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Az ügyészség vádirata 
Rndpássyék ügyében

Rendes büníeíöblvói eljárást és a terheltek 
további fogvatartását indítványozza

Beniczky ellen a vizsgálat kiegészítését ké^i
— H Hétfői Napló tudósítójától —

Szombaton. a k&ő délutáni órákban 
ért véget az Andrássyék mentelmi ügye 
felett megíndiilt vita. Egy álló hétig 
csatáztak egymással a nemzetgyűlés ve
zető szónokai, egy' álló hétig igyekezett 
meggyőzni mindenki az ellenkező véle
ményen levőket a maga álláspontjának 
helyességülől, rnig végül is úgy döntött 
a Ház, hogy a négy letartóztatott 'kép* 
viselő mentelmi jogát nem látja meg* 
séihe és a további eljárásnak szabad 
kezet enged.

Nyomban a határozat meghozatala 
után dlvitte dr. Liszkay '•’hiöfci tiM<ür a 
Ház elnökénél felkvő iratokat az 
ügyészségre és az ügyészség vasárnap 
délelőtt már el is készítette vádiratát a 
letartóztatásban léfvö Andrássy Gyula 
gróf, Raíkovsz'kv István, Gratz Gusztáv, 
Sigray Antal gróf, Boroviceny százados, 
Ixxrenz százados, Alcxy főhadnagy, 
Kray István és Schnitíer Ágoston el
len. Mindnyájukat a Büntetőtörvény- 
köny 154. és 155. §-ába ütköző lázadás 
bütettévd vádolja, amelynek büntetése 
tíztől tizenöt évig terjedhető államfog; 
ház, azonkívül további fogvatartásukat 
indítványozza.
> fíeniczky Ödön ügyét teljesen elvás 
fosztotta az ügyészség a töljbickétöl, 
öt illetően szintén a további fogvatar- 
tást indítványozta, de vádiratot nem 
adott ellene, hanem a vizsgálat kiegé
szítését kérte-

A vádtanács hétfőn délelölt foglal
kozott az ügyészi indítvánnyal és akaor 
dönt a további fogvatartás felett.

Most tehát gyors ütemben fog lépés 
regni az immár nyolc hete húzódó pör 
és egyes mazzanatai valószínűleg nem 
tesznek thinden izgalomtól mentesek.

Részletes tudósításunk a következő:
Mialatt a nemzetgyűlésen Andrássy 

Gyula gróf és képviselőtársainak men
telmi ügyében a szenvedélyes vita 
folyt, a királyi ügyészségen szüntelenül 
dolgoztak a bünpör anyagán. Egy hét
tel ezelőtt dy. Szilassy Pál ügyészségi 
alelnök súlyosan megbetegedett és 
munkáját maga dr. Sztrache Gusztáv 
főügyész, u budapesti királyi ügyészség 
elnöke vette át.

Tegnap este, amidőn a nemzetgyűlés 
■ mentelmi jog kérdésében döntött, az 
oltlévő iratokat a Ház elnökségétől át
tette dr. Liszkay Jenő kir. ügyészségi 
•Inöki titkár és ezek fölhasználásával

vasárnap délre elkészítette 
az ügyészség a puccsal kap
csolatos bilnpllrben a vád

iratot.

Ez a terjedelmes vádirat gróf Andrássy
Gyula, Rakovszky István, Gratz Gusz-! tartására. ,
táv, gróf Sigray Antal, Borovicenl A/«-I Vasárnap délben /? órakor küldője 
dór. Lorenz József. Alcry András,] fel az fíyyészség a bűntcjöliirvényszék 
Kray István és Sclmilzer Ágoston jőlajstroniirodájába a biinpur aktáit a 
beiteket a büntetölürvénykönyv lak ik wW/raM rvi/üll. A Bp. szerint az tra-

§ának 3-ik pontjába, továbbá a 154. 
és 155. §-okba ütköző

lázadás bűntettével vádolja 
meg.

Az ügyészség által fölhívott paragra
fusok a következőképpen szólnak: 

152. §. A csoportosulás, melyuek 
célja a magyar kormányt tolt erőszakkal, 
vagy veszélyes fenyegetései hivatásának 
szidjad gyakorlatában akadályozni, vagy 
svuaminek (^határozására, valamely intéz- I 
kedésre, vagy valaminek elhagyására I 
kényszeríteni, a lázadás bűntettét képei; 
ős 10 évtől 15 évig terjedhető állami og- 
házzal büntetendői

a budapesti kir. büntető törvényszéket és 
igy állást fontait a mellett, hogy e bünper 
nem stetárkhs, hanem rendes büntető el

járás alá tartozik
Az ügyészség állal vádbafogott ter

heltek közül, mint ismeretes, eddig ha-1 
lan vannak előzetes letartóztatásban ( 
és pedig Andrássy, Rakovszky, Gratz. ( 
Sigray, Borovicení és Lorenz százados, 

.a megvádolt másik három vádlott ez- 
időszerint is szabadlábon van.

Az ügyészség vádiratának rendelkező 
részében megjelöli a bünpörre illeté« 
kés bíróság gyanánt.

Egész más elintézést nyer az ugyan- 
csak letartóztatásban lévő Bcniczky 
Ödön volt belügyminiszter ügye.

Bcniczky ellen nem adott vád
iratot az ügyészség, hanem 
terjedelmes indokolással vizs
gálati indítványt terjesztett 
elő a büntetőlörvényszék 

vizsgálóbírója elé.
Ebben ugyancsak lázadás büntette mi
att kéri, hogy a vizsgálóbíró Bcn’r'kv 
Ödön ellen rendelje el a vizsgálatot és 
a vizsgálati fogságot is.

A többiek ügyében előterjesztett 
vádirat ugyancsak magában foglalja 
azt az indítványt, hogy

a leüartóxtaSásban levő ter
heltek ellesi xxintén rendel
jék el ax előxa>'es letartóx- 

tatást
Eddig i'- még ezklöszerint is András* 
syék ugyanis csupán az ügyészség, 
mint vádhatóság saját lnrh^körében 
telt intézkedése alapján vannak fogság
ban. meri a mai napig az ügyel mint 
slatáriális bünpörl kezelték- Most, 
hogy «•/ a jelleg megszűnt, az ügyész
ség csak indítványt tehet a vádtanúcs- 
hoz A fogvatartás elrendelésére, illehe 
a már foganatosított letartóztatás fenn;

valamely I fására154. §. Ha a lázadó csoport 
községei, házat, fegyvertárt, h_.Iszc.lart, 
lőportárt, vaspályát, távírda vagy- posta
hivatalt megtámadott vagy habail'mába 
kerített, amennyiben súlyosabb büntilés 
alá cső bűntett nem forog fenn: a feMnij- 
tők és a vezetők 10 övtől 15 évig terjed
hető állam fogházzal, a többiek pedig 2—5 
évig terjedhető áflanifogíházaal büntetendők,

155. Ha a lázadó csoport rwbLásf, 
gyújtogatást, pusztítást vagy egyes szemé
lyek ellen erőisrakot követ el, amennyiben 
súlyosabb büntetés alá eső bűntett nem 
forog fenn, a felbujtók és vezetők 10 év- 
tót 15 évig terjedhető fegybázzal, a töb
biek pedig 5 évig terjedhető fegyházzal 
büntetendők.

tok most szétágazódnak. Andrássyék 
ügye még n mai nap folyamán a vád
tanács elnökéhez kerül, Beniczky 
ügyének iratai pedig a büntetőtörvény
szék elnökéhez, aki az ügyben való 
döntés végeit vizsgálóbírót fog kije
lölni.

Andrássy Gyula gróf és társainak 
bünpörében az aktákat és a vádiratot 
ma délelőtt átadják dr. Kiss István
lábiabirónak, a budapesti büntetölör- 
vényszék vádlanácsa elnökének, aki a 
Bp. 256-ik §-a értelmében egymaga jo
gosított dönteni abban a kérdésben, 
hogy Andráüssyék előzetes letartózta-

Bethlen
ui tárgyalásokat kezd 

a pártokkal
— A Hétfőt Napló tudőfiitójátől —

Az Andráasyck mentelmi ügyének 
letárgyalúsúval uj helyzet állott elö a 
politikában. Gróf Bethlen István mi
niszterelnök ugyanis semmi esetre sem 
építhet a fíu ói ne/.-csoportnak arra a 
véleményére, hogy a kisgazadapárt vál
lalta a kormány támogatásút, amikor 
Nagyatádi Srobóék ezt kereken tagiad* 
jók. Megváltoztatta a helyzetet az is, 
hogy Andrássyék mentelmi ügye is 
van tárgyába, sőt szabadlábra helye
zésüket is a napokban várják és igy 
a királykérdés úgy ki van kapcsolva, 
amint eddig még solui se volt. A mi» 
nisztcrelnöknek tehát nu*g van az a 
kilátása, hogy a kereszténypárt wn 
esőbbik fele feltétlenül támogatni fog
ja a kormányt. Sokkal nagyobb gon* j 
<W ckw azonlran hegy a kissa/jlu. I vita -vrau, amely taddm keaM.

vonatkozó indítványnak helyt 
ad-e, vagy elutasítja azt. A törvény < 
tekintetben úgy intézkedik, hogy i 
vádtanács elnöke a fogvatartás kérdé
sében azonnal határoz. Az esetre, ha 
a vádtanács elnöke a fogvatartás eller 
döntene, haladéktalanul kikézbesitik a 
terhelteknek az ügyészség vádiratát 
akik azután az ügyészi vádirat mindet 
pontja, tehát a letartóztatásra vonat
kozó indítvány ellen is kifogást adhat
nak be. E kifogások tárgyalására a 
törvény szerint sürgős határnapot kell 
kitűzni és a vádtanács előtt megtar
tandó zárt tárgyaláson döntenek májé 
az ügyészség vádiratáról és a fogva- 
tartásról is. Ha a vádtanács a terhelte
ket vád alá helyezi, akkor is jogo
sított őket szaliadilábra helyezni. A 
vádtanács a kifogások felett megtar
tott érdemleges tárgyalás után az ira
tokat a törvényszék elnökiéhez juttwtj.- 
és ez jelöli ki azt a büntetötanácsot, 
amely a főtárgyalást tartja.

