
Olaszoméiul eltemetett 

hősehiK sírjának scnöozása 

Ériekaalüt 
Apjion/i Albert grút elnSkl«*«val

— A Hétfői Napló tudósítóiétól. —

A háborúban elesett ola&z katonák 
anyáinak és özivegveinek nemzeti szö
vetsége arról a kegyeletes elhatározásán 
ról értesítette a magyar kormányt és a 
magvar közöns •get. ho«v az olasz fői
dőm e'ihunv magyar ka onák sírjait is 
gondozni kívánja. Ez ügybe® Buda
pestre érkezett marchese Silvio Giugnl 
és Apponyi A'bért grófot kérte fel arra, 
hoey vállalja el az e tárgyban Buda
pesten összehívandó értekezlet elnöksé
gi.

Ez az értekezlet vasárnap dé'bcn Ap. 
ponyi Albert gróf elnök óm vei össze is 
üli a Pester Lloyd nagytermében és 
ezen az érdekeli családok tagjai közül 
igen sokaai je'en'rk meg-

Pontban tizenkét órakor megérke
zel i József Ferenc főherceg is. Igen 
nagy érdeklődés mutat közölt az ügy 
iránt a Budanes en időző olasz diplo
máciai és katonai hatóságok rós, ’ről 
s ezek tagjai valamennyien mór jelent'k 
családtagjaikkal együtt az ■ rkkezlelen 
O'i! voltaik: Carracctolo ‘és Cas ayneta 
herceg olasz követ Cas'agneta herceg
nő, Silvio Giugnl márki. Mombelll 
olasz tábornok nejével és leányává’. 
Acquarone grófnő. Artulo bárónő, 
Coppi ezredes, Tignatrl'i cti Mon i~a'vo 
herceg. Vinci gróf kővel s-ég'i tanácsos. 
Ters'Co R. konzul. Noseda 'óbornak 
és neje. -tcouarone gróf. Ama/ ’ 
márki. A kormány részéről Pékár 
Gyula államtitkár ve'.! részt nZ érWkez 
leien a honvéd “Írni minisztérium r 
szóról Kirchner István ezredes a hadi- 
gondozó a'ap részéről gróf Khucn- 
Héderváry Károly és Krleshaber n‘ 
fedes

Apponyi Albert gróf meler '/svakkal 
emlékezed meg az o’ay. nők nemes 
ajánlatáról, majd utána rnarche'e Sil
vio Giugni olasz nyelven mondott be
szédet, nmeivel Apponyi gróf ismerto- 
tett magyar nyelven és amelyben fel
it foto a jelenlévőket, hogy alakítanak 
bizo-1 'iságot, antelv az Olaszországban 
működő 1% a hősök sírját gondozó szö- 
ve'tséggel az érintkezést tartsa fenn.

Gróf Khuen-Héderváry Károly a há
borúban feldúlt tűzhelyek ujjáépkésé
re alakult bizottság nevében indítványt 
ferresz'etl elő a szervező bizoMaáff 
össj.eá’Htására vonatkozóan. Elnöknek 
Apponyi Albert grófot, alelnöki tiszt
ségre gróf Mikes Ámfmnét és ta.gjai- 
klfat n következőket váltonztolták meg: 
n küliflgvmiiniszité.riium részéről báró 
Bán ff u Zoltánt, a vallás- és k fizok" a- 
tásfigvi minisz’érfam részéről Pékár 
Gvul® állam ti tik árt, a hadügymimWé- 
ríutm részéről Kirchner T Iván erredeM. 
Rerzem'czy Albérlet, az Olns”-Magyar 
Egyesülői elnök át és Zambra profes
szort, az ogvesfile' titkárát, a Vörös
kereszt réskéről báró Jostpoviah Gézát, 
o Hadi Sir (toldozó Alap részéről gróf 
Khuen-Héderváry Károly elnököl és 
Bancth Nándor ügyvezető a lelnél, őt 
A választmány a kővetkezőiképpen ob- 
leült meg: gróf Apponyi AEierkvA, Vé 1 
szí József. Földvárt} Emma •’» báró I 
F+ichtner Fl-mérné.

Kirchner István ezredes fe^zAIn! ísn [ 
írtán az értekezlet Appon-i Albert 
gárészeital vére! éri.

Osonka-MflEyarcmág — nem ország, j 
<féez Magyarország — mennyország I

Staiánális bíróság elé akarják 
állítani Heller Róbertét

X. . MJ.9 min<,l3 nam Hitték ét ax ügyéizxagro - 
Élőiről a vizsgálatot Egész uj gyanuokok merültek fel

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Közel két hete tartja egész Budapwr
• let izgalomban Woisz Annié öngyilkos* 
i sága, melyben a rendőri nyomozást dr. 
I Kiss Is ván rendőrtanácsos, a főkapi
tányság inlellektuális osztályának fő
nöke vezet és amelynek során a rend
őrség dr. Weisz hóborté letariózlaía

A rendőri nyomozás három irániban 
erjed ki. Ab egyik annak a megálla- 
piláisa, magától halá.r<>zta-e el magát 
Weisz Annié az öngyilkos-ágra vagy 
valaki kényszeri tette-e rá. a másik •& 
legfontosabb: öngyilkos 'e t-e We s■ 
\nnie 'agy valamely bűntény áldó 

zaito-d? A rendőri nvomo. és harmadik 
feladnia annak a meg; 1 lapi ám. hogy 
Heller Róbert és vállalata monnyi'len 

I jó tarol tok közre a három millió esik- 
j kadásáha. l’gy Weisz- Annié, min'
• Heller Róbert hozzá tartóz nt jsmerő- 
| seit. rokonait, üzletfeleit ki’yaF'ga-Vák, 
ide ölből mée nem t’s'.tázódot a bűn
ügy. A rendőrségnek nn-zj'ivamok dr. 
Heller Róbert el’en mé? a jelen pilka-

■ rta bán nincsenek n kéziében, mert Hel. 
per mindent tapad. Beismeri Ari., hogy 
:”’<«iu \nnieval szerelmi nexusban ál- 
. lőtt, beismeri, hogv az öngvillúosság 
j napján reved hat órakor ment el n nő.
tői *s ári i« beismeri, hogv egves ü ’e- 

' dről ’U'lotl. de hogv azokban neki v«.
’arní része lett volna, azt a leghal áro- 

I znélábban tapad ia. Tnjsadja azt is. 
I h<vn- n Madame című laphoz pénzel 
járult volna Wekz Annié, az állítja 
hogv minden r» *nri az édesanyjától ka
pott a ’ap e1öál’ilá*áho7.. viszont üzleti 
könwei art mu'a'iák. horv n nagvobfe 
pénzösszegek „mamától leiéibe4* jelzés

Eltolódott a kormányválság 
és az uj pártalakitás 

Windi8chgriiteék ellenzékbe mennek — Az 
választások híre — Megmozdulnak a régi 

politikusok
A nitföt Napló tudósítójától —

Az a nagy lendülettel megindított 
mozgalom, amely az uj párlala'kul'ás- 
Mil kapcsolatban megindul . előbb 
párttisztitó akcióvá zsugorodod ihste, 
majd pedig teljesen elhallgatod. Ma 
már nincs szó 1«bbé párloiakitásró!. de 
a tisztoflatásl sem igen emlegetik. Álta
lában a nagy fellabbanáenak nrnes 
egyéb eredménye, mint hogy néhányan 
duzzogni kezdtek, mer! néven nevezték 
őkc-1. mint . saéWéges" ek»l. Ma már 
úgy Izeszélnek n különböző ’u’ék alá- 
.•(ói, hogy egyetlen ív som vall, amely 
kiiejezefton pártalalkilásl célzott votaia. 
ellenben vatamcnnvi bizonyom ebő kér- 
déftdWxn való áHiáspnin't-lekötést jrton. 
tett. líinleTiil! mert az is, hogv

mindenki mindent aláirt ée o< 
tksazee Iveken tulajdonképpen 

neonon nevel szerepeltek
éa igy a végén arra ébrodt föl « öt
hat felé huné párt, hogv H>«n ..•^ry- 
Mgesek'4, Mtadog Monboa a pártváJ-

lsei osaik attól a naptól szerepelnek, 
amikor már bizalmas ismeretségibe ke. 

I rüh Weisi Anniéval.
I Vgy a szómba; éjiszaka mint a va- 
|‘.árnap egész nap megtartott kíhali.ga- 
pás dr Heller Róbert glibilisr'ázásával 
lelt el Heller igazolta hogy reggel 

j ha. és hó. óra között elhagyta Weisz 
, Annié lakását, hogy hat és kil nc óra 
közőtf hol voll. arra nem tud pon o 
sári visszaendiSkez.nl. de fó'iki’enctől 
lélliaonkrtlőlg, tehát körülbelül addig

• a; ’döig, amikor az öngvilko sá.a ‘Őr- 
j tánt a Széchenyi-fürdőben tartózko
dott.

i A detektívek a mai napon ezeknek 
i az alibi-bironvHékoknak a helyességéi 
. vagy hamis voPál akarták megá’lapí- 
[inni aronibon ez mindeddig nem síké- 
í rfllt. Min ón az a’ibi bizonyítások a 
i h-űnfl!*v két másik irányára h rnndki 
' • ü! fonlosak dr. He’ler Rob«*r*d mind 
pd.hg nem lehet átvinni nz üm'ésrségre. 
pmlg aHhilc 'éljesen nem Hsriárődik 
[valőtrinfl bOpv .) Aj«r:iikfii H>bn11*ta!á- 
i W'-HTnín •* az fdíbó-ldrdé* !ti<z!á- 
i - 'dm foí» *» akkor Heller Róberté! az 

ügyészségre viszik.

