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Károly király és a királyné 
Funciialba érkeztek

London, november 20.
A Daily Mail funchali jelentése sze

rint Károly király és Zita királyné 
tegnap odaérkeztek és a Villa Viktó
riába szálltak. (MTI.)

Hetventagu ellenzéke 
lesz a BetMen-kormánynalt

Még nem döntött a kormányzó — Nagyatádiéit és Batthyányék 
fúzióra készülnek — N kereszténypárt és kisgazdapárt egyaránt 

megbomlik — Gróf Rádayt emlegetik miniszterelnöknek

A népszSwaiséá megkapta 
a kormány 

tiltakozó jegyzékét
Genf, november 20.

(A Magvar Távirati Iroda tudósító
ijának sziíkratáviralai) A népszövetség 
titkársága megkapta a magyar kor
mány legutóbbi jegyzékéi, melyben 
Magyarország kifogást emel az ellen, 
hogy a népszövetség nem lépett közbe, 
mikor az ultimátumok és a kisántánt 
mozgósítása köietkeztébeu a bábom 
veszélye fenyegette. A politikai és a 
(jogi bizottság most készíti elő a titkár# 
súg válaszát.

Nefiegyezés Jugoszlávia 
és Albánia között

Paris, november 19
(H#W«.) A nép’zyvetségi tanács befe

jezte fiz albán kérdés tárgyalásit és eg.v- 
JiangulBg határozatot fogadott el, mely
hez a két érdekelt fél- is —, a '*wrb 
képviselő fentartutta’ tiltakozás jogát a 
határok megállapításánál követett eLiá- 
rással szemben —- hozzájárult. A hatá
rozatba felvették Jugoszlávia beleegye
zését abba, hogy’ az egész albán területet 
haladéktalanul kiürítik, továbbá a 
mindkét részről nyújtott biztosítékokat 
arra, hogy jó szomszédi viszonyban 
akarnak élni. Elhatározták továbbá, 
hogy az albániai vizsgáló bizottságnak 
következő utasításokat fogják adni: 
Ertesitso a népszövetségi tanácsot a ju
goszláv és albán csapatoknak a meg
állapított demarkációs zónából megtör
tént visszavonulásáról, szerezzen tudo
mást arról, nem támogatnak-e külföldi 
segítséggel olyan helyi mozgalmakat, 
melyek megzavarnák a belső békét, ke
ressen módot és eszközöket a zavarok 
megszüntetésére és terjessze ezeket a 
népszövetségi tanács eléjvégül tegyen ja
vaslatot a zavargások megismétlődésének 
megakadályozására alkalmas intézkedé
sekről. (MTI.)

Tounöbttirtm’mmrSárok 
Berlinben

Berlin, november 20.
(Wolff.) Ma ismét több helyen ki

hágások fordultuk elő. Többek között 
egy keiwereskocs.it teljesen kifosztott 
t.ik. Egy posztókereskedésben kabáto* 
Lat és kendőké loptak el, egv pékiiz- 
lethen pedig összetörtén a kirakal- 
üiegot és süteményeket, meg készpénzt 
raboltak el. Több helyen rendőrség 
verte szét a csoportosulást. vMTI.I

Meghiúsultak 
az angol-egyptomi 

tárgyalások
London, november 19.

A Reuter-iroda jelentése szerint a« 
angol kormánynak az egyiptomi küldött- 
Béggel folytatott tárgyalásai meghiúsul
tak. mert a küldöttség elvetette azt a 
javaslatot, amelyet Lord Curzon terjeez- 
tott rléie. A küb’1^ holnap vissza
utazik Egyiptomba. (MTI-)

X jóslások', amelyek' szinte az egész 
■héten azt hangoztatták, hogy a döntés 
vasárnap történik meg, nem váltak 
valóra. Kabinetalakitásra eddig senki 
sem kapott megbízatást, még nincs de- 
zignált miniszterelnök és igen sokan 
tudni vélik, hogy ebben a pillanatban 
még az sem bizonyos, hogy a kormány
alakításra gróf Bethlen István az 
egyetlen jelölt. Mindenki úgy véleke- 

' iliií, hogy gróf Bethlen Istvánt külpo
litikai sikerei és az ezekkel öszefüg- 
gésben levő eseményekben elért győ
zelmei rendkivüli módon megerősítet
ték, mindazonáltal nem tartják kizárt
nak a meglepetéseket. Egyelőre gróf 
Bethlen a maga további kormányzását 
az egységes .párt alapján akarja meg
szervezni és’ ennék az egységes párt
nak a liberalizmus, a demokrácia ut
ján való továbbhaladást tűzné, ki cél
jául, amirtek kifejezésre kellene jutni 
a párt címében is, olyanformán, hogy 
az uj pártot agészen egyszerűen a 
nemzeti egység pártjának neveznék. 
Azoknak táborában azonban, akiknek 
támogatására Bethlen komolyan szá
mit, az utóbbi napokban olyan han
gok kezdenek emelkedni, hogy a mi
niszterelnök kezd túlságosan eltávo
lodni attól.az. irányzattól, amely a 
kommunizmus bukása után uralomra 
jutott. Vannak, akik azt állítják, hogy 
a kormánypolitika máris túlságosan 
liberális és fölösleges a jogegyenlősé- 
,get olyan komolyan venni,amint azt 
gróf Bethlen István teszi. Egyszóval 
az intranzigensek megmozdulása van a 
küszöbön, akik inkább gróf Ráday 
Gedeon belügyminiszterben látják azt 

, a férfiút, aki a szerintük kissé balra, 
tolódott politikát ismét jobbfelé moz
dítaná.

Alig lehet azonban abban hinni, 
hogy az ország mai győgyuílabb han
gulatában az intranzigensek jelentő
sebb sikert tudnának elérni és igy leg
biztosabb eshetőséget mégis csak an
nak lehet tulajdonitahi, hogy megint 
gróf Bethlen István lesz a miniszterel
nök. aki valószínűleg már kedden, 
vagy szerdán megkapja megbízatását 
siégekkeJ. hogy vagy kk -bbw'gi kor- j 
mdnpró elé terjeszti az uj kabinet név
sorát is. amelynek Összeállításába nem 
enged beleszólást a pártoknak. Nem 
számol a kormányelnök azokkal a 
mostanában sokát emlegetett eshető
ségekkel, hogy vagy kisebségi kor
mánnyal vezeti tovább az ügyeket, 
vagy feloszlatják a líázat. Egészen bi
zonyos, hogy ha programját és tet
szése szerint összeválogatott kormá
nyának névsorát közli nem a pártok
kal, hanem az összes képviselőkkel, 
meg tudja csinálni u többségi pártot, 
amely ugyan nem fog hatalmas több
séggel rendelkezni, de éppen elegendő 
lesz arra, hogy a partementet uralni 
lehessen vele.

Pártvezér — Bethlen István
A többségi párttól grót Bethlen 

1 István katonás fegyelmet fog megkö

— A Hétföl Xupló tudősitéfátől —
vetelni és a pártnak, amint mondják. | 
egyetlen vezére lesz: gróf Bethlen Isi-1 
van, aki alvezérekdt, csoportokat, frak
ciókat nem fog maga mellett tűrni. Az 
a véleménye ugyanis a miniszterel
nöknek, hogy nem fontos az olyan 
többség, amely, mint a közelmúltban, 
a szavazások elöl való bujdosással, 
vagy éppen a kormány ellen szavazás
sal tüntetett, a fontos a párlfegyelem, 
amely kizár minden néven nevezendő 
politikai kicsuszást és amely biztosítja 
a nyugodt kormányzást. A sok pártve
zér demoralizálja a pártot és tönkre
teszi az egységet. Az uj pártnak lesz 
elnöke, lesznek alelnökci, amelyek 
azonban csak megtisztelő címek, de a 
vezér csak egyedül a miniszterelnök 
lesz.

Megnövekszik az ellenzék
Ha a legprecízebben sikerül is gróf 

Bethlen István terve, akkor is szá
molnia kell azzal, hogy az ellenzék 
igen nagy mértékben megnövekszik. 
Ma mintegy lnjsz.onöt főből áll a par
lamenti ellenzék, amelyből vagy 18 
képviselő tartozik a liberális blokkhoz, 
7 pedig Friedrich-púrti. Pártonkivü- 
liek ma csak Apponyi és Szterényi. A 
Nemzeti Újság ma maga is úgy kom
binál, hogy a kereszténypártból körül
belül 11 képviselő ki fog lépni és el
lenzékbe megy. Ez a csoport örgróí 
Pallavicini György és Lingauer Albin 
körül foglal helyet és mint úgyneve
zett szélső legitimisták szerepelnek a 
köztudatban. Valószínű azonban, hogy 
a pártlap némileg szépíti a párt bom
lási folyamatát és a kiválók csoportja 
valószínűleg nagyobb lesz, mint, ter
mészetes óvatossággal, ma mondják. 
Valószínű, hogy ha gróf Apponyi Al
bert pártot alapit, akkor pártjának 
magvát ez a csoport teszi majd.

