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Záróra: 10-kor
’Á tüzelőanyagokban való takarékos

kodás szükségessége arra bírta a kor
mányt. hogv még jobban megszorítsa 
R írviivános helyiségek nyitva tartásá
nak ideiét. A hivatalos lap vasárnapi 
számáltaii megjelent rendelet értelmé
ben ezentúl a nyilvános étkezőhelyisé
geket (kávéházak, korcsmák, bárok) a 
színházakat. orfeumokat. mozikat, 
tánciskolákat és más szórakozó helye
ket esti 10 órán túl nem szabad nyitva 
tartani. A rendelet csak a főváros te
rületén levő vendéglőknek kegyelme
zett meg. amennyiben a belügyminisz
ter intézkedéséig egyelőre éjféli 12 
órá’g nyitva maradhatnak és kivonja 
a szigorú korlátozás alól a vasúti ven
déglőket is az esetben, ha az utazó kö. 
.zönség érdekei azok nyitvatartásit kí
vánják.

Bárbennyire megértjük is a helyes 
intenciókat, amelyek a kormányt a 
rendelet kibocsátására indították, me- is 
úgy véljük, hogv a záróra e szigorú 
kortá!ozásával túllőtt a adón. Mar 
az is érthetetlen, hogv miért kel
lett a vendéglőkkel kivételt statuálni, 
amikor a kávébázaknak. korcsmák
nak és bároknak már 10 órakor zár
otok kell, tehát azoknak a helyiségek
nek. amelyeket a közönségnek lcgke- 
vésbbé tehetős része szokott fölkeresni. 
Nem akarjuk felemlíteni, hogy a tü
zelőanyagok kímélése éppen a kávé
házaknál nem szolgáltat érvet zárórá
juk e szigorú korlátozására; sok ezer 
ember menekült eddig a márványasz
talok mellé, mert otthon egyáltalán 
nincs, vagy csak nagyon kevés fűtő
anyag van és mert takarékoskodni 
kell a villamos világit ássak Aztán ------
figyelembe lehetett volna venni azt is. ; készülődéseit azonban 
hogv a legtöbb kávéház már ellátta (..............
magát fűtőanyaggal és hogv az a he
lyiség. amelyben esti 9—10 órakor 
még meleg van. újabb tüzelőanyag 
nélkül is elegendő meleget nvuil éjféli 
12 óráig. A pár órai villamos világítás 
szénszükséglete pedig igazán oly mi
nimális. hogv egyáltalán nincs arány
ban sem a kávéháziul® idonosokna-k 
okozott kárral, sem azzal a kellemet
lenséggel. amelynek a közönség to- 
része kénytelen alávetni magút. És 
enni a kávéháziakra áll, az épp úgy szól 
a mozikra is. amelyeket egyenesen 
exisztenciájwkbein sújt a nvitvatartha- 
tás idejének két órával való megszorí
tása. amivel tapasztalat szerint együtt 
szokott járni az alkalmazottak jöve
delmének. esetleg az elhelyezkedés le
hetőségének csökkenése.

Nem utolsó sorban elsietett a ren
delet a főváros magasabb érdekei 
szempontjából, amelyek perhoreszkúl- 
nak mindent, ami az idegen forgalom 
előmozdítását megnehezíti. Hálásan je
gyezzük föl. hogy ez a kormány volt 
az. amely okot* és erélyes intézkedé
sekkel visszaállította Budapest éjjeli 
rendjét, méltán várhattuk tehát tőle, 
hogv egyéb rendelkezéseivel is hozzá 
fog járulni ahhoz, hogv a főváros éj
jeli élete, amelyben annyi vonzó talált 
az ide került idegen, visszanyerje régi, 
békés éjjeli arculatát.

Ez az ui rendeleté más célt szolgál, 
talán ideig-óráig helyeset, de hisszük, 
hogv nagyon hamar kedvezőbbre for
dul a fűtőanyag hiány is és a kormány 
elsősorban a mai rendelet szigorúságán 
foa envhiteni, w

II. Vilmos császár nyilatkozata 
a német trónra való visszatéréséről

Egy francia újságíró a száműzött uralKodóról
: bizonyos idő múltán ismét visszatér-
• nck

Páris. november . 21. 
j (A M. T. 1. szikratávirata.) A Malin 

i különlevelezőie hollandi útjáról be- 
; számolva, hosszas cikkel ir arról, hogy 
,11. Vilmos császár miként tölti napjait. 
' Lloyd George — írja a levelező — azt 
mondotta, hogv II. Vilmos császár 

I eléggé megbünhödötl. Az ember azon- 
1 bán Doornban járva nem ilyen benvo- 
I mást szerez.
nvelmes és 
bán. amelv 

’ össze Szent 
' rün fogad

Németországba.

A császár mélységesen meg 
van róla győződve, hogy a 
német nép tgy napon vissza 
fogja hívni, hu nem Ls őt, de 
legalább fiút a trónörököst.

__ a meggyőződése biztosítja jó han
gul®', ál. A császárné nem osztja férje 
optimizmusát. Sokat betegeskedik is. 
mig az excsászár kitűnő egészségnek 
örvend. A császár megnövesztette sza- 

....... v.. ............. .. kállai. Szürkülő szakálla megváltoz-
országi eseményekről állandó láiókoz- ■ látta arckifejezéséi. .de egyébként sem 
tatást nyer. A császári család tagjait , 
is gyakran felkeresi. Az udvari híva- mit sem változott. A szomszéd birto- 
lalnokoik.| ; 
körülveszik.

A volt császárnak ijien ké- 
nvugodl élete van Doorn- 
távolról sem hasonlítható 
Ilonával. Az uralkodó síi- 
látogatókat és a német-

Ez

vonúsaiban. sem viselkedésében sem-

akik Doornban a császári I kosokkal is fenntartja az ismeretséget 
egymást váltogatják és és akárhányszor látja őket vendégül.

korniánypárt szélső frakciói között
A keresxtén yssocialisták 

é.s a liberális kisgazdák harca
> esetleg kormányalakítására majd atk- 
i kor kerül a sor. ha a legközelebbi lé
pés is sikertelennek bizonyult. Hogy 
ez a legközelebbi lépés mi lesz, arról 
ma még csak azt lehet tudni, hogv

a mai kormánypártnak vala
melyik szélső szárnya le fog 

válni és ellenzékbe megy,

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A 
politikai szélcsend napjai következnek 
el a iövö héten. A parlamentnek ülése 
nem lesz, a képviselők jobbára kerü
letükben vannak elfoglalva, a vezérek 
pedig válogatnak a legcélszerűbb mó
dok közül, amelyekkel hatalmukat 
megtartani remélik. Az elmúló hétre 
szinte teljes fegyversei tel ellátva, ak
cióba lépésre készen állott egv ni párt, 
......................... ’ ~i olyan nyíltan 
folytatta, hogv mások is pártalaikitó 
kedvet kaptak, ugv. hogy ma

a kulisszák mögött egymást 
érik a párt..lakitó kísérletek,

de a kivonulási vagv kitessékelési 
refovések is.

Egész általánosságiban ugv látszik a 
helyzet, mintha a pártvezérek egy 
időre fél reá Itattak volna és a terepet 
a közlegényeknek engednék ál. kísér
letezzenek azok mindaddig, a in ig a 
káoszból valami szilárdabbnak látszó 
megoldás kialakulni nem készül. Egy
hangúlag mindenki megáHapitia azon
ban a jelenlegi helyzet tarthatatlansá
gát. de azt is jósolják, hogv

a kibontakozáshoz nem lehet 
súlyos összeiltközé-ck nélkül 

eljutni.

tö

lea
válöszárnv a szélső kereszlénvszocialis. 
Iák. vagv pedig a liberális és demo
kratikus gondolkozása kisgazdák lesz
nek-e? A közeli napokban a kormány
párt tehát ui. talán biztosabb 
kap. amely aszerint alakul, hogy 
Ívik frakciónak sikerül n másikat 
nyomni.

De mindinkább hódit az a gondolat | 
is. különösen illetékes körökben, hogv 
a kibontakozásnál nemcsak a nemzet
gyűlés komoly elemeinek, hanem a 
parlamenten kívül álló értékes erők
nek szerepet kell szánni. Apponyi elő- 
tirbelépése biztosítani is tudná ezt. de 
tisztában kell lenni azzal, hogv Appo- 
nvina.k ilyen irányú a kciólwi lépése 
szemben találná magával a kormány
pártnak legtöbb frakcióját, amelyek 
ma legélesebben szemben állanak egy
mással. órák alatt összeforrnának, ha 
erről az oldalról fenyegetné őket ve
szedelem. Apponvi ideje el fog maid

rt

szint 
■ me- 

ki-

Megalakul 
sxabad^királyválasxtók 

pártja
kormány  zó pártból legelső sorban 
csoport fog kiválni, amelynek

A
az » . ..

, Kovács J. István és Halta Aladár álla- 
; nak az élén. Ez a coporl legelsősorban 
alkotmányjogi kércJések'ben akar elikü- 
lönülni és e tekin tettben a szabad ki
rály választási jognak elvi alapján áll 
és mint külön párt kíván résztvenni a 
nemzetgyűlés további munkájában. Ez 
a párlntakulás már a mai napon befe
jezettnek tekinthető. Kovács J. István- 

I nal és Bállá Aladárral együtt ebben a
pillanatban mintegy tizenöt 
hagyja el a pártot.

