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A washingtoni konferencia 
megnyitása
Washington, aovembsr 12.

xZi) A lesse relé’i konferenciát 
i iiákoT nyitották meg. Elsőnek fiz 
' a francia delegáció lépett a tár.
I^álóíterembe, amelyet aztán a többi ha. 
falom képviselői követtek. Lepi tol sóvak 

'ni amerikai delegáció érkezett Hughes ál. 
Jamát'kár vezetésével, Hngshes jobbján 
Root és Underwood foglalt helyet, tőlük 
'.jobbra a francia és a japán delngétusok 
‘ültek, az emeri’któ dr legátusok elé j>edi^ 
thosszában as angol és olasz képviselők 
‘telepedtek le.

t patkoalaku asztal többi helyét a ki. 
■np, belga, hoHamii és portugál küldött.

• ség foglalta el. Féltizenegy óra előtt llar. 
•hng elnök megjelent a tárgyalóteremben,

• ̂ ol hangosan údvönőlfék. Elnökké. Hu. 
;gb€3 választották, aki Hirdúigoak adta 
.meg a szólás jogát. H-irding beszédét is- 
.metelten taps és hc-Iye.dés szakította meg. 
■‘A kongresszus lakjai, akik az elnökk'l
szemben levő karzaton foglaltak hely"’, 

'hosszantartó helyfogadták a be. 
szódét. Ezután Hughes kijelentette, hogy 

francia és angol nyelv Je3Z a konferm* 
‘da hivatalos tárgyaló nyelve. Rriaud kö. 
szünetet mondott ezért az intézkedésért.

konferencia, folytatását ezután keddrs, 
déjelőtü tizenegy órára halasztott fck.

JVsshingkm. november 13.
(Havas.) A leszerelési konferencia 

[inai iilésfer Hughes bcszúde után meg- 
ulekhották n leszerelési bizottságot, 
amely nek tag iái az öt nag\hatalom de- 
iegeációinak főnökei, valamint a csen- 
\ies-tengeri kérdések szakértőiként a 
többi né.gv hatalom vezető delegátusai. 
A bizottság megalakulása után fíriand 
■francia miniszterelnök szólalt töl ás 
kijelentette, hogy Franciaországot 
'még mindig veszély fenyegeti szomszé- 
ilai részéről. Ennek ellenére is Fran
ciaország egész akarattal cs tiszta szív 
ÍjöI együtt akar működni a konferen
cián azirányban, hogy miképpen lehet 
horlálozpi a költséges tegyverkezése- 
két. Fránciaor.szúg különben c tekin
tetben már sokat telt és el lehet mon- 
flani, hogy a lehetőség 'határáig is el
ment. A francia miniszterelnök ezután 
ligy fejezte be ijeszédét:
, — TTn Franciaország biztonságát
liolnap biztosítottnak látjuk, készek 
.'vagyunk mondani: le a fegyverré!

A beszédet a konferencia résztvevői 
viharos taps.-»al fogadták. Mindenki 
Rriand üdvözlésére .sietett és a beszed- 
■nek angolra való lefordítása után ujult 
Feriivel tört ki a hallgatóság tapsvihara. 
,(MT1.)

■ki a hallgatóság tapsvihara.

Washington. november 13.
A washingtoni 'konferencián

Az osztrákok meghamisítják 
a soproni népszavazást
Ausztria meőszáiioíta Nyugatmaswomágof

Fáris. november 13.
(A MII, szikfatávirats,) ti Ternps rámutat az osztrákok Intrikáira, 

akik német mintára meg akarják hamisítani a soproni népszavazás ered
ményét.

Birs, november 13.
Hivatalosan jelentik: Az osztrák 

szövetséges hadsereg a kormány meg
bízásából ma megkezdte Nyugalma* 
gyarország birtokbavételét a soproni 
népszavazási te&fUrt kivételével. Mivel 
a hadseregnek a sl.gennaiúi szerző
désben megállapított ereje ás felsze
relése nem elegendő az egész átveendő 
terület megszállására, a birtokbavétel 
szakaszonkint történik. Ezért az oszt

A csapatokat — igy állítja ar osztraS 
hivatalos .jelentés — a lakosság min
denütt örömmel üdvözölte. (MTI.)

Bécsújhely, november 13*
A szövetségi hadsereg Nyugat ma- 

gyavország ma megkezdődött birtokba' 
vételénél sehol.se in talált szabadcsapa
tok vagy felkelők ellenállására. A mai 
nap katonai mozdulatait a rendelkezé
sek értelmében hajtották végre. A csa- 

„k'.l.'k N. ..„v.C’Iey, Mosonírj* 
ialu, Pándorfalu és Nezsidcr helysége
ket és délután 3/á2-kor bevonultak kis
martonba. E vonaltól délre a csapatok 
bevonultak VölgyfaÍvára, Pecsenyédra 
és Savanynkutra. (MTl.)

trák szövetséges hadsereg osztagai, 
amelyeket a csendörség nyomon köve
tett. vasárnap délelőtt átlépték az alsó
ausztriai határt és elsőbben a sopron 
vidéki népszavazási területtől északra _______ ______ .._d....... ....
fekvő országrészt száll,iáik meg. A napiatok elérték Ncmvsvö’i 
folyamán csapataink bevonultak Ki.v 
mart ónba. az északi országrész legna
gyobb községébe és a Fertő-tótól 
észak keletre fekvő területen Nezsidcr 
be, Pándorfaluba és ‘Mosonujfaluba.

Rassay Károly
a nemzetgyűlés összehívásáról 

és a miniszterelnök nyilatkozatáról
Rz ellenzik kényszeríteni akarta a kormányt az ántántnak adott 
engedmények okainak feltárására — „Egyoldalú amnesztia" 
— R Keresztény-párt a munkássággal oaló megegyezésért

— .1 Hétfői Napló tudósítójától. •—

Az aktuális problémákra vonatko
zólag a Hétfői Napló munkatársa kér
dési intézett Ras'tay Károlyhoz. a ki
váló ellenzéki vezérhez. Mindenekelőtt 
aziránt érdeklődtünk, mely okok kész
tették az ellenzéket a nemzetgyűlés 
összehívására vonatkozó akcióra.

— Mozgalmat indítottunk 
mondta Rassatt — a nemzetgyűlés 
összehívása érdekében, minthogy a 
kormány a külpolitikai nyilatkozatok 
terén olyan messzire ment el, hogy 
ezeket a kor mányi ty ilat kazalokat már 
se ti kiráiyválaszlók, se (l legitimisták 
cl nem fogadhatják. X kormány odúi; 
ment el az engedmények terén, hogy 
a külföldi hatalmak előzetes hozzá
járulása nélkül az ország a király- 
választás kérdésébeu lépéseket sem te
het. Ez már túlmegy n hatúron és mé
lyen sérti a nemzet önrendelkezési jo
gát. Emiatt felelősségre fogjuk vonni 
a kormányt és kémiszeritcni fogjuk.- 
hogy feltárja az okokat, amelyek erre 
n lépésre készlelték.

■ ■■ A másik ok, amely miatt össze 
kell ülnie a nenizetgvülésnck, a: am
nesztia kérdése. Az egyoldalú amnesz
tia a mai gazda-ági helyzetben envme- 

.1 rendelet eyij.

mert az aláírásokat nem én gyűjtöm; 
de nem hiszem, hogy ez megtörtén
hessék. A nemzetgyűlés összehívását 
kérő íven harminc aláírásnak kell sze
repelnie é.s az ellenzék, meg a párton- 
kiviiliek. akik valamennyien sürgős 
szükségességnek tartják, hogy a nem
zetgyűlés szavát hallassa válameny- 
nvien alá fogják írni az ivet. Ezen
kívül, úgy túrtam, hogy a kormányt 
támogató mindkét pártban is bősége
sért vaunak, akik nemzetgyűlés ösx- 
szchivűsát kívánják, és akik aláírásu
kat is sziveAen adják erre a célra.

