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„Nem akarunk 
Balkánt0

Ualler István beszéde a kormányzó 
névünnepén

— Hétfői Napló tudósitójától. —

A kormányzó nevenapja alkalmából 
4zép ünnepséget rendeztek vasárnap dél
előtt a Turul Szövetségben tömörült baj
társi egyesületek a Vigadó nagytermében, 
amelyen társadalmi életünknek sok elő
kelősége jelent meg. Az ünnepséget a 
Himnusz eléneklése vezette be, majd 
Haller István vallás- és közoktatásügyi 
miniszter mondott ünnepi beszédet.

Beszédét azzal kezdte,’ hogy a múlt hé
ten történt, hogy a francia kamarában s 
ar angol parlamentben is hangok emel
kedtek, amelyek azt mondották, hogy a 
tévedéseket helyre kell hozni, az igaz
ságtalanságokat meg kell szüntetni, mert 
addig nem lesz béke. Igaz, hogy furcsa 
utón keresik az igazságot Azt mondják, 
hogy n minket környező népeket ki kell 
engesztelni, hogy tegyenek le az elle
nünk irányuló gyűlöletről. Ez téves utl 
Nem azokat kell kiengesztelni, akik ra
boltak tőlünk, minket kell kiengesztelni, 
nekünk kell elégtételt adni, mert mi va
gyunk a megbántottak, ml vagyunk a ki
raboltak! Bizonyítsuk be, hogy mi nem 
akarunk itt Balkánt. Nekünk be kell bizo
nyítani, hogy mi rendet, fegyelmet, va
gyon- és életbiztonságot akarunk, mi a 
munka gyümölcsét védeni akarjukl Ne
künk be kell bizonyítani, hogy semmi 
közünk a Balkánhoz, az anarchiához, az 
itnmoralitáshoz, a puccshoz és a rendeb 
fenséghez^

— A második 'kötelességünk, hogy 
igyekezzünk magunkat megismertetni. 
Ezt a munkát az in.tellig/Hviának kell el
végeznie. Ennek a munkának szisztema
tikusnak, céltudatosnak, minél erősebb
nek és minél csendesebbnek kell lenni. 
'Akkor, amikor azokat az akadályokul 
kellett legyőzni, amelyek útjában állottól 
a keresztény és nemzeti eszme felszínre 
törésének, akkor szükség volt zajra, 
erőszakra, forradalmi lázra/ De most, 
mikor ezen túl vagyunk, most a céltuda
tos berendezkedés következik, a gyomlá- 
lás, a nyesegetés. Egyszóval el kell kö
vetkeznie a napszámos-, a hétköznapi 
munkának, amelyet mindenkinek külön- 
külön kell elvégeznie.

—- Az eszközeink még ehhez a munká
ból az erőknek a koncentrálása, a had
sereg, amelynek ébren kell tarlania a 
magyar vitézi erényt. Ezért most, amikor 
nevenapját ünnepeljük ‘egy katonának, 
hálás szívvel kell megemlékeznünk azok
ról, akik a munkának a másik felét vég
zik, azt a felét, amelyet egy hadsereg te
remtésével kell elvégezni. Annak, aki ezt 
a munkát megkezdte, ma valamennyien 
hálával tartozunk és háláját le fogja róni 
a történelem is. Mi azt kívánjuk neki, 
hogy lássa ezt a hadsereget még egyszer 
jtfrni azokon a végeken, amelyektől a 
polgári társadalom nem akar és nem tud 

szakadni.
Á beszéd után Szentistványi Juliska 

kurucnótákat énekelt, Bakó László^ haza
fias irredenta-verseket szavalt nagy hatás
sal, mti.id Corodinl Margit zongoramü- 
vé /níí játszott el néhány szerzeményt.

Szenzációs fordulat a Heller ügyben
LuKátsovits Magda öngyilkossága — MeneKiilés a Mi
hallgatás elől — A rendőri nyomozás uj izgalmai — 
LeiényKépcztéK a véres ujjnyomot Weiss Annié laKásán

A rejtelmes bűnügy, amely immár 
tizenkettedik napja az izgalmas rész
letek fantasztikus tömegéi vitte a nyil
vánosság elé, vasárnapra uj szenzá
cióval szolgált. Weisz Annié halálának 
bonyodalmas nyomozásálban az egyik 
főszereplő: Lukátsovits Magda. ihller 
Róbert titkárnője és a Madame társ
szerkesztője öngyilkos kísérletet köve
tett el, revolverré! mel'belőí e magái 
most a Pajor-szanatóriumban vivődik 
a halállal.

Lukátso-vil^ Magda öngyilkos kísér
lete még inkább bonyolulttá leszi a ti
tokzatos bűnügyiét, aime’v eddig is a 
meglepő fordulatok egész seregével 
szolgált s mosl valósággal konslerná- 
ciót idézett elő a rendőrségen is.

LukátMivlte Magda szerepe 
Weisz Annié bűnügyében

Ismeretes, hogy Weisz Annié rej
telmes halála ügyében a rendőrség 

inyomozása napokig tartó kihallgatá
sok, vallatások és kutalások során 
arra a következtetésre jutott, hogy no
vember izenhalodikán nem egyszerű, 
öngyilkosság, hanem minden valószí
nűség szerint bűntény történi a Nép- 
szinház-utea 27. számú házban. A hyo- 
mazás ebben qz irányban fejlődött ki 
és Heller Róbert valamint Heller Si
monná letartóztatásával végződön. Az 
újabb bírói szemle, amely szombaton 
délután volt a helyszínén, a nyomozás 
adataival szemhen öngyilkosság eselét 
látta fen forogni s a rendőrség fel is 
függesztette a kutatásokat, amelyeknek 
folytatásai a ma megtartandó boncolj.’, 
eredményétől lette függővé. A kihall- 
gabáisok során a rendőrség töíbbizben 

i kihallgatta a Madame alkalmazottait, 
' közöttük Lukátsovits Magdát is, hogy 
j tisztázza a hárommilliós csalás és az 
állítólagos gyilkosság részleteit.

i Heller Róbert Lukátsovits Magdával 
bizalmas viszonyban volt, feltételezte 

; lehat a nymozás, hogy tudhat a Heb 
Jer Róbert és Weisz Annié között ki
fejlődött üzleti kapcsolatokról is. 
Többszörös kihallgatása azért is szűk- 
ségessé váll', mert Lukátsovits Magda 
is látla a haláleset napján este azt a 
bizonyos gyászkeretes* levelet, amely
ről megállapították, hogy Weisz Annié? 
nak nem az eredeti levele, hanem ha
misítvány. Ezekre a részletekre vonat
kozóan is löhször kihallgatnak.

„Nem bírom 
nz izgalmakat.“

A fiatal leányt beteggé tették az iz
galmak. A hatalmas bűnügy forgai'a? 
gába kerüli s idegzetéi a folytonos ki
hallgatások, vallatások annyira megvi
sellek, hogv négy nap óta állandóan 
ágyban feküdi s csak akkor hagyta el 
szülői lakását, amikor a rendőr/gre 
idézték. Legutóbb szombaton délben 
hallgatták ki.

Lukátsovits Magda szülőinek laká
sán a Hunyady»utca 54. számú ház
ban lakott. Édesapja az ismert bútor- 
gyáTos, a U-lejw is itt van a Hunyady- 
ulcában. Húgának, Lukátsovits Ilynek 
váratlan és tragikus halála óta a szü
lök Mhányozlák Magdát s fokozottan 
ügyellek rá, amióta a reljelmes bűn. 
ügylx*u a nyomozás neki is szerepet

juttatott, aggódva vigasztalták, amikor 
szombaton már teljesen elkeseredetten 
emlegette:

— Nem bírom tovább az izgalmakat I 
M égtáj jótok, el puszi ul ok!

Szombaton délben, amikor a főka
pitányságról, ahol Kiss István rendőr
tanácsos ismételten kihallgatta haza
iért, ismét ágy na kesett. Panaszkodott, 
hogy beteg. Az izgalmak annyira ha? 
Tollak rá, hogy eszméletét is elveszí
tette.

Mvgda kisasszonyt 
keresem . . .

Dr. Kiss István rendőrtanácsos va
sárnap reggel utasítást adót;: arra, hogy 
a bűnügy csalási részének egyes mo
mentumára vonatkozóan kihallgatásra 
rendeljék újra a Madame több alkat? 
mazolúját, köztük Lukátsovits Magdái 
és Biró János rajzolót is. Déli tizenkét 
órakor egy detektív ment Lukátsovits 
Magdáért a Hwnyady-ulca 64. számú 
házba. A család mindegyik tagja ott
hon tartózkodott, a butorgváros, a fe
lesége, Magda és "Magda öccse Jenő, 
aki apja üzletel' vezeti.