De nemcsak a kereszténypártot fe
nyegeti a szétesés, hanem egészen bi
zonyos, hogy a kisgazdapárt sem lesz 
képes egységét megőrizni. Nagyatádi 
Szabóék feltétlenül ellenzékibe fognak 
mejmi. mert ma már kétségtelen, hogv 
vezérüket a skartba tett politikusok 
közé számíthatják. Igaz, hogy * ellen
zéki padsorokban sem fogadják majd 
valami kitörő örömmel nagyatádi Sói
ból, mert félnek, hogy a kormány ol# 
daláról'az uj ellenzéki sexért igen éle# 
sen és a sikernek sok kilátásával fog
ják támadni. Bár a blokkbeli politiku
sok között igen sok a legitimista, való
színű. hogy a blokk mégis ad 'hoc sző* 
vétségét fog kötni nagyatádi Srahóék- 
kal. akik viszont a Batthyánipféle füg
getlenségi ffárt felé is orientálódnak. 
Igen közel fekvőnek tartják azt a kom
binációt, hogy Nagyatádi Szobóék fu
zionálni fognak Batthyányékkal, meri 
azt máris megállapították, hogv a két 
párt között progrnmnibeli különbségek 
nincsenek ás Batthy anyáknak még csa k 
azt sem hányhat ra szemére nagyatádi 
Szabó. hogv azok októbristák mitek, 
mert gróf Batthyány Tivadar még de? 
-emberben kilépett a Károlyi kormány

ból, míg nagyatádi Szabó még már elvé 
20-ikán is tagja volt a Beriitkeuzkor- 
mánynak.

Ila ezek ;í természetesnek látszó fel
tevések beválnak, akkor mintegy heb 
ven tagú ellenzéke lesz a Bethlen-féle 
többségi pártnak. Ez igen súlyos ellen
zék volna, de 'kétséges, hogy lehelsé# 
ges-lesz-e bármilyen laza kapcsolatot 
teremteni az. ellenzéki pártok között, 
mert itt az egymástól legtávolabb álló 
politikai felfogásokat igen nehéz lesa 
közös plattíbrrnnuU niég ideiglenesen 
is áthidalni.

Rubinek — föld mivé lesi miniszter
Gróf Bethlen István uj kormányé* 

ról ma meg igen nehéz fogalmat al* 
kötni. Az egyes miniszterek kiválasz
tását ugyanis Bethlen a maga leg- 
egvénihb jogának tekinti, és itt cgyáb 
talán nem hajlandó pártérdeket hono
rálni. Természetesen igyekszik a kor
mányt szakemberekből összeválogatni 
és ha a íEakembcrcknrk véletlenül az 
uj púrtbap is gyökerük lesz, annál 
jobbnak tartja az ilyen megoldást. So* 
kai Beszélnek azonban újabban a föld
mii elési tárcáról, amelyet eredetileg a 
kormám elnök M<wer Jánosnak szánt. 
Mavert azonban nem lehet elszakítani 
az eHenzéklie készülő nagyatádi Szabó
tól. Ilyen körülmények közölt a Rubb 
nck-csoport most igen élénk hangulatot 
csinál vezérének, Rubinek Gyulának 
földmivdési minisztersége mellett. Gya
nakodnak azonban arra is. hogy Belli* 
len a föklmivclési tárcát báró Ghillá- 
nyi Imrének fogja felajánlani. Népjó
léti miniszternek legújabban Huszár 
Károlyt emlegetik, akilien olyan poli# 
tikust látnak, aki a szociáldemokrata 
párttal való közvetítést meg tudná csi
nálni. Mindez azonban merő kombi
náció, mert Bethlen terveit még lég* 
bizalmasabb híveinek sem árulja eL

kihallgatások
N Magyar Távirati Iroda jelenti: A 

politikai kihallgatások során ma, va
sárnap délelőtt a kormányzó ur őfő- 
méltósága! előtt megjelentek Szász Ká* 
rolv v. ,b. I. t. és Rubinek Istién nem# 
zelgyülési képviselő. Holnapra Rubi
nek Gyula volt földinivelési miniszter, 
Weber János nemzetgyűlési képviselő, 
gróf Teleki Pál gróf volt miniszter
elnök, Kovács J. István nemzet gyűlési 
képviselő, Vasad i Balogh György nem
zetgyűlési képviselő, Heinrich Ferenc 
lolt kereskedelmi miniszter és Patacsi 
Dénes nemzetgyűlési képviselő kaptak 
meghívást.

Csehország amerikai kölcsönt 
kap

.4 Tribuna jelentése szerint Vopicka 
amerikai cseh, aki a háború elölt Bu> 
kar est ben képviselte az Egyesült Álla
mokat, Csehországnak két és fél mil
liárd cseh korona kölcsönt közvetített, 
amelyet az amerikai pénzintézetek és 
az amerikai cseh tőke teremtenek cl . 
(MTI.) '
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Vázsonyi 
az Apponyit ért támadásról
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
\ nemzeti demokrata pórt ma dél

előtt Pusztáig Károly clnök’.ásével impo
záns lefolyású választói nagygyűlést 
tartott, melyen Pakots József, Szilágyi 
György és Sümegi Vilmos felszólalása 
utón Benedek János fejtette ki pro
gramjának f ő p o n t j a i t.

Elég volt a jelszavas politikából 
mondotta többek közt •-■ elég volt;

az osztályok és fclekezelek szerint la 
gozódó demokráciából. Mi azt demo
kráciát akarjuk diadalra juttatni, mely 
az egész magyar népet teljesen ogyen- 
joguvá teszi, faji, vallási és nemzeti 
különbség nélkül és amely mindenki
nek jogo-l ad a -inunkára, becsületre és 
boldogulásra.

Ezután általános kívánságra Vd-
r.sonyj Vilmos fejtette ki álláspontját 
az aktuális politikai kérdésekről.

— Az ellenpárt jelöltje — mondotta
— ugyanazt a programot hirdeti, mint 
ml. ílirdeli az egyetértést, a békét, a 
felckeaetek és osztályok közölt. De on 
gedjék meg, hogy csodálkozzam azon, 
ha azt mondják, hogy ennek a béké
nek és egyetértésnek szolgálatára nem 
a mi pártunk hivatott, hanem ők. Azt 
hiszem, hogv azok, akik évtizedeken 
keresztül hirdettek a békességet is 
szeretetet jelentő demokráciát, talán 
mégis hivaloltabbak erre, mint azok, 
akik rövid idővel ezelőtt még a gyűlöl
ködést hirdették. Ami nz orzágos poli- 
til át illet: a kormány lemondásának 
okairól senki sem tud, talán niég a 
Jwsnnány sem, mert a mi viszonyaink - 
közölt ez is megtörténhetik. Amint a I 
rendkívüli időket nálunk mindig az , 
jellemezte, hogy elsősorban kikapcsol
ták a lí lefont és távírót; most is lel- ' 
jesen ki van kapcsolva minden ellen
őrző szerv, a sajlószffbadság, a nenu 
zctgyülés. De azért sajálszerü egyolda
lúsággal mégis 
<lenl. Van sajtószabadság is 
terelnök ur és a hivatalos l 
mára.

— A miniszterelnök ur 
badság mellett megóvja a 
szabadságol is, — bizonyos < 
mára. Most már azt is tudjuk, 
miért. Mert hiszen a miniszt ................
az ország legm-agyoOib fiának, Magyar* 
ország dicsőségének, büszkeségének, 
az egész világ előtt köztiszteletben álló 
Apponvl Albert grófnak kijelentette 
válaszában, hogv akár tetszik Appo- 
nyinak. akár nem, a kormánynak van. 
nak bizonyos szervezetei, amehjek úgy 
h jobb, mint a baloldali forradalom eh 
len rendelkezésére állanak. Amikor az 
<i férfiú, akit ugv szeretünk és magasz* 
tálunk, mintha mindunnviunk édes- 
nlvjn volna, feleméin szavát, hogv eb
ben nz országban mindenki számára 
hiztc í ■ll.wék az ogycnM jog és -a teljes 
jogbiztonság, akkor elvan hangú nvi- 
lalli;: : tii'i támad rá a miniszterelnök, 
mintha valami kommunista vezérrel 
{hadakoznék.

