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Csehországban.
í&walásalt forrongás még tart
flfíci. december 12. **fiécí. december 14.

(A MTI. niaaánielentése.) Tegíiwp; kez
dődött az osztrák kerosketieluB núniszté- 
rimnhau a magyar szaketóadákM a Ratj 
dasági tanácskozás. Heinl kereskede’mb. 
mtniarter képviseletiben, aki unniszter- 
tenűcsw. voll kónvtelen menni, Riedl 
osztályfőnök üdvözölt© az értekezlet ma-' 

fgynr résztvevőit, kiknek Mán Wodianer'. 
rendkirtHi követ és merihafedmázott nd- 

■'nfiezter. meg Srcitovszkv íllamiütkór áll. j 
f Mm ókét részről kifejezésre juttatták azt ! 
az óhajtást, hogv Anortria és Magyarom-j 

• szég gandasáíd viszonyá a régi tradíciók 
snel lem ében bensőidé váíiék. Ezután »I- 

'Mxottságakai jelöltek ki. nz utfovél-, st ; 
iáfiategiés»iécflgYÍ-. "z osztrák-magyar- j 
román forgalmi- és az fa/tTÍ iogvSdctan 

[ügyek letárgyalásn oétiábőf. Á delegáció- i 
jsak azok a tagjai, aikik nem tartoznak 

‘albizottsígxikho?., táravalá® alá vetMk • ' 
toereskedelmi weriödí-s tervezeMt,<a!mely- i 

>bez több lényegiden módosítóét javasol- 
tak, tanéi vei; dolgában méc ai egyes 
reswrtek közölt van szükség megeevezés- 
re. Hétfőn fotvtatják a kereskedelmi ■ 
rwrődés tórgvalását

Br&nnbfcn a munkásság leszerelte a csendőrségefc 
— Hétfőre ismét ábaíános sztrájkot hirdetnek

Prága. december 12. kommunisták az ipartelepeken mindenütt
A kommunkU Rode Pravo felhívja a í aRítólmaik, hog^ 'hétfőn ujna megkezdjék 

munkásságot, hogv a hofnanú napon lép- j« srtrájkoj. A kommninistó'k tegnapi gyu- 
jen általános sztrájkba. M-ost van itt az j ’és-ert gyéren tátogatták. (M. T. 1.1 

i alkalmas pil anat, liogv az üzemi tani- i 
cwotkait felú Hit sáli, a nagybirtokokat és aj 
nagyipart kisajátítsák és a nagvlakíso-

I kát lefoglalják. A nagyüzemekben a
1 munkásak tegnap beszüntették a munkál
■ ős 'hétfőn masuk veszik át az üzemet.
■ -M. T. I.)

Pár percre megjelent a pártban 
bcrdiiiándy belűgy miniszter is akinek 
a szabadi; irály választók szemrehányást 
teltek egy ma reggelre m égj éten; nyír 
latkozatáért, melyben megtagadta ,.sza- 
badkirályválasztó'1 voltát, Ferdinándy 
kijelentette, hogy nyilatkozatát rosszul 
Udta vissza a Magyar Távirati Iroda, 
mórt ö csak az ellen tiltakozott, hogy 
neve bármiféle kombinált kormány is* 
tán szerepelne.

Prága. december 12.
A brünni .kerMeti kapitányság jelenti. 

1 úgy a múűkás.&ág lejinyvereite a csend- 
őn&tfet. amelv a városi villamos miíveket 
őrizte? (M, T. T.)

Feszültség 
Amerika és japán 

között
Práaa. december 12.

A Pravo Lldo a nap eseményeit a kö- 
\ etketókhen foglalta Össze: \ munkás
ság, amely pénteken al-baíiagvla a UMjtí;. 
lkAt, majdnem mindenütt ulna dolgozik^ 
A kűlvárono’.irsn állu/ros » szíríjk. A

Prtiqa, december 12.

Ktadnoban a kommunistái, mégszáll- 
tók a középüidokét. A nem kommunista 
J.ápyószok iemeu’ek a bánvába. Az észa
ki szénvidék esves résnem sztrájk ven. 
(M. T. I.)

|
Ii (.4 . „

Neves Wiener Tagblatt jelenti llágá-* 
. bo.: A marik ától íöb.jj oly au bír érko- 

t, amely arra enged kövel'kez'lei’níi.

V. T.
Bécs, december 12.

I. inagánjeleritése.) A

Fiume blokádját 

enyhítették 
óromboló 
, csatlakozott

«fe«OK3IC1sS*RMWaKS^C3w3«rm!*ía^

Pál 
IkíMP^ányalig^^ifispóí tárgyas.

Fenyeget a ifeiaszlatúsa — Jt Stla-\
betíbens fiomOtnáH^ ‘'kormányzó ma senfeit,
sem foffadett — Sxabótól függ, s°ke- i

^ül-e Tüi'elit^igialkozása

D’Ansi

■:r

ÍX HMM Napló tudósítóját.) A 
mai nap a politikai vál.figt>an néni Ho
zott vilíiKoas&íoi. m.tc kevésMíé padija 
megoldást. A kormányzó ugyan nem 
utazott, tíl Hatvanba. aíhoná látogatását 
megígérte. de kihallgatáson sem foga
dott senkit. maffát gróf Teleki Pált som.

A mai napon a dezlgnálás sem
— történt meg,

ámbár — mint a poiP.ítauaok mondják 
— erre nincs b tulajdonképpen szük
ség mert gróf Te]eki Pál a válság ki
törésének ptllanaia óta tényleg dezig- 
nált Émirúsz/erelnÖk. Elejétől fogva ő 
■tárgyalt mindenkivel. ő >ezelte a vál-

Bécs, december 12.
(A M. T. L magán jelentése.) A 

iJVeue Freie Presse jelenti Berlinből; 
Luganóból távíratozzák: Fiúméból igen 
komoly hírek érkeznek. A Secofo sze
rint még egy torpedóromboló pártolt 
át D*Annunzlóhoz. Ez a hajó Fótiból 
mindössze egy tiszttel indult el, mert a 
többiek nem akartak vele menni. A 
Corriere Delta Sera szerint Fiume blo
kádját enyhítették, amennyiben a blo
kádban résztvevő hadihajók egy. részét ______ __________ _
visszahívták, hogy ilyen módon kwe- [ $ág tárgyi részét megoldó gazdasági 
sebben pártolhassanak át az olasz ten-: 
gerészek közül D'Annunzíóhoz.

taiirlka belép a n^sx&reülségbe
(' f, december 12.

(A MTI. tudósi, újának szikraiáo 
Irata.) Mac Cornilck szenátort, aki hol
nap érkezik ide, Ilardtng küldte, h<^y 
tanulmányozza a nemzetek szövetsége 
körül felmerülő kérdéseket és készítse 
elő a talaj l az Amerika és a nemzete^ 
szövetsége közt elérendő megegyezésre, 
amelynek következtében kölcsönös en
gedmények mellett, lagkörelelb Ame
rikának a szövetségbe leendő belépése 
is lehetővé válnék.

A 11-es szám>u bizolísAg elfogadja a 
nemzetközi bíróságról szóló javaslatot, 
amely kitűnő jogászok hágai értletkez* 
leiének müve. Bizonyos, hogy a teljes 
ütés is hozzá fog Járulni o javaslat
hoz.

Ez inog fogja könnyíteni Mac Cor 
miét förokvé'-erl, ment valósrimiö, hogy 
Amerika bolépérór.ok főtfcl tételéül azt 
fogja 'kikötni, hogy a nemzetek srövrt- 
•ógc tanácsának hatásköre legnagyobb 
té&aJxii erre a nemzotkört biróeápra 
ttibd£tas&úk át

konferenclákai’ is. A vélem én v általá
ban az. hogv Teleki egy pillanattá sem 
fogt később sem kimondottan dezipndR beszédétre 
miniszterei nőkként szerepelni, hanetn 
ha missziója sikerül egyszerre tettes 
kormániitiMával, mint úrból kinevezett 
miniszterelnök lep a párt elé.

A pártban többségben vannak a sza
bad Hrálv’váSasztók és ezok a kghatá- 
rozolVtabban hangoztatják. hoEv

Teleki véllalkíwáse nem sike
rülhet,

mj&rt a párt többsége szilárdan kitart 
elfoglalt elvi álláspontja mellett. Teg
nap ugyan híre járt, hotgv Telekinek 
sikerült ni ptattformot tafkilnia. amely, 
nek nagyatádi dzabó Istvánt is meg
nyerte. A Hétfői Napló munkaiársa 
előtt nagvatádi Sze.’yóhoz legközelebb 
álló polltikusoík a leghatározottabban 
megcáfolták ezeket u híreket mert 
Nagyatádi — ni int ők mond ják -- 
nem engedhet elvi álláspontjából. 
Nagyatádi nem vitázik közjogi tétokk-

! i-ől. de ragaezkodilc ahhoz a meygvö 
I zödésó'het, hogv oz ország érdeke ma fi

■abad kiráhiválasztás.
Ha derigTrálás mn nem •történi is. 

