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Angol terv 
Európa talpraáliitására

London, december 11.
Mint az Evernng, Standard jelenti, a 

kincstári hivatal fífacket és fíradbitry 
vezetésével, benső cgyültmüknd'éslben 
Carzon lorddal, nemiében tervet dob 
gozott ki Európa pénzügyi talpraállL 
tása és a valuta stabilizálása érdekében.

A' Times ezt írja vezércikkéiben: Most 
iuót nem a versaillesi szerződés pontos 
végrehajtásáról van szó, hanem arról, 
hogy a szövetségesek közös erőfeszítéssel 
igyekezzenek Európát a fenyegető általá
nos pénzügyi összeomlás kövelkczményei- 
töl megóvni. Kétségtelen, hogy Lloyd 
George ebből az okból hívta meg Briand 
miniszterelnököt a világ gazdasági helyze
tinek megbeszélésére.

Megszűnt a cenzúra

Kettészakadt 
a slnnfeánek tábora

London, december 11.
(Reuter.) \ sinnfeinek táboráau-n 

beállott szakadá-sról beszél mindenki. 
(iriffiths, a Londonban időző sinntfein 
delegáció vezére, akit a sfowfein moz
galmak éltető elemének tartanak és aki 
az Angliával kötött szerződést aláírta, 
válaszul arra, hogy De Valera vissza- 
ulasitolta az egyezményt, kijelentette, 
hogy kitart amellett, amit a airt. ö azt 
hiszi, hogy az. Írország é.s Nagyhrilan- 
nia közt létrejött szerződés alapja lesz 
■a két nemzet közt kívánatos békének 
és barátságnak. .4 dublini sajtó nagy 
része elítélően nyilatkozik De Valera 
magatartásáról.

Longue bíboros is helytelen Hí T>’ 
Valerán'a-k az angobir egjezjnénnyel 
szemben kifejtett ellenállásút. Állítólag 
valamennyi kalholikus inispök a szer
ződés ratifikálását követeli. Logue bis 
(boros keddre egybehívta Írország ka
tolikus hierarchia jóinak vezető tagjait 
í‘s tőlük az angol-ir szerződés elfogadá
sát fogja kérni. ,

A lapok nézete szerint abban az 
esetben ha De Valera a sinniein pari 
Iáimont szerdai ülésén az ir-angol szer, 
•ződésről vrdó> .szavazás alkalmával ktr 
dareot szenved, Griffilhs le.p az ír sza- 
badállam élére, pénzügyi kancellár pe
dig Collins lesz. I MT1..I

Hét évvel és négy hónappal ezelőtt, | 1920: VI. törvénycikk alapján rendi-li. I 
egyidejűleg a plakáttal, amely az álla- hogy 
kínos mcizgó&ibiKt elrendelte, újra] a"minisztérium az 1912 LXIII. tor- 
életbeléptének a mull száza i ötvenes vénycikk 11. S-óuiak első három les 
éveinek rettegett intézményét, a cen- kezdése alapján gyakorolt kivételes. 
zunát. A háború indokolttá tette a saj- j sajtóellenőrzést megszünteti és az idé- ■ 
lószaha.lság korlátozását - az akkori (zett §. alapján 5.483/1914. M. E. ói 
időik minden országot hasonló* remi-• 5.199/1919. M. E., 9.222/1920. M. E. 
szabályokra kényszeritették — de a 19.223/1920. M. F. és 1.616/1921. M. 
Csengeryck, Eötvösök, Kossuthot és , E szám alatt kiadott rendclctekct luk 
Deákok iskolájában tanult nemzedé
kek álmukban som tudták volna el
képzelni, hogy a gondolái béklyóba 
szorítása nyolcad fél esztendeig tarts 
hasson egy szóltad és független országa rendelet 
bán.

Az 
zalot 
évvel 
után, 
küzdöttek a közszabadságokért, 
feltették 
záré, mi

1 minden
ezeréves

A rendelet kihirdetésének 
napján vagyis a mai napon 
már életbe is lépett és Igy a 
mai számunk inár cenzúra

mentesen jelenik meg.
Továbbra is hatályban mar-adnaK 

az 1912. évi LXIII. törvénycikk 11. 
h óinak B'.’gxeőik lsek/dósé alapján ki
adóit azt/,, a rondelete.k, amelyek 
egyes belföldi időszaki lapok megjele
nésének és terjesztésének eltiltására 
a lx’IÍLgyiinübíis./tert felhatalmazzák,

ízáiuu rendelet felhatalmazása alapján ] valamint azok a rend I.-lek, amelyek 
kiadott 12.061/1914. I. M. E. sz-ámu ’ az említett ötödik hekrnlésc alapján 

szabályaiíl sem lehet alkab a külföldről érkező sajtótermékek eb 
mázni. ‘ 11( tőrzését szabályozzák.

I

Nagyszabású, 
csempészési por 

Hishoicen 
il vádlott a blrésóg olőtt

Mlskitc, december II.
Hétfőn Urfödik meg a miskolci 

lizsorabiróság előtt annak a na.g?- 
.'zabásu csempészési P&Wick a lnrgye_ 
hisn, amelynek során több mint ín 
vádlott fölött fognak Ítélkezni. A va-o 
lollak k-megvoM, része llonlsmion es
Ózd községekből kerüli ki, ukskre a ' 
vizsgálat reáliizolivilolta, hogy ezldcig | 
mm löt* mint 200 Iwnt csempérztrk 
ki « demarkációs imnalon ál a r«* 
ni /szállás aluli levő Felvidékre, ami
vel több mint 10 millió korona kort 
okoztak a tíncstúrnak. X napokig l.irlo 
tárgyalás során 
íociítk kihallgíónL

utókor bizonyára fog magyará- 
találni arra, hogy hat van-bet ven 
a magyar újságírás hőskorszaka 
miikor a nemzet halhatatlanjai 

újra | 
a bilincseket az újságíró ke# 
azonban, akik lelkűinkkel és 
murdiánikkal küzdünk az 
nemzet ujjászülcléseért, mi a 

fagyvcrzö-ngiés, a forradalom é.s az 
utána következő rómségék mérhetetle
nül hosszú idejében mindig fájdal
masan gondoltunk azokra a szavakra, 
melyeket Kossuth Lajos mondott 
nyolc évtizeddel ezelőtt Zemplén- 
megye. közgyűlésén: „Vegyenek e! 
mindent tőlünk, csak a szabad sajtót, 
adják inog, s nemzetem szabadsága, 
nemzetem boldogsága lelni kétségln1 ( 
nem esém“. Rég porrá omlottak sir« 
jaikhan a tenyereik, melyek két ember
öltő elölt a nagy államférfi beszédéi 
megtapsolták.

A mai nap azonban nem arra való, 
hogy a halhatatlanok elmúlásán me 
lamkolizáljunk: nekünk, aikiknc-.k ez a 
magasztos hivatás jutóit, hogy tollúnk
kal a nemzetet szolgáljuk, örömünnep 
a nap, mikor hirdcth;ljiik. hogy meg
szűnt a cenzúra intézménye. Mától 
kezdve nem idegen a.kn*at vezeti tob 
lunkat, hanem az a belső cenzúra, 
melyen minden becsületes ember át
szűri a nyilvánosságra szánt mondani
valóit: a saját lelkiismeretűink.

Iligyjük, hogy ez fordulópont a ha
lálra sebzett nemzet törléno.téhen. higy;. 
jiik, hogy a sajtói felszabaditá .a nem 1 
a féktelen indulatok ujabb feltámadás 
sál jelenti,'hanem a megértést és a 
szeret: tel. a becsületes ‘ törekvést arra, 
hogv képességeihez ki-pest mindenki 
szakaidon dolgozhass: a romokba dőlt 
ország felépítésén. Iligyjük, hogy a 
zsilipen keresztül, moly ma megnyílt, 
nem a .gyűlölködés piszkos zuhatagja 
ömlik elpusztult vetésciaűr.-, hanem a 
tiszta folyam, mely áldott őstelex . - 
nvünket megtérnie kényili.

Történelmi dokumentum ez a mi 
n.ii újságunk: nyolcadtól esztendő ÓH 

óz az első lap Magyarországul, melyei 
a saját lelki ismer <liink cenzúrázott.

-^U

EOsárfták a határoké 

a népszavazás toriaméra 

Kétíö tíéssöl kezdve csak engedéllyé! lehet 
a sz-.vüzás ierüle!ére lépni

Sopron, december 11.
(A kiküldött tudósítójának jelentése.) A szövetsó-gköz.i tábornoki

bizottság a haíárzárat a népszavazás területére a népszavazás tartamára 
1921. december 12-én hétfő déli 12 órai kezdettel elrendelte. Ezek szerint 
a nép .szavazás, területére akár Ausztria, akár Magyarország felöl csak azok 
utazhatnak, akik a szövet?égközi tábornoki bizottság elnökétől, Ferrarin 
tábornoktól, a december 1-ó-n kiadói! rendelet értelmében, kiállított utazási 
okmánnyal rendelkeznek. Természetesen hogy azok, akik szavazási igazol- 
vánnyai rendelkeznek, minden akadály nélkül utazhatnak.