Gróf Bethlen István miniszterelnök-

nek ma megjelent és lapunk más he
lyén ismertetett, nyilatkozatának leg
nagyobb rés-érői nem kívánt Hassa y 
Károk nyilatkozni. A miniszterelnöki 
nyilatkozatának arról a részéről azon
ban, nmelybeu bejelenti, hogy a szo-> 
ciáldcmokralákkal való megegyezés ér
dekében megteszi rt kezdeményező lé
péseket. a következőket mondta:

— A miniszterelnök útnak az a 
szándéka, hogy a szociáldemokraták
kal való megegyezés érdekében Iiaí- 
landó megtenni « kezdőlépéseket és 
hogv „hallandó minden, méltányos kí
vánságot teljesíteni11, nem meglepetés 
az én számomra. Nagyon jól tudom 
ngvams. ho'/ii a kereszténypártban igen 
nagy számmal vannak n munkásokkal 
való megegyezés hívei és tudom azt is, 
hogy ezek gróf Bethlen István 
múmiának támogatását is ehhez o fel
tételhez kötötték. Nem hiszem 
bán, hogy u munkások ilyen hamaro
san elfelejtették volna gróf Bethlen 
István eddigi kormányzása alatt tör
ténteket és alkalmasnak tartanák az ö 
személyét és az ő kormánuát arra, 
hogy vele megerpiezzenck.

kor-

azon-

fi

"t Havas.) ......... ..
[Husghe.s a kö.elJu-ző leszerelési program, 
lmot terjesztette ive: Ehöovlályu lengévé, j 
1 sérti apységet a Jcgkv'r?lob!l)i tíz év íolym 
'mán íiejn szaibad vizrel ocsá.jfani. A?.
’e$ryes államoknál mpRállapitják a : 
hadihajóhad űrtartalmát. Angolorstág ha | 

rjohadának ürlartolmút 3Ó0.C00 tonnában, i srn ^erencsétlensée.
■Lapanet 300.000 tonnában állapit >lfák ! (ddalusáfri egyrészről bátorítás a nHg 
meg, míg Francróország és Ohszorswg I minrfifir jelentkező rendbontó elemek- 

íhajóterét, tekintettel ezeknek az. államok*. nek, másrészt pedig kiválóun alkat-

J} pártok izgatottak, 
Bethlen nyugodt

Megindulnak a tárgyalások a szociáldemokrata párttal
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

•Jak kivételes heljzetóre. a konferencia 
később fogja TnpgáHapitwi.

Ae amerikai tervezet a katonai léghajó, 
‘tárt ttom lortáttova, mert az érintetlen 
fcahimm repülőanyag kdonyebbm aiakit. 
Ih»k’> át o kmeske'lhinm céljaira, m.inlha 

rcdalwrl’mn

más arra, hogy a munkásság soraiban 
elkeseredést keltsen különösen a mai 
sulvos Wrija’-ági viszonyok közepette.

Megkérdeztük, mi igaz azokból a l:i- 
rckböl. amelyek n lapokban mec-ielea- 
tek és amelyek szerint az ellcnzéktmk 
nrin sikerült a. •zük*;f»,s aiálra.-.okal

a«m tudom.

X politika 3 heten megújult erővel 
indúl éa nrm nehéz megjósolni, hogy 
súlyos összetűzések várhatók n:m 
annyira a pártok centrumai, mint 
szélsőbb szárnyai között. Ezeknek az 
izgalmas eseményeknek ■ hm ennyi- 
ben t ’iiyleg lejátszódnak • • legel > 
.•óiban a külügyi bizottság l<**z a 
színhelyük. ahol is szerdán Szmrccsá- 
nyi György és örgróf Patluvicini 
György. vílpm:nt a, keresztény párt 
nuk hotóájü& huzó szárnya kérd of 
bmzrvál a kormány ellen ee p^dig el

kell ismerni, súlyos fegy<xrekkel. Bar 
n parlamenti ellenzék srnimiképpen 
sem mondható az ő szös etségcsüknef', 
kétségenikivíil lám<*galni fogj# ezt az 
akciót, mert hiszen >•« ellenzék min
denkori feladata a kormány pozíció
júnak gyengül m*. Egységes frontra üt 
a kormány csak a kisgazdapárt részé' 
ről számíthat, mért ez a párt, még be 
egyébként igaza volna is Szmrecsá- 
nyiéknak. az ö akciójukban karlidta 
megmozdulásnál nem bit ogyebrt.

Mindéi nem jelenti azt*

r.

sehol.se
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• ’azdiapárt meg lenne 
ormánnyal, vagy hogy 
rekonstrukciót, -sőt uj 

mányi is; sőt el tehet mondani 
ia, hogy

u kl-ga/.dap ár tinin nem cse
kélyebb ez izgalom, mint a 
kf reszten,ypárlban, a két 

zgahnúvai fezemben 
i áll gróf Bethlen 
-rt luör r- . ’!:??(tet
ten nyugalmin

egv vasárnap reggel 
ozntából világlik ki. 
a ,poJiliku c.k a nyi

latkozunk !. hogy ;:róf Hetiden István 
váll Honid ragaszkodik az egységes
I ■i;t meyalakili'isénak gondolatához,
de lm v h' gyan képzeli ezt és hogv 
milyen chilikből tevődik ez a párt 
össze, arra vonatkozólag c,:ak annyit 
tudunk meg. hogy a pécsi beszédben 
adott program o királykérdésben 
mondotiák kivételével lesz az alap
ja tt jövő alakulásnak.

Legfonlo-a! b Bethlennek az a 
lése, hogy

a kormány tisztázni kívánja 
a szociáldemokrata niun- 

kússúggal való viszonyát és a 
miniszterelnök hajlandó kez
deményező lépéseket tenni 
és minden méltányos kíván

ságot teljesíteni.
Ezekkel a kijelentésekkel szemben 
még a szociáldemokrata pártnak — 
amint értesülünk — nincs mondani 
valója, chUrb mindenesetre meg fogja 
ismerni a miniszterelnök ‘ízűn dekáit. 
A politikusok között azonban nagyon 
sokon vannak, akik örömmel veszik a 
munkássággal való megbeszélésnek &■ 
gondolatát is. Eltekinti™ n.hány bete
gesen gyűlölködő képviselő magánvé
leményétől, a nagy többség igen fon
tosnak, az ország érdekében valónak 
tekinti, hogy a szociáldemokrata párt 
újból politikai aktivitásba lépjen.

Akik a szociáldemokraták felfogását 
Ismerik, tudják, hogy elsősorban 
vén ni fogják

a közszabndsógnk ‘te a jog
rend teljes helyrcálltását, az 
ainncsT.tia-rendcletek reví
zióját, a munkásbiztositó és 
az Általános Fogyasztási 
Szövetkezet Ügyének kedvező 
elintézését, valamint a kom
munizmusban nem részes 
emigránsok hazatérésének 

tehetővé tételét.
Mindezektől függetlenül a pártok 

Izgatottsága tovább tart. Ennek a most 
kezdődő politikai (héhnek, i ’ '
első eseménye hétfőn Rlakovszky, 
.Ijií/ríissf/, Beniczky *és SigrUy men
telmi ügyének bizottsági tárgyalása 
tesz, meg. kell hoznia azonban azokat 
a jelenségeket, amelyek a helyzet ki- 
fejlődéséi vonják magúik után.

2627 millió korona 
Csehország deficitje

Prága, november 13.
A Bohemla jelentése szerint a kor- 

mánu a parlament elé utólagos költ
ségvetést terjeszt az 1921. évi állami \ 
előirányzathoz. Az 1921. év deficitjei 
ennek az ...................
zástámitásáual kerek 2627 millió csch^ 
korona lesz. (MTI.)

Kiutasítják Svájcból 
Károly király kíséretét

Luxemburg, november
(Havas.) Reuter államtitkár a 

nurrában kijelentette, hogy Károly 
kilóig kíséretéhez tartozó különböző 
személyiségek tartózkodási engedélye 
csak ideiglenes. Mi hely' Károlu király 
inlerndo.i jelkuleit mcguU-pó jdk, e 
HZrind .' < or^ág elhagyására
tzólilják fel. (M. T. I.)

■ *..«» .—.i^i-ntiTUJTuii

uj japán miniszterelnök
Toktő, november 13.

(Reuter.) Koreldye Takahaski bárót 
kinevezték miniszterelnöknek. (MTI.)

Vasárnap délelőtt mondotta el pro- 
grammboszédél 
kerület Nemzeti 
visolőjclörije.

Ugrón Gáboi; 
rámutatott arra, 
a legsúlyosabb történelmi napokat éli 
át. .tz egyéni szabadság, a testi épség, 
a családi tűzhely, a vagyonbiztonság 
ismételten veszélybe került. Leg
sürgősebb leendőnk most az, hogy 
mindazok, akik a köz szabadságokért, 
a személyi és vagyonbiztonság helyre
állításáért. q rendéri, békéért és mitn 
káért akarnak küzdeni, minden más 
szempontot félretéve, fogjanak össze 
a közös cél elérésére.

