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A betétek 20 százalékát zár alá vették
Felszabadult az átutalási- és devizaforgalom - A vasárnap délelőtti értekezlet 

Hegedűs Lóránt nyilatkozata — Mit mondanak a bankvezérek?
,,'Dr. Hegedűs Lóránt ni. kir. pín:- 

Sgyminisrrler,, aláírásával, ma jelent 
meg az első pénzügyi kormányrende
let, amellyel llcgediis Lóránt meg 
akarja kezdeni nz ország pénzügyi 
helyzetének szanálását. A rendelet a 
pénzintézeteknél, részvénytársaságok
nál sZOTetkezcU'knél. valamint bank- 
ügylclekkel foglalkozó cégeknél ellve- 
lyezett

mindennemű betét, pénztárjegy, 
folyószámlái betét, természetben 
elkülönítve őrzött pénzkészletek

nek 20%-át zár alá veszi.
A készpénzletétnél a 20%-os zár alá 
vétel akkor is érvénnyel bír, ha a le
tétben nőm korona értek, hanem kül
földi valuta van.

A 20%-<»t meghaladó összegekről, 
valamint az ezután keletkező kö
vetelésekről a felek szabadon ren

delkezhetnek.
Eszerint tehát attól, hogy e zárolás kö
vetkeztében pénzszűke lesz, efl.yd/tatá
ban nem kell félni, mert a napi forga
lom lebonyolilásárn a szabadon mara
dó 80%-os követelés, valamint az újon
nan keletkező belét- és folyószámla, 
követelések elegendőek A rendelet tu- 
lajdonképppn csak zár alá veszi 20 
százalék erejéig a betéteket és folyó
számlákat. amiből még nem következik 
az, hogy a kormány ebből a 20% hói 
mennyit vesz igénybe és hogyan: téri- 
téssel-e vagy anélkül. Pénzügyi körök
ben elterjedt hírek szerint a zárolás 
célja az. hogy az állam momentán 
pénzügyi szükségletének kielégítésére 
szükséges összegek ilyen utón biztosít
tassanak.

A pénzügyminiszter rendeleti1 szó
szerinti szövegében igy hangzik:

1. §
Magyarország magyar közigaz

gatás alatt álló területen levő 
pé n z i n léz c l e k nél (rés z vén y l á psia- 
ság oknál és szövetkezeteknél), 
valamint oly más cégeknél, ame
lyek a cégjegyzék tartalma sze
rint bankügyletekkel foglalkoz
nak (1908: LVHI. t.-c. 2. §.), 
külföldi pénzintézeteknek Ma 
gyarország magyar közigazgatás 
alatt álló területén levő fiókjai-! 
nál, a ni. kir. postatalkarékpénz-1 
tárnál, úgyszintén az Osztrák-1 
Magyar Banknál takarékbetét! 
könyv ellenében és pénztárje
gyekre elhelyezett összegek, az 
Osztrák-Magyar Bank giroszám- 
láján elhelyezeti összegeket is 
ideértve, úgyszintén folyószám
lái betétek és természetben elkü
lönítve őrzött készpénzletétek, 
akár magyar koronaértékiben, 
akár más pénznemben helyeztet
tek el és kezeltetnek, a jelen ren
delet hatályba lépésének napján 
fennálló tőkekövetelés összegé
nek 20%-a erejéig zároltatnak.

Jelen rendelet szempontjából 
nem tekintetnek zárolandó köve
teléseknek oly betétek, melyek

akként származtak, hogy magán
fele vagy községek záloglevél, il
letőleg községi kölcsönt vetlek 
igénybe és a kölcsönnek még fel 
nem vett része javukra iratolt.

2. §.
Az 1. §. első bekezdésében fog

lalt rendelkezés nem terjed ki 
külföldi honosoknak és cégeknek 
letétére, illetőleg folyószámlái kö
veteléseire vagy őrzési letétéire. 
A pénzügyminiszter azonban ez 
említett rendelkezés hatályát ren
delettel kiterjesztheti egyes kül
földi államok alattvalóira, ide
értve a kereskedelmi cégeket is, 
amely államokat a pénzügymi
niszter rendelete külön megjelöl.

3. §.
Az, aki a jelen rendeletben fog

lalt rendelkezéseket megszegi 
vagy kijátssza, jövedéki kihágást 
követ el és a cselekmény tárgyául 
szolgáló érték kétszeresének 
megfelelő pénzbüntetéssel bün- 
tettetik.

4. §.
Fel hatalmazta tik a pénzügy- 

miniszter, hogv ezen rendelt 
végrehajtásáról gondoskodjék és 
egyúttal mind az átutalási, mind 
a deviza forgalmat szabályozza, 
az idevonatkozó minisztériumi 
rendeleteket módosíthassa, ille
tőleg hatályon kivül helyezhesse.

5. §.
E rendelet kihirdetésének nap

ján lép életbe.
Budapest, 1920. évi december 

hó 18 án.
Gróf Teleki Pál s. k.. 
m. kir. minisz'lerel'uök.

Retorzió a cseh-szlovákokkal 
szemben

A zár alá vétel nem vonatkozik 
külföldi államok alattvalóinak vagy 
külföldi kereskedelmi cégeknek lele
teire, folyószámla-követeléseire és 
készpénzletétéire. Csupán a csehszlo
vák felek betétei folyószámla-követelé
sei és készpénzletétéi esnek 20%-os 
zár alá, mindaddig, amiig Magyarország 
és Csoh-Szlovák'ia egy ujabb megálla
podásra nem jutnak. Ennek az intéz
kedésnek részünkről tulajdonképpen 
retorziás jellege van, amennyiben a zá
rolás azért történt, mert Csc/i-Sz/oimí- 
t/a n vagyonadó behajlásánál nem res
pektálta a magyar érdekeket.

December 19.

A mcgrögzilési nap, amelyről a ban
koknak kimutatási kell készíteniük, 
december 10-ikc, azaz vasárnap.

Holnaptól, awu. hétfőtől kezdve 
tehát s bankok csak a betétek, 
folyószámlák, kés?p*nBlí'tétcl’ 80 

,%-iít folyósíthatják.

i viszont január 15-ig a pénzügynünisz-1
■ tóriumba felterjesztést kell küldeniük
a december 19-ik napján fennálló be- ; 

I tétekről és bármely cinien elhelyezett. 
összegekről. Érdekes, hogy amíg a ren
delet a külföldiek vagyonát érintetle
nül hagyja, addig a bankoka! mégis 
arra kötelezi, hogy kimutatást készítsen 
a külföldi honosok, illetőleg Magyar
ország idegen közigazgatás alatl álló 
területein községi illetőséggel biró la
kosoknak és az ott levő cégeknek tulaj- 

i dónál alkotó betétekről.
Az az összeg, amelyet az állam a le- 

I foglalt 20%-ból igénybe akar venni a 
tart összegéhez képest

progresszív lesz

és ezért a bankoknak külön kell ki- 
I mutatást készi’eniök az 1000 koronán 
I aluli, a 10.000 koronát. 50.000 koro- 
I nát, 100.000 koronát meg nem haladó 
és ennél nagyobb betétekről. Hetükre, 
jeligére vagy más megjelöléssel heiett 
összegeket belföldi betétnek, illetőleg 
követelésnek kell tekinteni. A pénzfor
galmat mindn esetre meg fogja köny- • 
nyi’eni, hogy a pénzintézeteknek egy- ; 

I másnál vagy az Osztrák-Magyar Bank- | 
nál, vagy a Postatakarékpénztárnál el- 

' helijezett betétei és követelései nem cs- 
I nek zár alá.

Szabad a deviza- és az átuta
lási forgalom

I
I Kínos intézkedése a rendeletnek az 
lő. > amely az átutalási és deviza-fór- 
; ga!m.:' teljesen fölszabadítja. A nem , 
zárolt összegekről a belföldi felek és a

! külföldiek is szabadon rendelkezhet- ; 
I nek és aduból külföldi számlára átuta- 
| lásokat szabadon teljesíthetnek Ez
■ annyit jelent, hogy az eddigi kormány
rendelet, amely az átutalásokat s kor-

: látozla, 

i a híres Szende Pál-félc rendelet 
végre hatályát veszítette.

I A deviza-forgalom teljes fölszabadítá
sa pedig az' jelenti, hogy a pénzügy-

, miniszter a kereskedelem szabad moz- < 
| gását mindenképpen lehetővé akarja 
tenni, de jelentheti azt is. hogv a spe- ; 
kulációtól és a magánvállalkozástól ■ 
inkább várja a magyar korona árfolya- ' 
mának megjavillását, mint a költséges 
állami akcióktól.