Ujabb ellentétek 
a kisgazdapártban

Meg nem indultak meg JIndrássyék mentelmi joga 
körül a kompromissziumos tárgyalások — Nincs 
kilátás a megegyezésre — f^ubinek István nyilatko' 
zata — dl kormány még mindig nem tudja, kiknek 

a támogatására számíthat.
— A Hétfői Napló tudósitójától —

i

*
A Buklpcsli Közlöny v.sáriupi 27». 

SM’inu közli a ni. kir. miliiszlc: lom. 
nak 10.601/1021. M. E. számú é.s 'írói 
Bethlen István mini- I.Telnök állal 
.■ilcnjegyzelt rendeletéi a kivételes 
süjtórendésicli ellenőrzés megtrilnleU- 

'ú'ta^k'e«isz a kir minisztérium az.

kormány tőben a pillanatban még 
mindig nem tudja, hogy kiknek a tá
mogatására számíthat. A szombati sza
vazás, mint azt minden oldalról meg
erősítik, nem adta és m in adhatta ké
pét annak, hogy, milyen pártja van a 
kormánynak? Mindenekelőtt ai men
telmi kérdések soha sem voltak párt
kérdések, amivel szemben ugyan en
nél.a szai.ázásnál a kisgazdapárt poli
tikai szempontok által irányítva állt 
fel ’ helyéről. A párt ugyanis legutóbbi 
értekezletén — mint ismeretes — elha
tározta, hogy a mentelmi bizottság 
többségének határozatát magáévá te
szi. amivel kétségkívül politikai kér
désié degradálta a mentelmi jog keze
lését. Bizonyos azonban az is, hogy

a kisgazdapárt csak addig ma
rad cfiysóRM, amíg az Andrássy- 
ók mentelmi ügyo lo ninct tár- 
gyalva. s aiiban a pillanatban, 
amikor ez kikapcsolódik az ak
tualitásból, ujabb ellentétek tör- 

r.ck ki a pártban.
Hogy <• tekinlethen mi fog történni, 

ma még nem lehet előre látni, de tud

A még abban is ellenit les véleményen 
van, hogy tulajdonképen mit határoz
tak a párt utolsó értekezletén. A Nagy
atádi csoport ezt mondja:

— A szombati szavazás megmutatta, 
hogy a párt Andrássyék mentelmi 
ügyének kérdésében teljesen egységes, 
.4 mentelmi ügyben való végleges sza. 
vázasnál is ugyanez fog történni. ILi 
vannak olyanok, akik azt ál ilják, 
hogy a párt leszögezte magát a Beth- 
Irn-kormány programja mellé, erre 
azt kell mondanom, hogy ez inkább 
kívánság, mini ténybeli dolog.

Ezzel szemben ama csoport részéről, 
amely el van lökéivé arra, hogv gróf 
Delhién István korimmyát támogatni 
lógja a következő felviíágosilást kapta 
a Hétfői Napló munkatárs.!:

4- Tévedés azt mondani, hegy n* 
kisgazdapárt a legutóbbi pártért • köz
telén azt a határozatot hozta volna, 
hogy a kormányt csak az Alidra-svek 
mentelmi ügyének kérdésében támo
gatná és csak a mull és jelen kor
mánynak azt a lénvél kívánná fedezni, 
ho'.’v \ndrá 1 lak ■ lle'ez.ma un h .... • w- ■ .... . . .

iuk, hogy « kisgazdapárt két frakcióját kyt és Sigrayt elfogatta es Imgy okét
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megegyezést remélni, 
hogy ellenzékbe

'ogva tartja. 1>. nem áll 1 kisgazda, 
iu'irt elfogadta és magáévá lelte a 
Uelhlen-kormány programját és ciha, 
(árazta, hogy kész a kormányt támo
gatni.

Ebből a kél nyilatkozatból egészen 
‘ilágotfjk az ellentétek és meg lehet 
illapr.ani, hogy

úgy a nagyatádi Szabó-félo frak
ció, mint a kereszténypárt zöme 
a Bcthlon-kormánnyal c.omben 
a várakozó álláspontot foglal

ta ol.
Gróf Bethlen István miniszterelnök 

ezzel tisztában van és még mindig re
méli, hogv mindkét párt zömével si
kerül megegyezést létesítem. A ke
resztény párt zömével jó eszköznek 
lalálja az Andrássyék mentelmi joga 
körül való kompromisszumot, amely-' 
Hői azl várja, hogy — amennyiben si- | 
kerül — a kereszténypárt nagy több
ségét, a Pallavicini—Lingauer—Milo-\ 
tag csoport kivételével, teljesen ki! 
lógja elégíteni. Arra nézve, hogy Nagy
atád itk támogatását mivel akarja a 
miniszterelnök biztosítani és hogy en
nek a csoportnak mik a kívánsága: — 
ez csak a mentelmi ügy letárgijulása 
után fog kiderülni. Nagyatádiék ma 
mindeneseire nagyon ravasz diplomá
ciával dolgoznak, rendkívül titokzato- 
•an viselkednek, s éppen ezért van, 
nogy Bethlennek éppen annyi oka van 
n velük való 
mint tartani attól, 
mennek.

Ami most már az 
leírni jogának ügyét

vasárnap a kompromisszumos 
tárgyalások nem indultak még 

meg,

Hűidnek István képviselő, a mén-1 
leimi bizottság előadója, ebben a kér
désben a következő nyilatkozatot tette 
a llctföt Napló munkatársának:

— Andrássyék mentelmi ügyében • 
fordulat nincsen, sőt ezideig semmiféle 
tárgyalások nem voltak. Tény csak az, 
hogy szóba került a kompromisszum 
gondolata, amelyet egyes keresztény-, 
párti politikusok vetetlek fel. Én mint 
előadó teljesen kikapcsolódom ezek
ből a tárgyalásokból, mert az én véle-, 
menyem az, hogy itt kompromisszum-1 
Bak helye nincs, mert a mentelmi jog 
intézményesen biztosítva van.

Ezzel szemi en az ellenzék álláspont
jai egyik kiváló ellenzéki politikus a 
kővel kezükben foglalta össze:

— Az első pi l nallól kezdve nem 
hitlünk miiek az akciónak a sikeré* 
ben és azl tényleg nem is lehet komo. 
Ipán venni. Nekünk az ellenzéknek pe-[ 
dig semmi módon nem lehet közünk 
a dologhoz. Egyes lapok ugyan meg- 
említik Egren (iábor nevét, mi azon
ban lel sem lólelezheljük l'gronról, 

.■ki a kompromisszumos tár
hoz köze lehetne. .1; egészből 

igaz. I kompromisszum 
azok a kereszlénvpárti pó
tlék t i, akiknek a párl- 

mrchányásokat tett, miért sza. 
vazlak szombaton lleniczkynek n Ház
ban való megjelenése ellen. Ezek a 
politikusok most ezzel nz ötlettel sze
retnek magukat kivágni és természe
tesen kapóra jön a dolog q kormány
nak is, amelynek ez a mentelmi ügy 
kezd rendkívül kellemetlen lenni. Ez 
Igy van. de a siker valószínűleg el fog 
maradni, az ellenzék pedig szilárdan 
kitart egységes és régi álláspontja mel
lel!.

A hétfői ülés kálónkon rendkí
vül izRalmasnak igérkozik,

tinil megmagyaráz az is, hogy ezen az 
ülésen beszél gróf .lppo’i|/i Albert is. 
aki ebben a pillunathnn még igen éles 
támadásra van eltökélve és valószínű- 
lég lesznek olyan mondanivalói, ame
lyek •óra nz ö nagy tekintélyének 
rendi,ivüli viharokat fognak kiváltani. 
Apponyi lilán valószínűleg Hatsay Ká
roly beszél, de felszólal Vázsvnyi Vil
mos és az ellenzéknek talán minden 
tagja. Ebben a pillanatban ugv lát
szik, hogy ennek az ügynek h tárgya
lása esetleg bele fog nyúlni a hét má
kod ik felébe is.

A szigetvári választás
A szigetvári kerületben három je

lölt küzd a mandátumért. Barla-Szabó 
József kisgazdaprogrammal, Nádossy 
Elek dissziJcns, Nádossy országiló# 
kapitány bátyja és dr. Bogya János, 
a Friedtrich-párl jelöltje. A szavazás 
csak holnap este ér végei, de az ed
digi 
inét

jelek szerint Bari a-Szabó gyözeb 
egészen biztosra veszik.

Mentelmi ügyt 
egységes párt

pari körökben ma igen gyér szám
járlak fenn képviselők. A keresz-

A 
bán 
tényéknél élénken kommentálták azt' 
a tényt, hogy a szombati szavazás rí- j 
kaiméval a párt több tagja a pariéival! 
ellentétes álláspontot foglalt el. Mint
hogy azonban a mentelmi ügyet nem 
tekintik pártkérdésnek, az a vélemény \ 
alakul! ki a pártban ma este, hogy a • 
kisgazdapárttal szavazó képviselők el
lenem fognak lépéseket tenni.