Erddl-es mogem!ileni, hogy abban az 
es? l>en. h® Heller Róbertét a vizsgáló, 
biró bűnösnek találja bűnügye a <ta- 
táriálh eljárás intézkedése alá esik, 

(mert felelősségrevonása öngvilkocságna 
jvaié rábírás miatt is megindul ellene 

j .ságot és vele egyetemben a kormány- 
l válságot o«ak elhalasztót tű. de nem 
szűntette meg annál kevésbibr. mert a 
kisgazdák ma is áraik és tudják, hogy 
ii falsé oldalon is vannak bőségesen 
olyan elemek, amelyek szívesen ct'iatla-

i kozmáik hozzájuk. A végső eredmény 
I előbb vagy utóbb

a megnő veke-
I dése és m igy fejlődött egysé

ges párt kormónyvállalásn
tesz. Ma csak mSliányan fognak ki
válni a kormánvzópárlfró! ás pedig 
azok, akik Wiitdlschgrátz herceg oida 
Ián várják karrk'Tjtfk megalapozását.

1 Ennek a pár embernek ellenzékbe me
nés. nek nem Whet jek^őséget hdaj- 
dorrftani.

Sokkul fontoaaáb a pa-latmcnla® ki- 
jvűí •r.",k tnegmozdtiiáM é» egvben a 
parlamentben addig pártokon kívül 

.vagy pártokkal cnekéáv ösaacfüggédven 
kavd régi poWfcamA akcióba lépése.

|A következni hetekben — politikai kö
rökben legalá] b igy tudí’ák — igen sok. 
sror fogják hallani Appotiyi. Tófih Já
nos, gróf Bethlen Is ván. báró Kürthy 

gróf Batthyány Tivadar éí má
sok neveit, amiből sokon arra kővel- 
keztetaeik, hogv

nem állunk valami távol az ni 
választásoktól.

Friedrichet, aki tegnap már nyíl an 
beszél! erről, a dolgokat előre megérző 
politikusnak mondják, de más wd'-k :s 
arra vaI ának, hogv a nemzetgyűlés hó. 
napjai meg vannak szám !va s a kö
zéd hetekben éppen ebből az okból 
'énv’eg főbb pápaiakul is foq történni. 
T>e a nemzetgyűlést fen vegeié ve<zedel. 
met nvillan is bejelenti ma gróf Bcfh- 
’en István.

Gróf Bethlen István 
cikke

Politikai körökben ma sokat beszél
tek gróf Bethlen István cikkéről, mely, 
nek ''különös jelentősé-Wt tulajdoníta
nak Bébién kifejti, hogy a kormány
párt krízisét nem kell tragikusan fel
fogni Ez a betegség sem nem komoly 
sem nem veszélyes. Kéts» gleien a«on- 
bac, hogy Teleki miniszterelnök kabi
netjét rekonstruálni, a kormánypártof 
pedig homogén párttá kioanja á'alaki- 
fani Hogy ez kinána'os is, azt nem 
kell sokat magyarázni. A kormány 

I pár hói az összes extrém elemeket, 
oanelyek a kormány Ickíntéh-ét és ez 
z^*’ az or»7ág ’Mdrnrvél a külföld plőtt 
rsorbit.'ák. ki kelt rekeszteni a gttoer- 
nnmenlális pár'bóf Ha azonban ez 
nem történik meg ha a nemzetgyűlés 
ben a sivár jelenetok folytatódnak, ha 
n nvugodt éfc komolv tárgyalás nem si
kerül ha olvan örekvések jelentkez
nek. wme’vek ári célozzák, hogv min
den alkotmányos faktor közbelépéséi 
meghiúsítsák és a nemzetgvü'ésnek, 
amelv végre is nem más. min! cons'i- 
'uonte. jog- és hatáskörét a (örvénye
sen megállapított határokon túl tér 
jess»”k. akkor

természetesen számításba kell 
jönnie a nemzetre való appcl- 

láláanak Is.
Bethlen aztán arra flgvelmeztot, hogy 

a király-kérdéssel oaló játék is illetlen 
dolog. A király-kérdést a politikai 
magánérdekek takarójának használni 
ezt sem lehet tovább tűrni. A király 
kérdéssel csak akkor szabad foglal
kozni. ha az országban minden tekin 
tétben rendezett állapotok lesznek és 
ti'- a belső, mint külső poli ikában 
csak erkölcsi, de gazdasági 'ámoca á 
sát várja. Ennek azonban legelső fel
tétele az országban tevő rend

A hétföl ülés
A nemcetgyüJés hétfői ülésének na

pirendijén tulajdonképpen a további 
teendők megbeszélése szerepel, de mű
soron kívüli szám bőven szerepel 
Friedrich István és Szilágyi I.aios mén. 
leírni sérelmeiket jelentik be. Napé 

(rend elölt Rassay Károly beszél a nem. 
zetgvüJés saiverénitásáról egy bán 
Kürthy-féle intervjuva! kapcso'atlwin. 
Sürgős intarpelláciék is leaznék. ig] 
Stmrecsányi György az Ébredők flgvé. 
ízen intéz kérdés a Izelügvmintaztedhea, 
Schand! Károly pedig • keled marha
vész kérdésében kíván a gazdákat meg, 
nyugtató rátáért. Hír szerint valami 
formában Tömöri Jenő ia sróvá akarta 
tenni Benárd minúujlerre! való afférját

visszaendiSkez.nl
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nyugalom áll be. A külpolitikában Hl. 
akozik a kis entente diktatúrája el
ten ás Fnajicinorsz^jjnak, Angliának, 
Olaszországnak és Amerikáinak nem

Befejezték az osztrák 
gazdanági tű rgyalásoka t

Heinl osztrák kereskedelemügyi mi
niszter tegnap fogadta a Magyar 
iparosok Beszerzési Szövetségiének el* 
nőkét, Korányi Mártont, aki részletesen 
ismertette a magyar iparosság szervez
kedését. Heinl miniszter tetszéssel fo
gadta Korányi javaslatait. amelyek a 
magyar és osztrák iparosság működé
sének kölcsönösségére vonatkoznak. A 
magyar, osztrák, cseh és németországi 
kézművesipari érdekeltségek együttmű
ködésére von a kozó irányelvekre vo# 
natkozóan megegyezés jött létre. A tár
gyal.isokwl az osztrák ipari szövetkeze
tek központi szövetsége részéről Zmr 
meri Ferenc igazgató vezette.

A Heinl osztrák ke re sík ed el cin ügyi 
miniszterrel és az osztrák kormány 
képviselőivel folyhatott tárgyalások 
azon az elvi alapon fejeződlek be, 
hogy mind<kél kormány a kölcsönös 
gazdasági érintkezés mind .szorosabbá 
tételét és kiépítéséi tartja szükséges
nek. Az elvi alapokat illetőleg teljes 
egyetértés jött létre. A részletes tárgya* 
Lfisok december hó első felében Becs
ben lesznek. Az osztrák delegátusok 
holnap délben utaznak el.

Az orosz-lengyel 
béketárgyalásokat 

nem szakították meg
Borzalmasak és tarthatatlanok az 
orosz viszonyok Minden orosz 
család hetenként egy katonai kö

penyeget köteles beszolgáltatni

Bécs, november 28.

ÍA M. T. J. magánjelentése.) A Neue 
Freie Préssé jelen’i Varsóiból: Alapta
lan az a hír, hogy Rigáiban műszaki
tollák a békéié rgyalást és a lengyel 
mégha 1 a Ini azo , lak egy' része el u tazott 
Rigáiból. Annyi igaz mindössze, hogy 
Domsky. lengyel küldöttség vezető e. : 
az oroszok utólagos követelései mia l 
Varsóba utazik uj u Vasi.'ásókat kérni. 
A Neue Freie Presse másik varsói táv# 
irata szerint n lengyel békék ül döf ség 
vezelésében annyiban történik vál ozás, 
hogy Dasinszky miniszter veszi áll a 
delegáció elnökségéi. Tény az is. hogy 
az akadályok, amelyeket Rigáiban az 
orosz delegáció támaszt a lengyel küb 
dőlteknek, hosszabb szünetelést fognak 
okozni a tárgyalásokban.

Bécs, november 28.
(A M. T. .1. magán jelentése.) A 

Neues Wiener Abendblatt jelenti Ba
selból- Ixrnin rendeletét adott ki. 
amelyben minden nő| súlyos bűn la lés 
terhével arra kötelez, hogy a katonák 
számára bizonyos mennyiségű fehér
neműi varr jón. Minden család nyolc 
napon belül egy katonaköpenyt kötés 
les heszolgáltatni.

Bécs. november 28.

í/1 .V. 7. /. magánjelentése.) A
Wiener Morgenzeltung jelenti Prfigá*, 
hói: A Prauo Lidu jelen'i. hogy a szo
ciáldemokrata niunkásküldöltség Ing 
jainak egy része visszaérkezett 
Moszkvából. A hazaérkezőitek azt 
mondják, hogy oroszországú viszonyok 
elsősorban morális szempontból bor
za lamashk és tarthatatlanok.