Beniczky Ödön ügyében pedig a ki
rendelendő vizsgálóbíró határoz, még 
pedig a' lehető legsürgősebben afelett 
hogy helyt ad-e az ügyészség indítványá
nak a vizsgálat, illetve a vizsgálati fog. 
ság kérdésében. A vizsgálóbíró által 
hozott végzés ellen kétfoku felfolyamo- 
dúsnak van helye. Második fokban f 
vádtanúcs és végső fokon a királyi 
Ítélőtábla dönthet. A letartóztatott tér- 
heltek védői a mai naipon értekezletei 
tartanak., hogy a védelem tekinteté. 
I»en egyöntetű eljárást kövessenek.

párt többsége viszont Nugyatádi Sz<3> 
bő István mellett áll, akinek számk*- 
kait eddig senki sem ismeri, de a jelek 
mégis arra mutatnak, hogy a kisgazda
vezér szakítani kivan eddigi politikád 
jóval és Rasitayék, vagyis a liberális 
blokk felé vonzódik. Súlyos nehézség 
a kormány előtt a választójog kérdése 
is, amely tekintetben a nemzetgyűlés 
óriási többsége más felfogást vall, 
mint gróf Bethlen István. Mindembe a 
kérdések, az uj helyzet és a kormányt 
igen élénken fenyegető veszedelmek 
tehát szükségessé teszik az uj tárgyalá
sokat, amelyeket gróf Bethlen István 
miniszterelnök — értcsíilémlnk .szerint 
— haladéktalanul meg fog indítani, 
annyival is inkább, meri az indomnu
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Wk. a pártoknak már szint kell valla. 
tiok u kormánytámogatás kérdé seben. 
I min..*zlerelnőik —- hir szerint — 
í-yn nagy súlyt helyez arra, hogy 
sagyatádiók támogatását biztosítsa, 
nert különben nincs kilátás arra, 
i<;gy a kormánynak parlamenti több, 

jegyen. Valószínű tehát, hogy lesekkel?

jftpponyi pártot alakit
(írói Apponyi Albert párlalakitá$a 

miét clötóiilxj került és igen valószi* 
wü. hogy műhelyt Andrássycló kiszvo 
JiaduliKík, valósággá is válik. Áz uj 
aárt valószínűleg a keresztény tiberfr 
Izmus zászlaját fogja kitűzni és bele 
•ágnak kapcsolódni gróf Andrássy 
üyula, Rakovszky István, őrgróf Pa/* 
auidul Eyörgy, Lingauer Albin, Bt- 
liezky Ödön, gróf Sigray Antal, Milot 
ay István és még többen, akik egyéb- 
téij meg lógnak szaporodni gróf 
Ipponyi Albert partementen kívüli hí* 
reivcl is. línnjk a csoportnak mai ál* 
ásponijáról ezeket mondták a Hétfőt 
Vap!/, 'munkatársának:

— A kormány elmulasztotta a ked» 
rező piihajiialot, amikor a pártok kÖ» 
uid lesilihelte a békét. Amikor And» 
•á'sycii ügy ében felmerült a kompra 
aii.'.sziun gondolata, nem lett volna 
!za. ad a kormánynak takarodó! fújni, 
amikor a túlsó oldaltól az első vissza. 
jt..siLá.]Mn részesült a gondolat. An
itái inkább hiba volt ez, mert Nagy* 
nádi Szabó csoportját meg tehet dl 
.'oírva nyerni, csaik épen a ko-ruiáayhű 
*. ...az.'hik eller.rkezlek. Ez az nllkdlom 
4Zoni. au almait és a pártok fcclkúje ez
rei kutbnesett. Sőt az elüldcgiiles és 
tz el.g.d.’ile.’iség ezen uiz ód italon igen 
erősen ft kozó dott.

hinktim az indemnitás és a 
választójog között

A kisgazidiapúrtban a kormány fiJtal 
aen. iijtoit mdeumiibási javaslat tár* 
gytuáb előtt

junkíhnot kívánnak létesíteni 
uz Indemnitás és a választó* 

jog között,

annyit jelent, hogy csak abban az 
''.setben hajlandók az indemnitást meg- 
tzava.nt, ha a választójog körül fel* 
merült kirűnságaikut a kormány leb 
lesiti.

A választójog k.'rdifacflien ugyan 
31ég nem alakult ki a pártban egysé
ges vélemény, de obiban egyetérlenek, 
a part őisszes tagjai, hogy a férfiak 
választ'jogának inogszükilésével lég# 
feljr.'lil) a betöltött huszonnegyedik év 
és irn'uolvasni tudás cenzusáig hajt 
landók elmenni, a nő'kniél pédig ad
dig, hogy csak önálló keresettel bíró, 
nagy csatádjentcirtő nőnek legyen va 
lasztőjoga.

De még választójogi kívánságaik el- 
lenéiben sem hajlandók — egyelőre — 
egy hal hónapos indáin ni tűst megsza
vazni, ezt soknak tartják és úgy vélik, 
hogy egy háromhónapos indemnitás 
tökéletesen elegendő lenne.

Jtz ellenzék kíméletlen harcra 
készül az indemnitási vitában

Az. in lemnilás vitája rendkixüi ér- 
d. kesu, k és esetleges viharosnak tgér# 
kezik. Első sorban azonban minden a
pr lili'kai pártok uj csoportosulásától ■ 
íii’.'g. A legelső kérdés, mit terveznek! 
Ntyyalúdi .Szabóék és mit tervez a I 
Pallaoicini l.ingaucr-Milotay csoport? 
I.” ellenzék azonban mindentől függet

lenül. a legkíméletlenebb támoddiok* 
ra készül a kormány ellen és valósra* 
nü, hogy ur ellenzék minden tagja 
reszt fog venni a vilnlwuj. Még ha a 
ma kormányt támogató pártok, nme- 
guk.eg faxé ben megmaradunk is a knr« 
mány háta mögött, akkor sem lesz, 
elegendő az rndcmnitósl vita re.bvnck 
nicgszs'g'é-.óre a nyolcórás ülések 
rendszere, amely talán mór szerdán, 
csütörtökön újra életljelép. A kará# 
csernyi szünet U ohnamd. de még ez
zel mm lehel biztosítani, hoj»y jjanuár 
ctaómMá exlexbe, oc jussiunk, 4 kor;

hajtandó lesz bizonyos bal'frlé tendáló 
engedékeny seget tenni Nagyatádién? 
mik, akik most fogadkozmik, hogy sza- 
kitanak minden reakcióval. A kérdés 
csaik az, hogy a kisguzda.jr.irt balszár
nya milyen engedményekkel elégszik 
meg és nem lép-e fel személyi követés 

mány tehát valószínűleg kénytelen lesz 
belemenni abba, hogy ne hat, hanem 
csak három hónapos indemnitást kér
jen. Ha ezen az alapon sikerül az eb 

( lenzvket leszerelni, sikkor talán lehet 
szó néhány napos karácsonyi szünet
ről és az ellenzéknek még mindig 

( módjában lesz a kormányt támadni a 
. kormány programul ja felett megindü* 
, ló vitában. Egyelőre azonban számi* 
! tani kell egy heves, viharokban, de 
, esetleg szenzációkban dús mdemnitási 
, vitára. Ebijen a vitáiban a legnagyobb 
esemény Rassay Károly indítványa 
lesz a legizgalmasabb pontja, amely 
indítványban azt kívánja kimondatni, 
hogy a nemzetgyűlés a magyar trón 
jelöltjei közűt a Habsburg* ház vdlci, 
menny: tagját kizárja és a Habsburg 
főhercegeket minden priviliégiumukf 
tói megfosztja. Ha • tádiéik áll
ják szombaton hn,’’.gc>zlTiotl kil?l'nt.'» 
síiket, akkor ez az inni: ■ón.’ igen ko
molyan számíthat arra, hogv ház’mfá* 
rozatiá válik. Emellett azonban igen 
erős lesz a vita gazdasági része Is.