A kisgazdapártban, mint értesülünk, 
a Rubinok-frakció azon fáradozik, 
hogy a mentelmi ügyek lelárgyalása 
után a: egységes párt kérdését vegyék 
újra elő. Sok szó esett a Nagyatádi el-! 
len tervezett merényiéiről is és ebben! 
a kérdésben a pártnak az az úlhís- j 
pontja, hogy sürgősen meg kell indi-1

Az Amer^ávaB való érlisfkezés felvitele 
esak a magyaroktól függ
Pect.cw kapitány a maryar-z metrika! gazda 

sági kfezelesíósröl
— A Hétfői Napló tudósítójától —

gyümölcs és főzeléktermelésnek. Ter
mőföldünk mindent produkál, de kel ' 
Ifién kell kihasználni. Minderre volna! 
tőke, ha Amerika az itteni kormány | 
zatró.1 megnyugvást szerezne. Ilázi- 
iparunk fejleszthető volna, mert meg. 
van róla győződve, hogy kézügyessé-1 
gilnk nagyobb, mint a világ bárniefy 
népéé. Azonban Amerikával nem lehel 
kisméretű üzleteket csinálni. Elsősor
ban egy nagy angol házat kell alapí
tani. Erre itt megfelelő töke áll rendel
kezésre. hanem úgy hogy banküzletek 
c-lölcgezik a tökét. Az Amerikával való 1 
érintkezés fel vétele tisztán c 
ráktól függ. Ha valakinek ily irányú 
üzleti tervei volnának, annak szívesen 
szolgál bővebb felvilágosítással. Meg-1 
nyugtató érzés — folytatta beszédét 
— ily szép számú gyülekezetei együtt 
látni, l’gyláíszik a magyarok végre ko
moly munkához fognak. De remélem, 
hogy a munkát nem végzik azzal, hogy 
itt beszedeket tartanak. Vannak epidé
miák, melyek időnkint megjelennek, 
de itt Magyarországon, ugylátszik ál
landó betegség a beszéd. Nagyon sze
relnek beszélni, de több azután nem is 
történik. Remélem ez alkalommal más-j 
ként lesz és komoly munkához látnak.' 
Csak az ügyvédek tudoraik sok beszéd- j 
hői péiazl csinálni.

A külüfzyirrniszter képviseletében 
Bullái Pordán Béla miniszteri tanácsos, 
a kereskedelemügyi miniszter nevében 
pedig Wimberg Frigyes báró, kereske-! 
dobni államtitkár szólallak fel. Kornii 
Elemér reflektált Pedlow kapitány sza.' 
vaira. hangsúlyozta, hogy u magyar 
nemcsak beszél, de dolgozik is. InA t- 
ványozta, hogy angol, francia és né-

A Magyar Amerikai Kereskedelmi' 
Kamara vasárnap délelőtt tartotta 
alakuló közgyűlését az Országház dc- 

i legációs termében gróf Apponyi Albert 
I elnöklete alatt. Qróf Apponyi elnöki 
megnyitó szavaiban üdvözölte a meg
jelenteket, majd rámutatott a mai 
összejövetel céljára. Az aineTÍkai-ma- 
gyar gazdasági érintkezés felvétele cél-; 
jóból elsőrangú fontosságú a Magyar- 
Amerikai Kereskedelmi Kamara meg
alakítása. ügy értesülünk — mon
dói la, lrogv a Kamara vezetését báró 
Korányi Frigyes nagy készsé.'gel haj
landó vállalni s ezért elnökül öt ajánl
ja. A közgyűlés ezután egyhangúlag 
megválasztotta elnökül báró Korányi 
Frigyest, tiszteletbeli elnökökké gróf 
Apponyi Albertét és lUysres Granth- 
Smith-t. tiszteletbeli alelnökké James 
G. Pedloiv-i, a’elnökökké Becsey An
tall. báró Madarassy Beck Gyulát, dr.! 
Miklós Ödönt, Saxlchner Kálmánt ésj 
Zlinszky Istvánt. Megválasztották 'azon
kívül az igazgatóválasztmányi és az el-; 
nöki tanácsol. Az elnökség és tisztikar: 
megválasztása után gróf Apponyi Al
bert bejelentene, hogy báró Korányi' 
Frigyes betegsége miatt nem jöhet el 
a inai közgyűlésre, valamint kimen-! 
telte cJmarudását Granth-Smith is.

Ezután angol nyelven vázolta a ka 
mara megalakulásának célját s kifej
tette, hogv mi Amerikától főleg tőkét 
várunk, amit Amerika nálunk kitűnően 
gyümöícsöztethet. Kemp Edvvin, az 
amerikai követség gazdasági osztályá
nak vezetője üdvözölte néhány szóval 
az alakuló közgyűlést.

Az alapszabályok ismertetése után 
Pedlou) kapitány mondott beszédet. 
Noha ez kereskedelmi gyülekezet —<' 
mondotta - mégis elsősorban a potitt. 
húsokhoz intéztem szavaimat. Mielőtt; 
Amciika tőkét bocsátana Magyarország, 
rendelkezésére, meg akar arról gyö. ■ 
zödni, hogy Magyarországnak biztos,' 
állandó kormánya van. Ezt nőm politi
kai, tisztán üzleti szempontból hang
súlyozza.

Számtalan alkalma van az amerikai 
tőkének a Magyarországon való elhe
lyezkedésre. Egy folyó folyik a váro
son keresztül, amely turbinákat haji- 
hatna, villanyvilágítással szolgálna,' a 
közlekedési eszközök hajtására volna 
felhasználható. Amerika erre a célra is 
bocsátana tőkét rendelkezésre, ha tud 
ná. hogy Magyarországon nyugodt kor
mányzat van. Nagyszerű tere vun itt a1

p^'TDz 0 kormányzősíai pnlotúban
, . i Cm-i bBVnlfrvv n.ilnAlia __..nap bizalmas niegbeszélést tart. Arról 

is beszéllek a pártban ma este, hogy 
Nagyatádi ellen a merényletet nem 
Siófokon akarták elkövetni, ahol vele 
voltak Tankovics János és Kovács J. 
István, honom Budapesten.

Friedrich eleget tesz 
7omcsányi felszólításának

A Nagyatádi ellen tervezett meróhy* 
létről Friedrich Jslváinn-aik az a vélni 
menye, hogy azt csak ő teheti szóvá, 
mert ő ismeri körülményesen az ügyet 
és a Ház nyi't ülésén cl is fogja teljes 
részletességgel mondani. Miintihogy 
pártjának álláspontját a mentelmi 
ügyekkel kapcsolatban Homyánszky 
Zoltán fogja leszögezni, Friedrich vágj' 
a kormányprogram, vagy áz indémhi- 
lás vitájánál fog felszólalni, részletesen 
elő fogja adni a merénylet ügyét 
egyben szóvá tesz egyéb dolgokat 
amelyekre vonatkozóan adatokkal 
bizonyítékokkal fog szolgálni.

— Minderre — mondotta — az a 
hajig ■ indít ja, amelyet Bethlen István 
gróf miniszterelnök az utóbbi időben 
használ! és az a tény, hogy Tomcsáhyí 
Vilmos Pál Igazságügy miniszter err>. 
őt felszólította.

s 
is, 
és

. • . . ----- .'vcniiva. ijv luióeiuv H-uin '
met nyelven megjelenő könyvecskében smirnl a szállilmánvoznsi cégnek egyik 
ismertess >k a magyarság évezredes főnökét is. Obcrndorfcrt is, aki céglár- 
munkassagut is kultúráját. A közgyii- Róna-k a tudta és beleegyezése nélkül 
k-s az indítvány! elfogadta, mire grófi szállíttatta Brucknerrel a szenet és a* 

hogy aj ezért befolyó összegetApponyi Albert kijelentette. ,.w.v, „ 
könyv összeállításáról az elnökség fog 
•gor.do'lkotlni.

Jl horvátországi választásokon 
a nők is rősztvesznek

Zágrábból írják, hogy december 
1 1-én, vasárnap tartották meg Zágráb.

a szenet és aí 
„ ____ o_. magának tar

totta meg. A rendőrségen különben 
gyanú merült fel altban az irányiban is. 
Iiogy Oborndoffer szintén összejátszott 
Bruokner fuvarossal és igy szintén ré
szese a széncsalásnak.

