
Budapest, 1920. szeptember 6 Egyes szám ára 1 korona

$(étjöi Jfapló
Szerkesztőság: Vili., RÖKK SZILÁRD-UTCA & 
Kiadóhivatal: VI, NAQYMEZÖ-UTCA 8. 8ZÁM.

X
XXX X X X X X

Befelezték a Tlsza-bünpörben a bizonyítási eljárást
A Tisza-bilnpSr harmincegyedik napja

K főtárgyalás megnyitása után
dr. Lévai, Dobó védője a bizonyítási el

járás kiegészítése tárgyában főbb kérést 
Jerjesrl elő, továbbá fentartja azon állás- 
sontiát a hatáskör kérdésében, hogy 
Dobó Istvánra vonatkozólag a polgári bi
tóság illetékes, amennyiben Tisza István 
neggyilkolása idejében Dobó már lesze
relt.

A hadit örvény szék dr. Lévai indítványát 
» bizonyítás kiegészítés iránt visszautasí
totta.

Dr. Lévai semmiségi panaszt jelent be.

X X X X X
Ezután néhány a bírósághoz érkezett 

^vél felolvasását rendeli el a tárgyalás- 
tezető.

Szikom Zoltán mátyásföldi lakos 1918 
október 29én és 31-én mátyásföldi laká
ján hosszasan tárgyalt Friedrich Istvánnal 
Is biztosan tudja, hogy 31-én délelőtt vele 
t mátyásföldi nemzeti tanácsról tanács
koztak.

Haeffner Zsigmond miniszteri osztály
tanácsos Friedricchel október 29-én, 30-án 
Is 31-én délelőtt Mátyásföldön együtt volt, 
H-én délben meglátogatta és vele együtt 
lőtt be egy óra után villamoson Pestre.

Hoffmann Károly mátyásföldi gyár
mozgató tudomása szcriníFriedrlch 29-én, 
10-án és 31-én délelőtt Mátyásföldön tar
tózkodott. Mihelyit megbízhatatlan em
bernek ismeri.

Dr. Bulissra Károly ügyvéd közli, hogy 
kid róla, hogy Friedrich 1918 decembere
ken Károlyinak és kormányának heves 
fllensége volt.

Dr. Seprényi Imre ügyvéd bizonyítani 
lész, hogy Friedrich mikor volt fenn 
1918 októberében a Károlyi-pártkörbcn. 
Október 28-án este látta Friedrichet a 
tártban utoljára. 30-án este Friedrich az 
Astoriában nem volt jelen.

Fejezzék be a bizonyítást
— kérik a védők

Dr. Littomericzku százados-hadbíró: Az 
ügyészség álláspontja az, hogy Friedrich 
lem szerepel vádlottként. Az ő bűnössége
tek teljes megvilágítása aiz ő illetékes bí
rósága elé tartozik. Itt a haditörvényszék 
fsak annyiban foglalkozott vele, amennyi
en a bűncselekmény elkövetése szem
pontjából az ő személyével foglalkozni 
tellett. Hogy történt-e felbujlás és kik cé
héről történt felhajtás, ugy hiszem, 
*iár az eddigi bizonyítás anyagában 
Igazolódott.

Dr. Török, Lengyei kirí, dr. Léyai 
fenzi a bizonyítás befejezését.

Mondada: Bejelenti, hogy a honvédelmi 
minisztertől ogy átinat érkezett a hadosz- 
lályhirősághoz. A jegyzőkönyvvezető fel- 
Hvasla Dinich Vidor nemzetgyűlési kép
viselőnek a már ismertetett átiratát, ame
lyet Friedrich István érdekében nyolcezer 
lláirással a nemzetgyűlés elé juttattak 
izwal, hogy a kormány rendelje el az olt 
megemlített negyven tanú kihallgatását.

Dr. Littomericzky százados-hadbíró: Itt 
Hüttner Sándor és a vádiratban névszerint 
hegnevezett vádlottak ellen folyik az el- 
lúrás. Indítványom az, hogy ez a bead
óiig egyszerűen az iratokhoz csatoltassék. 
A polgári eljárás keretébe tartozik e ta
hik kihallgatása.A beadványban a bíró
ságot igen súlyosan vádolják. A honvé
delmi miniszterhez feMerjeszitést intéztem, 
fogy azok, akik felelősségre vonhatók, 
felelősségre legyenek ponoa.

Dr. Török; A már kifejtett okoknál 
lógva ellentt c tanuk Uhallgatiiit,

ez 
be-

el-

Dr. Lengyel szintén ellenzi a beadvány- : kor a lövések ufón, a tett elkövetése után 
b&n megjelölt tanuk kihallgatását. A ha- ( kifelé szaladtunk a kis előszobán kcrcsz- 
ditörvényszék a tanuk beidézését mellőziA'ül, akkor hallottam még egy lövést. Ak- ' 

kor történt Dobó eldicsekedésc és a Hói- • 
Ittas voit-e Dobó? • náthtal való veszekedése. Horváth ugyan- j

Ezután Mondáin fölstólitia az orvos- ! j8 ‘“on,l,a- h°c.v ‘ PoRi^ n,em
szakértőket, fam UoneHiamk! Szakvélo-' •>»"<”" « oví' 16tt "»
ménvt arra vonatkozóig, vaiion Dobó; !*°,l'/ra * vonattozólas mondol »
a tett elkövetésekor Ittas állapotban volt-cI 1)^?; "4 ° 'h n“Omíam "el‘ 
vaun sem, utohára.

Dr. Reuter Kamill orvosszakértő: Az Littomericzku (Hüttnerhez): Van-e tu- 
itt elhangzott tanúvallomások semmi tá- | domása a főhadnagy urnák arról, hogy 
maszpontot nem nyújtottak arra, hogv j Dobó István lőtt volna. Szinte hihetetlen- 
Dobó olyan ittas állapotban let’ volna, 
amely az ő beszámíthatóságát bármi te
kintetben befolyásolná.

Dr.
kozik

Kluae Endre orvosszakértő csatla- 
társának szakvéleményéhez.

A vádlottak beszórni that ósága

Littomericzku ügyész kéri a vád- 
beszámi'hatőságára vonatkozó kór-

Dr. 
lottak 
h.ázi orvosi vélemények felolvasását. Dr. 
Török védő kéri, hogy a Hüttnerre vo
natkozó orvosi véleményt, tekintettel az 
abban szereplő és a peren kivül álló 
hozzátartozókra, a szakértők zárt tárgya- 
tűsön terjeszthessék 
szék ezt elrendeli és 
üritteti.

A zárt tárgyaláson 
vonatkozó kórházi 
mén vek olvastatnak 
vádlott ngv a bűncselekmény elkövetése 
idején, mint jelenleg is bÜMetőjoúttag be
számítható állapotban volt, illetve van.

A zárt tárgyalás után Stankovszku azt 
kérte, hogy a reá vonatkozó ismertetés 
is zárt tárgyaláson történjék. Kérését el
utasítják.

Dr. Reuter orvosszakértő az ügyész kér
désére és a KBTKV 114. §. d) pontjának 
ismertetése után kijelentette, hogy Sztany- 
kovszky beszámítható volt.