I gróf Teleki Pál ma is egész nap foly- 
I falta tárgyalásait és ezek

n tárgyalások rm már n ka
binet mcgnlck’.lá^a körül 

folytak-

hogy Washingion és Tokio között fo-
I.. .•__ . ...................... '

Hogy milyen színezetet .káván Teleki 
wj kermányának adni, erről fogalma! 
nysuholiinik alMiól, hogy k'?J-.’;?l érint 
ker.Mt a mai napon. Töbí’- köaöíl 
táT^yatt gróf Hadik Júnw'ui, akinek 
valósrimi-tag. a belügyi tá-ocá-t ajánlotta 
föl. ele Hadik elhúriloita ezt magétól!, 
mert még nem érzi olérkezethnek az 
időt, suliikor politikai alk-tivitásba lép
hetne. Megbecslései voltak azonkívül a 
minisz'terelnö'knfk t^róf Ráday Gedeon
nal, gróf Bethlen lyt-vámial. báró Pe
rényi ZsigmonKktal. í^glovább voll az 
est folyamán Telekinél Hegedűs Ló
ránt, akivel a pénzügyminiszteri túroá- 
ról tárgj.'ajt. A Hegedűssel való beszél
getés belenyúlt az éjszakába, úgy hogy 
« nagyatádi Szabó Istvánnal ttaió meg- 
' j ma nemkerülhetett a sor.
Nagya! ádhwwk a föklniivelésí tárcái ki 
vúnja Teleki fetajánlatni és a Teleld 
kombináció sorsa abban a pillanatban 
dől el, ami kot Nagyatádi vagy elfo
gadja, vagy visszautasítja a földmivc- 
lési tárcát. 7]ény, hogy nagyatádi Szabó 
nélkül nincs kibontakozás.

A pártban általában ax a vótamény, 
hogy he 'lseteki v.-VHelkoeáse felborul, 
ftkltor

olyan kormány jön. amely 
pm*lan?enten kívüli polttlkasok- 
ból áll és amely kormány ee 

uj választásokat hozza.

A szabad királyvátasztók őzt mond
ják, hogv MtÖ! sem félnek, mert az 
oi®zúg nem legitim ista és ók mög 
nagyol v> -?öj)lbi9é??ben keríilnck be a 
Házba, mint amivel most rendelkeznek.

Besaéfí'ék különben ma este « pár'-1 
lián gróf Kl0beli4>wg Kuraó djeztanálí” 
sáról is, akinek n királv'kéTdfollx’n ki- 

■ tűnő és miinlen igényt kfelégó'bő pki'.t- 
I fotonja lenne. A képviselők azonban 
■nem iyen hűtek a KlcbeUberg-fléle 
csodaKzeriien és az egész tervet a volt 
Jfeszidensfok részéről felmerüli’ JAtn^or 

I óhajnak mitnősitettófc.
Türlie

Jcoződik a feszültség. A Daily Netvs 
iLjmdonlbó! arról értesül, hőgy aa 
■ Egyesült-Államok és Japán közölt a 
helyzet már annyira súlyossá vált, hogy 
a Qpendes«Oceánon átvezető kábekjo 

| ellenőrzésének ügyében fennálló régi 
nézeteirérésp|<?i most Wilson elnök át
tette a külügyi hizolLSg el*'. Ez nagy- 
jelen'éöségiii kerakterisztfflnima s diplo- 
ínáciiai helyzetnek. A Deí-lv News mdó- 

| silója azt ip kö.yi. hogy a Csendes* 
Óceán hegem ói.•kijdérl való verseny a 
tulajdonképpeni vitás pont. .4 nézet* 
eltérések közveden tárgya az, hogy 
Amerika vitaija -Japán tulaidonjogát a 
fnp-sziqetre nézve, melyei annakide
jén Pár ban Ígértet; oda Japánnak. 
Pgyanaikkor ax amerikai k' pví.-.elöliáz

i hadügyi! bizoltsárámk elnöke mondoM 
éles hangú beszédet, amelyben a köl- 
csön/íis jó viszony megzavarásának legs 

tfőbb okaiként Japánnak a- Egyesüli- 
. Álltaanok ellen irányuló agitációját je. 
lölá meg. Amerika nem akar ’náLorirf, 

■de már beigazolta, hogy tud verekedni 
lís. Jogosulni tanok azok a panaszok, 
I amelyek az Amerjkába való japán be- 
i vándorlás rn(y;’k^d.‘ilv<)7,’..?úrój 
inak, mert az l^wü’l-Államok mán* 
doniféle bevándorlás ellen egyforma 
kortátozó intéz kedés tkot Tesznek.

Rerttn. december IX
i . A N®yyj)1.k Veráid nyermán
jelentik, hoc.v áVa.jbiin :-,nba-n a kül- 
i'uryi államtitkár a.-. ulCiázban cg? be
széd kapcsán felvilágocitést aduit a J&. 
ráírnál való viBconyról és awt mondta. 
' xry a helyzetet komolynak tartja.. Arra' 
a kérdésre, hory .Tanán a fehéreik. »ár- 
xák ée feketék közti ősijeit<közé«en dol- 
íjorik-e. azt mondta az államtitkár, 
hegy Amerika nem fogja ma*iát k- enni 
n rákénvszeritétit háború alól. CM. T. 1.)

A svájci szocialisták, 
itein csatlakoztak 

a III. internactanáléhoz
Bécs, dcctwbw 12. 

j (A M. T. I. magán jelenlése.) A Neue 
Freie Presse jelenti Zürichiből: A svájci 
?jwáá Idomokra’a pórt hái< m. ?á öiwn 
szarvawrttal kétszáz tűzenhárom ellem • 
bon a pártvezetői’ég java.'kilóhoz ké
pest elvetette azt a huszonegy feltételt, 
amelyhez a moszkvai IIT. In-lemi- 
(fonáléhoz való cv.i lkuk ozást kötik.

Csonka-Magyarország — nőm ország. 
Eeéez Meryerorarác — fMeny országi
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„M'nde-n kereseti ágnak 
össze keli fognia..

RubineEc Gyula beszéde 
a ralusUSvetség 
kiállításén

X „Faln“ Országos Szövetség a fal
vak gazdálkodási, építkezési. egész
ségügyi és kulturális viszonyainak, ja- 
yilás.ua \áadvi-kiállító sokat veit terv
ér. A vándorkiállítások első sorozatát 
Hatvanban, gyöngyös - hatvan -aszód- 
vidéki minta vásárral egybekötve de
cember 12-én nyitották meg. A meg- 
nyitásra leulazlak: Rubinek Gyula ke
reskedelemügyi miniszter és neje, 
Tomcsányi Vilmos Pál igazságiigymi- 
niszter, sokoróipátkai Szabó István kis- 
gazdaminiszter, Mayer János, MrtAó 
Zoltán, Steuer György, Szomjas La
jos, Palacsy Dénes államtitkárok, Ná- 
vay Aladár helyettes államtitkár és 
láss'/ Zoltán, Meskő Pál, Lukovich 
Aladár gazdasági lőtanácsosok, Je
szenszky Pál. Károly Rezső, udvari 
mág számosán. A kiállítás iránt a kül
föld is érdeklődött. Dlmitrow Iván 
bolgár követ és Pejov Vladimír bolgár 
’.í'velsógi titkár szintén a miniszter kí
séretében utaztak.

A pályaudvaron Izsák Gyula. He
vesmegye alispánja, Tury János hat
vani biró, Orosz Ernő gyöngyösi városi 
tanácsnok, Pap József, a hatvani ipar- 
lestülel elnöke és Farkas János, a hat
vani Kisgazda kör elnöke üdvözölték a 
vendégeket.

Rubinek Gyula kereskedelemügyi 
miniszter válaszában hangoztatta, hogy 
most a város jön a faluhoz. A város 
belátta annak szükségét, hogy csakis 
a kultúra kellő fokán álló falu bizto
si Ihat ja a város lakosságának a boldo
gulását, az ország fennmaradását, azért 
mindent megtesz, hogy a fatu 'kulturá
lis színvonalát emelje.

Az ország mostani súlyos 
helyzetében minden kereseti 
ágnak össze. kell fognia arra, 
hogy az orszigot gazdasági
iig megerősítsék. Csak ha 
mc; vagyunk erősödve, ha 
meí íerem'íjilk a szociális bé
két- csak a' ' ny remélhetjük, 
hogy a" cr ki fog emel
kedni mos1..:': rlhagyatott- 
ségából és Ismét boldog és 

egységes lesz.

A vendégek ezután hosszú kocsisor
ban az állomástól nem messze eső 
vándork iá Ili Sáshoz vonullak, ahol báró 
Hatvány Andor, a Falnszövelség véd
nöke üdvözölte a minisztert, hangoz- 
lalva az ipar és a mezőgazdaság egy 
másrautalságát.

Rubinek Gyula miniszter mindenek
előtt kimentet!? a kormányzót. a Fflht- 
yzövetség fővédnökéi. aki fontos kor
mán- •’i teendői mi:R' kénytelen volt 
Iá'. ’ -aradon.

—iia a nemzetek történelműbe visz- 
sza tekintünk — mondotta — akkor 
azt fogjuk tapasztalni, hogy a fokoza
tos fejődés során az alsóbb rétegek 
lassanként előretörnek, maguknak jo
gokat követelnek és ezen'jogokat a 
gyakorlatban érvényesítik. A nemesség 
ufón a polgárság előrebörekvése kövei, 
kezelt: ; ]x>lgárság ul*án a joblmgyság 
felszabadítása jött. Valamennyien részt 
követeltek maguknak a politikai jogok 
gyakorlatából. Ma újabb evőinc-iós fá
zis elölt állunk, amennyiben

i munkásosztály. még pedig 
a.iadkétreudheli muiHiásosz- 
.ály, követel magúnak részt 
>i politikai jogok gyakorlá

sé 1)61.