Varsó, november 28.
Sápiéba külügyminiszter november 

24-én Csicserinhez /*s Rakoiuskiho: 
jegyzékei intézeli. amelyben u'ol arra 
hogy n rigai szoy;cld<Segáció olyan 
taktikái alkalmaz, amely megnehezíti a 
'árgyalások kedvező fejlődéséi.

A lengyel kormány annak a kéike* | 
(lésnek eloszlatására, mintha a szovjet 
nem őszintén akarná a háborús álla 
pót megszüntetését arl ajánlja, hogy a 
ké- delegáció haladék '.Tanul állapí tson 
meg terminus', ameddig a békeszerzöc 
dcst végérvényesen aláírják. (M. T. I.) 1

Közokirathamisitás
a Windischgratz-féle burgonyadara 

bűnügyben
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

(előadta, hogy a terheltek védekezése 
I igaz, a három millió kilencszázezer 
koronát kézhez vette é.s az összegről 
elszámol, ha majd erre az illetékes tó- 
nyezőlk kötelezik. A kir. ügyészség a 
herceg vallomása folytán újabb indít
ványt terjeszteti! elő az ügyiben a meg- 
változott tényállás folytán. Dr. Szí- 
lassy Pál kir. ügyész ugyanis azt in- 
ditvánvozha, hogy n herceg vallomása 
alapián kétségtelen, hogy az üzleti 

i könyvekbe a valóságtól eltérő adatokat 
vezettek be tehát a kérdés földen'.‘‘se 

lés tisztázása céljából a vizsgálóbíró 
újabb vizsgálatot folytasson le, még 
pedig közokirat ham isi fiás büntette
miatt.

i A vizsgálóbíró még nem döntött az 
' ügvész indítványa felett.

Vasárnap titkos népszavazással 
emelik trónra Konstantint a görögök

Ismeretes az a nagy bűnügy, amcly 
éveklkel ezelőtt a burgonywközveliiő 
iroda vezetőd ellen burgonyadara szál
lításából keletkezeti. Az ügyészig hi
vatali sikkasztás büntette címén foly
tatóit eljárási Marich .fenő miniszteri 
tanácsos, Miklós Jenő és László Ernő 
igazgatók és Wollók Jenő könyvelő 
ellen.

A bűnvádi eljárás azonban megife- 
neklett, mert Windischgraelz Lajos 

' herceg külföldön tartózkodó'! és a ter
heltek azzal védekeztek hogv fi bur- 
gonyadara-iigvből származó 3,900.000 
koronát a hercegnek áladták. Amidőn 
a herceg külföldi tnrtö’kodá«-filból vis’. 
sziaérkezel1, azonnal jelentkezett dr. 
Margalits Ede vizsgálóbíró élőt! és 
kérte kilrailgatását. Vallomása során

Bécs, november 28.
(A M. T. 1. magánjelentése.) A 

Neue Freie Presse jelenti Athénból:
A kormány felhívást tett közzé, 

amelyben az van, hogy a nemzet a vfw 
lasztásokon kinyilalkoz’al'lta, hogy el’ 
Ítéli azokat, akik mcglaradlák Kon
stantin aíkottnányos király ama jogát, 
hogy a görög 'rónt elfoglalja. Azok o 
körülmények azonban, amelyek közt a 
király az országot elhagyni volt kény
telen, népszavazást lesznetk szükséges
sé, hogy isméi érvényesülhessen az 
uralkodó jelszava: „A nép szeretele az 
én erőm!" A görög nép december 5*én, 
vasárnap alkalmat kap. hogy titkos 
szavazás utján bízza meg a kormányt 
arra, hogy a királyt felkérje, térjen 
vissza és vegye fit újból jogait. Athén* 
ben azt hiszik, hogy Konstantin király 
a népszavazás után azonnal vissza’ér.

Két millió kicsempészéséérí 
hónapi z

A Mancll család ügye a Kúria előtt

— A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

A pénz felülijét végzésé ideién az 1920. 
évi III. törvénycikk büntetés terhe mellett 
megtiltotta a lebélvegze len pénzak össze
vásárlását ás azok kiesem pészését. A Mán- 
del-csa\M több tagja és ped5« Mandel 
Éliás, Mandel Izsák és Mandel Annin 
rendszeresen űzték az ezer koronás lebé
lyegzetten bankjegyeknek macnzAHott terű, 
letre való kicsampészésél. Meufordutaik 
vagy hatszor Budapesten és minden alka
lommal nagyobb összeget vittek Nagyvá
radra, úgy hogy körülbelül kétmillióra rúg. 
amit kicsempésztek.

Egv alkalommal r okonuk. Rosenfe\d 
Farkas, kevesel-te a hasznot, amit neki, 
mint beavatottnak hitteiltwk. mire bosszú
ból I el jelentette Mandelákat. Detektívek 
mentek ki éjszaka a lakásukra és mind
hármat lctartórtstták. ManiW Armdn Se- 
lernlk Győző delek ti vnek átadott száahet- 
venötezer korona készpénzt azzal, hogy 
mint följ elöntőnek, ennyi lutalom jár, fo
gadja el az összeget, ne tegyen följelentést, 
akkor még kiegészítik ezt a pénzt Is. A 
detokliv sriasieg belement a dologba, de 
mégis letartóztatta őket.

A budapesti büntelőlörvénvszók lebé- 
Ivegzetlen pénz összevásárlása és kic»em- 
pószése miatt Mandel Ellást háromévi, 
Mandel Izsákot két és féléid. Mandel Ár
mint pedig ezenkívül még megveszi égetés 
elmén négyévi börtönre ítélte el. kiszabott 
erertkhrül valamennyi vádlottra 50—50.000 
korona pénzbüntetést Is.

A budapesti kir. iléőlábta movf foglal
kozott ezzel aí ügvgvel, ui bizonyítást ren- a közönség egv része körülfogta 
deM el és a törvénvszék Ítéletét megvíd- kuvits bírót és botokkal, öklökkel, tényé- 
torta,™ Mandrl ÉU<I> btnMM h.rthóncpi ,,.kkc| vorrt A „erra.,4llen
börtönre és Ötezer korona Dénthüntelésre B t a
.^tll/olla I.. A rturitafl fortéi ». ’mber » "'mkilt, d.
Mész büntetést kitöllöttnek vették és el- menekülése közben iiftlbb és újabb Öté- 
rendelték amoiuüI saadMidiábrahcIveaéeét. zeke! kapott. Végre sikerült egy lakóház

28.Bécs, november
f.4 M. T. 1. magánjelentése.) A N. Fr. Pr. 

jelenti Londonból: Leygues francba minisz
terelnök délután isimét különböző tanácsko
zásokat folytatott a vezető angol államfér
fiakkal. Ai értekezlet tulajdonképpeni 
munkáit csak hétfőn kezdik meg. mert 
Sforza gróf nem tud vasárnap előtt Lon
donba jutni l.loyd George l^eygues állás
pontjával szemben határozottan ragaszko
dik ahhoz, hogy a görög kérdést a mos
tani találkozón oldják mag véglegesen. 
Leygucs ezért elutazását kedd estére ha
lasztotta Az értekezlet francia és nncol 
köreiben azzal számolnak, hocv közős in
tézkedésekben állapodnak meg arra ;«z 
esetre, ha Görögország ántánl-ellencs po
litikát űzne. Diplomáciai körökben elter
jedt hir szerint Lloyd George belenyug
szik abba, hogv Konstantin ismét trónra 
lépjen Görögországban, mert akkor Ang
lia embere volna, inért neki köszönhetné 
trónját.

Mandel Ármin büntetését kétévi és egy
havi börtönre és 10.000 koronára szállítot
ták le, míg Mandel Izsákot telítsen föl
mentették.

Összeveri a közönség 
három foofbal’-birót

Verekedéssel zárultak 
a vasárnapi sportesemények

— Hétfőt apló tudósítójától. —

A tegnapi sportesemények, a sporttól 
függetlenül, rendőri eseményekké fajul- 
la'k, mert az egyes mérkőző felek kfli- 
delméba a közönség is beleavatkozott és 
ha már a játékosokon nem tölthette ki 
bosszúját, legalább elégtételt szerzett a 
birótód a csalódásáért. Úgy látszik, min
den sportpályán felpaprikázott közönség 
figyelte az eseményeket, mert három kü
lönféle sporttelepen 
le a verekedések.

A harci Jelentés r 
A Wekej le-telepi

Újpesti Törekvés Sportegylet mérkőzött a 
Wekerlc-telepi Sport-Clubbal. A mérkő
zési Bratkovits József biró vezette, aki 
Szceseyt, a Wekerle-tetepiek játékosát 
durva játék miatt kiállította a pályáról, 
amire a kiállított játékos nekrrohant « 
bírónak és arculfitötte.

Szecsey akciója, a közönség egyes ré
tegeiből kellemes hangulatot váltott ki és 
a publikumot hasonló tevékenységre ösz
tökélte. Amikor a mérkőzésnek vége volt,

Rrat- 

egyidöben játszódtak

következő;
footliall-pályán az

kapuján egérutat nyernie a megvert foot- 
bírónak, akit a további inzulin.toktól a 
ház lakói védelemezték meg, majd rend
őrök érkeztek, ak'knék fedezete ala:t si, 
került a tömegen keresztül egy közeli 
villamos-álloimástra saRkttetmi. ^rA’kouits 
Józsefet, Hogy támadói kik voltak. azt a 
rendőröknek nem sikerült megánnpjHa- 
riiok.