Törlés

képviselő

, Á
a nemzetgyűlés 

deklarációt olvas

most ala- 
l évközé

től,
kult nj párt 
lobbi ülésén __________ ____ . .

^Tde ™ m* .lirt. tekéié , l&g, •h*’”**
elérkezettnek. Ax & párlalalkitására, párttá való akakulásuikat.

fl felvidéki papság 
„úllamellenes és hazaflatlan"

Mlcsura cseh minisztar 
megfenyegeti a magyar papságot
— A Hétfői Napló tudósítójától. •—

A felvidék cseh minisztere. Altosirrai 
körle. élben, melyet a klérus északruJ^- 
gyarorszáijji püspökségedhez intézett, hi
vatalos formában tanúságot szolgáJta- 
tott arról, hogy a felvidéki papság min
den ténykedésében tüntetőleg Magyar
országhoz való ragaszkodását bizonyítja 
és egyáltalán nem hive a cseh állam
eszmének. Nyíltan megvádolja őket. * 
katolikus papságot azzal, hogy maga
tartásuk áliameltones.

A körlevél főbb szakaszaiban a kö
vetkezőket mondja:

— A kormány megdöbbenéssel taparo- 
tatja, hogy a papság még mindig olyan, 
álláspontot foglal el a cseh állammal 
szemben, amely egyáltalán nem mond
ható loj'alisnak. A papnevelés olyan 
emberek kez.ében van, akik a tótsággal 
szemben súlyosan kompromittálták ma
gukat s még most is küldenek papnö
vendékeket magyar papnevelőin léje bek
be, akik ott hazafiatlan ftzellemlxjn ne
velkednek. Tiszta tótvidéken levő egy
házi hivatalok egjniással magyarul, 
vagy latinul leveleznek, anyakönyvi ki
vonatokat latin nyelven adnak ki s 1a- 
tin pecséteket használnak. Az ilyen 
okmányoktól a kormány megvonja az 
ál Iáin,jogi érvényességet, a latin pecsétes 
hivata-loa levelektől. pedig a portómen
tességet. A kormány megtilt a magyar 
egyházi hatóságokkal való mindennemű 
érintkezést s ha ezt folytatják, megvon
ják tőlük az államsegélyt.

A kormány megdöbbenéssel látja a 
katolikus papság féktelen államellenea 
izgatását s kívánja, hogy ennek vesse
nek gátat. Semmit sem tettek annak 
érdekében, hogy a nép nyelvét nem 
tudó plébánosokat, helyükről eltávolít
sák. úgyszintén azokat, akik megtagad
ták az államhüségi esküt.

A papság a néphez intézett levelében 
is izgat a csehek ellen s elnyomottnak 
mondja a tótságot. — Az egyházi nap
tárak még mindig azt rendelik a pap
ságnak. hogy Magyarország két nemzeti 
egyházi ünnepét ünnepeljék meg. ami 
cseh- ás ál lám el lenes tüntetésekre és a 
politikai hatóságok megtorlására ad 
okot.

Töhb mint százezer orosz katona 
menekült Konstantinápolyba 

Wrange^ hadseregének töredékét 
a török hatóságok elhelyezték

Páris, november 21.
(A MTI szikratávirata.) Martel, Da»' 

mesn.il tengernazy. Grousseau tábornok, 
valamint a Srangel tábornok mellé ki
küldött francia katonai és polgári mis
sziók tagjai november 18-án a Waldeok 
Rousseau fedélzetén Konstantinápolyba 
érkeztek. Wrangéi tábornokot a napok
ban szintén Konstantinápolyba várják. 
November 18-án százötvenezer menekült 
érkezett Koustantinápolyba. akik közül 
huszonötezer polgári egyén, a többi ka
tona

Páris, november 21.
(A MTI stikralávirata.) A Temps ér- 

fésülésé szerint a Koustantinápolyba 
várt menekültek száma valószínűleg el
éri a százöbvenezret. Konstantinápoly
ban m&gál>an tízezer polgári menekültet 
aaállásolnak el. húszezer orosz katona 
Lemnosa szigetén, húszezer pedig Gal- 
lipoliban fog elhelyezést találni. A kon
stantinápolyi francia, angol ás amerikai 
batóságok vúllvetv. dolcoMiak. hogy ■ 
menekültek elhelyenéoét est elolmezéeéíi 
tah.lőv, tevék.

mesn.il
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■ A Hét tói NsfpU tudósitójátál. — 
E« év ja»u.árjában egy főhadnagy

Mwmában van a renttsÉS 
Mészáros Imrónek

Mmen! . M^éve. ."r.rz!S.”«V Ul»bb letuMstetts a 8r!t«nnla.0 ,ytoan _ Szombaton 
eton i<m Hervii Akoe Mie Fonál és éjszaka elfogták egy Sikkadt navU egyént, klhaKgatésw 
ttitarsípor Rt. atieiéb* *t ai u ínat még mindig tart
érdéto&Kilt, vaífoo l»ar-e, ho»y • «ép- 
nél bútorokat b’bet vásárolni. As ű.v 
lelvc/ciő megmutatta a o*g bu'orrak- 
túrái, ahol ói hd ószoba bútor volt fel
halmozva. Ugyanannyi komn'etl kony- 
habei«n<te»ée i* raktéron Allol'l. Wie
ner Űzte! vezető kijeiéntatte, hogv a 
cég csal: nagyban adja el a bútorokat, 
de végre mégis megegyeznek, hogy át
engednek egy hálóazott® bútorberende
zést u ÍAbndiiegyéknak S0.000 fcpro. 
fiáért. A vevő mögül közölt a hallat hi
nni maífJis vételáron, inért omk tömeg
bútorról volt szó, jóformán nyers ál
lapotban, üvegezés és tíikrök nélkül, , 
feljelentést tett a cég ellen a katonai 
nyomozóhatóságnál, amely azutáfi az i 
egész botor raktárt lefoglalta.

Ez ügy illelókesség okából a VII. ke- j 
lüleli kapitánysághoz került, ahol mu 
tárgyalta az ügyel' dr. Békési Tibor 
re.ndŐrfogalmazó. A tárgyaláson a cég 
képviseletében dr. Strausz Vilmos ügy
véd, mint a Fónál- és Himzőipar Rt. 
igazgatósági tagja és fíorvát Ákos jog- 
fanác.sosa jelent meg, aki azzal véde
kezett, hogy a bu’ort LeopoHo Raya 
milánói cég számára vásárolta a rész- 
vénylúrsaság. A milánói cégtől ugyanis ______ ____ ____ _____ ______
a részvénytársaság 20 millió korona testi sértés és gvilkosság szerepel a bűn 
értékű textilárut, kézimunkát, zeflrt 
vásárolt. Az olasz cég Hrál' követelt az 
áruért, amit a részvénytársaság nem. 
tudott megfizetni és később aLtan álla- i 
podolit mag a céggel, hogy Ura helyett i 
bútorral rekompenzálják a“ olasz céget, j 
A A’or/d-cég ugyanis a bulort a francia 
feldúlt területre és Alexandriába akarta . 
exportálni. Kezdetben vaggonhiány, I 
később pedig a konjunktúra változása
— a líra árfolyumértékíinek változása
— miatt nefti szálLitiwHii'ák a bútor* 
Olaszországba. 4 részvényársaságnak 
meg volt a kiviteli engedélye a pénz I 
üggminisztertől. &z üggyel különbül 
az Árvizsgáló Bizolltság is fogtalikozott. , 
Kijelenti, hogy a raktárból egy darab , 
bútor sem került eladásra. A felelőssé- 1 
get az ésétkyses kihágásért ő nem vdl 
lalja. ezért Morvát Á‘'»s vcznrtgazgc,ó, 
vagy Piac se k bejegyzett ecgvczető a fe- i 
lelős. Horvát Ákos jelentig kü'.föl lön 
tartózkodik. Kéri az iratok ú.helyezó- | 
sét az Árvizsgáló Bizetisúghoz.