Klagc orvosszakértő Dobó állapotáról 
azt a következtetést vonja le, hegy nem 
vehető fel kellő alapossággal az sem 
mintha Dobó 1918 október 31-én a Tisza- 
gyilkosság idejében észbeli képességének 
birtokában nem lett volna s nem is szen
vedett olyan elmezavarban, amely beszá- 
mithatóságát kizárja, avagy csökkenti.

l)r .Littomericzy százados-hadbíró el
tekint a kórházi leletek részletes felolva
sásától, csak azt kéri konstatálni, hogy 
milyen eredménnyel végződtek a megfi
gyelések.

Mondada felobvastatja a kívánt részle
teket. köztük Dobónak beismerő vallo
mását. A kórházi vélemények a beszá- 
mitliatóság mellett szólnak. A Pesti Napló 
1918 október 31., november fi-iki számai
ból különböző részleteket ismertet.

elő. A haditörveny- 
a tárgyalótermet ki-

a Hüttner Sándorra 
orvosszakértői véle
tel, mely szerint a

nek tartom, hogv erről diskurzus ne tör
tént volna, hiszen bizonyára megbán yták- 
vetették a dolgot. Volt szóbeszéd róla? 

Hüttner: Volt.
Littomericzku:

lőtt?
Hüttner: Arról hallottam, hogy 
Dobó és H orvát h-Sanovics között
veszekedés lelt volna, mindegyik ma
gának vindikálta volna a halálos lö

vést.
Dr. Littomericzku: Még egv körülményt 

szeretnék tisztázni. Ugyancsak itteni val-

Arról is, hogy Dobó

előzményeit és a felbujtási. Csak egv kft 
hézagot látok. A legelső komplett összeáll 
tok. Ugyanis a legelső komplett összeáll 
litása a gyilkosoknak a Lovas-féle vívói 
teremben történt és tényleg az a társaséi 
volt ott, amelyik a következő nap dék 
után ián a merényletet végrehajtotta! 
Hiányzottak azonban onnan Kéri, Fényen 
Pogány, ezzel szemben jelen volt 
és Lengyel. 31-én délelőtt az Astoriába* 
a délutániak közül hiányzott Görtner és 
Pogány. Azt szeretném tudni, ki rendezU 

I azt, hogv ezek igy összekerüljenek.
Hüttner: A polgári eljárás során. jutoU 

l tudomásomra, hogv
Fényes Lászlónak kellett volna elnö

kölnie azon az értekezleten.
, Fényes nem jöhetett, erről küldött VágA 
I val üzenetet. Így lehet magyarázni, hogj 
ö nem volt olt.

Dr. Littomericzku: Csernyák azt mond 
ta önöknek: Ti fogjátok holnap eltenni 
láb alól Tiszát.

Hüttner: Hogv 
és hogv egyezett 
tudomásom. Ami 
tam. ;

Dr. Lengyel: Azt szertném iisztáztatnf 
hogv ez a tizes társaság hogyan kerül 
össze, azonkívül egyeseknek szerepéről < 
bűncselekmény végrehajtása előtti doS 
gokban, ha közvetlen vagy közvetett Irt 
domáswk van a vádlottaknak és ezt sajál 
érdekük kockáztat;’ *a 'nélkül megmond 
hatják. Jdcvonatkozóiag kérem a bizony* 
tás kiegészítését.

Az indítványt a haditörvényszék c’utai 
: sitotta.

Az elnök ezután a bizonyítási eljáród

a többivel mit csinál 
meg velük, arról nincl 
velem történt, elmond!

lomások és főleg Hüttner vallomása na- ; befejezettnek nyilvánítja és a tárgyalás 
gyón részletesen elmondják a gyilkosság i szerdán reggel kilenc óráig felfüggesztett*

Reálpolitikára
lép át a nemzetgyűlés

A bizonyítás kiegészítése

Mondada: Van-e valami indítvány a bi
zonyítás kiegészítése tárgyában?

I)r. ‘Littomericzku) Kázados-hadbifró 
néhány irat becsatolása után igy szólt: 
Van egv vagy két kérdésem a vádlottak
hoz. Azután befejezhetjük a bizonyító el
járást. Tegnapelőtt Sztanykovszky vád
lott az jelentette ki, hogv ő tud nyilat
kozni arról, mikor Dobó a Roheim-villá- 
ban lőtt. Kérem öt, ismételje meg idevo
natkozó vallomását, mert ez igen fontos 
a bizonyításra nézve.

Mondada (Sztanvkovsakyhozb Mondja 
ek hogv Dobó miiven magatartást tanú
sított 31-én a merénylet idején a szobá
ban?

Sztanykovszky: Amit mondtam, teljes 
egészében fentartom. Ismétlem, azt, hoyy 
Dob.) lőtt volna, nem láttam. Amiket elő
adtam. amit láttam, azt ugyanúgy fenn
tartom. Lőni nem láttam, azonban aml-

i

—■ A Hétfői Napló

Félévi tapogatózás után a közeljövő
ben határozott irányt vesz a nemzet
gyűlés munkája. Sorra fognak kerülni 
a legégetőbb problémák, amelyek eddig 
taktikai iskolázatlanság mialt marad
tak a háttérben. Ez okozta, hogy hosz- 
szu hónapokon át a pártvajudás tudott 
lekötni minden politikai energiát és 
ennek szerves folyományaként a kor
mány olyan mederben volt kénytelen 
foglalkoztatni a nemzetgyűlési, hogy a 
pártfrakciók külön kívánságai realizá
lódjanak. A párt egységének megóvása 
volt a cél és a törvényjavaslatok túl
nyomó részben ehhez a háziszükséglet
hez alkalmazkodtak. Egyedül a Bottlik- 
csoport képviselte azt a gondolatot, 
hogy a nemzetgyűlés minél előbb 
mondjon búcsút a negatív politikának 
és gyors iramban az alkotómunka felé 
kanyarodjék. Ennek a csoportnak a 
mozgalma most k"zdi érlelni gyümöl
csét. Ma-holnap leszorulnak a napi
rendről a tizedrangu kérdések és szer
ves egymásutánban jelentkeznek majd 
törvényjavaslatok formájában a kor- 
mányprogramm mindama pontjai, 
amelyek arra vannak hivatva, hogy 
reálpolitikai alkotásokkal 
zák meg az országot. X 
...................... X "

Elsősorban súlyos pénzügyi javas
latok kerülnek tető alá. Ezzel megte
remtődik az a bázis, amelyen fejlődés
képes kormányzat bont akozha tik ki 
kül- és belpolitikai vonatkozásban egy- 
aránk A cél: az államftnanciák mérle
gének egyensulybahozása. Ezen a té
ren nagy zökkenést oluyotl a; a körül-

XXX X X

ajándékoz- 
X 
X

X 
X

X 
X

tudósítójától. —

meny, hogy a gabonaexport megfiiií 
sült. Korányi Frigyes báró pénrtig .mii 
niszter, aki a gabonaexportra épilvlU 
fel programmját, most uj alapot kény 
leien keresni. Ezzel hónapokkal tojói 
dőlt el a pénzügyi konszolidáció lehet 
tősége és ma még nem lehet m.gjőí 
solni, vájjon ez a számítási hiba kikul, 
szöbölhető lesz-e anékül, hogy súlyát 
komplikációk ne következzenek bt 
pénzügyeinkben. A kormány érzi ezt i 
felelősséget és egész erejével diktál ia» 
mot a pénzügyminiszternek. Ezért tör 
lent az is, hogy a pénzügyminiszlei 
félbeszakította a kultuszminiszleri ja« 
vaslat tárgyalását. így fog történni a 
jövőben is: amint elkészül ez vagy az a 
pénzügyi javaslat, a nemzetgyűlés sm 
ronkivül fogja letárgyalni.