Botor politika az, amely ezen termi- 
szetex fejlődésnek (jutat akarna emelni 

hiábavaló a: a reménység, hogy ta
lán az ország még visszatérhet a régi 
(Papokra, hí gy talán csak egy rossz 

’mot éli-yb át és hogy u forradalmak 
és az ötéves háború következménge- 
képért itt n*m egy uj világnak' kelt kö
vetkeznie.

\ fuiu ná>étti k kultúra já! arra

a fokra kell emelni, hogy otthona igazi 
otthona legyen.

Ne vágyjék a cifra városokba, ne 
ceábiltassa el magát a külső fényűvel, 
hanem a belső tartalomra helyezte a 
súlyt.

Otthona legyen kényelmes, legyen 
egészséges. hogy amikor a munkából 
fáradtan hazatér, otthon megtalálja 
a szeretet, a családi tűzhely melegét, 
aminél nincs értékesebb dolog a vilá
gon. Ezt akarjuk mi, a falusi otthont 
megteremteni, annak melegét felszi-

W JffiT>.W.K8

A bukaresti bombamerénylet 
Gracianu miniszter is belehalt sérüléseibe

Bukarest, december 12.
A Magyar Távirati Iroda jelenti Bu

karestből: Graceanu miniszter tegnap 
belehalt sérüléseibe. Coanda tábornok, 
a szenátus elnöke haJdolkMk. Radu De
meter püspököt vasárnap temetik.

A bombíunerénylet ügyében a vizs
gálat teljes erővel folyik. A szenátusi 
szolgákat letartóztatták. A merényle
tet órára beállított pokolgéppel követ
ték el.

Bukarest, december 12.

A szenátus mai ülésén Metani alelnök 
elnökölt. Az áldozatok ekpanentálása 
irtán a pártok szónokai nyíl a tkozlak 
a merényletről és erélyes nyomozati

Avarescu miniszter angol herceget akart 
a román trónra ültetni

Szenzációs leleplezések a bukaresti monstre-pörben
Bukarest, december. 12.

A Magyar Táblrati jrnda jbUmth ;A 
romániai általános sztrájk lerye/ői el
leni biinpörében nevem bér 2p-úu és 
21-én iáimként kihallgattak Averescu 
és take Jonescu minisztereket is. Mi
vel a katonai bírósági a szociális Iákat 
egyebek között ellenséges államokkal 
való szövetkezéssel is vádolta, a bíró
ság feltette « kérdést, hogy Románia 
Oroszországgal hadilábon áll-e. A kér
désre Averescu megtagadta a válaazit, 
ínig Take Jonescu azt a választ «dla. 
hogy jogilag Románia nem áll hadi
lábon Oroszországgal, érzelmileg és 
erkölcsileg azonban igen. A vádlott 
munkások és védőik azonban a két mi
niszter nyilatkozatát könnyen megcá
folhat Iák az Averesou-korinánynak 
Csicseriahez küldött Irivatelos liévira- 
láival, amelyet a vörös hadseregnek 

Hyszsnliat ltod® 
Ma kezdi Mtrgysilsii a törirényaxók 
a városháza mogaxáttőinak bűn

ügyét

—• .4 Hétfőt Napié tudósítójától. —

'A proletáixliktaiuna ttóVöiásé! követő 
napún, mint ismeretes, ckv lázadó cso
port szálltn mcs a Központi Városházát. 
valMirfnt a kerületi eM4|árós:teok 6p<fi!e- 
teót, orneJv aztán nz ott clhelvezolt köz- 
pénst-árttkRt ha!<rimM>i kitelte, a pén
zeket clrabolu, ftlehe azok feletti ron- 
delkeaési jogot unciához ragadta. Ugyan
ez a csoport a főváros palgftnnesterét, 
alpolgármestereit, n kerületi clöíjárólkait 
és «> többi verető áltffthm lévő tisztviselőt 
hivatalából rimo/dítoMa.

A királyi ügrószság a város e középü
leteinek nicgszráiláváWI kifolyólag huszon
hat egyén ellen lázadás büntette ciniéa 
Indított eljárást, azonban wagyrészüikot 
nőm lehel felelősségre vonni, mert meg
szöktek. A butin pesti Miniét "dörvénvszék 

; dr. Stengi AiUt.'I Wiblabíró elnök-lésével 
ma kezdi meg ennek a* ügynek főtárgya- 
lábát, VádioitakkéiH azerepclinek az ügy
ben Weiss Kdrolv ideiglenes fővárosi 
tisrtviselő, Kunfl Aladár h Mun-káMlHzAo- 
oitó Pénztár »zá.mt»uác*osa. aki egyéb- 
l Vn-l Kunfi néi>bizlo$n«k testvére, dr.

Ernő töiedisl.Glr.i tanár, Scliifí 
l>e<sö fővárosi tisztviselő. Tenkey Béla 
■ óvárosi altiezl, Rierinann István magán- 
liszlvibolú, vük népbiztos-helyet'es, Bogár 
Iginác ■ zakszerwuzeti titkár és Urunmr 

uftigánlbzlviselő, aki egy időn ál,

taní, hogy minél többen találják jól 
magukat a maguk otthonában, a ma
gúk szülőfalujában.

A miniszter éa kísérete ezután rész
kiesen megtekintették a MúllHáet, 
amely minden tekintetben megmerte 
tetszésüket

Délben a Csekö-Me vendlégtében 
közeliód volt.

Délután a miniszterek és kíséretük 
báró Hatvány Endre vendégei voltak 
OMOnnára, majd este fi órakor vissza 
utaztak Budapestre.

rendszabályokat követellek nr. anar- 
chjst'á'kkal szemben,

Bukarest, december 12.

Take Jonescu ideiglenesen átvette a 
Graceanu halálával megüresedett igaz 
ságügyi 'tárcát. K külföldi követ dk 
részvétüket fejezték ki a kormánynak 
a msényfet miatt.

Bukarest, december 12.
A kormány elrendelte a szocialista 

párt kör megnyitását, A legfőbb katonai 
törvény szók elul-asátpita « sztrájk miatt, 
elitéit szociális la vezérek f dlebbezjését. 
A szocialistáik remélik, hogy vezéreik 
kegyelmet kapnak.

Varsó fenj ügetésekor eléri sikerei al
kalmával intézték az orosz külügyi 
népbiztoshoz. Szinte szenzációszámba 
mení a -hiitukrhailga Hl sok során kipil
lant a a hír, hogv aiMKvk idején, auii 
dón Áverésen Vaitoianu tábornok kor 
m.tnyclnöks.'ge idején nz ellenzéki.-ég 
kenyerét ette, kormánvelnö'kségre való 
törtrtését Ferdinánd király nem hono 
Tállá azonnal és ezért egv Ncgolesrku 
miniszter lakásén tartott bizalmas gyű
lésen. amelyen a most vádlottként sze
replő szocialisták is részt vetlek, di
nasztia vált ózta! ás szükségéről is tár
gyaltak egymás közö’l. Averescu maga 
egy angol 'királyi herceget akart volna 
Románia királyi trónjára ültetni. Ar- 

jelenlegi belügyminiszter pe- 
szocin listák kai egyetemben a 

államforma mellett kar

potoúuiR 
i dig a 
i köztáraaságá 
doskodotl.

a vörösök hvkú'úúvatálának vezetője,voll.
Az ügyész siég vádi nőit vány óban meg

vádolta ez Ügyben a szökésiben tévő dr. 
Ladányi Ármin hiidnrcsli ügyvédet is és 
az ugvuncs«ik szökésrön Wvő Kovács 
Fenő fővárosi tanárt, Szántó GizeHc fő
városi tanítónőt. Szántó Béla hwdügyi 
nt'röirtos Imigál, Kőhalmi Bé4w főváron 
könyvtárost, dr. 5:ölősi József fővárosi 
tanácsi fogitkiíMzói, Dlenes Izásrió fővá
rosi könyvtárost is. A lázadás büntető
nek vádján kívül több vádlott eWen iz
gatás bűn tel le elmén is vádat emelt az 
ügvéwsíg, mert egyesek a VAOSz. helyi- 
x'giSben a prolotárdíkti.lurát dicxftitő és 
n vörös ti ad sereg meHeft agrtftló bes zédei 
tartottak.

A tángvallúson a vAdh a lóságot dr. Vudyt 
Oszkár kir. flgvósz kéiwiseH. A laróság* 
sok f-anirt idézett be, nkik között dr. 
Ródy Tivadar volt polgár mester, fíénj Fe
renc. Folkusházu Lajos alpolgármesterek, 
dr. Kemény (Jósa. Fock Ede. dr. Városy 
Gyula s a többi tanácsnak 1* azerepehiek.

|
j

I

N;iakhen<töháZ'^
IV. kér., Kígyó-ntea B. uzáa «• V.
kér., Deák rerenc-utca 14. ez., nagy

nyaickendS-vásár!
(liuniMdó-mentcs)

Férfi ingek, Mtóingek, flanelt pyjo- 
musok, kátflögomb-kcszlfildc, ueb- 
kendök.- sétabotok rarfómlflc, stb.

Árjegyzék 3 i< beküldi je ellenébei). Nyak
kendők nagyban Klgyó-n. flxWQzkböii.