Ebédhez készültek. LukAlsnvits 
Magda a haliból nyíló hálófülkében 
ágyban feküdt. A detektív belépett és 
etz mondta:

! — Magda kisasszonyt keresem . . .
I Tudta mindenki, miről van szó.

Az öngyilkosság
Az öreg Lukátsovits a hálószoba 

felé indult. Eben a percben fegyver* 
dörrenés hangzott, utána nyomban si
koltás. Berdhaniíak a szomszédos szo
bába, a kétségbeesett szülök és a de 
tckti'V. Lukátsovits Magda vérző mellel, 
sápadtan nyúlt el az ágyon, még esz? 
méletén volt, előtte a földön hevert a 
revolver, amelylyel mellbelőtle magát. 
Föléje hajoltak megrendültén:

— Nem bírtam ezt a hajszát — sut
togta azután elveszítette eszméletét.

Riadtan siettek orvosért, majd a 
mentök segítségét kérték. A mentők 
kivonullak, megvizsgálták Lukátsovits 
Magdát s a család kívánságára a Pa- 
jor-szanatóriumba szállitották.

A szanatórium első emeletén, a ki* 
lenices számú szobában helyezték el 
Lukátsovits Magdát. A revolver go
lyója bennmaradt a sebben. Röntgen
nel fogják megvizsgáini.t Dr. Rácz Ist
ván főorvos véleménye szerint a sebet 
sütés rendkívül súlyos.

Vasárnap délután a Pajor.szanató
riumban megjelent Szlovák rendőr
fogalmazó. hogy kihallgassa Lukál sós 
vlts Magdát. Kihallgatásra azonban 
nem kerülhetett sor, mert a leány nem 
nyerte vissza eszméletét s állapota 
egyébként is súlyos.

Újabb rendőri szemle 
Wefez Aunle lakásán

Vasárnap délben újabb rendőri 
szemle voll Weisz Annié Népszínház
utcai lakásán. Ezen a szemlén részi
vettek: Czlbor Ferenc detektivfönök 
vezetésével Sárközy Sándor és Angyal 
László főfelügyelők és Sahifflcr rendőr, 
tanácsos, aki a (kiktiloszkópia terén

szakértő. Fény képf elvételt készítettek 
a falon látható véres ujjlenyomatról, 
amely SchiíTler tanácsos véleménye sze
rint megvérzett jobb hüvelykujj lenyo
mata. A rendőri szemle déluián kél 
órakor ért véget.

Weisz Annié holttestének exhumá
lása ma délelőtt kilenc órakor lesz, a 
boncolás pedig délután három órakor 
a Sz-velenay-U'lcfti boncolóteremben.

Szenkeszlőségünk az éj folyamán ér
deklődött Lukátsovits Magda állapota 

'iránt a Pajor-szanatóriumban ahonnan 
azt az értesítési kaptuk, hogy eddig 
némi javulás állott be és bár a sérülés 
súlyos, de nem éle'veszélyes Lukátso- 
vils Magdát állapotára tekintettel csak 
néhány nap múlva hallgatják ki.

Bethlen István gróf 
a királykérdésról
Bethlen István gróf hosszabb cikkei 

irt a Neue Freie Presse-ben a magyar
országi királykérdésről, amelyben meg
állapítja. hogv a többségi párt két 
irányzata egyetértett a pragmatica 
sanctio érvénytelensége tekintetében 
és abban, hogy Magyarország a nem
zeti királyság alapián áll. Ezen túl 
azonban nincs egységes felfogás. Min
denesetre a többségi párt létrejött ha
tározata a nemzett királyság kérdésé
ben eloszlatja nagy részéi annak a 
ködnek, amely a királvkérdés terve
zett megoldása körül gomolvgott Ma
gyarországon. A többségi párt határo
zata megelégszik azzal a deklarációval, 
amelv csak két pontot tisztáz, de a 
személyi kérdés megoldásáról mén csak 
célzást sem tartalmaz. Az első pont, a 
pragmatica sanctio megszűnésére vo
nalközé ugyanis mindenben fedi a 
trianoni béke 75. S-át, a második pedig 
logikus következménye az elsőnek. A 
trianoni békeszerződés ratifikálásának
pillanatában Magyarország szempont
jából ez a kérdés jogilag lulajdonkép 
eldőlt. Most kiderül, hogv a népakarat 
ugyanebben az irányban döntött.

Magyarország semminő irányban 
nem érzi magát többé más államhoz 
kötöttnek és szabad kezet akar magá
nak biztosítani. Ezzel mpgdől szom
szédaink minden vádaskodása, az 
ugvanis. hogy a magyarországi király
kérdés megoldása a kiinduló pont, 
amelyet az ő függetlenségük veszé
lyeztetésére és a habshurgi monarchia 
visszaülli(ásóra lehel kihasználni.

A személyi kérdés Magyarország 
beliigye és az is marad. Magyar
ország lojálisán alkalmazkodik a nem
zetközi politika követeléseihez, ami a 
többségi párt nemzetgyűlési határoza
tával biztosítva van. másrészt határo
zottan vissza kell, hogv utasítsa úgy a 
kis ánlánt. midi általiban az ánlánt 

I minden intervencióját, amellyel idegen 
kormányok az ország tisztán belső 
ügyeibe avatkozhatnának. Magyaror
szág nem akar szomszédai kegyétől 
függő királvt, hanem olyan uralkodót, 
akit a magyar nemzet akarata eme! 
Szent István trónjára. Idejekorán tisz
táznunk kell tehát a kérdés nemzet
közi részét, másrészt azonban addig 
hallgatni akarunk és hallgatnunk kell 
a személyi kérdésről, nehogy szere- 

I tctreméltó szomszédainknak tdkönnvü 
támadásra adjunk alkalmat.

* Kívánatos hogy a többségi párt ha-
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tárotatát nemzetközi szempontból le-1 
hét ölen világoson és félremannarázha- 
tat tanul szerkesszék meg. hogy vér
tezve legyünk mindenféle gyanúsítás el
len. Reményean rá. hogv a többségi 
pórt határozató! pontosan és korrek
tül fogalmazzák meg. Ilyen módon 
kétségtelenné s Alik majd, hogy a több
ségi pórt álláspontja mindenben fedi 
az én formulámat. 1IH még azután Is 
támasztanak ellenünk gyanúsításokat, 
Rkkor a nem ellenséges szándékú és 
méltányosan gondolkozó kormányok 
rá fognak jönni, hogv nem mi. hanem 
szomszédaink keresnek ürügyet arra, 
hogy Középourópa kedélye megnyug- 
vásre ne hissou.

Teleki# 
dezignálja a kormányzó 
Apponyi és Andntissy a kormányzónál —

— Rubinok előtérben 
Koalíciós kormány alakul

A szövetségesek e'Ienzik 
Konstantin és a trónörökös 

királyságát
Bécs, december 5. Mint a Reuter-iroda 

írja, a szövetségeseknek arra az esetre, 
ha Görögország ragaszkodik álláspontjá
hoz és visszahívja Konstantin királyt 
vagy a trónörököst. Görögországtól min
den pénzügyi és politikai támogatást 
nyomban meg fognak vonni. Ha az uj 
uralkodó vonakodnék határozott biztosí
tékokat nyújtani, n szövetségesek erélyes 
rend szabály okai foganatosítanak.

Parisból jelentik: A lapok örömüknek 
adnak kifejezést a londoni konferencia 
határozatának praktikus jellege 
hogy Görögországtól Konstantin 
visszahelyezése esetén megvonnak minden 
tőmogatást. E? az intézkedés valószínűleg 
nem marad halás nélkül Athénben. Más
részt « lapok megelégedéssel állapítják 
meg, hogy a konferencián a kölcsönös 
egyetértés és a jóindulat uralkodóik. A 
Caulois szerint a londoni konferencia a?- 
ftntántot csak megerősítette.

A kormányzó ma folytatta a kihall
gatásokat. amelyek során gróf András
sy Gyula. gróf Apponyi Albert. Ernszt 
Sándor és Vasadi-Balogh György já
rultak elébe hogv kifejtsék u válság 
megoldására vonatkozó állásponhikat. 
Értesülésünk szerint a kormányzó ina 
is elsősorban a gazdasági és pénzügyi 
problémák Iránt érdeklődött és ezek
nek a kérdéseknek a terén olyan tájé
kozottságról teli bizonyságot, amely 
valósággal meglepte a politikusokat. 
Szóba kerültek azután a politika ak
tuális kérdései igy !(

a királykérdés és a kormány
pártnak nz az ismeretes dek
larációja is, aiuelylycl lekö
tötte magát a szabad király
választás álláspontja mellé

— A Hétfői Napló tudósilójától —

az, hogy a .helyzet inai stúdiiumában 
minden i-clőszinüség amellett szól, 
hogy Teleki fog megbízást kapni. Kér
dés 7.ónban az. hogy Teleki vállalni 
fogja-e a kormányaíaklást.