Ezután Benedek Jáuos állott fel szó
lásra. Prograniimomnak két alapél-, 
van. — mondotta. — Az egyiket 
kurzustól plagizálom: meg van Írva 
tíz paraincsolntban, hogy szeresd fel: 
barátodat, mint tenmegadat. A mási
kat egy alapvető törvényünk bevezeté
séből \ eszein: A politikai magyar neiii- 

I zetnek minden lúgja ennek a nemzel- 
.s J/agj/arorszdj 

egyenlő polgárai között nincs különb
ség faji, nemzetiségi és felekezeti szem
pontból. Dacára a kurzus hatalmának, 
a keresztényi szeretetek sehol sem ta- 
paszlalhatjuk, sőt ellenkezőleg: a gyü- 
lölséget, az osztályérdekek tömbütását 
látjuk minden vonalon. Programmom: 
az egység, összetartás minden vonalon, 
a felekezeti, osztályérdek<*k leijei ki
kapcsolása, a törvények urulmúnuk, a 
jogrendnek, becsűidnek és tisztesség- 
nek helyreállítása. Legyen vége a poli
tikai üldözéseknek; az amnesztia t<r- 

( jedjen ki necsak a legközelebbi múlt 
’l bűnöseire, hanem azokra is, akik rav 

Uhito-ioj Mi;..,',korsókban meglóvolywüek. 
miual kerek 2631 milli.i e.,eh 1 ,,„A Programmbrazéd alán Wársom./, 

'Vilmos emelkedett zolnsra és öbbek 
közölt a következőket mondoc'.a:

— Benedek Jánosban megszólal az 
igazi magyar lélek, amely függetlensé
get, szerctetel, kedélyt, jóságot jeleni. 
A sírva vigadó magyar karakter non 
olyan, mint azok a mümagyarok, akik 
akkor vigadnak, ha mások simák, - 
hanem azok az igazi magvarok, akik 
vigasságuk között sem feledkeznek 
meg soha azokról, akik szenvednek és 
akik jogtalanok.

Ebben az országban mo.-. zoktuk 
ázl, hogy a politikában álarcos bálo
kat játszunk és mindenki más köntös- 
beír akar megjelenni, mint amely őt 
megilleti. De hogy értsék meg az ide
genek ezt az országot, amely ragasz
kodik nz ősi királysághoz király nél
kül, amelyben a keresztény irány ural
kodik a keresztényi szeretet teljes

....................
^amelynek nck egyenlő polgára és

13.
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Nagyatádi nyilatkozata 
a kiviteli panamák ügyében

A miniszter vallomása kedvező a terítettekre

Dr. Pless György vizsgálóbíró a k 
viteti panamák bünpörél.en szombaton 
este részletesen kih; Ugatta tanúképpen 
nagyatádi Szabó István földmivclés- 
ügyi minisztert. A tanúkihallgatás este 
kilenc órái,' tartott és a vallomásról 
lehelt jegyzőkönyv 8 oldalra terjedt. 
A kihallgatás befejezése után ragy
át á’á Szabó István a kővetkezőket 
mondotta:

— 1'. bünpörben a földmivelésügyi 
minisztérium illetékes oszlói’, vezetőit 
Eskiitt Lajos hatásköréről inár meg
hallgatta a vizs.álóhiró és szükséges
nek mutatkozott az én vallomásom is. 
Az idézésre pontosan megjelentem és 
amit az ügyre .vonatkozólag tudtam, 
mindent elmondottam. A vnllomá-

Vázsonyi együttműködésre 
hívja fel a liberális pártokat 

Benedek János programmbeszéde
— A Hétfői Napló tudósilóiától —-

Benedek János, a X. 
Demokrata Párti kep- 

megnyitó beszédében 
hogy nemzetünk most

tt

I

— 4 Hétfői Napló tudósitójától —

i-'som lénve iéro azért nem teszek nyilat
kozatot, mert annak elbír 
az íi.v jelenlegi stádium' 
zölhető a nyilvánossággal, 
bíró feladata.

A J.ünpörben letartóztatva lé
vő terheltek védői hétfőn meg
jelennek a vizsgálóbíró előtt a 
vallomás betekintése végett és ezt kö
vetőié" minűannvian a letartóztatott 
terheltek szabadlábrahelvezését fogják 
kérni. A jogi álláspont ugyanis az, 
ho;v ha Esküit Lajos nem volt köz
hivatalnok, ak'kor megvesztegetés vét
ségének a vádba tett cselek menynél 
egyáltalán nincs semmi jogi alapja és 
igy a fogva lévő terhelteknek további 
letartóztatása róni lenne indokolt.

megtagadásával, amelyben demokráciá
ról csiripelnek a verebek is mindenütt 
és ahol a demokráciát osztály- és fele
kezeti alapra akarják helyezni!! Hogy 
értsék meg ezt az országot, ahol füg
getlenségi elvet és egy uj álkurucságol 
hirdetnek ugyanakkor, amikor füg
günk mindenkitől az egész világon, s 
mikor lessük az antant parancsszavát!

— Ezzel szemben a mi program
műnk az, hogy álljon helyre ebben az 
országlran ismét a jognak uralma, te
gyen ennek az országnak ismét alkot
mánya, melyet mindenki megtartani 
köteles, s hogy itt senki más hatalmai 
ne gyakoroljon, csak az, akinek a tör
vény hatalmat ad. Szerények vagyunk 
már mi, dolgozó városi polgárok, az 
igényeinkben: Mi egyszerűen csak élni 
akarunk, s azt, hogy családunk szá
mára kenyeret kereshessünk. A politi- 

| kai küzdelemben együtt kívánunk ha
ladni azokkal, akik velünk együtt vall- 

J }ak az egyenlő jogban egybeforraszlolt 
' magyar hazánk gondolatát! Együtt 
harcolunk a többi demokratikus irá
nyú pártokkal.

AiMuiiisieinfmÉlöffl 
kél Ittek temetése 
Zadravecz püspök megértést hir’et

— A Hétfői Napló tudósitójától. __

Hideg, lucskos idő, a Dunát nehéz
köd ícksizi meg. Az Eötvös-léri hajó-1 vonok küzdeni. Beszédét igy fejezte 
állomás ls a vízhez vezető karc.su vas- 
hi 1 fekete posztóval bevonva, a háttér 
sülét drapériá óból két hatalmas, fe
hér kereszt villog ki. És szürke pá
rából mini súlyos folt siklik elő egy- ' 
szerre keskeny neél testével a kis mo
nitor. éles orrává1 < suhogva hasilván 
a vizel. Árbocán nemzeti'színű zászló 
Id eg a szélben. söÉtsziirk? vas-fedél
zetén, mmtegy zöldes szegélyben sor
falat áll a legénység.

A monitor végében kél, zászlóval le
takart koporsó, Csicseri László és 
Máhr Olló sorhajóhadnagyoklé, aik-ik 
a jnninrl r Itenfc rradnlnii mcnitoro-i 
hegy!-,'; etetőket. Az anró hadihajó 
elől Lc.’pitell apró revolver á/^ujn 
merészen hasit a lo\ cgöbe, a bálsó kis' 
úgyu harciasságát koszorúk és v-rá- I 
gok. lágyítják 'könnyes kegyeletté.

Halkan, majdnem hangtalanul áll 
oda a monitor a kikötő hidjához; fé
lig kiejtett vezényszavak, néhány síp- 
jelyen. aö?l-kö!elök csikorgása, a híd 
nyekken egyet-kettőt: a min-iatíir csa
tahajó megáll.

A két zászló-takarót leemelik és elő. 
tűnik a (koporsók nehéz réz-veretíl 
barna fája, fedelükön karddal, csákó
val, válrojttal.

Kitolják a vashidat, négy-négy |e.. 
gény vállára kapja a koporsókat, har 
*nny: — Vigyázz! feszes tisztelgés é? 
a (két halott partot ér.

Odakint fekete emelvényre kerül a 
két koporsó és felvág Zadravecz püs. 

! pök erős hangja:

— Vörös tűzben, vörös lángok
ban állott akkor ez &• város, amikor 
ti, h-ŐMÖ-k módjára, fegyverrel a kéz
ben mint régi faltörő kosok törte
tek ezek ellen a pusztító borzalmas 
lángok ellen, hogy legyőzzétek azo
kat. A lángokat akkor kioltani nem 
sikerült, vissza kellett vonulnotok, 
hogy ujult erővel Érjetek vissza" 
De nem tudtatok, mert hősi harc
ban ifjú életeteket adtátok oda 
a hazáért. A ti megdicsőült vér
tanú telketek nem kíván átkot erre 
a békétlenség, meg nem értés belső 
belső tülekedés és külső erösaak 
alatt görnyedező országra és vá
rosra’, hanem imádkoztok odafenn 
érte, a békesség fehér imádságát; 
A püspök beszéde ulán az Egyetemi 

Énnekkarok gyászdalt énekellek, majd 
Bclitska Sándor honvédelmi miniszter 
lépett « koporsók elé és néhány szó 
kiséretében a ravatalra helyezte a 
kormányzó díszes koszorúját, amely
nek szallagjára a’ következő feliratot 
írták: .,A hős vértanuknak".

A dalárda még egyszer megszólal, 
a koporsókat rákötik a hat fekete ló 
által vontatott ágyú lafettájára, két 
közlegény piros párnán előre viszi 
Csicsery és Máhr sorhajóhadnagyok 
kitüntetéseit, megint: — Vigyázz! 
Jobbra át! és tt menet megindul az 
emlberekkel végig sűrűn szegeit utón 
a temető fellé.