A tőzsde és a pénzpiac
I A tőzsde és a bankok mai zárlata 
1 követkéz!ében tiszta helyzet tulajdon

képpen még nem alakult ki, bár a ren 
delet egészen kfogáslalan szövegezése 
nem zavaros és nem kétséges. Tőzsdei 
körökben megnyugtatónak tartják a 
rendelkezést és az a vélemény, hogy a 
zárolásból kifolyólag pénzszűke egy- . 
általában nem lesz, legfeljebb talán át
menetileg mutatkozik egy kis tartóz
kodás. Ami n tőzsdei kurzusokat illeti, 
arra vonatkozólag az a nézel, hogy 
mindenki tartani fogja az értékpapír- i 
jut, mert a pénzügyi programm küsző ; 
bűn álló intézkedése mialt mindenki ; 
inkább értékpapírokban tartja a pén-

I zél. mint készpénzben. A mai kávéházi 
I forgalomban különben teljes tartózko* I

dús volt észlelhető. Árfolyamokról nem 
lehetett hallani, azonban általában bi
zakodás jellemezte a hangulatot. Fana
tikusan bíznak az emberek Hegedűs 
pénzügyi képességeiben és abban, hogy 
mindezek az operációs beavatkozások 
gyorsan fognak végbemenni és oly mó- 
dón, hogy azokat a gazdasági élet vér
keringése a szervezel komoly’ megráz
kódtatása nélkül el hídja majd viselni. 
A valutásokat a rendciet nem érinti, 
mert csak kevés olyan valutás van, 
aki valamilyen letétben helyezte el va
lutáját. ‘Természetszerűleg nagy örö 
inét okozott a deviza-piac és az .átuta
lási forgalom teljes fölszabadítása. 
Ami a mai piacot illet, csak néhány 
megijedt kis ember adott el kisebb té
tel dollárt és márkát, úgy hogy ezek a 
kurzusok nem is lehetnek mérvadók.

A vasárnap déieiö.ti 
értekezlet

Hegedűs Löriini pénzügyminiszter 
elnökletével ma délelőtt nagyfonlossá- 
gu értekezlet volt a pénzügyminiszté
riumban. Az értekezletre meghívót 
kaptak az összes volt pénzügyminisz
terek, továbbá néhány pénzügyi kapa
citás. .Megjelentek az értekezleten P >- 
povics Sándor, Lukács László. Telest- 
ku Sándor. Grünn János volt pénzügy
miniszterek. Wckerle betegsége miatt 
nem vehetett részt az értekezleten. A 
bankigazgatók közül: í/tnezp Leó, lm 'r 
Ullmann Adolf. Walder Gyula Felln-r 
Frigyes. Fleissig Sándor. Horváth Li- 
pót. báró Madarassy-Beek Morcéi vet
lek részt az értekezleten. Ott voltak 
még Rubinek Gvuta. Fenyő Miksa, 
Schóber, Vértessi, Kállay Tibor állam
titkárok is

Az értekezleten min tvnekelőll Popo- 
vics Sándor melegen üdvözölte Hege
dűs bórán ot és megelégedései fejezte 
ki az uj rendelet fölött. Ezután Telest- 
ky szólalt föl. rámiitalot' arra hogv 
ő a nagy vagyonadó mellett van ugtpin. 
de azéit támogatja Hegedűs Porán; ki
bontakozási munkáiéit. Majd Lánczy 
Leó intézett Hegedűs Lórán'hoz kér
déseket. hogy az államháztartás egyen
súlyát miképpen látja biz'osilva. He
gedűs erre röviden válaszolt és kije
lentette, hogy a fősulvt a forgalmi 
adókra fekle'i. Majd báró Ullmann 
Adolf szólalt föl és mindenben helye
selte Hegedűs Lóránt intézkedéseit, 
csupán azt kérte, hogy a pénzt teljes 
összegben cseréljék ki. Fleissig Sándor 
a nagy vagyonadó ellen szólalt föl és 
mindenben helyeselte Hegedűs tervét. 
Ugyanilyen értelemben szólalt föl Hor
váth Lipót, a Magyar Általános Taka
rékpénztár vezérigazgatója, a nagy va
gyonadó régi, ismert ellenzője. Rámu
tatott arra, hogy a nagy vagyonadó 
olyan, mint a kommunizmus, légüres 
•érben életképesnek látszik, de a való 
életben összeomlik. Kívánta. hogy 
mindenben a legnagyobb szabadságot 
adják, mert a külföldi töke idcözönlésc 
csak ez esetben remélhető. Felszólalt 
még Kállay Tibor pénzügyi állam'it kár 
is, majd végűi Hegedűs Lóránt záró
szavaival véget ért a nagy fontossága 
értekezlet. Hegedűs végül bejelentet^
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hogy a részletes expozéját holnap tart
ja meg a parlament ben.

HegeciUs Lóránt 
nyilatkozata

Beszéltünk Hegedűs Lóránt pénzügy- 
miniszterrel nz uj rendelet rőt A mi- 
nszter többek között a kő vetkező két 
m<»ndot!a:

— A betétekből, folyószámlák
ból és letétekből ma 20% ot vett 
a kormány zár alá. 1000 koronán 
alul aimban visszaadjuk a 20%-

A bankvezérek

Ot A zár alá véli összegnek kulcs- 
szerüen megállapiKandó részi’I az 
állam kártérítés nélkül f öi$?ja igény, 
be venni. Kornélom ogyebként, 
hogy ezzel a rendelettel csak ke
véssé kő'öltem meg a pénzügyi és 
gazdasági életet, mert a progrmn- 
mocu crz. hogy teljes szabadság az 
eflész vonalon, de emellett áz ál
lamkincstár érdekei is teJjes mér
tékben megóvassanak, úgy hogy a 
.szanálás munkája gyorsabb 

1 eredményesebb legyen.

az értekezletről

és

’A Hétfői Napló nrunkatársánuk al- I hívottak kivétel nélkül a javaslatokat 
kalma volt beszélni a délelőtti gyűlés ’ ' ' v! ».
ncháuv résztvevőjével. Nyilatkozataik, 
melyek icrmószetesen nem terje- fthel nek 
ki pozitív részletekre, n következőik:

Báró tnimann Adolf, 
a Hitelbank vezérigazgatója j

— Nagyon sokan vetl'üok részt a; 
tárgyaláson. Tekintélyes számú fölszó. t cí,veucsen 
talaj* is törtéül, meri a javaslatok I nrácvarázs 
minden egyes pontját a legalaposabb j 
biráalt ali vettük. A vita fél tizenegy ' 
köríti kezdődött és két óra után »j#i 
csak végei. A szigorú és komoly bírálat 
■ellenére megállapíthatom, hogy min
denki egyformán nagy lelkesedéssel 
csald akozott a miniszter javaslataihoz.

Lánczy Ixíó, 
a Pesti Magyar Kereskedelmi 

Bank elnöke

Hegedűs Lóránt nagy fontosságú 
ntóz'-.odéseit, melyekkel ar ország g;ir- 
dasúgi talpraállifását igyekszik meg
gyorsítani. a pénzügyi szak férfiak ma 
délelőtti tanácskozásán bntártalon lel- 
katedéssel fogadták. Általános volt 
meggyőzöd.*, hogy Hegedűs javaslatai elmondhatok, ho^y az < 
merész, határozott lépés! Jelentenek a j nénzügyi tekintélyek a 1.

n k .iöuek. akit a; utalunk Mkínii^ Amerika kiutasí tja 
talajon simán dolgozhatnak. Azok _ • •• j <

:.........ányt követeim, akik- a szovjetkovetetkezd ek, erős kormá „. ,
nek mi nagyon erősek voltunk. Mi. 
a gyengék, helyt adtunk az erőseknek, 
de Üt állunk mögül lük, hogy csak a mi

Bécs, december 19,
Ww... — „-r,,______ ___ A tegu.'.:óbbi washingtoni hírek szó

útjainkon* járhassanak’. Nem fog síké- ; riut a kormány elhatározta Morcon, a 
rülni, hogy klikkek csinálpuutk poliü- szovjet kormány amerikai követének 
kát. Itt minden vagyon, ínnden pozi- i kiutasítását. Az. amerikai munkaügyi! 

dolgozó keresztén vek nek fog miniszter közM, hogy azért ittoaitják ki 
juini. xve beszéljünk személyi kerdé- 'Martont, mert olyan szerveaethez Jár. 
srkrő!. mert a mull volt a személyi di- tozik, amely

ció a c o . .
jutni. Ne beszéljünk személyi kerde-

n ászt iák harctere és ez hozta a forra
dalmai' is. Sok szerencséi káván a kor
mánynak.

Az uj kormány nevében Tomcsányi 
Vilmos Pál miniszter monda t köszö
netét és a párt összetart ás áru ürite! te 
poharát Nagyatádi Szabó István el
mondta. hogy a mos! távozó miniszte
rek mo^l távoznak előszűr, ö már több
ször távozott és ilyenkor mindig haza
ment szántani. (Rubinek Gyula: Hova | 
meniek én szán'aniV) A kommün után | 
ÍS mf’glsunu-tiji •"*'«■'»'**•• íj
csán buktattak meg és én mégis Össze- ; ,t 
csán buktattak meg. És éa mégis össze- J 
fogtam azokkal, akik kibuktál a>k. Azt 
tartja, nincs olyan bukás, amelyixR ne 
lenne földámadás. Aki miniszter lesz

kisérték, legjobb bizonyi'éka annak, 
hogy ar. eredmény nem fog elmaradni.