Hasonló jelenetek játszódtak ■ ,a 
Budapesti Sport-Egylet és a Rákospalotai 
Torna-Club mérkőzésén, aha! Gerő Fe
renc bírót verték meg. majd a Postások
nak a Kispesti Sport-Clubbal lartnlf küz
delmén Koller Aladár biró kapott néhány 
szetídebb legyintést.

A megvert bírók a aportegyesü9e!ekiő] 
kérnek -MgtélHt

a mugyar nemzet hOin 
üollDníla m 

Ünnepély ax Urániában

A Pesti Napló tudósítójától __

Zsúfolásig megtöltőit* vasárnap dél» 
előtt az Urániát az ünneplő közönség, 
•amely azért gyűlt össze, hogy kifejezze 
háláját és szerelctél HoEan.liaval 
szemben azért a sok jólet'ért és k hiyö- 
rüteles áldozatkészségért, amelyet Hol
landia lakossága a legkülön?;ö ”,i:lb 
form Akii >o n tanú si'iot t szeren c só í) en 
nemzetünk iránt

A kitünően si'kerüít ünnepségen tár
sadalmi életünknek számos előkolő’é-ge 
jelent meg, — köz'ttk Auguszta lőhen- 
cegasszony, József Ferenc főherceg és 

, Zsófia főhercegnő, iovábbá a budapesti 
i holland kolónia tagjai, Fledderus fő# 
' konzullal az élükön. Az ünnepséget a 

holland és miagyar himnusz eléneklése 
nyitotta meg. majd Sebestyén Jenő dr. 
ref. leol. anár üdvözölte holtend nyel, 

j ven a megjelentekéi. Utána Pékár 
| Gyula ny. miniszter lóim ácsolta a ma- 
| gyár kormánv háláját a nemes Hol- 

lan dia iránt. A beszéd n^áu Jászai 
Mari szaval * el nagy hatással Kozma 
Andor ,,Holland szív" cimü vcr.ét, 
majd Csltáry Béláné ismertette Hol
landiái veliletl képekkel. Utána az 
Egyetemi Énekkarok énekellek el né* 
hány dalt Toldy László vezetésével, 
majd Medek Anna aJoll «lő ^járatlan 
művészettel kél Beelhoven-dall. Az ün
nepséget festői élőkép fejek, le ba, 
amelyben mintegy 40 magyarruhás 
leány hódola át mulatta be Vilma hol
land kárálynőnok, míg közben Kiss 
berenc, n Nemzeti Színház művésze. 
Zichy Géza gróf ünnepi költeményéi 
szavalta d,

Selyem bs horgolt n*aK teníőu 
na Arág^artóK J^rfidivatciHWeK 

Islésee, giudag v&lRBBtókban, JuMajtyt IfOZ
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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban. 
Hiszek Magyarország feltámadásában!

(Ámen.

HÍREK
— Vasárnap leplezik Ic az Irredenta- 

iz<;..r»kat. A Védő Ligák Szövetsége 
vasárnap, december hó 5-én leplezi ie 
a Szaibadság'léren felállított négy szob
rot: a Kelet , Nyugat-, Észak- és Dél* 
Irredenta sziniltókimot. A leleplezésen 
a vármegyék, városok és községek kül- 
ctöltaégileg jelennek íreg s diszinagyara 
bán teszik le koszorújukat a szobrok
ra. Minden házon és középületen a há- 
rvm szinti magyar zászló jelzi a szobor 
leleplezés ünnepi aktusát. A tem
plomokban ünnepi is entisztelet lesz, 
mely a Szózattal kezdődik és a 
//ínmusz-szaJ végződik. A leleplezés 
pillanatában, pontban délelőtt tizenegy 
órakor, az egész országban megikondu*!- 
nak a harangok. A szobrok költségeit 
a Védő Ligák Szövetsége előlegezne, de 
felkér minden egyes magyar emberi, 
hogy e szent mozgalmukhoz húsz 
fillérrel járuljon. Ugyanekkor szentelik 
fel a magyar irredenta zászlót is, 
melylien Szent István birodalma min* 
den egyes megyéjénél; címerét belő 
hímezte'lék.

— Sztcrónyi a forgalmi korlátozások 
csökkentéséről. A Neue Freio Presse be- 
szé'selés! közöl Szterénui báróval, .aki a 
forgalmi korlátozások csökkentését ajánl
ja és a közelgő bécsi gLadusóci értefleerie- 
tel a jövőre nézve nagy jelentőségűnek 
mondja. Kívánatos volna. — mondotta 
Szterényi, — hogv Bécsben evőzzön a?, a 
belátás, hogv egymással évszázadok óta 
egvíittélő és gazdaságilag egymásra utalt 
nejeket nem lehe soká erőszaktkaJ gaz
daságikig tAvoMortani egymástól,

— Székely Jánost jelölik az ózd! ke
rületben. Macky Emilnek, az ózdi ke
rület nemzetgyűlési képviselőjének le* 
mondása után megüresedett mandá
tumra a választókerület kisgazdái, bá
nva- 6s vasgyári munkásai vasárnap 
(b’lclőf küldőit ség i’eg keresték föl 
Székely János volt népjóléti óllnmtit* 
kánt s arra kérték, vállalja el a kerü
let képvisel? ét.

— A nemzetiségek egyenjogúsága a 
pénzügyigazgatásban. A hivatalos lap 

napi s/.’tna a pónzügymlnisztw ren
deletét közli a nemzetiségek egyenjogú
ságáról szóló kormányremlelet végrehaj
tása tárgyában. A rendelet értelmében a 
pénzügyi hatóságok köteleztelnek rende
letével az érdekelt törvényhatóságok és 

/ r.ek hivatalos, illetve jegyzőkönyvi 
nyelvén is kiadni. A községek és a nem- 
ze i kisebbséghez tartozó állampolgárok a 
pénzügyi hatóságokhoz anyanyelvükön is 
íordimnatnak a hivatalok a hoz
zájuk intézett beadványokra 6s pa
naszokra hozott határozataikat n be
advány nyelvén közHk a féllel. A nem
zeti kisebbségekhez való tartozás nem 
szolgálhat akadályul arra, hogy az éitam- 
b:ui bárki, bármely hivatalt I ctöttsőn és 
lúnmely méltóságra emcllkodjék. Ennél
fogva gondoskodni kell arról, hogy ott, 
ahol n törvényhatóság vagy község hi- 
'alalos nyelve nem a magyar, a pénzügyi 
m> :gu -i.fásí hatóságok a hivatalok ve
zető állásaira a szükséges nyelvekben 
jártas szer ek alkalmaztassanak és a 
jelenleg a. Hozásban levő pénzügyi 
ti-z.lv isi-lök kötelesek a nemzeti kisebbsé
gek nyelvének egyikét kót éven belül el
sajátítani.

— A ünmei egyházmegye kormány- 
tója D'Annunzló ellen, Rómából jelen
tik. hogy n fiumei ecvházmcffve apos
toli kormányzója, a Corriere d'italia- 
bán d*#*Hvunzióhoz levelet intéz, a 
melyben Fiume népének nevében arra 
kéri, kössön bókét. A nép — mondja 
a levél — nem látja annak szükségét, 
hogy a rapallól szerződ, st moeváiloz- 
Inssá'k, s azt hiszi, hogy most már 
nincs más hátra, mini a befejezett 
ténv elölt meghajolni és nemes eszmé
nyeit békés eszközökkel megvalósítani. 
(MTI.)

— Az Eötvős-kollégium kurátora. A 
közoktatási miniszter, mint ii hhataloe 
tan vasár na-pj száma jelenti, a báró Eöt
vös József-kolléginm féHtavelelét kurúivti 
minőségben gróf Teleki Pál mlnisah’rul- 
“ökre ruházta. .

Londonban barikádokkal védekeznek a sinnfeinek ellen 
A külügyi hivatalt várszerüen megerősítették

Páris, november 82.
(Havas.) Ki újságok jelentik Lon

donból. A tegnapi nap folyamán mes
szemenő intézkedéseket teltek a fővé* 
ros breonyoe épületeinek védelmére, 
hogy’ a sinnfeinek esetleges támadásás 
val szemben ne legyenek védtelenek. 
Lloyd George és Bonar Laiv lakóházait, 
valamint néhány minisztériumot bar- 

1 rikádokikal vettek körül. A parlament 
be való szabad belépés jogát felfüg
gesztették. A Journal szerint az Ir

— Jönnek a szibériai hadifoglyok. 
Pozsonyból jelentik, hogy a cseh sajtó
iroda közlése szerint legközelebb három 
hajó érkezik Triesztbe, amelynek utasai 
legnagyobb részben magyar és csehor
szági nőmet hadifoglyok, akik valameny- 
nyien Szibériából indultak hoz-a. Az első 
hajó a Majnau, december elején, a Stei- 
gerwald gőzös december végén, a Niirn- 
berg pedig január elején érkezik meg 
Triesztije.