A Kerepesi temetőbe fél 2 után ér
kezett meg a menet a főváros által 
felajánlott két díszsírhelyhez, közvetlen 
a Deá'k-mauzoleum mellett. A nyílt sí
rok előtt a MO-VE nevében Mándoky 
Sándor tábori lelkész mondott gyász? 
(beszedet, az Ébredők nevében pedig 
Kiss Menyhért búcsúztatta el a halot
takat. Az Egyetemi Énekkarok ezután 
"yászdrdt énekeltek,- három ágyulövés 
dördült cl és a két hős telemét rejtő 
koporsókat leeresztették a sírba.

Friedrich István kritikája 
a kurzusról

Budapesl X. választókerületének 
Friedrieii-párti képviselőjelöltje vasár
nap délután tartotta programúi beszé
dét a Bajza-utcai leányiskola tornater
mében, ahol Tauffer Gábor kifejtette 
programmját. Az igazi demokratikus 
gondolatot — mondotta — a mi poli
tikánk l'oglalin magában és a nemzet
gyűlésen a magyar nemzeti gondolat
ért, a jogrendért, a társadalmi és fele" 
kezeli békéért, a sajtószabadságéit ki

be: Hirdetem a társadalmi kibékiiiést, 
a felekezeti tíirelmességct, a nemz-! 
belső egyséiét, meri ezzel szerezzük 
vissza országunk integritását. Taulfer 

' után Friderlch István szólt a hallgató
sághoz. Kifejtette, hogy nem is érde
mes képviselői választani, mert hiába 
vannak úgynevezett népképviselőink, 
ha minden közszabadságot felrúgnak, 
és felelős kormány helyeit egy karon’ 
rilla intézi a nemzet sorsál. Alul kezdő 
munka és hozzá fogás nélkül csak a 
kurzus léha kihasználását láttuk min
denütt, de komoly munkál sehol. 

Odáig jutottunk, hogy pénzünk keve
sebbet ér, mint n knmmün alatt ért.
o<tő., gyüJekétiid, totólüistíllMldiáfffál 

'beszélni sem tehet. Idáig hozták •* rii* 
[cső régimé hősei hazánkat. A két el
múlt esztendő összes ügyefogyot há
gait, lehetetten vergődéseit és borzal
mas felsüléseit a maguk összeségében 
..kurzusnak" nevezik. Természetese’1 
sürgeti mindenki ennek u bukását. At 
a szerencse, hogy ez a dicső éra csak 
„kurzus", hogy nem tarthat már sokéi

karc.su
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■ Bldzlher l^nác
■ Ü3S0-*3921

Goldzieher Ignác, a magyar tudomá
nyos élet legrprezentánswbb almkia lég- 
tl;;p örök álomra hunyta le szemeit. 
Hetvenegy éves volt Goldzieher és eb
ből a hét évtizedből ötön keresztül, 
busz éves korától egészen halála nap
jáig kijutott neki « nagv tudósok min
den osztályrészé: hírnév, dicsőség, elis
merés, iinnepeltelés és — szegénység. 
Húsz éves volt Goldziher Ignác, mikor 
első jelentősebb müve Lipcsében meg
jeleni, busz esztendős, tehát abban a 
karban, miikor más a gimnázium 
játszóterének porát éppen, hogy le
rázta saruiról és huszonkéteszten.iős, 
mikor a budapesti egyetemon magán
tanárrá habilitálták. Ettől az időtől 
fogva egymásután jelentek meg fel
tűnést keltő orientalista munkái, ame
lyek nemcsak idehaza vívtak ki szer
zőjük számára elismerést, hanem feléje 
fordították a nágy nyugati kulturorszá- 
gok szemét is és rajta keresztül vagy 
talán inkább általa a magvar tudo
mányos élet felé is. Negyvenhétéves 
korában, tehát aránylag elég fiatalon 
már rendes tagja lelt Goldziher az 
Akadémiának és két évvel később, 
busz éves magűntanárság után rendes 
tanára az egyetemnek is.

1904-ben — ötvennégyéves volt ak
kor — a hideg, zárkózott és elbiza
kodott Anglia is mélyen meghajlottá 
zászlaját a szerény magyar tu
dós előtt: a cambridgei egyelem disz- 
doktorává választotta és hetvenegy
éves korára alig volt egyeteme a vilá?- 
rcak, amely meg ne tisztelte volna 
höldzihert ezzel a címmel.

Hatvanadik születésnapja egyetemes 
ünnepe volt a világ orientalistáinak, 
az ősz tudóst clhalmozták ünnepléssel 
és üdvözlőiratokkal és mikor tavaly 
hetvenedik évét töltötte be, a bennün
ket körülfogó ellenséges gvüriin ke
resztül is sok meleg baráti és hódoló 
üdvözlet érkezett hozzá.

Halála nemcsak az orientalista tu
domány. hanem az egész magyarság 
gyásza.

•— Rohonczy József temetése. Va
sárnap délelőtt 11 órakor temették el 
Rohonczy Józsefet, a Radetzky lak
tanya égésénél hősi halált halt tűz
oltót a központi őrség Kun-utcai épü
letéből. Az épület gvászlepellel bevont 
udvarán állították fel n ravatalt, ami
lyet valóságos koszoruerdő borított el. 
A ravatalra koszorút helyezett a kor 
rnány, a főváros, az összes budapesti 
és környékbeli tüzoltóalakulato'k. A te
metésen a kormányt Szőllősy Imre dr. 
belügyminiszteri tanácsos, a fővárost 
pedig dr. Sipöcz Jenő polgármester 
képviselte. Kivonultak a temetéshez 
az összes 'budapesti tüzőrségek, a kis
pesti és erzsébetfalvai liizollóaiakula- 
tok, a gyári tűzoltók és a Ra.letzkv- 
laktanya összes lisztjei és egv század
nyi legénysége. Testületileg jelenlek 
meg a városi altisztek és szolgák. Az 
épület udvarán Janicsek Andor tiiz- 
olló-főparnncsnok búcsúztatta a hős 
csővezetőt s meghatott szavakkal em
lékezett meg az önfeláldozónak és kö
telességtől jesitésnek vértanújáról. Ez
után a gvászkocsira tették a koporsót 
és a Kun-utcán és Rákóczi-utori ke
resztül rendőrök sorfala között elin
dult n temetési menet a Kerepesi te
mető felé. A halottaskocsit közvetlenül 
oz c-vik tüzoltóőrség követte égő fák
lyákkal, mely után a szolnoki gyalog
ezred katonazenekara haladt, utánuk 
iöltek a többi őrségek és az egv szá- 
za-'nvi katonás'**. Az utcákon szintén 
hatalmas einbcrúra <it cs. "jlt a

■ , ■ ■.■■!■ •/. : ■ • hősi a ‘
tat utolsó útjára elkísérje, akit mél
tóságteljes pompával. Beethoven és 
Chopin gvászdalai között vittek n Ke
repesi temetőbe. A fővárostól adomá
nyozott di^zsirbelv előli a R’-'é . 
tartást Milbich Tamás józsefvárosi plé-

Óira messziint AusztriM 
a vasuttorealom 

Feltartóztatták az elindult vona’.ot
—• A Hétfői Napló tudósítójától- —*

A Budapest—Wien között közlekedői 
„Balatoni D“ vonat utasait ma kelle
metlen meglepetés érte. Kelenfölden 
ugyanis megállították a vonatöt, a 
mintegy 100 utast leszállították és 
tudtukra adták, hooy a vonal nem 
megy tovább, Ausztriával szünetel n 
fnr alom és az utasokat külön vonat 
fe-’ja visszahozni Budapestre.

személyforgalomnak osztrák rész
ről történt beszüntetése folytán ugyanis

bános végezte és ezután a katonazene- 
kar a Himnuszt látszotta. A simái Ba- 
dics Adám központi szolgálatvezető 
meleg és kogyeletes szavakban emléke
zett meg a hivatásának áldozatul eseítt 
haj társakról. Ezután elhantolták a 
koporsót, amelynél a főváros közön
sége még sokáig időzött, hogy kegyele
tét lerója a hősi halott iránt.

— A por toroséi értekezlet. Porto- 
rostból jelentik, hogy Avczzana báró 
az értekezlet elnöke, a delegációk fe
jeivel közölte az olasz király meleg
hangú köszönő táviratát. A király há
láját fejezte ki a konferencia; udva
riasságáért, amely születésnapi üdvöz
lésében1 jutott kifejezésre. Egyúttal az 
értekezleten képviselt államok felvi- 
rágozását kívánja. Vasárnap hét hajó 
viszi az értekezlet tagjait Pólón át a 
Brioni-szigetekre. A kirándulók este 8 
órakor térnek vissza Portorosebá. 
(MTI.)