Hadbíróság előtt 
az ellenforradalom 

árulója
Madarász százados bűne

— A Héfői Napló tudósítójától

A liadosztálybiróság ma kezdte meg 
Llszkay Jenő százados-hadi író vetélésé,- 
vét Madarász György 30 éves százados 
ivilnügyének fölárgvalását. Madarász szá
zadost a katonai ügyészség háromrcndbe.'l 
nyilvános erőszakoskodás, négvrenűbeli 
felségárulás és közc-ss-nrUiáboritás bilntel- 
tével vádolja.

Madarász százados \oJt az. aiki múlt év 
április havában az Apor altábornagy és 
társ&i álUil színezett, elleníorradaluxat 
Korvln-Klein Ottónak, a nvomotéésoport 
főnökéinek elárulta, megjelölte titoklran 
tartott összejövetelek helyét és idejét. 
lel jele ni cl te mindazokat, akik az . ellen-J 
fórra ódámban részt vetlek. A följelentett' 

| eltenforradalanárok közül Konvin-Klein 
i Ottó emtbrxei sokat letartóztattak és hat 
etlonforradataiárt a forradalmi törvény- 

| szék eló állítottak. A forradalmi törvény- 
| szók mind a hat ellenforradalmárt ha* 
i lálrti Hétté es Stenczel János ügyvédet és 
' Nlkolényi Dezső rendői-fogalmaz^t a ha- 
I lálos Ítélet alapján ki is végeztéd. 
í Múlt év július havában Waigand száaa- 
| dóst és 'rólfí.lussy főhadnagyot az. ezred 
(politikát megbi."ott iánál följelentette, hogy 
1 keveset vannak a fronton. Madarász szá
zados lefordította a Vörös Könyvtár* 
számúra Trockij „Munka, fegyelem, rend 
menti meg « tanács köztársaságot" cimü; 
nwnkáját. Az alánendeh legénvtéget kom 
munizmusra buzdította. < „Munka** dm$ 
társadahm problémákat tárgyaló munkád 
jáben a vallás és a- papi osztály ellen 
foglat állást.

Karácsony előtt 
megkötik az orcsz- 

lengyeí békét
Bécs, december 12í

(A M. T. 1. mayán jelentése.) Mint a 
Neue Freie Presse berlini levelezője 
beavatott lengyel forrásból értesül, a 
rigai lengyel bckeküldöttség jelentést 

■ lelt arról, hogy reméli, még karácson^ 
j előtt sikerül befejezni az Oroszország, 
I gal való béketárgyalást.
"WFIiM,ll || II. Ilin | -,r.l!l'WW'»UUJIW —

MOZGŐKÉP-OTTOM 
A NÉVTELEN VAR 

befejező réeze és Henftcquln;

VÁLJUNK EL!
clmfi vlgjátéka. 
Előadások: 1, fi és fi. órakor 

Pénztár: délelőtt Mit-- a-ig délután 3 órától 
*%* uvh, íü

Dr- LAKATOSAOOll&l Jl S ANMTVIUMAI
aq.sz télen hmHv.

Felvéteti iroda: VI., Andiissy-ut ft. :: Telefon 130-65 
Wien, t, Kntónurl.t 12. Telefon 43 -39,'St. 1T.

Ne pocsékolja el 
kevéstüzelőanyagát, 

tiancni vegyen egy szabadalmazod 

Frandorelőfütókályhát, 
melylyel nagy megtakarítást ér el!

Kapható minden vaskercskedúbert én a Frsndor 
UJdonaáoofc házában. VI., AndráSRy-utlS.Tcl :3M!'

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymezd-ntca 17. Igazgatóm Keleti és Rlbncr

mészáros Glza
vsa nagy decemberi miisor.Kezdete este fél 7 órakej

A legfinomabb anyagból készül az 

„APARTOS, 
SZIVARKAHÜVFXY

NOVEMBER JENŐ, Bpest.II.,LBvBIlát-M. 22 n.

Fájót lábakra cipók a"®"*'. b»<i-iw.—r - .. . ■,r IV. Kossuth Lajos-u. 14.
Fal világ o sít ó lr n t i n g yen és bórme n t v e.

IIEMZ£TIR0Yftl.OKFEUH
Vll„ ErMébet-kőrnt 31. Telefon: József 12I-IW 
Minién este Ml T érakor a naayszerrü deoembari 
varletó műsor: Angclv, V>a!J 4ij 4 Joha, MarrutCsrr.v, 
WpKTiqja Juliéba és Heroatfy CjKlogAnyóa •

yil%25c3%25a1s.ua
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Egy I/a. oszt, tanuló 
levele a kis,Jézuskához

Kedves Jézuska, még csak tizenegy 
nap hiány?.(ií!< a Karácsony estéhez, sie
tek hát megírni ez; a levélét, meri apá
tól hí dóm, hogy a közlekedés most 
még Szolnok felé Is nehéz, mennyi idő 
kell hát ahhoz, hogy soraim a kedves 
Jézusk;‘):;)z a mennyek országába el* 
jussanak!

Fii meg csak az idén járom az első 
elemi a) osztályát, tessék há* megbo
csátani nekem, hogy nem tudok még 
ugy irni, mint * másodistáik, vagy a 
haimadislák. Eddig már kél hónappal 
Karácsony előj’p boMogan gondóh'unfk. 
ém és Bözsiike hugocskám (aki csak u 
jövő évben jón az elemibe) arra a 
tündórsr.ép estére, amikor a kará
csonyfa kigyulladt. Anyuskg már na
pokkal a karácsony este előtt korán 
ívggel elment hazulról és nagy skatti 
Jyákkal jött búza, melyeket nem akart 
felbontani. Ezekben a skatalyákban 
voltak azok a tündér országi) <51 való 
fényeíségek, amiket csillogó arany- 
szálakon 'bocsátanak le a fóhire a 
mennyországul. Most anyuska sehova 
aem megy, csak estefelé szádod le a < 
vássárcsarnokíba, akkor, amikor nráT ' 
nem tétihatjék Ismerőse! a kopott ka Márkus Miksa, Borútz Ferenc, «Lr. Ua- 
ixátot, amelyet nyolc ér óta visel. Apai lász Lajos, <fr. Groae Emil egy. tanár 
azt mondlja, hogy ar idén, a sok váron- I Nun .Andor, Rózsahegyi Kálmán, Len 
tás mía-tt, aanÜ' a rossz emberek csináf- két ('AiaaMíV, Magyar Elek, kJcrjd Sán
táik, a jó Isten Iteazüntette a körteké- I dór, Jób Bániéi, Harsángi Z^oll, Ha- 
dést a világgal. Egy gyermak sem kap 
ajándékot, akár jó volt, akár rossz, 
akár egyest kijött a magavisetebbfil, 
akár intőt hozott haza olvasásból. Nem 
lesz karácsonyi ajándék, nem gyulád
nak ki a gyertyák, a menyorszég 
raktárai, ahol csillogó cseosebecaek, 
gyönyörű játékok vannak, felhalmozta, 
ebben az <Mxen még karácsonyra sem 
nyílnak meg. Bandi, a sjwmssédtmk 
fia, azt mondja, hogy ez nem a vér
ontás miatt van, hanem ezért, mert 
apukának nincsen pénze. EgycUen 
apukának sincs. Az apukáik őrülnek, 
ha az ebédve való pénzt megkeresho- 
ttk, játélkiszerre, f-nyeaségékre nem 
tellik szegényeknek.

Drápa Jézuska, aki (mint a főtisz
tei endő ur mesélte) valamikor magad
hoz ölelted a gyermekeké!*. Téged kér
deztek, M?az-e ed? (Wkugyan nem k«’ 
ptrnk-e ajándékot, az Idei Karácsony
kor? ín jól viseltem magamat, soha 
sem kaptam intőt, mindig megtanul
tam a leckémet, hogyan érdemelném

Heílep Róbept bümgv^ 
nem kerül statáriális bíróság e 
Rendes büntető eljárás ifélHez^t

— A Hft/Ot Hapli turlósttólótól —

A WcHz .Uinv rrjtelmffl htil<U« dől. liada, az 0«v<,wég Sllésjiooija «, rnr 
gírtwo megiiKÍHotl btoaRyJxm a háiuper |<u ügp rtndn bllntrtíí rlirfnís ,M tnr> 
iratait vasárnap dr. Morócta Dénes i tozik. 
királyi ügyész tanuhnányosta ét ma I
déiéi* í't referálja el dr. Srlrache (ruisz- 
láv királyi főügyésznek, a budapesti) 
ügyészség él-nökéndk. A rendőnséR ugy 
lelte áit az ügy iratait az ügyéaaMgihez. 
hogy az statáriális eljárás alá tartozik. 
Ax ügyést'ség tehát elsősorban

a gyilkosság bűnt éttéré venat- 
k<wő gyannokokat vimgálta,

mert lia ezek nean lennének keikép
pen alapo*$ák és teljesen indokot halk, 
ugy a CTatftttólte etjfrnást ar ügyben 
mrflőrn/ kell. Figyelemmel om, hogy 
dr, Heller Róbert, valamint anyja és a 
még Wnr+óatiat&sban tévő Bíró János 
nz egé«a nyomozás során a gyilkosság 
vádija tekín teliben nem tettek beis
merő vallomást, elíenkerűteg heteken 
keresztül kfiromírzakadttg tagadtak, fi
gyelemmel továbbá arra, hogy a bon
colási jegyzőkor.vm a gyilkosaiig gyam
ját majdnem teljes egész-ive*) elo*z-