A nyomozás még kezdetleges stá
diumban van, de valószínűnek látszik, 
hogy Brucknerék manipulációja azóta

bán a kü:s<'tii nilns:lásokal, anwlyellet. türli'nik, inlóln n k&rtisxtviselök télire 
óriási agitáció clfíztílt meg. A válás:-1 ,-aló  .............. .............r... '
liisnk már n legújabb tütvíng szerint vissznólísekkel kapcsolatban egyelőre 
/nlglak le és ezúttal minden 21. élei, bél örizctbcnflel történt is a rendőrség 
elírt betöltött jéi/in kinél mindazok a‘ széleskörű intézkedéseket lett, hogy « 
íjő/c is megjelenít k a szavazó urnák szánharócsolók egész bünlajstroinát 
előtt, akik valami foglalkozást űznek. megállapítsa.

Egy kárpitos n.fllicty leégett
— Egyéb tllsek a fővárosban - 

Tizennégy wéménytUz
— A . Hétfői Napló ludós.tóiálúl —

Ma repge-l 9 órakor órlesilolték az ]. és 
II. kerülrli tüzőrségekel, hogy « kormiin-j, 
zósági palota melleid garázsban tűz ütőn 
ki. A házi Liizűrség elégtelen volt a ves^. 
delem elfojtására és igy igénybe kellet 
venni az I. és II. kerületi tűzoltókat, kik
nek lámogaláMíra a központi lüzörség i» 
kivonult Ausch faliszt vezetésű cl.

A garázs melletti autójavító, kárpitos 
műhelyben ütött lei a lüt és félő yolt, 
hogy a garázsra is átterjed, ahol nagy, 
mennyiségű benzin volt.
A műhely bérendezé.sét megmenteni már 

nem Leheted, de cgv órai munka után a 
tűzoltók annyit déliek, hogy a garázsra 
r.em tudott átterjedni a tűz. A műhelyben 
egy autókarosszeria égett d a berendezé
sen kívül. Holt várkapitány megállapította, 
Iiogy a kár nem nagy.

Tűz a Pénzintézeti Központban
z\ Deák Fercnc-ulca 1. sz.ánv alatt a 

Pén.z.ini'.’ézctek Központjának palotáiúhan 
dó'iidán három órakor gerendatüz ütött ki. 
A tetőzd nek több nagy gerendája égéit el, 
iXelve szenesedéit meg. A kivonult tűzol
tók az oílási munka befejezése után mén- 
töszer-kocsival vonultak ki, kivágták az el- 
szenesedéit gerendákat és nehéz muniká- 
•val alátámasztási munkálatokat végeztek. 
A tűz, a kéményből kipallant szikra révés 
keletkezett.

Konyhatüz — kéménytüzok
Este fél 6 órakor a Zápolya-ulca 35. 

szám alatti ház egyik Jakásálian a konyha 
berendezés kigyulladt. Az V. kerületi lüz» 
oltók o!-lotlúik el a tüzet. A nap folyamán 
tizenegy kéménylilzcl jelentetlek, köztük 
az ügynök-utca 4., Bajnok-utca 18.. Váci* 
ut 12." és Arúna-ut 9. számú házakból.

Hegvan „
^tisztviselők szessl 

terholtaS őrlsekbe vettek 
— A tolvsj fuv ros

Hétfői Napló tudósítójától. —< 
múlik cl nap a fökapitánysá* 

‘ dők természet 
valami 

jönnének a nyom ura 
a közliszlvisdöi

a MzűszííJiseí!
Hát

; — A
A!ig 

gon. hogy a közti&zlvií 
honi eJlátá-áv'al kapcsolatban

, / --k j \ isszaélésnek ne
““ M* .... ' T?g;mp a rendőis^ ...
o tnagya- szénellátásával kapcsolatos botrányok 

. .. ........... rántótta le a leplet.
Ez év elején az Obcrndorfcr és Vasi 

száliltmányozú'si cég szerződést köiöí 
a Máv. igazgatóságával, hogy a nvi> 
•p.ti pályaudvarról a cég fogja a kö» 
tisztviselőknek kiutalt szénmennyis g« 
két elfuvarozni. Minthogy a közliszt1 
viselők részéről gyakran felmerült i 
panasz, hogy a kiutalt szénmennyisé 
gek szúilitása rendetlenül történik, i 
rendőrség titokban figyelni kezdte ü 
fuvarozási munkálatokat. Pár nap 
alatt kiderítették, hogy a cég egyik fu* 
varosa, Bruckncr József az c bélre ki
utalt több fuvar szénből semmit y‘‘lü 
szállított le a köztisztviselőknek, ha
nem a kb. 260 mm. szonet 250 korona 
egységáron eladta különböző szénke* 
ieskedőknek és vendéglősöknek. Ez a 
kiutalt szén különben elsőrendű lég* 
finomabb minőségű porosz szén volt, 
amelynek maximális ára 590 korona. 
Erre Bruzkner Józsefet azonnal őri
zetbe vették több társával és orgazdá
val, akik részesei ezeknek a visszaélé
seknek. De őrizetbe vették egyszeri

szénellátása megkezdődött.

egész biinlajstroinát



lümlupesl, 1921- decemhtr »t. Hirrm njwlo

Jlnatole Francé 
átvette a Nobebdijat

I Stockholmból jelentik, hogy a svéd 
Birü/i/ ««a> vasárnap adta át a Zcne- 

termében ünnepélyes jón iák 
Kjú/t a kémiai Nobel-dijat K"rns' 
B'ő//cr tanárnak,a z irodalmi Nobel. 
Ejaf Anatole Francénak. .1 Nobel-ün
nepségen a királyon cs a trónörökösön 
l-íeu/ megjelentek az összes királyi 
Eí-íef/eA', a kormány tagjai, diploma. 
KA', tanárok és ismert közéleti kiváló: 

Schuclc tanár megnyitó beszédé
tben kidomborította a Nohel-ünncp 
fízimbolikus jelentését és rámutatott 
fcrrn, hogy egy német és egy francia 
Ember békésen ül egymás mellett, hogy 
Kivegyék a legnagyobb békebarátnak, 
iVobeí Alfrédnek diját. Anatole Francé 
[költészetét Karlfeldt, a svéd akadémia 
l/í/Áára és Svédország legkiválóbb liri- 
Ki/.su méltatta. Karlfeldt kiemelte be- 
L-cí/ében, hogy ezúttal egy ősrégi ger. 
[mén nemzet koszoruzza meg egy ro- 
Lió/i nép legjelesebb fiát. .4 német tu- 
L/ósf és a francia költőt a legélénkebb 
[ovációkban részesítették. .4 királyi pár 
[vasárnap ebédet adott a díjnyertesek 
h.rzte/e/ére.

-- A pénzügyminiszter pénteken fo
gad. A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A pénzügy miniszter rendes heti fc* ! 
^adónapját csütörtökön közbejött 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tart
hatja meg és helyette pénteken dél
előtt 10—1 óráig lesz a fogadás.

— A pápai nuncius a cserkészek kö
zött. A budai ifjúsági kongregációk 

! cserkészcsapata vasárnap délután si# 
került cserkészünnepséget rendezett a 
Budai Kaibolikus Kör Eielyiságeiibcn. 
Az ünnepségen megjelentek Gabriella 
főhercegnő. Schioppa Lőrinc pápai 
nuncius, Hadik gré fnö védnöknő és 
niég számos előkelőség. Több ének- és 
zeneszóm utón anegjiató ünnepség ke
retében avatták fel a nagyterem szín
padán az uj „1'arkaskölykö;kcl“. Az 
ünnepi beszédet Kiss József cserkész* 
parancsnok mondotta, ismertetve a 
cserkészel ideálját és a mozgalom 
nagyszerű nemzetnevelő céljait.

- A 44-es tisztek bajtársi össze
jövetele. Kaposvárról jelentik, hogy 
tegnap este fél kilenc órakor tartották 
meg a volt -14-es tisztek elfő bajtársi 
•i'-szc jövel éjükét a Turukszáticrnan,
amelyre az ország különböző részéből 
mintegy száz tiszt gyűlt össze. József 
főherceg, aki szintén kilátásba he
lyezte megjelenését, levélben mentette 
hi magát a képviseletében megjelent 
lláilfay (huszárfőhadnagy utján. Az 
ünnepségen megjelent bádoki Soós 
károly altábornagy, katonai körlet
parancsnok is, aki nagyhatású bőszé* 
det intézett a 
lalva a bajtársi 
Sí‘r-“t és lelkes

tisztikarhoz, hangoz- 
összot arás sziikségés* 

......... szavakkal hívta fel 
ökot a kcrniúnyzó és 
nemzeti eszme mellett 
ki!artáisra. Beszedőre 
nyugalmazott ezredes 
L’iiy meleg szóval, 1. 
József főherceg levelét.

— Kiss Jőzsefné tenictósé. Kiss .Jó- 
irtuk és köBMc elhunyt felesé

nél hétfőn délután fél három órakor 
temetik el a rákoskeresztúri izraelita 
temető haloltasházúi ól.