Dr. Békési Tibor r?ndórt»»galm»zó. 
mint rendőri bünletőbiró úgy döntött ; 
az ügyben, hogy ezért Horvát Ákos 
vezérigazgatót kell felelősségre vonni 
t megérkeztéig a tárgyalást elha
lasztja

Ma vonják felelősségre i 
az első vevőt az uzsora bíróságon

— A Hétfői Napló tudósltó/átől. —
A budapesti bünletölörvánvszék, mint 

uzsorabirósúg hétfőn Korpáfu Zoltán dr. 
tábla! író elnökiéivel több árdrágítás! 
itgy tárgvttlását tnrt.|A me«. Felelősségre 
vonják Sonncnschein Leona és Sontien- 
tfíhein Regina zühiséuárusokal, mert a 
már (olvamúu bu-ruonváírt fe 3 korona 
Ü0 filléres maximális ár Twlvett 9 koronát 
követeltek. — Spiegel Miliákroé takerilőiiö 
augusztus 13-Au egv darab kenyeret, 
kilóját -♦ korona hduett ö koronáért adta 
20 koronáért adott ftL Welterscnciilcr Mór- 
né gynmötaíduTCskcdőt göröadinnyc drá
gításért vonják fetelőssta-c. meri a dinnye 
kllUIUl ‘f í.fc.M".- —
el. Ez az ügv azért érdekesebb, mert <t I 
vevőt Is felelősségre fonták. A dinnyét 
ugyanis Práter Gvulia ktre.s’kodő vniárolta 
meg és ellene Hzárt emel vádat a kir. 
ügyészség, mert nvere. cucl célzó tox'ább- 
eludás végett szerezte meg a maximális 
árun felül- — P'lrénv.i Márta ceglédi 
p»raí rtsusxoiiy ken vér lisztet hozott a fő- 
városba és a 0 koronás maximális úr 
liely.t: 18 koronáért mit1 ol rt liszt kiló
ját. A következő vádlott cgv ItlrrtíOdt 
oross fogolv. Voivodin Sándor, akit as&t 
vontak feto'uiss.ógrv, ment loulóáanr.l ke- 
ayérrei üzérkedett. Házi saftkaMetét 
Mliijtahrr-1 ataghaladó aunHívfséert vá- j 
■M te kee-lnte*

’ — A Hétfői Napló tudósítójától. — 
A Britannia-szálló Ügyében « nyo

mozás még mindig tart te uav látszik 
hegy at üiáhh eiieméilvek imelvek * 
szállódé mtgseötkött egvéneivel vannak 
ÖMzetüggéshen, nem engedik meg a 

i rendőrséginek, hegy ez a nyomozás a 
I közeli naPídóban tónvlos befejeződjék. 
I Az éjszakánként megtartott razziák 
minden napra hoznék ecv-kél olvan 

. elfogatási, amelv az eddigi nyomozást 
kiegészi'.i ét napróil-n*pru .isztáíblbá 

| teszi a rendőrség előtt, kik vettek részt 
■ a Britannia-szilióbun történt rablások- 
| bán és zsarölásokftan és kiknek kö- 
. szönhető- hogy Budapest éjszakai nyu- 
I galma hónapokon keresztül a legn ál- 
ságosabb és leglehetetlenebb volt. De

| nemcsak az elfogatásók. hanoin az 
i utabb feljelentések is állandóan napi
renden turttók a Britannia ügyet 
mára a rendőrségen körülbelül

hatvanhár&mra szaporodott 
azoknak a feljelentéseknek a 

száma.

Hiszek egy Istenben, hiszek eny hazában 
Hiszek eqy isteni örök igazságban, 
Hlcrflk Magyarország feltámadásában!' 

(Amtn.

Megszűnt a flroll vasutasszirnjd Ne**gyaxtt&t at osctrAk korm^v m«inlrAaMld..MclAtt«k e?
fogva tartása ellen a tegbangceabban 
ülakoriik. Ennek dacára őrire l en ma
radt te vatánwp déMőK uj.a ke .diók 
tihebgmását, amely tapuftk zártakor 
még mindig folyama bán van.

Vasárnap éjszaka újabb razziát tár
tért a rendőrség, amely alkalommal 
főbh előállítás történt, de az clőállí 
ióttak kilétét pontosan még mind
eddig nem sikerüli! mogáJkipilani, mer; 
hamis igazolványaik vannak és igazi 
nevűiket csak hétfőn reggel fogja ludaii 
pontosam megállapítani a rendőrség. 
Éjszaka a rendőrségihez jelcnilés érke
zett, amely szerint a gyilkos Mészáros
nak nyomában vannak.

Vasárnap átkisérték 
a Brlttanniasokai as ügyészségre

A Britanniásntk ellen a rendőrség ál
lal meg'inditoll bűnügyekben a nyo
mozás olyan stádiumba jutott, hogy a 
főkapitányság az iratokat áttette ér
demjeges intézkedés céljából a buda
pesti kir. ügyészséghez. Vasárnap át- 
kisérték a letartóztatásban levő tíz gya
núsítottat is, akiknek névsora követ
kező: Rum bőid Attila 27 éves fővárosi 
fisz'viselő, Szili-Török Mi'klós 21 éves 
alhadnagy, liiró Béla 21 éves tanuló. 
Stangcr Izajos 26 éws főiskolai hall 
g»IÓ, Brauner Béla 23 éves műegyete
mi hallgató, Székely János 23 éves mü- j 
szerész, báró Babarcsy Jenő 41 éves i 
nyug, állami tisztviselő, Zsanka Kál
mán 23 éves színész. Slreng Ede 23 j 
éves orvostanhallgató és Bujtás Lajos . 
21 éves tanuló. Vata-inennyk a Markó- 
ufeai fogház külön zárkájában helyez
ték el. Az iratokat ebben az ügyben iá I 
dr. Pogonyi Nándor kir. főügyész- i 
helyettesnek osztották ki. aki nz. iratok 1 
ól tanulmányozása után érdemleges jn- i 
ditványt Jkcszii az ügyben. A rendőri 
nyomozás adatai szerint a gyanúsítot
takul rablás, zsarolás, személyes sza
badság megsértése, súlyos testisértés 
büntette és még egyéb bűncselekmé
nyek terhelik.

Kiustty ufabh bűnügyei

A budapesti kir. ügyészségen dr. 
Pagonyi Nándor föügyészhelyvlh s a 
Kjnetty Károly ellen folyamatban levő 
bűnügyben a rendőrség nyomozását 
nagymértékben kiegészítette. E végből 
szombat délután és vasárnap Is több 
sértettet és tanút idézeti maga elé 
akiket egyes hüncse’.k menyekre nézve 
részlett sen kihallgatott. A főügyész- 
hi’iyetlcs ezenkívül külön nyomozási 
rendelt el a bűnügyi iratok között levő 
azon feijelendés tárgyában, amelyet 
Hdinszl-y Szxctozár nagykikindai lakó; 
adott be Kmelty Károly ellen. A f»i je
lentés tartalma szerint Kmetlv Károly 
a Dvúi'-szállódában ismerkedőt’ inog 
í'dinszky Snvrtozftrral. Vadászatról, 
dászfcfp verőkről beszélgetőik s Kmefty 
fp;e,sn1ta lakására Üdinszkv! azzal az 
ürüggyel, hogy memutatja neki gyö
nyörű kivitelű. pompás fegyverei’ s 
mikor fr-iérlek, Kmetty megverte, ki
rabolta. I- Ivett tőle 20.000 korona kész, 
pénzt is. E feljelentés tárgyában a 
i-cndörstg egyáltalában nem folytailu 
le a nyomozást, úgy hogv ez a • ügy j 

gészi'ondő.

és

amelyek mindegyikében a Britanniá
ban elfogott egyének szerepelnek és 
amelyekben zsarolás, rablás, sulvos

I

targvakénl. A rendőrség azonban még 
mindig nem ismeri az Összes bünese- 

j lekméjivt. amelv a Britanniában töT- 
i téi»t, mert ■ feljelentők m&z mindig 
j tartózkodnak a fel’jclenléseklc' és fel- 
I nek attól bogv feljelentél eactén \’a- 
lami kellemetlen következmény hárul
hat rájuk.

Jelenleg a Britannia-ügvgyd kap
csolatban huszonegy letartóztatott van 
a rendőrségen, mind plvanok, akikre 
még eddig a bűnösséget nem lehetett 
rábizonyítani. Közülük egyedül Gellért 

i Antal vallotta be. hogv a rendőrgvil- 
kosságnál jelen volt, a többi egvtől- 

I t'ftyig tagadásban van és semmiféle 
' bűncselekményt el nem akar ismerni, 
| még abban oz esetben sem ha a pana- 
I szos szemébe mondja, hogv hol és mi
kor követte el á zsarolást vagy a sulvos 
testi sértést.

| l'gvancíak ez a helyzet a tegnap el- 
i fogott Wagner nevű egyénnel is. aki 
Csiikós Púi álnéven működöt^ a Bri
tanniában és akiről a vallomásokból 

, megállapított® a rendőrié®, hogv köz
vetlen részese a rendőre vük osság v'ég- 

! rehjtá‘ána!k Sosvuicsd. valamint ’
Mészárossal egvütt volt jelen Soltra 
meggyilkolásánál. Tegnap délután és 
vasárnap délelőtt megtartott kihallga
tása semmi pozitív eredményt nem 
adott, mindent tagad éa az.l állilja, 
hogy sem Sesevitset. sem pedig Mészá
rost egváltalán nem ismeri és a rehd- 
őrgvll'kosság éisrakájáról minden úron

; alibit akar igazolni.
Tegnap éjszak® a Rákóczi-ut! kávé- | 

házakban, öt szállodában és több nvil- i 
vénás helyen razzián' tartott a rendőr
ség. amelvnél katonaság is közremű
ködött és egv alezredes vezetésével 
nyolc kalonali.-zt. tizenkét detektív' és 
ké' ronJőrfls-z! járta végiig a kéle- 
sebh holvokfl. hogv a Britanniások 
közül a körözött egyéneket kézreke- 
ritsék. A razzia nem járt sok ered 
ménnvel, mindössze hat clőiHlitás tör
tént. azonban ezek is igazolták, hogv