Waliler Gyula,
a Pesti Hazai Első Takarék

pénztár vezérigazgatója
A mai nixgibesrólésekröl -— saj

nos —érdemben nem nyilaiké.;-halom.
IA javasolok előadása és heíiltitúán

ff nyes volt, nem’.ülönben a 
magyarázatok is, mellyel a miniszter 
a szöveget kísérte. A jnvn.dnt lényegé
ről még akkor sem nyilatkozhatnék, ha 

j a miniszter ur a titoktartásra nem kő- ;
j telezett volna, mert ezek nem olyanok, ' az meg is lóg bukni.
amelyekről első hallásra komoly birá-1 ____ _
latoi tehet mondani. Ezeket jól át kell [ aprósággal bizonyította, hogy keltemet- 
gondolni, lm az ember őszinte véle- lenfcedtek neki a császári hadseregben. 
ményí akar mondani róluk. ; Egyszer egy generális azt kérdezte íőle,

Fcllae. Frigyes dr., eVij. tunár \ rokona-e az « Sréter, aki 1848-ban a
. ... .. Nádasdy huszárokat hazakommamli-

r az amerikai kormány* 
rendszert akarja megdönteni.

Tizennégy milliárd 
az olaszok deficitje

Róma, december
(Stcfani.) Madu pénnügjTninásialer a 

pénzügyi bizottságban a köllségyctúsá 
clüiráuyzai tárgyalása soriin kijelen
tette, hogy az ez év junius elsején ti-> 

. v.„.. ...... -- - _— ' zennégif milliárdra becsalt deficit vaku
'bukhum mar. Mondhatom, far- kevese|>b lcsz Gioiitti minisz*

•erelnök hangozlal'lw. hogy a defleitei 
fdkozatosnn én föl / a kenyértör.vénis 
kivitelétől várható jövedelemmel kí 
tehet majd egycnlitejii. Luzzatti kér 
désére a miniszterelnök kijel-emtette, 
hogy a kormány nem SAÍndí^kozrk uj 
váln'izt.isokat kiirni. (M. T. 1.)Ezután Sréter Islván beszéli és több

. . , INHOiaSUV llUSZiUTWWUA konferencia lényegére. nem nyilat- . . nnd feJell A íegközeicbhi
éhalom, mert a miniszter az összes «,♦ teHk h<>- nm értek

l’ i semmihez. (Rubinek Gyula: Most Is be- 
J l irta valaki.) Most vége az Időnek, mi.

kozhatom, mert a minisz e.r az *.^«.*.« 
résztvevőknek szavát vette, hogy hol- 
napig, amikor a parlamenti ülésén tar-

; minősítésben azt írták be: nem értek

j irta valaki.) Most vége az Időnek, mi- 
i kor a magyar embereket az ágyú csöve 

“ f távozha-

1 ‘ . .... . , . 1 jt I iriQ VO'.llKl.' *WV3« ar‘ ‘[ tamte exixmjóba-n mindenre l.íwe M ro embereket » i
I senkinek emli. I áí]ilot Ak. örülök, hogv

n MM a rtolosró! nem teszünk. Annyt , g hads,
elmondhatok, hogy az csszes le.envoR, ..... fl,.

Botrány
a cseh parlamentijén 

Némát és cseh képviselek 
eerekeútek

Becs, december 19«
(A M. T. I. magánjelentése.) A Neues 

Wiener Journal jelenti Prágából: Al---------------- rv.M... * ..
................... hadsereg még ■ múlt Aife) a magánvasurtak államositá- 

z>- van altOl, amikor azt mondhat, j sóról szóló silu során viharos jeleneleUösszes ie;env(NP: . . ., f | messzi- .............—, -
. . legmeicgeim to- . v a miénk. A kondottieriket1 voltak a nemzetgyűlésen. .1 német poL

gazi'nsáffi rekonsteuke-M terén, hogy öt gadtatósban részesítettek Hegedűs I ' £ magyat katona a világ i núri kéfívisMk ököllel » ~>rf.
nemes nninWjflian okvetfei bám<«elni; ránt terveit és annak khi'etében a lég. | eJlliwrCi'ha tudjuk csepegtet- ! íödc'.t. n, hwil a esel

t verték a vad-* 
... ...... .............. , 'ü szónokok nem

ni á nemzeti önérzetet. Él kell távoli- ' ludlúk mrqirt.tni mauuhit. Hal notf. 
i tani az idaenMl ideszakadi koiijunk- födelet ezítzuzlak. A <-m-Ii képviselőid 

J ki akarták ragadni a padfödelckct a né- 
I .. ...................................................................................• metek keséből. Emiatt verekedés lá->| Srétrr beszedet ftllrengelö tapssal fo- kOzöllBk Mikor a verekw|ö kérw

• — i emelvényhez értek* 
Tomasck elnök fölriuszk/lta a fegwercá 
őrségét, de az őrség tagjait a dühömből 
képaisolők kiluszkolták a teremből. Aa 
elnök kénytelen volt az ülést félbeszaM 
kitani. Az ülés útból való megnyitása 
ütőn az elnök kijelentette, hogv JiizkjI 
........................................................ ülésről kW

keltene még abban az esetiben is, ha í messzebbmenő támogatásukiól biztosi-P _ ____________
az eredmény kétségesnek látszanék, tottek. Igazán csak Prattiláltounk H*' “ szétzúzlak.
mert ez ae ország legszentebb érdeke I Magyarországnak, hogy ilyen pénzügy-i k’ o,fQr,ÓV
Az az őszinte helyeslés, mellyel a meg- miniszterhez jutott.

VocsoFíKr o
mlnlszievefe tisztelőiére

HublneS, Mallír, JVagyatáűi Sxafó, 
és Tomcsdnyt besMt
—• A Hétfői Napló tudósítójától —

Ma este a kormánypárt helyiségében i madás. Hogy ezen a 
vacsorát rendeztek a kormányból ki- Ja másvilágon, azt nem 
maradt volt r' ' ' ’ ‘ „  ____ ______ ___ —
akik közül Rubinek Gyula, llaller Isi- jössze bennünk?!, de az uj Kossuth l.a- 
ván, Sréter István és sokorópálkai, jóst ő mm nevezte meg. És tényleg az 
Szabó István jelentek meg. C.XI voltak I a helyzet, hogy Kossuth Lajosunk 
az uj kormány tagjai is Telekit gréd \ hiányzik. 11a volna, akikor ki tudnánk 
miniszterelnök vezetésével, valamint j gázolni a del'etizmusiiűl. Mert a defe- 
igen sok képviselő is. | lirmus igenis itt kiseri közöttünk. A

A .,kimaradnttek“-a1 Négyesig túsz- j
ló köszöntötte. A még mindig forrongó ‘ a a /,crnzefáyü-

világon-e vagy 
- - ------ lobét l’U.hii, A

miniszterek tiszteletére-, | szónok a múlt nagyjaívat hasonlilotí 
..Mól. tlirll.ll. Tc-1. Al'U.A k •“< n.1. ..   • .1 »

A „kimaradnltak'bat Négycssy Lász- i 
ki köszöntötte. A még mindig forrongó ; 
világot okolja a folytonos kormány-' 
válságokért. A kimaradóinak mint mi | 
niszlerok megbukhattak, de mint pnli- 
ikusok és emberek nem. Amikor Bit- 
binck nevét említi, tomboló taps tör ki. 
Rubinekei a nagy Széchenyi követőjét- i 
nek tekinti. Haller, aki az összeomlás j 
után a keresztény irányzatot diadalra 
vitte, önzetlenül félreállott.

majd nagy derültséget váltott vifH>jdk az ejnöki
• jkor Rubinek Gyula oda kiáltotta romo,J clnük Kki, mik*** —

a volt miniszternek:
— No, te legalább világosan meg- 

mondtad, hogy miért buktál meg.

yaarT-y,-' «^>w*M^wr*«^*****'****,**w*

_ _ r , ■ » ■ mm és Knirsch képviselőket tíz ülésről ki^
MtílirOm GVI TGQynaZra | zárják. A német polgáriak erre a kW

ítéltek egy ügyvédet
— A Hétfői Napló tud ősit ójától. —

Lukács Jenő gy<>gymerész ellen el
járást indilotak amiaitt, mert a nale 
megejtett vizsgálat -során fájöJtelc, 
hogy a chininponban eukorpor is van, 
A gyógyiszerész dr. illés Ármin ügyvevk 
hez fordult mull óv végén jogsegélyért, 
aki a védelomért 1000 -korona honarú- 
rhunot kért. Ezt az összeget le is 
fizclte Ijukács Jenő. Napokkal később

zárt képviselőkkel együtt elHW 
sóztak a teremből és kijelentették, hog^ 
csak velük együtt fognak visszatérni