Reálpolitikaj célja van annak 
hogy y

a nemzetgyűlés belátható időn be
lül néni lart hosszabb szünetet

és a földbirtok reformnak szánja égési 
energiáját.

Több javaslattal lép a 
elé a belügyminiszter 
mán. Köztük

X
X
X.
X

is
nemzetgyűlés 
az ősz folya.

X
X
X

A belső konszoli-

X
X
X
x
dáció pilléreinek megtámadását célozz^ 
az a javaslat, amely

a csendőrség ?s rendőrség üjjyM 
kapcsolatosan

sWAtén az ősz folyamán tárgyalásra
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kerül. Jetentős reformok késiülnek a I ki hivatalból védőnek, már beadványt | ismer és készületlenül nem ugorhatnak 
vármegyei, továMiá a községi és tör-1 is intézett a törvényszékhez, amelyben be a védelem ellátására. 
venghatósági alkotmányos munka és közli, hogy a védelmet nem látja el. - --
közigazgatás mélyítésére és demokrati- Indokul azt hozza fel. hogy a prole- 
xálódására. Rengeteg szociális és társi; tárdiklalura idején őt kél ízben is le- 
dalmi vonatkozású feladat is v ír meg
oldásra. Ezek közül több kérdés még 
ebben az évben kerül a nemzetgyű
lés elé.

Az ttj politika irányvonalait BoIHtk 
Jőrseí dr. éppen ma fejtette ki Mező- 
esáton meg'artolt beezámoló’c^r n. 
ben. A többi körött a zsidókérdésről is 
nyilatkozott és uj utat jelű i meg 
ennek a porblémának szociális és gaz
dasági megoldására. Bszéde, amely 
csak holnap kerül a nyilvánosság elé, 
•• eddig beérkezett jelentés szerint az 
trróbi idők egyik legnagyobb politikai 
szén -' -b’ia.

Egyébként nz uj védők hétfőn dél
előtt szintén értekezletet tartanak és 
kísérletet tesznek orra, hogy a védelem 
ellátása, vagy megtagadása kérdésében 

“györiletü határozatot hozzanak.
A régi védők szintén megjelennek a 

hétfői főtárgyaláson és végre is n bírd-

A bécsi 
kcresztényszoclaiísldk mozgalma 

nz osztrák kommuriisia irányzat ellen
Bécs, szeptember 5.

(A MTI. magán jeelntése.) A bécsi 
kercsztényszocialista párttanács tegnap 
Weiskirchner képviselő elnöklete alatt 
gyűlést tartott, amelyen Seipel pro
fesszor nagy tetszéssel fogadott jelen
test adott elő az uj alkotmányról. Vita 
után egyhangúlag a következő határo
zatot fogadták el: A kereszlényszocia- 
lista párt az alkolmáuyozó nemzetgyű
lés Összeomlása óta nem szűnt meg 
azon fáradozni, hogy az államnak al
kotmányt adjon. A párttanács éppúgy J 
mint eddig, mosl is, azon az állás
ponton áll, hogy az alkotmányozó nem
zetgyűlés legfőbb kötelessége az, hogy 
az alkotmánnyal megadja az államnak 
tíz újjáépítéséhez szükséges alapot. Ha 
azonban a még rendelkezésre álló idő 
rövidségének hatása alatt bármely rész
ről kisérlel történnék oly rendelkezés
nek a törvényire való beleszórt a-óra. 
amely a nép és Bécs város javára ár
talmas — ha például a demokralizálás 
örve alatt az államrendőrséget koin- 
munizálni igyekeznék — ez esetben a 
keresztényszocialista párttanács fölszó-* 
lilja a bécsi keresztényszocialisla kép-; 
viselőket, hogy elvhez az alkotmányhoz I 
ne járuljanak hozzá. A lakosság akkor I 
majd meg tudja ítélni, hogy kit terhel 
X felelősség azért, amiért Ausztria nem 
élvezheti az alkotmány előnyeit.

A régi vÉtB ragnszkodnalc 
o népbiztosok védelméhez 
UJabb bonyodalmad a bünpttrben

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A népbiztosok bűn pőrében nehéz 
bonyodalmak keletkeztek a legutóbb 
felmerült incidens-bői kifolyólag, főképp 
amiatt, mert a bíróság uj védőket ren
delt ki. A régi védők vasárnap délelőtt 
értekezletet tartottak és ezen elhatá
roztak, hogy terjedelmes előterjesz
tésibe foglalják az ügyijén történt sérel
meket és azt dr. Stockcr Antal kúriai 
Ibiró főtárgyalási elnökhöz juttatják 
hétfőn reggelre. Azonnal megfogalmaz
tok az előterjesztést is. Ebben azzal ér
velnek, hogy az uj védők kirendelése 
nem volt törvényszerű. A Bp. 302. §-a 
szerint a védelem nem teljesítése, vagy a 
védőnek szándékos elmaradása, vagy 
eltávozása esetén a bíróság köteles lett 
volna a legrosszabb esetben a vádlotta
kat megkérdezni, hogy kívántak-e védőt 
választani. A régi védők az ügyvédi ka- • 
marénak intézkedéséi ideiglenes elégté
telnek tekintik és az az áláspontjuk, 
hogy a kamara döntése után

kötelességük és joguk is a to- 
! ábbi védői funkciókat telje

síteni.

Ar. újonnan kirendelt védők között 
különböző felfogás van a tekintetben, 
vájjon a védői tisztséget elfogadhat
ják-^ vagy nem. I)r. Hanta Károly, 

VAnlus Károly számára rendeltek I

lártóztatlák. lohotellenst . Idliát azt 
kívánni tőle, hogy védői tisztséget te1 

, jesil.-’en minden elfogultság nélkül. 
' Egyik-másik uj védő amiatt nggoda'- ....
maskodik, hagy a kél hónap ól a tartó ság fog dönteni abban a kérdésben, 
főtárgyaiéi hatalmas peranyagát ntrn hogy kik védjék a népbirtesoktt.

e hébert megkötik 
ág ©F©sx-S®3iigyeí fegyverszünetet

* !«ngyel hadsereg folytatja előnyomulását 
Sx^znegjfvsnháromexer orosz katonát internál
ták a némotak — A Fekete- engeri tartományok 

Wrange: tábornok birtokában vannak
Varsó, szeptember 5. , — Azoknak az önkénteseknek

(Lengyel távirati ügynökség.) Harc
téri jelentés szeptember 4-ről: Lovas
csapatainkat Seima—Suvalki—Augusz 
lova vidékén litván csapatok támadták 
meg, amelyek a bolsevikokkal együtt 
hadüzenet nélkül átlépték az úgyneve
zett Curzon-vonalat. Brest-Litovsk kör
nyékén a harmadik légi hadosztály a

a 
száma, akik a varsói csatában résztvel- 
lek, jóval meghaladja a 100.000-et.