— Miniszteri titkárok rágalmazás! 
bűre. A kommün bukása után igazoló

is indul meg Ncterda Modest ini- 
ri tanácsos ellen. Az eljárás al* 

al tanuk jelentkeztek, akik azt 
Modest a 
az elsők 

vzervezethe lép- 
, ".l <*>’* 

ú 1 lanti’.i kárnak. 
pékár Gyula el

álló s vesz*

s a keresztény 
t való törhetetlen

Scheidl Károly 
válaszolt né

ni a jü- felolvasta

eljár
niszt 
kain
^lil'ttúk, hogv'* Nc-lérda 
Kiirolyi-fi'-rralalom idejin 
1-özölt volt, akik szakszó,
1 a I’eidl-kormúny alatt p;* 1’ig
1 nt ajánlkozott fel >.....■••• -
A' igazoló bizoltiúg 
^'irlével Neterda Modulét
•‘‘src ítélte. 1 tallér miniszter azenban 
nílin hagyta jóvá az iíéleld és ez.'rt a 
•ítnácsosl csupán dorgálásra iu'lt’k s 

'terda Modest az ellene tanúskodtok 
közül három miniszteri titkár: Danija: 

Lajos, yingovi h Jemi - s íj - ■ r 
Ferenc ellen rágalmazás vétsvge címén

A kereskedelmi miniszter 
a postatarifák emeléséről 

Legalább 10 milliárd szükséges 
a posta, táviró és távbeszélő fejlesztéséhez

— 4 Ilitföl Xaplö tudósítójától —
: ílkíékes tényezők már bejelentél-1 
a sajtéban, hogy január lsétől |

I

Az 
lék a 
kezdődően körülbelül száz százalékkal 
fognak emelkedni a posta, a távíró és 
a telefon tarifái. Mivel ez az intézke
dés elsősorban a telefonállomások bér* 
lóit érinti érzékenyen, akik caaik a 
közelmúltban adtak óvadék formájá
ban jelentékeny összegű kamatinenrs 
kölesönt az állanrkiaics-lárnak, a A/. K. 
munkatársa kérdést intézett ez ügy# 
ben Hegyeshal íny Lajos kereskedelmi 
miniszterhez, aki a benvházások-hoz 

szükséges töke nagyságúra venai-kozó* 
lag a következő felvilágosítást adta:

— A kamatmentes kölcsön for
májában az államkincstárnak reiulel* 
kezesére adott bizlosilck-okliúl 153

1 millió koro-na áll rencfelkczésünkro. 
111a azcaiban a pcxdát, a távírót és a 
• távbeszélőt békebeli nívójára akarjuk 
' fejleszteni, IcgalúJd) 1« miliiárdra 
■ volna az államkincstárnak szüksége. 

Ez. a körülmény teszi szükségessé és 
indokolttó a postai tarifák felemelését 
az egész vonalon.

— Morfiummtrgeés. Schlotter Ftrenc- 
nó cipötüzönő Kálvária-tér ü. szám alatti 
lakásán morfiummal mejmiéngczto ma
gi:. A mentők gyomormosás alkalmazása 
után a KókiiB-kórháííba vitték.

— Temetés. Tegnap, vasárnap dél
után félnégy órakor térneItók cl özv. 
Ernst Mérné, száll Steiner Hóizát a rá- 
koskcreszituri izr. temető halodlasházá- 
bél. Az elüiunyt vé$tis#lességén nagy* 
számú r< íccmságán kívül a budapesti 
előkelő társadalom számos tagja jelent 
meg. A temetési szertiai'lúso.n Fischer 
főrabbi mondott megható búcsúbeszé
dei és Lazarus 'fökújitor az operai 
énekkar kísérőiében végezne az egy
házi szertartást. Az elhunytban Ernst 
l.ajos, az Erimbmuzetun tulajdonosa 
édesanyját vesztette el.

— (iázmórgezés. Agics Eszter 17 
| éves’ cseléd Ferenc-körút 27. szAin alatti 
I lakásán nyitva hagyta a gázcsapot és 
súlyos gázmérgezést szenvedett. A men
tők a Rókus kónházba szállították.

feljelentést adott be. A budapesti 
büntető járásbíróságon ma kezdi meg/ 
dr. Buzáth biró ennek az ügynek 
tárgyalását

— A Peííífi-Társasűg tiltakozik a 
szoborrombolások ellen. A Pelöíl- 
Társaság vasárnap délelőtt felolivasást ; 
tarlóit Pékár Gyula elnöklete alatt a 
Magyar Tudományos Akadémia kis* 
termében. Pékár Gyula elnöki megnyi 
lójában megemlékezett a pozsonyi 
Mária Terézia*.szo'l:cr brutális és min
den ikullurérzékel megcáfoló lerombo
lásáról. Szávay Gyula főtitkár lelt 
jelentést arról, hogy Párisban Petőfi- 
kiállítást rendeznek a költő születését 
nek 100'ik évforduló alkalmából, az 
amerikai magyarok is ünneplik Petőfit 
és Szicíliából Noto városából levél én 
kezelt, hogy az olasz Petöfl-forditás 
elfogyott és uj kiadás készül. Ezután 
Szávay Gysvla főtitkár olvasta fel jelen
tését az őszi pályázatokról.

— bz Általány Fogyasztási Szövetke
zet igazgatósági választása. Az Altalá- 

I nos Fogyasztási Szövetkezet igaz-gatósági 
i választása, mint ismeretes, hétfőn kezdő

dik meg és az egyes szavazati helyiségek
ben ana kezdték meg a tagok 

’ szavazati cédulák kiosztását.
választást a szociáldemokrata 

lés U keiK.'.’ényS'ZOCi:: isták köző'!
harcok előzik meg. a rendőrség 
toll, hogy a szavazó, helyiségekben a lu’fc- 
szilclt kedélyeik következtében escii'eg -ki
sebb incidensek tcrlénhcínck. Ezek meg
akadályozására a főkapitányságról vasár- 
nan délben Andríjka rendőrfőlauácsos 
intézkedésére erős rendőri kószűltségdk 
inontek ki az egyes szavazati helyiségekbe. 
A főkapitányságra eddig scmjnifé’e je’en* 
lés nem érkezett, amely rendzavarásról 
szólott -volna.

— A magyar evangélium’’ nűegyesiilo- 
tek ünnope. A Macyar Evangéliumi N<>- 
cgyc.-ii'lelok Nemzeti Szövetsége vasárnap 
délután fél 6 órakor a régi kép'.i’elöház- 
kan nagy íinnc.pólyt rendezeti, amelyen 
miss Mory Dingmav.n a keresztény lcány- 
cgy esule tek v ii ágsz,ö v c' s égén ok ki k ii tőll je
l öszéit a szövetség jelentőségéről. God<a 
Gizcllánaik 2 énekszáma után s az ünnepség 
•befejezéséül dr. Ilíwnsz László ref. püspök 
mondott költői szürnyalósu zúrószíwakal.

— Wi'ccn — tiszteletben káplán A 
, Fe-deralion of Chur<?hes‘“ egyesült, 
amely célul tűzte maga elé összes pro* 
teslóii-s felokezelek egyesítését, schogysem 
tudja vállalt feladatá-l teljesileni. Most -- 
úgy lálszúk vigasztídásbó! kincv-rztc \yil- 
son Wodrow, volt amerikai cin "köt, tisz-; 

' leletbeli kánhin-ná és átnyujlöíila neki az 
' r-ircnv kánláni érdemrendet.

— Iparhatésági megbízottak vátó-zlása .
A fŐM.ros terüli l'*:i ma tartották meg az 
iparhatósági megbízottak válrszlátol. Bu- | 
dánost minden egyes kerületében 30 rcn-. 
cks é-, 5 pótmwHzoltnt válasrtollnk és n 
váli.*: lás legtöbb helyen nz ellenzéki lista ; 
teljes gvőzeiinével végződött. «

- Táncrovü a Vigadóban. Kasztnor 
Lujza növeiw!í'k»'i vasárnap di’hitáu 
tartottók n Vixadó nagytermeken 
klasszikus táncreviijükct, melyet nagv* 
.zárna és disztingvált közön?'g nézett 
végig. Sokat Tan’-'P Magd i
nak, Summler Mancikának, aki máris 
’ ész túito-nüv; •nőn. k biz- ::yulL Na* 
gvon tdszc-lt báró Kemény Melinda 
jnimiltoja. valamint 7/eHfii Lih, HelKn 
Jenő volt debreceni szin gazgal' "ak 
leánya, aki vl.rá; tán--nyal yn’1 - v^al nri- 
elragad'lalta a kü»üns.'get. (A. A.J

Lüszlú László Kihall2ütíisa 
a rendőrségen

Hl-nóztosal faövalleH el betörése
ket — A kettős ön®y«3i<©5ság

ST.erc’rwS
— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —

A kellős szerelmi dráma, amelynek 
szereplői László László és Knies Anna vol
tok, most jutóit cl a 1 c?e.czcsihcz. A rcnÁ- 
ör-Ag tegnap hal’g.allr. ki László Lásdó’, 
akit mindeddig a n -bkónbírGran kczclt'\ 
könnyebb térin'szetü ecbsérüLér.'iheL

A 22 éves flalutomkérnék Igen zajos a 
m-uttja. A katonái l-.a-tósligoK március 
hónaplnn szökés, rablás és lopás bün
tette miatt liÖTő'öle.elet adlak ki ellene 
és csak rnf.sl, az öngjilkosság révén 
került 4 körözés alatt levő Lászlót f-eHu- 
íúItu.