Ennek folyományok eppen a.< ügyész, 
-síig a tela.rlórtal'ásJíítn lévő terheltek 
fogmtartása fürdésében teez indílványi 
a soros vizsgálóbíró élőül. I igya ne suk a 
vb;sgáI6tóTÓ etóll- kezdik me? az iigv- 
ben szereplő védőügyvédek első érdem. 
te«es twókwyiségüket azzal, hogy vé
denceik szftbudlábrahélvezését szorgal# 
mázzák,

Á ptMtafőtfgzt forrva marad
A HeMer-ügynek eg\ k mellák.hejtú<a 

ar a Mfuiűgy, amelyben Jlentz Dezeő 
poslftKfch’teelőt tetentőzte'Lták. Ez 
nincs összefüggésben a ^-Tkossági ügy. 
gye), liánéin a csalás hün’eüb re vonat
kozó ügyiéi áll kapcsosathán. Hentz 
előzetes letartózlatását dr. Lengyel 
Úrnő vizsgálóhiiró fenntartotta és ezt a 
végzést a vádtanáes is jóváhagyta. 
Hentz védő'te most ujabh Méreteimnél 
fordult a vádtenácshnz. amelyben vé- 
dmoéneic óvadék njeltet*!' va-Iő szubado 
MhraQM’-lvezfnét k^rte.

k.a.1 illette. KlinejhamTO^nó onrán. májba 
Oirilött & vér, arcán is több helyen sé
rül-$t szenvedett. Az ajposti menték 
helyiségébe menekült, ahol első sugAU- 
ben részesítették.

Pénteken tnrgyta.ják a reudőrgyH- 
kosságol. a budapesti büntetőtörvény
ei'- mint íöglőnitéM bíróság, e héten 
több nagyobb bűnügyei' tárgyal Ked
den kezdődőik Duffek József nablógyíi- 
kosságí bűnügyében a főtárgyaid*. aki 
a vád szerint a Népszínház -utcában 
Fischrra Feroncitét kegyetlen !»nrtatí 
lássál megölte és kirabolta. Ugyan 4 
csak e héten, p- nleken keriü sorra 
Mészáros Imre bűnügyének wlaláriáMaí 
lőlárgynlása, akit a királyi ügyészség

Btb 
latsa József, Zilált# hajúé éa még szá
mosán védték részt.

— A Petőfi-Társaság felavasd ülése, 
Vastatap délelőtt tartott* meg december 
hfcvi féteiva»j-ütetót a Fetöfl-Tár?a-4g- az 
Akadémiában Pékár üvula eínfcyésével. 
aki jelentette, hogy « W?0. évi Fejőt}
niagvdá'Tttt Endródy Sándornak xlfe ki * 
tftioMág, M. 1921. év! nagydilrftt pedig 
192-1 mfi retusában fogazat dönteni A 
BulrovsAv-dijat V’eér Imre nyerte el két 
abszolút értékű költeményével. A Grün- 
wakfrdijjal Ös: tvto „Hervad már lifiö-, 
tiink“ ciniit dalfüzérét tűntette ki a tár
saság. Envtán Havas látván r. tag fői
olvasta néhány szonettjét, majd Szávaq 
Gyula főtltfkár mutatott be szemelvénye
ket Nógrádi Hm Dezső, M&uároa Sán
dor, Szőke Jtsnő és Bodrog PA1 költemé
nyeiből. Emtán Pékár GstvAe olvaaU föl 
„Gsodeország' dtmü korképét, végül 
Kozma Andor tiszteleti tag tartotta meg 
zzéfleforffateját „V-ae victóijbus" * magee- 
s rém val ásn kátémén vével.

— A sjyájd magyar kiket Ünnepé
lyes beiktatása. Bornemissza báró 
Magyarország aj meghataJmázott mi 

__,í * * t átadta Bernben 
í megbízólevelét a szokásos ünnepség fce- 
! relében. A szőve!sági palota fögackVten- 

....-----el fo- ' éjéiben Vorto elnök tóvoltólsíhen Sehol*
^•ereknek h. tegg f sz&vetságt tanácsosok fo 
íha, A bélyeg- Bormemtoál. A bMeód< el
keltett, Sk tó j hangzása után Borenmlssza átadte 

megbixó kvetél, melyet Horthy kor-

meg hát Tőled, hogy születésed áldott uísz-lere szombaton 
napján megfelekenél rőtem? H

Válaszodat, kedves Jézuska. f _______ ___________ v. B
fordul Iával várom és amit lm el fo- ! Ittíl>on ^otta ein'Sk tóvoliétsíhen Schff/- 
gom mondani a l'ibbi í ’ "
akik velem Járnak fekoMl
he?. nini erre a levélre keltett, Ők tó (
ad'i k egyenként tíz. miért az orsonna- 
pénz.ilkhől.

Áldott kezedet, melytyel valamikor 
a kis gyerekeket magadhoz ételied, 
milliówo* csókolja drága .Téxuska.

Szűcs Ferkó
La oszt, tanuló.

Soltra József 
vádol.

— Megölte 
szánni házban 
I lőtten f 
nRsznnyt. .... .......................
a Liáradó gáz megölte. Holttestét a 
vénv<zékj orvostani intézetbe vitléi.

—- Akik lógnak a villamoson. Pétw 
János 38 éve* banl.Haatvieelő (Aldást- 
utca 7.) az Attila-kÖruton a viUamo* 
lé'pcsó'jén utazott. A robog*'- villám Gorák 
egy kocsi lenodvrla. Csonttörést és on- 
lros belső sérülés zpnredvtt- A mentők 
a Pajor-scannfóriumbn vitték. — Seigwtá 
Jánosné noseyvenhat. éves aoecony « tfo- 
hérv.ári-ii’bn lógott <jsv \ iJtamcoan. Le
lett « a korakek eyyik lábát levágtak. 
A mentők a R<>lcus-kórházba vitték.

— A hatéves merénylő. Újpesten nsyr 
hate«z»eud6s elmebajos kisliu a* utráh. 
ktsael hátbasátírta. Hűmmel János ki- 
lenuéves tanulóüní. A mentek a súlyo
san sebesült Hamuiéi Jáuoet a rfidí 
Károlyi-kórházba rz/ílliiottáli.

Dunába ugrott. Bognál Márta 
iiénzteiro^nJ. az, újpesti vasúti ÖB&zeoWí- 
hidról a Dunába ugrott K imeirtet’tök ée 
a mentők a lakáeára vitték. — Kies 
.Mária cseléd leány a .Moririthidxól ugrott 
a Dunába. A köaeli hajósok kimentet
ték. A nyomo-r miatt akart metoh&hü. A 
mentők a Hókne-kórhásha vitték.

Életuntak, Véli* Imréné 23 éve* 
nő a Visegrádi-utca 98. számú* lakásán 
míg.'.->bbmennyiségű hmkŐoldatot ivott. 
A. mentők a Rókui-kdrház.ba rítták. — 
Ke-.sics Rówi vallóleány s Nádor-aito* 
30. számú lakásán ismeretlen méreggal 
üie^TTióríiezta Tna.gát. A mentők a Róku<- 
kórházha szállították. Ko-váca Bene
dek kórházi szobra Újpesten, lij-uk’w 9. 
«zámn lakásán rosgnvérgenta nia*át. A* 
újpesti menyük a gróc Károly i-kórházba 
vitték.

—- Olvasóink figyelműbe ajánljuk * 
„Nyakkendóház" hirdetéseit. íigjelmezr 
tétjük különösen vidék’ olvasóinkat, 
hogy meflsswozhetik a cég mürfozi ki
vitel ii kis árjegyzékét 3 korona bakul- 
dé<e ellenében ée karáoeonyra eziíktéa- 
leteiket ily módón peata utjtai ír heews- 
re»b.ehk.

rendőr inewgvBlka'tóaőval

a gáz. A IXuér-utaa. 25. 
tévő Iakásá'n vasárnap este 

találták Méri Józsefük 34 évr* 
. A gázcsapot nyitva feteftetfe, 

i fer

. elolvaslak « különliöző s/emlékről fel- 
• t/tt >gy«/HcÖnrvéket és egvób o'k- 

> ;<txvkat.
Keresnek 9ey Szem vei y-tá^t i

budapv-h !.iri't!vi iittVészség eiieg*t(.pa. 
adott jfi Szilárd Józ^f 34 

tutaapesfj keres kod ő és fetevőse született 
sramntlu Marsit 20 érés Ml dli*et
nzrirl rtMHlsiUna’k, hogy a oro'elárdiKi,,. 
tira klóién »r iwnevezrtt lakisi,izfutóa í 
zlh-lati Im-aMlWH Ml&nM^S botorakat I
i nba- friiíruemiieket. wlsmint cíyob |
b^enxtezéseket dttulaidonitettek. I-
in?' .Hálók,°.rai » tótoraliauiholyf von a-1 
,T'tA kfl iaaxwt.M-

t4h>i vott írtwutój szerint Bu.lapeat 
arurrat, oálnftlr-aT—fí-zeored iözöt't 

kdhlekedu 716 ea 717/A. számú os . 
Budapest keleti pályaudvar—Sáioralja- ' 
tuhelx kozott naWn szombat és vasár- 
im't . nI'POTt,a WaleWf
428/A. és 489, számú szomflyvonaíokfeai 
a Aemzebkön Hálókocsi Tárvasác 0£r- 
ÍF .l!,',.i'.*T8Íis foí évi dN-wubar
ii , . . kezdődőié^ rendszeresen köz
lekedni. A hálókocsi I. és I.[. osztál™ 
manetvicMrel bíró utasok részére áll 
ranaelkezv&ra. A hálókoori utasat ax f. 
y®in II. öB-tályu vaanti monoiijeavet 
tartoznak m escésa utvona'ra. Budapest 
-’bzeged. illat v© Bujjyjöst—Sátoralj*- 
ujhely megváltani, tehát waok. az, uta
sok is. akik közbeeső ál lom ásokon száll
nak ba vagy ki. A pótiesrek ára a Bu- 
dapeet-S/xjwed I. osztály 9,50. II. oK.< 
tály 7-60, Budapest—^(taora'lte’ujhftH' I. 
owtóly 13.50. H. osztály 10.80 franci* 
frank leaz. mely öoaaeg azonban h napi 
árúak mesteleló'en üiw-ryar koronába® is 
íisetbetŐ.