■ ’úró Sztcrényi József cs Sándor Pál 
ké-z ülnek e tekintetben a legélesebb 
támadásoikra, de valószín üteg fel fog 
szólalni az ellenzék többi gazdasági 
szakembere is, így elsősorban Méhellj 
Kálmán és Erektj Károly is.

Beszámolók a fővárosban
Hall ír Józaof és Use’ty Feranc 

választóik ©lőtt
— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —

A főváros XX. választókar ül ötének 
kö/ömége vasárnap délután 5 órakor im
pozáns számban gyűlt össze a Knezics- 
uloai polgári iskoóa tornatermében, hogy 
mégha rpissa nemzet gyű'ósi képvisolöjét. 
Az elnöki megnyitó Löszödet Zliiisflkv Já
nos dr. tartotta, aki után Haller József a 
nenve így ülés végzett munkájáról szá
molt he.

— A nemzetgyűlés ideje lejáróban ven 
— mondotta —• s ha nem történt meg az, 
amit tőle az ország várt, ha ném produ
kált alkotósold't, azért első sorban a 
nemzet a hibás, amely a választások al
kalmával kél erőben egyeivő pártol kül
dőit be a parlamentbe. A maga rés éről 
nfndig inkább érdeklődött a szociális tör
vényjavaslatok, mint a személyi és közjogi 
kérdések feszegetése iránt. Sajnálattal 
állnpitja meg, hogy a hatalom blrto'knsai 
e téren nem is tanúsítottak olyan erélyt, 
-mint amilyen enélylyél a királykérdé&ben 
és a koronás király személyével szemben 
fölléptek. Nincs bizalommal a kormány 
iránt, mert a miniszterelnök progranun- 
beszédében kííndniláel pontul a trónfónzlő 
töivényjavaslatot tette. A kormány a h-a- 
zaflatlan munkássággal is ki akar bé- 
külnl. Ebbe a kereszténypárt nem fog 
belemenni soha. Az elnök zótó szavai 
után a választékőzxönség bizalinüt szava
zati képviselőjének.

' A főváros XXI. választókerületének 
i nenigetgyüPési képviselője l'setty Fc- 
| íme vasárnap d. q. a Mester utcai pol
gári leányiskoláiban tartotta beszámo* 
lóját népes közönség előtt. A beszá* 
mólón megjelentek Huszár Károly 
volt minisztcrrlnöik, Vas.s József dr. 
kulutszminlsztor, Klebelsberg Kuné 
gTÓf IjelügyminÉzler és Oláh Dániel 
nemzetgyűlési képviselő is.

A mai állapotok, mondotta a többi 
közt bcszómolójébnu l’setty, nugyon 
hasonlítóinak oz ll)18Aas állapotokhoz. 
A forradalmak fa dIcn-forradaInnak 
ideje lejárt. Ennek az. országinak rend* 
re, békére és nyugta lomra vánj szű k 
sóge. E helyett a parlamentiben vitat, 
kozás, veszekedfa és állandó leleplezés 
folyik. Az összeomlóé, a fcnrudalanak 
és a proteíárdiktatuira után a magywi* 
n»k egy erős kezet küldőit a gondtvÍM** 
lés: Horthy Miklóe korn-finyzót. Elő 
szőr egy nagy, régi boldog Magyaror. 
jziigol kell yiswaaicerczni fa csak iu 

utón lehet a királykérdés személyi ré» 
szél megoldani. Szánt a hite, hogy u 
magyar inlegirítást csak u lelkek Integ
ritása szerezheti vissza.

Ezután Huszár Károly volt miniszter, 
elnök állott fel szólásra: Nem lőhet a 
parlamentet vádolni mindenért, mert ez 
a parlament mégis csak csinált villa* 
mit; megcsinálta a xagyonvállságot, 
megcsinálta a földreformot. Az a harc, 
mondotta, amely most a parlamentben 
és a parlamenten kívül folyik, az már 
nem a mának a harca, ez a harc a kö
vetkező nemzetgyiilósnek elő rávetett 
küzdelme. Nem híve a harc túlságos 
kiélezésének.

Ví/s.s- József dr. kultuszminiszter sző# 
Iáit fel ezután. Az elmúlt napokban ö 
mint lelkipásztor fa mint magyar egy
aránt nehéz kérdés elé került. Ki Ikellett 
innia azt a keserű poharat, hogy részt 
vegyen a nemzetnek egyik végzetszerü 
eseményénél- Mint a jogfolytonosság 
híve, de más részről, mind ennek a sxe. 
rencsétlen nemzetnék egy tagja, ké» 
nyes dilemma elé került. De másképen 
nem cselekedhetett. A választás nem 
volt ugyan könnyű, de reá gondolt a 
román megsaáUás keserveire és eset- 
leges fenyegető szerb vagy cseh meg* 
szállástól kellett megmenteni azt, ami 
még megmaradt. Hogy jót alkart és 
akar, azt tudja. De hogy jól cseleke
dett-e vagv rosszul, azt a történelem 
ilélőszéko van hivatva eldönteni.

„Eiler & Comp”
Az Amerikába szökött kivándorló 

Ügynökség
— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —

Amerika a szegény, rossz valutójá* 
va! nyomorgó magyar szemében az 
ígéret földje. Ila nagynéha valami oda
szakadt atyaíia némi dollárokat küld, 
akkor elkáprózik a szeme, ahány dol
lár annyiszor hétszáz korona. Nem 
csoda tehát, ha a gazdasági krízis súlya 
alatt vergődő szegénysorsu népség a 
dollárok hazájába vágyik. Talán nem 
is fenékig tejfel az újvilág, talán nem 
is osztogatják ingyen az utcasarkon a 
kékeszöld bankót, talán Ott is ván 
munkásnyomor és niunkátlanság, lég. 
alább igv mondják, akik hajótörötten 
jönnek vissza a nagy vizen át, de azért 
mégis sokan, nagyon sokan vannak, 
akik mindent elkövetnek, hogy Ameri* 
kába jussanak.

A kivándorolni szándékozók lelkiig* 
meretlen kifosztását tűzte k» célul egy 
szélhámos társaság. ,

Eiler Géza állástalan magánhivatal* 
nők a háború előtt három évig volt 
Amerikáiban. Sehogy sem tudott bo!» 
dogulni itthon és elhatározta, hogy 
visszamegy. A kiutazás ózonban rcn» 
geieg pénzb.e kerül, a volt magó.nhiva- 
talnok kiszámította, hogy az ő ig/i* 
nyeivel legaláíbb lőO.OOO koronára 
van szüksége az útra. Eiler, aki a 
Hungária-körut 154. számú házban la* 
kik, a szomszédjával, Robicsck Lajos 
facér soffőrrel ravasz tervet eszelt ki 
a pénz megszerzésére. Úgy határoztak, 
hogy együtt vándorolnak ki és közö- 
san szerzik meg a hozzávaló pénzt.

Vidéki lapokban hirdetéseket adtak 
fel a következő szöveggel:

AMERIKÁBA VÁNDORLÓK! 
Kiutazását elősegíti, útlevelét meg

szerzi, állásba juttatja az 
EILER & COMP.

amerikai magyar ügynökség, Budapest. 
VI., Ilungária-ut 154.

Ezzel egyidejűleg ilyen hirdetést is 
közöltek:

INGYEN AMERIKÁBA!
Munkásokat keresünk elsőrangú fize

téssel, amerikai gyárakhoz.
A kiutazás Ingyenes! 

EIL ER A COMP. 
Budapest, VI.. Hungárfa-ut 164.

Aztán Eiler lakására és a kapual
jába kifüggesztette a „cégtáblát".

EILER & COMP.
I. emelet.

A szobát átalakította irodának, az
tán beült egy rozoga karosszákbe és 
várt. A hirdetések megjelenése után 
tömegesen érkeztek érdeklődő levelek. 
Eiler és Robicsck gondosan átolvasták 
valamennyit, azután hozáfogtak a vá
laszlevelek megírásához. A sofiör a 
szomszéd házban lakó ügyvéd Írógép- 
jét javította, azon leírtak céges papi
roson 600 választ mely így szólt:

Tisztel Uram!
Ügye rendben van. Szíveskedjék 

két fényképet és egy személy^, 
nossági okmányt beküldeni négy 
napon belül, akkor a jövő héten 
induló transzportban Ön h kiutaz, 
hat. összes költségek fejében 1000 
koronát szíveskedjék előre bekűls 
deni. Távirati értesítésünkre pedig 
azonnal induljon útnak is keres, 
sen fel bennünket. .4 transzport 
gyülekező helyét a táviratban kö
zöljük.

Budapest, 1921. december 2. 
Tisztelettel

Eiler & Comp,
Háromszáznál többen küldöttek ezer 

koronát a csalóknak, akik azonnal 
vonatra ültek és elutaztak. A becsapott 
emberek vártak egy ideig. A levél# 
hordó százszámra hordta a leveleket, 
látogatók jöttek, de az iroda zárva 
volt. A ház mester né sem tudott : m- 
mit mondani.

— Eiler ur azt mondta, hogy Kecs
kemét ri Utazik és másnap visszajön, 
de még mindig nincs itthon.