'*; lés minden jognak a forrása. Amikor 1 az ügyvéd magúihoz rendelte Lukácsot,
egyesek, vagy a törvényhatóságok ezt 
tagadásba veszik, ez a legtisztább defe- 
lizmus. Ma, amikor a legsúlyosabb 
megpróbáltatások várnak a nemzetre, 

: amikor a tavasszal uj felfordulás fe- 
nyeget, amikor nekünk óriási szerep 
mg jutni, akkor nekünk a legszorosab- 

Méltatta hön kcl1 e«.Vilt:inniködinünk. .Megrójja, 
, . ... . c , . . . . bog.v amikor \alaki egy fejjel kiemel-sokorApAlfcn SzaN. htvai. ékesszola-...!, | kKli.k 

majd a csizmás miniszterek érdemeiről ;................
szólott, akik közül nagyatádi Szabói , 
Deák Ferenchez hasonlítja. Srél'er Isi-1 
vén (Hoss.a i'anó lelkes éljenzés.) Zrí
nyi Miklósa emtekczteli. Korányinak.' 
aki nincs ili, Krisztusnak kelleit volna ’• 
lennie, hogy feladatát meg tudja ol-• 
danl. Blcyer Jakab nemzeiségi politika ................
ját n<m helyeselte, de m ltánvolja, nölkülöxhetetlen

akinek art mondta, hogy az ügy ran- 
dezvséhez pénz. keli, mert u magas •’» 
előkelő összeköttetéseit akarja ügy# 
bt.p fölhasználni. Iflöbb 25.00;) körö
né’ kért, de később 17.000 koronát is 
elfogadott. Ukyanez időben baja tá
madt a halóságokkal Blau Gézúnaik, 
aki bolsevista bűncselekmények gya
núin alapján lett le’nrtózlwtva. Blau

Incidens 
a német biécdalomgyülésén 
az internált oroszok miatt

Berlin, december IflL'
A birodalmi gyűlésen tegnap Isméd 

kormányválságról xzóló hírek terjedtek 
el. amelyeket az okozott, hogy tega'.ap 
az internf'flt oroszokra vonatkozó vita 
során Wirlh pénzügyminiszter a németi 
néppárt ellen foglalt állást* mire ez a 
párt: tüntetőén kivonult a iterembölt 
Az inaidéra* azonban elintézettnek t* 
kirthhetö, mert a német néppárt ’ki.io 
leintette, hogy a Peremiből való kivonu^ 
hvsa nőm akart a miniszter ellen irá-. 
nyúló tüntetés lenni. >

l«xiík a tömegMÍ, wFpeltaigórre át--lr- IHÍs Aimint hiíta 
litják. Ez nem keresztény erkölcs, ez m.cK a védelemmel. Amikor az ügy az 
a lionkolyhintők munkája. Nem tud < j i Ügyésziséghez* kcrülP dr. Illés Blau esti* 
cselét, hogy lemondoltakal ünnepeitek hídjának azt mondta, hogydolog nu- 

volna, cte ez azt jelenti, hogy a part 
nem hódol be az uj bálványoknak.

Sokorópátkai Szabó István azt bizo- ez összeggel a 
•■**• í nyitotta, hogy a kisgazdanüniszt 'riumra megvesztegeti.

.. ............... . ......szükség van. Fáu 20.000 koronát.
hogy még az októl-eri fórra ■■.doni ide- Gvula faJsrólnlftxa után Haller István hogy az ügj vód félrevezette őket és 
.. . .... ... . _.• . l—! —1: «t l.l! Jl» e«- . . . ... __ ii.un. Ili A. i4

n kor- is tartózte'ttak.
A budapesti büntető törvényszékim 

a kormányban, aki velünk lelt volna a dr. Nedectky Géza tábtahiró elnöudésé. 
e\ vei tárgyalták az ügyet és dr. Kováts 

rend- Pó'er kir. ügyész vádbeaxéde ulán dr. 
Ármin ügyvédet három évi

tádjának azt mondta, hogy a dolog na
gyon komoly és csak aképpon 1^’t 

laegtteni. ha pénz áldozatokat hoznak. 
120.000 koronát kén arra a célra, hogy 

referens kir, ügyészi 
Blauék át is adták a 

Később rájöttek arra,

nBNXlSSJMVeE
XX‘;.SIINURUN 
Napkeleti tSrtöMt 6 felvonásUn. Elhalások: 5, 
í’47, 1/49 órakor Vasár- é» ünnepnap: 1/24. 5, 

3/47, 1/49 órakor 

j.kt kitűzött nemzetiségi poiiltláHit Mr- 1(| beszédei. Mi a aviiit«>fot'liáz-, fiUjrimrteHík dr. Illés Ármint, akit le
;;.™. ‘ V 8r-st ......... ■ ■ . —•*-’■
Imre IwlóUun feladata körül végzőit i mányra. 
uiunkújál lüéltallu. c ’ _

Ezután Rubinek Gyula sxólott. Ez | yyüjrtibcn. Akkor nz volt a h«lyze
•t üniíepk* — mondta — halotti lor,' hogy hnt.vzáz rosszul fölszerelt rcr.c . „ „
a búcsúz ató besz-d Is szép volt, de őrünkkel sromben kétszárezer felfagy- illés .•.................. ..

volt benmr hogy még lesi, jeitá-1 yarzett uumkás állott. Most más emi/e- fegghúzra ilóltók eá

fusau megtartotta. 'égül • VI kerültünk - mondta
Ma útónban már senki sincs

nyakkendőig
tv. kér., Kígyó-utca a. adun és V. 
kér., Deák Ferenc-titca 14, sz., nagy 

nvakkendd-vásár!
I Férfiingeit, hálőingelt, flanelt pyja- 
I masak, kiMlögomb-ktízleuk. zseb- I kendék, sétabotok, rarfömök, stb.
AriWztt 8 K bcküklíac ellenében. Nyak
kendők nagyban Kígyó u. OaMtilnkbon
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Hiszek egy Istenben, hiszok egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban. 
Hiszek Magyarország feltámadásában!

(Ámen,

hírek

Madarász százados mentőtanui 
A bünpör vasárnapi tárgyalása

— A Hétfői Napló tudósttójától —

Az ügyvédi kamara rendkívüli 
közgyűlése. A Budapesti Ügyvédi Ka
mara vasárnap délután Dr. Pap Jó
zsef elnöklőié alatt rendkívüli közgyű
lést tortolt, amelynek tárgya az 1920— ; 
22. évekre a Székesfőváros Törvényha- , 
lósága terű leién alakuló adófölszólaiai- 
Lísi bizottságok mindegyikébe egy ren
des és egy póttag megválasztása volt. 
A választás eredménye a következő: I. 
kerületi rendes tag UMmann Lajos, 
II. kerületi Vadász Manó, III. kerületi 
í'itlöp György, IV. kerületi Tóth De
zső, V. kerületi Török Gyük*, VI. ke- 
riilcli Havas Károly és Mészöly Imre,
VII. kerületi Nemes Alfréd és Szekeres 
István, VIII. kerületi Planer László, 
IX. kerületi Keöncs Boldizsár és X. 
kerület rendes tag Farkas Zoltán.

— Amerika még nem döntött a le- • 
tegyverezósröl. A „Chicago Tnbuno'* | 
••u.s'hingtoni híradás szerint Daniels ton- 
.■crészeti állam titkár a kémisetöhnz ha
ditengerészeti bizottsága elölt kijelentette, 
hogy amennyiben az Egyesült Államok 
nem csatlakoznának a népszövetséghez, 
ugil Harding elnök nemzetközi értekezlet 
tét hit' egybe a lefegyverzés ügyének tár- 
(Platósára. Mielőtt általános megállapodás 
1 .rténik, nem mondhat le az Egyesült i 
Államok kormánya arról, hogy flottáját 1 
fejlessze.

— Silovioa az uj horvát bán. Belgrád
iéi jo’uitik: A hu." ?z’ú* kormány a lég I 
utóbbi véres . jeménvekkel kapcsolatból, 
nme vek a horvátországi zavargások ab I 
kaiméval lejanzódtak, lényeges változta
tásokat eszközöl! a horvát nép kormánv- | 
•zásában. Lagina eddigi horvát bánt Ól- 
látóiét fölmentette és helyébe Silovia j 
büntetőjogi tanárt neverte H horvát , 
bánná.

— A Népszövetség Táróülése. A nép- { 
szövetségi gyűlés tegnapi záróü lésén ' 
elfogadta Cecil indítványát a nemzőt-' 
közi jog törvényhefogtalásónak elhac
Osztásáról. Azzal az indít ványnyul 
kapcsolatiban, hogy a tanács minél 
előbb vizsgálja meg, milyen eszközök
kel lehetne a népszövclség erkölcsi te
kintélyét a gyermeksegi'lő akció szolgá
latába állítani. Lcudon (Hollandia) 
szemléltető előadást 'tartott a háború* : 
tói sújtott országok ínségéről Alim' 
i.Ujzéliand) bejelentetnie* hogy hazája a ■ 
gyermekjogi lésre 50.000 fontot adott.. 
Huysmans elnök záróbeszédében össze- 
foglalta a rvütós munkájának eredmé. 
nyél, kijelentvén, hogy a népszövetség 
összes tagjai kiállo-Uák a próbát. A vié- 
lágbóko biztosítására irányuló toválxbi 
munkásságnak nincs akadálya. Hy* 
mans beszédét nagy tetszéssel fogad
ták.