— A Pelőfi.Táisaság ülése. Nagy kö
zönség jelenlétéiben tartotté, meg a Pe
tő fi-Társaság vasárnap délelőtt az Aka. 
démia kistermében felolvasó-ülését Pékár 
Gyula elnüklésével. .Az elnöki megnyitó 
után Szávay Gyula főtitkár terjesztette 
elő jelentését, majd Móra Ferenc tartott , 
gyönyörű politikai és humoros részletek
ben gazdag emlékbeszédet Tömörkény 
István fölött. A keyeletes ünnepélyre 
megjelent Szeged város népes küldött
sége ás, kőztíiik Tömörkény fia is. Komá
romi János tartotta meg ezután szék, 
foglalóját, Esze Tamás hősi inekc chnü 
ínfüvének egy fejezetét olvasta fel. Majd 
Szávay Gyula olvasta fel Dózsa György 
tragikuma című értekezését.

— Kőváryné 6G5 darab ezrese. Is
meretes az a bilnügv. amelyet a rend
őrség az Ergon-féle részvénytársaság
tól. Illetve Kőváry Gyuláné, 
született Nagv Vilmától származó ha
mis lebélvegzésü 065 darab ezer
koronás bankie.'V beváltása miatt in
dított. A rendőrség az összes iratokat 
a budapesti kir. ügyészséghez tette át, 
ahol dr. Szokolav Gyula kir. ügyész a 
legközelebb érdemleges indítványt ter
jeszt elő az iiavken.

— Az amerikai névtelen katona teme
tése. Washingtonból jelentik, hoe,/ az 
amerikai névtelen katonát ma lom-lb :; c. 
az arlingloni temetőben Hnrdíng elnök, a 
kormány, valamint a .külföldi I.Cpví.-cl"A 
jelenlétében, kiknek soraiban olt volt 
Briand min.isztere1n.clk is. A temetési n e* 
nclbon a Fehér Házig Wilson is részt vett. 
A simái Foch marsall és több külföldi 
tábornok elhelyezte egyes szövehég-s or. 
szegők hadikor esz j ét, Briand miniszterei, 
nők a sírra bronz pálmaágai fektetett 
Franciaország hálája jeléül. ikrding 
nők ped’g besziodct mondott .A gyásziin. 
népségén közel 50.000 ember vett részt, 
(MTI.)

— A Legényegylet alapítójának szüle
tési centennáriuma. Az Or«z. Közp. Kafh, 
Legényegylet alapítójának, Szabók? 
Adolfnak 100 éves eziitetési évfordulója | 
alkalmával vasárnap délelőtt jubiláns: 
diszgyülést rendezett. Ezt szentmise 
előzte meg, amelyet Schiffer Ferenc esz
tergomi prelátus-knnonok, az egyesület 
elnöke mondott. Az ünnepély után meg
nyitották n két napig megtekinthető ni. 
Italmi kiállitátt.

— Az Ernsbmuzevr.i aukciója. M-. 1 
hétfőn nyílik meg hrnst-muzeuitt leg
újabb aukciója, melyen egész sereg szen
zációs régi és modern kén kerül eladás, 
rn. Képvic'"lvo van Baro' ár. Benczúr. Bi- 
lu:ií Xr.uiilion, Lotz. Máav'ky. llMin- 

>i hy és mYi'ok. A képe, 
ken kívül eok a nagyértékü iparművé

a vonalok f. hó 14-től, hétfőtől (kezdve 
további intézkedésig csak Budapest és 
Szombat hely között közlekednek.

A Déli Vasul Társaság tudomására 
csak ma reggel 9 óraikor jutott ez a 
forgalmi korlátozás és igy a vonat in
dulása előtt már nem lehetett intéz
kedni, de sikerült a Déli Vasútról már 
elindult vonatot Kelenföldön feltar
tóztatni és az utasokat különvonaton 
visszaszállítani Budapestre.

szeti tárgy: arany, ezüst, porcellán, 
bronz, szónj'egeflc, bútorok s egyebek. A 
kiállítást mór tegnap is nagyon sokan 
látogatták. Az aukció naponként délután 
3 órakor kezdődik.

— Házasság, Dr. Fábián Károly fővá
rosi ügyvéd folyó hó 20-án köb házassá
got Vajda Margittal, ‘Vajda Vilmos dr., 
volt Terézvárosi kerületi orvos leánya, 
val.

— Verekedés. Ma délután a József- 
'kö>rulou a Barofis-ulca sonkánál töl>l) 
fiatalember megtámadott és igazolta
tott néhány járókelőt. Egyes helyeken, 
igy a Baross-utcában verekedés tá
madt. Rendőri beavatkozásra azonban 
nem került sor, mert a fiatalcmiierek- 
böl álló csoport szétoszlott.
* — Az Országos Katholikus Főiskolai 
Diáknagygyiiíés li. napja, A katholikus 
díák-sűg nagygyűlésének második tanács, 
kozó napja az Egyelematcinplomban tar
tott ünnepélyes szentiniisével kezdődött, 
melyet Mészáros János érseki helytartó, 
pápai prelátus celebrált fényes segédlettől. 
Délelőtt tizenegy érakor azután az Ujvás 
rosháza dísztermében gyűllek össze a dlú. 
kok ülésre,

— VcnatÖSGzsiitközcs. Gloggnitzból je
lentik, hogy a 104. számú sze mély vonat 
ma délelőtt 9 órakor a gloggnilzi állomás 
iávjelzőjénié'1 összeülik űzött a 858. szánni 
tehervonaltat. A tehervonalnak két vág. 
gonja összetört, egy ember meghalt, egy 
más’k pedig ikönyebhen megsebesült. A 
személyvonat utasai és személyzete közül 
senikinek som esett baja. (MTI.)

—■ Tűz. Ma este 9 órakor a Gyöngyösi
utón levő gyermclukórház egyik bairak- 
cpiileto 'kigyulladt. Az V. kerületi tűzöl, 
tó.-ág félóra alatt elfojtotta a tüzet, 
mindössze néhány gerenda égett el. A 
tűz oka ismeretlen.

— A hétezá: éves harmadrend, Abból 
az alkr.lcnn-ból, hogy Assisi Szent Ferenc, 
rend 700 év elölt alapította harmad rend, 
j. t, annelynek v’tógi>Eik a Ingja.:, vasárnap 
ette óraikor egyhúainüvf.'iszeli estét 
tartottak a Tuományegye'cin kupolatér, 
miben. Az ünnepi est megnyitóját P. 
Zadravecz István tábori püspök mondotta, 
.'■■ki követendő például :'llitolta a hiillgatós 
súg ek' a szent Tend alapítót. I'.rödl. 
Har.' ch Béla vetített képekkel kiséri elő. 

’ e.n ismertette Szent I-’crcnc életét és 
ndfiit,

Zia grófnő a rendőrségen 
A kenyeres-lány karrlérje

— A Hétfői Napló tudósítóiatok —

A resi bar! Tompított fényű selyem, 
ernyős ámpolnák, bársony székek, cigány, 
bólé, pezfgő . . és a nők, a könnyű
vel ü női;, prémben selyemben ... A 
könnyelműség pénzpocsékoló igesztussal 
markol az ál élvezeteikbe, száM-ring a 
muzsika, parfőm és borgjz, az alacsony, 
i'end'ü kábulat bearanyozza a nőket, sá
padt arcukra pirt hazudik, trágársá;,uk- 
r,» finom pikantériái. A kis műveletlen 
nők vágyai netovábbja : egy pesti bár, az 
élet művészet a szépség teteje.

Kolhnann Toróz az első pesti bár.bán. 
a Magyar Ház mellett lévő „Carlton- 
Bár"-ban kény eres .lány volt. Gussy 
mester ragyogó, iKiszoi'kányos színű, szik
rázó ital keverékei, a magas bár.széken 
dilpb* i nevű s7Í"T'?i’.vész, a vörös vil<- 

' s M ■. a ; -.b.'n ycmgOrás-rsoni, rw: 
intim palioljuk, u fi akkun, eitgáns pin. 
cérok, a kissé tulmerész képek, estélyi 
ruhák és a n'>k, a finom nők . . .

- - Istenein, csak bár-tündér lehetnék! 
f'lyan szr.-tnék lenni, mint Daisy her
cegnő! S-’vmos. o’.cg.énc, lakkozott kör. 
mu, — és megnézte a körmoit.

. lóra múlva Toróz, — Akkor volt 
tizennyolc éves — bár-tündér lett. Unot
tan szörpóito a fantasztikus nevű ítalike. 
vérekét és hallgatta egy piktor halk 
hangját.
... Üres máz, lélia semmiség, tarta

lom, órteleinnélkiili űr , . . és h-igyjfl 
meg grófnő (Teréz akkor már a saját 
kitaiálásu „Zia grófnő" névre hallga
tott), higyje meg, a csa-Lákl, a tiszti szív, 
a gyerek, a fűtött lcikáa ott ül mélyen 
a szivünk alatt . . . Ezt nem kábítja el 
a bólé, a tojáspuncs soha . . .