Lá! 
költ n 
bnnesele 
gút.

SÍ-

•zló ugyanis annak ideién megsno- 
'.ritonai sio’gá’rú alól és különböző 
,’kniénycix nWén tartotta fenn ma* 

A nyomozás adatai szerint

László ezámos bo‘örü6Cí lopást 
követelt cí tnaRániak&olcten. 
még pedig hipnotizálás révén.

Barátai révén kifürkészte, hogy a cseléd
régen kivid melyik lu'kúsban nem tar
tózkodnak otthon. H-endszciint estinként 
valamilyen itoliggycl megjelelt a kisze
melt lnká‘-b n é n cscléúleúnyt érik, 
nzemsz-ugg; sxiiérviil a hr.'l.Asa * Int! Itt - 
tolla. Ijesztő nWs'lől « szegény kis c e 
lédrk valósággal tianec-áüupu.'ba estek 
igy IJtaz'.ó

a ctalédsúgek előtt a legna
gyobb nyugalommal fo&ztotta ki 

a lakásokat.
A rendőrségre c.nr.ak idején számos j’ycn 
feljelentés érkezett, a rablás liihetétlennek 
F.njzó köiidménycinok azonban nem 
ig?n lehel . It hitt i odri s ezért a csc'éd - 
Let gyanu-űk* ttók “ lopásokkal.

László a lopott dolgok crtékeMl-ése ré
vén Lefolyt pénzből spiritiszta kört ala
pkőit, amelyet az ilymődon szerzett j ér.z 
ös.zrgoiJ.öl' tartott fenn. Állandóan t:«- 
«fv(.l;b pir./öv-szef'fb val'j .k nála, amelyek 
bői m<g nőknek is jaltai ott.

1 A főkapitányságon lognon délelőtt hnll- 
; vit a ki Lászlói dr. Hisz'.ies kizár rendör- 
I kapitány.

tóiszlp a vaPomásál an elmondotta, hogy 
több ntvxvl hét éve fogUkozfk a spinliz- 

al. A > a szeánszokon mindig 
i csak mint méoium szerepeli, merj liipnoti-

zák) erővel nem bírt. Szorgalmas tóiógaló- 
ja volt Scbenk spirilislu előadásainak cs 
azoknak a hatása eláll határozta cl magát 
arra, hogy a splriliíinussal boinoíyan fog 
foglalkozni.

Erre a céfna spiritiszta könyveket vásá
rolt és eleinte könyvekben lanidmúnyort-.i 
a spirilizinus rojtoméit. Később szeatfw 
szókra járt el, majd megulakitolta a Nincs
telenek klubját, amelynek tágjai csakis 
spiritizmu>s.d foglalkoztak.

Ezeken a szeánszokon szellemekéi idéz
lek meg, amelyek a tulvilágl élet gyönyö
reit haiigorfat-lák előttük, úgy hogy voJa- 
mennviuu bizonyom tuvilógi kényszer ha
tása alatt gondollak a halálra. A titokza
tos szellem hivó szavára olöl-be hnlam kö- 
vcltok cl öngyilkosságot. UszJóra különö- 
J>cn egy magát Bál cl-nek nevező fekete 
■zeltem volt halassal, aki Irance-áUapotó- 
haa állandóan hívta a túlvilágra, hogy 
Lászlónak már csa'k a alá! utón cl'köictkc* 
ző uj élet ád enyhülj i és nyugodalmat.

— lialigattani a szellőm szavára mon
dotta László — és ogy évvel ezelőtt egy 
Józscf-kömli vendéglőhen öngyilkossági 
kísérletit követtem cl. Szinte niegmagya- 
núzhaUttlan módon jutóit a revolver a zse- 
bom.be. Az ulcán több inhen önmagam lói is 
Irance-állapolba estem. A.-t sem tudom, 
hogy jutottam l>c a vendéglőbe és hogyan 
lötte-m magamra.

— Knies Emmával közösen határoztuk 
cl, hogy öngyilkosok leszünk. A szülei 
máshoz akarták fele:'gül adni és énért 
választottuk a halált- 6 volt az erősebb, 

IŐ benne több akaraterő volt, mini ben
nem és ezért használta ö a fegyvert he
lyettem

Lá.iziló a leghatározottabban tagadja, 
I hogy u leány hipnózis Imtósa alatt k<>- 
I vette volna el az öngyilkosságot. A kihall- 
catoll luntik azonban mind Lásztó eljön 
váltanák, vallmná'itkal azonban egyeben 

' i oziilivummul sem tudták bizonyítani.
A rendőriógnok inin<lőssz.« néhány le

vél van .a. 1 irlokáhan, amelyeket Lásrtó 
önűvilkcwága előtt a hoz'átari-ozói ré
szére irt és amelyek:’-en búcsút vesz to tik. 
A levelekben nzontken sehol sem lesz cm- 
íit.' t a sí irili musra vonatkozólag-

Lászlót kttmllgahVfl után viaszakis-érték 
a cr’.’.-ijába és mn viszik a katonai had- 
nszlíilyi ir-ósúprii. nhol korótti I ünrwtek- 
niényeiárl vonják Wrd&rc. Valószínű, 

; l-.o-v l.án'löl cmldn rövidesen az nsynsz- 
■ íg Mnrká.uli’.ni fogtliriZ'ália viszik, ahol az- 
eljárás'. lováMi folytoljúk ellene.

Briar.d .Angliába utazik
Parisból jelenti a Havas-ugynukségt 

hogy lir'and tegnan este kib/dlgaláton 
fogadta a sajtó képviselőit és azt a 
szándékát nyilvánította előttük, hogy 

l december 19-én vagy 20-án Angliába 
■'kar utazni pénzügyi, gazdasági es 
egyéb kérdések megbeszélése végett, 
amelyet elsősorban az angol miniszter- 

1 elnökkel fog folytatni. .4 keleti kérde-
• ' r.ekel újabb tanácskozáson fogják tár- 

I gyalni, amelyen Olaszország is részl-
! ' i cto. Brland különösen örömét fejezte 

ki azon, hogy a washingtoni értekezle
ten tegnap végérvényesen megállapítot
ták a Csendes-Óceánra vonatkozó 

i egyezmény szövegét. Ezzel kapcsolat-
• bán meleg gratulációt küldölt Viviuui- 

nak és S irroiilnak. (MTI-)

CS

Ki/.su
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Befejezték az őszi, 
iajnoki mérkőzéseket
l Jz őszi labda: iignid -ay utolsó bajnoki 
krdulója volt v.i-úrnnp, :imc’'.r:i össze* 
Isőoszkilyu es:ip:J;ii ik bajnoki mérkőzést 
Puyoiitotti.k le. Nagy moglcpclést keltett 

bajnok-síig <’■' ,i álló .MTK dö;Ue!l<’ti jú- 
>ku a Kispesti IC cE.ni, mig a többi csa
totok nagy-része csak egv gól'lal nyerte 
H'g mérkőzéséi, ami a hosszúra nyúló 
rzizommk kőveliu/an'ayc. Egyébként a 
ivarit csajaitok győzlek:

MTK—Kispesti IC 1:1 (0:0;. .V sz.az.on- 
|i'-g egyik Icgmigv >!.-!> mcglepeté-c. A buj- 
Mkes.-ipat igen gyenge játékot produkált, 
mecaüfclo i-ll-iii. .. és igy a játék végéig 
| KAC 1:0 arányban vezetett. A gól -a KAC
t.vára a második félidő 8-ik percében 
sett, amely ulán a l.i^fx-'-ti együttes védő- 
l<-ző júlékol produ'ölt és az MTK nem 
idolt öedményl elérni. Csak -az uioKó 
ércben ll«cs büntetői ligással egyenlítette 
f az eredményt az M I K Molnár góljával.
FTC—VÁC Í:D (0:0). Egyenlő erejű csa

totok mérkőzése voll. amelyből a jobb 
Sirtársorra 1 dolgozó FTC kei <ill ki győz4 
Miként A jól ék egyetlen gólját Pataki 
ugln a nuitodik félidő közepén.
(JTE—Vas- és fémmunkások 1:9 10:0). I 

logérdcmelt gyö/c-Iinet árulót! az 
cyüttes, a,melynek góljai Prilmj 
HINTVE TTC 4:1 '?<>'. Erélyesen jál- 

Mő csatái sorral az óbudai c apai: bizlovon 
jycrlc a jóié kot.

MAC—BTC 2:0 (1:0 . Az atlétáik fel
hőnként cgy-igy góllá! fölényesen győz
ök.