(Tő; lés.)

fölött, 
király j

A 'kormánysó maga ezekről a kérdé
sekről nem nyilatkozott, de alkalmat 
adott a politikusoknak, hogv a legna
gyobb részletességgel megvilágíthassák 
álláspont irkát. Érdekes hogy a mai 
kihallgatásokon

r legitimisták voltak abszo
lút többségben.

Mctslene$ráJsan nem tűrik 
a szem propagandát

Ugyanis ugv Apponyi, mini András- 
su és Ernszt Sándor a legszélsőbb le
gitimista álláspont képviselői és Va- 
sadi-Balogh György ne,in helyesli azt

Méri'ékadó politikai körükben kü
lönben is az a felfogás, hogy Teleki, 
ha vállalná is a kabineialakitást, ezt a 
feladatot nem ndná végrehajtani. Azt 
mondják, hogv a párf szélső jobb szár 

iránt, amialt. 
pár (tel. kezléten 

álláspontot 
pedig azért 
mert köztu- 

. ... szimpatizál
a törekvésekkel, amelyek a

•nva eihüiegíilt Teleki
| mert a tegnapelőtti
i lulsógosan oppc»rtunislH
| foglalt el. A baloldaliak
1 nem támogatnak Telekit, 
domásu róla, hogy nem 
azokkal

Paris, december 5.

Radovics Andrást, aki a szerbek ér
dekében folytatott propagandát Mon- 
tenegréJBan amikor Cetiniébc érke
zett, a lakosság megtámadta. Bem 'ne
kiül egy házba A ..nneg ..'/ii.. - z
fogta a házat és köveikkel bezúzta az 
ablakokat. A csendőr ségnek kellel se
gítségére sietni, nehogy meggyilkol iák. 
Éjszaka a csendőrség Celinjéből visz- 
szakisérle szülőfalujába. Danilovgiad- 
ba. A lakosság azonban itt is ellensége
sen viselkedett vele szemben, úgy 
hogy a montenegrói szerb megszálló 
hatóságok kénytelenek Voltak Rado- 
▼icsot fegyveres védökisérettel BeL- 
grádba vinni. (MTI.)

Oroszország és a ’engyeleK 
Között elKer&li'. .. t en 

az újabb háború
Bécs, december 5. Rigából érkező hí

rek szerint Jo/fe, az orosz bíkeküldöltség 
elő őke, tegnap a Segodnia képviselője 
előtt kijelentette, hogy \Vrangéi legyőzése 
Után Oroszországnak milscm kelt tar
tania Lengyelországtól. Ha Lengyelország 
nem mutat jóakaratot arra, hogy olyan 
békét kössön, amely Oroszországra nézve 
elfogadható, akkor elkerülhetetlenül ujabb 
harcra kerül a sor.

A rigai tanácskozások nyugodtan foly
nak tovább, noha az orosz küldöttség 
nyilvánvalóan azon mesterkedik, hogy a 
tárgyalásokat a végtelenségig húzza.

Varsóból jelentik, hog Dombszki mi
niszter, a rigai lengyel békodelegóció 
elnöke egy újságíróknak adott nyilatko
zatában azt ajpncggyőZödését fejezte ki, 
hogy a rigai b< k< tárgyalások állandó bé
kére fognak vezetni. Miután a politikai 
kérdésekéd :• prcliinináris szerződés meg
oldotta, n konferencia gazdasági és tech
nikai mellék kérdések megoldására irá
nyuló munkálaté1 oly gyors illemben ha
ladnak, hogy számítanak reá, hogy a 
végleges békét két hónapon belül 'meg
köthetik. \ konferencia esetleges elnupó
lójáról szóló híresztelések alaptalanok.

H Tisza-gyilkossdg 
a oádtanács előtt 
Februárban lesz a főtárgyaló-

.1 Hétfői Napló tudósítójától. —
A budapesti büntető törvényszék vád- 

tanácsa e hó 0-ére tűzte ki a Tisza-féle 
gyilkosság! bűnügyben az ügyészség vád
iratával szemben a terheltek által be 
nyújtott kifogások felett a tárgyalást. A 
vádtanács Kéri Pál. Fényes László, Dobó 
István, Sztanykovszky Tibor, Görtner 
Marcell, Lengyel László és Vágó-Wilheim 
Jenő terhelteknek kifogásai! tárgyalja. Ez 

árnyalás nem nyilvános, csak a felek 
ezeknek képviselői jelenhetnek n^'g. 

I’)r. Kiss István táblabiró. a vádtanács el
nöke fog elnökölni és az ügy előadója 
dr. Bán József törvényszéki Idró les;-, 
mini szavazó biró Barin József törv, ny. 
széki bíró szerepel. A vádhatóságot dr. 
c ”.......      A

rahad királyválasziás jogának kdmon- i 
ását forszírozzák. A ',z-‘ 

a felfogást, amelv már most ki akarja valószínűleg elemeire 
mondani, hogv a nemzetre visszaszúllt ............
a szabad királyválasztás ioga.

űását forszírozzák. .1 párt különben 
------------------ fog bomlani. 
'Teleki j>edi,.' csak egys.ges párttal 
hála mögött alakítana kormányt. 
Éppen ezé-rl' azt hfhszHí, hogy a leg
főbb esélye a miniszterelnökségre Ru
binek Gyulának van. aki abban az 
esetben, hogyha a kiiálykérdés körül 
mutatkozó ellentétek minit a párt 
kettészakadna, koalíciós kabinelet ala
kítana.

A lengyel katholikus 
egyház a boroszlói 

bíboros elten

(Törlés.)

Varsó, december 5.
Bcrtram boroszlói bíboros, tukinek egy- 

házmegyéjóhez FelsősrflézJa is tartozik a 
■népszavazási terű-tette! együtt, papságának 
o hiva'ahikt'ól való fölfüggesztés terhe 
aliatt megtiltotta, hogy a választásban 
részt vegyen. Ez a Utalom heves vitát idé
zett elő a lengyel nemeztevü lésen, mely 
után a kownánvt fölszólították, hogv a 
boros/lói bíboros elten hatalmával való 
visszaélés címén intóalicdésl legyen. Len
gyel egyházfejedelmck n pápához iratot 
intéztek, amelyben utalással Bertram bi- 
bornok eljárására*és a tengvclek ily mó
don való megkárosodá.sára. azt kérik, 
hogy Bcrtrum bibornolk ermlitott rendelke- . 
zését hatálytalanítsák.

A lengyel katholikus sajtó te táviratot ; 
intézett a pápához, amelyben kiemeli, I 
hogy a lengyel püspökség állásfoglalása i 
Bertram felsőszilézlat rendelkezésének' 
ügyében az egész lengyel nép akaratát 
juttatja kifejezésre. (MTI.)

’gy-

Szilassy Pál királyi ügyész képviseli, 
vádit anác.s előtti tárgyalás, tekintette] az 
ügyiratok nagy halmazára, legalább há 
rom-négy napon át tart. A vádlanáes 
csak abban a kérdésben dönt, hogy a 
terhelteket milyen minősítés mellett he
lyezi vád alá és hogyan utasítja az ügyel' 
főtá rgyalás m egt a rt ó sá ra.

Dr. Margalits Ede vizsgálóbíró is be 
fejezi e hét folyamán a Friedrich-féle 
ügy vizsgálatát. Az ügynek ez a része is 
tulajdonképpen már befejeződött, csak 
Friedrich Istvánnak kihallgatása van még 
hátra. Ennek megtörténte után az iratot 
a királyi ügyészséghez kerülnek, ahol nz 

i vizsgálati anyag alapján vagy vád 
iratot adnak Friedrich István ellen, vagv

• !i-j •/■Piic’ik ellene az eljárást. F? 
ulóhbi esetben — mint értesülünk — dr 

iáin l’ercnc ügyvéd átveszi a pólonagáii 
,ád képviseletét és ő ad vádiratot Fried
rich István ellen. A Tisza-féle bűnügy f">- 
lárgyalasa Idháf a legjobb esetben 
csak a •jövö év február havában leh-'l

Az első Tárgyalás 
I a BrPanniásoK ügyébe

— .4 llé'fői Napló tudósítójától. -

A brilanniások bűnügyében mint is 
méretes, a királyi ügyészség Rutnbold 
Attila huszonkét.’vés fővárosi liszhi 
solö ügyében már beterjesztette a bűn 
tető törvényszékhez vádlnditvánvát.
amelvben a vádlóit ellen rablás zsaro- 

| his és egyéb bűncselekmények dinén 
| emeli vádat. Tekintet el arra hogv a 
biinc.setekniénvek közöli rablás bűn 

1 telte is szerepel, ez az ügv a slaláriális 
| bíróság elé kerül. A rögtönitélő bíróság 
' minden valószínűség szerint még é hét 
szerdáján megtartja Rí: in.be/ld ügyében 
a fö'árgvalást. A rögtönit élő bíróság
nak elnöke maga a büntetői orvén vszék 
elnöke dr. Langer Jenő kúriai biró 
lesz.