______ __________ nem tartoznak -t Britanniátok fárscsú- , 
liláját J korona helyett l koronáért adta ■ gához.

Szeuzú'Ciósaá'A) rwd'tnvuve egy vúh«.- 
lennck volt tegnap éjszaka, amennyi
íven a rendőrségnek egész véleilenül 
sikerült megtalálni azt a Szabadi nevil 
•gyónt, akire : Britannia szállóval 
szrnbra lakó cukorkák’e rskedő valló 
mú-sl tett ás akiről azt állította, h '/y 
z a Sr.ataiői harcolta Ijc a Britanniá

ba í-s verte véresre a szálló pincehelyi- j 
s-piben. Szabadit ma dólelőtt hallgatta 
kJ -ír. Saígó rendőrkapitány, azonban . 
sem a cukorkakoreskedö elhurcolá | 
iái, K®n pedig a többi tértiére rótt hün- 
MHoMteyt »«m akarja boismernJ éa

(h legfinomabb anyagból készül az
„APA RT O**,,

? • ZS A ' H4HŰVELY
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Seiyera és hogiilt n- aKiiendőh 
natir6gtr.rt6K, férfi <iivatcihfr»!<

ítltaee, gne:’ag vilMltíkh»n, Jutányos áruu

Nyahhendőház
Cé«tulftjdono»; Lánló Andor. IV., Klgyó-u. 5
(Klotlld-pidota) ti V., DeAk Ferena-uUn 14

• Bécs, november 21.
a iupo. .vzerhr. a tegnapi tárgyáig, 

aok, amelyek a kormán v és a sriúi- 
küló karinlhiai év stájer vasutasok 
képviselő'! közöl ‘olylak, kedvező 
eredménnyel jártak. ainéruiyíbcn a 
kormány’ számos engedményt leit. X 
tárgyaló bizottság ennek kivetik ezló- 
freri a VM-tachbap és KnUtelteidben 
működő valamennyi személyzeti hi- 
xo'Jlságinak azt az utasítást adta, hogy 
a munkát kezdjék meg ujliói teljes tcc- 
jcdelmébon. Ilyen körülmények közölt 
remény van rá, hogy a stájer vonalo
kon a rorguloTn h.mn.irosan újból m-»g- 
indlil. (Min.'

Salzburg, november -1.
A viltaohi állam vasul i tgazgatóUiijj 

közli, hogy a forgalom ma dé'e'őtf. uj-. 
na megkezdődő! l- (MTI-)

íuíc nap imOjáií oíii

Berlin, november 21.
Angol dioiuniáciai körökben azt 

mondják, hogv nem fülelnek mc; a 
valóságnak azok a hírek, mintha az 
angol-orosz kereskedelmi szerződést 
már meíkŐtötték volna. Az aláírásra 
csak mintegy nyolc nav múlva kerül a 
sor. mert a végleges terminust tervezó- 

I tét eiííbb elő kell terjeszteni a francia, 
; belga és olasz kormánynak és csak 
azután adják át Krasszinnak. Orosz
ország elvben elismerte, hogv Anglüi- 

i val szemben felelős a nemzeti aúóssáíi- 
, ért. Hétfőn az alsóház ülésén a keres-- 
i kcdehni forgalom kér lésében vita in* 
dúl nw.

7pnjjnRfipk 
ez eljJimffloit MMW

Nauen. november 21.
(A .V. T. I. szikratávirafa a buda

pesti rádióállomás utján.)
Félhh'a fa fosán iclcntík. hogv Német

ország azokat a Zeppelineket, nmeipé
két a át’ói forgalomban eddig használt. 
sőt még további hármat is. ani.ilvék 
most épfiln.'k. köteles kiszolgáltatni 
annak az öt német hadihajónak a pót
lásául amelyeket a fegyverszünet iucg- 
kötésc után elpusztítottak. Német hi
vatalos köröldron azon az állásponton 
vannak, hogv a scapaflowi öböllxrn ol- 
sülveszlrtl ’ német hajók iigvével lcai>- 
csolulos megállapodásban mór világo
san p ccizirozták miudaz.okoi n köte
lezettségek cl. amelvók Németországot 
a nadihajók, valamint a hadianyagok 
elpusztításáért terhelik, ennek követ
keztében Németországgal szemben nem 
lehet további igényeket emelni.

fflanzlj felszabadul 
az angol megszállás rtől

Berlin, november 21.
Mértékadó diplomáciai helven kije

lentik, hogv az angol megszálló csapat 
a jfívő héten elhagy la Danzigot. Az 
utolsó csnípalszállilinánvák pénleken 
vafiv szombaton fognak útnak indulni. 
Danzlgban csak cau kisebb osztag ma- 
raj vissza a főmegbizott rendelkezést 
alatt.

Női kalap
dlvntos nóp winekbcn é« kölönbllzö tonnákban

díszítve 350.— kor.
Cjllnder, bársonyból kószáit, dltaltta 500.- kor- 

DheMnienOk ongodményben rtatcsOkink!

Carollne és Nővére Utóda
Budapest, IV., Pírig!.utia 3. ss.
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HÍREK Páris, november 21.
(A MTI. szikratávirata.) A francra 

'apók jelentése szerint Lloyd George 
es Grey legközelebb Londonion talál
kozniuk egymással, hogy a görög kér
dést megbeszéljék. Leygutsnelt, mióta 
miniszterelnöki széke elfoglal la méj 
uein volt alka'ma találkozni az angol 
minis®.erolnök kel. A francia miniszter
elnököt uljáiran elkíséri Berthelot, a 
francia külügyminiszteriig) polilikii 
osztályának főnöke is.

Bécs, november 21.
(A MTI magán jelentése.) A párisi 

..Excolsior" londoni levelezője a követ
kezőket táviratozza lapjának: Raul 
Camoon francia nagykövet jegyzéket 
küldött át a külütrri hivatalnak, amely
ben Franciország kijelenti, hogy nézete 
szerint nem lehet megtűrni Konstantin 
királynak a görög trónra való visszaté
rését. Görögországot figyelmeztetni kell 
arra, hogy a szövetségesek ebben az 
esetben nem tarthatnák fenn a barátsá
gos viszonyt Görögországgal. A franc a 
jeífyzék azt ajánlja, hogy Llyod George 
és Léyguee a görög kérdésnek, valamint 
a sevresi szerződés végrehajtásának 
megbeszélésére a legközelebbi napokban 
találkozzanak egymásai. Angol hivata
los körökben az Excolsior szerint az a 
meggyőződés uralkodik, hogy meg nem 
érkezett el & pillanat a szövetségesek
nek Athénben való közbelépésére, mert 
el kell kerülni azt a látszatot, mintha 
a szövetségesek -Görögország belső 
ügyeibe beavatkozni akarnának. A se 
red szerződéa eset leges revíziói a angiol 
felfogás szerint lucwszabb megfontolást 
igények
i»»riui w<iijru>~>iin »•* wrr nrr v^r-***?
— Uj ügyészek a sfatárlális büupö- 

rökben. Tekintettel azon körülményre, 
hogy az1 uj törvény sz-crirul több bíin- 
cse'dkmény elhirá'ására nézve a sta'A- 
riális hiróság i'JIdi kesséffél á'.lüípi'ottak 
meg. dr. Sztrache Gusztáv a lnidnp-’sti 
kir. ügyészség elnöke indátványt tel' 
az igiazság’ü'ívminisztcmél. hogy u/ ma
láriái is ügyészeket rendeljen ki. Nz 
jgiazságügynúini&zler e megkeresés fo'v- 
•’án dr. Pogonyl Nándor kir. föüg ész- 
helyettest *és dr. Mészner llvadar k'r. 

ui ügvészt bízta meg a statáriális ügyek-

— A bajai törvényhatóság közgjö- 
F&e. Vasárnap délelőtt tartotta Baja 
törvény hatósági varas Budapesten mű
ködő törvényhatósága Pasi vármegye 
székházában legutóbbi közgyűléséi, a 
bajai közönség Hím részvételével. 
Wunderllch József a törvényiül lóság 
vezetője megnyíló bessédélten üdvözli 
a megjelenteket, majd vázolja a mai 
szomorú állapotokat. elsősorban a 
megszállott Baja magyar lakóinak ül
döztetését. Novot Béla pénztáros a vá
ros segélyalap iába befolyt összegek 
hovaforditásáról számol be ezután, 
inaid újból a törvényhatóság Vezetője 
teszi meg bejelentését. Beszámol azok
ról a lépéseiről, amelyet a kormány
nál és az antant misszióknál tett abból 
a célból, hogv n szerb atrocitások 
végre Baján megszűnjenek. A szerbek 
hűzzük-halásszék a kiürítést — úgy
mond — ózonban remény van arra, 
hogy most a raiilikálás irtán az végre 
mégis meg fog történni. A közgyűlés
* Himnusz eléneklésével ért végett.