Végül is elunták a várást az áldó- 
zatok és följelentést lettek a rendőrsé
gen. A nyomozás megállapította, hogy 
a szélhámosok Amerikába szíj klek, 
ők csakugyan ingyen utaztak az Új
világba.

Zita exKirályné 
svájci útja

Funchal, december 17.
(Havas.) Zita exkirályné e hónap 

26-án Portugálián át Svájcba uta
zik. (MTI.)

a músodlk tiíszszúlIWr^ny 
Passnuöfl érkezeti

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A 
második oroszországi tiszti tusz-szállib 
mány e hónap 17-én, szombaton érke* 
zett meg Passauba.

Sztrájk M&hrisch'Ostrauban
Tegnap a mdhrisch-ostrau—karvirú 

ipari területen a vegyiipar valamennyi 
munkása sztrájkba lépett. A sztrájk* 
lók száma 6000. A bányászok sztrájk]6 
idején az. ostraui bányamunkások tit
kársága ez évre az egész évi jövedelem 
10 százalékának háztartást pótlékra 
való kiutalását követelte, ami a vegyi
ipari munkásoknál több mint 20 mÜ 
Hót jelentett volna. A munkaadók < 
követelést visszautasították, mire teg- 
nap kimondták a sztrájkot. .4 vastpar- 
ban is fenyegető a helyzet, mert < 
munkásság karácsonyt segély', követel

Az uj román-kormány
Bukarest, december 1&

(Orient Rádió.) Taíko Jonesca kor 
mánya vfaleaecon megalakult. A nu- 
nieztari lista 'a következő: Minisztere* 
és pénzügyminiszter Talke Jonescti. kul- 
ügyminiszter Derűsei, hadügyminiszte* 
Hol dán tábornok, belügyminiszter ya» 
ínar&scacu, igaasúdügyminiszter Stelaan 
Popescu. kultuszminisater Diimtrescm 
koronajószágok miuistzero Vladscu. 
és kereskedelemügyi ministzer OrmoW. 
földmivelétügyi miniszter Demetrefioa. 
.közmunkaminiszter LucaaiewiaA 
'kedénügyi miniszter Cihodariu. munkás
ügyi miniszter Keni, közoktatáffügyi 
niszter Mirenescu. erdélyi minis#® 
Bredicoanu. A miniszterelnök ma dgr 
után 3 órakor a király elé terjewtag* 
a miniszteri listát, az uj kabinet 
este hét, órakor letette a király kee^ 
az, usküt. A kamarát «y hónapra el«* 
polták. (MTL)
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Sopron
Sopron népe magyar akar maradni 

Valóban nem hozott Számúinkra luegtc 
petést a soproni vúflasztásolk erednie, 
nye, egy pillanatig sem kételkedtün 
aljban, hogy ha szavazásra kerül a 
sor, miénk lesz a győwlem, mint aheg 
nem kételkedünk egy pillanatig sen 
abban, hogy az összes elszakított ré# 
szak mellénk állnak, mihelyt módot 
.adnak nekik, arra, hogy akaratukat 
szafton nyilvánítsuk.

Nem voü't meglepetés számunkra a 
Soproni hir, amely tegnap este érke# 
zett, mégis, Budapest közönsége izga. 
(ottan várta.

A nemzelgyüíésen tudtam meg. 
Bánffy gróf külügyminiszter felállt, — 
egészen váratlan pillanatban — és be
jelentette az eredményt.

Éljenzés és taps csattant fel, egy 
pillanatnyi szünet, azután egyszerre 
csak felugrott helyéről sokorópátkai 
Szalvó István bátyánk és belefogott a 
Szózatba. Szép, meleg kórus, a dísz# 
kc-nló és basszus ölelkezve szálltak fel 
•az ülésterem kupolája felé, a szemek 
^komolyan néztek maguk elé a pádra, 
Ifdedve volt mentelmi vita és más eb 
leniét, nem volt már kormánypárt és 
ellenzék, csak tenor és bariton, Szá
zai. hálaadó öröm és harmónia.

Azu'.án a szerkeszt".iégCjon. Ila két
ezer annyi telefonunk lett volna, ek
kor se győzi ük volna mindén érdeklő
dőnek megmondani az eredményt. És 
h kávéház aíblaikán is ki volt ra# 
gasztva röglönzőit plakátokon, nagy, 
kék belükkel. Megsmegálllak az em
berek, elolvasták, mosolyogtak. A 
mosolyuk ezt mondta:

— T udtuk.
Budapest, a cinikus Budapest úriul.
Reggelre, — gondoltuk mi, akik 

már este tudtuk — reggelre milyen 
tóép lesz Budapest. Lá t l ünk már kirá# 
lyi születésnapot és iháCjoru kitörését, 
Latiunk kvaszniiki győzelmet és a 
trónörököst Pesten, de mi volt mindaz 
ebihez képest': mikor hosszú és nehéz 
bánat u-líin először van örömünk és 
ez az öröm igazi, oszlaHam, a miénk, 
min lenkié.

De ugy látszik, polpánnoslerünk. 
Sipőcz Jenő, vagy a község uralkodó 
pártjának föparanic.vno'k'a, Wol’M Ká# 
roly — bocsánat, de valóban nam 
tudjuk, ki az igazi vezérünk — egy 
kicsit késön értesültek a soproni öröm# 
hírről. Lehel, hogy mással vclVr.k el
foglalva, talán a nemzeti eszméiket 
hirdették éppen valahol, vagy más 
igen fontos működé.-* fejtettek ki. 
annyi bizonyos, hogy a főváros zászlós, 
tolyigán csak ugy délfelé jelenlek meg 
•i városban, akkor kezdték felhúzni a 
Rúlkéezbulon a piros-sár-ta-ikók lobo
gókat. De talán nem illik ilyenkor 
rekrinilnálni, lehet, hogy csak egy ki
csit elaludt Sipőcz ur, v:igy Wolff ur, 
nőm olyan fontos az: fődolog, hogy 
estére mór külsőleg is dokumentálta 
a főváros közö.őségé a soproni ered; 
meny felett érzett örömét.

— A nuncius kápolnát szentelt a 
Terézvárosban. A Dalnok-utca 25. 
szánni húz udvarán épilott kápolna 
fel szántó lé si szertartása vasárnap déb 
elölt fnlyil le. Lé) tiz ómkor érk-vett :« 
helyszínére Schioppa Lőrinc érsek, 
Pápai niuncius, ókit Várossy Sza 
Kzcvszky tanácsnok ok foga llak. A 
kápolna széntől és sz/>rlar‘La előtt Pá- 
| :iy Ferenc prépost plébános rövid 
szrék-t intézeti az egybegyűltekhez, 
majd a nuncius felszentelte a helyise1 
P‘‘t és az első misét mondta az uj ká- 
V'lnáh-an. A távozó egyház-fejedelmet 
lelkesen ünnepeli ék.

— Az Alföldi Magyar Kttzmüvelfi- 
desl Egyesület közgyűlése. Az. Alföldi 
Magyar Közművelődési Egyesület va
sárnap délelőtt a vármegyeház nagy
termében közgyűlést tartott, amelyen 
meg jelentek: Heinrich Ferenc. Balogh 
Jenő Levág József, Skerlec Iván báró, 
dr. Vadász T.p-6! n^rzcviczti áUrert,

I

A régi vezetőség győzött. ™ ivijs vciciuaug gyűrűn
íz Általános Fogyasztási Szövetkezet választásán

— A Hétfőt Napló tudósítójától —
A háromnegyedéve húzódó harc, i 

• moly az Általános Fogyasztási Szövet# 
kezet vezetősége és az ellenzéki cső 
port — az Érne és a kér, szociali&'ák 
— közölt kitört, thn utolsó fázisához 
ért. Emlékezetes, hogy az ellenzék 
hűtlen kezeléssel, sikkasztással vádolta 
a vezelőséáget, plakát erdőbe borit ot# 
ta a fővárost, végül Is elérte, hogy a 
belügyminiszter fel függesztene a sző# 
vetkezet autonómiáját, gondnokolt ne
vezett ki a szövetkezet vezetésére és 
megindította a vizsgálatot. A vizsgálat 
negatív eredménnyel végződött, mire 
a belügyminiszter visszaadta a szövet# 
kezet autonómiáját.

Az ellenzék hatalmas agitációt fej# 
lett ki, hogy a választásokon a listája 
győzelemre jusson. Mindent elkövettek, 
hogy a régi vezetőséget kibuktassák, 
plakátokkal ragasztották tele a város 
falait, amelyekben súlyos vádakkal il* 
lették a régi vezetőséget, mindenfelé 
gyűléseket tartottak és izzó hangulat# 
bán kezdődtek meg az elmúlt héten 
a választások.

Tegnap fejeződött he a környéken 
megtartott szavazás. Újpest, Kispest, 
Csepel, Erzsébet falsa, 47 szavazóhe

Beőthy Zsolt, Szász Károly, Srh réíif/i! nyitó beszédében üdvözölte a főhcrcc- 
Józscf báró. Korányi Sándor báró és Igei, majd a japán vendégekhez szólva,1 
még számosán a magyar társa alom 
előkelőségeiből. Zichy János gróf el
nöki megnyitója után Rákosi Jenő, az

i egyesület tragikusan elhunyt elnöké-
1 nek, gróf Tisza István emlékének ál-
1 dozott meleg szavakban, majd a tiszl- 
ujitást cjlellék meg.

