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Jóváhagyták
a soproni népszavazást

J? nagykövetek tanácsának döntése 
Ufév napján vesszük át a népszavazási területet

Öőintött a nagytkövetek tanácsa. Ité» 
Jetével megerősítette a népszavazásnak 
mcghamisit'hajt'atlaii eredményét; Sop
ron és környéke isméi a mienk.

Hiába áskálódtak az osztrákok, Idá
iba próbálták meg mindenféle puccs- 
fciseriétől, nem hasznúit tűntető kivo- 
gnulásukí jogtalanságuk tudatában 
emelt tiltakozó szavuk, az entente lát* 
ta, érezte, igazságunk teljességét és

visszaadta nekünk karácsony napján 
hozott hiatározJatálval azt a drága földet, 
amit egy rettenetes békeszerződés cl 
akart rabolni tőlünk.

A legszebb ujűvi ajándékot nyújtja 
ezzel nekünk a nagykövetek tanácsa. 
Rózsás hangulatot csal lelkűnkbe s egy 
boldog reménység halvány csillagát 
tiindölköltoti felénk a mcsszcdávol'ból, 
amikor ez első szépséges yirágszál

módjai mind jobban eltávolodnak, sőt 
arra sincsen meg a reménység, hogy a 
választások hozzák meg Bethlen szá
mára a nagy guvcrneincntális pártot. 
Ahogy ma a helyzet áll, a legközelebbi 
napoíkban hat párttal kell számolni, 
iamelyeik a következők:

Gról Bethlen pártja, amelyben a 
Klebelsbcrg-féle disszidensek, a Mayers 
Rubiné Alcsoport és a Huszár-csoport 
vesznek részt;

az Apponyi-Andrássy-fé\e ellenzéki 
liberális párt, amelyben Pallaviciniék, 
Milotayék és Lingauerék sorakoznak 
fel, magukba olvasztva Friedrichcket, 
s ha Rakovszkyék kiszabadulnak, velük, 
is megn öve kednek;

Hallerék különválasztják a magúk 
kcrcsztényszocialisla pártjukat és an* 
nak — bár a kormányt kívülről tá
mogatják — minél élénkcbib szociális 
színezetet kivannak biztosítani;

különválnak nagyatádi Szabóék is, 
hogy mint különálló csoport eseten- 
kint támogassák a kormányt és kivár* 
jak a pillanatot, amikor ismét hata
lomra juthatnak;

megmarad végül a dcmokraJa-párt, 
valamint

a Rassayspárt, amelyek megtartják 
mai ellenzéki helyzetüket.

Gróf Bethlen István különben ma 
már csak a választások iránt érdeklő
dik és arra ■való tekintettel megindítja 
a legközelebbi napokban a nemzeti kö- 
zéppárttal az egyesülési tárgyalásokot, 
Azután pedig az uralkodó elem a poli* 
tikában a választói jog reformjának 
kérdése lesz, amely .tekintetben paktu
mot akarnak minden oldalról kötni, 
de egészen valószínűtlen az, hogy gróf 
Bethlen elfogadná azt a választói jogot, 
amelyet Nagyot ádiék, Hallerék és az 
ellenzék is egyaránt a Friedrich-félé* 
tői alig különbözőnek, igen széles kö
rűnek kivannak. Ha azonban e tekin
tetben paktum nem jön létre, akkor 
gróf Bethlen István igen jelentékeny 
módon kisebbségben marad a nemzeté 
gyűlésen.

A miniszterelnök 
Ideiglenes helyettese 

dr. Vass József
A hivatalos lap vasárnapi számán alc 

élén közli a kormányzó rendeletit, 
' amellyel a miniszterelnöknek decem- 
1 bér hó 264ÓI 31-ig tartó akadályozta- 
1 tásn 
’ dők 

zsef
‘ A
1 rendelkezés a 'kővetkezőiképpen szól: 

.4 Kormányzó Ur ö Fűméltósága f.
■ évi december hó 23-án kelt magas elha

tározásával a magvar királyi miniszter- 
, elnök előterjesztésére a miniszterelnök- 
; nek folyó évi december hó 26-átőI 

31 óig tartó akadályoztatása tartamúra, 
a miniszterelnöki teendők ideiglenes el
látásával dr. Vess József magyar királyi 

i vallás- és közoktatásügyi minisztert 
mélléztatott megtűrni.

Őt millió font sterling 
kölcsönt kap Csehország

.4: angol bankok, koncernje Csehoi. 
i szág számára ötmillió fői t sterling be* 

van ( ruházási kölcsönt szavazott meg, anu ig 
maya háromszázas árfolyamot veve alnp.'l 
y vi-11 músfélmilliárd cseh koronának fcl"l 

ges, sőt többségi jrárt megalakításának I meg.

után e többi gyönyörű táj és vidék, 
hegy és rónaság ismét örökre a mienk 
lesz.

A nagyjelentőségű önvendeles ese
ményről, amelyet a szöveiségközi bi
zottság Karácsony első napján hirdet
ményen közölt Sopron város lalkossá* 
gával, az M. T. 1. az aláiLUn félhiva"'- 
los tudósítást au ad hirt:

Magyar Távirati Irodának jelentik Sopronból: A szövetségközi tábornoki bizottság kará- 
j CSOBJ5 napján a kővetkező hirdetményt telte közzé:

A népszavazási terület átadása
’Á szövetségközi tábornoki bizottság igazolja a népszavazásnak a központi bizottság állal de

cember 18-án közzétett eredményét. A nagykövetek tanácsa ezt az eredményt jóváhagyta. En- 
nek folytán és a velencei szerződés értelmében a népszavazási terület Magyarország birtokába 

' kerül, amely állam a területet a szö vetségközi tábornoki bizottság tői 1922 január 1-én veszi át.

Sopron, 1921 december 24.
Ferrarid tábornok,

a szövetségközi tábornoki bizottság elnöke.

Szétzüllenek
a parlamenti pártok

Versenyfutás a liberalizmusért — Teljesen uj 
alakulások előtt állunk—Pertörlés Andrássy ék 

ügyében?
— A Hétfői Napié tudósítójától —<

A ■politikumok! a terjedelmes kari, 
psonyi nyilallközatok olvasásával van- 
nak elfoglalva és hogy ebben a renge
tegben vialqmiképcn eligazodjanak, vi
dékre menekültek. A helyzetre nézve 
egyébként jónak tartják, hogy ez igy 
van, mert a disznótorok lezajlása 
utánra nyugodtabb hangulatot várnak. 
Alkúr.r'k azonban az a feladat jutott, 
hogy karácsony első ünnepén kérész* 
tülvágjáik magukat az ünnepi megnyi
latkozásokon, megáilapithatják, hogy 
ezek csalfa n ihetyzet zavar osságát tün
tetik fel. Kitetszik azonkívül ezekből 
e nyilatkozatokból az is, hogy

bizonyos nemes versenyfutás 
Indult meg a liberalizmus 

kányában;
erről tanúskodik gróf Bethlen István 
miniszlerelnöknek a zsidókérdésről 
írott, tompított hangú sikké, Apponyi* 
ék liljerális pártalakilási terve, Fried- 
richék csatlakozása, stb. Az ellenzék 
amúgy is őszinte és becsületes hitval
lást tett a maga liberalizmusáról és ezt 
tettekkel is dcik-umentála. Ugyanakkor 

Szabó csoportja újból igen 
zdi hangoztatni — amiben 

. '■ ‘Inak — hogy ók ettől az 
; -óra cgv pWannfra sem tér-

HQ'j ,
éles -n
so!.
irt' ...........
tek el. Alibit kezdenek tehát bizonyi*

A karácsonyi jóleső érzéseken túl 
azonban a közeli napok súlyos gond
jai vetik előre árnyékukat a politiká
ban. A jövő képe ugyanás éppenséggel 
nem vigasztaló és elsősorban a kor* 
mányra nézve nem az. Az indemnitási 
vita még nem aggasztja a kormánykö* 
löket, bár ma

elkerülhetetlennek látszik egy 
rövidlejáratu ex-lex,

azonban hamarosan át lehet 
vergődni, 'különösen, ha — 

már tenvbevet-tók — karácsony 
pár nappal megkezdődnek a 

.Az ellenzék azt

amin 
majd 
amint 
után 
nyolcórás ülések, 
mondja, hogy nem szándéka az indem
nitási vitát hosszan elnyújtani, de vi
szont az a véleményük, hogy a kor- 

' ’ ' t az
utolsó pillairalhan hozta a javaslatot a 

■ Nem kellett volna
i,’meflÍÉÓ. éi kialakulás uU! hónapokon út tarló sziinetakkel el-
iára lépni vennl tt neinzet?yuWs e^*or

Ennek « megérttee való törekvés-! most nem fenyegetne az «.lex fa o 
nek egvik jele az a jtmdoW is, »■! helyest is sok-kai inkilhb megerle.lMotl

• -............................................... ' volna az eszmét!; harcában. Az indean*
nitási vitára különben 40—50 szónok 
készülődik és mondani aem kell, hogy 
közöttük bőven akadnak olyanok is, 
akik a kormányt támogató pártokhoz 
tartoznak.