—- A Tisza-ügy, A budapesti büntotö-1 
’ örvény szék vádtanácsa ina folytatta a j 
údlottuik által az ügyészséj: vádirata 

1 Ilon benyújtott lei fogások felott a tár
gyalást. A szombat délelőtti tárgyalást 
i'vnyes László vádlottnak előtorjosztéso 

glalta le. aki délután 3 óráig beszélt, 
előadását, illetve védezeését nem fe- 

ezte be. A mai tárgyaláson folytatja 
(fogásainak felsorolását. A vádtanács 

a Tisza-féle bűnügyben döntését való- 
-zinüleg csütörtökön hirdeti ki.

— Britanniátok. A budapesti kir. 
ügvésaség S tanya Lajos, Brauner Béla 
*v Székely János Britanniád egyének 
lleu zsarolás 'büntette címén vizsgálat 

’s vizsgálati fogság elrendelését indit- 
vánvozta a vizsffátóMró előtt amiatt, 
mart Skorovszku Manó oukorikukeres- 
Imdőt fenyegetéssel arra kénvszeritet- 
lék, hogv az üzletét 2000 koronáért 
iidla el nekik. A vétel létrejötte után 

1 cukor kereskedőt bevitték a Britan
niába. ahol alaposan elverték. A vizs- 
-útóblró helyt adott nz ügyészség Indít
ványán:: k

— Jóvátétell bizottság jön Eszter
gomba. Esztergomból jelentik: Meg
bízható helyről nyert értesülés szertárt 
a szerdal nap folyamán ánfánt jóváté> 
leli bizottság fog érkezni a városba. 
A potoármesler meglette a saüíkséges 
•ntéri^d&ekel a misszió fogadására és 
*xáüáwlá*ára,

Á hadoszlúlyhrósúg vasárnap foly- [ 
tattá Liszkay százados hadbíró vezető-! 
sévél Madarász György százados bűn-! 
pőrében a tanúkihallgatásokat.

Kalzián János főesperos gyermek- 1 
kora óla ismeri Madarász századost, i 
hitoklalója volt Szertelen, rendszerbe- i 
len gondolkodású embernek ismeri. I 
Báró Okolicsányi Dezsőné Huszár Ilo- . 
no festőmü-vÓAznő elmondja, hogy Ma- i 
darász gondolatai mindig akörül forog- i 
tak, hogy az emberek sorsát megja
vítsa. „ Becsűid liszavamat adom, — 
mondotta valJoinásában, — hogy én 
Madarászt mindig csak mini fehérér- 
zehnü embert ismertem.'* Hegedűs! 
Vilmos főhadnagy rendkívül mély: 
gondolkodású embernek ismeri Mada-; 
rász századost. Takáts István tisztbe- > 
lyeltes a vőrilsuralom alatt együtt szol
gált a fronton Madarász századossal. ' 
Kijelenti, hogy Madarász a legénység- i 
tői nagy fegyelmei követett, arról azon
ban nem tud, hogy Madarász a legény
séget kommunizmusra buzdította vol
na.

A következő tanú Mezei István. Kút 
íegy'hárór vezeti a terembe, a Stenczl- 
Nikolényi ügyből kifolyólag tó zenöt V/i 
f egyházra van elítélve. Az elnök kérdé
seire elmondja, hogy elbeszélte Mada
rásznak mindazt, amit az ellenforradal
mi mozgalomról tudott. A Székely had- , 
osztály, amely a román fronton van. ! 
a székesfehérvári ezred, a komáromi' 
tüzérség inln<l készen állott az ellen- • 
forradalomra, röniratokat fognak ki- ( 
bocsa jtani, melyekben felszólít jók a 
munkásokat., hogy ne hagyják magukat 
az orruknál fogva vezetni. A röpcédu
lákat repülőgépekről fogják ledobálni, I 
ugyancsak repülőgépekről fogiák bom
bázni a várost s a gellérthegyi tüzérség 
a perifériákat fogja lőni.

Elnöki Ezt mind közölte Madarász- j 
szál?

Tanú: Igen, de nem mindjárt az első 
alkalommal.

Elnök: Tehát mikor közölte vole?
Tanú: Még aznap délután. Én tÖl> A tárgyalást hétfőn reggel folytatják, 

bet nem mentem az oMenforradalmárok amikor az orvosszakértők terjesztik be 
tájéka felé sem, mert nem akartam' véleményüket.

— Tea-oet a Wransel-hadsereg sebe
sültjei javára. Vasárnap d. u. 5 óra
kor u Gdiért-száHó márványtermében fé
nyesen sikerük tea-estét rendeztek VVron- 
gel-hadscreg sebesülljei javára. A közön
ség soraiban megjelent József főherceg, 
Auguszta ÍÖhercegasszony, Zsófia fíMicr- 
ceguö ÓS József Ferenc főherceg, azoukh 
viil Belitska Sándor tábornok, honvédelmi 
miniszter, Ferdinándu Gvula belügymi
niszter, az orosz-francia és olasz missziók 
tetfiai’ a nemzeti hadsereg számos tosztje. 
Gróf Teleki Pálnó. a ministerehiök fele
sébe volt • háziasszonv és a M, 
Oporahaz művészeinek cleadásrdt a kö- 
nöntóe lelkes ovációban réssesiiette.
_ A Kotúnyl-teslvérek hangver

senye. Vasárnap volt a Vigadóban 
Kotánul NelH. Erzsébet és Sári egvflt- 
les hangversenye. A nutvésziujA ba
rom zongoráin jáíswKnik. Svskiei kon- 
cerljeikai múlott síit ereiken iguzol'lik 
be e.siiinl is művészi já'.étaíkM. A 
nagy számú Waünsfe « legnagyobb eb 
íMnerósael honorálta nnivószelükel.

— Párta és London kttzt megszűnt a 
repülóposta. A Chicago Tribüné jelenti 
Lonrlonliól, hogy decombor lO-áti be
szüntették a London és Pdrís közli re.- 
pülüpoolál és nem is fogják újból meg- 
indítani.

— A Lafontaine-Tánazág felolvasó 
Uléee, A Lafontaine-Társaiűte vasárnap 
iléllöU az uj városháza termében felol
vasó-ülést tartott. Csengem János meg
nyitó eKtadásAban fejtegette, hogy a fia
tal egyesülés a idlmiirodalommal való 
kapcsolatok mélyítésére törekszik, t. kül
földön aikar ániekMkhtat költeni a magyaT 
kultúra Wnt, mert megúntést, megbecsü
lést c9ak tikkor vávhatank a külföldtől, 
ha megisnievleliük ntagunkat. — Vikár 
Béla főtitkár bejelentette, hogv a társáig 
fawxfe ritoaókött ahwü. EmMa néhány

több adalol szolgáltatni. Súghy nlíhány 
nap múlva közölte velem, hogy árulás I 
történt, az ellenforradalmat elárulták 
Rögtön elmen hm Madarászhoz, hogy 
megtudjam tőle, mi történt Madarász 
nagyon meg volt lepve, az egész dolog
ról nem (rudott semmit. Eslc e'nien- 
tünlji Madarászszal Korvln-Klo’m Oltó
hoz s Madarász mindjárt megkérdezte 
tőle, hogy miért történteik a letartózta
tások. Korvin meglepődött s csodálkoz
va kérdezte, hogy honnan tudja ön. a.z*b. 
Majd haragosan kijelentette, hogy 
önöknek az egész ügyhöz semmi kö
zük. Én erről az ügyről, — mondta 
nekünk Korvin-Klein Oltó, — már 
több helyről kaptam jelentést ős figye
lemmel kisérem az egész társaságot 
Legyenek különben nyugton, a letar
tóztatottaknak nem lesz semmi bajuk. 
Korvintól hazafelé menet Madarász ki- 
fojtetite előttem az ellen forradalomról 
való nézetét. Ebből még igen nagy baj 
lesz, —- mondotta nekem, — hiszen 
csupa őre.'len gverek csinálja. Ebből 
nem lesz, más, mint pár száz ember ha
lála. Ha komolyabb akció) volna és 
érett emberek csinálnák, akkor lehetne 
a dologról beszélni, de igy nem. így a 
legokosabb, mielőtt ebbe a zöld dolog- ' 
ba belefognánk, még csirájában elfőj- ■ 
tani az egészet. Egyikünk sem gondolt ’ 
arra, hogy ennek a följelentésnek ilyen 
szomorú vége lesz. A lapokból szerez
tem róla tudomást’, hogy a forradalmi 
törvényszék hat embert halálra ítélt, 
akik kiöziil keltőt ki is végeetek. Ami
kor ezt az újságot megmutattam Ma
darásznak, magából kikelve kiáltotta, 
hogv ez a legnagyobb disznó óság.