Fezeknek egy részét a kiegészítésre szo
rult csapattestek felfrissítésére, másik 
részét pedig önálló zászlóaljak kialakí
tására használtuk fel. Az önkéntes csa
pattestek halálmegvető bátorságát és 
mindenekfölött kitűnő tűzi fegyelmét 

Czernavce melletti harcban ‘200 foglyot' ’T**??*
ejtett és néhány géppuskát zsákmá- ” c'" «««»• a. «.-

nyolt. Vlodava és Dubienka közölt az 
ellenség több helyen megtámadta állá
sainkat, hogy a Bugvonalal átléphess?. 
Az összes támadásokat az ellenség 
veszteségei mellett visszavertük. Lasco-v 
körüli harciban lovasságunk mintegy 
100 foglyot ejtett. Belz vidékén csapa
taink megtörték az vl'enség ellenlállá- 
sát és most előnyomulnak. Lcmberglől 
keletre makacs küzdelem után elfoglal
tuk Kraznev forgalmi gócpontot. Go o- 
gorilól Rohatinig és azontúl a Dnycsz- 
ler menién 
(MTI.)

helyi harcok folynak.

London, szertember 5. 
szil; rátáéiról a a budapesti 
utján.) Var-ói jelentés sze- 

ínvomulása lo- 
’oglalták. A lit- 

ki,

(A MTI. 
rádió-állomás 
cint a leng vet haderő 
vább tart és Suvalkit 
ván külügyminiszter jegyzéket adott 
amelyben a lengyeleknek litván területre 
nyomulása ellen tiltakozik és azt köve
teli, hogy ideiglenes demarkációs vonalat 
vonjanak meg. Másrészt a lengyelek ar
ról panaszkodnak, hogy bolsevista csa
patoknak litván területen tartózkodása 
vagy a litván kormány passzivitásának, 
vagy tehetetlenégének a következménye. 
A lengyel hivatalos jelentésből tisztán ki
tűnik, hogv a lengyeleknek litván terü
letre nyomulását áz a körülmény okozta, 
hogv litván területen a kelet-porosz ha
tár mentén uj bolsevista csapatok kon
centrálódnak.

A lengve^ külügyntlnlsxter 
a fegyversxünetröl

Páris, szeptember 5.

MTI. szikratávirata a budapesti(A
rádióálomás utján.) Varsói jelentés sze
rint Sapieha lengyel külügyminiszter 
kijelentette, hogy a jövő hétre várja az 
orosz-lengyel fegyverszünet megkötését. 
Lengyelország — mondotta a külügy
miniszter — nem fogad el semmiféle 
olyan lefegyverzési föltételt, amely nem 
kölcsönös és az előzetes békének a 
fegyverszünettel egyidejű megkötését 
kívánja. A lengyel delegátusok nem 
mennek kötött utasításokkal, azonban 
igyekeznek majd végleges helyzetet te
remteni. különösén a határkérdések 
tekintetében. Vilna kérdése a békealkn 
dozásokon kivitt esik és Riga ügyében 
külön tárgyalások folynak majd Litvá
niával.

HcElor tábornok 
a ían-jyal ttnkéntos 
h3dsu?egrÖl

Varsó, szeptember 5.
Haller tábornok a varsói csatában 

oly hősiesen s eredményesen harcoló 
lengyel önkéntes hadseregnek megszer
vezője a Gazda Poranna tudósilója 
előtt hadseregéről a következő nyilat- 
UozaUX tette:

részük katonaviselt ember és hogy 
igen sok leszerelt tiszt van köztük. 
Nemkülönben vitézül viselkedtek azok 
a fiatal 15—16 éves legények is, akik 
félrevezették a soruzóbizotlságokat, 
csakhogy katonának beállhassanak. Az 
önkéntes -hadsereg felszerelésének igen 
tekintélyes része közadakozásból került 
össze, annál is inkább, hogy a hadügy
minisztériumot a felszerelésnek előte
remtése csak részben terhelje. Győzel
münket azonban nein csekély részben 
a parasztság haazflas magatartásának 
köszönhetjük, akik különösen Plot 
környékén nagy szolgálatot tettek csa- 
paiarnkn.i .. !'iadalunk azért nem tesz 
elhizftkodotlú, mert jól tudjuk, hogy* 
a veszeaeieui meg nem mull el. (M.K.)

Wraftíjel Sábcrnon 
tér-hó Lírása
Páris, szeptember 5.

(A MTI. szikratávirata a budapesti 
rádióálomás utján.) Konstantinápolyi 
jelentés szerint a Fekete-tengeri tarto
mányok legnagyobb része, W rangéi tá
bornok birtokában van.

Német terUletra 
■xorDtott oroszok

Bécs, szeptember 5.
(A MTI. magánjelentése.) A Neues 

Wiener Tagblatt jelenti Varsóból: Var
sói jelentése szerint a német területre 
lépett oroszok száma 143.000, akik 
40.000 lovat hoztak magukkal.

Itt a cenzúra égy táviratunkat törölte

Entente hadátizHók 
a danxingi kikötőben

Berlin, szeptember 5.
MTI. szikratávirata a budapesti(a r~.............................. :

rádióállomás utján.) A Broom amerikai 
torpedóromboló befutott a danzigi ki- 
kötőbe. Ezidőszerint három francia, 
három angol és három amerikai hadi
hajó van a kikötőben.

Avnrescu mínisztereinök nyilatkozata 
ii cseh-roniHn barátságról

Páris, szeptember 5.
(Havas.) A Malin kijelenti, hogy 

Avurescu romiul miniszterelnök annak 
kijelentésére jogosította fel, hogy a bu
karesti tárgyalások pusztán eszmecse
rét képeznek Románia és Csehország 
érdekei felöl, mert a két ország szoros 
barátságban kíván élni. (MTI.) I

MOIGŐKÉP-OTTHOt!
I

ApjanulAv amerikai kelandor regényMralljiaz 6 felvonásban

Előkelő kiszolgálás
rí amerikai biuiesik 2 felvonásban

Előadások; 4, •/*. Vfi. 9'/< 
Pénztár, d.e. Vili—‘M-ig d, u. 3 órától

|

| Blaháni ünneplése 
A Ma^yaro seAgl Uiságlró/r 
lete tisete o beli tagiává valasttoita

— Hétfői Napló tudósítójától.

Az a rajongó ftzerelet, mely Blthá. 
I nét több mini ölven esztendeje körűi. 
, veszi, hetvenéves születésnapja aika[, 
mából színié nemzeti ünnepp.’ avató. 

■ döfi. Az ország társnő)Írnának vaine. 
java sietett a nR*y művésznő üdvözlő- 
•éra.

Vasárnap délelőtt a Fészek irók ét 
m (Készek körének küldöttsége ti zlcl- 
gett Vágó Béla vezetésé alatt fíi^ 
Lujzánál, hogy a magyar művészet 
képviselőinek meleg ragasz kodáával i 
soha cl nem múló s eret elével üdvö
zölje a hetvenedik születésnapja alkab 
mából.

Emilím a Magyarországi Újságírói 
Egyesületének négytagú küldöttség! 
kérésié föl a nagy művésznőt é/drÁti: 
Miksa elnök vezetésével. Márkus Mik-1 
üdvözlő beszédében értesítette Blaht 
Lujzát, hogy a Magyarországi l'jság 
irók Egyesülete, tekintettel azokra i 
soha el nem évülő érdemekre. molya 
két a művésznő a magyar ku'liurn tw 
jeszlésc körül kivivőit, egyhangú lelke, 
Sedésscl tiszteletbeli tagjául választotta

Az újságírók küldö'sége után .bn 
brits Zoltán igazgató vezetésével t 
Nemzeti Színház tagjai üdvözöltél 
Blaihánél. A küldöttséghez a müvésiri 
oly rengeteg tisztelője csatlakozott 
hogy a körüli ház nem tudta befő 
gadni az cm bértömeget s még az ulct 
is megtelt az éljenző sokaság-, al.