— Az Erzsébct-hídományopyctem
' Pécsett. A so; róni népszavazással vég- 
j leges megoldási nyert az Erzsébet tu« 
j dómé

I

! get, majd a jaj
figyelmükbe ajánlotta a kiállítás anya
gát, mint ékes dokumentumát annak a 
ktilli.rfölénynek, amellyel megcsonki- 
ióink fölött állunk A kiállítás anyaga 
még szerdáig tekinthető meg. csütörtö
kön már összecsomagolják és útnak 
indítják Nagaszaki leié.

— All. protestáns 
budapesti egyeteanok ís 
testSns hallfatóánaik és 

j Bethlen Gábor-, ilktőlej

egybe a II. örszágoe protestáns diák
nagygyűlést, melynek fővédnökségét 
Horthy .Miklós korfnónyzó vál'alta. A 
nagygyűlésen megjelent a kormány kép
viseletében Pékár Gyula államtitkár, az 
ev n. iic! i kns vi 1 ásr-zövc tcé« kén v i w lété
ben Kay II. Legate és társadalmi éle

szd mos kiválósága. NcuAchloss— _ ______  ___ bo-'-tt- Hü.nk --------- ------- ..,U!VttIU8.
árnap délelőtt a Szent Gallért-1 Kontód. a Bethlen Gábor Kör elnöke _ - — i. — 4- >.> ' -.4i 1. 1 : 4 .rr _ ez ...

kiállításra küldünk ki még ei följelentés érkezett, amely szerint egv
35—40 év körüli, vöröses-szőke ba ju- 
szu, kerckarcu ember, akinek a szári 
körül sebforadás van, megjelent a lakú# 
sokon, töbnyire villanyszerelőnek vagy 
rouloaux-javilánnk adja ki magút, és 
mint ilyen kér valami munkaalkal-

, . , í i ixivn.en uaoor-, ínetojog netnien Ka-dományegye.«niwk Peo.«tl, a hadap.. teIin.Kör., vasárna„ d. u 4 6rára hivta i 
rodiskoláiban való cl.iefvezese. Az cgyb© a f], országos protestáns diák-! 
építkezés, ilktőleg az átalakítás tervei 
már elkészüllek, sőt «z építkezési

I anyagok nagy részét is lekötötték már. 
(m'Ti.)

—- Budapest fürdőváros. A Buclapcst- 
Fiinlőváros Egyesület előkészítő 
sása vasú—' 
szállóban megbeszélést tartott, hogy i 
f;Zt késfővá rosunknak fjüirdőváro’-Há való 
kifejlesztése módozatait megbeszélje. 
Matkovics Béla ny. főispán. Szviezsényi 
Zoltán min. tanácsos. Múzsa Gyula udv. 
tanácsos, dr. Benczúr Gyula. Bcrnáth 
Aladár és dr. Tuszkay Ödön felszólalása 
után az előkészítő-bizottság elhatározta, 
hogy saját kebeléből e;C'’ sízükebbkörü 
albizottságot küld ki. aanely munka
programot fog kidolgozni cs a három 
hét múlva megtartandó közgyűlés ele 
fecja terjeszteni.

— Megindul n siemélyforgalom a 
megszállott dunamenti községekkel. A 
magyar 6s a cseh hatóságok közölt 
tárgyalások folytak a dunai demarká
ciós vonalmcnti szcmélyforgahnn ki# 
szélesítés? tárgyában. Ennek eredmé# 
nyeképpon Süttö és Dunamocs. vala
mint Piszke, é.s Karva közúti a személy- 
forgalom a Dunán út december 15#én 
megindult. A forgalom mindkét parton 
10 kiló-méteres körzetre terjed ki és az 
indulások a magyarországi forgalom, 
hoz csatlakoznak. Hétfőn, szerdán és 
pénteken Karva és Piszke, a többi na# 
pokon Süti"' és Duivamo s közölt tör
ténik a forgalom. Cseh <> 'álon az iga
zolványokat a dnnamocsi jcgy-TŐí Im a# 
tál állítja ki.
_ A Japánba küldendő tanügyi 

anyag kiállitámnak bemutatója. Va
sárnap délelőtt 10 órakor nyitotta meg 
a főváros tanácsa nevében Zilahi Kiss 
Jenő tanácsnok a főváros és általában 
az egész magyar népoktatás jelenlegi 
fejlettségét illusztráló anyagnak kiállí
tását. amelV anyagot a japán Nnga- 
szaki városban rendezendő nemzetközi 
lanücvi L,„..—...........
hét folyamán. A kiállítás ünnepélyes 
megnyitásán résztvett József Ferenc 

1 kir. herceg, n jóvátétel! bizottságnak 
1 Budapesten időző japán tagjai. Sipőcz 
I Jenő polgármester és közéletünk szú- 
I mos notabilitása. Zilahi Kiss Jenő meg-

lyen szavazott. Mára nyilvánosságra 
került az eredmény. A szavazatok kö
zül:

2104 a régi vezetőségre, 390 uz el
lenzéki listára esett.

A fővárosban ma reggel kezdődött 
a szavazás.

A huszonkilenc körzet összesen 17 
helyen szavazott.

Tizenöt szavazóhclyen visszaélé
seknek jöttek a nyomára. Az el
lenzéki csoport meg akarta vál

toztatni az eredményt.
Apróbb összeszólalkozásoktól elte

kintve. elég nyugodtan folyt le a sza
vazás.

Ma estig 17.309 szavazatot számlál
tak össze. Ezek közül:

15.241 szavazatot kapott a régi, 
2128-al az ellenzéki listán jelöli 

vezetőség.
A III., V. kerület és Dunaharaszti ; 

község választásának eredménye még i 
ismeretlen, azonban a híradások sze
rint Itt is a regi vezetőség fölényes 
győzelmét lehet várni.

diákftyüté&k A 
főiskolák pro- , 
ha) gatónő nek | 
z Bethlen Ka-

j megnyitója után Ruffay Sándor evanjr. 
püspök a magyar protestáns egyházak 
nevében. Pékár Gyula államtitkár a 
kormány nevében üdvözölte a Protes
táns Diók -zövot;' éget. Utún-uk Ray II. 
Lógató köszöntette meleg szeretettel ezt 
a protestáns ifjúságot, amelyen immár 
több mint ec.v éve tapasztalhatta, hogy 
a súlyos idők megpróbáltatásában is 
megőrizte hűségét a legmagasabb ideá
lok iránt. Végül Ballagi Aladár egye 
térni tanár tartotta meg „Bethlen Gá.- 
bor“ cimü e’őadáeót.

— Uj elnökül választottak az Ébredő 
Magyarok. Az Ébredő Magyarok Egye
sülete vasárnap délelőtt jött össze má
sodik országos közgyűlésért) az Uj Vá# 
rosháza nagytermében, hogv megejtse 
a választsáokat. Ez alkalomra a vidék 
ös.yes szervezetei elküldték képviselő# 
jültet és mcyj; leniek Egon Imre. Iléjjas 
Iván i’s Ziahi Kiss Jenő fővárosi tanács* 
nrk is. A közgyűlés az uj magyar Hi
szek gy cinek lésével kezdődött. Dr. 
Hegedűs György nemzetgyűlési kepvi- 
selő. orsz. alclnök megnyitó beszéde és 
többek felszólalsúa után megejtették a 
választásokat, melynek sorún elnökké 
Pálóczy-Horixith Adámot, társelnökök# 
ké gróf Széchenyi Viktort és d«\ Hege# 
düs Györgyöt választották meg. Abdnö# 
kök leltek: Búrczay Ferenc, Bénáid 
Ágoston, dr. Darányi I ne., Fúy 
Gvnld. Sármezci Er.d' e. Horváti) Géza, 
Prónay Pál és Budavúry László. Va
sárnap délntún fél (i órakor n központi 
választmány tartott ülést az ÉME. Sör. 
házrutcai helyiségében.

— Az álvHIanyszerolő tolvnjlá.-ai, A 
főkapitányságra töb fővárosi lakótól

mai. Mikor azután az állítólagos vil
lanyszerelő pillanatra a lakásban egye
dül maradt, minden értékes ruhane
műt, különösem télíkohátokat. ami ke- 
zcügyéflx’ került, ellopott. Az álvil- 
lanyszerelő a lakóknak n címét is be
mondotta. amely szerint Tóth János
nak hívják és a Váci-ut 80. szám alatt 
lakik. Érre detektívek mentek ki a 
Váci-ut 80. számú házba, ahol azonban 
azt a felvilágositásl kapták, hogy Tóth 
János villanyszerelő sohasem lakott a 
házban. A főkapitányságon most fölké
rik a lakókat, hogv ha n jelzett sze- 
mélyleirásu álvillanyszerelő valahol je
lentkeznék. azonnal adják át n legkö
zelebbi rendőrszemnek.