Madarász a tanú vallomására ref
lektálva kijelenti, hogy ő az első be
szélgetésüket követő napon kereste Föl 
Mezeit és nem aznap délután. Dr. 
Gerle Sándor ügyvéd az utolsó tanú, 
aki szertelen, axcentrikus, egzallált em
bernek tai-tja Madarászt. Sokat adott 
arra, hogy egyik szélsőségből átcsap
jon a homlokegyenest elfenkeaő szélső
ségbe.

szóban kitért Jean Richmin szereplésére, 
akihez a társaság most nviltlevelet intéz. 
Laczer István dr. előtérie&ztetite azután a 
Je«n Riohcplniiez irt nyílt levét szövegét, 
nietviben « magyarságéi ért sérelmek fel
sorolása után a társaság kifeierót ad an
nak a reiuényének, hogy' a francia nem
zet roko.nérzósét és megliccsiifósét nem 
főniük elveszteni s a trianoni béke reví
ziója' érdekében a francia kultúra nagy
jai szót fognak emelni.

•— A szerbek nem veszik tekintetbe a 
magyar iskolai bizonyítványokat. Sza
badkáról jelentik; A szenb ivözok.^lásügyi 
miniszter legutóbb rendeletét bocsátott ki, 
amelyben utasította a szerb hatóságokat, 
hogy a szabadkai és bafai magyar Iskolát 
bizonyítványokat ne vegyék tekintetbe é* 
tekintsék érvényteleneknk,
~ A parlamenti nyomozó. Woltor 

Mihiilj’ bankbizoiuányos a proletárdik
tatúra idején, mint parlamenti nyomozó 
működött. Különösen a rendőrtisztviso- 
lök ellen dolgozott éa része van dx. 
Diéta Károly főkapitány, Goraioh 
Gyula rondőrfőfelügyelő letartóztatásá
ban is. Az ő közreműködésével kínoz
ták meg a vörösök Novoszilczky Elemér 
rendőrkapitányt, dr. Olasz Sándor és 
Egry Péter Pál rendőr fogalmazókat is, 
akiknek meztelen talpát aeébodrotniiyaí 
bélelt gummibotokkal véresre verték, 
majd arra kónyuzeritotték őket, hogy 
felsebzett lábakkal az érdes kókuez- 
szönyegon járkáljanak. Az egyik rendőr, 
tisztviselőt azzal ie meggyötörték, hogy 
egy pamrvágókóst nyomtak a torkába. 
A budapesti buntetőtörvényszéken dr. 
Elavel Jóasef biró elnöklésével vonták 
felelősségre és dr. Vudy Oszkár kir. 
ügyfez vádbeezéde után Walter Mihályt 
hét évi fogy házra ítélték.

— Pária réMvőte Béca Iránt. A pá
risi Beethoven-ünnepen, amelyet pén
teken esto a Salle Wagramban rendez

tek, Romáin Rolland owndta « m«fp 

nyitó beszédet, amelyet igy fejezett bot 
„Az örömhlninusznak 1920-ben igy/ 
kellene hangzania: Szivembe zárlak, 
szenvedők milliói! Bár hallanák 
éri a himnuszt! Szeretnóin, ha ma este 
ninden országban, ahol Beethoven em
lékét ünnepük, gyűjtést indi'anánalr 
más országok nyomorgó lakosa! sr.A- 
•nára s szeretném, ha Páris példát mu
latna arra a tes'véri támogatásra* 
amely kijár annak a városnak, amely 
írekünk örömet hirdetett és magasztos 
vigasztalást adott. Beethoven. Mozart1 
és Schubert városának: Böcsnek, amely 
hajdan királynője volt a városoknak, 
kacagón és boldogan gyönyörűségében, 
most megszentelten a maga végteleq1 
szerencsét len ségébenl (MTI. I

— Egy orvosnak ás feleségónok gá» 
halála. A Gregus-utca 10. ezáinu há»’ 
bau lévő lakásukbaai a® elmúlt ájs?4ára' 
gáahlált szenvedett dr. Arányi Vilmoa1 
hatvanesztendőe orvos éa ötvenötével' 
felesége. Érdekes, ho^y a tragikus vé-i 
get ért orvos évek óta tisztviselője volt 
a gázmüveknek, ebebn az alkalmaztatás.: 
bán végezte orvosi tanulmányait ée oee- 
rezto ineg két évvel ezelőtt az orvosi 
diplomát, ’igy, mondhatta.!, annak Ml 

emneik lett az áldozata, amelynek; 
{szolgáljutában áimtt. A két hblttettoíi 
boncolás, végett beszállították a tő^ 
rényszéki orvostani intézetbe.

—■ öngyilkosság, özv. Hegedűs Ki-' 
tolyné háztartásbeli nő, Rózsa-utca 69kj 
szám alatt lévő házion a második emrtíl 
létről leugrott. A mentők életveszélye®' 
állapotban a Rókue-kórtiázba szállított! 
fák. Tettének oka ismeretlen.

Színház és fiimtíjíonsásoKi
* Vígszínház JiarAcsonri hetéáli 

A hattyú dominálja, amely mellett < 
Pletykának jut kiváló helye. Szombat1 
(totaián Mi kelten, vasárnap délután 
Éjjel az erdőn kerül színre.

* A Pear Gypt reprizo a Magyarf
ozinhaz e heti művészi eseménye. AJ 
gyönyörű drámai költemény Grjeg teUj 
<es kísérő zenéjével ezordán. csütörtő* 
kön és szombat este kerül színre, min<W 
aunyisoor hat órai kezdettel. Ma Góthékl 
szerepeltek a nagysikerű ,JfedoTá"-baav 
péntekén, karácsony este, nincs előadói! 
szombaton délután 2% órakor méruékelti 
helyárakal Rákosi Szídi vendágfeUéptóve’1 
az „lda“. szombat este P. Márkus Emi-! 
lia/yal az „Utolsó csók1', vasárnap dél-*' 
után 2 Jé árakor ugyancsak rendee helyei 
arakkal Gótihék felléptével ..Fodorá-“|! 
adják. <

r A Király Színházban minden ette 
Unenbachot játsszák, melynek előadásai 
mindig napokkal előre eladott telt hóJ 
z‘?k.. előtt, a közönné)' ünneplő tupsajl 
között folynak le. Pénteken, kar ácson m 
este, nincs ol&uláa. Jövő vasárnap dálJ 
után 2% órakor mérsékelt hely árak’ 
mellett Várady Ily vendé ^felléptével 
a „Cigánygrófnét“. szombaton délutáni 
2« órakor ugyancsak mérsékelt hely-i 
árak mellett a ..Jánoe vitéz‘‘-t adjálu

* Operák hete lesz a „Váróéi Szia* 
ház“ karácsonyi hete is. Carmen. ZsidónO.] 
Travlala, Rigoletlo, Szevillai borbély 
Faust váltakoznak. Pénteken a wtaháat 
zárva marad.

A Nivt.l.n Mizo.y 150-uar kwüt! 
színre kedden, e hó 21-én u Magyay1 
Színházban, a cimszoropben P. Máricute 
Emíliával, ki ebben a szerepben egésAl 
nagy művészi pályájának egyik le«n** 
gyobb sikerét aratta A töbhi főeurapu 
1>en Törzs. Tamay. Z. Molnár. Rétbe/.! 
Körmendy. Vágó. Sárvay Róad lépnem! 
fel.

* Az Andráeey-uti 8zfnház negyek 
kerü ul műsora, mely wánházszerüsémfe' 
ben úttörője egy újfajta színházi pro 
dukciónak, egyre növekvő tetszésre ta»i 
Iáit. Kökény Ilona. Borosé Géza. Titkom 
Ica, Kabos és Kertész, továbbá a ven«i 
dég Petheő Attila viszik minden Mta 
sikerre Egyed Kottán. Karinthy Jrw I 
gyes, Mihály István és Kabos Gyufa' 
darabjait, tréfáit és a znndoMsi Ömw* 
válogatott nagyhatású taagánMámahal.

* A Qe^rgee Danáin bemutatófa t 
Belvárosi Színházban emlékezetei teesi 
dalmí ás müvéwu eseménye volt a mcw 
zónnak. A közönség a legnagyobb eiLrani 
gadtatáasal élvezte Moliére remekét ab« 
bán a bájos keretben, melyet a fincu 
zene, kedves pásztor jót ék fe mozgalmáé! 
táncok nyújtottak és amelyet a stilo*, 
sós rendezés még minden tekintetbetei 
fokozott. A szombati előadási. Jóceef fflk' 
herceg családjával nézte és élvezte
gig. E hétén, ma. szerdán. ceütortőkuA 
és vasárnap este a Goorgee Dandia/ 
Imldw ite anoM wt. ZSHa M
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lányom “ című vigjátéka, szombat 
délután mérsékelt hel.várakkal a Mario
nettek. vasárnap délután pedig a Tériké 
kerül színre.