Az ünneplés a vasárnap rg.'-z nap 
ján tartóit. Küldöttséggel üdvözöltél 
Blal'.ánét az Országos Színmüve' ■' 
Akadémia s valamennyi sziné.sziskoli 
tanári kara és növendékei, a rendőr 
ség, amelyhez valamikor férje: bárt 
Splényi Ödön tartozott, számos társa 
dalmi és politikai egyesület s a kői 
élet minden kitűnősége.

Késő este volt már, mikor a helv'n 
éves művésznő, aki már életében ’e 
vonult a halhola!’aiségba, egye ii 
maradt kikásfln. Csak a virágok, i a 
lyekol él'balmozták, meséltek neki fia 
tal'*ágá-nnk fényes estéiről és a távú 
jövendőkről. melyek egyéniségének é. 
művészetének emlékét örökre megőrzi] 
az utókor szám ára ...

Itt a cenzúra egy cikkünket töröl*

Egyszerre láthatja 
halál hírnöke 

első és második részét 

aKertmoziban 
Előadások fii 9 és 10 órakor. Telefon: II-47 

^a^k,slEzerpoklon át 
Előadások fél 8 ét 9 árakor 

l■ll■■■ll■MIIII■■l|l||^■l■ IIIIJIilllL III! Rt Jl ~ 

B0HB0NIER MfWW
Esténként fél 8 órakor

Szomaházy, Szőllösi, Egyed Zoltán da 
rabjai, Kőváry Gyula játszik és konferál

□HABAR
II. rítzi: 8z«rancse fel! — Siertittss le 1

a ROYAL-APOLLŐBAM

előfiitö kályhára előjegyezhet minden vfi» 
kereskedésben is a FRANDOR ujdonsá 
gok házában, VI., Andrássu-ut 62. szám

MWNYPILLE
m. rH",
* FEKETE HUtSt

Omnlában!
Etóadásokkrzdele naponta 4, ti és 8 órakor 

Jegyek a srinháztpénztórnál és Bárónál kaphatókI



BT'OAPEST, szeptemtíct « ZZKTKO, JICTPEO

HÍREK
Az élet Salzburgban

|so Koron- • l«fldr*B*bb húsétól 

_ KitHldiitt tudósitónlctól. —

Snlrbmt. .mely junhutan mégetón- 
és unalmas volt, hangos M vnlám 

dn„, , reng-sUg sok idegentói, akiket 
Reinharl vendégjátéka csőditett ide. A 
burást engedélyek szigorú keze lese 
Xll június—julisuban alig volt idu- 

forgalom és csak augusztusban ja
vult a helyset, midőn a nyaralóhelyek 
kérelmére a tartományi hivatal előzi- 
kanyebben sdta a 'beutazas' ellg‘'’ 
jsivck-1. .Wo Salrburgbnn alig lehet 
..nbál kopni. A szállodák mind tele 
vannak, cink a Granrl Ilolel Európa 
v,n elzárva még most is.

Minden tömve van idegenekkel, főlt|, 
halárKéti bajorokkal és bécsiekkel, aki
iét Moissi vagy Hermann Bahr He- 
,ége csalogatott ide. A dóm előtt egy 
emelvényen helyezték el a 
ysnl>a«l ég a'alt- A 1’eKP'i -l’ 
Joronn folt, a legolcsóbb állóhely 50 
korona. Még a környékbeli ablakokat 
is bérbe adták igen nagy pénzen.

A Jederniann előadása alatt meg
eredt az eső, de ernyőt nem volt sza
bad kinyitni és a közönség a szitáló 
esőben halotti cesndben élvezte végig a 
lialáljelenelel. libhen a pillanatban 
megkondullak a dóm harangjai, az or
gonák zúgását keresztüHiarsogta Moissi 
hangja, a hatás leírhatatlan gyönyörű 

'oh . ,L .
Az előadás után a Bristolban és az 

ösl.rretehisciier Ilofban vált nagy 
.let Sokan felkeresték a 7'ronbr-t Is, 
altéi a legdrágább étel most is .10 ko
rona. A környék Is let- van még nya
ralókkal. Relchenhallban körülbelül 
10 000 ember nyaral. Az illeni játék
barlangot áthelyezték nerchesgadenlra, 
ahol szintén sok az idegen.

__ A feMílékl Siefnt István nap utó- 
tiangpi. A ruténföld konszolidációja -- 
n cehek szerint — örvendetesen Mlad 
előre, amit he is pregnánsan bizonyt 
többek között, hogv Beregszászban Scpsl 
Marion segédlelkészt Szcttt István nap
ján tartott szentbeszédjóért 4 cseh katona 
felmentésére elfogták és internáltak. Ha
jniéképpen elfogták Auer Károlv keres
kedőt és feleségét is. mert a csend"^ 
üldözése elől az Udvarukba menekülő 
masvarruhás leányokat befogadták.

— CoíiStantin gürög exkirály Vént- 
zeloz ellen. Conslantin görög exkirály 
fi Petit Párisién munkatársának interv- 
ml adóit. amelylK'n elhárít magúról: 
minden felelősségei a Vénizelosz ellen 
elkövetett merénylet ügyében, egyide
jűleg azonban hevesen vádolja a mi
niszterei ní'sköt. Sándor királyt — mon
dotta Constantán — nem a nép vá- 
’^zlotla meg és Venhelos közlkedvelt- 
s go is szemfényvesztés. Görögország
nak meg kell adni a szabadságot arra-, 
hogy akaratát kifejeritesse. (MTI).

— Az dső kcre’Btényszociallsta mun- 
kóskongrcMEua Zürichben. A múlt héten 
ült össze az olsö svájci keresztémyszocia* 
lista munkáskongresszus Zürichben Sclic- 
rcr szövetaégtanácsi képviselő elnökleté- 
'al, melyen a különböző munkásszerveze
tek 3<>0 kiküldöttje vett részt. A kongresz- 
wus legckvő határozatában a munkaidő 
tartamára vonatkozó svájci szövetségin- 
nácsi tőrvény elfogadását ajánlja figyel
mébe a lakosságnak. Magáévá tette to
vábbá a kongresszus a következő határo- 
wttt javaslatot: „A kongresszus energiku
san tiltakozik bármely lennetési eszköz- 
nak olyan értelmű szocializálása ellen, 
ahogyan azt a szocialista-kommunisták 
tervezik, egj’szervinind azonban ehitnsit 
minden olyan kapitalista gltdasági rend
szert, mely a nyerészkedésen alapszik. A 
keresztény szolidaritás alapján állva olyan 
gazdasági programmot fejt ki, amelynek 
sarkköve az egész népesség jóWte. Ewd 
kapcsolatosan követeli, hogy a közszük- 

■ ségleH cikkek árénak niegáünpitásúnál a 
'kőxősaég érdekért tartsák saem előli. Ki- 
’^huiáosnak tartja, hogy minden hivatási 
ft áÜtteon fel szervezeteket, vagy ha már 
wrmílhxak, nagyobhítsa meg őket, mert a 
kőajőiétre való törekvést érnél i.agylNHi 

egybegyűltek ezután megál- 
>»podlrt a washingtoni nonizetközi mun- 

httafejencMn eKogtataudó állás* 
ntáwie. ,(M«

- - - - - - - - - - =r-— akart ugráni egy v’illSftbskocsira, <ie 4 
lépcsőről lecsúszott és a kerekek alá kó4 
rült. A mentők kórházba akarták szállí
tani, de szánitás közben a mentőkocsibait 
meghalt.