— Gázmérgerés két halottal. A 
Stefánia-ul 25. számú házban Elek 
Árpád nyug, miniszteri tanácsos lakó* 
sán két halálos kimenetelű gázmérge
zés tör ént. Szabó Juha 20 éies cse- 
’.édieány nyolchónapos kis fiával gáz
mérgezést szenvedett A cselédleány 

1 nyilvafelej'ette a gázcsapot és maré a 
mntők kiérkeztek, meghaltak mind* 
kelten. A VII. kerületi rendőrkapitány
ságról dr. Márfg Sándor rendökajn-^ 
tény, dr. Sándor Balázs rendőrorvos
sal mentek ki a helyszínére, hogy meg- 
állapitsálk, vájjon öngyilkosság vagy 
véletlen szerencsétlenség esnie forog-e 
fenn* Szabó Júliát két héttel ezelőtt 
kérte ki a miniszt-eri tanácsos a mén- 
helyről és gy érmékévé! egy üt lakásába 
fogatta. A két hoMestet a törvény- 
széki orvostani intézetbe vitték.

— A kultuszminiszter köszöneté. A 
közoktatási miniszter, mint a hivatalos 
lap vasárnapi stóma jelenti, Ernst Lajos
nak azért a z újabb áldowíkészségeéri, 
hogy néhai Ktamaoh László festőművész 
egy'női arcképét a Szépművészeti Mú
zeumnak ajándékozta, köszönetét nyilvá 
nitotta.

I — öngyilkos tanuló. Sze^ő Tivadar 
i 18 éve® diák a Terérkőrud 85. számú 
hánhan. egy barátja lakásán, mell be
lőtte mayát. Mire a mentők kiérkez-

• fék. meghalt. Holttestét a UJrvényszAld 
orvosain intézetbe viLék.

— Ax EskenAsy-család és ■ kitolon- 
cotási rendelet. Ismeretes, hogy nap- 
naip után, vagy helyesebben éjszakáról- 
éjszíukára tömegesen álUliák elő a kü
lönböző kerületi kapitányságokra azo
kat akik 79/4 óta költöztek a f/város
ba és a legnagyobb szigorral kitolon
colnak mindcníkíl, akit alkalmat* 
lan idegennek minőskenek. Ilyen- 
fóle sors érte az előkelő Es- 
kenásu-családot h. Az Eötvös-utca 87. 
szám alatt levő lakásukból s VI. kor. 
kapitányságra állították elő Eskenásv 
Nachman nagykereskedőt feleségével 
és két nagykorú fiával. Az Eskenásyak 
tulajdoniképpen spanyol származású 
zsidó-család, akik árián Romániába 
származtak el és Eskenásii Dávid fiai 
még Gburgiuban (Románia) szülel ék. 
A fkuk. Dá'rid és Mór Bukarestből Bécs- 
be költöztek és ott különböző kereske
dő írni vállalatokat létesítettek. Még 
1914 előtt Budapestre főttek és itt is 
különböző gyárakat és vállalatokat lé
tesítettek. Van az Ó-utca 47. szám 
alatti fa'kötftanyan-vállahtuk. festek- és 
envvgváruk. de aionkivdl mind>ktec.n 
tőzsde ós eabonabirománvosok is. A 
VI. kmületi rendőriéitánvsúgon tár
gyalás alá került az Eskenáavak kito- 
loncolévi ügye és ksépviselelíikben dr. 
Domonkos István nemzetgyűlési kép
viselő háncsuluoita. hogy a kit fiú még 
1914 előtt mag var állampolgár volt. at 
öregek pedig már 15—20 év óle Bu
karestből is fellőttek évenkint Buda
pestre • üt gyógyfürdőket használtak. 
1918 óta pádig állandóan budapueti la* 
kósök. A rendőrség mlndezan körül- 
inénvdi ellenén' is ufiv intézkedett, 
hogy a: Eskenásv-csalddof a tolonc- 
házba vigyék. A salát autójukon ks-

ügyekkel foglalkozó államtitkárság 
épületének kapuját vasláncokkal zár 
ták el- Sir Greenwood páncélos gép
kocsit használ a főváros utcáin. A kül
ügyi hivatal hasonlatos egy várhoz. A 
lapok annak a véleményüknek adnak 
kifejezést, hogy a legutóbbi házkuta
tások során valószínűen olyan jelek
nek jutottak nyomárg* amelyekből 
messze ágazó sinnfenrösszecsküvésre 
lehet következtet ni, amelyet hétfőn 
akartak végróhajban. (M. T. 1.) 

mentek a toloncházba. de nemaokáig 
maradtak ott mert a belügyminiszté
rium elrendelte az ügy sürgős revízió
ját és egv óra m/uha az egész Eske- 
násv-család elhagyta a toloncházal.

— Ausztria Németországtól kér lisztet 
kölcsön. A Neue Freie Presse l>eavatott 
forrásból arról értesül, hogv az osztrák 
kormány azzal a kéréssel fordult Németor
szághoz, adjon kölcsön neki ndntemi liaí- 
ssáz vaggon lisztet A kormónv azért tette 
eM a lé|iést, mert a mór esedékes és ki is 
fizetett amerikai búza esedékes ".zúMiitmá- 
nywi késnek. A városházáról érkezett ma 
ax a IÜT. tiogs a közéleétv.eBésÁ miniszté
rium 9zázmegyven vagson lisztet fognál! 
le. ami a bécsi néwkonvhaíizein téli kéeo- 
lete lett volna. Ha a lefoglalás érvénvi-en 
marad, be kell zárni a népkonyhákat. A 
mull télen huszonhárexm névkonvlia hat
vanezer embert élelmezett minden nap. 
(MTI.)

— Újabb áthelyezések a rendőrségen. 
Dt. Nádosg Imre főkapitány a szolgálat 
érdekében újabb áthelveséteket eszközölt 
a rendőrségen. Antal Lajos rendőrtanú- 
osos* a VI. kerületi kujntánvságból a IX. 
kerület1) e, La ky Elemér r erwl/ir tan A esőst a 
IX. kerüJettíőfl a VI. kerületbe, mindíkettőt 
kertkletvezetöhclyette&i mlnösédizen. azon
kívül dr. Muskó Sándor rendőr tanácsost 
a Vl.-ból a Vili. kerüleMw. dr. Gergely ff g 

. Bél* rendőrkapitány.-8 41. kerületből az 1. 
| kerületi kapitányságra, dr. Ferdinándy B.
■ beosztott rendörk-apiténvt a főkapitányság 
állam rendőrségi ilgvoszlálvától a 11. ke
rülethez. dr. Sándor Imre rendflrfogialmn- 
zól a Vili, kerületiből a VI. kerírtetj ksol 
tánvságra és Kerénu Jenő rendőrfogalnm- 
zó» a VI kerületi kapltánvságból a Vil. 
kerületihez helyezte át aectunbor 1-j írt
tá Ivlval.

— Espersntó-kefigreeszus Budapesten. 
A TV. országos esi>erantó-kongressnist. 
amelvnek 1915-ben Pozsonvhan keNett 

! volna üléseznie, 1921. augusztusában a 
prágai esperantó-viláffknngrcssnis után 
Budapesten fogják n.eglnrtani A koragre$>z. 
smsra faeghivlák a világkongresszus részt
vevőit >8.

~ öikhasztott 4b mmzökött a ko
máromi oteh ta;:felüfi>olö. Kornélomból 

I jiientik, hogy Horcsenkov Stefán cseh 
tanfelügyelő azon ürüggyé*!, hogy hivata
los ügyben Ungvárié utazik, eltávozott 

I és magával vitt mintegy százer.er eseti ,o- 
í róna hivatalos pénrt. A ,,tanfelügyelő" 
azóta nem jelentkezeti és n jelek szerint 

' Ukrajnába szökött át. Jellemző a cseh 
közigazgatás korrupciójára, hogy a meg- 
ssököU tanfelügyelőt a Kárpáti Futár 
cimü la/p már egy fél évvel ezelőtt lo
pással és oklrathamisitással vádolta, mert 

, a tanítók fizetési előlegeiből százötven- 
, ezer koronái ellopott s bár a sftd beiga-
■ aotódolt, a cseh kormány még sem bün- 
' telte meg. sőt meghagyta hivatalában.
, ■— Életunt nők. Kulcsár Iatvánné 37
éves bérkocsisné E®ressv-ut 2. száimu la
kásán öngvOkoseáai standAldből nagy- 
awmnviiéírü lug-kőokktot és hiixjrm«n«án- 
oldutot ivott. Súlyos állaootban szállítót- 
lá)l. a« asAzonvt a Rókusba. — Rucs Er- 
zaébel 24 éves mindenes Rctck-utoa 2fl. 
alatti szolgúlati helyén öngvllkosságii szán- 
dókból lugkövet ivott. A mentők az Uj- 
szerv'jánoc-körházlfc vitték. — A Terér- 
köTUt 4. srikn alatti szolgálati helyén Ra- 
log Ilona 24 éves cseléd nvltvalvagvta a 
gáxosapot. A mentők fiázméraentssel a 
Rókusba vitték. — A Baka-utca fl/b reá- 
mu házlurn Llzta Dániel né 44 éves bádo
gos neje sósavat ivott. A menldk a Ró- 
karsha 'itták.