Itt emliljük meg. hogv dr. Vásár
helyi Béla vizsgálóbíró másik két Bri
tanniái esvén és pedig Zsabka Kál
mán huszonhárom éves színész és Bni- 
fás Lajos hu szón négyéves tanuló ellen 
elrendelte nz előzete letartóztatást. A 
terhellek a végzés ellen feltol vamod ás* 
sál éltek n büntetőtőlvénvszé& vád'.a- 

tesához.

^elyptn és horgolt n- aKKendőH 

nadráfltartfih.fprfidivatciKKeh
ízléséé, gazdag választékban, Jutányos áron

NyahKendőház
Cégtulajdonos; László Andor. IV., Klgyó-o. S
(Klotild-palota) és V., Deák Fereuo-utca 14

I láálCT gyöngyöt, aranyai £ÍV<lklnHMBll>V 9 platinát, ezüotöt
horribilis A INGER éktxerhis
áron vesz V Rottenbiller-ufca 24

B Telefon József 52-64

A Bécsi Magyar Újságot az 
egész Felvidékről kitiltották

Kas^a, december 4. Dr. Mlcsura Márton 
teljhatalmú felföldi miniszter a Bécsi 
Magyar Tjsdgtől rendeletileg megvonta a 
postai szállitás és terjesztés jogát a Fel
vidék egész területére. A rendelet az intéz
kedéshez non fűz semmiféle indokolást. 
A Kassai Vjság megjegyzi, hogy a kitil
tás ténye meglepően hat, mert nyílt ti
tok, hogy a cseh kormány különös ro- 
'.onszeriimrl kisérte a lap politikai Irá
nyát. Valószínű, ÍTja a lap, hogy a Bécsi 
Magyar Újságol azért tiltották ki, inért 

mi n/ueu « ivruittMtfii iwm rossz néven vették a Benes pőréről irt 
(Ámen. I bizonyuk valónak, bizonyos azonJwjn cikkeit. (MTI.)

A mai kihallgatásokon különben 
már szóba kciitek a személyi kértbte 
Mjfc is. Ért esti l ésünk szerint Andrássy, 
Ernstt Sándor és Vasadi-Bctloffh is

Telekit ajánlották miniszter
elnöknek.

Politikusok között már a kora dél
utáni órákban elterjedt az a hir, hogy

I
I

... , utam oraicuan enerjedt az a mr, nogy
Hiszekegy .stenben. htezek egy hazában f, kormányzó újból gróf Teleki Pált 
m. i. _ fogja újból kabinelalakitással megs

feltámadásában 1 bízni. Ez hir ebben a formában nem
Hiszek esy isteni erők Igazságban, 
Hiszek Magyarország

!A legfinomabb anyagból készül az
„APARTOs,,

IlvA'.K.HCvil-Y
I NOVEMBER JENŐ. Bpest, II., LÍMhiz-u. 22/a.

MOZGOKEP-OTTHOH
A NÉVTELEN VAR

Jókai film és

NASTAS
Zola F.nill realisztikus regénye után 
Előad Ások i 4, 6 o» 8. órakor 

Pénztár: délelőtt ’/tll—’-l-ig délután 3 órától

in.be/ld


1020. DECEMBER 0. HÉTFŐI NJWLO 3

HÍREK
Hazautaznak 

a pesti törökök
A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

A háború előtt 100-150 török alattvaló 
élt Magyarországon. A háború alatt a 
pesti törökök száma nagyon megszaporo
dott, egyre többen és többen jöttek hoz
zánk. Főleg kereskedők, szönvegkeresíke- 
dők, régiségkeresedök és déligyüniölcs 
meg cukorkaárusok. Az átvonuló török 
katonáik közül nagyon sokon telepedtek 
lenálunk, ezek export és import kereske
déssel foglalkoztak. Törökország és Ma
gyarország kereskedettnél jórészt a pesti 
naturaKzált törökök bonyolították le. Meg 
volt a rendes törzskávéházuk, ahol reg
geltől estig együtt ültek a kerek márvány
asztaloknál és ott fogadták üzletfeleiket. 
A háború után még sokkal több tagja lett 
t pesti török kolóniának, mert a német 
harcszintérrői átutazó török katonák nem 
tucttaik hazakerülni és itt telepedtek le. 
Lassankint ezek is beleilleszkedtek a 
többi közé és egészen a kommunizmus 
kitöréséig nagvon jól ment $. sorsuk.

Mikor a proletárdiktatúra kitört, egy
szerre megszűnt minden Üzlet és a pesti 
törökök hónapokon ál nyomoroglak. A 
kommunizmus bukása után nagvon sokan 
hasakészültok köztilök. De som Románia, 
sem Jugoszlávia nem adta mea nekik az 
átutazást engedélyt és továbbra is itt kel
lett maradniok. A pesti török konzulátus 
mindent elkövetett, hogv Románia és Ju
goszlávia beleegyezését megnyerje a ke- 
re.szlülut'azáshoz, de csak hét héttel ezelőtt 
sikerült az egyezményt megkötniük

A pesti török konzulátus tiz nappal ez
előtt felhívta a budapesti török alatt való
kat. hogv akik haza akarnak menni kö
zülük, jelentkezzenek a kouulátusi iro
dában. Ma járt le az első transzport je
lentkezési batárideje és 111 pesti törők 
jelentkezett, hogy haza akar utazni Török
országba. Le-galálb inég ugyanennyi török 
alattvaló él Budapesten, de ezeket még a 
foglalkozásuk és az üzleteik idekötik. 
Azok közül, akik most hazautaznak, csak 
.10—(}() tér vissza véglegesen Törökor
szágba, a többiek látogatóba mennek és 
hamarosan visszténnek Budapestre.

Szerdán, vagy csütörtökön indul a tö
rökök vonata Jugoszlávián keresztül Tö
rökországba. Az utazás öt napig tart és 
magyar valutában négyezer koronáivá 
kerül.

— A főherceg! család m Vagyon- 
iiientövásár megnyitásán- Vasárnap 
délelőtt fél 11 órakor volt a Nemzeti 
Vagvonmentővüsúr megnyitása, melyen 
megjelent Auguszta főhercegnő, leánya í 
Zsófia főhercegnő és fia József Ferenc 
főherceg, ^ffeua ezredes kíséretében. 
A fenségeket a kormányválság mia,;t 
elfoglalt Rubinek Gyula kereskedelmi 
miniszter beívelt Szcilovszku Tibor ál
lamtitkár fogadta. Szcilovszky állam
titkár üdvözlő beszéde illán Avgnszta 
főhercegnő megnyitotta a Vagyon- 
mentövásár kiállítását. A fenségeket | 
Szcitovszkv államti húr és az állami , 
árverési csarnok igazgatósága kalau- ( 
zolla. akik több mint kél órái időzik , 
a kiállításon. A fenségek meleg érdek- ; 
lődéssel szemlélték a kiállítóit tárgya- ; 
kát és távozásukkor a kiállítás igazga
tóságát a legmelegebb megelégedésük
ről hiztosi'olták. A kiállításon a ke
reskedelmi minisztériumot Fenyvessti 
József miniszteri tanácsos, a közokla- 
táüirvi miníszlerhwnol Pékár Gyula 
államtitkár, az Egyesült Keresztény 
Nemzeti Ligát Hiber Gvula dr. elnök, 
a Baross Szövetséget Rausch Aladár 
elnök, a Nemzeti Szövetséget SzÖrtscg 
József igazgató a Közalkalmazottak 
Nemzeti Szövetségéi Arató Gyula mi
niszteri tanácsos képviselte.