— Rendelet a fegyverviselési enge
délyről. A hivatalos Iíp vasárnapi szá- 
mában megjelent a kormány rendelet®, 
amelynek értelmében lőfegyvert, lősze
rüket és robban t<wiya go kát csak az 
tarihat, viselhet, vásárolhat, vagy ;ru- 

•’.Jhat. aki e. re az illetékes rendőri ha
tóságtól engedélyt kapott. Ezek az en
gedélyek személyi-e szóinak. ereket te
hát masra átruházni, átengedni nem 
szakid. Ilyen engedélyre szükségük van 
a fegyverviselésre jogosult közszolgá
lati alkalmazóiaknak

, tiszteknek, erdő- és mezőőröknek is. a 
tényleges seolgáJatbon lévő katonák, 
csendőrök, rendőrök és pénzügyőrök ki
vételével. Lőfegyver tartására, viselé
sére és árusítására csak tíz kaphat en
gedélyt. aki legalább tíz éve magyar 
állainpjolgár. teljes korú, feddhetetlen 
előéletű és hazafiasság szempontjából 
sem esik kifogás alá. Az eddig kiadott 
fegyvertartási engedélyek a belügym*-

• staer által megállapítandó időpont
ban. minden esetben hatályukat veszí
tik.

— A TerfilclvődÖ Liga felhívása egy 
olxsz napilapban. Az II Resto övi 
Carlino bolognai napilap leközölte a 
l'erületvédő Ligának külföldön espe 
ranló nyelven elterjesztett Magyaror
szág széDdarabolása elhm tiltakozó fel- j 
hívását. A cikk „Az antant mimikájá
nak eredménye" címen jelenít meg és ' 
feltárja az elfoglalt területeken folyó 
magyarüldözúst és «a gazdasági széldu- 
rabolás következtében támadt huda- 
!<eislii tömegnyomort. Mindezért erélyes 
hangon a szövel,s<sges hatalmaikat teszi | 
felelőssé.

— Szász Zoltán a zsidókérdésről. '• 
A Zeneakadémia dísztermében mii dél- , 
előtt 11 órakor 5-ús: Zoltán szabad- i 
előadást tartott a „Mayyarsáff és aj 
zsidóság'' címen. Mindvégig érdekes és | 
IdbiCmosdó előadásának alapgondola- , 
ta ni volt, hogy a zsidóság nem csak | 
logos, de egv'k értékes ‘tez- i- n i 
magyarságnak. A mai ál'lapulol vsak 
anulónaik átmenete r.ck k-kl-. i melyei 
hamar meg fog dönteni a felül köreik o 
dő józan ittlét'. A kérész lény súgnék és 
u zsidóságnak meggyőződése szerin 
■luhh-uitóbb találkoznia kell egv áttoló- 
os emberi felkezctfeletti érzésben.

< -’onfannist utópiának farija. A tága? 
I.-rímet zsúfolásig löIíöLle meg az elő 
kelő közönség, mnelv mindvégig nag 
érdeklődéssel haillgalla meg nz elő 
acMst.

— Az uj belga kormány. Brüsszel
ből jelentik, hogv az ui belga kormánv 
a következőleg alakult meg: miniséter- 
'■Inök és belügyminiszter Cárion de 
Wiart: igazságügyim iniszler: Vander- 
melde. külügyminiszter Jasper, pénz
ügyminiszter Khennis. honvédelmi mi
niszter Linnens.

— A Domckratapárt értekezlete. A 
kőzaéri demokrata-párt hétfőn eeta a 
K önponti Dómokra tükör helyiség, ében 
értekezletet tart, amelyen a szordai köz
gyűlésen való mag a tartás uhut beszélik 
BU

Londonban Intézik ela gflrös klrálytiértést 
Anglia nem ellenzi Konstantin király visszatér Ásót

Bécs. november 21.
(A MTI rnagánielenlése.) A TAgUcbe 

Rundchaun&k jelentik Münchenből: A 
..Daily Mail" hire szerint Konstantin 
király viasza fog térni Athénbe Lu- 
cernbo egy angol ellentengernagy 
zett hivatalos kiküldetésbon. akit 
alantja király nyomban fogadott.

Bécs november
M1 / inagánjelenlése.)

teke-
Kon-

ben a közvád képviseletével.

— Hűtlenség büntette. A budapesti 
fliadasztóíybir'É I': kémkedés gyanúja

: alapján let’artóztaita Goucl-av József ke- 
i reskedőt. Szipolasnyik József vasúti ka- 
; l.uizt. Fim Györíor géplakatost te Fo 

garas! Gyula gépészt. Kihallgatásuk 
urán, mivel valamennyien a polgári 
büntetőbirósághoz tartoznak, átkisérték 
éJkot a rcndőríőkapitánv-sághoz. ahól 
hűtlenség büntette címén ugyancsak le
tartóztatták ültet és átkwérik va-la-

’ mennyit azz ügyészség fogházába. 
| — A intttrágyagyár égése. Ma éjjel

éjfél Után félkét órakor kigyulladt a
| Hungária Műtrágya-. Kénsav-
i gviipuT R. T. Kén-ctcai gvúra. .$ tűz 
j n Kén-utcai fronton támadt. .1 rézön- 
i tődének teteje gyulladt ki. hálálni:'- 
i lángokkal, bevilágítva messze a lóvá- 
I ros gelső kerületeibe. A gvár gond- 
' noha szerencsére azonnal észrevette a 
tüzet és jelzésére a kilencedik kerületi 
tűzoltóság, a központi és az önkéntes 
tűzoltóság r. 'v készültséggel azonnal 
a helvsz’nvonult. A IX. k.-rü'cti 
tűzoltóság ’izenegv perc aialt érkezett 
a helyszínére. Ennek köszönhető, hogv 
a tűz nem vett nagyobb méreteket, de 
a kár iffv is néhány százezer koronára 
rúg. Janischck főparancsnok. Ausch 
főliszt és Skaletz seffédtiszl segédleté
vel történt erélves intézkedéseknek kö
szönhető. hogv a tüzel még a reggel 
Beáira előtt teljesen eloltották és csu
pán a résöntőde kátránnyal bevont fa 
tetejének egv része égőit le. Néni anyag
ban sem egyéb épületekben kár nem 
történt. A tűz okál mindeddig nem si
került megái lapítani. A tiizvlzsc.álfrt 
«na történi meg.

— Politikai gyilkosság Feisíisziléziá-
ban. Beuhhen’<i1 jelentik: Tegnap dél
után öt óra tájban foltünést keltő po- ............... .. .....
litikai gyilkosság történt. Kupks Tooíil < tor, tz, Esrerm'ó \ :!ú_:,zővel'x’g nemKgi- 
’engyel (ffszidenst, két ember revolver 
lövésekkel megölte. Kupks hosszabb 
i’o'g dolgozott a 1 -ngyei népszavazó bi
zottság kéxokedtei psztályábaa. később pontjának, luigyoiuűino,la.

21.
(A Mii rnagánielenlése.) Páiávbó! 

jelentik a Tadiche rlundfchaunak : A 
párisi ..Journal'1 londoni képviselője a 
következőket táviratozz* lapjának: E1A- 
kelő angol személyiségtől arról értesü
lök hogy az angol kormány nem fogja 
formálisan ellenezni Konstantin király 
visszatérését.

— Aggastyán vőlegény. Nőm minden
napi esküvő színhelye volta halasi álkuni 
unyakiönyvvezetö hivatala: Kiskunhalas 
város 73 éves nyugalmawXt polgármestere 
bejelentette az anvaJcőnvwenetőnél, hogy 
nőül vesz egy 31 éve* leányt. A hivatalos 
eljárás lefolytatása után meg is törtéül 
az érdeke* házasság.

— A villamos. Bárttai íxjoe 23 éves 
orvostanhsligaló a Vilmos császár-ut 2é. 
számú hát előtt egv robogó viiamoaru 
ugrott fel. Szerencstlenségére □ pótkor 4 
alá került, mely a iobblábán itilvosobb 
természetű iérü léteket ellett. A montők a 
Rókus-kórházba vitték.

Színház és íilmojdonsúsok

Páris. november 21.)
CA Wolff-ügynökség jelentése.) Konstan

tin kirátv a Petit Párisién szerkesztője 
élőt! Görögországnak a jövőben köve
tendő politikájáról azt mondotta, hogv 
az országnak meg kell egyeznie Bulgáriá
val és Szerbiával, úgyszintén Törökország
gal is. Törökországgal azért van szükség 
a megegvezésre. hogv Kisázsiában meg
szűnjenek a görög mészárlások. Az ö né
zete mindig az volt, hogv Romániával és 
Törökországnál barátságos viszonyt kell 
fenntartani, a portának azonban el kell 
ismernie a sevresi békeszerződés által te
remtet'' állapoio-t- Az ul kormány teli esi
feni fogja az aláirt szerződést. Felmerült 
a kiis-án!ánlM való együttműködés terve 
is — pusztán abból a szempontból, hogy 
n szervezte végrehajtását 1 iztosi'sá'k — 
ennek p? 'iban az az előfeltétele, hogy ez 
az egvüttíiniikődés ne vezessen kalan
dokra.

összeveszett Korfantjval és eg.v folyó
iratot indított, amelyben állást foglalt 
Korfanti pazarló gazdálkodásával szem
ben. Prgoi'ammja ig.v hangzott: Felső
sziléziát a felsősziléziaiknak (MTI.)

— Elitéit zughookmak r. A VII. 
kerületi rendürkapi ányságon Bruck- 
ncr Aladár dr. rendőrfosralmazó har
minc napi elzárásra és 6 korona 
pénzbüntetésre ítélte IV’eís.v Izidor Ha
jós-utca 29. szám aialt lakó fog alko- 
zásné’küli egyént, aki a Dob-utca 20. 
szánni kávéházban lóversenytikettet 
árusított és zugbookmak' reskedett. A 
detektivek teMcnérlék és 1760 körömi 
befolv pénzéi! elkobozták. A api’ányság 
internálása ir-mt is elő:erjesztést telt 
a főknp:l invsághoz.