Teréz asszony sári otthon, bútorozott 
ikül dinibe járatú szobájában és egy újabb 
negyedév múlva Winter Lajos mechanikus 
felesége lett. Kis szoba.konyhás lakásban 
lakiak, Teréz inog felejtkezett Zia krófnő. 
rőt és készült a nagy eseményre. Nemso. 
kúra szép kis feketefürtü flucsika gögicsélt 
mcMctte, mikor a piktornak a levelet irta;

Kedves Sándor!
Igaza volt, boldog vagyok, Atdja 

meg érte az Isten! Teréz,
WSnlcrék (boldogsága sem tartott örök* 

ké. tA> férfi irclébotlott egy barátja felesé, 
gébé. A kis lnká.sban csúf civódás lett, nz 
ur és egy hónappal ezelőtt Winter elhagy, 
la nsszo-nwt és Csehországba szökött u 
másikkal. Terézre a nyomor sulyosodott, 
lelki egyensúlya inegbonilott és a kenyér, 
ért síró gyerek Ikiiliajlolla az utcára. Aztán 
egy szép napon átalakilotfa régi selyem* 
ruháit, iiv’íestette magát és Ibeült egy bar. 
lux. Felkereste régi barátait, elsősorban 
Havas Sándort, a félbemaradt festömíi. 
vészt. Havas nvomorgotl és a nyomor ősz* 
szeforrasztotta őket.

— Tisztességesen nem lehet meglélnr! — 
ez volt a végső konklúzió, amit a beszél, 
getés végén ismételgettrik.

- - Nem bizony, — mondta a nő, — ké
ne csinálni valamit.

— Kéne, — (hagyla rá a piktor.
, Este agyiittmenlek a barha,

•
—• ...fgcTt fogalmazó ur, —< mondja 

Zia grófnő Antr.l dr. rcndőrfoga'lmazónalk, 
— Havas találta ki az egészet. Zéróra 
után fel vittem vendégeimet a lnkiástinkba, 
és ott (kártyáztunk. Havas aztán elnyerte 
a pénzüket, mert csalt. Hcrmann úrtól 
160.000 koronát nyert el a jelzett kártyái 
bal..,

Winter l.ajosnét és Havas Sándort hoL 
Pap viszik át a rendőrségről az ügyészség 
fogbázúlua. H. A.

Vfámában tovább tart a sztrájk
Róma, november 13.

(ötefani.) A római sztrájk tovább 
tart. A vasúti forgalmat mégis lebo
nyolítják a katonaságnak ésazoknak a
vas utaso knak segíts égével, 
csatlakozlak a sztrájkhoz, 
déueuötti incidensek után

akik nem 
A tegnap 

újabb ko
moly incidens nem történt. A város 
képe normális. (MTI.)

Színház és íilnwjtíonságDk
* A V igazin ház o hotót a színház lég* 

frissebb nagy sikere, a ,.Nap!emenle“ do. 
m'nailja. Kedden és szombat este a „Haza. 
!érés“.t adják. Csülörlclkiön a „Lilioin“pot, 
Molnár Ferenc vikigib.irü külvárosi legén, 
dóját illesztik isimét a műsorba. Szombaton 
díhilán népszerű előadásul a „Taifun".t 
jútsr.zák, vasárnap délután a „Piros bu« 
gyelláris" kerül színre.

* A Színház hatszor kerül szilire e 
héten a Magyar S/inháiban: hétfőn, kod. 
dón, szerdán, csiitörtífaön, pénteken szóm, 
balon. Jővö vasárnap délután Rákosi Szidj,

. vendégtől)cptével a ..Császár anyja"*! ad. 
! jak három órakor mérsékelt he! várak kai.

* Három nagy siker vonzc.icte tojjon, 
sépóben szerepei a R<ina:ssam>ce.fcz:n-hAz 
változatos műsorán. A „Gyengédség1*, 
amelyinak főszerepeit a nugyazerü (ióth 
pár játssza, hétfőn és szerdán pénteken 
és szombaton kerül sz’nre. ...\ Faun", 
amely Rajnai Gálkor szenzációs al kitású* 
val lett íi Renaissance nagy sikere, kedden 
és vasárnap szerepel a műsoron, a női fő. 
szerepekh-n Komjáthy Mária és Tóth 
B’iske felléptével. A csiltörlöiki este a „Kék 
egér".nők jutott, amelyben •zut' I is Mé.

| szórós Gizri. Kőváry és Várnai játsszanak. 
I Az elő..; .'.sok kit'ne ó: (•'.•or k..zdödiiék.

* Uj Ucitini-film az Urániában 5, 
7 és 9 óraikor ..A S^liinx".

* A hollandi me-yocske ?.5_ödször. Hu-
-,z.o--öt táblás ’>úz I Urnán Imre .,1I -1«
landl ir.cnyt-e é''jének gvors né; --'rí'., 
‘égét. el 'i írl-.i’j-i el : ' ' főn.
14.tn lesz A nagysikerű darab az >nk'\íil



HÉTFŐ) WSPÉO Badap^í, l&ii nov(Uj|W M

»k* ii
_ . tnsuly

raji. C< ' ' 
bűnét’.!.
?FauM’' van . 
tallér Ad«'4in« énekli. Si-zbcl 
Illeti JJeniwvici;
fvsjsnrnap (télutón
Mujii bélien Bícov 
Kgvplen fellépése a 
í *.,A 
swlFc lar*1!-.’.; Mlliím zrui . T\ '

^juűiik-u iiI n LruUblulw ki.nuó
Jövő \:ir.iUuip itólntuH \ 

l^t-k tipzui r.".’3l w!í»:<- lij-i'hi Ói;i!..ir, 
w?én c kel i J u;J > *u k > l.

•Ette jubilttuniiihü*: érkezik t’- ut-zi- 
B»-H> r.«k- ii z.>ü>< talmit >> .fleichsladli. tivr 
t-ig -. tnzdv c-hiten *»»é>; kedth n. szciílíiu 

f ..esi x.'n a V ./!.. • i S Mlh&ft UXÖSO. 
í'.wíii/>r;okéin ..A crtiuon.ú hngcdds'- l 

•Ilik a ,,f.oppéK;r‘ t abitvl. Szembúkul 
müzáron, Afcirgilot Aquii.v 

s/cr.'pélK-n 
a iN-n.iiürtkoAisa. 

» . Gar-mffli:,-t adják,
■r Alit lesz

,.Bohém éief-hen, 
nagysikerű Szaoes-vlp-játékot, A 

■ ‘ QU’.a>r adjuk a Bol-
kftiklr.n. editori 

Irawjn's.íoiwtal'; • ™ ■•3s»rnwp «>te miixl. 
ivSwror .tamsteM litert .w.replöivíl 
E£rd£> éa P®í*«i >' Márkus EmiM 
'vÁ-alaff'irrepH » ,.N«caj .nZ.cs MU«i> 
tíí is* <wm> a -..T.ng*iiyMrás' ke. 
rtjjjsjpwa *«■ érakor, ménttaK he!y»

• Ui BwtlnMUm «’ UrAntában S, 
’ft és 9 árakor ..A SpháM".
if- *,A tóüháb harw műiden este amva 
karül a -TiiMén is a Blalia Lujza,szkihdz.

J»v6 rwMOTp déhrtán Mran orakor 
fSnákéH hrb-úraU-al a ..Tündérrk csr. 
bfejá- ei6adáa.« ismétlik mag-
■ -.Kökény llwa. Kató- Gyula. Kertész 

jál..Mk Ijrkatoj L4,rió kacagtató 
.Xhnwlin ' iának tóti. As vihar r>. lap. 
£$$^1 jul^lpisaott szerepeli «r Andrfesy- 
hMí* SzínháKban.
►•■* A Kamerában lUir." Ptel iagalwA'- 
BMandprflhnjének. « „Fenéikül lovas ; 
ínak befejező ti’sw négy Moadiaban korul 
h^utaWs-n. — i l jdHiok kezdet" 4. ;i6, 

ék 74 Hl óitkur.
• Uj Rettiní-film - aa Uránjában 5. 