1 - Háromszáz embert letartóztattak
i Dublinben. A múlt héten Dublinben 
héromatar. embert tartóztattak le. Fer- 
moyban tegnap a«v rajtaütés alkataiávaí 

I kót katonát mawöttak. két másik katonát 
|é> egv tisztet magsaix*4tettek. ÍMH.) 1

— öreg életunt. Zajnbó Sándor 76 
áros nyugalmazott pénzügyőr Aggtele ki
alva 4. számú kiáAaán főbelőtte manót.

I Uohtaskót m ocToalwú inUatabe vUMk,

Színház és mnnijdonsúíok
* Dalestély a Zeneakadémiában. Va* 

eámap délután négy órakor tartotta meg 
ária- és dnulmatméiét a Zeue&ikadémia 
nagytermében Cslllaa Jóasefné énekeanö. 
A Zeneakadémia terme nsufoláeág megtett 
ea aJkalomiikti a a közönség zsjoe tapeok- 
knl honorálta a fiatal művésznő előadá
sát. Csillag Józaefné iól tekoláeott, báreo 
nyoi meleg hangon énekelte Donizetti, 
Mozart, Meverl>eer és Ltezt szerzeményeit 
az Opera ház zenekarának kísérete mellei t 
Behízelgő, kitűnő cseneésü hangja a leg
szebb jövőt jósolja a magyar művésznő
nek, kit reméNielőleg rövidesen neinceeflt 
a hangverseny dobog  óiáiról hódítja meg 
a mognsa-hb zene kedvelőit. A nrogremm 
többi számait az Ooenaház zenekarának 
összevágó kitűnő előadása köitötte ki. A 
közönség minden szóm után Szikla Adott 
karmestert melegen ünnepelte.

* Az Utolsó csók bemutatója szomba
ton, december 4-én lesz a Magyar Színház
ban, P. Márkus Emília vendégfeáléptiével. 
aki a rendkívül érdekes darwhimji kiváSÓ 
feladathoz jutott. A darab előadását va
sárnap este megismétlik. Ma. kedden, caü- 

| ’oilóKön és pénteken Góthék lépnek fel 
;a Fedora fő-szerepeil-en. melynek minden
eddigi előadása zsúfolt háaak eflőtt folyt 
le. Szerdán P. Márkus Emília vz»rej>el a 
Névtelen asszony ciin.szerei)ében. Jövő m- 
sáro&p délután 2’A órakor mérsékelt 
helvámak meMett Rákosi Szidi vendégjwen-!- 
pel a nagviskerü ldá-ban.

* A Pletyka dominál a Vrozinháa e 
heti műsorában is. Egy-egy est jut a Aff 
kelten Szerelem vására és a Hálókocsik 
ellenőre számára. A többi este Hajós Sán
dor pompás komédiáját adják GombaszŐgt 
Fndával és Tanay felléptével a vezető aze- 
repekben.

♦ A Király.színház e hetét tennéeee- 
tesen a rendkívüli sikerű Oflonbach 
elóíadázok töltök be. az érdeklődén oly 
nagy, amilyen csak a legnagyobb elke
lek n él tapcazta Iható. Jövő vasárnap 
délután az Ut&lú lányt játsezAk. ezen, 
előadást 2Mi órakor kezdik ée mérsékeli 
hely árak mellett tartják meg.

* A Zsidónő a Városi Színházban 
pénteken kerül bemutatóra. Halevy ope
ráját Márkus Dozső vezénvfi. A főszere
peket Ocskay Koméi, Vágó Boriaké, Górd 
Erasi, Lakatos, dr. Bársony, Halmos 
éneklik. Kedden a Szevillai borbélyt ad
ják, a többi este j>edig San Top. a nagy- 
zikerü táncos operett kerül színre.

• Az uj Földes-darab zsúfolt házai 
a Lányom sikeréi a Tériké sikeréhez ha
sonlónak mutatják. Ilosvay Rózsinak még 
nagyszerűbb szerepe van, mint a Teriké
ben. Ez a pompás vígjáték a Rehnirosi 
''rfnház egész hetét dominálja. Csütörtö
kön az artlsztikui és népszerű Marionettek 
kerül szír: e. vasárnap délután is mérsékeli 
helyárakkal

• A Revü-Szlnhézbán e héten Híveden 
este órakor A szerelem királya ven 
műsoron. A színház leokózelebbt újdon
sága Balassa Emil. Urav Dezső és Márton 
Géza Szilveszter cimü operettje, melynek 
bemutatóta december 7-én lese.

* Simonyi Mária és Petheő Attila 
vendégjátéka az Andrássy-utí Színházban 
eseményszámba menő színészi teljesttsnóny, 
melyet a közönség hálás tapsokkal fogad. 
Sok kacagás és taps jutakmazra Mihály 
István tréfájában Barosst é» Kabost, Kö
kény lloná pedig pompás megánazámaivai 
hódítja meg a közönséget. Egész héten 
minden este éa vasárnap délután: Rouge et 
Noir, Á férjem Pakson srtl>. ven műsoron.

♦ A Ccjurrlna befejező része a Royak 
Apollóban. Ma ér utolsó etappe-jáhot 
a gyönyörű regény, a Cezarina nyolca
dik és befejező részét játsszák a Royal- 
Apollóban, amelynek Maud Gregaards 
boszuja r cime. Nyolcheti ritka műél
vezetet és egy meghaló, roanan’’iku8 
tört őr eiben való érzékeny elmerüléet 
ado'f ez a pompás illan, amelynek mht- 
den egyes résre, szereplőinek ktaa0> 
szikue játéka, örökké emipé'kezetílnkben 
marad. A filmet stilszerfl zeneszAmok 
kh<Mk. Megelőzi éri a Pathé Journal 
legfrissebb számé, amelynek néhány hét 
előtti repriaél oly nagy érdeklődével 
fogadta a puWFkum. Már moei jeter 
rilk, hogy a Cerarina utáni héten Ábel 
Gönce-nak, az ünnepelt francia rende
zőnek főműve: A tizedik etlmfónla 
kerül előadóéra. Páriában hormalwor 
veszik raprizre a« idén őri a filméi, 
ameivnek külön érdekessége, hogy 
Beethoven egy tanítványának teerritnl 
tragédiája s nálunk éppen a Beettio- 
ven-finnepek nlkalmávM kerül színre. 
A2 előadások 4. 8 és 8 órakor kezxMdk 
nek. Jegyek BőrdnAl ta.
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• Priacilla Deán. Amerika uj film- 
atarjáról sokat íog be»&óhN a főváros mo- 
xilátógatő közönsége és miivíszvilágunk. 
Első szereplését most ünnepli a Mvzyókip 
Otthonban a „Misa Nobody" cimü kalan
dorregényében Egészen különleges szépsé
gen kívül, páratlan művészi játékával, min
den érzületre reagáló mimikája, igézőén 
szép szemeivel már rz első jelenetekben 
uraJkudik a nézőközönségen. Igaz, hogy a 
Misa NoiKJdy-fUm frappáns és érdekfesffitö 
tartalma bőven nyújt mlss Deán ragyogó 
tehetségének csüiogtatásána. A Mozgókép 
Otthon uj, nagy műsorának másik nein ki
sebb értékű darabjáról árért emlékezünk 
meg másodsorban, mert AW>ertini máT kör- kopttá Józsefei. Gerö Ferencet és Roller 
ismert vakmerőségéről es a mostani mü-j Aladárt megverték r mérkőzés vezeUsse 
vében úgy látszik, azt akarta bizonyítani, aáatt. ívmelvről Papunk más helván rész-le- 
hogy ezen a téren nem lehet ezután már lesen közlünk ludósilást.
meglepőbbet hozni. Előadások: 4, 6, 8 óra- UTE—FTC 1:1 (1:0) Biztos győzelmei 
kor. aratott az újpesti csapat, amely különösen

* Ophlr, nz ötezeréves város az a második félidőben játszott nagyszerűen. 
Omnlábun. E biten az Omnia a Ceza- *’ FTC nem váltolia be a hozráfüzó.l 

remén veket és csak ritkán vezwletl veszé
lyes támadásokat az UTE hálóin ellen. Az 
etső o/»!f Szidon rúgta, mis v.üne? után 
Knol! újpesti kapus a vonalon fogta el 
a labdái és a biró gólt hélt. Ezt a lövést

rína ötödik részét hozna színre, a? 
Ophir. at ötezeréves várost. PAmilan 
tó’lványossógnak színtere ez a rész, 
amely tele vwn hallatlan ízgwinwissá 
gokkal H. Uj bonyodalmak kelelkoz-i A/A-ohón/per csinálta Priboj rugts ezután 
nek s a főszereplők közé beáll Albin > a vezető gólt és ugyancsak ő rúgta a ne- 
Slanley wmerilkai mérnök aki fogoly gve»Hket is. A gvőztA> osanai és egyúttal 
volt az elnierültnek hitt történelmi vá- mezőny tegjobb embere Pnufusr vott, 
rosban. A filméi egy vonzóan zíp áb 
kép bemutatása ohM meg. Ar elő- 
adások 4. 6 és 8 órakor kezdődnek.
Jegyek Bárdnál is,

* Kétarcú asszony -
Ez a klót fllim a Cnrso ne&i wmierjáiek 
szenzációfa. Az elsőt a Itar fikbgyíir re
mekét Boh-árv Gém nívós müvés.ie.- 
sége finom artisztikus drámává (cbox- le • 
te. írói és lenderöi munkáiéval érintő 
egvgyé olvad Mattvusovszkv Hona kettő* 
alakítása, plasztikusan letftltvén narwdés 
szerepót. Vándorv Gusztáv. Horváth Zol
tán ás GriMdtre a néee1- ssflnésx képezik 
miég a stihiso* együttest. A Mester leteldlv 
cimü olasz darabot tragikomikus lwtngu- 
latia, találó szatírája fnseia biatos sikerre 
vimmi. A mai olőadávc/k hámmnegyed 4, 
háromneyved 6 és húrónmwircd 8 őrsütor 
kezdődnek.
tv, • Lídia Borolli UráníálMin* Aa 
Uránia Sztnház szombati premierjén uj 
szerepben mutatkozott be Lídia B-orelli. a 
nmrv>,zerű olasz flhusriniósznő. 4 múlt ár
nya cimü izgalmas fllmi látók nág'1 
más felvonásán keresztül a legbravuro- 
saibb művészi aftakitást nyújtja Borelli. 
alkl valósággal magával ragadta u közön- i 
ségét A műsor másik száma esv kétfeivo- ■ 
násos amerikai burleszk. amelynek ra- 
gvogó humora esuoa ötlet ót vidámság. 
Az Uránia előadásai 5. %7 és óraikor 
kezdődnek.