— Rubinek miniszter torroristáia. A 
budapesti büntető'örvénvszéiken Síengi An
tal dr. láhlabiró elnök lésével a gyorsított 
eljárás szabályai szerint tárgyalták Tora
kor József 2.3 éves kŐtnivcssecéd terroris
tának bűnügyet. A kir. ügyészség Tóm- 
bort gyilkosság bűn téti élven mint bűn
segédet vádolta meg azért mert mull év 
április havában Püspök'adáiuon jelen 
volt Pongrác: Madár csendőrs:ázados és 

. három csendőrörtnestcr kivégzésénél te 
és Ve- ■ ugyancsak megjelent május elején Kecs

keméten. amikor Ven András cseiulőr- 
őrmestert végezték ki. Tombor József 
volt az terrorista, aki tavaly április 
második fc’ i eii tdlenforradalrnárság gya
núja alapján elhurcolta lakásáról Rubi- 
uck Gyula jelenlegi ... reskedelmi minisz
tert, továbbá Hecht Ernő ŐT.-t és Korvai . 
Istvánt, akiket aztán a forradalmi tör- i Imrének ez a mulatságos te finom 
lénvS'ZÓik elé á’Utollak. Rubinek letartóz-, játéka, melyet egyre fokozódó .« 
tatása utón Tombor megjelenít 
tér la'kásán és fiának. Rubin 
tözsdebizoniánvpsnak birtokából ké‘ són- i Scbnitzler- te 
kát. szalonnát, hatvan ú\('g bort te pezs-| is, a „Marionettől, 
gőt és még egyéb ingóságokat elrabolt- i r eper tonnáik. 
Rubinek László e" ........................
mire Tombor öt is letartóztatta és a for
radalmi törvényszék elé á’lltotta. Rubinek 
miniszterrel kíméletesen Ivánt a lerrori-sta. 
de a fiát többször megütötte. A Hrósúg 
Maróéra Dénes dr. kir. ügyész vádja 
alapján 8 évi {egyházra ítélte el.

— Baleset, Szombat éjszaka fáltizen- 
kettőkor Gardácska Al' ert 39 éves villn- 
mosvonal vizsgáló a Fehérvári-úti villa
mos verd éket vlzs'^l'a. A kn’tuz munka- 
közben egy hal méter magas létráról le
esett és balkarjdt törte A mentők a 
Rókus-kórl’ázba vitték

— Egy mi! ló márka örökség ez Espe- 
rantó Vitást • ..•siiietne ,. Tfedler Bek-

ben elhunyt rínék*' végrendeletét.en több 
mint egvrii:: ; > . értékű v.&g vonót az
Univcryn n F . ,•■!<> V-ocfo genfi köz-

* Ml lesz az Apolló Kabaréval? A 
színházi és jrodaltniá, valamint a nagy
közönség körében én'.lhe'ö izgaían®! kel
lett a fővárosnak az az intézkedése, 
mely az Apolló Kabaré igazgatóságát 
fclszólilort'la, hogy szerződése értelmé
ben a kabaré helyiségéi, a béke rati- 
fikálásátói számított három hónapon 
belül Imn’assa le. A hiradaok szerint 
a főváros intéző köreinek nincs haj an- 
dó-ságia a kabaré igazgatóságának azt 
a kérelmét, hogy az engedélyt meg
hosszabbítsa. teljeekeni, hanem ra
gaszkodik a szerződés szigorú betartá
sához. Bizonyos, hogy a mai épitke- 
zéei mizériák melleit évek hosszú so
ráig a beépítetlen telek ott fog disz'e- 
lenkcdnia Nemzeti Színház lőszomszéd. 
• ágában, aini még szomorúbb pendant- 
jául szolgálna a Rókus-kórház riasztó 
épülettömbjének. A kulturális és ncm- 
zenevelő missziótól eltekintve, nem 
hagyhatjuk szó nélkül, hogy a művészi 
és műszaki ekszisz enciák nagyszámú 
érdemes képviselői veszítik el kenye
rüket ezzel «z antikul túrái is intézke
déssel, amely semmiféle haszonnal muu 
járna a fővárosra. Ezt az amúgy is 
szomorú, letör! várost, ne tegyék « ri
deg betűk kedvéért még szomorúbbá 
és kietleneibhé azok, kik felderítésére 
semmit sem tesznek azzal, hogy meg- 
fosz'juk a budapesti közönsége; egy 
méltón kedvelt, kellemes szórakozó 
helyétől, mely egyben a kultúra egyik 
felszentelt hajléka is.

* Az „Offenbach" szerdai bemutatója 
iránt lázas érdeklődés ta(-asztaliulló kö
zönség legszélesdib rétegeiben. Az elő
vételiből következtetve, a díj játéknak 
óriási sikere lesz. A bemutatóig az I tahi 
lányt, jövő vasárnap délután mérsékalt 
hetvárakkal a János vitézt játsszák.

* Kezdete hat órakor. A Vigwzinháa 
előadásai e f 
dödnek. Csak 
adást H7-kor. 
Hajó Sándor 
minátk.

* Góthék — • Fedorában ötször lép- 
, nek föl e héten a Magvar-Szinházbanx

ma. szerdán, csütörtökön pénteken és 
vasárnap este. Kedden P. Márkus EniiKa 
játszik a „Névtelen asszony" címszerepé
ben, szombaton Rákosi Szidi szerepel az 
„ldá"-ban, jövő vasárnap délután 
órakor mérsékelt helvárnk mellett t 
S;>sfi<*ko< í-sméüik meg. Törzs Jenővel a 
dm szerepben.

* A gyermek leány fakadó szőreimének 
poetikus darabja. „A lápvom", Földes

> vig- 
egvre fokozódó sikere 

a mini /.- miatt ötször tűzött ki e hétre n Belvárosi 
c\ I ász!'’ Síinbá*. Pedig a Shaw-. Tristan Bemard-, 

sí n- ■ Scbnitzler- és KarinÜhv egvfclvonásr’vok 
hatvan üveg bori és pezs-| is, a ..Marionettől." is nmzv vonzóereje a 

A Marionet'ek szerdán, 
ellenállást kísérelt meg, í j>éntekon, azonkívül sranArnao délután ke- 
t lettiriArtnitn At « far. rül szinn« mérsékel helvárakkal.

* Hat órakor kezdik »z ■ -i.’-’n/.' - a
Városi Színházban. Vasár- és ünnepnapo
kon a délutáni előadást féBháromkor, zz 
esti előadást fél-hátkor kezdik. E liéten h 
a San Toif folytatja fénve* pálvaiutásAL

* Az AndráMy-uti Színházban e;réss 
bélen Egyed Zol'án nagysikerű Rougc <4 
noirját és ötvös Adorján ás Zágon István 
„Fehér szerecscu" cimü mulatiágus ope
rettjét, továbbá a kitűnő magáiMzámokat 
adják.

* An arany asszony a Royai Apolló- 
bán. A most következő két héten vég
ső kifejezéshez jut a Cetarina. a k'gh 
paznrabb művészi és technikai teljesítő- 
kójiességgel ékes kalandos történet s • 
hú'en az Aranyasszoni/ cimü részben

| Alias Stanleynek egy csodálatos vil4»

héten már hat órakor kor
vasárnap kezdik az elő- 
A 'rtvüsort a ..Pletyka", 
pompás komédiája de-
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got átalakító találmányaival, a táv- 
oftvasztógéppel famerkediinfc meg. Ma-ud 
GTegswtrds vagyonának jelentős részét 
áldozza fel n találmányra, hogy állás 
szármázzák belőle az emberiségre, 
hogy soha 'öhbé ne lehessen háború. 
A darabot' OfTenbach, Mozart és Mén- 
dekahn müvedből 'váloga4ott stilsterü 
piócek kísérik. Megelőzi ezt egv elbű
völően kedves vígjáték a főszerepben 
Mary Osborniial, n világhírű gy érmék- 
primadonnával, Az előadások hétköz
napokon 4, 6 és 8 órakor, vasárnapo
kon 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
Jegyek Bárónál is.

• A Revü Színházban e héten minden 
He az óriási sikert aratott Linckc-operelt.; 

'„A szerelem túráivá “ kerül színre. Az es i; 
.előadások J47 órakor kezdődnek.

• Mozgókét) Otthon. A ..Tigrisa-rcu 
ember" IV. és befelező részének jelenetei 
•iy nagyszerűek, hogv szenzóciósafcixukot n 
legmerészdbb fantázia sem képzelhet el. 
Kitűnő a kísérő műsor: ..A vzwu.i bandi

ták" és „Izgalmas percek" cimü amerikai 
'újdonságok. Az előadások a mai no Mól 
4» 6, és 8 órakor kezxiŐdnek.

• Francosba Bcrtlnl legújabb film
alkotása Az ördögmocsár című Sarrlou 
szíremüiben az Uránia szómba! i pre
mierjén teljes sikert aratott. Nagy tet
széssel fogadna a közönség a Két kor
zikai című Du mos-regényt is. Az Urá
nia előadásai 5, 7 és 9 órakor kezdőd
nek.