Homály födi még azt. hogv mi fog 
történni ebben nz országban. 
num\rn nincs homály. Mi megyünk 
elört .i vezérlő csillagunk után, amely: 
n nemzeti demokrácia. Mi nem fog
juk felvirágoztatni nz országot azáltal, 
ha egyeseket fcleketi vagy faji szem
pontok szerint nkndáivoznnk meg a 
foglalkozásukban, azon címletek alatt, 
hogv eg’-'szer revideáljuk a trafikioffo* 
kai. páskor az italméréseket, ipar* 
igazolványokat.

meglahilunk itt min 
is, a minisz- 
körök szá-

a sajtósza* 
gyülekezési 
elemek szó

hoz? 
•elnök ur

De SZ4Í-

francia munkád vezérek 
Berlinben

A Berliner Tageblatt jelenti Páris
itől: N’éhűnu francia munkásvezér, 
köztük Jóit Imiit és (Irumbach, a leg
közelebb napokban Berlinben érkezik, 
hmni érintkezésbe lépjen o német szo
cialisták vezéreivel. Azt várják, hmm 
miéibe fogják ütni a tizenegy falu fel
építésének tervezetét, amit német és 
francia munkásegyesületek vállaltak. 
<u.7XA r

Róma, november 20. A sajtóban ál
talános aggodalom jut kifejezésre a 
washingtoni határozatok miatt. Az 
Idea Nazionale washingtoni képvise
lője arról értesül, hogy Franciaország 
és Olaszország nem engedik, hogy a 
három világhalalom ráerőszakolja 
akaratát a földközi-tengeri államokra. 
A Corriera delta Sera is megállapítja, 
hogy a Csendes-óceán hatalmai, Ame
rika, Anglia és Japán, maguk között 
akarják eloszlani a világuralmat, anél
kül, hogy Franciaországgal vagy Olasz
országgal törődnének. 
földközi-tengeri helyzete 
szággal, 
széniben 
válhatik.

Róma, 
következőket irjn a washingtoni érte
kezletről: Olaszország és Franciaor
szág semmi szin alatt nem járulhatnak 
hozzá ahhoz, hogy hivatalosan másod 
rendű nemzetnek bélyegezzék őket. Ha 
az értekezletet ilyen módon akarják 
folytatni, akkor jobb volna, ha akár 
mindjárt be is szüntetnék, mert ahe
lyett. hogy a békét biztosítaná, Csak 
újabb háború veszélyéi idézi fel. (MTI)

Washington, november 20.
Japán a konferencián a tengeri hnd-

de még inkább 
minden pillanatban

Olaszország
Franélaór-

Angliával 
kritikussá

november 20. A Tempó a

Mttii Bethlen ellen 
Ta affér nem ongsdl a demokrá
ciát kisajátítani Vázscnyő számára

— A Hétfői Napló ludósit ójától. —

Tauffcr Gábor vasárnap délután ő óra
kor tartotta meg programmbeszédél. Weisz 
K-mr-ád nemzetgyűlési kép-viselő kljelcirü, 
hogy Vázsonyi koronázatlan terézvárosi 
királysága megingott, mert sok demokrata 
hozzájuk csatlakozott. Dr. Tauffer Gábor 
képviselő jel-ölt kijelentette, hogy a demo
krácia elvett nem hagyja kisajátítani, Vá- 
zsonyi szűk társasága számára, mert ezek 
az eluek az egész emberiség közkincsét ké
pezik. Ö a jogrendért, a szabadságjogokért, 
tehát az igazi demokráciáért akar küz
deni. Szükség van arra is, hogy a békejob
bot vissza ne utasítsa a polgárságnak az 
u része, amely magot üldözőinek erezte. 
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
l'iicdrich István szólalt fel.

— Az egységes korinánypá-i t körül — 
mondotta - - tárgyalások és nyilatkozatok 
történnek, amelyek csak arra jók, hogy 
valamivel foglalkoztassák a jámbor ma- 
gyár ok irt és sakkban tartsák a habozó po
litikusokat. Ha azt a hirt terjesztik Beth
lenről, hogy ő fogja a kormánypártot 
mvgt-ercmteni, akikor a gyengébb szivü po
litikusok őftdó orientálódnak és várják a 
fejleményeket, Az ilyen képviselők aztán 
Bethlen minden nyllc-ikuialál és gorc-m- 
bnságát helyeslik, de nőm igy csdekedné- 
nénck, ha Bethlen azt iratn-á magáról, 
hogy nem ő követik eztk. Akkor bizony na
gyon neffi esnének, hogy milyen tehetetlen 
mágnás, akiben csak az az áldott kapta- 
rílla tartja a lelket. Két. hónap óin űzi ezt 
nz ügyes játökot Bethlen gróif. Micsoda 
mtule-tzágos helyzet, hogy mindenki Belli- 
lent -akarja támogatni és mégsem tudja az 
egységes pártol megahtk-ilnmi. Do az.( hi
szem. nőm is akarja, mórt Bethlen külön 
vizeken evez. Ezek a manőverek csak arra 
jók, hogy ne kerülhessenek napfényre az 
elmúlt események, eddig még ismeretlen 
részletei. Nem tud a közvélemény semmit 
som, mórt a lapokban csak az jelenik meg, 
amit a cenziira megenged, de a jó öreg 
cenzúra bizony nem a: igazsághoz tartja 
magát, liánom a kapott utasításhoz. A ma
gyar kónönség nem larlhaló egyoldalii in- 
i*ormállsági)&n és nagyon fontos, hogy 
a dctronizáció előzményeit a mi informá
ciónkból Is megismerje. Jaj annak a rend
szernek, amely nőm bírja el a világossá
got, nyilvánosságot és közssnhndsógokat. 
sürgősen kellene a nemzetgyűlés, össze is 
liiviuk, de amint botijuk, ncin tűrik meg 
az cgyiltllétét és elnapolják.

A vúlasztógyülés a Ilimnusa eléncklésé- 
ycl ÓH végett. .

I

ctő hatvan százalékra való lecsökkentése 
helyett hetven százalékra való csökken
tést fog kérni. Egyúttal azzal a követe
léssel áll elő, hogy annyi hydroplán 
anyahajót tarthasson fenn, mint Anglia 
és Amerika. A tengeralattjárók teljes 
kiküszöbölésébe nem egyezik bele, leg
feljebb az 
rul hozzá.

állomány csökkentéséhez jó- 
(MT1.)

Bécs. november 20.
Freie Presse jelenti London-A Neue . ___  _____ . -

hói: Az amerikaiak tiltakoznak az ellen 
a japán javaslat ellen, amely a tengeri 
nagyhatalmak hajóié rónak 
zalékát magának 
kol ássál, hogy 
egész tervezetet.

Washington, 
előtt folyamán < 
zottság és elővette a távol Kelet kérdé
sének tárgyalását. A nagyhatalmak 
mind ragaszkodnak Kína területi sér
tetlenségének és önkormányzatának 
fenntartásához. (MTI.)

Bécs, november 20.
A Neues Wiener Tagblatt-nak jelen

tik Londonból: Befolyásos angol kö
rökben azzal a tervvel foglalkoznak, 
hogy Anglia a washingtoni értekezlet 
befejezése után általános európai kon
ferenciát hívna össze azzal a céllal, 
hogy megakadályozzák Európa vég
romlását. Valamennyi európai államot, 
Németországot és Oroszországot is, a 
teljes jogegyenlőség alapján hívnák 
meg erre az értekezletre. (MTI.)

hatván bzá-
; követeli azzal az indo- 

ezzcl fölíorgatnák az 
(MTI.)

november 20. A dél
összeült a második bi-

.Egy hipnotizőr 
milliós $
A R-n' utcai hipnotizőr— Millió, ék- 
weroaot azuggorált el a médiumoKtól

.-1 Hétfői Napló tudósítójától. __
A Zuglóban a Röiwi-utca 22. az. alatt 

lakott Fplhcr Lajos volt mauántiszlvi- 
Mlíi. Szitr&i szemű fekete kecske sza- 
Kdllas. nagy bozontos fejű ember, aki 
siffl" réR haca °rosz lóságból. 
Miikor megérkezett, sehogy sem tudott 
állást kapni ás rokonai támogatásából 
lengődait. Ki’tszobás lakását máranár 
el akarta adni, mikor egy napon külö. 
nős dolgot tapasztalt. A lépesöliázbun 
a szomszéd lakó cselédjével találko
zott, akit erősen megnézett. A leány 
megállóit és mereven vis-szanézeti. Né
hány pillanatig álltak i«y szemközt, 
aiskor megszólalt Feller:

— Hogy hivjá-k, fiam?
Laissu. vontatott hangon álmodóan 

felelt a leány.
— Árvái Maris.
— Itt szolgál a Rosneréknél?
— Igen.
A leilnv 1-mtglában, hangsúlyában 

volt valami misztikus, ami szegei űtölí 
Fel-ber felébe.

— Csak nem . . . mormogta’ ruagn 
elé — de hátha mégis — fűzte tovább 
a’ gondolatot — meg kellene próbálni’

Aztán közel hajolt n lányhoz.
Maris. Est*' 10 órakor bejössz hoz

zám.
— Igenis.
— Mo»t pedig mégy tovább a dol

godra.
— Igenis — felelt a lány és elment.
Elgondolkodva haladt fel a lépcsőn 

F elber.
— Végtére nem lehetetlen. Do, hagy 

én erről nem tudtam ...
Este 10 órakor romegve várta a 

lánvt nz előszoba ajtónál. Néhány 
percnyi várakozás után megjelent Ma* 
ris. Felber szive nagyot dobbant.