— Magyar főnrak birtokainak föl
szabadulása a cseh felügyelet alól. A 
cseh állami földbirtokhívatal közlése 
szerint az 1920 február 12-iki 118. sz. 
törvény értelmében a trencsénteplicj 
földbirlokhivatal megszüntette a Win- 
dischgraetz Lajos herceg nagykövesdi, 
Andrássy Gyula gróf tőketerebesi, Ra- 
kovszlky István nagy, és kisbollmeci és 
Apponyi Albert gróf eberhardi nagy
birtokai felett gyakorolt felügyeletet,

— A plébános Mjtópöre. Zigány 
Árpád a Képes Krónika cimü hetilap 
mull év november 16-án megjelent 
szalmáiban cikket irt, mely töhlbek közi 
azt mondja, hogv Dobó István vérségi 
esperesplébánosl becsukták azon a cí
men, hogy a komiinizmusban résztvett, 
lázitott, azután fölmentették. Gonda 
Béla esperes-plébános főtisztelendá 
urat még bo sem csukták, miután 
Nagyoroszi község főterén azt prédi
kálta, hogy Isten a'ldkor tette a legnar 
gyobb jód a mn^varokkal, amikor Kun 
Bélát adta nekik. Gonda Béla sajtó Ut
ján elkövetett rágalmazás címén indí
tott sajtópört Zigány Árpád ellen és • 
b dapcsti törvényszéken dr. Nagy Bél# 
tanácselnök vezetésével a valódiság bi- 
zonvilúsál rendelték el és a mai napra 
kitűzött tárgyalásra e célból mintegj 
hatvan tanút idézett be a bíróság.

— A kőszegi népszövetségi gyűlés. 
Vasárnap Mikes János gróf szómbaVhetyi 
megyéspiispők és dr. Bárdos Rémig pár 
nonbalmi bencés főapát elnöklésével k»» 
tolikus gyűlési tartottak Kő&zegcn, ahov* 
ii fővárosból ir.-n sok politikus énke-ett 
Heggel istniii 'etek vezették be az ürr 
nepiséget, a nogygyű<:.l pedig délelőtt rf 
órakor tartották meg a bencés főgimná
zium dísztermében Mikes püsjxik elnök- 
HkvívcI. Délután .3 órakor munkásgyüliéi 
volt a főgimnázium tornatermében 8 e?w 
Lingauer Albin, a kerület nenizeLgyülési 
képviselőié elnökölt, Székely János volt 
á Iliim titkár pedig előadást tartott. A déN 
után 5 órakor lefolyt befejező nagygyűlést 
ugyancsak Mikes püspök clnöklésévd 
tartották meg.

— U.iból megjelenhetnek n csehek 
által betiltott lapok. A felvidéki cseb 
miniszter a december 7-én betiltott 
pozsonyi Népakarat és a Komárorrá 
Lapok cimü újságok megjelenését uj. 
ból engedélyezte.

— Irredenta pásztorjáték. A Kcreea. 
te-ny Zene- és Színművészet Nemzeti 
Szövetsége n karácsonyi ünnepek alkal
mival jrro.lcnta pásztorjátékot rendez? 
nők az Omniában december 25-én d. te. 
11 ómkor, 26-án. 27. 28. é« 29én. val*. 
mint 30-án esto fél tiz órai kezdettel. 
A darabban a Nemzeti Színház és ej| 
Operákáz tagjai működnek közre.

— Eskütt Lajos ujabb bűnügye. Is. 
méretes, hogy a kiviteli panamák bűn* 
ügyében letartóztatott Esküit Lajos a 
fogházban két fogházőri, akik n vizs- 
gálóbiró elé akarták őt kisérni, inzul- 
Iáit. Az egyikei arculcsapta, a másikai 
pedig megfenyegette azzal, hogy ugy 
megüti, hogy elájul. Eben az ügyben 
az ügyészség sürgősen lefolytatta a 
nyomozási és most Esküit Lajos elten 
kétrendbeli hatósági közeg elleni erő
szak vétsége elmén vádiratot nyúj
tói! Ik.

— Pincérből minisztarotnSk. A lof- 
liachi Jntro híradása szerint I’anciél 

: \ aniclobi albán miníMziorclnök mólt 
n cm régi bon műit pincév működött eo 
kifiobb bukaresti vendéglői on.

Kávai
utca 1H
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Szélhámos házasságszédelgő 
350.000 koronát csalt ki 

a meneti szondától
Kottái Margit budapesti mafiánzónö 

ü'-hány hónappal ezelőtt megismerke 
dett. egy magát Horuút Kázinérnak ne 
vező fiatalemberrel. Az elegáns, jőmeg- 
jeletiésü ember erdélyi löldhirtokosnak 
adta ki magát az asszony előtt, akinek 
rövid ismeretségük ufán házasságot 
ígért. Pár béllel a házas.ságigércl után 
a fiatalember százc.er korona kölcsönt 
kért az asszonytól, meri, mini mon
dotta, a pénze elfogyott és nem tud 
hazautazni Erdélybe, hogy ujiibb pénz
összeget szerezzen. Kollni Margit, aki 
vakon hitt Morvát Kázmér minden 
wavának, minden kétség nélkül átadta 
a kívánt összeget. E kölcsön után jó
formán minden héten újabb pénzösz- 
szcgekel kéri a fiatalember az asz- 
sxonylól, úgy b’»gy hal hél elállt .350 
ezer koronát csalt ki tőle. Közben Kot
lái Maorit folyton az cgsliekclts'iikcl 
sürgette, azonban Morvát Kázmér min
dig ügyes ürügyekkel kibújt ebbeli kö
telezettsége a‘." 
gyanús lelt a 
ámitgatása és följelentést leli 
Kázmér ellen házasságszédclgés 
kaszfás miatt. A följelentés i 
detektívek mentek ki Morvát I 
Aréna-uli lakására, azonban olt 
mondották, hogy a fiatalember 3 
pal ezelőtt elutazott. \ rendőrség most 
keresi a szélhámos házasságszédelgőt.

Színhez és flSiwtftlonsáSok

alól. Végül az asszonynak 
fiatalember folytonos 

Morvát 
j és sík- 
azonnal 
Kázmér 

azt 
nerp-

g.v

♦ A Kamarában onúsz* héten a zajos
eikerii Starlilm, a „Tavaszi szerelem", 
a főszerein kbeu. Mutt.vasovszk.v. Fony- 
vesi óh Uraival, valamint a Swonslca- 
lilincyúr attrakciója, a „Tradíció öio-*, 
kerül bemutatá-!T;u Ez utóbbi sláger fő- 
szerepét Tora Teje, a ikiváló svéd mű
vésznő alakítja. >

• A Vígszínház karácsonyi hetét 
„Zaza" dominálja. Egy este jut u „1 
Hornnak", 
^Asyafurt 
szombaton < 
esto nincs e 
ján délután 
főjén 
scinre

• A „Színház14 50-ik 
Ferenc páralan sikerű 
náeosa ezerdán Serül 
a Magyar Színházban, 
most is Törzs. Gollérl. 
Molnár. Pártos. P--< ai Blanka. 
Franciska játsszák. A kitűnő 
még kedden. csütörtökön, pénteken és 
Ikwrácwn.v másnapján, hétfőn ismétlik, 
iügyancsak a ..S/jnház/'-at adjá-k -jövő 
vasárnap délután is rendes esti hely
árak mellel). Karácsony másnapján, 
hétfőn délután pedig a. „Kis .lold" ke
rül szinro 3 órakor mérsékeli hely-árak
kal. Szombaion a Magyar Színház nem 
tart olőndúst.

* A Hollandi menyecske egész héten
színre kerül ; lázban szom
bat kivételévé zinház zárva
lesz. Vasárnap Kék. mazurt".
kar ácson y dél u tán
peduí » „Já 3 óra
kor, mér soké

• Fcdák Sári a „Donna Bettina*1 ci- 
dura-bbuji -szerdán. 21-én lép fel

először az Andrásj-y-nti --ziiuhiizbiui. A 
mulatságos bohóságon kiviil a uauysi- 
keru docchiberi műsor tohíti darabjai 
és moiránszánmi kerülnek színre. U jyan- 
tat a műsort játsszák karácsony mindkét 
napján délután is. 3’■ órakor. S :omlm- 
bon nincs elői lús.

* Tőzsde ja lek és szerelőm •» két fő- 
inottvuma annak .1 páratlnnul inuIaKágos 
francia vígjátékiamelyet kedden Hos.v 
és bessz címen mulat In1 a Rcnor saruc- 
ttzlnház. Ctólliné Ki-rtés: Ella, <iö':. Sándor 
és Kőváríj Gyula, akik a történél három 
érdekes íigtuájál játsszák, úgyszólván 
(áejétől wgig mind a hárman n sziuipadon 
vmwmk és ;■ hi/’ iopróbál.hói ítélve, pá
risi srinivoiKilu \i;'.ját'ki slilusi logiuüi 
produludni. Huppan; mai ibago« a Sló 'cs 
.vokálkv clniü » 4-. felvomi'ps francia bo
hózat :imely az estét be i'\zjn vezetni 
és amelynek lö^c:epeit Góthné Kerlcix 
l-Jki, Tierky lii ■ - Hóilt Sándor játsszák. 
A'z ctóvól-.-.i pv:i/’.ii az e-hnes traimia 
dtarabok iránti ■ndeklőd'ósm’k alig ti»d 
férget tenni.