— Baleset. A Ráday-utca 20. számú 
házban özvegy’ Steiner Mátyásnó 40 éves 
takarítónő takarítás közben a létráról 
leesett. Csonttörést szenvedett. A mentők 
súlyos sérülésekkel .szállították a Ró
kusba.

— Éjszakul MCurkáláAok. Az etmnlt 
éjszaka a Nefelejts-utea 49. számú ház 
előtt Lehoczky Frigyes 40 éves asztalost 
ismeretlen tettesek megszurkállák. A

diplo- életvesaéiyes állapotban szálli-
- - -. -s | tették a Rókusba. — Ugyancsak éjszaka

Lyauley tábornok is. Lucon oibornok vé- ( a simor-utca 8. wámu ház előtt Stees 
gezte a Notre Danié székesegyházban a , Fcrcnc 32 éves fuvarost ismeretlen tette* 
beszcntelést. (MTI.) sek megszurkálták. Stcer könnyebb sé-

— Leszerelik a híres páiisi óriás- j rüléseket szenvedett, a mentők lakásár^ 
kereket. Parisból jelentik, hogy az ' vitték, 
óriáskereket egy vállalko/x’xnak adt:í!k 
el. aki a vasrészekel az elpusztított te- _ . , , ,

& íiifflmeonsöácii
napig fog tartani. MTI.)

— Bécsi tüntetés az elszakított ország
részekért. Ma délelőtt a karinthiai nép
szavazási területek érdekélicn nagy tün
tetés volt, amelyen hatalmas néplömeg 
vett részt, közte karinthiai küldöttségek 
is. (MTI.)

— A Katonai Kaszinó rendkívüli köz
gyűlése. A Budapesti Tudományos- és 
kaszinó egylet f. é. szeptember 6-án d. u. 
4 órára a t.iszti kaszinó dísztermében 
rendkívüli közgyűlést hivott egybe, a 
melyre a Budapesten állomásozó összes 
tényleges tiszteket és n tiszti kaszinó volt 
rendos tagjait ineghivja.

— CsojHírtkiádRás az Ernst-inu- 
~ . Vasárnap nyílt meg az
Ernst-müzeum csoporlkiállitása Pente- 
lei Molnár és Gy. Sándor József kollek
cióval. Pentclei Molnár stílusa, rajz
és festőlechnikája csaknem páratlan a

—..... -................. ........... —ma magyar müvészeilren, csak szív és fan*
közölte, hogy a közoktatásügyi mini&sté- túzia hiányzik eböl a nagyszerű festű- 
rium 3 és fel millió frank hitelt adott a bői. A tudása, készsége, a munka bril- 
november 11-iki i" e:» méltó megünnep-| ];/> n< v/%110 nnmr onv<i<fi oiL'Zivf l.^rr oi*n.1 . 
lésére. Egyidejűleg közzé tették azt a ren- 1 
delkczést, hogy a Gambett® szivét tártál- ■ 
niazó urnát a Panbheonba kell átvinni. |

— ÁH'liánt? s — -_..D
MémetorJwAgbaw. A Münchener Nach-; 
rltíhten drezdai értesülése ■*•«-
Ivamatbnn vannak az általános mm- 
kíilcötetezel+ségre wnailkozó tárgvalá- ! 
sok, amellyel a német birodalom Szo
ndi gazdasági helyzetén akarnak se
gíteni és a békeszerződés gazdasági : 
floMlételcinek teljesítésiét igyekeznek le
hetővé fenni. (MTI.)

— ®ro*z»ország 5000 tokomat'vöt ren
delt mag külföldön. Berlinből jelentik 
a Magyar. Kurírnak; ’ ' '
Szovjcboresz.országba 
linbe küldött megbízottja a napokban a 
német lokomotivgyárosok szindikátusával 
szerződést kötött, amelyben 2000 lokomo- 
tivnak másfél éven beh'U való leszálítá- 
sára kírteezik magukat a német gyárosok. 
Hazájába való visszatérése közben Stock
holmban a svéd vasipar vezető embereivel 
ugyancsak 1000 mozdony elkészítésére 
kötött megállapodást s egy hírlapíró elölt 
ki jelen lel te, In-ny még 2(100 mozdonyt ké
szülitek Amerikából beszerezni.

— SM'WInlizálják a cseh iskolálurt. Prá
gából jelentik a Magyar Kurírnak: Az 
elmúlt hét elején Prágában és külváro
séiban a szociáldemokraták rendszeres 
gyűléseket tartottak, melyeken az iskolák 
szocializálása mellett foglaltak állást. 
Egyöntetűen elfogadták azt a határoza
tot, amely mindenekelőtt az összes isko- 
Iák államosítását, a díjtalan középiskolai 
tanítást követeti s kimondja, hogy sze
gény tanulók államköltségen tartandók cl. 
(W. K.)

A bárom akandlr.úv áflain régi kö
veidével a volt monarchia ellen. Stock
holmból jelenti a MTI, hogy a húrom: Párisban a délszláv kormánynál teendő 

SM— Ár»nVA»lA»Zn |.oy|ektjT javasolt a jugoszláv CStt-
pu tok link az 1913-iki határokig leendő 
visszavonása érdekében. Anglia és Fran
ciaország még nem válaszoltak. (MTI.) 

— Életunt nők. A Fehérvári-ut 16.
számú házlmn Schupp Katalin 17 éves 
takarítónő nyitvahagyla a gázcsapot. I 
Gúzmérg^zési szenvedett. A mentük a !

Itt a cenzura egy cikkünket törölte

— Szent István napja Éraekuj vá
róik Érsckujvárról jelentik, hogy Szent 
István napján a jegyzők, plébánosok 
és tanítók sorra járták a kereskedése
ket cs minden boltot bezárattak, hol
ott az ünnep megtartását a hatóság már 
előzőleg megtiltotta. Fáradozásuk 
eredményeképpen még a magyar szo
ciáldemokraták is nninkaszünetet tar
tottak. A plébániatemplomban Erhard 
Győző plébános ünneplés szentmisét 
tartott, amelyen magyar nemzeti dalo
kat énekeltek. Váradi káplán pedig 
magyar szent-beszédben türelemre és 
kitartásra intette a hívőket s figyelmez
tette őket, hogy a mostani helyzet nem 
fog sokáig tartani. Jellemző az ottani 
magyar lakosság úgyszólván fanatikus 
bátorságára, hogy nem féllek magyar 
istentiszteletet tartani, jóllehet a cseh 
fennhatóság megerősítésére odatelepitett 
csehek száma már a lakosság 40 száza
lékát közelíti meg.

— A francia köztársaság klkiáltásúvak 
évfordulója. Páriából jelentik: A köztár
saság kikiáltásának évfordulóját a lapok 
hosszabb cikkben ünnepük. Eredetileg a 
: agy nemzeti ünnepet erre a napra tér- 
\ érték, ir.uilbogv azonban összeesik az 
1870. évi összeomlás évfordulójával, az 
ünnepet november 11-re hia-lasztották, arra 
a napra, amelyen az 1918. évi fegyver
szüneti szerződést írták alá. Az 1870. évi 
szeptember 4-ének még élő hősei között 
főként Clemcnceaut, Anionint. Dubostot, 
Fretfcinetet, Patti Cambont, Pallaint és 
Ligeardot említik. A hivatalos Jav u-

az

házra ítélte. Htatidbloin és Björkman vol
tak a vezetői annak a svédbarát akció
nak, amely az Aland-szigeteknek Svédor
szághoz Mató csatolása érdekében agitált. 
Björkmant az Ítélet áJflásfZól is 
tóttá. (M. T. I.)