— Hát mégis . , .
Vérén keresztül bigscrgeti a dindal, 

n talált kincs, az einbor felet ti érzés tu* 
datn. Kinyitotta az ajtót é« Maris be
lépett . . , 

I

Prémes bundái asszonyok szálltaik 
ki a Róna-utca 24. szám előtt. Három- 
nöffv magánfogat állott cgvmrts mögött, 
sőt gyakran autók sorakoztak egymás 
mögé. A Lipótváros elkényeztetett asz

szonvai szálltak ki és mentek Felt*r 
Lajos másodemeleti lakásába. Szönve* 
gek, misztikus tompa fény, nehéz füg* 
Könyök és egy néma laká j fogadták a 
belépőt. Felber atya, a tulvilági ha^. 
lom ura. nesztelen lépésekkel és meg
hajlással üdvözölte a jövevényt. Aztáp- 
halk, zengő hangon hajolt hozzá:

— Parancsoljon , . .
Szúrós nagy szemében mágikus erők' 

ragyogtak, az asszonyok elszédültek
Felber La fos hipnotizálta őket. azlán 

elvette tőlük a gyűrűt, a pénzt és be- 
szuggerálta nekik, hogy elvesztették a- 
ért ékeket.

Végül szeretőiéivé avatta a szebbe
ket. Korlátlan ura volt az asszonyok* 
nak Felber, megrontotta életükéi, ki* 
fosztotta, aztán elküldte őket. Már egy 
jó nebved éve tartott ez igy, mikor qjy 
uj kliense akadt. K. J.-nc a fiatal mé|. 
lóságos asszony, akit egy barátnője vitt 
fel Feliberhez.

Mindegyik látogatójának, akit hip. 
nolizálni tudott megparancsclia, hogv 
gazdag barátnőjét hozza el hozzá. /?/g 

■ került a Hána-utcai lakásba K. .I.mé 
is, akit aztán arra bírt rá Felbert, hogit 
férjétől, akt egy nagy bank vezérlgazt 
(falója, hozon euu fét millió koronát. 
Az asszony engedelmeskedett és Félbe? 
útlevelet váltott.

A vezérigazgató erélyes nyomozást 
indított a pénze után. A szobalány az
tán elmondotta:

— A méltőságos asszony járt az éljél 
nz úri szobában . . .

Hlvessy Jenő detektív két napon át 
figyelte az asszonyt. Szombaton aztán 
megoldódott *a rejtély és ma délelőtt 
letartóztatták Felber Lajost. A házku
tas alkalmával közel három millió én 
tékii ékszer kerüli elő. A köveket ki
szedte belőlük Felber. az aranyat ősz* 
szeförte. Beolvasztásukra azonban már 
nem maradt ideje.

B. A.

A ttályl uárMl 
ellopott mOMncsek 

A régiség karaxkodök allén 
Ismét meglndltjékax aljír**t 
— Faxakast tlxennégy havi 

bttrtttnre ítélték.
— A Hétfőt Napló tudósítóidtól, —
Fazekas Lajos miniszteri Liszhiselá 
várpalotáin elhelyezeti népjóléti 

dolgozott. Valaho-
a
minisztériumban 
gyan hamis kulcscsal felnyitotta a ki- 

i ráJvi vár lezárt helyiségeit és onnan 
8 diarab különféle igen értékes vázát, 
egy álló óráit, két eredeti olaj festményt, 
bronz órát és gyertyatartókat és egy 
antik porcellán gyümölcsös tálat ellő* 
pott. Ezeket az ágén értékes és ritka 
műtárgyaikat Fazekas Lajos felesége 
Budapest legelőkelőbb régiségkercske* 
dőlnek ekidita és a befolyó nagy vétel* 
árból meglehetős nagylábon éltek. Ami
kor rájöttek a lopásokra, ez év feb
ruár közepén Fazekas Lajost 
büntette cimén letartóztatták.

Eljárást indítottak a felesége 
is. orgazdaság büntette cimén és 
bűnügyi ejárást kiterjesztették 
Mór, Krausz Miklós, Sándor - 
Sdtmosi Márton, Sioliermonn Malvin, 
Wedner Frigyes, Sterilben? Bernéi, 
Goldmann Ignác régiségkereskedők el
len is. Az ügyészség azonban a keres* 
kedők ellen a nyomozás során már 
megszüntette az eljárást. A budapesti 
büntető-törvényszéken dr. Nedeczkll 
Géza táblabiró tanácsa tárgyalta ezt az 
ügyet és a lefolytatott bizonyítási el iá* 
rás után dr. Tomcsdnyi Albert királyi 
ügyész vádheszéde után Fazekas La
jost 1 évi és 2 hónapi börtönre, felesé
gét pedig 3 hónapi fogházra Ítélte el. 
Tgyben a bíróság az Ügyész indítvá* 
nyá-raí elrendelte*, hogy az ösazes ira* 
tokát újból tegyék át az ügyészséghez, 
mert a tárgyalás anyaga újabb gyanú* 
okokat nyújtott a régiségkereskedők 
ellen és igv ellenük az eljárást ujrt 
megindítják. 

lopás
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ezt a
Pick 
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| HÍREK
^Németország 45 millió arany 

fizetett az ententenak
| Bécs, november 20.
flB (4 Magyar Távirati Iroda magőnje-

A Temps szerint a német kon 
^Kúni/ november 15-én teljesítette a qa. 
Húncía bizottság követeléseit és pedig 
HL millió aranymárka összegben az ok- 

lőrétől november 15-éiq befolyt 
Kjc/nrf vámbevételek ellenértékeképen. 
K második garanciafizetés december 
K;r;.' esedékes. Ez az egy havi német 
^b>eho:otal 26 százaléka fejében körül- 
Kc/>i/ Sö millió aranymárkát tesz ki. .1 
Kürmicia/irc/éscfvcf a január 15-én ese- 
Kc/.eí jövőt ételi részletbe beszámítják.

W _ A honvédelmi miniszter kedden 
Bncn’ fogad. A honvédelmi miniszter 
■h-dden a szokásos fogadónapját aka- 
Kláiyozlatása miatt nem tartja meg.
■ — Cáfolat egyetemi halgatók kizá- 
■rásáról. Több lap azt írja, hogy az 
■egyelem közgazdaságtudományi karú
iról 170 hallgatói kizárlak, mert a2 
■igazoltatásra nem jelentkeztek. A köz- 
■••azdaságtudományi kar dékáni kivá
ltain fölkérte a Magyar Távirati irodát
■ annak közlésére, hogy ez a hir valót-
■ lan.
I — Az Országos Bírói és Ügyészi
■ Egyesület évi közgyűlése. Az Országos 
IBírói és ügyészi Egyesület vasárnap 
I délelőtt tartotta meg szokásos évi köz- 
I gyűléséi a Ráth György-utcai bírói in- 
I ternálusban. A békebeli 64 egyesület- 
I bői az ország mcgcsonkilottsága követ- 
Ikéziében a vidék csak 21 egyesülettel 
I képviseltei te magát. A gyűlést Wolff 
I Károly dr„ az egyesület elnöke nyi- 
I tóttá meg. A tárgysorozat megkezdése 
I előtt indítványozta, hogy a közgyűlés 
I táviratilag biztosítsa Horthy kormány

zót a magyar bírói és ügyészi kar hó
dolatáról. Ezután Moiser Imre dr. 
munkásfelsőbirósúgi biró olvasta fel a 
kiküldöttek névsorát. Utána Tóth Mik
lós dr. táblnbiró, ügyvezető elnök is-

i Jjertette az ^jycsíilot évi jelentését, 
majd a záfs^áinadá'tt. A közgyűlés a 
felmentvényt megadta a tisztviselők
nek. A lemondott tisztviselők helyébe 
újakat választottak, majd Kemény 
táblnbiró azt javasolta, hogy a száz
koronás tagmegváltási dijakat emeljék 
föl havi ezer koronára.

Teleki Sándor emlékezete. A 
Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
vasárnap délelőtt tartotta meg tisztújító 
közgyűlését az Akadémia heti üléster
mében Balogh Jenő volt igazságügy* 
miniszter elnölklésé'vcl. A tórgysoron 
szerepebl a! társaság két évvel ezelőtt 
elhunyt, nagynevű volt elnöke. Teleki 
Sándor gróf emlékének ünneplése is. 
Az elnöki megnyitó után dr. Nagy 
László, «a társaság ügyvezető elnöke 
olvasta fel Teleki Sándorról irt env 
léki eszedét, melyben Teleki •kultúrpo
litikai működésének jelentősegét mél
tatta.
-- Irodalmi estély. Színi Gyula. Forró 

Pál és Kálmán Andor dr. irodalmi es- 
■•’y© november 30-án csto ’Z. 6 órakor . 
le-z a Víuadó ik'stej méhen. A nagy ér-1 
íeklődéssol várt feloV’asási-est program
iának gerince: a színház és a színházi 
riiág.

— Műsorváltozás a Városi Színház
ban. A Városi Színház igazgatósága 
közli, hogy Piccaver mára nem érke
zik meg, de Osltveg bécsi híres énekes, 
akit Piccaver helyett akartak a mai 
napon felléptéin), közlekedési akadá
lyok miatt szintén nem tudott Buda
pestre utazni és igy ma este Bohém
életet adják Környey Bélával a fősze
repben. A Piccavcr-előadásra váltóit 
jegyeket a pénztár visszaváltja. Ugyan
csak elmarad a kedd estére kitűzött 
„Rcichstadti herceg" Sziklay József: 
Ix’te Jjc miatt és helyette a „Mignon" \ 
kerül színre.