— A kormány betiltotta az Irre
denta szobrok leleplezését. A szabad- 
lAgoléri szép park négy sarkán tudva
levőleg leleplezésre készen áll n Védő
ligák szövetségének kezdeményezé
sére készült négy irredenta szobor és 
mára liiz’ék ki a leleplez'-; ünnepéi, Az 
ünnep azon) an, mint a Magyar írre® 
denlúhan olvassuk, isme ‘'niarad’, 
meri n ’ : mé’-v ’1 ■ : l‘f.

fi. v "a KiOOOO ’ira.r m.u'.ya. A

Iliién II (»'/'• • ma: . ír
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imu-Mri . , ■ . ... . !\|j

Tiltakozó gyűlés Becsben 
az árdrágítók eiíen 

Németausztriát me-i kell menteni a nyomoruságíól

Szlnhdz és íllmulíonsúsoh

A Lét j városi alkaittnazolbak szak szer
vezete ma délelőtt a városháza előtt tilta
kozó gyűlést tartott az űrdrdoitók ellen, 
amelyen különösen sok nő jelent meg. 
valamint más alkalma zoltan is nagyszám
ban. Oly érielemben hoztak határozatot, 
hogy amidőn más országokban az élelmi
szerárak érezhetően esnek. Némctausztriá- 
ban a profithajhászók csoporttá nyugod
tan hajthatta föl az elképzelhetetlenbe az 
árakat. A szövetségi kormánvt ezért föl
szólítják, hogv vissza nem riadva és kö
nyörtelenül éljen hatalmi eszközeivel és 
ne 'féljen meg katonai erőt Is alkalmazni 
az árdrágítókkal szemben 
követelik, hogv :< : zövets •

Továbbá azt 
i kormánv ina-

A .nemzetközi Dunabizotteág 
ülése. Bécsből jelentik, hogy a nem- 
zebközi Dnnalúzot'lság mní ülésén a 
költségvetési tervezel második fejeze
tét tárgyalták, amely a személyi illeté
keket', az anyag megőrzését és a Vas® 
kapu szolgálni menetét tartalmazza. A 
folyam a bizottság igazgatása alatt álló 
ezen szakaszában a révszolgálaf, von- 
talószolgálat, s'b. továbbvitele biztosi- 
lotlnok látszik. Remélhető, hogy a 
kölil’ségvclés hátralevő részel a követ
kező ülésen elinézik, amely december 
6®án liz órakor veszi kezdetéi. (MTI.)

— A téli tárlat megnyitása. Az. Or
szágos Magyar Képzőmüvésze.ti Tár
sulat téli kiállii'ását vasárnap decem
ber 5-én délelőtt 11 órakor nyitották 
meg a városligeti műcsarnokban. A 
rendező Képzőművészeti TVirs-uki'.' rés 
szóról Hauszmann Alajos üdvözölte a 
kormány képviseletében megjeleli 
Pékár Gyula állam titkárt. Hatásos üd
vözlő beszédében kimutatta, hogy a 
magyar kullimi az egyetlen tényező^ 

tamely a nemzetet kivezetheti máj vál® 
ságos állapotából. Pékár Gyula mon
dotta el ezután megnyitó beszédéi, 
amelyben elismeréssel adózóit a ma® 
gyár művészeknek, akik a kulturális 
munka terén a legnehezebb időkben 
is megállották helyüket. Különösen 
fontos ez a helytállás ma, amikor végre 
az olaszok meghívása folytán a ,n^r 
régebbi idők óla tervezeti reprezental'y 
képzőmüvi'szeli kiállítás megvalósítá
sára kerüli a sor. A megnyitóbeszédek 
elhangzása után a kormány képvise
lője Iiauszmann Alajos, Kohner Adolf 
báró, Lukács György vbll., Ballá Ede. 
Pcntelci Molnár János és Nadler Ró
bert kíséretében a nagyszámú közön® 
ség élén megtekintette a kiállítás ’.er 
nicit.

— A pozsonyi „propaganda-iroda1* 
uiabh brutalitása. Bácskai ‘LászJó kas
sai keresztényszoclalisH munkást az ot
tani kommunisták besugására egy isme
retlen légionárius elhurcolta a keresztény
szocialista párt irodájából. A hadosztály- 
biróságon börtönbe vetették a védekezni 
nem tudó munkást s itt egv éjszakán át 
egy bőrkabátos állítólagos detektív egy 
másik polgári egyén társaságában ‘ütle
gelte azért, hogy bizonyos irredenta röp- 
• rátok terjesztéséi beismerje. A megkín
zott embert a Lenin-fluk a pozsonyi ,,pro
paganda-iroda'* rendeletére Pozsonyba 
szállították és bebörtönözték. Ügyét a ke- 
resztényszocialista párt ismételt sürgetése 
ellenére is a kommunista propaganda ta
gok mindmáig még csak tárgyalni sem en
gedték-

— öngyilkosság az Andrássy-uton, 
Dölcb Károly luirmincnéuv éves tisztvi
selő (lakik Hársfa-utca 45.) nz Anxlrássy- 
ut egyik padiján, a Liszt Ferenc-térrel 
szemben öngyilkossági kísérletet követett 
cl, ismeretlen mérget ivott. A mentők sú
lyos állapotban a Rókus-'kórházba szál
lították. .

— Házasság. Tognw, vasárnap fólegy 
ómkor vezette oltárhoz a Dohány-utcai 
izr. tcmplombnn (tábor Rózsikét, Gábor 
’ • főmérnök leányát, Keleti Oszkár. A 
■ • . i.i.i teljesen 'megtöltötte a bará
tiból, tisztelőkből és rokonokból élló 
'••/cs közönség.

Bécs. december 5.
| gyarázza meg a jóvátételé bizottságnak, 
| hogy az antant végül is köteles a béke- 
' szerződésben vállalt kötelezettségeit telje- 
I sitenj, a német-osztrák köztársaságot élet- 
| képes állammá tenni és Németausztria la- 
i kórságát attól a példátlan nyomorúságtól, 
| amelyet a diktált békével 'iiditott reá, 
j megszabadítani. Ezeknek a követeléseknek 
i feltétlenül teljesülniük kell, hacsak nem 
| akarják a köztársaságot é3 a gazdasági 
életet a legkomolyabb megrázkódlatásoik- 

| na'; kitenni. A gyűlés után a résztvevők 
| tüntető körmenetet rendeztek a Ringen 
kérésziül. Mayr dr. szövetségi kancellár- 

. hoz küldő'I.végűik ment, amelv neki a hn- 
átnyújtotta.

| — Nagy aranyérem helyett két kis
I aranyérem. A közoktatásügyi minisz- 
j ler a Képzőművészeti Társulat mii tár 

I lakira kitűzőit nagy állami aranyérem 
helyeir kiadandó kél kis aranyérem 

' közül az egyiket 7'ólh Istvánnak Déli 
pihenő című szohormüvére, a másikat 

j pedig Ttílz Lászlónak.! hallban ciuiü 
ola j l'esIn í ény ére a donié nyozla.

— Elfogatóparancs. A budapesti kir. 
ügyészség elfogatóparancsot adott kii Blo- 
hák Ferenc harminchárom éves kazám- 
fülö ellen, aki a Csemv-féle kiilönilraény- 
ben mint terrorista toljositett szolgálatot. 
-- Ugyancsak elfogafóu-arancsot adott ki 
l.eib József negyven éves kőmives ellen, 
aki a proletárdáktaturii tdtfién mint agi
tátor 'működött és többrendbeli izgatás 
bűntettét követte el.

■— Öngyilkos ruhatárosnő. Goldber«er 
Mária harad'nchaft éves mhatárosmő Ama
zon-utca 6. szánni házban lévő lakásán 
öngyilkossági szándékból vcronáHal nicg- 
mérgez'.e magát. A mentők nyújtottak első 
segélyt és a helvszinén hagyták.,
. — Éjszakai szurkálások. Szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka a Munkácsy- 
utca 2C>. számú húz előtt ismeretlen tette
sek megtámadták Szenes Jgnácné har
mincnyolc éves eláruisitónől és mellbe- 

I szúrták. A mentők súlyos állapotban a 
[ Dolog-kórházba szállitotlák. - - Ugyanezen 
; eset kapcsán Mihalovics Imre harminchá- 
| rom éves kertészt is megverték. A fején 

könnyebb természetű szúrt sebeket szen
vedett. A mentők kötözték be sebeit és se- 
gélynyujHs után a helyszínén hagyták.

— öngyilkossági kísérlet a vonaton. 
Kunítzer Katalin 22 éves szegedi leány a 
Szegedről érkező vonalon öngyilkossági 

- szándékkal marólúgot ivott. Súlyos belső 
I «érülése!;kel szállították be a városi far- 
talékkórházha. .

15 millióba kerül a berlini rend- 
őrség. Berlinből írják, horry nz 1920. 
évre s>óló költségvett's ízerint Nagyberlin 
rendőrsége. 15 millió 358 c~er márkába 
kerül a városnak. A rendőrség hatás
körébe tartozó részeken több mint -1 mil
lió ember lakik, azonkívül óriási Ipar
telepei;, erdősegek őrzése is nagy nun- 

I kát ad a rendőrségnek, ugv hogy az ed
digieken kívül tiz uj rendörhivutall kel
lett fölállítani.