A bajok azonban az indemnitási vi- 
tul várhatók és ma már számolni 
arra, hogy

n mai parlamenti pártok tel
jesen széttöredeznek, szétzül- 
lenek, n kis pártok egész so

ra fog kialakulni
t kormány igen kényes, tatán igen 

helyzetbe kerül. Tlztában 
I fi legteljesi bb mértékben

tani, amivel szemben a ifao-rmány 05______________ a 
kormány körül csopcrtosulók sem zár- i 
kózhalnak el, hogy a liberalizmus irá
nyában való haladásból ki ne kérjék 
a részüket. Kétségtelen, Uwgy a kom- 
műn bukása óta ez az cl-3 .......... - 7
amely reményt ad arra, hogy a magyar

'eteö toicsony, >ná*y az oka mindenek, mert 
' ..l.J.A n>Ita’nn.l.lv'.n ri.-trfn ■> isi.viiíltld 

amely reményi w <m W/ a a-.^sgsr --, 
poí/i/.ta éi « magyar >^<Mo,n kcrd • tartamára a niiniszlerelnöki tecn- 

ideiglenes ellátásával dr. V’tfSó* Jó* 
minisztert hízza meg.
helyet lesi lésről szóló legfelsőből

Ilvn. VT^vxrv jvtv ai. u 
lyet Huszár Károly volt miniszterelnök 
vet fel karácsonyi cíklkében. Huszár 
azt kívánja, hogy

a kormány és a kormányzó 
szánja el magát arra, hogy 
a nagy kirélyperben portör

léssel éljen.
A társadalom igen széles köreiben 

■kellene ez a cselekedet nagy megelége
dést, viszont a politikusok úgy vélekedx 
nek, hogy ismerve Huszárnak a kor- 
r'ányhoz való belső viszonyát, ezt a 
gondolatot nem vetette fel anélkül, 
hogy annak kivihetősége tekin'etében 
előzetesen informálódott volna. Ezek 
után az az általános vélemény, hogy 
Andrássy, Rakovszky, Bcniczky, Sig- 
tag, Gratz meg a többiek ügyében igen i gróf Biliden Ispán is. A nagy, egys< 
közel van a pertörlés. K,tW^'*í nw<mi;i Vitatna

tán 
kell

a



2 HÉTFŐI HUPLO Budapest, 1921 december 27,

Buiúvicíény ügye 
a Kir. tábla előtt

BeniczKy ügyéh n ma dönt
a viztgálóbiró

A királypuccsal kapcotati’san megin- 
dHott bűnügyben a bünpe' össze ira* 
Iái karácsony vasárnapján a budeipesti 
kir. Ítélőtáblához kerüllek. Ismeretes 
ugyanis, hogy a büntető törvényszék 
vádtan ácsa megvált őrt?! la dr. Kit* 
István tábkibiró, vádtanácsi elnök vég- 
z,»“«ét azon részében, anvelv fíormd- 
< ’ény Ahdár követség *-luilaná; • »-t 
■oiabadláhra helyezte és elrendelte cm 
nek a terheltnek uibóli lefurlóxfut i- if. 
A letartóztatás foganatos! 
val. karácsony elölt va! 
Boroviczény é< rvdőpe i 
dúst jelenítettek be a va ; 
ellen és ennek eiinlezesc 
tok a táblára kernhek 
vak) tekintettel az Uujvec * 
míl.iúk ki vai;.imel\ik 
és a referens net 
ha áitanubuányoi 
rál Roroviczéng d

Reviczky (kióu volt bek:.xvcrm*»«ie' : 
ügyéiben dr. Lengyel Ernő víisgáSóbiró f 
ma dönt az ügyészség azon todítványa : 
fölött, amely Beniczky Ödön ellen Iá* i 
yadás (büntette címén a vizsgálat ebi 
vizsgálati fogság elrendelését kér -. Dr. I bánya, jzonban az uráli gyémánt nem 
Lengyel Ernő intézkedett, hogv a pest- '»>H viztíszta, hanem sárgás vagy ké» 
vidóki ügyészség íogházá'hó! Beniczky kés „stich“-je volt. Az uj telep kífo- 
Ödön volt beiügyminiszlert átkrsérjék | gástalan gyémántot termel.

>.5

átása alkalma
dé ^romfalon 
» feUolyamo* 
Mná ^s döntése 
végett az ira* 
Aj ünnepekre 
vsik. n.e srig- 
weláliWRW'snak 
np etavullávari. 
srwtokal, refe -

és ha a vallomást ez alkalommal nem 
tagadja meg, részletesen kihallgatja és 
nyomban kihirdeti ezután az ügyészség 
indítványára hozandó végzését.

Ha a vizsgálóbíró helyt ad az indít-, 
vó nyirok és elrendeli a vizsgálati fog? 
ságet, akkor Beniczky (Mimnek a 
vádtanácshoz és esetleg ugyancsak a 
kir. Ítélőtáblához nyílik még a fel folya
modás! joga. Itt említjük meg, hogy a 
karácsonyi ünnepek alatt a lefarlórcla- 
táshan levő politikusokat hozzáértő* 
zóik és tisztelőik az ügyészség engedé- 
I y ével meg lát oga th'a 11 ú*k.

Diaz tábornok — herceg
Rómából jelentik, hogy a: olasz ki

rály Diaz tábornokot herceggé nevez
te ki.

Pedl&w Etap^ány 
kéböIHios aiándéita 

Szekszárdiak

in-

ez
rn» 
ép

Szók számról jelentik: Pedlotv kapi
tány, akinek alkalma volt a szekszárdi 
tömeg nyomort megismerni, atinokide» 
jón igéjetet tett, hogy az Orsz. Stefá
nia Szövelséggel karöltve anga> cs cse- 
C8cmóe<ondozó dispensuirét állít fel 
Szekszárdon ex annak felszereléséről 
gondoskodik, ha a város a d.spensahre 
céljára legalább n.'iyy szobát biztosit 
cs a helyseik fülévéről, világitftsáról 
«'•« telefonnal való felszereléséről 
lézketHk.

Pedlotv azt is megígérte, hogy 
cselben nemcsak a felszerelést fogja 
gyen ajándékozni, hanem a jövő
júniusáig {j<ondc>skodik a személyzet 
lizetéséröl is és minden anyagi eszköz: 
i<"d, amely az intézel vezetéséhez wiiik- 

•ges.
Hosszas lúrgyalások után a város egy 

la helyiségeit jelölte ki azokat Pcd- 
lom kapitány a minap lüegtddnte’le, 
ideiglenesen n’kalmasaknak I dália e* 
kijclcnlcllc, hog} a kél millió korona 
értékű íi 'haladéktidanul cl 
kűidi Budapestről, hogv u djspctiiaire 
még az idén megnyitható tegyen.

Azt is Iningozta'ita Pcdlom k ipiiány. 
hogy c: a megoldás csak ideiglenes, 
meri a dispen-saire céljaira teljesen 
nupDlt'lő épületei kell lélcsiimi. Ami
kor hivwlkozlak n város szcgénvíégére 
' I cinulultúk a tömeg nyomor elretten* 

lő képeit, Pcdlom megígérte, hogy szór- 
'/almozni loyfu. lmgy Amerika építsen 
Sitkszárdon alkalmas dispensairel. i

ti'

Az orosz szovjet 
elárasztja a viiásoi syémánltal 

Esnek ■ syAmántárak — Megszánt gyémánttalep 
Uj gyömántbányat fedeztek fel az Uraiban

— X ff ét fői Napló tudőfiitójátől —
Szabó kg Lajos v'egyéssméractk teg< 

rapelőtt érkezett Budapestre Délafri- 
kából. K'mberleytoőL ahol De Beers 
gyémánttelepeMi volt alkalmazásiban. 
A mérnök Hódmenövásérfielyne igyek
szik rokonaihoz.

Sznbőky mérnök elmondotta, hogy 
s gyémánt termelés rossz üzlet.

De Beers gyémánt-lei  epén megszűnt 
tették az üzemet, mert nem flzelödik ki.

A mérnök még az angol-bur háború 
i.lején ment Béla trikóiba. A telep igen 
jövedelmező .izemmel dolgozott.

Most azonbau beköszöntött 
az egész világra kiterjedő gyé- 
inántkrizls. Az orosz szovjet 
n{. pompás gyémánttclepet fe
dezett fel az Ural-hegységbeu 
és ott igen szép gyémántot 
termelnek. Az uj bánya ter
mékeivel elárasztják az egész 

világot.
Az Inaiban azélőtt is vall gyémánt-

A szovjet nagy gyémántkészleleit 
tulnyomórészlieu azok a gxétmáaiiők te* 
szik, melyeket az. orosz főuralk kin
cseskamráiból szereztek. A gyémántot 
azután meghíz otfalkkal HoJTondiúba 
juttatják, ahol tudvalevőleg u világ 
g.yómánlbörzé|je van. Irmon nagyrészt 
Angliába, Amerikáiba kerül a drágakő
áradat.

Az amszterdami gyémán.tzszüid<rkátu<, 
mely az egész világ gyéinánltermefásét. 
érái irányítja, a normális időkben az 
összes talp redukciót ÖsszevúsároMn,

hogy árcsökkenés ne következzék’ 
Most arMilran

be.

a szindikátus lehetetlenül áll 
a gyémántáradattal szemben, 
felvevőképessége teljesen ki
merüli, és elvesztette irányitó 

erejét.

gyémánt árának szabályozása nemA
függ többé az amszterdami szindiká'tuv 
tól. Az úgynevezett nemesvalutáju or
szágokban

a gyémánt ára folyton csök
ken.

E 
gyémántban i>ílló produktivitása 
nagy mértékben emelkedik.

dóit, visszakövetelte másnap, egyb«n jjj. 
ulH.hilott 130.000 koronát vásároltam be ;s 
20.000-t megtartottam. Tallós ezt ujcs' 
tudta és feljelentett . . .

Kint a folyosón egy hervadt arcú füv
tál nő magyaráz egy gyönyörű 
nak:

— Aztán ha kijön az a bácsi, 
neki jzópen: Apuskám, én vagyok 
maim Laci . . .

Menekülnek Fiúméból 
a jugoszlávok

Béig iádból érkezett jelentések sze. 
rliü vagy száz, Fiúméban lakó jugoa 
szláv család a fascisták és ardilák 
újabb támadásaitól tartva és attól fél. 
ve, hogy a fiumei hatóságok nem lest, 
nek képesek esetleges a jobb incidenset 

! két megakadályozni, sietve Sasdkra 
, menekült.

Kétévi börtön után 
felmentés

Egy Brittaniás-Ugy története
Rosenblatt Ferenc ékszerész műit 4r 

márciusában ro-konai látogatására haza
jött Amerikából. Itthon felkereste egy régi 
ismerősét Friedmann .Jakab ékszerészt ét 
a n a kérte, hogy váltsa be a bankban két
ezer korona lebélyegezd len pénzét, mert 
nem akart sorbaállni. Friedmann válkal- 
kózott a pénz beváltására és átvette a két
ezer koronát Rosenblattól.

Másnap felkereste Friedtaannt a Brit’i- 
nia kát detektivje Schönfag Lápótné é$ 
Varga Árpád, felelősségre vonták, hogy 
lebélyegzetten pénzzel manipulál és felszó. 
litolták, hogy a nála levő hétezer koronái 
adja át. Friedmann kijelentette, hogy a 
pénz Rosenhalté, mire Schöntagné felszó
lította. hogy vezesse cl őket Rosenbhtt* 
hoz, előzőleg azonban a hétezer koronái 
lefoghatnak nyilvánították. Friedmann i 
felszólításnak eleget téve. Schöntagnét és 
detekfivtársál elvezette a Kör kátéházbai 
ahol RosenbJatt tartózkodott. Schöntagni 
agy mutatkozott be Rosenblaitnak, mini 
aki pénzbecseréléssel foglalkozik, mirt 
Rosenblatt átadott neki ,12.000 koronát. 
hogy váltsa be. Schöntagné erre nyomhat; 
lefoglalta az összeget és Rosenblattot Van 
gáual együtt nyomban bevitte a Brihaniá- 
ba, ahol jegyzőkönyvet vettek fel az eseti 
röl, a pénzt lefoglalniuk nyilvánltptták él 
Róseublattot eíbocsájtottálk.

A Brittaniábam felvett jegyzőkönyv alap 
jáu megindult az eljárás Rosenblatt élte 
és a kir. ügyészség lebélyegezetlen póni 
forgalombahozatala miatt emelt dleru 
vádat. A budapesti kir. törvénysy^krn 
Haris Andor tábl&biró tanácsa két évi 
börtönre és 10.000 korona pénzbüntelésM 
ítélte Rosenblattot és egyben elrendelte 1 
52.000 korona elkobzását.

Fellebbezés folytán a kir. itélőíábtílioí 
Került az ügy, ahol Degré Miklós dr. kw 
riai hivő tanácsa dr. Dombováry Gézi 
védő meghallgatása után az Ítéletet meg 
változtatta, Rosenblattot a vád és kövei 
kezményet alól felmentette és elrendeli! 
a 32.000 korona visszaadását is. A koron® 
ügyész az Ítéletben megnyugodott és ig) 
az jogerős.

inondo 
a WirJt< 
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I

krízissel fenyeget, mert a szovjet 
t'ula

Kimberley mellett, Dél-Afri- 
kában. De Beers gyémántte
lepein meg is szüntették a ter
melést az árak esése miatt.

A veszély csak akikor 'fog elmúlni, 
ha a szovjet garázdái kodása megszű
nik.

A gyémánt tolvajok azonban vígan, 
dolgoznak tovább. De Beers telepein 
egy koffer gyémánt fejtő az ósdi recept 
szerint sebet ejtett combján és abba 
rejtette a kincset érő gyémántot. A 
telcip orvosa — akinek minden sebe
sülés allkalimával ez az első dolga — 
rögtön kikutatta a sebet, de nem t«= 
lálta a drágakövet. A kaififer kórházba, 
került, infekciót kapott, elaltatták Ős 
levágták a lábát. Mi'kor felébredt, el
kezdett ordítani és elmondotta, hogy 
a sebéiben gyímánt volt. Az amputált 
lábat azonban már nem találták meg.

Egy szélhámos 
különös karrierje 

Huszártisztből boltiszolga, 
krupié és hásasságszédelgö

tudósítójától — 
Knöpfler Berirál 
VFírkmann 'Anna 
napon — nyolc 

í cédulát

— .4 Hétfői Napló
A Beth-Ien-utcában, 

caem eg ek er os k ed é sébe n 
pénrtnrosnő volt. Egy 
évvel ezelőtt — Knőpfler báctí 
ragasztott a kirakatba

Boltiszolga felvétetik.
Még aznap jelenkezelt egy urias 

jclenéMí, kopottas fiatalember.
— 'láss László vagyok.Knöplter ur hir

detésére jelentkeztem . . .
A caemegésnek megtetszett a jó modorú 

ember és alkalmazta. Az uj szolga kima
gasló műveltsége. ápolt kezei, intelligens 
arca nyugtalanítóitá-k Knöpfie'1 bácsit.

— Mondja csak! Tudna maga kiszól- 
gúbii ?

— Hogyne kérem! — mosolygott a 
szolga.

No, akkor mától kezdve kiszolgál. 
Egy év muha pedig segéd tesz. Rend
ben van?

—- Hálásan köszönöm,
•

fönök ur.

meg-

uniformisban markáns arcú szőp iéufi ül 
Fgry Páter Pál rondőrfogalmazóval szem
ben. Halkan beszél

— Szép karácsony van! Fogalmazó ur 
röviden elmondok mindent, liuszárhad- 
nagy voltam, egy fölötteseni feleségével 
veit viszonyom, botrány, párbaj, —• le 
kellett mondanom lángomról. Kártyázni 
kezdtem, vagyonomat elvertem, nyomorba 
.jutottam. A legképtelenebb nyomorba ~- 
és fegyverhez nyúlni mégsem mertem 
. . . Beálltam bolti szolgának, megismer
kedtem Wirkmann Annával, etcsábitot- 
lám, elloptam négyezer koronáját és Al
bániába szöktem. A bandákkal harcoltem. 
itt őrt a háború hire. Mini közlegény je- 
lenLkeztem szolgálatra volt ezredemnél. A 
harmadik kitüntetés után visszakaptam 
rangomat . . ,

A háború után leszereltem és Lengyel
országi a ínontem. Itt az oroszok ellen 
harcollarii, ínc-jtl hazajöttem. Újra nyo» 
mórba jutottam. A nyomort neutJ>lrnm 
és a női. kiemellek a hínárból — Handel 
Káté pénzén kiöltöztem Egy r-olt bará
tom ■hef.r&tegálf egy kaszinóiba krupié- 
nek. ahol szépen kerestem. .A játékot | 
azonban megneszeRe a rendőrség, raji | 
ütöttek, a klub elbocsátott. Annig pémzem 
tartott, jó! éltem. Egy nap aztán kifogy- |

Lukács Nándor. Báron Bru- 
nóné szül. Lukács Margit, Lu
kács Feri és Lukáos Lályko mint 
öyormekni. valamint alulírott 
egés2 rokonság, szivük mélyf' ■ • 
fajdalmával tudatják, hogy for- 
Tón szeretett, édes jó atyjuk. a 
legjobb és legönfeláldozóbb apa. 
após, magyarja és rokon 

LUKÁCS VILMOS nr 

a Lukáos Vilmos és Fia cég 
megalapítója

éleiének 63-ik évében fájdalma" 
szenvedéseik után folyó hó 26-an 
jobblétre szcnderiilt. Temetése 
f. hó 27-én, kedden <L u, 1 
kor lesz a rálkoídcresteuri 
temető ravatalon terméből

Lukács N án dómé szül, 
mőny Blanka menye. Báron 
Brúnó vajé. Sáron Bandi és 
Lukács Daúy unokái és axegész 
gyárooló rokon sátf.
Drága emlékét soha ti nem 
múló kegyelettel fogjuk ffriznl.
Koszorúk mellőzését kérjük.

lám mindenből, Utolsó ezresemet váltot
tam fel egy taaiikhar<, mikor kijövet egy 
volt lisr.ttársaiTunal taJáűkoztam. Kitörő 
örönnutl Üdvözöltük egymást. árián be- 

. mutatott n társaságában lévő hölgynek:
Í4 menyasszonyom!

Hozzákezdtem a legaija»ab:> rahlöhad- 
jaratho/. elhódítottam barátomtól Tat
tá* Eizát. Szülei rofconszenvvei fogadtak, 
apja gp.rfck'i földbirtokos.

Apró szélhámosságokból, kölcsönöktől 
éltem, amíg végre eljutottam az eljegyzé
sig. Becsületes akartam lemmi. elfeledni □

I
i , Wirkir.ann Anna c.«
j gyesek”
' olvaeta Knőpfler IhIcm a
i lyál. Régen gyairitolt 6
jcbZienétek. titkos kézszorongntáiok . - • 
>j» ej, ezek n fiatalok. No, díaTék „ember
pár less bciciiiük, lendben van.

A szegénységben sok minden <abad, a 
jegyesek > a'ihéznwógbun ékek egy fél 
évet,

— Savéin, ha 'Cgéd teszek, i$gtön a' 
anyakönyv vezetőhöz, megyünk jnynidta „ ___________ ______
•fuss n leánynak. Aztán egy napon Ta« j uiudaL és Elza oldalán bodogan, munká- 
eltűnt, és eltűnt véle együtt a leány 4000. bán leélni az éleleméi. De a végzet más 
korona mcglnkp.ritott pénze is . . . ként akarta. Egy nuj-en, épp a karé-

Pár nappal azután, hegy Wirkmann' csonyra és eljegyzésre készülődtünk és 
Anna a Rókusbán tnagúhor tért - a gum- n^épef Tallós fivére aki Svájclw volt 
mfcső cMrulte, hogy kimosták a gyomrá’ ' ,1! . ..........................................

fáradtén ^tipegett » kórházból.'A sze
rencsétlen teremtés, naiig tehetett, varrta 
*;4 kereste kenyerét. Mikor megszül! 
iki« ftót, ncvelftnöi állást kni.mll.

Tass László je

nyom í atoll kár- 
valamil, a srél*

Ne

dláic. Tultós Géz.íékkal jött kislányuk és 
r-Hfek nevelőnője Wirkmann Anna.

Airoa clájíiH. mikor megismert. Csut 
• hoti^ny Jeli ibelöte, el kellett önnön szőke 
•uöm. Lc( ~(iö . uó.’om előző este 150.000 
‘ koronás adoM ál, lMjgy Eteájiah ékszert 

i rJcgiiM', rangjelzés nélküli buazár Uezti vegyek — de mikor Anna ujindout eluion-
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KpESTI SÉTÁK

I Lopják a fát
IBB. egy egészen effyezerü kis riport. 

u<7|/ mondjam: igaz történet és 
c/jfc arra kérem a rendőrséget, 

BB,,Z ne négyén róla tudomást, mert 
HK' benne le non írna, az bizony nem 

mint súlyos kötelességmulasz- 
bűncselekmény elősegítése és tud.

^B’„ jó Isién, hogy még micsoda.
^■vnn, inkább nem is árulom el, hogy 
HL történt, melyik pályaudvaron ez 
K etet. Ht kint, a pályaudvar perifé- 
^■jín tnár nincs állomásié pület, csak 

magas deszkapalánk. Mivel azonban 
^■/a, amely nagy vasúti kocsikba rak- 
H* veszteget a palánkon belül, igen én 
■S/.5 portéka: még külön őr is vigyáz 
■K bizonyos Nagy József nevezetű, aki 

kis faházikóban lakik segitőtársá- 
K/. a Pista gyerekkel.
f.< Hogy-hogy nem, bűnös kéz feszege- 
|B, nyomán, vagy magái ól: a palánk 
Hr/ deszkája kidőlt tegnap éjjel, amit 
I, g környék fázós ifjúsága hamar meg- 
Kp/o/f és csöndben, sötétben egész kis 
^Népvándorlás indult meg a vagyonbiz- 
Upnsáyon ütött eme rés felé. Ki hát is 
■tííAM, ki szatyorba, úgy szedték a 
■/ríf/a tüzelőt. .1 Pisi gyerek, aki oda- 

kuncsorgott, egyszerre csak s:a.
Ba' a faházikő felé:
■ — Jóska bá', loptyák a jót!
B Xosza ugrik ki Jóska bá' a doininiu- 
Bió/ióL de már későn, mert a fatolvajok 
Bs meghallották a rikkantást és úgy 
rnipkiirrimodtak, átugrálva a palánkon, 
Bopi/ nyomuk sem maradt. Mire Jóska 
Bd a lett színhelyére éri, egy valaki 

már csal: ott. Etéy örqg anyóka, 
Btínefe lábai nem igen bírják az ugrót 

és most menne ki a nyíláson, ha 
hátára vetett zsákocska fa engedné. 

K> maga kívül van már. a fa belül: 
rángatja, de hiába. Mi lesz most, 

ustenkém? Jóska bá‘ odaér és megfogja 
L zsákot. De a nénike görcsös erőfe- 
9szitéssel még mindig tartja.
| — No, mama — biztatja Jóska bá' 
t—erlssze el!
I I barmi, csontot kezek meglazulnak, 
« zsákmány kicsúszik belőlük. Jóska 

egy pillanatig gondolkodik, azután 
lát hajit ja a zsákot, kívül a palánkon. 
í-4 nénike bámul, aztán felkapja a zsák; 
■mányi es szalad, szalad vele fürgén, 
hata/e/é. Jóska bá' visszamegy a kuny- 
■fró/áfta és halkan dörmögi:

— Hogy a föld nyelné el a sok fa. 
}Wvaj csirkefogóját!

hírek
I — Így élem a világom. Ez a címe 
líimak » kötetnek, amely Kemény Sí- 
I nton verseinek kollekcióját tavtatoiaz- 
I ni. Ritka, értékes és Ikristáilyíiezta te- 
I kétség megnyilatkozása a (könyv. mely* 
I ben bizonyára nagy kedvük telik azok- 
| a gourme-taeknek akik e rideg kor
fuikban is Ixi rátái maradtak az igazi 
I poézisnek. Kemény Simon mély, erős 
| e<: megkapó egyéniség. Kifejező ereje, 

•'zinixxmpája azokra ft régi mestereikre 
fnilékezbet, akiknek müveit csak a mu» 
z*>innojc falain látjuk. A 'könyv ®z 
'fhenaeum kiadásában jelent meg.
r Karácsony. Drága ünnep, a sze- 
!,1 szeretet, csöndes öröm, mély áhitat 

ünnepe: de sokon várták. A gyerme- 
*ek és egyszerű Szilvitek, a vágytialamók 
m megelégedik, a lemondólk és liláik 
*z°vuaik, az üldözöttek és ártatlanok, 

ö szerettei. És biztosan örül neki, 
ide téved saelid tekintete felénk — 

Ildiig biztosan Me téved, mert tápet- 
lf,k v agyunk, megalázottaik és saenves 
do'k - t hegy csak kevesen állítottak 
>‘2íiütésének emlékére nagy, díszes, hj» 
Alkodé karácsonyfát. Kopottak rol- 
<ak nálunk bizony idén a karácsony* 
™k, megtbujóak és kevés dísszel far- 
*"Hóík, de hegyükben ott tündökölt a 
szárnya :t bontogató Szeretet. Kevesen 
'oH^k idén, akik drága karácsonyfát 
*á sál attak, bizony a legtöbb ember

HÉTFŐI NHPEO

Vasúti katasztrófa 
a Hungária úti átjárónál

Egy tolaíómozdony nekiment egy őrháznak és elpusztította 
Egy halott és négy suiyos sebesült

— A Hétfői Hapló tudósítójától —
Ma hajnali nSgiy árakor a Urai vo.-| mes Ilona tiwnnégyáves, Nemes Erzsi 

Ml Hangaria-iiti sraül átjárójánál í-rv | tízéves gyermekeik, tawil.há orv. Ko- 
tetetómoadony kisíklott és a 7-e.s szá* csis SAndorné hatva Reszten dös asszony 

nm önhúiwi’t, amelynek nekiment. «Vz- js. \ sebesülteket mentők a Rókusi 
szedöntölte. Az örházbau tartózkodóit■ kórházba szállították.
Nrmv. Ferenc öiávcs Hu, .rki súlyos | A ALigvar Állaim .suKili igazgnlú- 
s<Tűlé‘eib<- belehalt. Ugyencsa'k meg-lsága vizsgálatot imtiloll a halvát okú- 
.'rülfek Nemes Gizia kiiencévcis, Ne*Inak kiderítésére.

habozott: vegyen-e egyáltalán. A g.yer» 
meikek boldog titkot söhia.jitó szive és 
a szomorú nincstelenéig de sok szülő* 
ben vívott fájdalmas, hasogató csatát, 
de sokon voltak, akik a Szent Este al
konyán sompolyogtak csak a vásár
csarnok felé, ahol akkor már fél meg 
negyedári)an leshetett fenyűfácskút kap
ni, ihibásat, meg nagyobb gályákul pc* 
óig ingyen, ajánjdsék'bia is. A gyneiyáik 
sem voltak nagyon számosán, talán szí
nes, vékony, karcsúnk sem, de az Ö 
szeme biztosat), szeretettel pihent meg 
a kis. szegényes ünnepeken, ha a világ 
i szivekben lobogott szelíd fénnyel.

Wolfner József temetése. „Glogovác" 
nincs többé. A kedves öreg (bécsi, aki fclj- 
hatalnnian uralkodóit a Sinjper és WoH- 
mer nagy könyvesboltjában és akit uralko
dónak tekintett a gyermekvilág is, mert 
úgy karácsony táján ő tóttá el őket aján
dékkönyvekkel, hozzá fordullak, a szülők 
tanácsért, mit vegyenek Palinak, meg Ka
tónak születése napjára, a kedves öreg 
bácsi erre a Ikaraosonyra már nem szor
goskodott szives szeretettel a pult mögött: 
odahaza feküdt nagybe’egen és kará
csony előtt meg is halt. Glogovácnník hív
ták tréfásan az ir&k, meg más feglaüko- 
zásu bohémok, megkülönböztetésül a má
sik yVolfner Józseftől „Pepi bácsi"-tó!, aki 
az első emeleten uralkodik; Glogovácnalk 
hívták, mert szerették, mint ahogy min
denki szerelie, aki ismerte. Karácsony 
vasárnapján temettek el WoW'ner Józsefe!' 
ás utolsó útjára tisztelőinek, barátainak 
egész légiója kísérte el. Lyka Károly, sok 
éveto át barátja és mumkatdr.*a mondott 
felelte bucMizó beszédet és megható sze- 
vaMbaa emlékezett meg a puritán, szerény, 
finom emberről, nagy botiban ma már 
más áll a pulpitus mögött, az Étet tovább 
rohan és szomorú, de igy varr, a Jó em
berek után csak halvány és kedves emlé
kek maradnak, amely okról fiaink már 
nem is tudnak semmi!.

— Gyalokay főügyész gyilkosainak 
ügye. Amikor az októberi forradalom 
a főkárosban kitört, másnap, 1018 no
vember l*én Kecském ólén, katonák ál
tal vezetett csőcselék meglő madta a 
(kecskeméti törvényszék épületéiben le
vő ügyészségi fogházat ős arra fldény* 
szeritette dr. Gyiadokav Sándor fő- 
ügytészhelyettest, hogy a fogházban el» 
zárt egyéneket haladéktatanul bocsás
sa ki. Gyalokay Sándor főügyészbe* 
lyettes energikusan ellentállt, mire a 
katonák áttal vezetett csőcselék a fog
ház őrszemélyzetét lefegyvervzte, a fog* 
lyokat szabadon bocsájtottá, siőf az 
egyik katona. Mészáros József, dtr. Gya- 
lokay kir. főügyészbe lyettest a tön 
vény szék f oly ásóján agyonlőtte Ez- 
ulún a tömeget verető katonák rabló* 
körútra indultak és több kecskeméti 
polgárt fegyveres erőszak alkalmazásá
val kiraboltak. Később a katonákat le* 
tartóztatták és a budapesti körletpa- 
rancsmok ügyésze gyilkosságra való fel* 
bujtá«, rablás és felségárulás büntette 
miatt vádiratot nyújtott be. Ezt az 
ügyet a budapesti m. kir. katonái tör
vényszék dr. Fábián Viktor katonai 
törvényszéki btró vezetése atett január 
17férc tűrte ki tárgyalásra Kecskemé
ten.

— Az amnesztia-rendelet. A kará
csonyra kiadott amnesztia-rendelet alap
ján az öösse* lotartózlate*

. még szombaton kiengedlek mindazon el- 
! ítélteket és előzetes letartóztatásban levő 
terhelteket, akikre az amneszti-rendeld 
minden kétséget kizárólag vonatkozik. A 
kegyelmczési eljárás azonban ezzel még 
nem fejeződött lie, meri a legtöbb clilé'lt 
ügyéi virsgálat alá vonják és ha azok a 
feltetelek, amelyeke* az amnesztiára v 
natkozó rendelet megszab, fennforognak, 
ezeket is kiengedik. A ■nüniszlcriujnhoz 
befutott jelentésekből1 mgáüapiLhaló, hogy 
amnesztia alá tartozó bűncselekmények 
címen hat. hónapig terjedhető fogházbün
tetésre clité:l 23:’’> van. egy évig lerjed a 
büntetése lSSfi-nak, 1—á évig terjedő bör
tönre 2378 Hitéit van és S- --10 évig elítél
tek 396-ot. 1(1—15 évig terjed a büntetése 
139-nek és é'elfogytig tarló fegyházaí 
37-en kaplak.

— A hűvösvölgyi rablógyilkossá}!. 
Eficdnidíkcit Ferenc bünpöirében, aki 
ludvaievöen a Hűvös-völgyben! a vele 
gyanútlanul sétáló úri asszonyt egy kö
téllel megfojtotta és, aztán kirabolta, 
az ügyészség slfliláriáJis í'őtárgyalás 
megtartásút indít vány ozita. Éppen ki
tűzték a TÖglönitélő bíróságnál a fő* 
lárgyalást, amikor megjelent az a ren
delet, amely megszüntette ía statáriális 
eljárást minden bűnügyben, a lázadás 
és hűtlenség bűntettét khő\e. Ilykép- 

| ))en Friedri'ch.k.eit Ferenc ügye vissza- 
1 került az ügyészséghez, és most dr.

Dolovschiák Mihály kir. ügyész vizs* 
gála tót és vizsgáiul i fogságot indítvá
nyozott ebben az ügyben. Tekintettel 
arra, bőgj' a rendőrségi és ügyószs-égi 
nyomozás teljesen felderitette a hűvös
völgyi rablógvilikosság minden mozza
natát, a vizsgálat egész rövid' lefo* 
lyásu lesz, úgy hogy a főtárgyalási h 
jövő hónapban, megtarthatják.
_ Matiné Rózchegyi Kálmán tisztele

tére. A incűert- ünnepelték tanítványai 
azon a matinén, melyet karácsony etoő 
napján rendeztek Rózsahegyi Kálmán tisz
teletére a Reuasszánsz-sziTiiházban. Tizévé, 
hogy a m-flvéez szniész'képző iskoláját 
megnyitotta, s ma már egész i»orát láttuk 
fe hatottuk aaoHcmiak az arriveknek, akik 
a kitűnő iskolából kikerültek. A matiné
nők íkfilönben. egy ritlka érdekesvége volt: 
mindenki fellépett, aki a programmon 
srere[>eW. Ez Budapesten évtizedek é.ta 
nm fordult élti; a művészek az ilyen ígére
teket nem szokták komolyan venni. A 
\ol't-tanitványok között megjelent az is
kola starja, Péc.hy Etz-sí, aki szavalt és 
énekelt! s Hajdú Ilona, tfló nagy tertiszés 
•közt adta eW a Carmen Hátamén-jót. 
Méltó teHesed’ésscI tapsolta n tc+t ház a 
nagyon tehet ség & Czartoriskg Máriát, a 
kiváló Soltész Annát, x kcltemasen tiint 
föl a néj.szerű mozi szín,észnő, (kuli Ajhmc 

I is. A siíép és finn hu Kondor Ibolyában a 
jövő legelzörangu diseusc-tehetkég-ót ün
nepelték. Nagy sikere volt Rita Furlani- 
nnk, Sncy von Blondclnek, Popp .folynak 
és a bájos Lótli Ilának, mig a ferfkvk kti- 

I ziW a sokat ígérő Becxy Géza, Pafcalky «’g7k- 
lós és Károlyi Vilmos kapott megérdemelt 
l.vjsw-kat. A7 öone|H előadás eBé, mefly di
cséretére váM a Rózsahegyi nagyszerű la- 
nilózncsteri képességének, Balassa Emil 
irt megragadó prológust

— Hálaadás Sopronért, Győrből je
lentik, hogy karácsony másodnapján 
Fetser Antal niegyéspüspök hákaadó 

1 tetentteztelclct pontiflkAM o győri saé- 
kesegyhézban. anwik örömére, hogy 
Sopron váró* én vidéke felszabadult és 
Magyarországé maradt. Az ünnepi is* 
tentUztoleten megjelentek a fcMonol és 
polgári hatóságok képviselői is,

-— Gaartnar védője ellen nem Indít 
fegyelmi eljárást az ügyvédi kamara. 
A Tisza-féde gyilkosság! biinpör egyik tár
gyalási napján Gaertner Mareetl védője: 
Földvdry Béla felszólalt ée Gadó István ' 
fötórgynlási elnök vaatnely intézkedését j 
törvényellenesnek mondta. Ebből aztán 
lierve* séta NéruKUott, amclynQk folyo-^ 

3
«•“" ' tt, hogy a bíróság Pőldvárgt 
fl ■ elmozdította és hrlyel'.a hivr- 
lj! - i udelt Gacrtner számára védőt. Dr. 
Földvúry ezt kővetőleg az ügyvédi kama
ránál fel sírni eljárá* megindítását kérte 
önmaga ellen. A kamara fegyelmi 1 író
sága most döntött ebben az ügyben ás a 
fegyelmi eljárást meUőztc azzal Az iodoko- 
,:j; j!'. hogy a védő, amikor a főtárgyalás 
c.nok. Kék valamely mlézkadésc, mint tör
vényellenes ellen felszólalt, ezáltal védőt 
jogainak gyakorlásit hil nem lépte.

-~ Lukács Vilmos meghalt. Lufrdc* 
lilmos, a Lukács Vilmos és fia tőzsdobi- 
zományus cég széuiorja, a Budapesti Áru 
és EiléLliiz.tdc egyezményes tagja, a vasár- 
raproi hétfőre vi.rndó éjszaka, hossxti, 
kínos betegség utáni meghalt tiH éves korú- 
bán. Az elhunyt köztiszieletbcn és közbe- 
csülé-hi n álló lúgja volt a budnpe.'-li ])éuz* 
ügyi, ker.’skC'd'ői és újságkiadói köröknek 
és osztatlan szeretetnek örvendett 
abban az előkelő IArsada!omí>nn. nmey- 
ben -megfordult. Hátain nagy részvétet 
kelteit mindenfelé. Az. elhunylbiin Lukács 
iNánidor é.s nővére Báron Brunóná apju
kat, Báron Brúnó apósat vesztette cl. 
Temetése kedden délben egy órakor lesi 
a rákoskeresztúri izraelita (emetőbn.

Megszűnt a gyorsított bűnvádi el
járás. A kormány a mai napon közzé
tett rendelőiével a gyorsított bűnvádi 
eljárást az összes bűnesetekül jnyekrs 
vonvi’kozólaíj végleg megszüntette.

— Halálos vilíamosbaleset. A eortcs- 
közvfigóhídnál Tőke Péter nevű 83 éves 
őr a viltainosülközök közé került és a - 
öreg ember halálosan aneg-scbcsült. A ki
érkezett mentők már halálát konsl a látták. 
1,‘i'i lestél a törvény száki orvosam iulé- 
rétbe vltllék.

- - istállótüz. Vasárnap retggei a Ma- 
daí-h-uíc.-t 12. szám alatt levő házban egy 
ix rkoc.itiilajdn'nos istállója eddig isme
retten okokból kigyulladt. A tűz alg pár 
pekc alatt olyan rohamosan terjedt, hogy 
mire ntüzoftóság a helysziivre érkezeit; 
már teljesen porrá égett ás benne három 
ló io elpusztult. A kár több, mint, egy mil
lió korona

— Az Országos Gyermekvédő Egyesü* 
íot közgyűlése. Hétfőn délelőtt 11 ólakor 
tartotta meg az Országos Gyermekvédő 
f’3 Frftbel-EgyesiWet bárom év óta első 
kózgylU'ésiét a Llovd-kaszinó üléstermében 
őnKcck taijos elnökhstévc.l. A közgyűlésén 
megjelent a népjóléti miniszter képvise- 
lébn Rufly Pál államtitkár is. Az elnöki 
megnyitó utan dr. Bakonyi Kálmán igaa- 
gató-elnök terjesztette elő az egyesület há
rom ut<ol!só évének munkásságáról saóló 
jelentest A snánuidűsok bemutatása útin 
RufTy Pál emlékezett meg az egyesület ál
dásos míiiködéséröl, nmélynok ’jetntőségs 
abban csúcsosodik ki. hogy a ma leg
inkább sújtott középoszMlv árváit párt- 
tagolja.

— Plóbános-beiktatife a Józsefvá
rosban. Nagy ünnepség keretében folyt 
te Iwjtfőn, Karácsony másodnapján dél
előtt a józsefvárosi templom uj lia- 
rjliigjáftak lieszen-telése és a nemrégÍM 
ben megválasztott uj plébánosnak, 
Bheszner Ágostonnak beiktatása. A hn- 
ríuigszentelés szertartását dr. Mészáros 
János prelálus, érseki helytartó vó- 
geate és ugyancsak- ő iktatta be hrva* 
kilóba az uj plébánost, oki a beiktatás 
careinóniájánalki végeztével, az ünnepé, 
lyes zenés-mise után, lendületes szent- 
bcsz&iben fogadta meg a szószékről, 
hogy hüségjes pásztor^ tesz a reá bő 
zott telkeknek. A templomot szoron
gásig megtöltötte a hívők 'tömege, úgy
hogy a mentőknek két ízben is első 
segítségben kellett részasiteni a nagy
tolongásban elájultakat.

vé..r CAC
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— Van borravaló, vagy nincs borra* 
Való? Ennek a kis hírnek a füzetes re
gények romantikus korában bizonyara al
címet is adtak volna, ilyet valamit: „avagy 
mitől drága a borbély!" Mert élénken rá
világít arra a ravasz módszerre, amelynek 
segítségével a fodrásztermeknek időről- 
Időre minden nagyobb feltűnés nélkül si
kerül cgy-két 'koronával megtoldani art a 
dijat, amit a borostás álltái irtózd pesti 
férfiak arcuk simára gyalulásáért naponta, 
vagy minden másnap — már ki hogy — 
leszúrni kénytelenek. A folyamat roppant 
egyszerű. A boTotsálkozásí-rt bizonyos ősz
szeget kell fizetni, ck'g magasat, de ebbe 
kénytelen az. ember beletörődni, mert a 
mir.gas Átvizsgáló Bizottság állapította 
meg.

— Kassza! — kiállja a segéd ur; az em
ber fizet és miközben fölstgitik a kabátját, 
egy koronát nyom a segéd v.r markába.

—■ Köszönöm — mormogja a ^egéd ur.
Másnap reggel, újságolvasás közben 

arról értesül az a bizonyos borostás állas, 
hogy a segédek megalázónak tartják a 
borravaló-rendszert, az Arvizsgáló Bizott
ság l'chát eltörölte. Miután azonban a se
gédeket a veszteségért kárpótolni kell, na
gyobb fizetést fognak kapni és, hogy a 
mester se károsodjék: a borravalót hozzá
csapják n borotválkozás dijához. Megjele
nik leliát egy tábla az üzlet falán, amely 
„látható helyen függesztendő ki", hogy:

| Borravaló nincs!

'Az ember ezt tudomásul veszi niegáfla- 
pilja magában, hogy a borravaló tényleg 
megalázó dolog, kulturált amokban nem 
is divat, a „kassza" kiállásra fizet és sem
mit sem nyom a segéd ur markába, vi
szont a kabátját nem is segítik föl. Ez így 
megy néhány napig, akkor az, ember 
észreveszi, hogy vannak olyan vendégek, 
akiknek fölsegitik a kabátját. Ennek az a 
módja, hogy a segéd urnák ezuttail a 
zsebébe kell csúsztatni, fölöttébb diezkré- 
ten az egy koronát. Mikor már mindeniki 
tudomásul vette ezt és egy vendég Kin 
kerüli el a segéd ur zsebét, akkor a Tégi 
lábiák lassan eltűnnek, hogy néhány nap 
múlva másiknak adjanak helyet, amely 
viszont azt hirdeti, hogy:

Borravaló rendszer!

Erre ugyan nincsen rendelet, hogy hol 
függesztendő ki, de azért jól látható. Na
gyon jól. Ennyiből áll egy játszma, amely 
ulán rögtön újra lőhet kezdeni. Most ép
pen az e'ső stúdiumban vagyunk, de borra
valót már szabad adni. A dijak — hogy a 
mester se károsodjék — természetesen a 
régiek maradnak. Most csak arra várunk, 
hogy a segédek gyűlést tartsanak, amelyen 
kijeiéntik, hogy a borravaló megalázó. 
Mikor ezt kimondták, akkor, hogy a mes
ter se károsodjék . . . Hogy azután ini kö
vetkezik, ahhoz elég lelt volna ennek a 
lúrnek az elejére, meg a végére egy-egy 
isinétiöjelet tenni és oda Írni, mint a ze
nében: Da capo senxá flno.

__ Szigora Intézkedések az ékszer
csempészek ellen. Mióta a korona zü
richi árfolyama hanyatlott és ezzel 
kapcsolatban az arany és ezüst értéke 
emelkedett, az ékszer- és pénzcsempé
szek isméi fokozott munika kedvvel lát
lak mesterségükhöz. A rendőrség a 
két utóbbi hét alatt 15 ékszer, és 
pénzcsempészésnek jött nyomára. Kü
lönösen az ezüst koronát, és forintot 
csempészik nagymennyis égben külföld- 
re- Ezért u főkapitányságon elhatároz
tak, hogy erélyes intézkedésekkel fog* 
nak végét vetni az üzérek garázdúlko- 
dásának. Ezen intézkedések eredmé
nyeképpen már a legközelebbi napok
ban megszaporitják a deíekivkirendelt, 
légeket a pályaudvarokon, a szállodá
kat még gyakrabban ellenőrzik és kü
lönösen éles figyelemmel fogják ki
sérni mindazokat a forgalmi gócpontom 
knt, ahol a csempészés lebonyolítása 
történik.

UJ tanykat hallgatnak ki 
a kiviteli panamák ügyében

A vétSök szerint az ensadályek dijait 
pártcélokra adták

— A Hétfői Napló tudósítójától —
A Magyar Híradó jelenti: A kiviteli 

panamák ügyében folyó hünpöiben a 
kir. ítélőtábla — mint ismeretes — 
a foguetlevő terheltek szabadlúbrahe 
lyezési kérelmét mind elutasította és 
még óvadélk ellenében sem engedte 
őket szabadon. A letartóztatott terhel, 
lek védői most ujabb kérvényeket ad
lak he dr. Plesch György vizsgálóbíró
hoz és ezeklhen számos tanú sürgős ki, 
hallgatását kérik.

A védőik hangsii'lyozzúik, hogy a 
bünpür különböző jegyzőkönyveiben 
sűrűn előfordulnak « diszkrét maga
sabb célok és „családi inka-merálás“ 
kifejezések és eddig nem akarták c ho
mályos és burkolt kifejezések miben: 
létét felfedni, mert azt hitték, hogy 
cnélkül is elintézhető lesz a kiviteli pa
namáik nyomán keletkezett bünpör. 
Most azonban tanúvallomásokkal azt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—-- - - - - - - -

Az MTK veresége Németországban 
riirth ' MTK: 1:0

A Magyar TesLgyakoriók Köre vasár
nap játszotta első mérkőzését (németor
szági kőrútján a bajor Fürih városában a 
hasonnevű csapattal, amely Németország 
egyik legjobb futbail-együttese. Az MTK 
első mérkőzése vereséggel végződött, 
amennyiben a távirati jelentés szerint a
kék-fehérek 1:0 arányban vereséget szén-

MZSMMSÍG
Újév napján ismét kezdetét veszi 
a váltén és utalványon alapuló 

követelések elévülése
A m. kir. minisztérium 1917. évi május 

hó 4-én megjelent rendeletével a változás 
kereskedelmi utalványon vagy közraktári 
jegyen alapuló követeléseikre vonatkozó
lag* kiimosid-otta az elévülésnek fenti határ
napon kezdődő félbeszakadását és az el
évülés újbóli megkezdése alapjaként a 'há
ború befejezését követő azon napot jeliölte 
rueg, amelyet a minisztérium rendelettel 
fog megállapítani.

Minthogy a váltók, kereskedelmi utal
ványok és (közraktári jegyek tekintetében 
fennállott kivételes rendelkezéseket a 
8261/1921. M- E. számú rendelet megszün
tette és a háborút befejező békeszerződés 
is hatályba lépett, a minisztérium mai na
pon közölt rendeletével kimondotta, hogy 
1922. évi január elsején a fenti értékeken 
alapuló követeléseknek félbeszakadt ©1- 
éa’ülé’se újból inegkcztlűűik.

Vasárnapi magánforgalom
Az értktözsdei magánforgalom való, 

bán ünnepeli, miután, üaküikűtés alig 
történt. Több részvény iráni éLénkcbb 
érdeklődés volt ciszlelhető. Kérési-ok 
ÁlLanivasulat, Lichtigtt, Országos Fái, 
Saigót és Magyiar hitelt, az irányzat 
mindenesetre szilárdult. Valuták és 
névlegeseik: dollár 628—25—29, lei 
520—25, márka 362—65, szokol 850 
—55, osztrák ezres 11VÍ—% és bécsi 
•kifizetés 11%—^.

Az Ingatlanbank tőkeemelése. .Az In
gatlanbank az alaptőkéjének felemelését 
határozta cl és jelenleg 50.900 darab rész
vényt bocsát ki. Minden 3 régi részvényre 
1 uj részvény vehető át 625 koronás ár
ban és 25 korona köllségtériíés ellenében 
f. hó 23-tól 30-ig bezárólag az Ingatlan
banknál, uz Általános Takarékpénztárnál 
és a Leszáinilolóbanknál

Az őstermelő tőkeemelése. A Majgyai* 
őstermelő Részvénytársaság alaptőkéjét 
50 millió koronám cincii fel. A tőkeeme
lést a vállalat és affiliált intézeteinek nagy
arányú fejlődése lelte szükségessé. Min, 
den hat régi részvényre egy uj részvény 
vehető út 600 K árfolyamon- Az elővételi 
jog december 23-tól "december 30-ig be
zárólag gyal őröl ható a MnfynT Általános 
Takarékpéiiztáruák 

akarják igazolni, hogy a kiviteli enge
délyek megszerzése alkalmával mind, 
azok, akik e burkolt kifejezést használ
ták, kifejzetten megmondták azt is, 
hogy az engedélyekért járó dijak arra- 
valők, hogy azokból a kisgazdapárt 
pártkasszáját létesíthessék, léhát a 
nagy összegű adományozások párlérde, 
kel és irredenta célokat szolgálnak.

A vizgálóbirő helyi adott e kérelem
nek és a védők által megnevezett ta
nukat lehetőleg még ebben az évben 
kihallg'alja.

Az ügyben érdekelt nemzetgyűlési 
képviselők azeaeipe hasonlóiképpen sür
gősen tisztázódni fog. Dr. Plesch vm- 
gálőbiró a per ezen részére vonatko 
zóan is több tanú kihallgatását rendelte 
el és hu ezeket mind 1'oganaiosTtolta. 
az iratolkiat érdemleges inditványíétel 
végiéit a >kir. ügyészségihez teszi át.

védték. A gól az első félidő közepén esett, 
még pedig Mailül, az MTK hátvédjének 
hibájából, öngól révén. Szünet ulán egyen, 
rangú játékot produkált a két csapat, 
azonban a védelem jó játéka folytán 
egyik oidalon sem cselt gól. A mérkőzést 
nagyszámú közönség nézte végig és lelke
sen ünnepelte a magyar bajnok csapatot.

A Gróf Csáky László Prakfalvi Vas- 
és Acélgyár Rt. lendikivuli köagyiitóse 
az alaptőkének 66.000 darab 200 K n. ó. 
részvény kibocsátása által 35.000.000 K-rn 
való felemelését határozta el. lAz elővételi 
jog 5:2 arányban f. hő 23-tói 30-ig 630 
K árban a Budapest-Lipótvárosi Takarék
per ztár Rl-nál lesz gyakorolható,

A Norddeutscher Lloyd tőkeemelése. 
A Norddeutscher Lloyd rendkívüli köz
gyűlése elhatározta, hogy az alaptőkét 
250 millió márkáról 475 millió márkára 
emeli fel.

Éjféli riport a Vigadóban I

Szlnüdz és ftnjdonsö$ok
• Város, Színház, A. Cicúnytóró dia. 

ttataws sikere dominálja a Városi .Szín- 
nar c heti műsorát. Slrauss örűkbe-sü 
operettje kedien, csütönOkOn és szómba- 
Ion korul szilire a ‘bemutató előadás első, 
rendit szereposzlásában. Csütörtökön és 
szombaton Bartakay szerepét a színház 
kiváló Icnoristája Somló József énekli 
előszűr. Ma Moycrbecr l'róféla cimü opo- 
ruja ven műsoron Ocskayval, Budanovits 
Máriával és Vágó Boiiskúval a főszerepek
ben. Szerdán az Álarcosbál, pénteken 
Faust ikerül színre. Ezúttal énekli eTőszAT 
Tihanyi Vilma Ma-rgaretet és Patkós Eszti 
Siebelt. Faust Pilinszky, Mephislo Kálmán, 
Valentin Dr. Bálint lesz. Jövő vasárnap 
délután a nagysikerű ifjúsági darab a 
Mátyus király, este pedig Bánk Min vau 
műsoron, a főszerepekben Sándor Erzsi, 
Budanovlts M. Környey és Ssemeróvd.

* A Ranaissanoe-szinház Szilvesztere. 
A Reuaissancessziniiáz az év utolsó estéjéi, 
a Hossz és Bessz-t fogja játszani. Előtte 
is, utána is kabarét rendez a színház. Az 
első kabare eMadás negyed hétkor, a má
sik éjjel negyed egykor kezdődik. Mindkét 
alkalommá! UpM Imre fteg,Jetmcs Vram 
c>mü híres kacagtató Uzfclvonásosa kertit 
színre, n Rcnafssance-szinház tagjainak 
szme-jana pedig magánszámokat ad elő.

» Szenes Béla nagysikerű vígjátékét, 
l^nyt, melynek minden ed

digi cKiatiüsat. előre eladóit táblás ház 
közönsége tapsolta végig, o héten minden 
■:to jálsszák a Belvárosi Ssinházban, Ka
rácsony másnapján hétfőn délután 4 
negyvenéves asszony kerül színre rendes 
esti lielvárakkal. Jövő vasárnap délután 
Ismét 4 negijve-.-i,es ssszonv van mftso- , 
ron 3 órakor mérsékelt helyárakkal. I

táblás ház

* Feáák Sári óriási premior-siL-... 
Uonna Wrtlla második előadás;,, ’ ! 
fokozódóit. Andrássy-Uti Szinhj, S 
zonsége szuiwii nem akaró tapssal és k 
cagás-,al jutalmazza a címszereplő 
művésznőt és partnereit: Békeffi iAszlzil

.» Fi.Fi minden este. A BÚha LuiJ 
színházban e heten minden este a vrnT<l 
ciós sikerű „I'i-Fi‘--t ismétlik. |

>: Kamara. __ Sándor Mátyást, Ti,iJ 
\ernv világhírű regényét formálta üimrl 
ulo’e-rhetetlen művészettel n francia r 1 
mont. A húrom lánglelkü magyar hőssel 
együtt érezzük nagyszerű életük, küzdc’l 
meik, izgalmas napjait. Nem tudjuk mi] 
csodáljunk a filmen inkább, a francia mű] 
vészel tökéletességét, avagy az idegíesáj 
íneuekülési és hujdosási jeleneteket, J 
iilmtechnika legbravurosab>> teljesiiméJ 
nyeif. Sándor Mátyás társai Báthory! 
Szathmáry és az intrikus Sárkány és To-| 
iontól Simon mcgelcnencdnek elötlflnlJ 
nawonta a fél 5, 6. %8 és fél J0 órai e!ő-| 
adásokon. Az utolérhetetlen .kuérözCTétl 
Fricsay katonai zenekara szolgáltatja. I

* Robinzonok — az Urániában, A ma.l 
gúnyos sziget elhagyott lakója — inindenl 
idők legérdekesebb témája. Az Óceán ha
jótöröttje, messze minden cmbcrlakta táJ 
jóktól, olyan különleges fészket rak a ma
gányban, hogy — bizony sokszor oda ki- 
\ .ínkozunk az élet keserűségéből mi ma
gunk is. Ilyen hajótörött regényét nyújtja 
:iz Uránia uj filmje, amely páratlan sikert 
aratott az üilnepek-zn. Ennek a filmnek a 
Robinsonja' fiatal úri ember, aki azonban 
nincsen egyedül a szigeten; társa akadt 

egy szép fiatal leány, egy másik hajé 
törölt. A iilm Tcndkivül érdekes, ugy hogy 
az Uránia naponként négy előadásban 
mulatja be: 4, %6, %8 és ’/ilO órakor.

* Mi a karácsonyi szenzáció? Az eskü- 
léri Helikon nagv ariistafilmje, A cirkusz 
fanomén, amelynek főszerepeit L. Alber- 
tini, a világhírű olasz artista és egy meg
lepően okos csimpánz játsszák. Az életv© 
szélyes produkciók és fényes látványossá* 
gok végtelen sorozatát tartalmazza ez a: 
attrakció, amelyet egy kacagtató Bigorno- 
’burleszk. előz meg. Az előadások vasár
napon és hétfőn Va4, 5, %7, 8 és JÍ10. 
órakor, keddtől szombatig 4, %6, %8 éí 
9 órakor kezdődnek.

* A Renaissance-mozgó két; pompáé uj, 
attrakciója: A cirkuszfenomén Ludáno 
Albcrtiniv®] a főszerepben és „Nem mind 
vér, ami piros" című rendkívüli bájos és 
kacagtató svéd vígjáték, melynek a nép-'- 
szerű Gösta Eckmann a főszcreplőjfl, 
óriási sikert aratott a vasárnapi premi
eren. Az előadások %5 !és ^7 órakor 
kezdőditek.

* A fekete bohóc a dmé annak a nass- 
szabású cirkuszfilmnek, amelyet ma ma
tat be a Fővárosi Nagymozgó. Rendkívül 
izgalmas, fordulatos és meglepő trükkök- 
bem gazdag filanprodukció ez. amelynek 
főszerepét Soave Galloné, a bájos olasí 
művésznő játssza.

* A Mozgókép-Otthon TiairyRZ.i.háxn 
amerikai műsora: ..Ilyen az élet...l“ (6 
f«lv.) gyönyörű kiállítással, mesteri ren
dezéssel, művészi játékkal, érdekfesútó 
tartalommal, .Amerika legkiválóbb fii®' 
müve: „Az autokiráiy" (4 felv.) valósá
gos bizsuja a modem ikinemabográfiának, 
cselek in én yenek minden (képzeletet fdül- 
múló idegfes-zitő izgalmassága mellett 
szivihöl fakadó humorral van telítve Ós 
üdítő mint a napsugarai tavasz. (5, 7. 9)
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Black Diamonds — Mme LHuré. 
Sarkad! Aladár vendéRfelléptévei:

A f^ur (Bús Fekcte-Zerkovitz uj operet.je).__ 
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