— Frlrdrichkcltot ma viszik út az| 
liffjé.zségrc. Neutvirlhné gyilkosai ma | 
viszik át a rendőrségről az ügyészség • 
Markó-utcai fogházába. Iiadocsay\ 
rendőrkapitány bevégezte a nyomo- 
íúsl. Az usszouy, bundája mindezidáig ’

Ifiasv botrány
a porosz orszáttyűlésen 

A kommunisták és a többségi ssodallsték 
összeverekedtek

Boriin, november 19. ' 
(Wolff.) A porosz országgyűlés mai ülé< < 

sének elején Kalz kommunista képviselő] 
lelerjoszlelle a komuiuiiisláknnk a ja- 1 
vaslalál arról, hogy a reiclmnbergi bőr-1 
Imiben éhségsztrájkot fogadott politikai' 
foglyoknak szabadonhocsátását első pont - | 
nak tűzzék napirendre. Ez a javaslat 
Gampe német néppárti képviselő tiltako- 
zásán hajótörést szenvedett. A konmumis- 
tá-k a tiltakoaást szidalmakkal fvgndlák. I 
A tribün körül tolongó kommunista kép- I 
viselők és a többi képviselő között heves 
szóváltásra került a sor. Az elnök Schulz . 
képviselőt háromszor rendreinlelle, azután 
megkérdezte a Házat, liajlnndó-e további 
is meghallgatni. Mikor pedig Schulz kép- I

nem került elő és a gyilkos tagadja, 
hogy azt elvitte volna. A detektívek 
végigjárták a szűcsöket és szőrmeáru- 
kereskedöket, de nem akadtak a 
bunda nyomára. A rendőrségnek az a 
föltevése, hogy valaki a halott asz- 
szonyrói lelopta a bundát. Neuwifth- 
nét hétfőn délután temetik.

— Az olasz kormány a vasutas
sztrájk ellen. Bonniból jelentik, hogy 
a nápolyi vasutasok sztrájkjával szem
ben, mely különben csak részben si
került, a kormány a törvényes intéz
kedések alkalmazását rendelte el, me
lyek szerint közszolgálati alkalmazot
taknak nem szabad sztrájkba lépni. 
Ezek alapján három mozdonyvezetőt, 
n sztrájk főkolomposait, ma elbocsá
tották a szolgálatból. A sztrájkban 
résztvelt többi vasutast is meg fogják 
büntetni. (MTI.)

— Wiesner J. Emil meghalt. A ma
gyar könyvkiadásnak egyik buzgó bar 
cosa, Wiesner J. Emil halt meg vasár
nap váratlanul Budapesten. Aki írónak 
az utóbbi évtizedekben könyve megje
lent, akinek bármiféle vonatkozása 
van az irodalommal, mind ismerte én 
barátjának vallotta a derék Wiesner 
bácsit, a kis Wiesnerl. aki több évii 
zeden át ült a Singer és Wolfner ki
adócég íróasztalánál. Fáradhatatlanul 
tervezett, dolgozott, ágált, naphosBal 
tárgyalt a pontosságot soha meg nem 
tanuló írókkal, a könyvek és folyóira
tok megbízhatatlan illusztrátoraival, a 
szeszélyes bohémnépséggel, moly nem 
igen tudott beleilleszkedni a bürokra
tikus keretekbe. Az írók szerelték és 
rokonszenvezlek vele s barátjuknak 
tekintették a lelkes, kicsiny embert, 
aki sokszor a kiadói érdekek rovására 
is pártjukra kelt. Két évvel ezelőtt 
Wiesner megvált a Singer és Wolfner- 
cégtől s a Hajnal-könyvkiadóvállalat 
igazgatója lelt. Uj állásában is nagy 
tervek foglalkoztatták, de ezek megva
lósításúban korai halála megakadá
lyozta. Feleségén kívül egy fia és egy 
férjnél lévő leánya gyászolja.

— Az újpesti ízr. nőefrytet ötven évos 
jubileuma. Vasárnap délelőtt ünnewlte 
az újpesti izr. nőcgylet feniut’lásán.dc 50 
éves jubileumát. Az ünnepséget hálandó 
istentisztelet előzte meg, amelyen dr. 
Vcucziáner Lajos főrabbi mondott ün
nepi szónoklatot. Az irtcnttezielet végén 
a k 'rus orgenakiséret mellett az ww- 
gyiilt nagyszámú közönséggel együtt 
elénekelte a Himnuszt, Ezután ünnepi 
(Js/iilés volt a hitközség közgyűlési nagy
termében. Ur. Kálmán Ödön elnöki 
megnyitóbeszédé után dr. Lichtmann 
Mór titkár, az egyesület 50 éves törté
netét mondta el. maid dr. Mezei Ferenc 
az Országos Izr. Iroda vezetője tartott 
beszédet.

— A GellérthegyI kálvária. A Szent 
Gellért Egyesület vasárnap tartotta meg 
alakuló közvyiUé-ét. Dr llindy Zoltán 
elnök megnyitójában ismertette az egye
sület célját: a Gollcrthetr.ven tervezett 
14 PtúíMS kálvária felállítását, amely 
hazánk szenvedéseit is szimbolizálná. 
Utána Kamcnazk.v Gyula ismertette 
Szent Gellért kultuszát. Az ültet szer
dán folytat iák.

— A vaskorcakcd'k követolik a be
hozatali korlátozó' k megeriinteíteét, A 
Magyar Vwkcroskedök Országos Egyesü

viselőtől megvonta a szót, a lárma még 
inkább erősödött. Schulz

egy kezeügyében (illő vizespohár tar
talmút a közelben lévő jobboldali kép

viselőkre öntötte.
Az általános zajban és kavarodásban 

Katz képviselő magához kaparintotta az 
elnöki csengőt. Az elnök erre óriási zaj 
közepette elhagyta helyét.

.t kommunista-párt és a többségi szo- 
cialislaipárt képviselői hajbukaptak,, 

úgy. hogy társaiknak kellőit őket szétvá
lasztani. A karzatokat kiürítették. A párt
elnökök tarácsa megbeszélésre vonult 
vissza. Az illést féPbeszakKották és való
színűleg csak hétfőn fogják folytatni.

lete állal rendezett kongresszus vasárnap 
folyt le a Budapesti Kereskedelmi és Ipar* 
kamara dísztermében. A kongresszuson a 
budapesti és vidéki vaskereskedők mintegy 
négyszázan jelenlek mag A kongresszust 
Fack Pál nyitotta meg és Dávid Géza dr. 
Gcisler István, Kálid Ernő és Kádár Gyula 
dr. beszéllek. A a askeres ködők körében 
nagy konsternációt keltett a ma megjelent 
ivámrendejet és a kongrGs.izus el is hatá
rozna, hogy a kereskedelmi kormánynál 
küldöttséggel fogja követelni a vám le- 
szállilúsát és a behozatali korlátozások 
inegsziinilelétéil.

— A Magyar Ősei kész Szövetség or» 
szagos közgyűlése. A Magyar Cserkész 
Szövetség vasárnap délelőtt 11 órakor 
tartotta rendkívüli országos közgyűlését 
a Gólyavárban, ahol Csőnka-Magyar- 
ország összes isekószegyesülctei képvi
seltették magukat. Sík Cándor elnöki 
megnyitója, után dr, l’app G; trla iigyv.- 
elnök ismertette a miniszteri jóváhagyás 
alatt levő alap»zabál.vt,ervezétot. amelyet 
a közgyűlés nthán? kisebb módnsitáíwal 
elfo y.idot!. Több ipdi'vánv f'biin rzá''a 
u'án a közgy'Jés 1 óra után ért vtyet.

Színez és filmWoas^ok
* A Vígszínház e hetét, a 1 egeik ere

se Eb darabok, a Naplemente, a Hazatérés 
és a Liliom töltik lx*. üzombat délután fél 
helyárakal a Piros bugyellárist adják. Va
sárnap dléuián a Falit rossza kerül színre.

* Péchy Erzsi, Somogyi Nusi, Nádor, 
Dénes, Latahár é& Borosa e héten is 
minden erte fellépne a Király-színház
ban a rendkívüli Kálmán-operettben „A 
hollandi inenyeoské“-ben. mélynek min
den előadása táblás házak mellett folyik 
le. Jövő vasárnap délután Lehár gyö
nyörű operettjét, a Kék mazurt adják 
3 órakor mérsékelt helyárakikal.

* A „Színház" 25-ödczör. Molnár Fe
renc páratlan sikerti darabja kedden ju
bilál először a Magyar Színházban. A 
,^zinház“. melynek eddigi öbszcs elő
adásaira állandóan egy héttel előre kel
tek ei a jegyek, e bélen is mindon este 
színre kerül vasárnap kivételével, ami
kor a népszerű Fakir előadását ismétlik 
mel. Jövő vasárnap délután a. Búzavirá
got játszók 3 órakor mérsékelt holy- 
á'akkal.