—- Életunt owledleány. Boios Vilma 
huszont éves csclédleánv Petcrdi-utc.a 30. 
sziíniu házban lévő szolgálati helyén ön- 
gv-iiikos&ági szórdékfhól nvlt-va hagyta a 
gázcsapo'., vi!á«ilómérgc7,ésl szenvedett. A 
mentők n Rókiis-kórház’-n szállították

-- öngyilkos katona. Petz. György 23 
éves katona öngyilkossági szándékból 
nyitva hugvla a gúzcpiűpot a Kende-utca 
17. számú kukásán. Min1 n mentőik kiér
keztek, halva találtaik. Holttestét a tör- 
vénvszókl orvostani intézetbe szállüt ott úk.

Hamis fogakat 
^rilliánsí 
ékszert 
Plalhúi
Antik tárgyakat
Kíoeket&rx

OiszUrgyakat

ő •»

* Renaissance, (SzánhÁnaivitás t> be
leli.) E hó 10-én, pénteken megkezdi elő
adásainak sorozatát a Renaissance-srin- 
ház. A tizenötmilliós költséggel átalakí
tott nézőtér Ferenczy Sándor műépítész 
tervei szerint készült. 30 tagú s/tmfóuikus 
orchesler fogja kísérni a íilmelőadásokat 
Dienzl Oszkár karnagy és Rieger Alfréd 
karmester vezetése alatt. A filmszínház 
művészeti igazgatója Siklósy Iván, akit a

| mozipublikum régen ismer már stüusm 
és arlisztikus munkáiból. Az eleő fttan, 

| melylyel a Renaissance startol, egy rend
kívül nagyszabású attrkació, a Madame 

j Tallien- melynek címszerepében Lydia 
Boxelli, a szépséges olasz fllmdiva utói- 
érhetetlen alakítást produkál. A fran
cig rémuralom napjaiból vette tárgyát 
ez a film, melvnek m-eMeri rendezése és 
kiállítása fölülmúl minden eddigi pro
dukciót. A szinházavatásra Harsányi 
Zsolt irt prológust, melyet Németh Ju
liska fog elmondani. A 11-ikétöl kezdődő 
előadásokra keddtől kezdve árusitják a 
jegyeket a színház elővételi pénztárai, 
melyek minden délelőtt 11-től 14g és 
délután 3—-6-ig vannak nyitva a Nagy- 

’ mező-utca 22. szánj alatti wdnháaépület- 
1 ben. .A színházi megnyitó egy hónappal 

később, tehát január közepén követi a 
. mozi-megnyitást, mert a színpadtechni

kai álalakitások csak erre a terminusra 
készülhetnek el.

j * A Vígszínház e hoki műsorért ia a 
I legfrissebb siker, a Pletyka doaninúl(j&. 
. Egy-egy est jut ez Ördög, Hálókocsik el- 
; lenőre és a Mi kelten számára. Szerdán 
i délután a Szerelem vásárát, vnsárnat' 
, délulán az Kijei az crdöiit adják.

* P. Márkus Emília és Qóthék a Ma
gyar Szín házban. A nagysikerű „Ab 
utolsó csó;k“ c héten hétfőn, kedden, pén-

I teken és vasárnap este kerül színre, niind 
' annyiszor P. Mánkius Emília vendiégrfeWép- 
i tével és n bemutató kitűnő szereposztásá- 
, lw>. Szerdán este ugyancsak P. Máitais 
i Emília játszik a Névtelen asszony dm- 
' szerepében, csütörtökön és szombaton JX- 
j dig Góthék lépnek fel a nagysikerű Fe- 
i dórában, szerdán déhUán 2 órakor mér
sékelt helváraklkal a Sasflólkot adják 
TötzszscI a címszerepben, lövő vasárnap 
délután fél három órakor inrésékdt hely
árakkal a Maria dél Carmen kerül szénre.

* A Városi Színház jövő heti műsora 
különösen változatos. A San Top, Három 
a kislány és a Médi cimü operettek, a 
Faust, Zsidónő, Mignon. Traviata 'és Car
men cimü operák kerülnek színre.

* ,.Offenbaoh“ minden este színié ke
rül természetesen e héten is a Kirátv- 
srinházban. Az érdeklődés oly nagy, hogy 
a jegyek állandóan egy hétre előre elő
vételben kelnek el. Jövő vasárnap délután 
az Utahi lányt, szerdán déhitáp pedig 
János vitézi adják. A déhiláni előadások 
fél 3 órakor kezdődnek és mérsékelt hely- 
árúak.

* A Lányom huszonöt telt ház® 
Földes Imre vígjáték árnak és a főszerep
lőknek: Ilosvay ■Rózsinak, Harsány inak, 
Matánvnak és Haonos Ilonának nagy si
kerét jelzi. Ez a siker egyelőre még nem 
engedi kitűzni a Georges Danáin bemuta
tó ját. melyre nagy apparátussal készül a 
Belvárosi Szinh&z niiivészszeméJyzete dr. 
Bárdos Artúr igazgató vezetésével. Pén
teken e.vte, továbbá szerdán és vasárnap 
délután a nagysikerű Marionettek kentt 

•színre.
* Kökény Ilona. Simonyl Mária, Ba

ross, Petheő, Kabos és Kertész viszik 
minden este sikerre a kitűnő ui műsort 
nz Andrássy-trti Színházban, melynek ez 
a szinházszerü műsora eseményszámba 
megy. F.gész hétien minden este, továbbá 
szerdán és vasárnap délután Ronge et 
noir, Kísérleti módszer stb.

I * A Szilveszter főpróbája csütörtökön 
I délelőtt fél II óraikor lesz a Reoű Szfn- 
i házban.

* Záróra meghosszabbítás éjfélután 9 
óráig. December hó 11-én. szznnbatan. 
este fél 8 órától éjfél után 2 óráig a

I Tabarlnban műsoros estét rendeznek.
1 psz ének tánc, szerpentin-csata, ven- 
dégjáték, két zenekar is játszik és még 
sza/ móka. Jegyek előre válthatók Bárd- 
nál. A Nap Teréz-köruti és a Színházi 
Flet Erzsébet-köruli könyvesboltjában, 
valamint a Színház cs Divatnál. Károly 
királyul és délután 5 órától a TabaTln 
pénztáránál.

* Mozgókép-Otthon, Auguszta főhei- 
cegnsszony és József Ferenc főherceg Is 
leien voltai Mozgókép-Otthon tegnapi 
nagyszerű előadásán és nem tudtak be
telni a csodálattól a két gyönyörű film 
felett. A Jókai „Névtelen vára" és Zola 
..Hantos1' cimü regényéből álló parádés 
műsor természetesen tett házakat vonz. 
(4, 6, 8.)
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* Ábel Gönce: A tizedik szimfónia 
uralja a Royal-Apolló e heti műsorát, 
• valósággal klasszikus filmdráma, 
amely egy komponista, a komponista 
■felesége és ogy nemzetközi kalandor 
szerelmi háromszögének tragikus tör
ténete. A filmet Beethoven ötödik és 
hatodik szimfóniájának művészi elő* 
adási kiséri. Megelőzi ezt egy pompás 
burleszk, Mexikói szerelem címen. Az 
előadások 4, 6 és 8 órakor kezdődnek. 
Jegyek Bárdnál is.

* MLss Napóleon az Omniában. E 
héten a Cezarina vígját ék-része, a ha
todik rész, amelynek Miss Napóleon a 
erime, kerül az .Omnia műsorára. Két | 
hatalmas amerikai lap versengését mu
tatja l>e M-aud Gregaards szenzációs 
személye kerül. Megelőzi ezt egy meg* 
kapó miliőben játszódó színmű, 
amelynek Dráítía az erdőben a címe 
s a párisi Gaumont-gyár együk legsi- 
kereseíbb idei alkotása. Az előadások 
4, 6 és 8 órakor kezdődnek. Jegyek 
Bárdnál is.

• A névtelen vár az Urániában. Min
den este Jókai regénye, .4 névtelen vár 
kerül színre az Vránia-Szinházban, egyre 
fokozódó sikerrel. A 
irodalomnak tökéletes 
Corvin-gyár alkotása, ____j___
Lajos leányának örök szép története 
galtuas fordulatokban s gazdag szépségek
ben elevenedik meg. Olyan diadala ez a 
magyar filmművészetnek, amilyenre még 
nem volt példa. Az Uránia előadása 5, 
háromnegyed 7 és fél 9 órakor kezdődik,

*A vetélytársak a Tivoliban. Nagy 
olasz sport dráma kerül e héten a Ti* 
voli vásznára, egy izgalmas részletek- 
ben bővelkedő, érdeke s történet, 
umelynek cselekményét a sport szenve
dély mozgatja. A sport híveinek külö« 
nős érdeklődését érdemli meg ez a l 
filmalkotás, amelynek címszerepében | 
Ciny, a hírneves olasz drámai színész 
mutat be parádés alakilásl. Az előadá
sok 4, 6 és 8 órakor kezdődnek.