• Két külföldi szenzációt mutat be 
Ma a Corso. melyek a fihntcchniúa és 
művészet eddig ismeretlen anavasságaiban 
•iveinek. Az egyik a kiváló és nagvstilü 
Harry Pici niestenmüve ;.,A légi kalózok" 
lirorü filmjáté-k, a zseniális kalandor leg
aljább esetét mulatva be 6 érdek feszitő 
felvonásban. Az egymást követő vakmerő 
trükkök, meglepő bravúrok sorozata a 
'svájci havasokban játszódik le és egv 
titokzatos haramia ’f-rseság leleplezését 
eegiti elő. A másik darab a „Naravarea" 
ainiü fantasztikus történet, a Gaumont- 
gyár remeke; ezt a finom megoldásairól, • 
n&vósság-áról nevezetes León Poirret irta I 
és rendezte.

• Műkőmbe őfelsége az Omn Iában. 
A Cezarina egykk legérdekesebb és lég. 
izincs-cbb fejezete a negyedik rész, a 
Ma kömbe őfelsége, amely rná'ó'I kezdve 
elevenül meg az Omnia vásznán. Ez a . 
rész a szerecsenek országába vezeti a ’ 
nézőt és feledhetetlen impressziókat 
merít a népi sajátosságokból, amelyek 
ezen a filmen visszatükröződnek. Egy 
elragadó vígjáték előzi meg a Ccjkití- 
nát. amelynek előadásai 4, 0 és 8 óra
kor, vasárnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor 
kezdődnek. Jegyek Báninál is.

• A zöldszemü szörnyeteg a Tivoli
ban. A Tivoli heti uj filmjén a leg
divatosabb amerikai film primadonnák 
egyike szerepel: Alice Joyce, akinek 
fcfaagadó szépségét és kivételes szinjál- 
izó talentumát világszerte magasra ér
tékelik. A darab, amelyben esetnónyes l 
alakítást mulat be, A zöldszemű ször
nyeteg cimü öt felvonásos színmű, 
•gyíké az amerikai ftlmkészkés lrgíbra- 
’vurosabb darabjainak. Megelőzi ezt 
egy pompás vígjáték. Az előadások 
hétköznapikon 4, 6 és 8 órakor, va
sárnapokon 3, %6, H8 és 9 óraikor
kezdődnek.

• Az Olympiábon ma ezr francia mii- 
•ort mulata'&k I*. A téboly szerelme, egy 
mól ven moglhíiló dráma. a Maxi és a taxi 
pedig egy f<drens?e1őMi imriflftságos vigjá- 
lék, amelyben a főszerepet Max Linder 
játssza-

SOK FAT ÉS SZENET 
takarít met? a CMnnrfAM elöffltökályhávHl. Kap- 

*nabaAalmasott riUllUUl ható minden vtutecros- 
kedésben és a EBAMDOR nidonRáguk házában: 
Budapest. VI., Anilráasy-nt 62. Telefon: 8M-C9.
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Dísztárgyakat

KÖZGAZDASÁG
A kávéházi magánforgalom ma is 

nagyon szilárd voM, anú teljességgel 
érthető, mert a közönség is rá jö’.t ar
ra, hogy milyen kevés a kapcsolat a 
züridhi koron®jegyzés és az érték 
papírok álfolyama között. A bankok-

A vasárnapi 
labdarugó'mérközések

Egv nemzetközi és tizenhét bajnoki' 
tabdarugómórkőzés került eldöntésre va
sárnap, amelyek eredményéit itt közöljük: 

.MTK—Rudolfshügel 8:0 (2:0). Abszo-. 
hM fölényes, végig könnyít győzelmet ara
tóit r magyar bajnokcsapat u Rudolfshü- i 
ge! fölöll. amely igen gyenge játékerőt ! 
képviselt. Iskola játékot produkált az MTK | 
a kilencven perc alatt végig, mer*, a bécsi ; 
együttes egy percig sem volt veszélyes az ■ 
MTK hálójára. Ui csatársorral kísérlete- 
zett az MTK. Dobna volt br.ltzélső <S 
Winkler 11. összekötő. Mindkét játékos 
nagyszerűen bevált. A gólokat Winkler. 
Károly, Hraun és Schlosser rúgták. A bé
csiekről alig írhatunk valami jót.

FTC—BTC 2:1 (1 :0). A két régi ri
vális küzdelme nagyon durva voF, ugy 
hogy a bíró Kanyaureket ki is állította. A 
mezőny legjobb embere Kertész Géza volt, 
az FTC centere, aki mindkét gólt rúgta. A 
B’l'C egyetlen gólját' tizenegyesből Szántó 
lőtte.

MAC—33 FC 0 : 0. Egyenlő erejű csa
patok mérkőzése. asnelvnek eredménye 
iiü kifejezője n lefolyt iátékuak.

UTE—111. kér. TVE 1:1 (1:0). Erős 
küzdelmet vivott az idei szezón két veret
len csapata és a döntetlen eredínénvnyal 
sikerült mindkettőnek továbbra is meg
őrizni veretlenségét. Az ehő gólt Czank, a 
ki cg ven Ilitől Szabó Jenő rúgta.

Törekvés—TTC 1:1 (1:0). A vasutas 
csapat gólját Úrik, a TTC eredményes rú
gását Procenkó szerezte meg.

Kispesti AC—BEAC 2:0 (1:0). Biz.os 
győzelmet aratott Kispesti csapat a fő
iskolai együttes fölött, amelynek ment
ségére szolgálhat, hogv több tartalékkal 
játszott.

Kereskedelmi AOE—Acél TE 4:0(1 : 0). 
Biró: Nyúl Géza.

BEVV—Vili, kerületi SC 2:0 (1:0). 
Biró: Téesői Ödön.

Budapesti SE—Uipesti MTE 2:0 (1 :0l. 
Biró: Hoffenreich Károly.

Erzsébetfalvai TC—Óbudai Torna Egylet 
4:1 (1:0). Biró: Nagy László.

Nemzeti Sport Club—Vérhalom 3 : 2 
(2:0'. Biró: Spcmring György.

Rákospalotai TK—Erzsébetvárost LAC 
5:0 (1 ;Q}. Bító: Schandru István.

Budapesti TK—Máv. Gépgyár SK 1:0 
(0:0). Biró: Fenyves Márk.

Vívó Atlétikai Club—Ihtsivarosok 3 : 1 
(1:1). Biró: Újvári Ödön.

Uipesti BAK—Ékszerészek 2:1 (1:0). 
Biró: Koch Géz®.

Testvériség—Wekerletelep 1:1 (0:0). 
Bíró: Bratkovics Gvula.

Zuglói Turul—Erzsébetfalvai Törekvés 
5:2 (3:2). Biró: Ivancsics Mihály.

Munkás TE—Erzsébetfalvai MTK 3:0 
(0:0). Bító; Biró László.

Lapterjesztők CS—Pestújhelyi LK ft : 1 
(2 : 0). A lapterjesztőik veretlen csapata 
nagy fölénynyel, szép össz játékkal hato
dik mérkőzését könnyen győzte le.

Bécsi eredmények: Rapid—1VAC 4:2, 
JVAC—Amateure 1:0. Floridsdorf— 
Ilakoah 1 : 0, Admirn—Simmering 2 : 1, 
Hertha—Vienna 2:1, Wacker—Sportklub 
3 : 1.

Bécsi lóversenyen
1. futam. 1. Akáczfa (Esdi), 2. MUnner- 

treu (Tani), 3. Artúr (Kertész). Tót.: 
20 : 38: 20 : 24. 23.

//. futam: 1. Zwindár II. (Nagv G-), 2. 
Brigitta (Tuss), 3. Liebste (Gulyás B.) 
Tót.: 20 : 47; 20 : 27. 34. 41.

III. futam: 1. Fanto-mas (Kertész), 2. 
Színésznő (Weckenmann). 3. Puppe (Gu
lyás B.). Tót.: 20:48; 20 : 28, 54.

IV. futam: 1. Mic® (Wcckcrroann), 2. 
Kongó (Friedrich). 3. Dorn íHaar). Tat.: 
20 : 49; 20 : 49, 55. 50.

V. futam: 1. Gillizar (FrtedricAi), 2. Ser- ' 
vhis (Nagy G.). 3. Vogt (Gútvfts B.). Tol.: 
20:200; 20:80. 30. 50.

VI. falam: 1. Oarola (Taml. 2. Királyné ; 
(Hlnvenikn). 3. Inga ÍKóTé). Tót.: 20:24; 
20 : 22. 24.

VU. futam: 1. Harmat II. (N-agy G.), 2. 1 
Ommichon (Kertész). 3- Dilemona (Wc- ’ 
ckewnann). Tót.: 20:70; 20:31. 30, 40.

nál semmi eladás sem futóit be és mi
vel az alacsony kurzusokra iivkábh vé
teli meghizúsok érkeztek, joggal remél- 
lielö, hogy a hét első nup/aiban é)énh 
forgalom és nagy üzlet lesz a tőzsdén, 
s az árfolyamok is stabilok maradnak. 
A vúlhaladoknál küszöbön álló soroza
tos Iranz^kciók közül legújabban ar
ról van szó, hogy a Flóra egy uj gyár 
alapi)ásával kapcsolatiban francia töke 
közreműködésé; el felemeli az alaptö
ké jé!. A mai magán forgalom bán követ
kező árfolyam okai hal’olhtk: Magyar 
Oltasz 50C—195, Déli Vasul 1760— 
1770, Lipták 750, Magyar hí.el 1825— 
1830, Schlick 1180, Országos fa 24)70. 
'I röszl 2550. Keresték a vas- és ma:’om- 
jjapírokat is. A valutapiacon: dollár 
504—505. márka Ű9f>—697, szcikol 
600, lei 737—740 volt.