* A Városi Színházban november 26-án 
I délután 3 órákor jótékonjcélu gveiniek- 
| előadásra, amelyen Oszkár b.íc-i, /Vcsf 
| Blarrkn, a 'helyőrségi zenekar, Szécsi Fct- 
! ók, Csendőr Eliu. A Gárdonyi 1>a'telnöven

dékek, Sas Éva slb. működnek közre, el-
| jön Budapest aprapn-nagyjn. Jegyek’elő- 
i vóte’áen az összes jegyirodáhliam és a Vú- 
[ rosi Színház péniclórúnál.

* Piocavor, a bécsi állami Opera 
! miivé«.ze kél világhírű ezrepébeu lép fel 
; a következő hi ten a Városi Színházban. 
, Ma a Bohémélet Bodolphe-jdtt csiilörlö- 
I kön a inaidutd herceget énekli a Blgolet- 
\ tóban. Partnere mindkét előadáson At/ulla

Adler Adclina lesz. A jubiláH Hetchstadli 
herceg kedden és vasúnmp délután van 

' műsoron. Szerdán lloffnumn meséi, szom- 
, 1 álon a Crcmonai hegedűt és a Bqjaziák, 
' vasárnap c»le n Zsidónő megy a Tógi ki- 
i liiüö szcrepoirtással. CsillörtAkön a nép

erű Koldusdiák >1 adják. Vn®iirnia|f dél- 
i e'öll 11-kor tartja II. hangversenyét a 
\ Budapesti Szimlóntkut Zenekar, mely 46/ 
| rúnyt Emil vezetésével egy csnpásrn meg- 
I liődilolln n szaksajtót és a zencéilő kö- 
1 zöm>fget. A műsoron Golduiark Sukuulala

i

ntitónya és Beethoven V. Szhnfóndöja mel-' 
lett Dohnányl Eruö k la szitui szépségű xe-1 
neksri suit-jé szerepel. .

* Herczeg-premier a Reiwilssanee- 
bán. A Renaisa^e^Szinház e hét végén 
tartja meg f/er^cf^Fcrenc két ui szhi- 
ptbtU müyénck|\xrnuüa<óját és ezekkel 
egv estén nwitáiiaj^bc Aucrnheimcr 
Raoul egyfelvonásosűC is. Az egvik 
Herczeg/dAraimak Baba-tlu a Cime. a 
másiké Ké( ember, a bécsi darabé pe» 
dig .4 szerepkör. Mindhárom darab 
egv-egv irodáink gvöngv és mindegvik 
a művészi értéke mellett olyan hatáson 
és érdekes, hogv a Renaissance-Szin- 
háznak ez az estéié a legnagyobb %&- 
zünség/sikerre tarthat számot. Gftrnn* 
tálja ezt a szereposzlás is: Gdf/i Sán
dor é>s Rajnai (iábor mindegyik darab
ban pompás szerepeket iálsaszanak. a 
női főszerepek ix'dijr Mészáros Gizii. 
Berky Lillv és Komjáthy Mária között 
oszlanak meg. Az elővételi pénztár már 
árusítja az első előadások jegyeit. A 
főpróbára, amelyet csütörtökön dél
előtt 11 ónk or fog megtartani a 'sin- 
ház, az illetékesek a főtitkári hivatal* 
bán vehetik át jegyeiket. A bemula* 
tóig mi és szerdán a Oijen'fédség, 
kedden a Faun, csütörtökön a Kék 
egér teszi változatossá a színház mű
sorát.

* A nngytikorü Sznnos-vig.'átákC't, A 
gazdag lányt, melynek minden egyes

lelőadásaira előre kelt d minden iagy, 
ötször játszók a jövő héten a Belcárett 
Színházban, ma, ezordún, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap este. Kedden és 
pénteken P. Márkus Emília vendége e 
színháznak, a Negyvenéves asbzonj' cirtP 
szerepében. Jövő vasárnap délután 3 
órakor mérsékelt heh árak mellett a 
Legénykérés van műsoron.

* A „Délibáb horceg“ 5C-ik előadása. 
Drnsche—Ángyán -Zágon népszerű ope
rettje jövő szombaton jubilál másodkor 
a Blaha Lujza-színházban. A főszereite
ket a jubiláris estén ja ugyanazok ját- 
bzák. akik mind az ötven előadáson 
részt vettek: Honth.v Hanna, Abonyi 
Mariann. Galotta, lljváry é» lloz.rn.vai 
Ilona. Jövő vasárnap délután a löO-itó 
előadábúhoz közeledő . A tündérek cee- 
lédjo" előadását ismétlik 3 órakor mér
sékelt helyárakkal.

* A Blaha Lujza-szinház legközelebbi 
újdonságában, a „Phi-Phi‘‘-ben egéae 
pereg nagyhatásúnak Ígérkező klussz.iku® 
és modern tánc, fordul elő, mel.vöt erre 
a célra szorvozett szcbbnél-azebb lány
ból álló báliét kar fog előadni, akiket 
Zöbich Ottó, a Magy. Kir. Qperailiáft 
balletmewtero tanított be. Feltűnést foc 
kelteni a Faragó Géza festőművész ter
ve: alapján készülő stilazerü jedmezeik.

* Bemutató az Andrássy-uti Színház
ban. Kedden, e hó 22-én mutatja be az 
Andrássy-uti Szinháa uj műsorát, mely
nek keretében a legnagyobb sikert ígéri 
egyfelvonáaosok és magánszámok kerül
nek színre. Széi> Ernő költői éa exotikue 
„Javai mesé"-jo, továbbá Karinthy 
Frigyes frappáns és szellemes vigjátéka, 
„A két nő" képezik a műsor gerincét. 
Az előbbiben Németh Juliska és Bár
sony István, az utóbiban Kökény Hona, 
Abonyi és Kabos jutnak hálás szinéset 
feladathoz. Csöndes Géza te Pallos TE 
vadar villám és szatirikus énakiátélkai 
az „Őzike". Török Rc/jső kacagtató pa- 
raaztkomédiája „A hazajáró lélek" két 
szellemes Békeffi trófa, továbbá Ür- 
möwy Anikó. G£1 Franoiska. Békeffi 
és Bársony magónszómai egészítik ki az 
uj műsort, melypok most te vendév:e 
Z. Molnár László.

♦ A legszebb film - a Sahara rózsája 
— az Urániában 5. 7 és 9 órakor.

• Pctro.íoh és Várkonyi, a közönség 
l ét férfikedvence n legkmnAbb magyar 
filmben, Veszélyben a pokol és az elsőrasi* 
ru Kis mama cimü vígjátékban szórakoz
tatják n Kamara műsorán egész héten a 
közönséget. A müvésal kísérőzenét Fricsay 
zmekarn szolgáltatja.

• A Hűvösvölgyi gyilkosság már ma 
látható a Kino-riport szenzációs felvéte- 
loilicn a Fővárosi Nngymjoztfétban.

♦ A Sahara rózsája — az Uránia uj 
filmje, ritka csemege a mozgógépek kö
zölt. A log.vzcbb film, ez n vélemény róla. 
Minden iíjszorü benne: a történd, a miliő 
s a rendezés mesteri tephnika. A kél fő
szereplő Geraldina Farrar és Lou Téllé* 
gen — mlndegyUc önmagábun külön 
ntlTakció. Az Uránia ez idei aranysorom- 
Innak izebbnél-szebb képei közölt talán ez 
a Icgérlíke»01>l>. Az uj niüsorbun a sport
férfiak számára is van érdekesség; a svéd 
footbalistúk mérkőzése a magyar pólyán. 
Az Uránia uj műsorát 5. 7 és 0 órakor 
mutatja be.
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/ * A legszebb film — a 8ahara rózsája 
£r--az Urániában 5. 7 és 9 órakor.
L • Tagnap mutatta be a Magyar Progrew 
pJR.oyal Apollóban „Amikor aszőlő érik“ 
-dj>ü fihnezkeccset óriási sikerrel a kö- 
i’<Öm>í*g osztatlan tetszése meHett. A darab 
színpadi résziben a Nemzeti Színház uj 
maiyúja Muzvnay Béczi igen bájos kedves 
(alakítást produkált Zsuzsi szerepében, mig 
Mrz Bánóczy a Rcnaissauce Színház tagja 
LVndrás gazdát a tőle megszokott humor- 
hrj’d én Tary Mihály kedves közvetlenséggel 
•játszotta Péter szerepét. Meleg ünne|>eMe- 
tósben volt része dr. Forró Pálnak a da
rab írójának és Pallós Tivadarnak a gene- 
Ibzámok szerzőjének.
F • A legszebb film — a Sahara rózsája 
t— az Urániában 5. 7 éa 9 órakor.
[ .• Mozgókép Otthon. A Corvin film
gyár uj aiagy amerkiai stílusú müve az iz- 
güímasain érdekfeszitő ,,Newyonk Exprt-ss 
Kebel" (6 felv.) Gzarloriszky Mária, Gál 
Fraouiska, Z. Molnár LírszKú, Lukács Pál, 
íJénes Oszkárral u főszerepekben szenzú- 
itó ként hatolt. Remek a két felvonáson 
Őserdők fartcas.V és a „Chtvpliu a tilos* 