• Porzsolt Kálmán darabja a „Szí
nésznő" eseménye a Corso e heti műso
rának. A forrón lüktető tirámai cselek
mény Matlyasovszky Ilonának és Lukács 
Pálnak megkapó játékra nyújt alkalmat. 
Ezt megelőzi Francesca Berlini egyik 
legnagyobb alakítása, a Büszkeségiben. 
Az előadások 4. 6 és 8 órakor kezdődnek.

művészetnek, az 
érvényesülése ti 
amelvben XVI. 

‘ í iz-

A vasárnapi 
labdarugómérkőzések 

Küzdelem a bajnokságért
A vasárnapi labdarugómérközések a 

legnagyobb rendijén, simán folytak le és 
jórészt papírforma szerinti eredménynyel 
végződlek.

M'l’K—TTC 4:0 (3:0). A Testgyakorlók 
Orthtal a középet*tár helyén ragyogó já
tékot produkállak és végig ’ “ "
nagy fölénynyel nyerték i a 
Különösen az első félidőben 
mesteri játékot a bajnokcsapat. Á gólokat 
Ori/i (2), Schlosser (1) és .1/olndr (1) 
rúgták. A TTC csapatából Proccnkó és 
l'ricd tűnlek ki.

FTC—III. KTVE 3:0 (2:0). Meglepetés
szerűen könnyen győzött a Ferencvárosi 
együttes a bajnokság élén szerepelt 111. 
KTVE ellen, amely ezzel a vereségével a 
negyedik helyre cselt vissza. Végig köny- 
nyen győzött, a* FTC, nnielvnek legfőbb 
erőssége a csatársor volt. Kertész Géza 
és Potya vezette a támadásokat. A 
KTVE egy percig sem volt frontban, 
nagyon durván játszottak, ugy hogy 
biró Hegyit és Starkot kiállította. Á 
lókat Nikolsburger és Svartz rúgták.

UTE—Kispest AC 1:0 (1:0). Egy góllal 
győzött ar UTE, a kispesti csapat azonban 
egyenrangú ellenfele volt az újpestiek
nek. Tartalék-kapussal állt ki a KAC és 
vereségét ennek köszönhette. A gólt Pri- 
boj rúgta.

BTC—MAFC 2:2 (1:1). Egyenrangú el
lenfelek mérkőzése. Az eredmény hü ki
fejezője a lefolyt játéknak. A gólokat 
• BTC részéről Poé és a MAFC részéről 
Egri és (láng rúgták.

BAK - 33 FC 2:2 (1:1). A 33 FC liz em
berrel játszotta végig n mérkőzést és az 

Utolsó percig vezetett 2:- arányban, ekkor 
rúgta a BAK kiegyenlítő gólját.

Vas- és fémmunkások—-VII. SC 2:1 
A gólokat GottUeb rúgta. A VII. SC 

különösen a második félidőben vissza
esett.

Acél TE—MÁV gépgyár 3:2 (1:1). Bíró 
Auspitz Sándor.

könnyei?, 
mérkőzést, 
produkált

III. 
sőt 

a 
gó-

Komoly válság a népszövetségben
Argentína Kilépése nagy bonyodalmat oKozott

Becs, december 5.
Genfből jelentik: A népszövetségnek ez volt az első komoly válsága. 

argentínai delegáció részéről ma este kijelentették, hogy az agentiniai 
delegáció Huíjsinaitn elnöknek bejelentette a népszót el sédből való kilépé
sét, ónért nem bocsátották tárgyalás alá azt a szerinte alkalomszerii^javas- 
Jatál, hogy valamennyi államot vegyék fel a népszövetség kebelébe, 'Fer
ii lés ez tcsen megvan rá lehe'őség, hogv az argentínaiak kitópését megakadá
lyozzák, de a válság mindenesetre kitört és most el kell dönteni, vájjon a 
nemzetek társasága népszövetség lesz-e, vagy pedig csak nemzetek társasága 
marad.

Az

KAOE—UMTE 2:0 (0:0). Biró Vágó 
\ Zoltán.

Erzsébetfalvai TC—Vili. kér. SC 2:0 
(0:0). Biró Koch Frigyes.

Budapesti SE—BEVV 1:0 ((:0). Biró 
Fenyves Mihály.

Nemzeti SC—ELAC 2:0 (1:0). Biró Té- 
csői Gábor.

Vérhalom—óbudai TE 3:0 (2:0). 
Iváncsics Mihály.

Rákoscsabai TK—Budapesti TK 
(1:0). Bíró Kovács Zoltán.

Munkás TE—Főv. TI< 1:0
Balog Rezső.

Zugló Turul—V. kér. SC
Biró Salzer Alfréd.

Újpesti TSE—Husiparosok
Bíró Spauring István.

Testvériség—Ékszerész 1:0
Nyúl Dezső..

Vívó AC—Újpesti RAK 0:0 ;
Ernő.

(0:0).

2:0

4:0

(0:0).

Biró

2:0

Biró

(1:0).

(0:0).

Biró

Biró Sándor

Bécsi labdarugóversenyek. Papid— 
Vienna 8:-, Hudolfshügel—IV AC 2:1, 
Sportklub—Floridsdorfer AC 4 : 0, Ama- 
teure—Admire 3 : 2, Símmé ring—WAF 
4:8. (MTI.)

KÖZGAZDASÁG
Nagy szilárdság a kávéházi magán

forgalomban. A inai szünnapon is « 
VwvŐk voltak túlnyomó 'tóbbáégben- Kü
lönösen nagy hatást lelt a piacra a 
Délivasut nagy áremelkedése, amelyet 
főleg olasz vételek idézték elő. A Déli
vasú t magával ragadta az egész ku« 
lissz piacot', ahol szintén számottevő 
áremelkedés mutatkozik. A Déliben ma 
2240—2280 közölt kötötldk. A szxym- 
bali bécsi magánforgalomban hir sze
rint 2140 volt a Déli. A kuli&s;; érlé
kek köziül a Magyar Hitel még 2030. a 
Rimamurányi 4300—4350 volt. Erősen 
keresték a Salgót is. amelyre 9000. sőt 
később 9100 koronával is volt vevő. A 
Faérlékék közül q I.ichtigel és a Stavos 
niát keresték erősen. Líchtig 1650— 
1700, Slavonia 5400 i« volt. Szenzá
ciósan felszökkent a Klotild árfolyama 
arra a hírre, hogv a vállalat a most 
küszöbön álló tőkeemelésnél ingyen 
részvényeket fog adni. Bécsben állító
lag 8000 korona volt a Klotild. Buda
pesten ma 7200.—7500 korona közölt 
lehetett kurzust hallani, de áru nem 
volt a piacon. Keresll-k a Phöbuszt is, 
árfolyama 900 körül volt, azután a 
Schlickcl 1310—1370 korona közöli. 
Országos Fa 2800—2850. Egyesített 
Fa 1900 volt. A valutapiacon dollár 
515—522. márka 735—736, szukol 627 
volt.

Valkó Lajos u Kereskedelmi Bank 
vezérigazgatója. A Hétfői Naptő érte
sülése szerint a Kereskedelmi Bank 
igazgatósága meghívta Valkó Lajost 
vezérigazgatón aik. Értesítilésünik szerint 
Valkó elfogadja ezt a tisztségei.

Az uj Fabank tőkeemelése. Az uj 
Fabank rövidesen felemeli alaptőkéjét, 
amire több tranzakció lebonyolítása 
miatt van szükség. A Fabank hir sze* 
ríni megszerezte egy takarékpénztár 
rész v». ny majori iúsál. külföldi fiókokat 
fog létesíteni és nagy fabeliozalali üz
leteket financiroz, amalyek friss t<’fkét 
involválnak. A Viktória Faltul orgy ár 
eladása ügyében folytatóit tárgyalások 
is kedvező stádiumban vannak. A vál
lalatot a Hitelbank egyik érdekeltsége 
fogja átvenni.

Kinevezés. A Haza! Bank igazgató
sága a főzsdcoszlály cégvezetőjévé ne
vezte ki A gátion Oszkárig

A Fívárosl Sörf6z6 Í-T. deceml™ 
9-én tartja évi rendes kózgyübsól , 
kárszómadások bőséges larM&oúJt 
után 2,582.304 K tiszta nyereséget mutat 
nak ki. Az osztalék 16 K = 8 százalék 
Ugy tudjuk, hogy a vállalat részvényeit 
legközelebb bevezetik a tőzsdére. A W 
utóbbi napokban 4000 kor. pénz volt ki 
nálat.