— Amette párlH érsek
Amcll® párisi bibornok-érsek 
szombaton délelőtt Párisban nagy gyász
ünnepség keretében ment végbe. Jelen 
voltak Millerand miniszterelnök, a c”.’ 
máciai kar tagjai, Petain tábornagy és

megfősz*

temetése, 
temetése

zeumhan.
i rvi 71-

ep méltó megünnep- | [jáns volta nagy anyagi sikert fog ered- 
zz. .!? ..a,! a_r.e,J" ményezni a művésznek, de hogy er-

kei: .'t.ii.aí kölcsiekben . . . abszolút művészei!- 
munk^iw^ítrfg ' “« <n!1ye” “ n ’*« ■ • ; talán

.. . i npin i« erripklt lí»it ol-i An-tori.

A rsntíörs&g nem eiwedl 
megnyitni a Revü 
Tűzveszélyesnek tarfii. .

—- ’Á Hétfői Napló tudósítójától. —
Színházi körökben szenzációt keltett al 

a néhány napja kipaitant hír, 
rendőrség intézkedése révén az 
szezonban- Budapestnek eggyel 
operett-színháza lesz.

Értesülésünk szerint a VI. 
rendőrkapitányság néhány nappal ezelőtt 
tűzrendészet! szempontból vizsgálatot tani 
tolt w> körzetébe eső színházakban, orfeta 
makiban és úgynevezett mutatványos hö> 
lyiségekben és ekkor azt a határozatot 
hozta, hogy a Szerecsen-ulcai Hcvün 
színháznak az idén szlnielőadások tar Iá 
sóra engedélyt nem ad, mert a színház kt< 
járata tűzveszély esetén nem nyújt elét 
menekülési lehetőséget a közönségnek.

Természetes, hogy a színház luLajdo* 
nosa azonnal felebbezett a rendőri hatál 
rozat ellen és most másodfokon kerül ek 
döntésre, hogy a színház kijárata miéd 
t ’zvcszélyesebb az idén, mint volt tavaly 
vagy tavaly előtt

Valószínű, hogy egy-két hetet késni főj 
így a Scala-szinház szezon kezdése, hl 
ugyan a másodfokú hatóság nem besa 
magáévá a kerületi rendőrkapitányság 
szinhúzkobzó határozfttót.

hogy a 
idei téM 

kevesebb

kerületi

• nem is érdekli Penleleit, aki Aineri- 
szerint fo- ' kaba keszul kolekciojaval. A másik 

' kiállító Gy. Sándor József. Ma dobutál 
■ az Ernst-múzeumban és debftje, remél* 
1 juk, sikert hoz a művésznek. Monu- 

mentális festményéi színekben, kompo- vigjátékának, amelyet kitűnő hírnév elő* 
, ziciókban értékesek. A kiállítást Ernszt meg. Hajdú József ebben a darabban lé| 

Lajos értékes gyűjteménye egészili ki, '” ...........................................
amelyben főképp művészek önarcké- j 
peit adja.

— Pénzlebélyegzés a rnténlakta Felvi
déken? Tudvalévőén az antant a rutén
lakta Felvidéket mindeddig nem adta oda 
véglegesen a cseheknek. Ebből kifolyóan 1 
a csehek az Útig folyótól keletre terjedő I 
vidéken az osztrák-magyar bankjegyeket i 
eddig nem bélyegezték le és nem is cse- | 
rétték be eseti bankjegyekre. A legutóbbi 1 
napokban azonban uj rendelet jelent meg, , 
mely a lakosságot arra kötelezi, hogy te J 
nőm bélyegzett osztrák-magyar bankje
gyeinek mennyiségét részletesen jelentse1 
be. A rendeletét minden indokolás nélkül 
bocsátották ki, amiből a lakosság azt kő- I 
vetkezteti, hogv l'ankjegylcbélyegzést i 
akarnak előkészíteni. (M. K.)

— Temetés. Vasárnap délelőtt félti-! 
zenkét órakor temették el nagy részvét 
mellett őtvegv Mann Arminnét a rákos
keresztúri sirkertben. A végső tisztessé-• 
gén a gyászoló rokonság és az elhunyt 
tisztelői jelentek meg. Az elhunytban 
Mann Hugó, a Hétfői Hírlap szerkesztője 
édesanyját gyászolja.

— Olaszország a délszláv csapatuk' 
viasza vonulását követeli. A Temps sze.' 
rint az olasz kormány Londonban ás

| *) Ml kettőn. Ez a kedves címe a Vigi
színház szombati újdonságának, Verneuí

Berlinből jelentik 
Lonwnosav tanár, 
nemrégiben Ber-

skandináv állam miniszteri értekezletén 
közös eljárásban állapodtak meg. amely- 
lye! nz. Ausztrin-Mugyarország elleni régi 
követeléseket érvényesítik majd az utód
államokkal szemben..

— Varga Jenő bolsevista népbÍ7.l4M 
megérkwtl IroMEormrágba. Kassáról, 
jetentiik. hogy a kacsul koinniunwlúk’ 
tevetet kapűvk Varga Jenőtől, a meg itokusba vitték. •— A Lujza-utca *38* I
szökőjt boteevista népbiztosból. rneiy- számú hátban Schuxirz Janka 35 éves 
ben Oroszországba vwk» megérkezésé- ■ varróni nagyobb mennyiségű uior- 
röl értesíti őket. (W. K.) : i™”- A menták a Hékusba

— Fe»yh*»r« m |mle*>-mWr ». u*' vl,l*k;..................................

fel először, mint a Vígszínház tagja.
* P. Márkus Emília a Magyar Sziiű 

házban a jövő bélen hétfőn, szerdái 
este, csütörtökön, pénteken, szombatod 
és vasárnap játssza el A névtelen 
szony-beli híres szerepét Jaciixclinefi 
Szerdán délután pedig A kis lord vaq 
műsoron. A délutáni előadások 3 órai 
kor kzedődnek és mérsékelt helyáru ak}

•• Minden este a Gigánygrófné kerii| 
színre a jövő héten is a Király-színi 
házban Várady Illyvel a ciniszerepbenn 
Szerdán délután a Pillangó fóhacÜ 
nagyot, holnap és jövő vasárnap déli 
után a János vitézi adják 3 órai kezt 
deltel mérsékelt helyárakkal.

*) Simonyi Mária és Gálért, Harsány^ 
PePheö és Ujj Kálmán tökéletes együtteső 
viszi diadalra estéről-eatére az amerikai 
Pierson nagyhatású, a közönséget minek 
végig feszült izgalomban tartó darabja^ 
moly a Belvárosi Színház jövő hét mindég 
estéjét dominálja.

♦) A Gyermektragédln Bajor Gizivej 
Pelheövel és Natánnyal szerdán délután 
hímét színre kerül a Belvárosi Színházt 
bán mérsékelt helyárak kai

*) Környey Bé>a e héten folytatja ven/ 
dégszereplését a Várost Színházban. 4 
Hermelines nő-ben Paltics ezredest jálsz< 
sza, akinek szerepét fényes sikerrel 
kreálta. Vifíh Manci és Palástiig Irén 
játsszák a női főszerepeket.