Törekvés -VII. kerület SC 3:1 (1:0). Az 
Uő félidőben vgy gólt élt el a Törekvés, 
gii-nv! ulán kiég y midi teli Vib kerület, 
jnjd gyors egy iiiásulún Két gúX rugva 
jyertc. meg a játékot a ISI-.

,A nu<mmI<►száálva bajnokság eiedmémyci: 
Ékszeres, ek SC- Erzsébetvárosi Torna- 

Üub 3:0 (3:0'.
Újpesti Törekvés SE óbudai 1 orna- 

\gylct 2:0 (2:0,i.
Al Hegyei c ml Atlétikai 7- oolball-CInb-—

Jj pesti Rákospalotai AK 1:0 (1:0).
Budapesti Egy. I, mi Atlétikai Clitb-Ke- 

rsk. Alk. OE. 1:0 (0:0).
Nemzeti Spoil Clttb—Efzs. Törekvés 

^0 (0:1).
.W b'oolball Club—Zuglón AC 1:0 (1:0). 
V. kér. Spor!> Club—Budapesti TK 1:1 

U:0). . ... .
Ferencvárosi Sport Cl'nb - flusiparosok 

1:1 (0:1).

hogy reggel
fr.ihtk’inber

Egy NvataEnok 
öngyilkossága 
Aki szállóba megy meghalni

*la r<’gg;‘l 5 óríikí-r a Gsokonay* 
Hon 14. s/úni nlaili //o//«udi</--száŰ«> 
Múlásánál. Flciselicr Némdornúi eg>- 
pl öltözöl! Ii:il:ik-inb?r jo-len!kezelt.

— Adjon egy kis szobáit, portás ur, 
le kicsi legyen, meri nincs péuz-can!

Fleischvr az 1. emeleti 8-as szobát 
tkartu adni és lelvezeHe a íiahdemlNTl, 
hegy nézze meg. \ 8-as szolba lakója, 
ugyanis ugv rondelkczll, 
út órakor keltsék fel. K 
Együtt jiiriil a portással.

— Olyan nagyon fáradt vagyok — 
kuUajloll • éppen jó les* végre lc- 
pihcnlujtTA ..,

A porlús l;s‘kopogoti a 8?as szoli.ília, 
k fiataleiiEi. r olt állt mellette. Egvs 
uzerre é -zrcvcllv, hogy u 7-c.s szobábaui 
djlúgo.sság vili.

-— Van itt valaki a ”sesá>en? — kérs 
flezte a portási.
j •— Nincs.

No, akkor, amíg a 8';>s felkel itt 
b'pihciiek a ilivámjru. //o^sru ut áll 
m ég előliem . . .

-Vzal heunent és beleik' az ajtói. A 
küwikezö ]>illauatha i roolverdörre- 
»rós rázta mvg :,z ablaki kai. A portás 
i«n Vörös János lkr*/<dga livrohanktk 
i-s ott találták a jól öltözött fiatal;-- 
•'inbcrl halival fekve a <li\ány.iiái a löl» 
• Lön. Azonnal érlesik-llék » rcmlörséget 
r.s a mentőket. A menlöorvos csak a 
ÜMifiJlott halált koii'luiidta. Levelet lu» 
láttak nála, mehet .JózM'f-köriit f»9 
a Lali lükéi szüleinek címzett. Írásaiból 
megállapították, hogv Balog Andor 24 
esztendős nup^iniih .itelnok. 'rettenek 
•»k« sirreh‘,m. Zí,

HÉTFŐI NHPLÖ

Csehországot elárasztották 
hamis pénzzel

A Nurodjd Politika híradása vzcrinl 
Csirfíor.szagot az utóbbi időben való
sággal elárasztották hamis pénzzel. 
Nemcsak a cseh pénzeket, hanem a 
külföldi pénznemeket is nagymenngi? 
séyben hamisítják. A cseh állam jegyek 
közül különösen az 50 koronások kib 
zött sok a hamisítvány. a külföldi pén
zek közül pedig a német 20 és 50 már- .............. . .--------w .
kasokat, a román 50 leU bankjegyet,-vagy a hatóságokat nyomra vezetik.

Színház és fllmujdonsások
* A Vígszínház e hetét a legfrissebb 

szenzáció, a Zara dominálja Gombaszögi 
Fridával a címszerepben. MeöoUje. saeropel 
inéig a Naplemente, Liliom és a Hazatérés. 
Csütörtökön dúhtlún gyermek előadásul, fél 
helyúnikkal a Tündérlaki lángokat júlsz- 
szúk. Vasárnap délután az Ördög koriil 
színre. Péntek délután vizsgaelőndásul azújpesti ! /.7,í(:ní,/(^ harangokat adják, 

rúgta, j * 53—50-ig előadása lest A hollandi 
menyesekének e héten a Kiráiy-yzinház- 
ban. Jövő vasárnap délután u Kék ma- 
zur .koriil színre 3 órakor, mérsékelt 
helyáruk mellett.

* A Baha-Hu sikere nemcuék igen 
rajos, hanem minden jefl s/criivt hosszú 
Időre maradainxló is. A Iwitárkiigazilási tőr
lénél túlnő a színpad keretein; nz a vé
res szatíra, amely a győztes -népvándorlási 
l'.atahnak jogtalan zsarnokságát teszi szó
vá, nemcsak a fővárosiban, hanem az egész 
országban mindenüvé el'IxalkiUQák. Hason- 
lóim országra, szóló sikere van Herczeg 
luM'eiic Két ember ciniii másik egyfelvoná- 
sosúnak. A két Herczeg darab, amelyeket 
Awinheimer llaoul A szerepkör cbrníi kis 
darakja egészíti ki, ennek a hétnek négy 
estéjén szerepel: ma, szerdán, píniteken és 
szombatom Csiiitőrlőkre esik a jwánhiiz 
másik csuméiiye, ekkor játszók el litiszim- 
ölödszőr tíalaiUe u-agysikci-ü Gyengéd
ség-ét. Kedden A faunA, jövő vasárnap A 
kék egér-l smótlik metg a Renaissancc- 
szinházban.

» A meíboli herceg — az Urániában. 
4, üfi. ?-í8 és 1.10 órakor.

•» Hat népszerű opera van a Városi 
Színház c bi li műsorán. Ma a Creniorui. 
hegedűs és a Bajazző megy Aqtiila Adler 
'.dolinával és Váradi Ilivé!, aki Nt'íWátwvn 

mutatkozik be. Kedden a Sevillai borbély 1 
van miiAGron Sándor Erzsivel, szerdán a i 
Züdónö, padokén Afignon, szombaton Pro- 
jéta. a felújítás kitűnő saeívplőivel, v.i- 
stinnap este Aquita Adler Adofinft.vml, Som
lónál és Farkassal, a Bohémélet koriil 
színre. Csütörtökön a Koldusdiák, vasár
nap dé.rulán a Reichstadti herceg folytat
ja kedvelt sorozatúi. Szombaton délután, 
-.síuéllik nug Mátyás királyt, a szhőiú’ , 
tréfás, ifjirági mesejátékét, melylwn Sor- 
kadi Alndár „8ünuiszn<> Balambér“‘ ud-1 
vari lxxJ-ond alakjában kifogyhaiiwtkm jó-, 
kedvével, gazdag ötleteivel viharos de- , 
liilb-égel és tapsol arat. ‘A többi szereplő 
is öszirde. szeretettel mn'!atfi«’ja kedves, 
ilju közönségét, mely toniboló lelkesedés
sel fogad minden fordulatot.

A „Fi-Fi“ minden nap színre ke: ni 
e hék-n a Biaha Lujza-azinház-ban. A ki
tűnő darab niindsn clőadásfaíii napokíkél 
előre kelnek • I a« öeszes jéawdk. X’syan- 
< <ak a ,.I,'i-l!'i“-t ját-szák jövő vasárnap 
délután is 3 órakor rendes ee-lí hely
űi a k mol'lvi'.

Az Andrásfy-uti Színházban c hrton 
is minden este Szép ’ílrnő ó* Kaiuilh.v 
l'rig.ves egyre folrozsló Fikvrfc arató ez'- 
fetvónásosÁi kerülnek színre a rend
kívül mutatsájíOB kiaé.rö-müF<»r ♦* a ha
tásos macán szamok kiséreiébii!.

* Hau&ac és Baisse. Egész eaiét beteltő 
d;M-aJ>mik eddig a Jegkevosebb szereplője 
m‘,v.v volt. A Renaissauce-száiiház mobt 
oh :’ii vígjáték be in u iái óját kéwzíri elő, 
amelynek hár m folvoiiását elejétől vé- 

liú>nnnn jói.W!,!.-. -Irv, Vornívnil í>'.-ir>- 
cia vii»játé'kivi» J/amujit de Cocur cimii 
clarubja. amely magyar tior>iiiiás.baii a 
llau-..<o <'*• Bilissé rímet kapta. <-óib 
Sándor fordítana n darabol, ö rendezi és 
<> iatszii a hármas szeren egyikét. A má- 

IvXiő Gothné Kertész Mliálxiji ős 
Kővár.v Gyulában i-ilál kii.ünő s/.eiué- 
lyesiu'irA. A lxomutató napját « Baba-Hn 
nagy sikere mkiit még nőm Iti.Aók ki.