* Környei Béla az Apolló Kabaréban 
V héten is folytatja nagysikerű vendég
játékát. Első fellépte alkalmával szűnni 
nem akaró ünnepléssel tüntetett, a kö- 
nönség az illusztris vendég mellett.

{*' A Revü-Szinházban e hét minden 
Bői éjét a nagysikerű Szilveszter elő
adásai töltik l>e. Pénteken, karácsony 
psto nincs előadás. Szombaton és jövő 
vaeárap délután 2,'í órakor mérsékelt 
helyárakakl a Nebántavirág-ot adják 
Honthy Hannával a címszerepben.

• Ábel Gance—Emmy Lynn: Ntobe 
Asszony. Forró színházi hete lesz ez
által is a Royal-Ápollónak. A'bel Gance, 
• Pesten is magasra értékelt tehetségű 
francia rendező rendezésében és Emmy 
Lynn. a tizedik szimfónia diadalmas 
Éva asszonyának közreműködésével, a 
NMm* asszony ci m ü négy fel vonásos 
dráma kend színre, amely megkapó, 
ftöwetlen hálásaival médv innperosdó- 
feat fog kelteni. A tiszta művészet irá- 
ay.ftotta drámát «liJszerű zeneszámok 
kfeérik. Megelőzi ezt Mary falusi ka
landja címen vidám életkép. Marv 
Öíborne-vaí a főszerepben. Az elő
adások köznapoikon 5. '/»! és 8 órakor. 
(Vasárnapon és ünnepnapokon %4, 5, 
&Í7 M B órakor kezdődnek. Jegyek 
IBárdnál is,

* Lengyelvér a legjobb star attrak
ció. Petrovich Sz. és Bojda Juci mii- 
vészi alakításában pereg le a „Corsó“- 
ban c héton EschŰruth világhírű regénye 
O „Lengyelvér". Proczna Janek és a 
gőgös Xénia grófnő izgalmasan érdekes 
romantikus története. A fdmscenáriam 
Pakote József brilliáns tolla alól ke
rült ki, míg a rendezés művészi mun
káját Balogh Béla mesteri kézzel a leg
tökéletesebben végezte. Ezenkívül a 
Gau mont-gyár legújabb produkciója, 
„As élet komédiája" van műsoron. Az 
előadások mától 5. fél 7 rá 8 órakor 
kezdődnek.

* A Cezarina befejező része az Om- 
Dlában. Elérkeztünk Maud Gregaards 
kalandos életének utolsó fejezetéhez. 
Az Omnia e héten hozza színre a Ce- 
sarina! nyolcadik és befejező részéi, a 
Maud Gregaards boszujá-t. A közönség
nek valóban ritka élményben volt ré- • 
szc Joe May hatalmas felépitéáü művé- ' 
ben való gyönyörködése kapcsán s ez i 
a rész, amely a hősnő nagylelkűségét • 
és fonkölt gondolkozása! példázza, 
méltó befejezése a nagy regénvnek. 
Az előadások köznapokon 5, és 
%9 órakor, vasárnapon és ünnepnapo- I 
kon J44, %6, 7 és J49 órakor kezdőd
nek. Jegyek Bárdiról is.

• Az Uránia uj müw*. a Little Fox 
mindennap telt házakat von® az Urá
niába. Az Uránia előadásai mindennap 
5. három negyed 7 és fél 9 órakor kw>- 
dódnak.

• A Mozgókép Otthon ma 5. háromne
gyed 7, egynegyed 9 órakor mutatja be 
ae idény egyik legnagyobb xikort ért 
műsorát „Az álom lovag" cimü öt felvo- 
násos remek film játékot, amely legkivá
lóbb terméke a mozgókén művészetnek. 
Zola Emil erős drámai regénye négy 
felvonásban a műsor másik darabja, 
(amelyben Hesperia myujt kiváltó mü- 
yőni játékot.

* A pénz ördöge n Tivoliban. A Nor- 
íüak-fHinutvár hatalmas attrakcióját. 
A pénz ördögtől játssza e héten a ’rt- 
voli. Nagyszabású mü et, amelyben a . 
liegkiválóbh dán színművészek ex cél- 
M'lnak. Megragadó történet keretélxm i

uzsorás körül folyik a cselekmény. 
Kiecésziti a műsort egv pompás egvfd- 
fWMiásos. Előadások köznaipokon 5. %7 
és 3/<9 ómkor, vasárnapon és ünnep. I 
napokon ^4, 7 ^9 órakor
kezdődnek.

• Színészeknek, színésznőknek és a 
fcÓBönségnek egyaránt a legkedvesebb 
ajándékot udja a ..Színházi Világ" 
gyönyörű 80 oldalas albumot, bal® 
waebbnél-szebb fényképekkel és a lögjo- 
leeebb irók eikekivei. Imént: Jfeltm

(Hró. Scemshtey lakván, Hajé Sándor. 
erkM Imre. Kaeeóih Pongrác. Egyed 

1 Holtán, Mihály Intvén, stb. Ab album i 
faá 16 korona.

TZz MTK. idei első veresége
n vasárnapi labdarugó mérkBiéseH evedminye

Az őszi labdarugó-idény egyik legna
gyobb szenzációja vasárnap délután ke
rült eldöntésre, mikor a híjnok-jelölt 
Magyar Testgyakorlók Köre a második 
helyezett Újpesti Torna-Egylet cfaparóval 
mérkőzött. Páratlan érdeklődés előzte 
meg a szezon döntő mérkőzését és a pa
pírforma ellenére az UTE megérdemelt 
győzelmet aratott az MTK fűtött. Ez voll 
az első vereség, amelyet a bajnokcsapat 
az össze, elszenvedett, jóllehet tizenhat 
ellenfeléi legyőzte.

A többi mérkőzések során a Kispesti 
AC döntetlenül végzett a 33 FC együtte
sével, jóllehet az egész mérkőzés folya
mén döntő fölényben volt a KAC. A fe
rencvárosi Torna-Club könnyen győzte le , 
vasárnap ellenfelét, a BEAC-ot. míg a 
vasárnap második meglepetése a Teréz- j 
városi Torna-Club győzelme volt & Vas- 
és Fémmunkások együttese fölött.

UTE—MTK 1:0 (0:0) Népsziget. Több: 
mint nyolcezer főnyi közönség randiül ki 
n népszigeti pályára, hogy a bajnokság 1 
egyik döntő jellegű mérkőző'ét végig- | 
nézze. A végig rendkívül izgalmas lct'o- ■ 
lyfi.su játékot az UTE meglepetésszerűen. . 
de megérdemelten, némi fölénnyel még- i 
nyerte, jóllehet az MTK teljes csapattal 
állt ki. Az első félidőben az MTK döntő . 
technikai fölényben volt, a Braun, Mól- ! 
nár, Orths.zfirwf a foolballiáték legszebb, 
akcióival szinte elragadtatta a közönsó- . 
get, a kapu elölt azonban góllövések he-1 
Ivett egymásnak passzolták a csatárok a I 
labdát. Vogel hátvédpárnak természete- ■ 
tesen sikerült igy leszerelni a támadókat, ■ 
Egy csatár sem játszott nagy lelkesedéssel 
és meg sem kísérelték a góHövést az UTE ; 
hálója* felé, úgy hogy egyetlen vcszélyes-i 
labdát sem védett Knoll. Kropocsék ; 
azonban több esetben közbelépett védeni, ' 
u.cri Se haller és Priboj az MTK-csiatárok- ' 
k ii ellentétben, kapura lőttek. Az egyetlen ; 
goi a második félidő eleién egv kavaró- ; 
dósból közvetlenül a kapu előtti rúgásból

K0ZGA.ZE.nrAC ■' ként r, 10 millió korona alaptőke niellett 
1,837.069 korona tiszta nyereséget tűidéit

( fel.
( A Schuler József R.-T, részvényeit' e 
I bélen vezette be a tőzsdén a Magyar Le

számítoló és Pénzváltó B:.-nk. A részvé- 
thiptökéiét 30 nvek iránt, dacára- annak, hogy az el- 

mull hét nem nevezhető szilárd tőzsdei

A Merour tőkeemelése. A Mercur
Vúlkoüzroti B.-T. röicmen
millió koronáról 50 millió koronára. Ez _____  ______
ügyben a társaság december 23-án tartja hétnek — élénk érdeklődés mutatkozott, 
rendkívüli közgyűlését.

A Lipótvárosi Takarék ' <~
Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár 
rendkívüli közgyüléáe ethalározta az inté
zet alaptőkéjének 30.000.000 koronáról 
40,000.000 koronára való felemelését. A 
régi részvényesek 5:1 arányban 290 koro
nás árfolyamon kapják az i ’

j A „Herme:. ‘ Magyar Általános Váltó-
• üzlet Részvénytársaság igazgatósága de- 
1 ceniber 18-án tartott ülésél>cn Latzkó Ká
roly igazgatót az ügy vezető-iga agait ói cím
mel ruházta föl, Nádas Lipót, Haber Je
nő. Szemere Jenő és Szőke Jenő igazgató- 

. . ............... helyetteseket igazgatókká. Reraer Márton
- újakat. Az _ és Eang Rezső cégvezetőket igazgatóké- 

Elővételi jog folyó hó 16-tól 22-ig gvakn- í.’1
rolluató.