tauk* (2 felv.) (5, 7, V.)
i * Tigrisfogak, A Renalásance-azinház 
fz^mbati bemutatója iga/ollu azt u vúra- 
tozAst, amely a Tigris/ogak cimü nagy 
wnerikiii filanet megelőzte. I.eblanc Mais* 

u '■‘^‘8'1‘irii író. aki a detektiviradal- 1 
ihat ’Arsáne kupin páratlanul érdekes alak- 
jáyal ajándékozta meg és akinek ..A sárga 
hUoilia titka", ..Az arauy.szemü hölgy", ..A 
khAjt tű" című kupin regényei az egész 
Világot bejárták, n Tigris fogak páratlanul 
hrddk'ej és izgató lxjnyodalmával minden 
rddigi miivel fcliilmuMe, az amerikai gyár 
|a-dig a dihnjútszó művészet és technika 
Ifljés tökéletességével vitte filmre a dara- 
liol. A .kisérű Ilim, amelynek X tanító néni 
Kedvence a ciine, elragadóan kedves és 11- 
hopi gyei mekdarab, amelynek gyerekszv- 
i^pföi szenaáeióx kis színészek. Mindkét 
ilhrtet 10 éven aluliak is megnézhetik. 
Előadások [kezdete -?íó éa JÍ7.
Ff A legszebb film — a Sahara rózsája 
KW Urániában „5, 7 és 9 órakor, 
? * Színes csodák fog/ják hétfőről kezdve 
Ir-l’Üincsebni a közönség érdek lödé .séí a 
kőyáffosi Nagymozgőhan. A kix virágárus 
ráng címmel mától kerdvo a Fővárosi 
■ragyniozgó egy a leggyönyörűbben azinie- 
mét francia slűgerfilmet hoz a közönség 
Ré, amely 'bizonyára a legnagyobb éivczel- 
|pf fogja nézni a film főszerepét játszó kis 
fyerntelcmíivésznő niukitásét. A műsor 
inásodik filmje '.4 porceUáábaba ciinii 
kiasz lűrsedalmi dráma, amelynek fősze- 
ppeihon 'Albérlő Capozzi és Dianna Ka- 
renne foglalják lo a közönség érdeklő- 
Bését.
I* * Harry Piel foltóptóvol ’A' fainélküli 
lovas első része látható aeí Olympiában. 
fegyelővétol délolőtt ’411-től 1 óráig.

Másolat
NLteput Székesfőváros VII. kerületének 
ÍKijáróíága mint rendőri büntetőbíróság 
• 1921. kfl>. 74/1. szám. A székesfővárosi 
f. kér. elöljáróság, mint elsőfokú rendőri 
büntető hirósúg a nteglarioH tárgyalás és 
lz iBeté'kestség megállapítása után az 1895. 
fái X'LVI. !.-<•.-be ütköző kihágással tér
kőit Szeglet Józsefivé ügyében köveUkezö- 
bg i-télt: honiKxkbödölei születésű, 70 éves, 
tk. vattást! Szeglet Józsefivé, budapesti hb 
kos, összehabart aludttejnek tejföl gya
nánt való árasitása által elkövetett és az 
1'895. évi XLVI. t.-c. 1. és 3. §. d) pontjába 
Stkörii kihágás miatt n 3. §. c) és d) pont
ja alapján 1 nap elzárásai az 1901. évi 
ÉX. t-c. 23. §»ában megjelölt célokra for- 
itendó 100 K. szóval egyszáz korona 

tóii2íl>üiJteh'*ssel. ennek dn-hajfhatatlaasága 
lseién pedig 5 napi elzárással 'bünteti, kö- 
Jelcs lévén ezt az összeget és a felmea’ült 
BO K vegyvizsgálati dijat 15 nap alatt vég- 
főhajtás terhe mellett megfizetői. Az elzá
rás a’kuloiazúxi ••setén az ébelmezéiM, va
lamint a netán felmerülő költségedet u 
terhelt sajátjából tartozik viselni. Egyút
tal efrendéli a büntető bíróság,- hogy ez az 
ítélet a terhelt költségéji a Hétfői Napló 
bhnü lavfiMui egy ízben közzét ét essék. . 
Megokolás: A vívgyészi axa'kvé'lamény sze
rint n terheltnél taWdt tejtől összelmbaii 
uhidtíejnck bizonyult. A hnm’rtitót klnyo- 
inozni nem sikerült, ennélfogva a tejfől- 
hániisitúsáérl simkil sem lehet megbüntet
ni: etlenbcii meg belelt büntetni u terhel- ( 
tol, mórt u kJeljegyzőikönyv nciusága és . 
terhelt saját beismerése szerint is Ö árusi- , 
tolta azt a tejfölt. Ez ellen az ítélet ellen 
vuwuik kihirdetéséitől snimitott 15 napon ‘ 
belül roméi a kcr. elöljáróságnál szóval ’ 
vagy írásban előterjeszthető fekibbezésnek • 
van helye. Budapest, 1921. évi április 12. I 
napján. Rákossy «. k. knr. elül járó, mini < 
«m»dőri büntető birób. főjegyző, <

A nemzetközi mimkásszervezetek'Cs^ffi^
I sót ért el. molyul U 400 kr.roM”!2 
téku részvények szelvényenként 60 i 
nás osztalékkal dotál tatnak. A tá-S 
folyó óvi szeptember 30-án tartott‘íu

I kívüli közgyűlése elhaározta az aW 
I kének 20 millió koronával 50 millió 
[rónára való, felemelését. Az uj kibont 

vu.7.1 részvények már cl helyeztettek t 
• it hírlik — a társaság részvényeit 

■ _ _ V Tv T» .
vezötii szövetség miképen működhetnék ^c.r'lzut^ Takarékpénztár és Bank R* 

zeíebb be fogja vezetni. Az u?V£ 
kampány úgy a budapesti, mint a küL 

i földi tebepekon már megindult és a vál" 
lalat tulajdonát képező Perlesz Sertfc 
vágótelep is ennek megfelelően fokozott 
üzemben van.

A Pesti Tőzsde u.i számának feltűnés 
keltő vezércikkét báró Madarassy Bcck 
Gyula dr. irta. Ezenl?ir,-iil gok érdekes 
cikkel tartalmaz az, u.i szám. .Szerkesztő, 
sé-g és kiadóhivaial Izabclla-utea 43.

A Vorvaerts tudósítást közöl a szál* 
ütő*, bánya* és fémműn kások nemzet* 
közi szakszervezeti titkárainak Am
szterdamban november 15-én és 16-án

Berlin, november 20. |
uj világháború meggátlására. A bar- tás-u í í_. í..v
maciik határozat azzal a 'kérdéssel fog*-— mint hírlik .............  xvBaveny
lalkozik, hogy a nemzetközi szakszer* I a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1 
___ i!  ."...-4 _ :i.á___—Nomzutí Tak^r/'i.-npnvi-Zr Z- t>. , ’ •iinuniAUl l IIIMVI IfJ-VIl 1'3 iwun .-wuíci.-Kig minvpcu M : ... . , ■ , -WIIK Bt,

rendezett nemzetközi konferenciájáról, együtt más szervezetekkel. Egyidejűleg u ? ,n. udanesti értéktőzsdére legkö-
amelyet a nemzetközi szakszervezeti 
szövetség hívott egybe. A konferencia i 
hárem határozatot fogadott el, amely
ben iniiKlenékelőtt a világ munkássá* 
gúihoz fordul azzal a felszólítással, 
hogy háborús veszély esetén a nemzett 
közi szakszervezeti szövetség vezetését 
vet a nemzetközi általános sztrájk hat 
ladéklalan proklamálása utján akadá
lyozza meg a háború kitörését. A má
sodik határozatban u világ munkássá
gát felszólítják, hogy egyes üljenek az

ideiglenes bizottságot alakítottak, amely 
résztvesz a nemzetközi szakszervezeti 
szövetség 1922 áprilisában Rómában 
szervezendő kongresszuson és ame* 
lyet főleg az anl(militarista propagan
da és akció vezetésével bízták meg. 
Továbbá . ellhatárezláfk, hogy közös, 
nemzetközi harcot indítanak az ellen, 
hogy a világ munkásságának mnnka- 
felítétclei a gazdasági dejrresszíó követ
keztében folytonosan roshwsabited innak, 
(MTI.) '

i
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Labdarúgás 
a bajnokságért
Mindössze két elsöosztályu bajnoki krb- 

darugúmérkőzés került eldöntésre vasár
nap délután, amelyek papírforma sze
rinti eredménnyel végződtek. A másodosz
tályú bajnokságért ezzel szemben több 
igen érdekes tüzdehvn volt, amelyen a 
BAK, URAK és MAFC nagyaránvii győzel
met aratott.