• A vakondszövetség a Tivoliban. A 
Tivoli e hetá játékrendljén két érdekes, 
tnagysrairá&u fihn szerepel. A vakond- 
tzövetség cimü izgalmas detektív 
dráma, amely merőben uj sirjel-ot hoz 
és uj trükkjei is meglepő hutást fognak 
gyakorolni a nézőkre. René Creeté hép 
fel egy másik filmen, amelynek Az 
uzsorás a címe. A kitűnő francia fl1m» 
művésznek egyik legparádá&abb alaki
fása ennék a darrvbnnk főszerepe. Az 
előadások hótközmapokon 4, 6 és 8 va
sárnapokon H4, Mű, 7 ás M0 órakor 
kezdődnek.

• Harry Piel, a köácedvolt világhírű 
■detektivszeniéLyesitő ezínmüvész. tamét 
szereiül érdek feszítő játékávsil a Légi ka
lózok cimü hatfelvonásos kalandortörté- 
netben. mely m« látható először na OQyntv- 
piában. Az előadások 4. %ft. 7 és 
Örskor kezdődnek.

I

Megkezdtük 
a gazdasági tárgyalásokat 

Német-Ausztriával
Réce, no vem bar W.

(A M. T, A. magán jelentése.) Mint a 
Wiener Illastrierte Extrablatt jelenti, 
a gazdasági tár^aWteokoM, aiuetysfcet 
w. osztrák és a mwtfye* 1' kormány meg
bízottai tegnap kazdtrfi meg. tárgyalni 
fognak az Ausztria és MugyarorszAg közt 
kötendő uj érme- és érlékazorrőílteröl 
fe. Ilyen nwfláltapviás Unyegeaen meg? 
könnyítené a két állam köte a javak 
'kicserélését és kedmrne a jó aromstéd* 
viszonynak te. Nagy jvIenV-^éggtri bír 
taváblri az érme- és ért ékszerzödte o 
bankprohtónia megoldás® szempontjá
ból te, úgy Magyarországon, mint 
AuaatriábftM,

A vasárnapi 
sportesemények

A

Labdarúgás a bajnokságért
Ae őszi fottb&lNdény egvik izgaámo* va

sárnapja voM Icgiiap. amikor néhány 
cneg1ei>et4s m történt. A Ferencvárosi 
Torna Club és i Budapesti Torna Club 
vereséget szenvedett az Ulpestl Torna 
Épület, ftletve a Törekvés Sport Raulét 
cfiapsiMtóJ Ezenkívül barom bírót: Brat-

Akinek oros "Ián része van a Cvöze'eniben. 
Kívüle még Priboi tűnt ki. As FTC »& 
jobit' íátéRcw. Bkim volt.

WTA RAX 1:0 (Id)}. Könnvftn ffvAíftt 
n bnjnc>.'.c-a'i<at. nniictv Orth wJütűi iái- 
wotí. de kOtönOs®:'. a iriésodlfn félidőben 
ke<Nétimül 4 Kólóiké Braun. Molnár é« 
Károhi rtwt/rk A 14ró kél tízeueívesl itóil 
az MTK ellen. Egvel kJvérietl Kronacsek. 
ogvei ?, kapu főié nig»ak a BAK-csatárok. 
Egv tizenegyest hámott n BAK is. ékből 
gól lett.

Kispesti AC—llL. KTVE 1:1 tliO). A 
Kisi e»tí AC volt a jói b csniMtl. ovnehr az- 
zei vesztette el a ménkőzést. ho^v Varon 
‘•■wn'-!. helyett Blri fttrtolélk v díetl. aki síel 
hHéjából kaptak egv gólt Szabó Janó 
(TT1. kér.- révón. A KAC gólját Kissel 
rúgta.

TTC—SS FC t:1 (1:0). A Terézvárosi 
Torna Chth nuéte tw e’sö eAít Procenltó 
vAvön, n>íg a kiég* cTiMtö ere linéiive-t ru- 
gá-zl Kramer sterexlo r.rea a 33-wo-k ré
szére.

Törekvfs~—BTC 1:0 (1:0), A sdlencven 
nerc Róatt tnínoVniszc ecv rótt rúgtak a 
mért GoA^en Úrik lőtle ez* n Törekvés 
javára.

Var- és Fémmunkások—Budaue tl Etnte- 
temi AC 9:0 (2:0). A Vasa'so'k géll’ail Rá
kosi nitrta.

MAC- MAFC 0:0. Egyenlő erejű csapa
tok mérkőzése, amelynek eredménve hü 
kifejezőié s lefolvt látókneik.

Kárpáti-csoport: KAOF—Vül. KSC 4:0 
(1:0). — BTK—Acéi TE 0:0. — BSE— 
RTK 2:0 (1:0). — UMTE—ELAC 1:0 (0:0). 
OTE—NSC 2:2 (0:1). —BEVV—MÁV gén- 
rvár 1:0 (0:0). — ETC— Vórholom 8:1 
fl:0).

Stobbo-C90port: V. KSC—TeatvMeőg 8:1 
(2:1). — Ékszerészek--VÁC. 2:1 (2:0). — 
Htwéporosok—-ETŐrekvés 1:1 (1:0). — 
URAK—Zugló 0:0. — UTSK—WekerMulep 
8:1 (0:1).

*

A mai MuA labrtaragómórközteHc 
a kővetkező *redinénnvel véuződtefc: Ra
pid tfyőxött a Flortdsdorfí At hlett el erem
ben 4:1 arányban (félidő 1:0): HAKOAH— 
WAC 1:1 (0:1): RinfoVs/tfloef—Wlenna
2:1 (0:0): Herta—WACXER 2:0 (2:0):
WAF—AMIRA 1:1 (1:1): Slmmeriny—
Sportklub 2:2 (2:2) arányban. (MTI.)

KÖZGAZDASÁG

I

A töradei maránfortaiom a ) 
nap alatt nagyon megszilárdult, 
nai Jele, hogy a publikum kezd már hoz
zá szokni a zürichi jegyzés hullámzásaihoz 
éa megszokta est is, amiként a tőzsde- 
adót. A süriehi jegyzés haMAmzása fn- 
kdbb a valutapiacra van kihatással, 
ahol minden egyes pont árváltozásra Bu
da pesten rögtön négy árhullámzás a vá
lást, úgy hogy itt a spekulációnak sokkal
nagyobb a kockázaté, mint n résavény- 
piacon. Amíg a külföldi valuták állandóan 
drágultak Zürichben és a korona vímea- 
ment, addig m ki Iában a spekuláció szá
mításé köeinvö roll. Most hogy m árhnt- 
lámrás miatt megneheafllt a spekuláció és 
a kereseti lehetőség, sorogestől tódulnak 
At az emberek a vlaiutapiacról az értékpa
pír piacra. A zűriéit! jegyzésnek ko
rántsem lőhet oly nagy kihatása, mint a 
valutapiacon, ahol ötpontos zürichi raid- 
kedéare az arany a min apában közel 100 
ponttal hanyatlóit alá. Szilárdító momMi- 
tnraak: a bfcd ás a berlini btaadák easel-

kedö irány ruta, tovétdié a küszöbön átló I 
sorozatok tranzakciók ás a kedvező mér- ’ 
ieg-ldrok, amelyfk lehetővé teszik, hogy 
a vállalatok legtöbbje leriyeyesen felemelje 
az osztalékot Ilyen körülmények között 
érthető, hogy ha a törsde trányzaU a« 
utolsó időben erősen hullámzott is. az 
érlékpapirtulajdonosok közül mégis alig 
voltak olyanok, akik túladtak papírjaikon. 
A mai magánforgalomban főleg a Magyar 
Hitel emelkedett. Erősen keresték a Déli 
Vasutat is. amelvet napok óta iámét a Sz»- 
ceUáry-oég részére vásárolnak. A korlát- 
rtékek kö?ül a Vihlóila fát kereslek dó

son, mert ez! a vállalatot átvette az uj Fa
bank. Hatalmasan felszökött a Baróti is, 
magas cseh korona jegyzési hírére. A Ma
gyar Hitel megint túlhaladta a 2000 koro
nás kurzust. Déli H30—85. dollár 488.
márka 7.20 korona volt.