Az Ojztn5k-M®gyar Bank fel-xámo- 
lói Párisban. Mint a Neues Wiener 
T:ig'bla.|t ér fésül, az Osztrák-Magyar 
Bank felszámolói Párisfoa utaztok. 
/lapp, a bánik vezérli tikára, jelenleg 
szintén Párislr.m tartózkodik. A fel
számolók párisi időzése részben a hu
szonnégy millió hollond forintnyi hát 
ralékos adósság visszafizetési feltételei
nek a megállapításával í'iigg össze, 
amely ügyben a vezériitikár Amster
damban már tárgyalásokat folytatott 
volt.

A villamossági tröszt tranzakciója. 
Mint értesülünk a villamossági tröszt 
a jövő hét folyamán rendkívüli közcyü- 
lést főz összehívni alaptőkéjének fel
emelése ügyében. A vállalat a Dunán 
25 millió korona alaptőkével egy uj 
vízmű erőtelepet fog létesítem a svájci 
Busch cég közremiükédésével és ezért 
van szüksége friss tőkére.

A Hermes tőkeemelése. Pénzügyi kö
rökből vett értesülés szerint a Hermes 
tárgyalásokat folytat tiz -millió koronás 
alantőkéiének 30 millió koronára 
fölemelése végett. A tőkeemelés UU- 
mann Adolf Prágából való hazaérkezése 
után |rál:k csak aktuálissá

Az . Égisz" Egywitett Gyógyfürdők, 
Ingatlan, ée Szálló R.-T. közgyűlése el
határozta, hogy alaptőkéiét G0 millióra 
emeli fel. Minden két régi részvényre egy 
uj részvény vehető át december 2 ig 500 
koronáért az Angol-Magyar Banknál.

A Chinoin tőkeemelése. <A Chinom 
Gyógyszer és Vegvészeti Termékeik Gyára 
Rt. közgyűlése eUhatározta. hogv alaptőké
jét ötmrüóról 10 millióra emeli fel. Min
den két régi részvény atapián egv ui 
részvény vehető át az Angol-Magyar 
Fhir..R föpénrtáráná’l november 26-ig. da
rabonként 600 koronáért.

Zabolai Faipar R.«T. rendkívüli köz
gyűlése elhatározta az nkirtőke 5 millió 
koronás felemicfósél 15 millió koronára. 
Az összes uj részvények 2 : 1 arányban 
1200 koronás áron a régi részvényeseket 
illetik meg. Az elővételt ion november 
22-től deccmher 2-i« gyfl&orhmdó.

A Kőrösbányai tőkeemelése. A Kőiös- 
bánvaí Erdöipar r.-t. igazgatósága rllratá- 
rozta, hogv f- hó 27-ére rendkívüli köz
gyűlést hiv egv'iM?. cmelvnok javasolni 
fogjis. hogy nz alaptőke 6 millió koroná
ról 10 millió koronára felemeltessék.

A Mayer és Moller Olaj-. Gépkenöes- 
és Vegyiparip.yár R.-T. decomber l-6n 
délután félogv órakor tartja 64k rendes 
közgyűlését. Az igazgatóság javasoJ-jai 
hogy a 485.033.92 korona tiszta nyereség
ből a részvényeseknek osztalékul 300.000 
korona fizetlesséík ki.

Az Egyesült Wernstadti. és Győri 
Textilipar R.-T. közgyüléso elhatározta 
akartííkújónek 6 millióról 15 millióra rak", 
felemeléséi. Két régi részvényre egy uj 
részvény vehető át november 30-ig, 1000 
koronáért az Anrol-Mnigvar Pániknál.

i
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A CEZARINA
VII. részt: Az aranyassiony

a ROYAL-
APOLLÓBAN

BRILLlANST, pW.3'" 
horribilis AINCillt éksxerhAx 
áron vesz W Rottenbiller-utca 24 

JB Telefon |ózsef52-(M

Fáióa lábakra cioök Q®’,őnói, Budapest I ujue IPMUM a wpun |y KoMuth H
Fel világosító irat ingyen és bernien t ve.

I ft CEZARINA
ÍV. résxe: Mako-r.bs öfetságo

OMNIÁBAN!
Előadások kezdete naponta !, 6 ei 8 órakor 
jegyek a színházi pénztárnál és liárdnál kaphatok

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymorő-utca 17. Igazgatók: Keleti és Ribner 

Nick Winter hiros filmiiiüvász lendégszerem 
■:s az uj novemberi varieté niüsur. Kezdete 7 ónkor

;mozgOkép-ottnon
A TIGRISARCU EMBER 
IV. része: A vasúti banditák 

és Izgalmas percek 
Előadások: 4, 6 és 8 órakor 

^h^tán^del^^zll—4»i-ig délután 3 órától
faOMKOKé. •SBBiETU 

Másolat. MaKí. Kir. Föl<l11iiv!l|<süm| 
minisrlw. 08.973 313. |X,

A «»áro» tanácsának 1918. nevembe, 
7-en 2273/918. Vili. kih. ez. a. hozott 

ni. évi febr. 18-án 218—919. VIH? 
kih. sz. a. kelt jelonttsér.al íeltorjesv 
tett, illetőleg a Ö345/019. B. M. számi 
rendelet élteimében a tanács in. évi oktí 
17-én 908/019. HU. kih. 9Z. a. ke« 
jelentésével uj;a felterjesztett azt a II

1022/910. kih. 1. ÍOKU iUiet/,t ma,
raszvaltnak ts terhere a tisztiügyésxnei 
fe.Lbbezese utMi helj bennhagyva Brai* 
mann Arintnné. szül. W.enor Henrim 
tejtermókarust. budo-peeti (VII.. Akáo 
ia utca 62.) lakost hamsakért tejfel ior 
galombahozatr.la által elkövetett kihá 
Sasért az 1895. évi XLV1. t.-c. 3. §-úna| 
c) pontja alpján 3 (hárem) napi elzá 
fásra es bohajöharatlanság esetén ta 
vábjú 10 (tiz) napi elzárással helyette 
siteiidő 2C0 (kdtőszáz) K pénzbünta 
tésre Jtélte és a felmerült 6 (hat) h 
yegyvizsgálati dij megtérittséro köta 
leste és elrendelte, hogy a jogerős ité 
let a terhelt költségén egy ízben i 
■(Hétfői Ncpló“ cimü lapban közzé 
tétessék, mit a Stefin Józsefeié e’Lei 
folyamatba tett káhágási eljárást meg 
szüntette, a terheltnek c-s terhére I 
tiyriügyvszinek felei,bezt'eo folylián fa 
lülbiráJtam és annak eredményéhez ká 
pást következőleg Ítéltem: Az itéletei 
egyéb részeinek érintetlenül ha..;.vás4 
mellett a büntetés kiszabására vonat 
kozó részében súlyosbító!ag megváltói 
tatom és terheltet 29 (hufz) napi el 
zárásra és behajthatatlanság esetén to 
vábbi 30 (harminc) napi elaárásra át 
változtatandó 600 (hatszáz) !< púnzbün 
tetésre Ítéltem. — Indokok: Sulyosbi 
tani kellett az I. fóku kiszabott bún 
tetést. mert ta kifogásolt tejfel zsirtan 
talnra oly csekély (2.41%) ny, előirt mi 
nimáló menny isógh ez (10%) képest 
hogy az csupán lefölözött és őrnek ab art 
tojnék tekinthető. Terhciimek, mint tej 
tennékárusnak a. tejföl silány minősé 
gének megítélésére szükséges szak-írta 
lemmel bírnia kellett, tehát szándéko 
san hozta azt ily állapotban forgat 
lomha és oly nagy készlettel rondelke 
zett. mely a fogyasztók nagy körénél 
megkái-ositásáre alkalmas volt. — Idé 
zott jelentése mellékleteit visszaküldőn 
azzal, hogy jelen Ítéletemről az érd© 
■keltek értositendők. — Budapest-. 1920 
április 20. A miniszter rendeletéből! 
Magyary s. k.. min, tanácsé?- (L*. IL

ÉieaiiismA
Alice Joyce a címszerepben

TIVOLIBAN I
Előadások: 4, 6 és 8 órakor.

NEMZETI ROYAL ORFEUM
VII., Erzsébet-kürut 31. Telefon: József 12Í-4J1 
Esténkért >A7kor Uerandy Manci primadonna felléptévé 
Csalogányaid Harmath-Zerkovitz látványos operettje ét 
Mnnley, Margó Astoria, Ku-Xa-01, Arzsés KHstensen

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

TArsszcrkeszlök:
Dr. ELEK HUGÓ PAJOR MÁTYÁJ

„UJSÁÜÜZEW R.-T. BUDAPES1