ÍZ és 9 •■r i.k.or ,.A Sphinx“.
L • útmiliiárd a Helikonban
MHji ff&amenáife víg paták, az „OlnnUnr. 
<tós menviRaoábj’ ‘ hozománya. Jzgidinas 
■áímdórJUni ez, tdistcli a legfrappánsabb 
toldatokkal. Ivülöei szenzáció az dső 
pFallY-Inirieszk Magyarországon, a 'kctii-b 
Lv(«já.’K>? ,,} fttty n giu'ázsb.m11. Az clúadá. 
IwQk köwnaRetkein 5, " M 9 órakor, vasár. 
luopGn 4. %6, ?«8 éfi 9 órakor kezdődnek, 
fc. * A Mozgókép-Otthon nw:szabása uj 
temerikai műsora szenzációs s> kert aratott 
ks máidén clőadlúsában tett házak előtt 
frgp* le. , A folrér farkas* (5 feiv.i Do_ 
faőfhy PWpssd, ,.A férjnedoilU feleség" 
f(& feh.) Carmeai Nyessél a főszerepek- 
|hep. ■mimlkét film a maga nemében re. 
jin’r.tunűve az amcTibai kincrnntogváHának. 
tÉlŐhbl szenzációsan eréíj tlrAmmi mii 

cseleimén vév®), utóbbi kedves 
L?< s^tfÍHiwiib ti»rkiliiiMTía) elragadjuk a *küí 
Ivunflegiet. 7, 9.)
f ’* Uj Borirni Jilm az Urániában 5.
W V* 9 ó-akoc .A SpllMii' .
1 * Légy megboosájtó! A Benainwknce- 

nj liíinje srmnhidi lieimitatón dön* 
[tó xjkeil ai.ikil.l. Az énlelf's ón szishr-z. 
k/óló iihntcgóny l'.niinluUri végig iekillól. 

l^vönsrgrl. h i soíkiszép uiis/. híjak 
Jpedlű.. aló l sí kép lcguiagyoiib része jnl. 
LzihÍ1.. CatúlLHi, l’iMirpeji, ?<apoly. a 
ü»gn.'’gvolA> chngadlBlást váltották ki. A 
Jtfis/iurpb'i-n lAitle Neimuinn l»Uyája egyik 
hh'k'rtdd. alkol.'tsál jO'ij,dukálja. Kiliuiö és 
p«iL^i*il k.uagluto « mtisor besir-tö 
hliffje n ..HoldkiK-" cimü Wyszerű hohó« 
fed.
£ * Az Uránia nj Dw'Hnvfilmje: A 
JbpHhi),. Az I rónia e/á.iri meslel li’ini.i’.'i I ö- 
iwll^ís ú^sútik «z iij Berlini.tűin. A na;.*y 
bninvfU’nin Hódiló s/é.psi-ge rnrHűk<p|<en 

elénk nzt u IdpiJsI. amvKel 3 regAny 
[s-zerepe nir^jelől: .i nrindi’u l.ríira sxgzx'. 
ites haXtsíi. ihóditón.i <n-L'.kgi ző iicil-onyl. 
La Spbi«nx‘* rendkívül érdekes film, telis* 
jele festői szépségi'Akrl. 'Az bríniia e lieii 
jfiln^c mellcll c^ty romok titiM'rr.kai film is 
JrtZftrepal . A boldiiór" cinjnwl: továbbá n 
Ul’atht leni u.j Indított filmek kel. Az előz 
IrdB^k7 és 9 órakor kczdfidnOk.

Labdarúgás 
a bajnokságért 

/ ’A niwltholi nagy bináris foh Ián n 
tos|MU't‘ilepek fiio4bj|||>n'vHÍn n talaj sáros 
fe iiehex volt, .Tmclyrk>xx végig a favorit 
'vsapirtok győztek, miután wr. ilyen pályán 
Ui tenq'óLiróbh csapni jntóka érvényesült. 
rAz MTK vaaárnapi gyózrlinApi most mar 
■s < iigolBllH n bujnaki lista nlső be.
flvéf. in 44 mögötte az UTE és TTU csap)* 
'< ú helvczkudtek cl.*

UTK UTE <.2 (2:11 liftti. lleujkivül 
•erdel.es. 'rgiümas lelök Ami s olt a bejnek* 
'•*>< kh első h(»ly-p»c1tje közötti mérkőzés, 
JrmeíyHM a T«M<iyj£vHók ki

gv ő/l. Amt. A/ Mik é> a Mieldíiy w 
jobb jábdiUHt OMli (j^üt^y volt, aki i-i 
/Vogó julúLaVul v.tló <>xtázBb:i lm/#
í.i .. közön éget. Mind a négy goi az •'• 
éxdüfiie. A kik .fehérek. t<mb rurtíiL'kk.d, 
Így a közZ-plei'/úzel helyén GuHíü'Jniial 
jut zmtlak. A másofúk r.'-iidőhon már < . ak 
ki -.a- eiaJmroí játszott ax MTK, meri 
Mr.lnt.it kiállították és SeiiLeij megsérülve 
kiidll. Xtigy.si.'iiien dolgozott az cqéiz 
M'l'K r-í táisor. 'Az. l‘Ti első gólját iizc.i. 
egyes <4 szerezte meg, mikor az .MTK már 
2:Ó iiránybiiji vezeteti, míg a második 
Kropacxck ö.rgoijn volt, tiki 39 fokos láz. 
zal tié'dte az M'j'K hálóját, egyébként 
ntiíiyxzeriicn.

TTC—Vast c.t fémmunkások 3;t (0:0). 
A fercncvárosiűk c<isk a másodúk, félidő, 
ben játszottuk ki rendes fonnájiiikal. ami. 
ikor a csatársor gyár* egymásutánban rú
gott három gólt. A Vasasok több tartalék# 
iu?J játszottak.

VÁC—.VÁC 1.1 (0 0). Iígahnas hangú 
latban foki le a két ellentétes társadalmi 
Ik irfiöz tnrtor6 footbalicsapaf ménközé.-e, 
amelynek ehő félidejében a 1 AC volt fö
lényben cs sziimet után az atléták voltak 
frontban. Az első gólt a VÁG rúgta, majd 
egy tizsnegsest elhM>ázfak, végül a MAC 
kiegyenliteíta az eredményt.

Purfapexli Torra Club—fii. kctületl 
Torna éfi Vivő Effélét 1 0 (0:0), A piros, 
fehérek csapata megérdemelt győzelmet 
aratott.

VII. ker. S. Club—TFC 2:1 (ltl).
Kispesti 'AC- Törekvés mérkórés a pá> 

ha 3ia.<nnáUrataUajiiága miatt elmaradt 
’ A’.$C—3J. FC 1:1 (1:0).

Zugló/ AC—Erzsébeffalval Törekvés 3: 
1 (1:1).

Budapesti Altétikat Klub—Budapesti
Sport Egylet 6/j (1 1'.

Budapesti Egyetemi AC—Óbudai T-orna 
Egylet 1 (3:0).

Műegyetemi Atlétikai FovtbaU Club-z- 
Erzsébetváros TC 4:1 (1:1).

Keresk. All. CiE—lijvcsli Torna SE 3: 
1 (1:1).

Ékszerészek-- Újpesti BAK 4:0 .(2:0).
Budapesti Torna Kör—.Munkás TE 2: 

0 (1:0).
ÁMV (iépffédr—V. kér. Sport Club 4:0 

(1:0).. ,

Befejezték 
az lisetöversengeket
A p-éulaki hófúvás miatt az arra t> 

napra kiirt ü^ctöverMnykeet ma tar
tották meg. Búr lényegesen megeny
hült az' időjárás, a pálya rettenetes 
állapotban, valóságos víz alatt, fo- 
gad’ia a nagyszámú közönséget, amely 
valósággal elloptc igy is a tribünöket. 
A részletes eredmény ez:

/. futam: 1. Sliadg M. (Hí) Schinvlek, 
2. Rofcvrt (p.). 3. Dóra Gayton (41. Futót, 
lak még: ördög. Tót.: 10:20, 10:11. 11.

//. futam: 1. Hnlk.de (3) Novírk, 2. l’ri. 
nrtsíiüna (5), 3. Pandúr (1). Futottuk még: 
Biztos, Tniuvu, Baboc.'’a, Oukkvn.d, Áru, 
Keinivrs. Lublin, Impresszárió, (íalgv.u. 
slrick. Tol.: 10:űl, 10:17. 20. 18.

Ili. futam: 1. l'sejul (2 r.) Novúk, 2. 
Vőlegény (fi), 3. .V. M. (3Z'Í). Futottak 
n:úg: Asboth, Dacos II. Keszkenő, Heinz 
B. Tol.: ll):l.’>, 10:11, 15, 12.

1W futam: 1. Féldp őst (4) Bitó, 2.
Ludjz (21, 3. (irodek (4). Futottuk n-.cg:
Vert, Moos. Tol.; 10:101>. 10:23, 22.

F. fiilum: 1. Czinka Panna—Masiia
(tik) Oro.vz (ív.. 2. Kxtcé -Kiingő.slánvu
(3). 3. DRdiloiiaíy- -Kksil-éni (V). Futottak 
még: ITerzerl—Nymftr, Miss F.aniinr— 
Zsamlár, IniNis—Bajoirgó. Tót.: 10:24, 10: 
H. 23.

17. futam: 1. Hofínimg (f»> Haymer, 
2. P.iriv'ka ifi , 3. H'/angyol (Ilii. Fulol# 
Uik mág: ’.'.iiNsui, Bukarest, Sonderlüng, 
Csoll. Ciír.a, Pilvn. Csiga, I'artni. Tót.: 
10:78, 10:20, 27, 15.

Az iigetííversenynk a iuaí nappal, bofe- 
.iazörltek. Az ntolw napnak * twínteki 
eltolódás ft'lytÁn kedden kolkd: volna 
lennie. <le ny. jgRW.jeAóf’ág, t/'kinlettel 
♦rrr,. a pálya iaen rf>«,v& álhmotba 
körüli, le.nondm ezt a jiapo!.