A Magyar Általános Ingatlanbank 
igazgatósága eLhatftrozAa korábbi közfvü- 
lési határozat alapján 26.000 darab rész- 
vnvé kilofíbétását. A résrvónvesek 5:1 
részvényt vehetnek át deccmboT I -tői 7-ig 
780 K vételárért és 20 K bélvegilíetök 
megtérítése rneUetL

A Magyar Kereskedelmi Hitelbank 
részvénytársaság december 4-ére rendki 
viihi közgyűlést hiv egybe, alaptőkéjének 
felemelése tárgyában. Úgy értesülünk, 
hogy n társaság alaptőkéjét 80 millió ko
ronáról <0 millióra emeli.

Az Industria Bank Rt. csütörtöki 
rendkirílM közgyűlésén uj taazg4itó*ági ta
gokul báró VojtMis Sándor v. b. t. tn.ná- ■ 
esőst — egyszersmind £ (elnökké -- Giug- 
bo I wrari nagviparoat iMilano), csicwi 
Oto» Gvörgv kamarás! és dr Péteri Fe- 
roncot válasúdotta meg- egyúttal az Indufi- 
ria érdekkörébe tartozó ..Ökonómia" Me- 
zőgazils-sági és Kereskedelmi Rt. ainitő- 
kéjánek ötnii’lióra való fölemelése mellett 
enökíli báró Vointis 8ftnderí 
totha és úja igatóságát több 
r/yykférfiúval kiegészítette.

Dr. Fal! vezerigazgató a
Hitelbank direkciójában. A
.1!itelbamk tőkeemelése során 
rtargatóságába választották dr. 

távot, s JAéli Vasul vezérigazgatóját. A 
'•iactynr Tőzsde ezzel kapcsolatban megír
ja, hogy régi és szives baTÓisáp áll fenn 
dr. F.ber Antal és Fali Gosztáv között, 
ezenfelül, úgy látszik, a Központi Hitelbank 
'•éfísi fiókja a Déli Sasul pénzügyi és egyéb 
'nnzakclólndl is szerepet fog játszani Dr. 
■ztlárjgi Dezső vezérigazgató legutóbbi bé

csi tartózkodása alkalmával fölkereste Fali 
vezérigazgatót. ak; kijelentette, hogy szkee- 
sen vállalja az igazgatósági tagságot és 
maga ;s lejön Budapestre a rendkívüli köz
gyűlésre

Első Katonai Blrtositó Intézet Gróf 
Teleki l.oszló elnök távollétiben Kraus: 
Pál vezérigazgató elnöklete alatt megtartott 

| közgyűlésen a? 1918—19. évekre vonatko
zó zárszóme-dásokat mutatták be. Ezek sze- 

! ríni az uj szerzemény 25 millió korona 
volt. A« intézet biztosit Ad állománya 85 
millió korona- Az igazgatósáirha követke
zőik váhasatattak meg: báró Petrlchevich- 
Horváth Emil, Doregger Bertalan. Hűbner 
Frigyes, dr. Gartenberg Artúr, dr Miklós 
Armand ás Hochmann Miksa. A közgyűlést 
követő igazgatósági ülésen Hochmann Mik
sa és Krausz Pál nlelnöloökké választattak.

A Törők József Rt rendkívüli kö»- 
gyűlése •Sntárfyz*<i *v. akvntőkének 20.000 
dersb >00 névértékű ui részvény kibocsá
tása utján 4,000.000 K-ról 10 mil*ió koro
nára velő föSemeléeét. Ai ui részvényeket 
3:2 erényben a rég! réervényeseknek 
^jénfljiák föl átvételre. 120 koronás áTtm. 
Az elővételi og december 7-lg gyakorolható 
a Hungária Beunk pénztáránál

A Kőrösbányai Erdőipar Rt. novem
ber 27-én tartott közgyűlésén elhatározták 
ex alaptőkének tizminSó koronára való 

| fOflemeléeét. A réffi rétzvén vöcsök 5:2 
arányban 1000 K és 25 K köWg lefize
tte* ellenében december 44g elővételi jog
gal bárnak. Aa igwngefeótágha beválaartot- 
tUk: dr. Horváth Lápótot, a Magyar Álta
lános Teker ék pénutár verórigiazgatóMt és 
Elek Gyulát, a jMagvar őstermelő Rt. ve- 
zérigizgatóját. A tőkeemelés keresztAbvi- 
tele után a vúMalni alavtőfoéie és tartalék- 
ellepte 88 mIUM koronára emcíkedfiik.

A Magyar Országos Biztosító Intézet 
f. hó 22-én tartotta rendkívüli közgyűlését, 
melyen as alaptőke 2 millióról 5 millió ko- 
rónára emeltetett fél. — Az intézet eddigi 
flgvvMető igazgatója dr. Gonda Illés vMór- 
igaegatővá. Bán Frigye* pedig igazgatóvá 
n*vart*tett ki.

MOIGÚKEP-OTTHOM
MIIS NOBODY 

amerikai kalaadorragtey és

Lovaglás az űrben 
hatan kortörténet
Előadások: 4. • te 8. órakor ?

Pánztán délelőtt “.ll-’U-lg délután 3 árától

Közoonti 
Központi 

az intézet 
Fali Gusz-

ABBAZIftMH
•Sész télen nyitva ;

Felvétel! iroda: VI., Aiid-áau-ni f, -
Wien, I., Kohlm^kt 12. Tolafon 40-',.t M

éutotaxhs-
telefonon rencteittetA

mart ukiai teieíon-berenúuzúsnnk .m legközelebb! Álloméról MonJal ki& 
tinik autouxlt. - Hatóig, otddljsjft’

Teleton: Autotaxí.

Xlll—XIV. Nagy gyűjtemény. me'v iJ 
híres mesterekből eredő képekből (BajJ 
»nno. Eeckhont, Goraerts, Guardi, ||e. 
niont. van .Menten, Kugendas, hn StJ 
üdén. Wouwermann, Daffinucr U'-u' 
műfler. ZGgcl, Barabás, Benczúr, Bor^J 
Lásalé. |.otz. Markó. MednvAmzkv Mi. 
szöUv, Munkácsy. P«Al. Srinvei. stb) 
nagyértékü porcellánokból (Bécs '.Mt-l->ea 
Atb.l ezüst és aranytárgyak. szelencék tn-. 
szerek, bronzok, szőnyegek, bútorok, stb 
Kiállítás; 1920 decemt-er 5, 6, 7-t.n j e 
O-fő! d. u. 5-ig. Aukció. 1020 <lc<amb« 
8-tól naponkint d. u 3-tól kezdve .4 kn- 

talógus ára 50 korona.

A legfinomabb anyagból készül ai

„A PARTOS,, Zl AííKaHÜvr, Y
NOVEMBER JENŐ. Bpc3t,l1..LSvfiház-w.22 a.

inegváJnaz- 
kömsinert Árverés!

i

Tauszlk L. és Tarsa biiománvi a? wáHfMsi Ttíiw 
VI.. Gyár-utca 1. az. •. irodíij.Vian kir. \ r.jwjj 
Jmenlt-iAben nyilvános árverésre keriüM.t. hetfőn, 
november hő 29-én és kedden, november b.j 
30-án egéss napon át az összes raktárakból r.»n 
rendezeti ingóságok: háló, uriszob;. . hedló, 
Rngpl bőrgarnitúra, szatonirariilfura.*/,- úitpor- 
cédáitok cs régiségek, vitrinek, perzseszénvcecL 
gobelinek, Ehrbar. Bósendorfer é<= m.v icnjo- 
rák, villanyplaninó. árnhelm ;ct>. pénzszetrenvet, 
bronzok, ezüsttárgyak, ékszerek, zenélő 4-töbMtls 
óragyü teniény, hatalmas képtár, nmmitr Kel. 
nyúnf-zh>, Márk Lajos, Katona, Rlpnl-Rónni. Pcák-hnn, 
Bass-Rxüle. Kdcr. Gerhardt, Thun Mór. Pohl Báli

Fájós lábakra cipők °or<Sné,b Budapest
“ IV. Kossuth Lajos-u. 14.

F e I v 115 g o«. i t ó irat ing yen és l> e r n- -i v c

FŐVÁROSI ORFEUM 
Nagymező-utca 17. igazgatók keleti Cs Riöner 

Nlok Wintar hiras filmművész vendégszarept 
és az ui novemberi varieté műsor. Kezdete 7 vakot

A Vakorcdszövetség
dctektlvdráma Cs

Az Uzsorás
Kéné Crestévcl a

TIVOLIBAN
Előadások: 4, 6 és 8 órakor.

BRILLIANST,
horribilis AINdER ákuerhtl
áron veBz ■ Rottcnbillcr-utca 24 

M Telefon lózseí 52-64

IEGJOBB
**-" rtr.PaN.i^LS y

A CEZARINA
Vili, része: Maud Orsgaards bosszúja

a ROYAL-
APOLLÚBAH

Felelős azerkesitő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

TArsaierkesitők:
D». ELEI HUGÓ te PAJOR MÁTTÁl

„U.J1ÁQÜJEM" R.-Tm BUDAPBfl


