SZÁM 

|Batthyány-tér sarok]
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wek.
Üzletek:
♦ ♦ ♦
AKAR-E MELEG ÉS BOLDOG ÚJÉVET? Akkor 
Biereltes.se fel még Szilveszterig a szabad.

FOOOI?
BciKwim

clófftőkályhát, mely a legmegbízhatóbb

pyánrál érdekelt Hitelbank éx Leszúrni- 
fotóbank delegátusai is betűi lesznek 
O: igazgatóságban, u^'brintén lútérwil- 
va van a bankok eddigi tevékeny.*ge.  
Ilaswjffóan gom k>*k  olás történi. l»ogy 

. ’o- 
l it fennmaradjon és a hajógyár a pCM' 
bcrendezcstHl továbbra k Btfdapebhv 

' rendelje meg A fűméi h»icspár — ér- 
| befűWsirnk szerint — méris kwpott 
j Otaazurszágbói uMgytártékü megnőnie-

I

biTíinpesti Ganz-gyúrrM való kapc’

zBr/7 'fgnsÉ gyöngyöt ' '
ÍÍJJÍ

Erzt^--iSrst 59 
(Rsyallxt sjr-r.tixt)

KsmzBxsáfi
Az értékpapír keres

kedők nagygyűlése 

Mege& asztaltól az uj vezetőséget -- 
Az értékpepirkeresJcedök tárgyalni 

fognak a bar.kkartGiial

Az érlékp-apii'kereskedők egyesülete 
jvetómop dűl rt ölt tartotta rciatas évi 
liözfi-yúlését a tagok őkénk énlékb'xíése 
{mellett. A Rvükésen ott volt Sdherz 
fözsdctitlflár ás az ismertebb iigvnü&ök 
közül Bettclhaau Mór, Müítazmcr Jenő, 
Florró’. Blocii Búlhrt, Hciin Jaques. 
Vá£«'» Leó és még maisok. XV<i.irb»rger 
Amtaj c!.löki mcjjnyi'tója után Malter 
Vilmos md'cűáa .Vhnik Péter elnök ér
demeit és mditványozta, hogy öl újból 
elnöknek válasszák nwy. Verő Arnoid 
Íelsnólaliísa után megejtették u xuhas-z- 
tásofarl. A válasz kis eg v kis mc^k^xj- 
tesí hozott. Uj vátasztntányi tagnak 
Imcgváln.-ztofhó’k q tőzsde oavik rívi ér 
domc-s és népszerű tarjái. Grosznuuin 
Adtrtfol 73 szavazattal, a irha lávaialo- 
sári nem voU jelötvc. GvüWb trión be
jelentette Tloch üg-vnök atctarHi. Ikktv 
a haclukcAirtlal való tárgya Iá-sokat to
vább folyt atjék é-s isiből tófuiráfcwf in- 
sjmár 6-án gyű k*t  fognak lartani. Ex- 
ufíni mc^'nrlották a választmányi öiést 
Az egyesület mull évi rj.ütkörté*  rők kű 
Süti füzeiben szim' be. awv Gerő . 
Ödön koUcgénk értékes nwwikáju.

it k‘-
Spilzer Ede ud- 
választották is 

s Somogyi Dezső igaz- 
igníi>.Mók.ká, továbbá 

iGnóköt igazgató-helyet*

A vvsj«-iiep4 inacMifiMgu?wm biz.a- 
| kodó és szilárd voh Kül-“nősen Mc- 
, gvar Hitel iránt mutatkozol;, érdeklő

dés. Köböt!ek Ixifine 1320 al Keresték 
1 élénken a lezárni toló bankói. Ajprár- 

biiTük 1260 \x>l.. A vulukíDMu-on mkább 
nc.vle««ve,k -voltak a kurzu.Mák. I>ei 378. 
márka 31.8 volt Itt *<nftii;k  meg. lioctv 
:» tőzsdei forvatom hétfőn 11 ómkor 
kezdődik és % I óráig tart.

Bankigazgatók ulaziWu. Dr. Éber 
Antal, az Agrárbartk vezériírazeakóját. 
vasárnapra várták haza <>' - o-s-iig 
bői. Ébernek vas.tr.»;«> kellet' vr>hw 
megtartania Droffnaivmfioszédél. de ei 
iiffvláteriik n iövű liélre uhvt.hI. Hir sze
rint Éber ulban van irazaf.lé. — Will- 
beim Arim, a Hntvo-ny-Deulmni) cé< 
ivroikuristúia. honszoN) kiiHökli idjrtróiJ 
a? f4muR napokban lr.»zaérke/z-N

A Nem.wtkvai Kivifali és baboeaiatt 
RtezványlárMMg vur^.^i^< Bíró 
Ottó, dr. Klem István és Pclö Róbert 
vcJfel<&ut igft.^ató-IrriyiHle’akké , Btimki 
Elemér, Erdős Jeaő, <1 Palsv Júz-rf é*  
Spiegel Andor főlisőlvlseiteket <cgxwc- 
tökké és Neulurtis Feretu M »/ irHérrt tit
kárává neverte kJ.

HoŐDMMia S. és V. Au , l«»k«rv>.máiiwu>- 
lalr'‘ saáikfananyoiM'a és kóalckcláKÍ 
résrvónjdársoság erelótt Hoffm <nn S. V. 
cég nu< tnrtotta alakuló kórévá Icáét. 
Az uj lársa«W{ átvouai u lmda|a;.sti Hoff- 
inniui S. és V. főtelepét és <«iúl)ifményo- 
zási ürtelcit. ár igazgatóságba l>rválasz 
látták' vágnjhelyi Hoffnmnn Vitaion (el
nök). Hofímmn Hugó. HofTmaan Olló 
H'iflmann Viktor. d'Agosiino Albert, dr 
Mcrdo Marva la Símen Lzútor FHügyeiű-

Ksax&nháiyft 
lB,'fiu.nn Adóik 
XX’.'II. r-ndcs 

az 1918. évre 
zí.dék íierlé- 

hélfőlöl kezdve 
emitl-d mun-

e inoellett nz év hozatnó- 
rt.•.»•! e 54XJ.OOO ke- 

('düh zub.uiság

tmadru. Ért esülé-

I

Kapható cgyidüí: n?ANK ANDOR nagykcrcs-j 
kedőnél VI., Andrásjy-tit 62. sz. Telefon: 33—69

Figyelmet; ütés! 

magának, ha araríj 
D n. ékszert 
Fiicher Testvérek
Vili.. B«ro9!-u 
árt í izetek. őri

Felelős .szerkesztő:
szomaházy istvAx
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