« A Gazdag leány dominálja a Bel
városi Színház e li'ti íuü-oiáf. A náriü- 
ianul u Szenes vifciáték. melynek
*M0P6 cJdi.-j ik'udáoairii már ? h«>t •_4sö

t a 
,Li> 

egy a ,.H&/.atérétinok“. Az 
köszörüs“-t csütörtökön és 

délután játsszák. Szombaton 
dikidú*. Karácsony vasárnap- 

a „Piros biiffyellári«". hét- 
pedig; a „Falu io»t>za“ kerül

előadása. Molnár 
bárom cuyfylvo 

'ÍO-n iszor ez.inre
A főszerepeket 
Körmendy. Z 

s Gaál 
la rabot

Magyaror8«ág-Lengyelor8zág 1:0 (1:0) 
.WIiKlkét nrmlg válogatói! empala ggenge jálékot proáukílr 

As egyetlen gólt Ssabő •Jenő rúgta
l aiúmap délulán került eldöntésre Ma- 

. ,;.ror.szág ós Lengyelország válogatott 
ic'; !:migó csapatamak első mérkőzése «»■ 
11 ungáriu úti «portk‘lr|xm. A mérkőzést 
m in előzte meg az az. érdeklődés, amelyet 
eddig országok közötti meccs alkalmá
val la|Ki'Szöíklrunk, ami részben a szezon- 

, véggel, részben pedig a tossz időjárás sál in
dokolható. A mérközi-st ennek íolyUn 
ni’;i ;!üs‘zc 16.000 főnyi közöntség in-ztc 
i .vig. amely végeredményben egy köze
pes nívójú játékot kapott.

A magyar csapni megérdemelt győzel
mei aratolt, bár a gókfttráivy nem fejezi ki 
a játék lefolyásút, ami a csatársor erély
telen játékáimk, ié-7/hcn pedig a lengyel 
csapat kapusának bravúros védésén mú
lott. A magyar csatársor állandóan táma
dott. úgy hogy a lengjelek alig jöttek á'l 
iiúhány'zor a magyar csapat játékolda
lára. Állandóan foglalkozlatlák a lehgyií 
védelmet, amelyben a kapus több ízben 
védhetellcnnok hitt abdákul. is kivédett. .4 
1C>-ik percben Schlosscr beadásából Szabó 
Jenő rugta a mérkőzés cgijeticn . góljál. .......... ..................
Az első félidő végéi, egy háir adott ía'-d/d V MÁl-i'. 21 p. ; *2. BAK 20 p. 
Zsák vóiktt és a kö '4 lében volt icn .yci |W p. ; 4. 33FC 19 p. A; 
csatár játékos védés k'özbeu vélctleaü! lm- I ljezott E Törők vés 7 p.

napjain elkelt minden io^y. cniitörtök 
kivételével, amikor a ..Négy von éves asz- 
szony" kerül színre AJ árkus Emíliával, 
minden este műsoron van. Vasár nap 
délután a „Txssénykórés" mérsékelt 
hely.'rákkal, karácsony másnapján, hét
főn di'Jután „A negyven éves asszony" 
kerül színié, rendes esti helyárakkal.

* A „Fi-Fi“ 25-ödször. Példátlan az 
a siker, amely a „Fi-Fi"' <-Íőadásait a 
Blaha Lujza szinliázlwi kíséri. A 'je
gyek állandóan egy hétre- előre elővé
telben kelnek el. A nagysikerű darab e 
hi’tep. is teljesen btölti. a ir.injuw mű
sorát, ugyanezt ifimétíik karácsony 
mindkét napján délután 3 órakor íren- 
• les esti hely árakkal. Srxmibatoii nincs 
előadás.

A cigánybáró, a ragyogó kedvű 
klasszikus bécsi operett kerül esütörlöliőn 
a Városi Színház miü&oráiv- Aqiiiiu Adtcr 
A'dcUiMi tüneményes SpfTija, (iábor Jó
zsef. Bársony Dóra, Csillag Erzsi, Palotai 
és Sík nlakilúsa. Hegedűs. Pázmán és 
Hajagos tréfás cigány figurái zsvjos sikert 
Ígérnek :i mügondd*:! kiállítón clöadásmiK.

' melyet Ferenczi renulez és Áérányi l'.mil 
igazgató vezényel. A cigánybáró csiülörlö- 
kön, pénteken és vasárnap este van mű
soron. Zsupán. s»erepéi csütörtökön és va
sárnap d<r. Dalnoki Viktor, pénteken He
gedűs Ferenc játssza. Ma Carmen megy a 
Környey miivészpórral, kcdh'n a Truba
dúr. Szerdán Környey Bélával Tosca, va
sárnap délután Rlgoletto, jövő hétfőn este 
a Próféta kerül színre. Pénteken dílután 
és karácsony lié’fcjpn délután a ’zinh.-iz 

mesejátőkát. a Mátyás kirátyt is-

I

vidám 
méllik.

* A Renaissaiice-baii szombaton 
adták először Forró Pál ..Mikor a

1 s/őlő érik” című iilmszkeecsét.- A da 
rab kedves, hangulatos, magyaros le 
mája a közönség zajos tetszéséi vál-

I tolta ki. A színpadi részben Zsuzsit
■ Muzsnai Béci, a Nemzeti Színház aj 
nuivája, András gazdát dr. Búnót zyDes

| zső. a Remiissance-Szinház tagja és 
, Péter szerepét 'l ary Mihály adták za-
■ nintos magyarsággal és xzkeisben meg 
I nem látott művészi összjátékben. Pal
lós Tivadar kedves, hangulatos és 
fülbemászó zenéje tiszta magyaros mo- 
livuinaiv.il csak fokozta a sikerl. 1 Ki
adások 23-áig, szombatig "/iá és ,...7 
órakor. Jegyek elővélolbcn a pénz
tárnál.

* Párisi haneulat az eskü-téri Heli
konban. Mintha, az Avonuo de l'Oxx'ia 
csillo.,0 estéjében, v.14., a Ibié Kivcli 
széditően eleyáus fizulmijóban iárnáú.k, 
csodálatos gyönyörűséget ;ul az oskii-rézi 
Helikon o heti nasv ülinie. a ..Pűrisi 
ólel. A fősFisrepct a. -zsénapulii világ
város le.£<zebl> színésznőit'. Mik: llu^u- 
etto Duflos alakítja, innklnurlÖ gráciá
val és a learazyogóbb toilottekbc...

*• A bécsi titkos udvari levéltár kg- 
vníekvsí’bb iratait lógja Ismertetni Tábori 
Kornél .színes, vetített képekkel ili-iiszíréit 
elöadá.sjíban, <ame1y (kveetnüver 26-áu lesz 
az Viúnia .Színházban. Niiph ayie kcrühieü 
u titkos rcn-lúrsé'i és kanuirilla legjellem
zőbb inlimllAsui, vakimhil n Pesien 
clfulazott bizalmas akták, amelyet a ma- 
gyár szabadsá^liarc után falállnk' meg és 
azóln '•wn engedtek a uyilváno.sság <4é.

• A Mozgókép Otthonban a „Hét- 
százéves Mezőiem", regény 6 1'Mvonó - 
b&n.. idegiöezjtóén izgalmas minő a 
Coi-vin-filmsryírrnak, Jauká-.’4 Vák Z. 

I

<n.

ántékion rúgta- agy-hogy -kivitíék a t>á- 
lyúrót. A második félidőben már a B,,;kós- 
csabai Amsei védte a magyar kaput, dolga 
azonban alig akadt. Vogcl II egy a ma
gyarok javára niegiiéit tizenegyes Lün- 
telörugást a -kajMi fölé rúgott. A konier- 
arány fejezi ki legjobban a játék lefolyá
sát, amely .8:2 volt a magyarok javára. 
A magyar csapatban különösen nem' vált 
ki egy játékos «<mi a csatársorban. M<>1- 

.várnak \ olt' p'hány szép akciój t, amelyet 
n kapus azonban kivédett. A lengyelek 
még közepes fóalba'ílt ■ játszanak.

Labdarugóméi közéi ok a másodosztályú 
hajnokeágért'. A. másodosztályú bajnok
ivá górt var árnap még) több mérkőzést bo
nyolítottak lé, 
a következők : 
(‘TE- MAFC 
v: ilik-~Ct.se 
-zek 0:0; .1

s melyeknek ©'.TcLményei 
BAK—Zuulói AC 0:0; 

1.0; NSC—RTK 1:1;
oju. 2 :0 ; KAOE—-líkazeré- 

•zik v. ;u; BSE—E Török vét; 3:0. A
inás-ódoszíályii lwinoksÁa állása a. va
sa-napi mérkőzések után a l:.övotkező: 

* . 3. KTK
utolsó kút he- 
BSE 4 pont.