—- Kiíiágáaért négy hétre bezártak epy 
bécsi mulatót, l’lelntezési kib.á®íte miatt t 
a Trocadero cimü ísmoidr qjuk.^hely 
tulaídoMosát nyolc napi eleárásta és 
huazezar korona ( r-énzbiváfCH* itéjtak, 
enonkivai a mulafóhelreé négy hétre 
bezárták. fM. T. L)

— Három napig szünetel ttx ArinotES* 
lom a Máv^en. A MTI. teftentJ: A Máb. 
iíjaziíraíósága folyó évi decsmbtxr bó 16.. 
17. áe 18-éu oMziea vonalain. * horJtűhte- 
ményeknek uh_v daraboukánh, mint ko- 
Q&xrAományokba.n való telvcl-ejót. i<- 
szuntette. Onx a truríAnykoosHcbo ra
kott Kor ra41U'*uk. >.

— Elloptak *gy egfoz InkntasmQ- 
kelyt. Vakmerő betörést követtek el 
a minap Debrecenben özvegy (itenf 
Károlyné Honvédteniefő-iitcaf házában, 
írni eret len tettesek éjjel besurrantak 
Glnntné portájára és elhalt férjének. 
nftlAvő Inlíntnumíitadvfelwwi-elÁwAt

Szinbóz és ínmujdonsíjok
• A Vígszínház e heti aseménye ■ 

„Hattyú1* szombati bemutatók levr. Mef- 
j?4r Ferenc hérom felvonása* v faji tékában 
Rákost <7Íd!, Vfwdnqí Inén. Haratztht 
Itejrmto, Hegedűs. Csortot. Tanap, Su- 
rémy. Hajdú játsszák • vewtő werop®- 
ket. A beinuístöfa a Pletyka, a Háló 
köreik •»Ionéra és az ördős kerül színre.

• P. Márka* Emília, Qéthák te Rá> 
kosi Sritfi e héten ia vev<lé«ei 
leszawík a Magvar-SadnSuáBBíjk. P. Mártás 
Funflia uia, szerdán <Se vasárnap e'te a* 
Utolsó ásókban, pénteken a Névtelen 
.TtMzonybc.'n lép föl. GdfMJr koArtea *e 
szombaton tófwzarwk a FedorMwn, caö- 
törWkftn Rákost SridS venöMrsaeropet m 
Idában. Jövő msArnap déhikíHi 3 órakor 
m*r«Mre1t helváraktari h satflókol adják 
Töm Jenővé! a cimswrepbon.

• ,,OffMibaoli“ huaconötödlk 
Szomtwton ünnepli a K Irály-sdnlm 
„OfSenbaoh" első iulóteuraál. melyet « 
darab a tehető logrévMebb idő alatt a 
köírfhvst'R íMandó óvációla köaőtt árt el.

! Az érdeklődé* változat tamil na«y, a ja* 
I levele ftttendőan etv Mtne előre keának el. 

ottlővő lakatosmühciytelszerelését az Jövő virsámep (Miután Pdratfo Ily vob- 
utolsó darabig elvitték. Az özvegy-1 dégfeníptévd a CtaánvenőfaM adtak. Aa 
asszony kára sok ezer korona s feíje- • előadást ly, érakor kezdik é* mérsékelt

I 

i

nieguinó l-.veMt, me!y« Horffrj/ knr- 
mánjzö ós Csátg HM!to«ntnfsrter irt 
n!4. At ünnepsée<il ttí perHg Isrtá »ri- 
v-Sy®s beszéltjét í's követte. OtTI.)

— Amerikai flzeMsképtcleneégek a 
dollár magas ári,4y,uaa miatt. A Neue 
trm Pre.iv közli w newya,ki kww-. 
kedö hozzá beklildíült inegáJ. . vclól, 
amely ezer int ez ollaol piacon néhány 
hél óla telS**on pang at ihlet. Nap-nap 
utáu uja»* flsetMépleleiuéeelMt lei 
lentemk, smwáyeknok oka JwnagyoW,- 
rászt O dollár emetkeMm. vajamul! a 
Irirtwí M drtraerfkai gnalasiW ös-.zr- 
omlás A bebozolaíí özletbm roadMefll 
őrös n ver.wny, de teljeseit moperönt ® 
kereslet. S<A amerfka! lutaie’’, a*' 
EnTÖpóbeii na«y Ism-ásárlMial telt, 
mög vcszne^hh'l som tudói’! túladni nz 
árukoa.

— A Tlaia-gytikoeMUt a rtdtenáce 
rlött. <>T6f TI.UI István nrewiyllltoláea 
íátvébrn a vfidtunúm dr. Kin István 
iMihHrö etoÖlkMsSvel vasárnap Wy- 
laü.’a ez üdvben szereplő vádlottak ki 
•ÍO0«M felelt a lárftaiásl. Ali előadd 
bsrö Ismertette az flurnyoinomM ira. 
tait. lováMiá a katonai l>ünö«'-i fa’r s'n

mm

Jfasef főherceg az Otthon-körben. 
'Csécsi Nttgg, Kratoáluvill ezredesek. 
Bárt ha alezredes, örley György, Nie- 
dermann, Fényes Lóránt és Krüger 
Atad.hr tiszteltén!, akik nomrf'lg 

ssaíbadultak, igen meleghnngu- 
lalu vacsorát rendeztek tisztelőik at 
OUhon-kőrben. A vacsorán megjelen
tek József és József Ferenc királyi 
iercegek is Álgya Papa Sándor ezre
des, Bánffay főhadnagy és Hapcsák- 
kjsérp’óhen. A vacsorán Rákosi Jenő 
mon Jolin az első pohárköszöníői. 
m elvre József ffflhetwg vábwzolt rőc» 
tön. tel beszéddel, mely csodálatos erő. 
vei hozta érzelmi egységlve a lelkes 
táic;j'-:'goi. Utána Csécsi Nagy ezredes 
bei/i'" nagy figyelem és tett&ée kő/ 
A vr'S' ,-5n Rubinok Gyein és Pékár 
G •’•• 'hímtitkár, Hott.ty Pál. Iványi

Mipó Lóránt főhadnagy, Miklós 
Kmter, SxcmuVufea WM Muá J«n&

utolsó darabig elvitték, i 
asszony kára sok ezer korona s felje
lentésére a rendőrség erélyesen nyo
mozza a betörőket.

— A ctetekti; uioai botránya. Klina- 
hnrc»uer Miksa vr-ndőraégí detektív va
sárnap dé’ntán TTí c-.ten a nyílt nteAn 
é<w-/—tdwvn verte » f'l«té«ét. A házas
pár Budai/-' n a l’álli-utcfi 22. szánni

lás fonio^gbb nwzran* tál nz uj.it;-j hnrbwn lak-.’ . A f rö Újpestre ment. de 
Ami WflJwrfoií ■■twaoln aoyagit »• u «»••» wáretw «• uem»Mny<soi-

lseivé rak meWett tarttak ”*«■
* Operák hete 10a* a Vatooi Szinhá* 

« hete. Hétfőn M pfnteken a Zrfdóndi, 
Re’Jen a Szevjlta! horbétvt. csütörtökön 
Híjmlettót adták, szoorlwrtnn Faust kerül 

i'Rinre CsJrt/ Idával Margit *reT*oéi»«a, 
,'e*:tn ap a Trubadúrt (rtattlik. tál Sam 
nTovt, szerdán este •* vasároa© délután 
I iktatták.

Atad.hr


t

4
t«
I' • A Georges Danáin atnéje nocy mog*
fópeteBe test a Belvárosi Színház pénteki 
premtór)éi)ek. Eu • caiokttfinomságu re- 
:wft, melyet T.ttJIy-nek a Geontes Bandin 

’bnáettjéhez bt eredeti melódiáiból áili* 
'fótiak össze, stílusos kis zenekar fogja 
(Mi—jní Bándint HarsáWi Rezső, a fo- 
te&égét Simányi Mária és Nagy Margit 

tfóJvúltvAi fogják játízaui. A kőbbi tő- 
,s^er«plÓk: Malánq, Bér tg. Bánóczy,
Uurmos Dtma, Bdnócauné. KMau Angéla, 
ta/rnor Lili, Ototz Erzai te Malter Rózsi. 
A táncokat Nylrkovszko Mária atohes- 
■haj mflvtezí csoportja fogja
•Kiadni.

• Az Unió színház ntezvónytársatóg 
eaütörtólti igazgatósági ülésén Hcrazeg 
Ferencet, a kitűnő inót. megválasztotta a 
B.-T. vireAtajló bizottságának tagjául

Ugyanaz az igazgatósági ü)te Jóvá’ 
hegyólag vette tudomásul azt. hogy a 
lezétigazgató n tápsa-tag uj színházának, 
■i Revü-szirJMznak ktatwaíóiává Szirmai 
'forrót, m érdemas nyfoytórt nevezte ki.