Az Országos Fatermelő mérlege. az 
Országos Fatermelö R.-t. 1918. éri mérleg 
a 9 millió alaptőke mellett 559.742 ko
rona, az 1919. évi mérleg ellenben ” inár 
2,720.746 korona tiszta nyereséget tüntet 
fel. 'Az 1919. évi mérleg szerint a társa
ságnak nyílt tartalékai 4,200.000 koronát 
tesznek ki. A társaság az 1019. évi mérleg 
szerint álló erdeit 4,536.922, gömbkésnie- 
tett 9,603.709, készáruját 15,575.221. épü
leteit és iparvasutat! 4,906.937 koronára 
értékelte.

Aczél és Társa gőzfavágó és fakeres
kedelmi r.-t. cég alatt & budapesti Aczél 
és Társa fakereskedetani cég a Földhitel
bank Rt. égisze alatt részvnvtársasággá 
alakult 2 millió korona alaptőkével.

A Földhitelbank tőkeemelése, A 
Földhitelbank Részvénytársaság igazgató
sága elhatározta, hogy f. hó 16-ára rend
kívüli közgyűlést hiv össze a jelenlegi 
harmincmillió korona alaptőkének negy
venkétmillióra való fölemelése céljából.

Magyar vállalatnál rendelnek hajó
kat a csehek. A Komáromi Lapok 
szerint a Danubius Magyar Gép* és j 
Hajógyár kedvező feltételek mellett 
tárgyal a cseh kormánynyal dunai ha
jók szállítása ügyében. A magyar vál
lalat a szükséges nyersanyag előterem* 
lése után 5 hónapra vállalja két hajó- 
nak szállítását, inig újabb két hajót 
két hónappal később ad át. A véielár 
60 millió magyar koronát tenne ki.

A Kereskedelmi Hitelbank tőkeeme
lése. A M&gyar Kereskedelmi Hitelbajik 
rt. rendkívüli közgyűlése az alaptőkét 30 
millióról 45 millióra emelte fel. A régi 
részvényeseknek 3:1 arányban elővételi 
joguk van 380 koronás árfolyamon, mely 
folyó hó 11-ig bezárólag gyakorolható. 
Az igazgatóság uj tagjául Gutil Oscar zü
richi nagyiparos választatott meg.

A Rimamurányl kompenzáció* üz
lete. A minisztertanács megengedte, 
hogy a Blmamuránvi megállapodjon 
a cseh koksz behozatala ügyében. A 
kompenzíkiós megállapodás lényege, 
hogy a csehek 10 hónapon át havonta 
200 vaggon kokszot adnak, tehát ösz- 
szcsen 2000 vaggonl szállítanak le, 
ínig'e'zzef szemben mi cserébe 10 hó
napon át havi 20 vaggon nullás lisztet 
adunk.

A Magyar Általános Ingatlanbank ko
rább) közgyűlési határozat alapján 5 mil
lió korona névértékű újabb részvények 
kibocsájtását határozta el. Az uj részvé
nyekből a régi részvényeseknek 5:1 arány
ban elővétel ajánltatik fel 780 koronás 
vételár és 20 korona bélyegílleték és ki
bocsátási költség fizetése ellenében. Az 
alaplökeemelés után az intézet 25 millió 
alaptőke és cca 48 millió látható tartalék 
összesen cca 73 millió saját tökével fog 
rendelkezni. ?

A t t - i. i x suiiu, i^ecKnont, uovaerts, uuarai, neie-
'•Wmi-.w.ubL.Í'u x1 _ ' kir. ’ mont, vau Menten, Rugendas, Jan Sleen,

A ROYAL APOLIOBAH^^X

ETELYTARSAK

SOK FAT ES SZÉN ET 
tnkarit meg a F*Hnrfnr i’lümtókályhával. Kap- 
MabadaliuazoH IlUslUUl ható minden v.i-kcros- 
kedésben és a PRANDOR újdonságok hazában : 
Bndapest. VI., Andrássy-ut 62. Telefon : 88— 69.

A TIVOLIEAIV

XIII—XIV. Nagy gyűjtemény, mely áll 
híres mesterekből credo képekből (Bas- 
sano, Eeckhont, Govaerts, Guardí, I-Iele-

....-- - a. . Kir. IIKHIl.
ai4amvasuta.k igazgatósága december 8-tól i üdén
december 11-ig, vagyis a t'• ............

u-uM | uueii, Wouwennnnn, Daffinger, Wald- 
hét szerdájától I milller, Zügel, Barabás, Benczúr, Borsos,... , X.UKVI, ixiii Denczui, Dursus,

szon>tali« bezárálss a Bruck-Királyhlda I Usztó, Lotz, Markó, Mednvánsakv. Mé- 
áHomásra atmen«S>en Auatria feli ren- „öly, Munkácsy. Paál, Sányc' 
dclt gyors 6s luhertnA feMlelél baszün- J nannérlékfl „orceltánokból (Bécs, 
.kifúr?, .“U nem esnek és stb.) c:üst rs anniilárrmok. s:eiemeK. c
wíIMhalftk: Misnemtfek. ótó és íróit út. I mrek, bron.-ol.-, t:öm,nck. bútorok, rlb. 
n«íi,,-.. LV £'■ K™vír- é» tiszta. ' Klóllitás: 1920 december 5, <1. 7-6n d. e.
"T. 'í’ fleMia’ t0JÍ5' 5?> Debrecen fi-jV-tdi ,|. u. 5-ig.

-- ----- — — —
állomásra átmenetiben Ausztria felé ren- szöly, Munkácsy, Paál, Szinyei, stb.),
. ~ <v^a<.u»- ; iiuj/fftHCAU pumcilllUUKOUl ( OCCS, MciSSetl
! 7®;.,A..rfnd?Kkc2,é8 .a,.á ncm cs,wk 'és stb.) ezüst és aranytárgyak, szelencék, ék-

dókéról burgonya, továbbá petróleum, 
szén, pirszén, faszén, brikett, tűzifa, tő
zeg. nyersolaj, benzin, benzol, szesz ége
tésre, fa-szeszolaj, gyertya, parolin, izzó
lámpák, szénnudak, mindennemű lámpák, 
a Acállitható árukhoz szüksége* üres gön
gyölítek — ha megtöltés céljából adjfllk 
fel vagy üresen küldik vfssza — rakott 
tartánykocsik — a borral rakottak kivé
telével — végül hullák és koporsók. Az 
útiban levő árukat továbWtiúk.

Industria Bank R»T. igazgatósága 
Rozii, hogy Lónyay Zsigmond dr. cég
vezetőt helyettes igazgatóvá nevezte ki.

A Spódium közgyűlése. Az Első Pesti 
spóditun- és Envvnvár R.-t. közgyűlésé
nek határozata szerint minden régi rész
vény alapján egy u| részvény vehető át, 
darabonkint 200 koronáért, december 
10-ig az AngolMagyar Banknál.

* B^apesti 'Porbank- r.-t. november 
30-Uíj közgyűlése elhatározta az alaptőke 
fölemelését 4 millió koronáról 10 millió 
koronára.

A Qoldberger-gyár tranzakciója. A 
Gokiberger Súm. és Fiai R.-T. ezideig a 
Hazai Bank érdekkörébe tartozott, ez 
utóbbi időben azonban az 'Angol-Oszlrák 
Bank budapesti fióktelepe —- értesülésünk 
szerint — megszerezte a vállalat részvé
ny etnek nagy tószít s ehhez képest a 
vállalat is átkerült az Angol-Bank Ardek- 
kóréba

... AuAcíó.- 1920 december
8. d. e. fél 11-tői kezdve. A katalógus ára 

50 korona.

Fájős lábakra cipők
Felvilágosító Irat ingyen t'—búi mentve.

T8T
LEGJOBB

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

Mészáros Giza tagin vendédátika 
és a nagy decemberi műsor. Kezdete este fél 7 órakor

NEMZETI ROYAL ORFEUM
VII., Erzsébet-kOrut 31. Telefon: József 121-68 
A nagysikerű decemberi varieté műsor! Angolo, Morcot 
Harry, Walbers 4 Jolin, Blgnorina Juliettn. Csalogány- 
dal Herandy Manói felléptével. Kezdete fél 7 órakor

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkcsztök:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS 
/V\/V\/\A^\A^/VVVSyV\/V>/VVVVAA/V\ 
.UJSÁGÜZEM" R»*T, BUDAPEST)