MTK—VII. kér. SC 5:0 11:0) .könnyű 
győzelmet aratott a bajnokcsapat a VII. 
kerületiek fölött, a gólokat Ortht Schlos* 
ser rúgták.

Törekvés—Kispesti rAC 2:2 (1:0). Az el
ső félidőben a Törekvés volt nagy fölény
ben, .meg is szerezte a vezető gólt Micsinay 
revén, szünet után a KAC is frontba ke
rült és kiegyenlítette az eredményt.

Műegyetemi 'Atlétikai Football Club— 
Kereskedelmi Alk. OE 3:1 (2:0).

Budapesti Atlétikai Klub—33 FG 3:0 
(1:0).

Újpest-Rákospalotai AK—Budapesti E:ÁC 
5:0 (il:0).

Újpesti Törekvés SE—Erzsébctjalvai TC 
2:1 (2:1).

Nemzeti SportsClub—Budapesti Sport- 
Egylet 2:0 (0:0).

Árutőzsde
A vasárnapi magánforgalomban is 

lanyha volt 
miiekben és 
másról 2600 
ára 1850 k, 
cikkek iránt 
dós. Névleges árak: zab 1750 K. Mor
zsolt tengeri 2175 K. Takarmányárpa 
1880—1900 K intétermázsánkint.

az irányzat gabonane- 
búzáért tiszavidéki állo- 

koronát kértek. A rozs 
100 kg.-kint. A termény
nem volt semmi érdeklő-

Az Ernst-^uzeum 
Aukciói

XVII.

Főúri és különbőzó' 
más magánbirtokbóT 
származó műtárgyak

A Hazai Fatarmelő Rt. f hó 13-án 
megtartott közgyűlése elhatározta az 
1920. évi szelvényre november 25-től 150 
K osztalék fizetését, a régi 400 K n. é. 
részvényeknek 2 drb. 200 K n. é. rész
vényekre való szétbontását, az eddigi 
30,000.000 K alaptőkének 40,000.000 K-ra 
való felemelését, az- összes uj részvé
nyeknek a régi rés7A-énybirtokosok ré
szé ro 3:1 arányban 200 K névértékben 
való felajánlását. Az elővételi jog f. hó 
25-től december hó 5-ig gyakorolható a 
Magyar-Olasz Bank Rt. pénztáránál, 
ahol az 1920. évi szelvények is TJéváb 
tatnak.

A Földhitelbank november 28-ára 
rendkivüli közgyűlést hívott egybe alap
tőkéjének 14 millió koronával való fel- 

yyiei -.v rv.vj. emelése ügyében. Ez alkalommal 70.000
Óbudai torna Egylet—Ékszerészek SC darttb 200 koronás n. é. részvényt bo- 

1:0 (1:0). csátanak ki. A tőkeemelést az intézeti
Rálospalalai Ta'-nuakorlók Köre—Er- akiiéit vállalatainak nagy fej.

. .p... T ■ n a lOdeSH teszi KXIÍIrsAo-MnZ Azsébctfalvat Törekvés 0:0.
Ferencvárosi Torna-Club—Zugló Atleti-

“llL kerüleíi TVE—Vii’ö 'Atlétikai Club !*“*a*á«taa> Á Wiener Komtnertiel- 

1 (1:0). " ’ ' ...................
Postás SE—Rudapcsti Tcsigyakorlók

Köre 2:2 (2:0).
| u.. xmu.nv v IJJUUS UUIlKar,
; Mautner Ödön nagykereskedő, Schmidt 
: József malomtulajdonos. Ugrón Gábor 

v. b, t. t. és Urbán Antal udvari taná
csos, valamint a budapesti fiók vezetői: 
Sebestyén. Richárd igazgató-tanácsos és 
Báron Ottó igazgató.

Elsőrangú régi és 
modern festmények

Barabás, Benczúr, Bihari, Hamiíton, Jans- 
seut;, Lumpi, Lotz, Mányoky, Munkácsy, 
Netscher, Kidinger, Rugendas, Zichy. 
Nagyértékü iparművészeti tárgyak: arany, 
ezüst, porceilán, bronz, szőnyegek, bútorok stb.
Kiállítás: 1921. nov. 10-13-lg 

9 órától 3 óráig.
Aukció: 1921. november 14-től 

naponként délután 3 órától.

Illusztrált katalógus 100 K

1-.:

KÖZGAZDASÁG

csátanak kh A tőkeemelést az intézet, 

lődéso teszi szükségessé. A tőkeemelés 
sikere teljesen biztosítva van.

A Wtener KomnwziaLBank budapesti

Bank köz-li, hogy budapesti fiókja ré
szére külön igazgatóságot létesitett, 
melynek tugjai: báró Gutbmann Arthur 
nagyiparos, dr. Latzkó Vilmos bankár,

a legjobban habzó és puhító 
rúd-borotvaszappan 

Ara 30 korona.

Mindenütt Kapható!

Mától kezdve 
állami ellenőrzés alá u a p»,>n<mu sotkwíClRészvénytársaság Pécsett alaptőkéiétBeAlerAvlIr 9B1 ■maRmAMaft innnnnnn ._.°ő ....« a ■■ ___ ■___ ■ ■ x*L»"venyiarsiisadj iecsott ahelyezik a malmokat io.ooo.ooo kowná.™ em,n fői. "Minden 

...... i , j i ”i so re^i részvény alapján egy uj részvény 
A vidéki malmok tudvalevőleg Id.oOO ( vehető at 520 koronáért, folyó hó 16-tól 

vagon gabonAszállitósára kötelezték ' folyó hó 24-éig bezárólag a Hazai Bank 
magukat az ellátatlanok részére. Ezt a : Rt.-nál. Ugyanott korül kifizetésre a 
kötelezettségűket azonlnm nem tartót-1 <>“».üzletév osztaléka fejében
Iák be. Mint értesülünk, a kormánv , 
most felmondta az összes szerződéseket 
s a malmokat mától, hétfőtől kezébe 
állami ellenőrzés alá helyezte, u tanú 
sdlvánv*rendszer mellőzésével. Az. őr
lési és forgalmi adó keddtől fogva 
életbe lép.

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei magán forgalom a 

rendőrség szombati igazolási eljárása 
nyomán teljesen tartózkodóvá telte a 
tőzsde közönségét. Az irányzat szilár
dulnak Jelezhető, mivel több részvényt 
kerestek a zárókurzusokon felül.’Rima 
2180 -2200. Általános Kőszén 12.900 
- 13.000, Országos Fa 1310-1330. 
Dollár 918—924. márka 364—370, lei 
570—575, szokol 90—60, Napóleon 
3150 3200. osztrák ezres 17.25—17.50
és bécsi kifizetés 15—16 körül, inkább 
csak névlegesen.

Pálffy Bank
váltőlixlat

Budapest, lX.ÍÍllöt~llt S. Tel.,József4-98

Tőzsdei megbíxások a buda
pesti és külföldi tőzsdékre

MT” Ualuták, idegen pénzek vétele 
és eladása a legmagasabb ár> 
folyamon.

Értékpapírokra 50 % lom’ 
bardktílcsönt ad

78 korona.
A Mayer és Mollor Rt nyeresége, A 

Maycr és Moller olaj-, gépkenőcs- és 
vegj ipari syár részvénytársaság novem- 
ben hó 27-én, délelőtt 10 órakor tartja 
hetedik rendes közgyűlését. A vállalat 
615.618 korona 30 fillér tiszta nyereséget 

i mutat, ki.
| A Klotild mérlege. A Klotild első ma
gyar vegyáipar rt. közzétett mérlegében 
az 1920. üzletévre 10 millió korona alap
tőke mellett 3,480.000 korona tiszta nye
reséget mutat, ki. A november 25-ére 
összehívott közgyűlésnek az igazgatóság ' 
olyértelmii javaslatot tesz, hogy 400 000 
K az értékcsökkenési tartalék. 1,200.000 
K a tartalékalap gyarapítására, 172.467 ■ 
K 10 fillér igazgatósági jutalékra fordit- 
tassék. mig 2 millió korona 20 százalé
kos osztalék fejében a részvényesek kö
zött osztassák föl, a maradvány pedig a 
jövő évre vitessék út.

A Szalámigyár részvényei a tőzsdén.
A Magyar Szabi mű vár Róez .én? t4rsaság 
folyó hó 13-án tartotta meg V. éri ren- 'Vvvvvvvvx'vvv'/vv 
dós közgyűlését. Az előterjesztett és el-', UJSÁGÜZEM R.-T.. BUDAPEST.

Ü: KIS KOMEDinjJS
„ Rótt és Stelnhardt felléptével
ÉLELMES HAZIUa » SaLEMANDE^ 
bohózatok. Kezdete ^8-kor. Vasárnap egy el».i<M».

NEMtETi ROYffiH OBFEUM 

Mii Arizona - Yukiles Wol art
A 28-as operett Sarkad! Aladárral

Kezdete 7 órakor. ' —

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Térsszerkesztők:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS


