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Ketten vannak, de egy beszél. 
,Mi van veled drága mókusom? Nem 

akarsz kezet adni? Igy is jó. Persze, most 
büszke vagy, mert a falionvéclszöbor előtt a 
miniszter kezet fogott veled. Látod szentem, 
én nem voltam soha elbizakodott és ha elég 
okosnak tartpm is magam, túlzásba azért nem 
esem és kimondom-nyíltan, hogy a miniszter 
sokkal, de sokkal okosabb nálam, nemcsak 
azért, mert éles és sok esze van, de azért is, 
mert ő csak kezet adott neked, de én kézfő-
gót tartottam veled. iEz súlyos eset, miért egy 
életre szól. Ismerlek és mert ismerlek, tudom, 
liogy a kézfogás nem segített ki teljesen. Te 
a túlzott tel kötetlenségedben a banketten is 
részt szerettél volna venni, mert te mindenütt 
jelen akarsz lenni. Szerencse, hogy nem lehet-
tél jelen, mert a, legnagyobb zavarban lettél 
volna, hogy mtot is kell enni a papirosba 
göngyölt 1 ijba.máj/^szeletekjet. Enni , tudom, 
hogy tudsz. Csak gyakran az evés módját 
nem tudod ós azt sem, liogy kézzel szokás-e 
az ételt a szájba tenni, vagy evőeszközzel. 
Er re nem tanítottak meg otthon Csauba véren 
és még itt sem tanultad meg, hogy noha elég 
gyakran adod a zsurokat és a sok pénzbe 
kerülő estólyeket. Láttam, egy kicsit restel-
kedtél is, mert. ikebledct nem díszítette sem-
miféle kitüntetés. No de annál több szőrme, 
selyem, rájer , paradicsom és madár volt ra j -
tad. És az összes ékszerek, a családi éksze-
reid, hogy a lila festékről ne beszéljek. Szinte 
csodálom, liogy a kongregációs ülésen nem 
jelentél meg az ékszereiddel. Féltél, ugy-e, 
hogy ,a pesti páter majd klprédikálja a fény-
űzési hajlamaidat, mint ahogy kiprédikálta, 
hogy aki az egyik pesti újságot olvassa, an-
nak utána azonnal gyónni kell, nehogy elkár-
hozzék. Erre ugyan azt lehetne mondani: 
Felebarátom, szeresd az egyik újságot, ugy, 
mit a magamét, dohát a vendégjogot tisztelni 
illik, különösen lia a vendég tisztelendő is. 
Jó, jó tudom, hogy holnap a zongorakoncert-
re kívánkozol. Eredj csak lelkem, élvezz és 
kultiváld a magasabb zenét. Kimondott ked-
venced persze Chopin. Ö is ábrándos lélek 
volt, te is az vagy. Tudhatnád pedig, hogy 
„ábrándozás az élet megrontója." Igen, igen, 
te vagy a megtestesült ábrándozás, vagyis az 
én életem megrontója... 

— Időjárás. Éjjeli fagy és elvétve csa-
padék várható. 

SÜRGÖNYPROGNOZ/S: Éjjeli fagy, 
elvétve csapadék. 
— A király állapota. Bécsből jelentik 

őfelsége állapotáról a következő orvosi je-
lentést adták ma ki: Őfelségének az elmúlt 
Oszaka folyamán korlátozott, érzékeny, góc-
bánt,alom támadt a jobb tüdejében, egyéb-
ként változatlan hurutos tünet mellett. Reg-
®eli hőmérséklet '38, esti hőmérséklet 37.8. 
A szívműködés jó, a lélegzés egyformán nyu-
godt; étvágy csekélyebb. 

őfelsége az egész; napot ágyon kívül 
^l töt te . Estig dolgozott. Montenuovo herceg 
^udvarmesteren, a két főhadsegéden, báró 
Schiessl kabinetirodai igazgatón és Daruváry 
osztályfőnökön kiviil Frigyes főiherceg tá-

bornagyot háromnegyed órás kihallgatáson 
fogadta. 

— Az osztrák miniszterelnök Budape£Íen 
Budapestről telefonálja tudósitónk: Dr. Kör-
ber osztrák miniszterelnök 'hétfőn este fél-
tízkor titkára kíséretében Budapestre érke-
zett. A holnapi nap folyamán bemutatkozó 
látogatást tesz a magyar kormány tagjai-
nál, udvari méltóságoknál, valamint Magyar-
ország polgári és katonai vezető funkcioná-
riusainál. 

— Bethmsnn-Hollweg fi nagy főhadiszál-
láson. Berlinből táviratozzák: Bethmann-Holl-
vt'í'g birodalmi kancellár a nagy főihadiszál-
lásra utazott. 

— Uj szófial nagykövetünk. Bécsből je-
lentik: Gróf Tamovszky Ádám utódává, 
szófiai osztrák-magyar követnek gróf Szé-
cheny Lajost nevezték ki, aki Kairóban, az-
előtt pedig Belgrádban volt diplomáciai ügy-
vivő. 

— Összeírják a háztartások élelmiszer-
készletét. Az Országos Közélelmezési Hivatal 
leiratot intézett a hatósághoz, amelyben el-
rendelte a magánháztartásokban levő liszt, 
(buza, rozs), bab, lencse, borsó, cukor, sza-
lonna és zisirkészleteinek összeírását. A pol-
gármester azonnal intézkedett, hogy az ösz-
szeirást minél előbb megkezdjék. 

— Kramarz halálos Ítélete jogerős. Bécs-
ből jelentik: Dr. Kramarz cseh képviselő és 
társai büuipörében a landweh r-t örvényszék 
többnapos tárgyalás után elutasította a sem-
mi sógi panaszokat és a halálos ítéletet hely-
benhagyta. 

— Feiazeghy Ferenc távozása a kolozs-
vári üzletvezetőség éléről. Egészen váratlanul, 
szinte meglepetésszerűen történt tegnap dél-
előtt változás a MÁV. kolozsvári üzletveze-
tőjének személyében. A vasúti körökhöz 
közelálló beavatottak sem sejtették, hogy 
Felszeghy Ferenc üzletveztő visszavonul 
vezető pozíciójából és hogy utódja — habár 
csak ideiglenes is — már tegnap délelőtt 
átvegye a felelősségteljes és különösen a há-
borúban még bonyolultabbá vált üzletvezető-
ségi ügykör vezetését és irányítását. Tegnap 
délelőtt rmég Felszeghy Ferenc üzletvezető 
különböző intézkedéseket tett, kiadta rende-
letét az állomáson a miniszterelnök és a 
belügyminiszter elutazása esetén teendő in-
tézkedésekre vonatkozólag. Délelőtt 10 órá-
ig irodájában dolgozott és fogadta a napi je-
lentéseket előterjesztő tisztviselőket. Dél-
előtt 10 órakor megérkezett Bedöi Markos 
György, az üzletvezetői hatáskör ideiglenes 
betöltésére kiküldött főfelügyelő, aki átvette 
Felszeghy Ferenctől a hivatal vezetését. Az 
uj — egyelőre Ideiglenes — fönöks meg-
kerülve a tisztikar ceremoniális tisztelgését, 
üenifflé főfelügyelő kíséretében meglátogat-
ta az ügyosztályokat s ez alkalommal be-
mutatkozott a tisztikarnak. Az egyik kolozs-
vári újságíró fölkereste Bedői Markos 
Györgyöt, hogy kineveztetésének körülmé-
nyeiről éjs, program'mijáról nyilatkozatra 
kérje. 

— Küldetésemről csak annyit jelenthe-
tek ki, hogy szoros összefüggésben van 
Felszeghy Ferenc üzletvezető gyengélkedő 
egészségével, aki maga kérte, hogy hosszabb 
szabadságot adjanak neki, amig a háborít 
terheivel együttjáró kimerültségét kipihen-

heti. Csák erről van szó és semmi egyébről. 
Hogy a miniszter ur később mit fog hatá-
rozni 'személyemet illetőleg, az a jövő kér-
dése. Mindebből önként következik, hogy a 
másik kérdésre, .programmomra vonatkozó-
lag nem válaszolhatok. — Majd ha rendbe 
jövünk — talán. 

— Fölfüggesztett polgármester és főszol-
gabíró. Budapestről jelentik: Báró Kürthy Lajos 
az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke dr. 
Rezufia István verseci polgármestert és Fü-
löp Zoltán tiszafüredi főszolgabírót a közélel-
mezés körüli késedelmes eljárásuk miatt állá-
suktól fölfüggesztette. 

— A ftketehimlö ujabb gyógymódja. 
Pécsről jelentik: Dr. Bors László, a pécsi 
járványkórház orvosa jelentést tett a pécsi 
orvos-egyesületnek a feketéhimlő gyógyítása 
terén elért rendkívüli eredményről. Egy asz-
szonyon kiütött a fektehhnlő; az orvos fel-
vágta és bekente kenőcscsel. Az asszony 
állapota két nap miulva javult és öt nap múl-
va megmentettnek volt tekinthető. 

— Vesztegetési bünpör a fővárosban. 
Budapestöl jelentik: A budaipesti büntetőtör-
vényszék hétfőn nagyohbszabásn vesztegetési 
bűnügy tárgyalását kezdte meg. A vádlottak 
Erdődy Ignác nyugalmazott honvéd-főtörzs-
orvos, dr. Rédlich Alifréd vegyészmérnök, dr. 
Schmiedel Imre ügyvéd, dr. Winter Imre 
orvos, Gellért Ignác fővárosi tisztviselő, Gint-
ner fővárosi vendéglős, Leichtner Bernát-
bankigazgató, Windisch Sándor bankhivata '-
nok és egész csomó kereskedő, kereskedőse-
géd, hentes, órás, tej kereskedő, szállodás. A 
törvényszék az ügyész indí tványára zárt tár-
gyalást rendelt el. 

— A szabadkai fölfüggesztett főjegyző 
fegyelmije. Jelentettük, nogy báró Kürthy 
Lajos, a közélelmezési hivatal elnöke dr. Kri-
zse József szabadkai főjegyzőt állásától fel-
függesztette. Mintán a közélelmezési hivatal 
a fegyelmi vizsgálat elrendelésére nem illeté-
kes, dr. Krizse József a r r a kérte a belügymi-
nisztert, hogy a fegyelmi vizsgálatot rendelje 
el, mert érdekei azt kívánják, hogy az ügy 
minél gyorsabban tisztázódjék. A belügymi-
niszter dr. Krizse József ellen a fegyelmi 
vizsgálatot elrendelte. 

— A városi haiaszat fejlesztése. Répáiy 
Miklós országos halászati felügyelő távirati-
lag értesítette a polgármestert arról, hogy 
kedden délután a földmivelésügyi miniszté-
riumban a nemes pontyivadéknak az egész 
országban való szétosztása ügyében értekez-
letet tartanak. A polgármester Scultéty Sán-
dor főszámvevőt bizta meg, hogy az értekez-
leten az várost képviselje. A főszámvevő e 
célból hétfőn délután Budapestre utazott. 

— Fodor Ella moziszinésznö lett. Fodor 
Ella volt szegedi drámai színésznő, aki leg-
utóbb a nagyváradi színházihoz szerződött, — 
mint jelentettük, — a színigazgatóval támadt 
a f f é r j a miatt megvált a szinház kötelékéből. 
Fodor-Ella, mint most értesülünk, Berlinbe 
szerződött moziszinésznőnek. 

— Előadások a Balkánról. Temesvárról 
jelentik: A Temesvári Balkán Iroda a tél fo-
lyamán balkáni előadói ciklust szervez, a 
melyre a Balkán közgazdasági életének leg-
alaposabb ismerőit nyerte meg előadókul. Az 
első előadás december 2-án, vasárnap délután 
lesz, amely alkalommal dr. Bolhányi Kál-
mán, a Magyar Keleti Gazdasági Közipont 
igazgatója tart előadást a Balkán-export vi-
szonyairól. 

— Véletlenül elsült fegyver. Vasárnap dél 
után egy gajgony-akaipitányságbeli tanyán az 
istállóban beszélgetett Molnár István l>éres 
Kapás István 15 esztendős béressel. Molnár a 
kezében tartott egy vadász fegyvert, amely 
véletlenül elsült és a golyó Kapás István szí-