I

Molnár László,. Dénes Oszkár. S.vbill 
Sinolov. a és Döblin Hugó főszereplésé
vel állandóan •telt házak előtt kerül be
mutatóra. Külön szenzációként hat a 
bravúros amerikai burleszkverseny 
(’haplnn és ‘.Fatty közt 4 feltőnásba-n. 
(5. " o.l .

* Ego. a rejtélyes idegen. E mű-/-” 
cím v<<\ komoly. modern és rendkívül 
értékes díáina címe. amehet hétfőre 
tűz fmü.sorára a Fővárosi NacrynioziSÓ. 
linóul Aslau,’ a. kiváló német színész 
játssza a. főszerepet ebben az izgalmas 
.münkástraKtédiábaji. A műsor másik 
szenzációja ..A becsületes bandita" ci
nül nagyszerű cowhoy-dráma. amelynek 
íőszuiépéJien’ William S. 11art fogja a 
k< msé'it'i meicHódit an i. ’

* Qaby Oeslys; A virágok asszonya 
—- az Urániában. A szép párisi színész
nő, .akit egy király sze.’elme leit világ- 
hirossmá:’. nem él. Mennyi niüszlikum 
von a.blmri. iínikór a filmen most látjuk 
járnv'kelni, kacagni. pompázni a gazdag
ság és ifjúság teljes végében. Lát juk, amin t 
i-zerélmét tbré-rf és maga is .szerel, ö, 
■iki már nem éj. Ez a legtökéletesebb me-c 
örökilí^e az embernek. A szép, szeren- 
eséllcn Gaby I),-.;lys röviddel a halálát 
okozó kalásztrőfn Hőn játszotta cl a 
C;mnu>n.l4gyár rendezésében ezt a finom, 
bájos illíréi, iunclyef most az Uránia be
mutat 3. 7 és 9 órakor.

* A Budapesti Szimfonikus Zenekar 
karácsony e'sö irapjának délelőttjén a 
Városi Sziri'háziís.n Beetíwvcn-matínét ren
dez Ábrányi Emil vezetésével, melyen az 
Egmont-nyitány és a 17. Pastorale szim
fónia kerül előadásra. A hegedűversenyt 
Székely Zoltán játsva.

* A Renaissance-szinhárban kará
csony izomba tjén. 24-én dcJelőU 11 óta- 
kur gvönyőrii gyermck-Jüadás lesz, ame
lyen a legkiválóbb felnőtt és gyermekmü- 
seszek: Róz-ahegyi Káhná.i, Szécsi Ferkó. 
Csendőr Elust, Szécsi Ferenc, lknxjss

Márta, Kuza 
, Széoi Hé- 

lész a w.u- 
a csoíhia 
Ka rácson5*:

I

, hu;*1, Horváth Müg-da és
■ KTánk-u, Kirrbk-jiupl’ Pirosíka, 
j ily ke mükÍMhu-k közre és'olt 
gyök és kicsinyek íícdvMice.

| kis Jalzkó Cia. Oszkár háesi ...... ........
j mesét • mond. Színre kerül Pakoís Józscl- 

<idk cr.e az akknlumra irt betl'ehemew jfl-
I léka. amely a.jr előadásnak korácsonyi jel- 
I legét domtiorilja ki. Mindou kis leánynak 

kis íhinák of| kell 'ennie ezen az elő
adni, on. Az erre sr«‘»ló jegyek elővételbe 
a színház pén'ztáráiiál és a Gyermckegész 

let. ''Pekfon 67--31.)

közgazdaság

jpíKíffyi Társa nágnál (Sülö-utca 2. lélem i 
taWíio jut... •»« <

Árutőzsde
A gabonapiacon csak búzában volt 1 

némi forgalom, miután az állam ismét . 
megkezdett': a giiboniivúsárlást. A dm
nállluli <■. |.e<;uu gvei bllzn 2120 2125 ! » phUARHÍI ORFEUM ™ 
K állomáson. mí« tw.l-ru-.il .1 - Hll.n.rf UWHnU>l UltFCUI Ijjgfe.K iillonnispn, inig budapesti paritással I 
ÍJ150 K.-val. vásárollak'több tételt. /?<m- 
lnin teljesen stagnál az üzlet, névleges 
ára 13á(I K, állomáson. Terményeik- ■ 
kükben nagy a pangás. Zab Budupes-, 
len 1430 K. Morzsolt tengeri 1680 K ■ 
állomáson.- / ----- _____
nincs forgalom. A korpa ára 960 ko
rona zsákkal egviill,' Budapesten, 100,------------------------------------
kR.-kínl. 1, UJSAGÜZEM R.-T., BUDAPEST.

Árpalélékben enyállalán I rárssierkeszlök: .
>m. A knr,.,, ára 000 kJO'- ELEK HUGÓ is PAJOR MÁT™

|Vasárnap! magánforgalom
A -r é rlé l‘l Á~ kiIp! mnnA„)'___ ,Az crtéklí:sdei niagáiiforgalomu 

üzlel'.ötís zsák szórványosa,, lórié,, 
azonban a/ irányzat szilárdullnak ? 
leshető. Kérettek Lichtigel. Liplákolfc 
kötöttek Hlimál 2720—10, o*rstó ” 
Fát 1230—10, Dollár 691 96.
374—79, Lei 546-—10, Szokni 828-ű 
Dinár 1005—10, Osztrák ll’/é—•’ 
és bécsi kifizetés 1014—*% volt, ' ’

A Magyar Jelzáloghitelbank közgvú 
Mése. A Mu« Jelzúloi-hitelbank Sí' 
I lió 28-un kö/.kyulést tart, atne-ven a;: 
■ galbsűg, tekintettel arra, hogy az ini^ 
I kül'ft'ó'ii kötelezettségeire nézve folyamat. 
. bán lévő tárgyalások még nem volíak k' 
• fejedic-tók, azt fogja jav sóin!, hoav a? 
1918-cgyesiietl Üzlelévbcn é, az 
1920. üzletévLeii elért tiszta nyereg 
összesen 18,810.837 K 07 fHlé-r az 19^ 
üzleti évre vitessék ál.

BHO milliós tökoemslés. A Wieno 
Bankverviu igazgatói muícsa elhatárol 
hogy 1.922. január 10-cre rendkívüli kö7 
gvüést hív egybe, amelynek javasold 
fogja, hogy az állami jóváhagyás fém,, 
tartáisáv.d tőkéjét 500 millió koron,oól 
1000 millió koronára t-nulje. — A,-, alsó, 
auszlriai EscomidegeseiIschal’t mai remi, 
kívüli közgyűlésén elhalározlák hogy ja
nuár l-töl tkezdve a részvénytőkét' 250 
millióról 100 millióra eme’ik s az uj röa- 
vények egy részét egy svájci nénzcsoporb 
nak engedik át.

Az Olajmüvek Részvénytársaság Kofe 
Adolf és Társa Kolin Ignác kcreskedtlaii 
tanácsos elnöklétével megtartott ronde, 
közgyűlése az 1920—21-i:.i üzlet’-vre rési< 
vényenként (X) korona o:i/.la''k kiíi’ctésd 
és az alaptőkének 40,000.000 koronára 
való fölemelését határozta cl. Az igazgató* 
saig'lxi uj tagokul Mayer Ernő Jár. taná
csos. főhercegi jószágigazgató • - SzMnokj 
Dezső, a herceg Eszlcrházy-iiív kilreniKU 
ügyvczető-tanác c.sn, vál-aszlaltak l:e. .1 
f-alugyelő-Lirollsfig pedig Klempa Kálinóa 
nyug. m. kir. ezredessel- egíszittele'.t ki

Az Óceán tőkeemelése. Az Ocmí 
Magyar Konzervgyár és KereskcJcin; 
Bész:véirvtársaság közli, hogy alaptőkéje 
10,060.01)0 koronáról 20,01’0.000 korviaár; 
emeli föl. Minden régi részvényre v.qy v- 
részvény adatik 825 koronás árfolyamon 
Az. elővételi jog Budapesten a Mercui 
V á Hó ü zlet 11 észvé n y iá rsas-ág ná I. Dohrccui- 
ben, az. Általános Forgalmi Banknál f. W 
22-ig gyakorolandó.

A Zabolai faipar rt. tőkeemelése kap 
vsán az elővételi jog -J arányú-’.) ii'eti 1 
régi részvény ísi'kd darabunkéul 1550 » 
eljcjH'dM'n.

A Pesti Tőzsde uj 5*zúinún:ik vezér 
cikke a tőzsde f-s n pénzpiac válságig 
foglalkozik. Cikkek ismertetik :i 
tőzsdéi fojtogató drákói rendelclekd, 1 
német bankóik összeomlását, riportok é 
iuforindsiók számolnak he a külföldi lón 
cl ékről stb.

Nemzeti Royal Orfeum
T.-lcfoii : ■■ót.-H-f 121 - K — h •? oa.- ■■•! 8

BLACK DIAMONDS - Mme LAURÉ
Sarkad! Aladár vendéefelléptévc!: 

A föiir (Biis Fekete-Zerkowitz tij <>perctlic>

diana
FO6KREM

Minden este fél 8 órakor .
5 nagy varieté s»ágefJ

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN
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