A Kamarában a le-.forróbb nikc- j»- 
jegyilK’ii zajlóit le -,u idei szermi vezHó 
pi-vmieije Danton a francia forradalom 
o.öúh'lü bujiMlkának szerelme és étele. 
nifgr.tM a <-s kTjyüiíé«Y€ a Vutf-ok 1

!i- 
A

Prága, december 11.
a .szerb 5 és 20 dinárost, nz ungoJ 1 
5 fontost, az olasz 50, 100 és 1000 
nk»t haan ioiljáik nagy előszeretettel.
pcnzhaníisitássul több kitünően nicfp 
szervezett társasát/ foglalkozik. A rend' 
őrség legutóbb a lapok utján nagy 
pénzjutalmat igiér azoknak, akik a ha* 
mis bacjkóg váruk helyét, vagy a hami
sítókat a rendőrség kezűre juttatják,

I

. közönségei párab’an méreteivel, forrongó 
Ki megjelentéi vek Danton o nagystílű 
Hcinfluirdt-nurvész Jannings, felülni! min- 

. dm bírálaton. A inai előadások tél 5, 6, 
i l'ároninegyed 8 és negyed 10 órakor kez
dődnek

| • A mesbeli hercag — az Urániában.
4, "i6, !.;8 és i.i 10 órakor,

I nio?ebeli herceg szombati r>re-
. nnerje a Rehaissancc mozgóban. Nem volt 
• niég film, mely annyira megnyerte volna 
a közönség tetszéséi, mint a Mesebeli 
herceg, a legszebb amerikai film remek.

I Irmája Iianiupipökc. törléuele modern 
j mi!i< ubo.ii. A .mesék birodalma az amerikai 
milliúrdok p.fizaa- világával káprázatos jc- 

| linole'kbeii váltak.-rzik e csodás filjnromek- 
' l an, melynél szebbet, jcdibat nem prodip 
káit még a kinemalog'táfia. Az előadások 
háromnegyed 5 és fél 7 órakor kezdődnek.

’ Renaissance szenzációja: Mikor 
a szőlő érik, december 17-től,

* A Mozgókép-Otthon nagy kalandor- 
1 fi hűje : ,.Sukk—Matt" (6 íölvomm) hiré-
yeL tele van a vánös. Izgalmasnál i>7jcal- 
masabib jelntotok váltják íel egymást a 
fordulatos cc érdekfeszátö liiinbon. Ki
tűnő kii-gészitése ennek az izgalmm* 

. nagyszerű filmnek a „Bi©de<rmeyer há- 
' nngn-mévAtii i’ig.íútAlr,
amelynek linóin miliője minden sarkából 

! ezer apró ördöftücsko lábzilc kikandí- 
J káhii és nevetésre ingereim a közönséget.

* A Renaissance szenzációja: Mikor 
a szőlő érik, december 17-től.

* Mr^n,a • mesebeli herceg," Az 
rmvrikai gR/dagsiíg tékozk'rssal határos b<i- 
kezü&égóvel készült az a film, amelyet 
most az Uránia műsorául megszerzv’l. Azt 
a pompái, amely ebben elérnk túrul, csak 
irigységgel nézhetjük mi, szegény Iproai- 
gvotódoH európaiak. Egy dollá<riniHioinos- 
nő riihaíáru: cíapa észvesztő portéka, 
megejtő es/bl)i4ás.’ £s amit ebben a
za*03 kereLbeu a lihli látni -valóul nyújt, 
•az a ieglnijosabb, lebiiincseliő regény. Idc- 
h-hitvc széniemmel éw derűvel. Az. Uránia 
ez érv< leLisszi-JMig műsornéban igazi dirágu* 
kő ez. a film, amielynek IihóI saertc hordta 
máris a pékki Ha n srker. A iHrlkitlan áron 
sz, rzi-’t műsort ::z Uránia naponként négy 
oiö-adúsban innkvljú be 4, háromnegyed t», 
fél 8 és negyed 10 órakor.

3 Amint az előrelátható volt, a közön
lóg valóságául ostrom alá fogja az Eskü- 
iéri Helikon pónziúrái. hogy jegyét biz- 
íosítra magának M'ary Pickfmvl legjobb 
filmje. A,-, utcai heroegnó' előad&sai'hoz.

* A Fővárosi Nagymozgó jövő hóién
irodalmi a-frakciót mutat l>e Mind
halálig... címmel. A tilin Eediv Sultan, 
Olga Erohgeinutli cimii vil.-ígJiirü reg<V 
n.véWíl készült pornpú<s rondewéfweí és pa
zar kiállítással. A műsor K;ronzóx,i,'>s osc- 
mönye Baláw, Lili dalbetétje w a
12 tagú férfién ekkor föllépte,

közgazdaság
Vasárnapi magánforgalom

Az értéktőzsdei inagúnforgalom 
csaknem te Ijedten üzletfelén maradi, 
noha néhány részvény iránt, mint 
Ki-nui, Cobtirg, Salgó a pénteki z/áró- 
kurzuAok ' köri-.l érdeklődlek. köles 
c sak 2290, *kore nún történt Országos 
I.tinin. Dollár 741....28 között iugadoj
zotl, márka szilárdult 412 -18, dinár 
1100—1 íl(>, Napóleon 2800—840, szo
kó] 890 -97, lei 585—-95 névlegesen, 
szirtik korona 12 liélnyolcad—13 egy* 
negyed c.s iiNsi kifizetés 12 három- 
negyed—13 toll. ‘ 

tíudapest, 1921. december 12,

Árutőzsde
A gabonapiacon igen kis forgai,, 

van, miután a budapeái nialmo' 
nőm vásárolnak huz/it és rozsot \ 
liszavidéki búza névleges ára 2210 
2225 korona állomáson, míg ro-xúi 
legmagasabb ár 1470 korona volt. \ 
termény cikkek közül ellanyhult a :ao 
és árpa. Morzsolt tengeri 1780 kor,., 
nűval köttetett álloanásrób j,Orp( 
ára 1090 korona 100 kg.-ként zsákkal 
együtt budapesti paritás’i-an.

A Nemzetközi Kiviteli és Behozatali 
Rt. tőkoomeiése. A Ncnrz.'ík ,-i Kiú<; 
és Behozatali Bt. ifrazs-aiósáiia deo-'ir. 
bér 17-ro renű’kávitii. közgyűlést hivoít 
öf-sze, melynek napirendjén & részvén’- 
rő-ko fölemelése szerétnél. A tőkeszapori 
tűst a válilalat nagyarányú terjeszkedj 
és fejlődése indokolja.

Az Ingatlanbank tökoemelóse. A Ma- 
q.vyr Általános Ingatlanbank 10. e k,» 
19-é rendkívüli közgyűlést tart a'aptő 
kéjének 25 millió koronával való fel
emelése ügyében.

A Kronhorger-íéle Faipari Rt ui rész, 
vényei. A Kronbcrgcr-fóJo Eainan III 
a décember ód ki közgyűlési határozni 
alapján tvszvép..vtölké.iét 25.000 darab 
209 K n. é. uj rés&vény kibocsátásával 
15 millió K.-ról 20 millió K-ra, felemeli. 
A régi^ részvényesek az uj részvényeket 
600 K-ás á ríolyamou 3:1 arányban 
kapják.

A Béni Gyártelep és Mezőgazdasági 
Rt. tőkeszaporitáoa, A Béni Gyártelep 
Részvénytársaság közli, hogy az, alap- 
lőkeomelósro vonatkozatta^ az, elővételi 
jog minden 10 régá részvény ellenében 5 
u ira, uj snhiz.vényenként 10C0 korona le
fizetés mellett a Magyar Leszámítoló 
és Pénzváltó Banknál és a® Augol-Mir 
gyár Banknál foljó hó 10-étől 24-éig 
gyakorol ha tó.

A Pesti Tőzsde e heti száma érdekes 
beszámolót közöl Vanderlip <•< Wakkr 
hudapst: tárgyalásairól. Ezenkívül vál« 
tozatos hírrovat, élénk értek- és áru
tőzsdei információk teszik swicesé a 
Pesti Tőzsde o heti számát.
jg." F^tlÚROSI ORFEUM

Minden este fél 8 órakor
5 nagy varSete saágerl

>Un 18 • KIS KOMEDin:

ROTT ÉS 8TEíNHARDT fellépTével 
IM FRSMDEN KÉST

é« APATAR5&K Kezdete !<>8órakof.

NBM«Tt ROYfti. ORFEUM
The 4 Black Diosonas. Amerika lefi’’',10*-*’*’ 

i-vFi cttlc. Saikadl Aladár vriidégícll.: A ’öur 
Bús Feketc-Zcrkovitz uj operettje. Kezdete fél b-k»_
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