A Földhit.lbimk tőkeemelése. A Föld- ...........  ,„ucra lloní „z
. TextiHpsT R.4. rés,.Növelnekfőrendiházi tag elnöklete alatt rendkívüli | 

közgyűlést tartott, amelyen dr. Paupera 
Ferenc vezérigazgató javaslatára elhatá
rozta, hogy a bank jelenlegi 30,000.000 
koronát kitevő alaptőkéjét 40,000.000 
koronára emelik föl. A közgyűlési htvtáro- 
rozat értelmében minden öl régi részvény 
egy uj részvény átvételére jogosít. 2500 K 
befizetése ellenében. A részvényesek az elő
vételi jogot 1920 dccemlier 18-tól decem- 
licr 28-ig gyakorolliatiák.

A „Hermw“ Magyar Általános Vál
tóüzlet Részvénytársaság iga®gntxWiga 
folyó hó 18-án báró Ullmann Adolf el
nöklete akit tartott ülésében megállapí
totta az 1919—20. üzlctóvekre egyesítve 
föhálK-tott mérleget, nnslv megfelelő le- 
irások és tartalékolások után 2.670.382.25 
K tiszta nyereséget tüntet föl és elhatá
rozta, hogy a legközelebb egvbehivandó 
közgyűlésnek 6 százalék, illetve 10 száza
lék, összesen 32 K osztalék kifizetését 
fogja javnetfatba hozni. Ugyancsak ezen 
közgyűlésen javasolni fogU az igazgató
ság, hogy az igazgatóság, hogy a rész
vénytársaság alaptőkéje 10 millió koro
náról 30 millió koronára fölemcllcssék.

A Földhitelbank részvényei a tőzsdén. 
A tőzsdetanács ma ülést tartott, tűm elvon 
megengedte a Földhitelbank részvénytár- | 
saróg részvényeinek tőzsdei jegyzését és 
lajstromozását. A részvényeket a Kraus és 
Botbelheim bankárcég fogja a tőzsdére 
— valószinüíeg már hétfőn — bevezetni.

A Vlotória bútorgyár tőkeemelése. A 
Virtortc Bútor- és Fnárugvár B.-tT. de
cember 21-én tartja rendes közgyűlését, 
amelyen felemelj az alaptőkéjét és — te
kintve, ho<y a vállalat az uj Faibank ér
dekkörébe került — u| igazgatóságot vá
laszúnak, beválasztván az igazgatóságba 
• F*bt«A delegáltjait. A mérleg egyéb- ,

es-.tt Priboj révén. A győztes csapat leg
jobb része a kyl hátvéd, a Vogel-testvérek 
voha’k. akik hibátlanul látták cl feláll
tul::.;. Bendkivíil lelkesen játszott a födi- 
zcI-sot is, amely fáradhatatlanul dolgo
zott. A csatár sor legjobb embere Priboj 
volt-

Az MTK cstk az első félidőben játszott 
kielégítően, szünet után, mikor a gólt 
kapták, unottan játszottak.

Khpcsli AC—33 FC. 0:0. Állandó fö- 
iény'ren volt a kispesti együttes, de a csa
tárok sora elhibázta a kedvező helyzete
ket.

TTC—Vas- és fémmunkások 1:0 (0:0). 
Bendkivíil lelkes játékkal két ériékes 
ponthoz jutott vasárnap a TTC. amelynek 
győztes gólját Procenkő rugía.

l'i'C—BEAC 3:1 (0:0). Fölényes győ
zelmet aratott az FTC a több tartalékkal 
játszó BEAC fölött.

Ékszerész—l’TSE 2:0 (1:0). Bíró Iván- 
esica Mihály. Halár-utcai pálya. Döntő jel
legű játék, amelyet az Ékszerészek biz
tosan nyertek.

BSE—ETC 1:1 (1:0). Erzséholfalva. Bíró 
Sziisz II.

KAOE—ELXC 8:0. Pótlólag leiálszvll 
23 perc. A mérkőzésen, mikor múlt héten 
abbamaradt, 5:0 arányban vezetett a 
KAOE.

NSC—VIH. kerületi SC 5:0 (1:0).
Huaigúria-uti pálya. Bíró Kocsis.

A labdarugó bajnokságért vtló niérkő 
zéseket a kedvezőtlen tailaiviszonvok elle
nére Becsben ma r-észben folvtífni r-.lcair 
ták. Mérkőzésit már tegnap a Kupid a 
IF.iC ellen és a Simmerimi a Rudolfshű- 
f/el ellen mondta le. Minthogy & talajvi
szonyok máig nem javultak, a WAF— 
llerta mérkőzésein kívül. amoly 2.7 
arányban végződött a WaF javára, a 
többi mérkőzést mind le kellett mondani. 
(MTI.)

Uj részvények a magánforsalomban. A 
Uanuor Tőzsde értesülése szerint rí Wie- 
ner Commerzialbank piacra hozta az An- 

egy hányndát. A részvények most 850 K 
körül állnak. — Bevezetik a tőzsdére a 
Magyar ölöm árugyár részvényeit is.

A Hungária Egyosült Gőzmalmok R.- 
Társaságnak Kiéin Gyula elnöklésével 
megtartott közgyűlése elhatározta, hogy 
az 1918. és 1919. évi részvénvsze Ivén veket 
egvenkint 30—30 koronával váltja be k 
Magyar Általános Hitelbank utján. Husso 
Elést a közgyűlés az Igazgatóság tagjává, 
nz igazgatóság pedig a-lelnökké választotta 
meg.

A CEZARINA
Vili, része: Maiid Gregaards hosszúja

ömniAbaní
Előadások kezdete naponta 5, M«7 és 'M órakor 
/egyek a színházi pénztárnál és Bárdnál kaphatók

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

Mészáros Glza
és a nagy decemberi műsor. Kezdete este fél 7 órakoj

Fájós lábakra cipdk
PclviIágoaitó irat ingyen éh bérincntvc.

NEMZETI ROYAL 0RFEUN
VII., Erzsébct-körut 31. Telefon: József 121-68
Minden este fél 7 órakor a naoyiierrU decemberi 
varieté mÜ3or: Angelo, Waldors .t John, Margót Cnrry. 
Kignorina Jnlletta és Herendy Manoi-val: CsatogAnyd’a)

A legfinomabb anyagból készül az 

„APARTON, 
-Z1VA k.HÚVBLT

NOVEMBER JENŐ, Bpe«t, II., LBvahám. 22,a.

lfyobe asszony
4 folv. dráma és
Msry falusi kalandja

a RGYAL-
APOLLÉMn

ÁRVERÉS’
Tatiszik L. es Társa i'iíomáuyi 6s szállitAií vúti.i.. 
VI., üyár-utca 1. sz. n. irodnjábun az áliaml ár 
verési csarnoK közreműködésével nyiivmoc á.-' 
verésre kerülnek kedden 21-én, szerdán 22-én csütörtökön 23-án napon az í. . zes raktl,' 
hói nem rendezett és bizományi ingósá-ok- 
Haló, uriszoba, ebédlő, aii"0l bőrgarnitúra sza’ 
longarnltura, berakott Bullbutorok, rolós’ iró 
asztal és könyvszekrény, szignált porcellánok 
herendi étkezokészlet, bronzok ór régiségek viti; 
nek, perzsaszőnyegek, gobelinek, Ehrbár és má« 
zongorák, Arnhcim stb. pénzszekrények, ezüst 
tárgyak, ékszerek, zenélő és többféle óragyüite- 
ménv, hatalmas képtár u. ni. Mednyánszkv Mark 
I.ajos, Katona, Béll.Geigor, Pentclei-Molnór.NagvVllmos 
Dcák-fyner, Bass-fizüle, Eder, Gerhardl, Thai Mór »iú

A pénz ördöge
TIVOLIBAN

Előadások: 5, 3 >7 és *,'49 órakor.

Tflikabátok 
öltönyök 
rövid HSÖnncbckccficH 
városi bundák 
lábzsákok és szfínnetaknrák 
csizma nadrágok és pantalök 
s’vggcli kabátok 
fiú- és leánykaruhák 
férfi-, női és gyermekcipők

nagy választék 
Aeumcnn M. rnhaáruhtfra 
Budapest, IV, Muzcum-Mrut L teám

MOZGÓKÉP-OTTH0H 
Az álomlovag

Zola Emil regénye után
és A zsákmány

Előadások: 5, »/«7 és ih9. órakor 
Pénztár: délelőtt ’ sli—l'»l-ig délután 3 órától

BRILLIÁNST, W«3ía,í
horribilis 4MNC3ER éksxerház
áron vesz VK Rottenbiller-utca 24 

XI Telefon József 52-64

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztök:
Dr. ELEK HUGÓ «« PAJOR MÁTYÁS

„UJSÁGÜZEM" , R.-T. BUDAPEST

lyfi.su