• Egyed Zoltán Rougo et noirjA. Ka
rinthy „Kísérleti tn6dWterc“. MBxályi István

Ííaboa Grata tréfái vannak « An- 
dráesy úti Színház állandóan táblás hánv- 
|*i voíitó uj xnflaomán.

• Kabsy KőlmAn dr„ a kiváló ma- 
gynr zeneesztétikus, baliet-pantomimet 
■fejezett be, melynek bemutatója — 
Kabay dr. többi nagy zenekari művé- 
<e) együtt — február 14-én lesz a 
’^ároaí Színházban.

• Az Unió legújabb tzinházában. a 
iBevü-sz'roJiázíw.n e háton itabxten eüáe • 
ragvsikertí ..Szfivesrter*4 cimü operettet 

Swp őétatón 2K órakor mérsékelt dr^na, amely mmden részletében Iro- 
ifeMrakkd A szerelem ktrAIve kerül dalra!, izgalmas és látványos. Az elő 
H • azl^cnlz A A Aa R AmlrnrfoUnre.

• As Apoltó-kabaré novemberi mű
pora még mindág tálhás házakat vonz 
ás szűnni nem akaró dcríftteág és taps 
kíséri a pompás darabok te magán- 
őzámok egén seregét.

ta A pekingi ünnep Allan Nzudmo* 
Vfrrgl. Egy fényes tehetségű amerikai 
émdezöt és egy feltűnően érdekes ame
rikai drámai színésznőt van alkalma 
ünnepelni e héten a Bogai Apolló kő- 
lönaégének A pekingi ünne/p ctarü film- 
wflnek kapcsán. J. FMzmattrioe, a ta
lán legdivatosabb és legtehetségesebb 
amerikai rendező páratlan dimenzió
dat te káprázatos látványosságokat 
0dott a darabolok, amely bemu’atko- 
záea lesz nálunk te egvben rögtöni 
bódítása Alton Natíuiovának, egy kl- 
cnfba oltott amerikai tragikának. A 
oadelömény a kiírni taacriázadás Me- 
ján játszódik. A filméi mfodvígjg ere
deti kínai zeoeszámok kísérik. Az elő
adások 4, 6 és 8 órakor kezdődnek.

• Mozgókép Otthon. Jókai ,,Névtelen 
vára" befejező í-teze túlszárnyalt min- 

'den vúralkoafat. Rendezése. kkiMitósa, 
laaeMunónye a művészek iátéka ogvaránt 
marteranüvé avatják. A Corvin-filmgyár, 
•x élén a vezetö'Mkzével jnhktan résztvevő 
bösdke tehet „A névtelen vár" cknü 
fűmre- Henniequin „V’Aliunk elT dmü 
végjitxSkA a műsor mó«ik kitűnő müve, 
egyike a legjobbaknak, amit eddig fil
men tettunk. Szakadatlan nevetési roha- 
fnok kteérték a pompás vla Játék-slágert 
U 6, 8.)

• Az ÁranyaAMony az Onmiában. A 
diadalmas Cezarina hetedik rteze kerül 
e héten az Omnia műsorára Az arang- 
nsszony címen. Sem külön jelző, sem 
külön méltatás nőm illeti ezt a űhn- 
őriást, amelynek roppantul érdekes 
folytatása ez a hetedik rész is, amely 
kerete Allan Stanloy, a világhírű fel
találó tragikus halálának. Pompás vig- 
'Játék alőzi meg a Cazarinát, melynek 
‘Előadásai 4, 6 és 8 órakor kezdődnek

• Harry Ptel — A repülő aató. Ma 
y-rft) előcrör a Corso vásznára Harry 
fPWfcck Öttetéltban és trükkőkbe® gazdag 
£ folvooAso* drámája, a Repülő autó. A 
ihrab csodás aaép^gö felvételei Olmr- 
‘drszégban készültek te Itetrrv Piei való
ban önmagát múlja felüt araikor a tőle* 

kott aeemteeiók fegtökétetMebbiét 
___ I a ftknvásmon. a müeor raá- 

“ utam p Ftevteyséa. Francéira Ber- 
J a főszerepben. A mai etesd/nck 
%6 te órakor kazdődnel.

’ • A névtelen vár FI. régre az Urár.iá- 
......................... ii. 4. *46. te «á9 

i nap bem u tat ót.-t.
Iaatal a Tivoli- 

lesz r héten n 
legkellemesebb 
Két eseaiényes

lírh elénk 

r • a . ........... -• -
»M négy •hHd.tflJ-.-ai' 
r4p*or kerül aúnéfln

* FUmMÍnfcMwfc to 
Aimu D!«es műsoré 
B'tüoffnck. a főváros 
WM(6képasinhíjéaak.

k
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Németország pénzügyi válsága
Fizetésképtelenséget jelentett 
a kiegyenlítő fórumok előtt

(A MTI. magánjeleniéte.) A Neues ■ 
Wiener Journal „Németország kétség-1 
beeeett lépése" t-immel vezető helyen 
azt ipja, hogy Uvrvatott pénzügyi kö
rökben elterjedt hír szerint

a német kormány a külföldi 
kiegyenlítő fórumok előtt flae- 

tésképtclenséget jelentett.

i fidáthala-tlan, hogy a nőmet koran-hny- 
nak az a nyilatkozata minő hatást kelt 
uz entente-országakban. A kiegyenlítő. 
fórumok ama követelések tiegyenlité-1 
aére szolgálnak, amelyek az egyes or- ■ 
sxágok köeötti nemzetközi állam for
galomból keletkeznek. Németország i 
azért van kedvezőtlen helyzetben az i 
eniente-állaniolokal szemtan, mert 
kénytelen oly feleslegeket, amelyek ez I 
áltamok egyike javára mutatkoznak, 
ezeknek az óMaanoKnak a devizáiban ■

attrakciót uiutat be. Az egyiktan René 
Create, a világhírű francia filmszínész 
alakítja a főszerepet. Ennek a darab
nak Filmszínészek a címe s már maga 
a dm elárulja a vonzó tartalmat. A

kö

adások 4, 6 és 8 órakor kezdődnek.

AT vasárnap 
mépftözé^ít

A vaaáraMupra tervezett labdamgőni^r* 
közösek egyrésze ehnaredt, met a több
napig tató hócate miatt a sporttelepeket 
nőm tudták az egvesfilelek rendbeliozatni. 
így rfmarádt az PTC pálvfifa kitűzött 
FTC—BBAC éa Va& és fémmunkások^ 
TTC bajnoki Játékok. Elmaradtak to
vábbá a feöveékerű fontosabb második 
osztályú bajnoki mérkőzések: NCS—íiTK> 
BSE—V11. kér. SC, ÖTE—BTK te Ék
szerészek—UTSE.

Megtartottak három elaöosztMyiu baj
noki meccset, amelyek oaiÁrforma sze
rinti eredménnyel végződtek. Meglepetés 
xnfatdősvze nz MTK óriás gólamányu győ
zelme te u Kispesti AC fereséee.

MTK—VII. kér. SC 8:0 (3:0). Hun- 
giárméuti pálya. A Testgvakorlók nagy- 
szerű játékot prodrukáltok te vé^g ifién 
könnyen nyerték a mérkőzést A Vll. 
kér. SC gyöngén szerepeltok. A gólokat 
a bajnokcsapat csatárai a következő sor
rendben rúgták: Kertész 11.. Schlosser, 
Molnár, Dobsa, Orth, Schlosser, Molnár 
te Kertész II.

UTE—BTC l; 0 (2 :0), Népsziget. Meg
érdemelt győzelmet aratott az UTB a 
BTC föíött, amely kiüMnösen az első fél- 
időben játszott bravúrosan. Mindkét gólt 
Priboj jxjmpáa beadásából Ecruházl rúgta. 
Szünet után • BTC került frontba, de 
minden támadása a Voael hátvédipAr soá- 
lárd védekezésén megtört. legjobban ját
szott a mezőnyben Vooer II.

Törekvés-Kispesti AS 2 : 1 (1 ; 0|. Hun- 
gárta-uti sporttelep. Merfepetteazerü győ
zelmet aratott a TSE, amelyet jóntezt an
nak kőuönfhetó. hogy a KAC hálóját tar
talék kapus védte, aki mindkét gólt ngy 
kapta, hogy a már védett labdát a há
lóba ejtette. Durván b Játszott a TSE te 
a bíró Vas hátvédet W Is állította.

Húsiparotok—Weckertelepi SC 12 :0 
(4 {0). Margtt-sriget. Pompás játékkal 
győzött a Husiperos együttes.

URAK—MTE 8:1 (1:1). Bíró: Sahlef 
ler József. Erős küzdelem után biztosan 
ifvőzött az URAK.

VCA—Zuglói Tarul 3:2 (1:1). Egvyn- 
rangu eHenfekk mérkőztec. A vezető gólt 
'HindUt esetben u VÁC rúgta Ganzt Pó
rén. A Zuglóiak góljait Pauer osinAM-a.

Acéf TE—BEVV 8:1............................
it Bírő: Szeiff Károly.