A Freudentuhan sr. oldigi díspozioió 
szerint, miután «z idV.í ott is mcíJF.u.vhült, 
n sz.otnhatrói p’ha'aszlott versenynapot 
jnn megtartják.

ASTORIA
TAVERNA

MS4MYÍI.T

közgazdaság
Vasárnapi magánforgalom

Az érléktóJisdei ma<?á;uoríalom’,an 
a szombati tartózkodás még iokozó- 
dolt. Kötés rnég \..hilákbmi is csak 
szórványostul fordult elő. Az érlélqju- 
pirok néhány favorizált részvénytől 
eltekintve úlhilában gyengültek. Zü- 
ricJ:ÍH)l érkezeit hírre, • hogy a zág
rábi kifizetés lényegesen emelkedett, 
erősen Lercst/k a Bosnyák-agrárt. A 
következő árfolyamok inkálxl) csak 
névlegeseik: Államvasut 4050-—100. 
Országos fa 1540—60, Lichtig 880 
95, Egyc.'ült fa 675—85 és DéJisasut 
1650—75. A dollár 1030--15—45— 
36, Napóleon 3830—75, márka 442— 
50, lei 690 —700. szokol 11.20—30, o 
dinár szilárd 13.50 -70, lc.ngyehnmk'U 
28—29, osztrák korona 19'e—20J» 
és hJcsi kifizetés 17^s—18 volt,. ,

Árutőzsde
gabojsatőzsién változatlanul szi- 
az drányxat. Jduzáért » termelők 

ii kérnek feladóállo-

A 
lárd . ..
2770—2780 koronái kérnek feladóálla- 
másTól, azonban a malmok eteket az 
árakat nem fizetik. Kevés kínálat volt 
rozsban, amelyért 1950 koronás 100 
kK-kénti árat (kérnek állomásról. A 
tprmények ára nem drágult ilyen 
arányban, mert zab Budapesten 1800 

1820 koronáért kapható. A morzsolt 
tengeri ára 2250 korona, roig csöves 
tengeriért 17,50 koronát kérnek, Szi
lárd niéjt a sörárpi. amelyben első- 
rendű minőségért 2000 koronát fizet
ték. A korpa óra 1400 korona zsákkal 
együtt Budapesten.

A Hazai Fatermelő mérlege. Á Hazai. 
Fatermelő RészvénytársaRAs iga.-£gatósá<ga 
megáll apitotf a 1920. üzleti évre vo» 
natkoró 'niiérlcgút. amely adótáirtalékr 
számlának 8,000.000 K-val »és a» ér
te kost kkenési Kaátnlának iktt ancsak 
80,000.000 K.val való. dötélása után 
13,121.821 K 67 fillér nyereséggel aánuilt. 
Az ig»«®alAsáife ‘ az ezévi - újonnan kibo- 
osátándó részvényekre a ré«i redzvénjen
kin t 37 **'% .nak megfelelő 150 (korona 
(múlt évben 75 korona) osztailék kifizeté
sét; fogja javaslatiba líoxhi. Ugyanezen a 
'közgyűlésen a jelenléfd 30,000.000 ko
rona elaplókét 40.000.000' kormára fog
ják föl emelni. A. tőke felemelés módozar 
taira vonatkozólag az igazgatóság a közr 
gyűlésnek olyan javaslatot fog tenni, 
hogy, az összes ujónnán kibocsátandó 
részvényekre a 3’ógi részvényesek élővé, 
teli jogjl nyernék, -u«y hagy minden 3 
<lurah légi részvény 4 djirab uj résjivény- 
ntk. átvételére jotrop'rt. A. közgyűlés az uj 
részvények ■ elővételi árút! n évértekfoojv. 
azaz. ríszvÓTiyenkénl 400 I:.öroTiával fogja 
inviállapiwiui, u bélytfcilleiéket és kibo- 
csátá:ú költségei, a társiuáíS viseli. Az u.i 
rész.éujek azi 192-2 januárt' l.én kezdődő, 
üzleti évtől fogva osztalék jogosultak.

A Borsod -Miskolci és a Debreceni Isi. 
ván-GŐa:malom tőkeemelése. A Borsod— 
Aliskolci és Debreceni István.Gőzmalom 
r.-t. alaptőkéjét J00,000.000 koronára 
emeli fel. Alintlen jé^i részvény alapján 
egy nj részvény vehető át 2000 koronáéit* 
folyó hó 11-től bezárólag a Hasai Beink 
r..t.-jiá<l Budapesten, vágy a vállalat 
jiénztáiaLnál. Miskolcon és Debrecenben.

A Gachwindt tőkeemelése, A Gschwindt. 
Ivlo saesr.-, élesztő-, likőr, és rumgyái- 
■r. t. c lió 9-én tartott közgyűlésén, ciha, 
távozta az ala,ptJcké;iek 6,000.000 koro
nával való felemelését. Az. elővételi jog 
2:1 nrányl'en 845 -korona árban «y«ko. 
rolhat-> f. hó 11—17 között a társaság 
pénzt áránál.

Tokát omolt a Szombathelyi Motorgyár. 
A Kzoiubathelri Motorgyár r.-t., tunely- 
nek részvénj-eit neon régen vezették be 
a budarx?si inzsdái-c. ar, ckligi 5 millió 
iknrona alaptőkéjét 10 millióra emeld fel. 
A tókPszapMifiíst, mini halljuk, még a 
jövő Inét folyamán 1« fogják bonyobfani.

A Magyar Lloyd, hír szerint, lcgkö/xy 
lorb ul millióról tizenötmillióra emelj 
•fej alaptőkéjét- és a részvvöleseknek 800 
koronás úrfo!vámon 1:1 .'irányban bo- 
oaájiják av-uitolkezésre. A. tőkeemelésben 
n Mingyar-Cach Ipai'bankou kinil egy 
amerikai csoport is rései vesz.

A Pesti Tőzsde uj nzámában Haller 
István irt cikket a pénzügyi politikáiról, 
e7eukivpl Lukács ’Láwló é« .Rnpeyt 
’v.ő én több T>én7bgyi kiválóságok irtek 
Uld-AH. 9 ....

•s;s: KIS KOMEÖÍrT^:
Rutt /;• Steíntiardt í’llépkvef ' '?

ÉLELMES KAZIUR SALfiMANhiB 
bohózatuk. Kezdele táB-kür. Vasáuian

I legtöbbet iizytGrilnyajd^tzértú!.. Rottenbllú^

Az Ernst-I^uzeum
Aukciói

XVII.

Főúri és különböző 
más magánbirtokból 
származó műtárgyaid

Elsőrangú régi és 
modern festményekBarabás. Benczar, Bihar.’, Hamilton.l«u. 

nens, Lámnl, Lctz, Mányoky, Munkiav 
Netecber, Ridlnger, Rugendas, Zichy! | 
Nagyértékü iparművészeti tárgyak: aranr 
ezüst, poicellán, bronz, szőnyegek, bútorok itt.
Kiállítás: 1921. nov. 10- 13-la

9 órától 6 óráig.
Aukolő: 1921. november 14-től 

naponként délután 3 órától.

Illusztrált katalógus 100 K

•y.

Télíkabátok
- öltönyök 

rövid szci:uebek0csí& 
•városi és kocBÍbundál* 
lálrasákok és stőrmetikairók
csizmanajdrágok és pantálók 
fiú. ós leányka-ruhák 
auJi ruhák ika.bátok
férfi-, női- {jycnnekcipőls

v nagy válasatóík

Neumann NI. ruhaáruháza
’ ' [Budapesti, IV., Muzeum-korút L 'íí

HEMZET8 ROYAi, ORFEUM
Mis Arizona — Yukitos Woilers

A 28-as operett Sarkad! Aladárral

DIANA
SÖSBORSZESZ
I kis üveg ára...
1 közép üveg ára
1 nagy üveg ára

Mindenütt Kapható!

Fnmdakolffl
q.-ként 535a— koronáért, 

kézzel vóínsutott budsixll kgKjz, 
mindenféle kályha- és kazán- 
íütésre kiválóan alkalmas, kap
ható q.-ként 220. — koronáért az

mindenféle kályha- és kazán- 
íütésre kiválóan alkalmas, kap
ható q.-ként 220.— koronáért az

EHRLICH , 
tttöiinyng kffisMM r-t- 
nál, Rákőczl-ut 18, 1. cm. Telefon: József 52-07-

EHRLICH , 
tttöiinyng kffisMM r-t- 
nál, Rákőczi-ut 18, 1. cm. Telefon: József 52—0T-_

I?,í£.’ FÖtfARDSl ORFEUM^
Rendkívül nagy ni novemberi ntlisor

_____________Kczjicte -'<8 ólakor. —

Felelős azerkosztő:SZOMAHÁZY ISTVÁN
Társszerkeszlők:Dr. ELEK HVGÓ ca PAJOR

UJ8AQ0ZEM R.-T.. BUBAPEÍT.
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