I

(0: 1). Asneriikai-

A Lapterjesztők 80
nys. A Laptérjesstők ____
gükhen szép számú közönök előtt jól ri- 

arült box-versenyt : c-ndeslek, amelyen 
Horváth, Paultk. Pohel és Kovács bonc
lók kitűnő nvunk.'11 végeztek.

Bécsi balnokt mérkőzések. A havazás 
ellenére hal mérkőzést ma lejátszottak. A 
vezető Rapid Hüttaiedo<*»an az Adiuinat ___ ___________ _____ __.___ ...

4 2 aMavbon győzte te. Anmtaurw- Eghaben fa ru«y öntet yott U90—1475

próba boz-verae- 
uá klub helyteé-

Bér?, december 12. 
fiezetni. túliét Angliában fontokkal, 
Franci a országban frankkal. Ezzel
szemtan a Németország Javára mutat 
kozó fölöslegeket nem fizetik xué& kész
pénzben, hanem a jóváléloK sa«ni Iára 
írják Javára. A német kormány tehál 
nem kap idegen devizát, de viszont 
kénytelen a kiegyenlítő fórumok cél
jaira szolgáló idegen deviza megszer
zése céljából minduntalan a bankód 
prést igénybe venni. A külföldi ki 
egyonliÚJ fórumoknál löntént fizetés
képtelenségi nyilatkozat természetesen 
nem jelent egyet az államcsőd parokla- 
málásájva'l. A német kormány mindössze 
azt állapítja meg, hogy jövőre nem 
képes a kiegyenlítő fórumok szépiára 
jóró idegen dev&ákat fizetni. Ez a lépés 
mina zónái tál olyan, aminőre csak a 
legsúlyosabb pénzügyi ínségbe határoz
hatja el magát az állam.

Florjdisdorfer AC 5:2. Rudolf sbügel- 
WAC 2:1, Hakoalb- Vienna 3 : 1. Wveiket 
—Sánmering 3:1, Sportktab—Hértha 1:1. 
(M. T. I.)

KÖZGAZDASÁG
Három külföldi 

ajánlatott kapott 
a Lichtig

— A Hétfői Napló tudásit ójától. —

Az utóbbi napokban fUtünően nagy 
érdejdödés nyilvánult meg a tőzsdén a 
Neuschlose-Lichtig részvényei iránt, 
amelyek alig egy hét alatt közal ezer 
koronával emelkedtek. A rendkívüli 
vételkedvnek azok a tranzakcióik. a ru
gói, afóelyek a vállat körül előkészítés 
alatt állanak, de amelyekről a közön
ség még csak flHalánosságban vau tá
jékoztatva.

ír formációnk szerint a Nenschloss- 
Lichtig r. t. igazgatósága a közehmult- 
ban három külföldi ajánlatot kapott 
a vállalatnál való érdekközösség létesí
tése céljából. Az egyik ajánlatot hol- 

[ land tőkések telték, akik részvényen- 
[ kint 30 holland forintot Ígérnek. vagyis 

darabonikint közel 6000 koronát. A 
második, angol ajánlat még kedve- 

! zőbb, a harmadik pedig,, amelyet álti- 
I tólag előkelő olasz csoport tett, még 
sokkal nagyold) arányú tranzakciót 
Jelentene.

Akármelyik ajánlatot is fogadja el 
a Lichtig igazgatósága, a közeljövőben 
újabb tőkemelés, sőt velószinüleg a 
részvényeknek külföldi valutára való 
kicserélése áll küszöbön. Hír szerint 
egyébként több nagy hazai btrlorgyár 
is lépéseket lett a Ltchttggel való szo
rosabb érdekközösség létesítése cél
jából.

A kávéházi magánforgalom ms tovább 
szilárdult és mindenütt csak vevők vol
taik. A bécsi piac áremelkedése, a külföldi 
v&sáriáaok és m a körülmény, hogy a 
pénz legjobb befektetéséül ma is az 
fatékjpwpirvásárlés kínálkozik, a fő mo
mentumai a folytonosan nagy arányokat 
öltő hauasenak. A kiriivszértékck kézül 
csupán a Déli Vasnt ment vissza 2770-re. 
Magyar-Olaszt élénken keresték és végöl 
530 maradt. Rima 4450—4400 volt, Ma
gyar Hitel 2040 K-val került forgalomba. 
A korMtértékck közül erősen keresték a 
Polgári Sört, de ebből persze áru nem 
volt a piacon. SchÜok 1000, Lipták 
700—740, Győri Textil 3350—8580, Csáki 
1680, Viktória 1920—1950, Uöhtig 2510— 
5650. Első Budapesti 9200. Őstermelő 
1340—1360, fium-mi 5350 volt. A nem 
jegyzett értékek közül legjobban a Fő
re stát keresték. Főleg bécsi számlára 
vették n Forestát, Padapesten a Fabank 
volt a legnagyobb vevő & részvényre, 
amely n» már 3200—3400 vök.
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között, min a Fővárosi Sört 4700-nl h 
keresték, de áru nem voll H piacon. ,\z 

EAA ” ... A

márka 
ke 110

uj Fabnrvk 500 fölé emelkedett m«. 
valutapiacon dollár 481 --482, 
807—808. stokol 68f>, longvel már! 
volt.
a * tákaarnalfe,.
A Köaxmta Hitelbank llt. Éber Antac 
dr. elnöklete alatt, e hó 8-án moztattoi' 
rendkimli kőzgyr'.ótea Szilágy;
dr. vezórigozgato itditványára elinti' 
rw.ta alaptck«.iéíi<jk 40 millió koronj. 
való fekmelóaét. Az eldvétoli joc « M 
13-tól 24-tg gyakorolható.

a^a'pjájl 1 UJ részvény veheti 
at 250 koronás árban. A közgyűlés iili 
Gusztáv dr.-t a Déli Vasúi vezórig^ga- 
tóaat az i£azcató.sá«ba választotta.

Az Országos Fatermelő közgyűlése. A, 
Országos I'atermelő Rt-, mai rendes köz. 
zrtlése az Í918 é, MS. ávokj.c 
kozó előterjesztett zárszámadást < mér
leget jóváhagyta. A mérleg 9 millió 
Blaptőko mellött, mely időközben 30 
millió koronára felemeltetett. 3,500 439 
K 39 fillér tiszta hasznot mutat ki 
közgyüléö elhatározta, hogy eoen 
szonból részvényenként 42 K oszt-i\ köt 
fizet, mely f. hó 10-től kezdve a Ma- 
gyei-Olasz Bank főpénztáránál (Nádor- 
utca 16.) fog kifizettetmi.
• ®c’>ut.r Jöz»Bf rt. Ebö Magyar Acfl- 
irotell-. Tollazár. és Ind'gómásolópanir- 
pár résatenyelt a Leszámi-plótenk lóg- 
közelebb — mint velünk kózdjk — be- 
veZxtí»a Jfasdéj-e. A rte/.vények utolsó 
osztaléka 30 K. azaz 15% volt, A társa
ság alaptőkéje 10 millió korona. A vál
lalat a 40 év óta lennálló Sohuler Jó- 
zaef céjsből alakult. Budapesti gyártele
pe 3000 négyszögöl területen van Kőbá
nyán. Bécsben is van gyára modernebb 
felszere]<ssel. arujol és német berende- 
zcseel. Export területe a Balkánon kívül 
» távoli Keletre ter.M ki. ozenkivül a 
nyugati államokba is, elsősorban Olasz
országba és Belgiumba exportál.

A Telefongyár Rt, december 6-án ta> 
totta évi rendes közgyűlését, moly elha
tározta. hogy az 1916/1920. üzletévre 40 
korona kifizotessék osztalékul és a rész
vénytőke 10 millió koronára emeltessék 
föl. Minden 7 régi rÓCTírényro két ui 
részvény vehető át. réeavényenkint 500 
koronáért.

4 Király Automobil Rt. december 
19-ér. tartandó rendkívüli közgyűlésén 
fölemeli alaptőkéjét te egyúttal határ 
rcxzni fognak a Budapesti-Újpesti Szálli- 
ttei Rt. (BUSz) beolvadási ajánlata 
fölött.

A Magyar Általános Fatermelö és a 
Fabank közös érdekeltsége. Mint, a 
Hétfői Napló értesül, a Viktória Fa- 
buforgvór & M®gx-aT Általános Faterir.elő 
r.-t. és a Faibank közreműködésével 
25 millió koronára fogja felemelni alap
tőkéjét E tranzakcióval kapcsolatosan a 
Viktória l'abutorgvárita beolvadnak a 
Magyar Általános Fatermelö r,-t. gyön
gyösi, miskolci és vád bútorgyárai. Ax 
Igazgat óságba bekerülnek o Hitelbank, a 
Fahanik a Mundus és a Magyar Általános 
Fatermelő kiküldöttel.

A Goldborger-gyár uj gyáralanitása 
Szombathelyen. Értesülésünk szerint a 
Gokiberger-gyár megszerezte a szombat
helyi Doktor-féle szövőánu-gvárat, ame
lyet jelentékenyen megnagvohlntani fog. 
E tranzakció miatt a GcJdliergcv-gyár 
még e hónapban rendkívül köcimi cst 
fog összéhivni az alwr/tőke újabb fel
emelése végett.

Hamis fogakat 
Briliánst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat
ICdiinlznt régi és modern 
■>v|lvaui olajfestményeket 
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BRILLIÁNST, fiS? erflüS?7** 
horribilis 
úron ve«x Í INGER ékszerhál

RottenbilJer-ufca 24 
Telefon József 62-64
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