* Az Apolló-Kabaré megnyitó uj 
műsora minden eddigi estén zsúfolt 
hzáat vonzott, amiben úgy a műsor-* 
nak, mint a művészgárdának egyfor-t

, mán nagy része van. Berky Lilit, SzőU 
! lősi Rózsit, Sólyom Jankát, Haraszlyj 

Micit, Mihályi Vitesit, Faragó Sáriig 
Rózsahegyi Kálmánt, Virányit, Gózont,, 
Herceget, Újvárit, Sándort, MolnárU 
Szentiványit minden este sok taps juJ 
tál inasra.

*) Az Andrdssy-td! Színház oj tníhof
k'Mtff. Hel»<ingfori»i JelenWs szerint j — Halálos villamos balMef. Vasárnap rrtnak csatörtököá leM a bemittMója z 
Handblom MwrkenzMt és BjArkflNm pót-jdélután .Votptic János 81 éves üzemre, előre 1álhMól»tt nngy siker fogja jiimW 
gármastert a fl**n béeóság Mi hónapi fan- zető a VáczLul 48. számú bAz előli fej- uuuai KíuUlUllI Frigyos Jt’olíiK.sek um>4<
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Mert" c’wnü groteszk játékát, Drégely Gá
bor „Végkielégítés" cimii bohózatát, Sze
nes Béla kis bohózatát, melynek címe 
„Házasság Tündérországban", Zágon Ist
ván újszerű blüfíjét, -,A 
lier", továbbá egy egész 
tréfát és szólószámol.

As Intim
'Harsányt Rezső 
léptével minden 
idik.

* Szerencse
Cinabar első hetének állandóan zsúfolt 
házai jelezték azt a rendkívüli hatást, 
(amelyet a világ léggrandiózusabb cow- 
boy filmjének előadásai keltenek a 
imozilálogató közönség körében. A tü- 
«es temporamentuniu mexikóiak éleié- 
il)ő! kiragadott jelenetek kábulatos él- 
uményekbe ringatják a nézői. A második 
ítész, amelynek Szerencse fel ! Sze
rencse fel! a cime, megragadó sorozata 
lez arlislabravuroknak. Ezenkívül egy 
(pompás társadalmi dráma: a Madame 
johrisanléme szerepel a Royal Apolló e 
Iheti műsorán. Az előadások 4, 6 és 8 
tórakor kezdődnek. Jegyek Bárónál is 
^kaphatók.

• A Fekete halál. Az Aranypille 
harmadik részét játsszák e héten az 
Omniában és a Tivoliban. A harmadik 
résznek a Fekete halál a cime és ebben 
a részben a cselekmény PearI Whilet 
Jcülönönen szép művészi feladatok elé 
állította. Az izgalmasság, hir szerint, 
ebbcji a részben éri el tetőpontját. Az 
Omnia előadásai 4. 6 és 8 órakor, a 
Tivolié fél 5, fél 7 és fél 9 órakor kez
dődnek. Az Omnia jegyei Bárdnál is 
kaphatók.

í *) A Mozgókép Otthon nagy amerikai

száraz&rcu rm- 
sor mulatságos

Kaburé 
és Sugár 
este 7 %

remek műsora 
Teri vendégfel- 
órakor kezdö-

fel! Szerencse fel! A

műsora dominálja a főváros mozgókép , 
(újdonságait. Az „Aranvláz"-ban finom és . 
előkelő koncepciója mellett, az élei vi- 
Iharzó dübörgése vonul végig, acél és vér
iből sarjadt emberek küzdenek, bájos 
Asszonyok, édes gyermekek enyhítik, te
tszik kedvessé a milliót. A darab 5. és 6. 
(felvonása felejthetetlen, elképzelhetetlen 
szenzációkkal lep meg. Ugyancsak ame
rikai film gondoskodik n humorról. Az 
előkelő kiszolgálás — 2 felvonásos ame- 
Irikni imrleszk — száz meg annyi hóbor- 
Itos jelenettel; az ember tjzon töpreng, 
íbogvan lehet ezt megcsinálni?

♦) Rejtelmes házasság. — I^leklátó. 
KA Corsoban hétfőtől a magyar Star és a 
francia Gaiunont két nagv attrakciója, a 
Rejtelmes házasság a (Tizennegyedik II.) 
és a Léleklétó (5 felvonásos tragédia) 
versenyez egymással. A magyar darab fő- 
4zereplői Lolh Ila és Petroviah. Rendc- 
*ője a kitűnő Balogh Béla.

*) Az Uránia nj miisora mindennap 
‘If, egynegyed 8 és 9.15 órakor kezdődik.

*) Az Olympia uj műsorának főbb szá
mai a Sárga őrnvéJc cimü ötfelvonásos 
nagy dráma és Égy kényes pont cimü 
francia vígjáték, melyben a főszerepet 
Marcel Levesqnc, Páris legkedveltebb ké
mikusa játssza. Az előadások 4, három- 

' negyed 6, fél 8 és egynegyed 10 órakór 
'kezdődnek.

erélylelen MAC csatárok sorra elhibázták 
a kedvező gólhelyzeteket. A gólt a jobb- 
összekölő rugta.

UTSE—NSC 2:1 (1:0).. Osztályozó mér- 
kőzéskőzés.

BEFC—ETC 0:0. Osztályozó mérkőzés. 
A 33 ezzel « végső eredménnyel továbbra 
is rz első osztályban marad.

UTE—Vasasok 2:1 (1:0). Erős küzde
lem után győzőit az újpesti csapat saját 
pályáján a Vasas ellen. Az első gólt Schal- 
ler rugbi. Szünet után a második eredmé
nyes rugóst a jobbszélsö szerezte meg. 
Ezután a Vasasok támadlak; Rucskay 
révén azonban csak egy gólt értek el. A 
hgjobb játékos a mezőnyben Vogel I volt. 
' TTC—BEAC 1:1 (1:0). Egyenlő erejű 
csalitok mérkőzése. Az eredmény hű ki
fejezője a lefolyt játéknak. Az első gólt 
Hóban rúgta, a kie-genlilő gólt Erhardt 
rúgta.

Kerékpár- és motorverseny. A Kispesti 
Atlétikai Club vasárnap délután a Mille
náris-pályán kerékpár- és motorversenyt 
rendezett a következő eredményekkel. 
Grand prix. A leggyorsabb kerékpáros 
címért 500 ni. 1. Úhareczkq Ferenc; 2. 
Szécsényi. Kezdők versenye 1009 m. 1. 
Goldberger, Vasas. Hungária-dij 15 km. 
pontverseny. 1. Rusovszky 32 pont; 2. 
Vhareczky 15 pont. Szenior-verseny 1000 
m. 1. Grőfler. Pannőnia-dij 10.000 m, 1. 
Báró Llptliay Emil. Motorvezetéses tér
előny verseny 25 km. 1. Partos Gyula.

A MAFC Atlétika! viailftta. Jól sikerüli 
atlétikai viadalt rendezett a Műegyetemi 
AFC a Margitszigeten. A főbb eredménye
ket itt közöljük. 100 ni. II. o. 1. Csnthó 
11:8 mp; 2. Magyar; 3. Bakó. Sulydobás: 
1. Csejtey 12:90 m. 500 m. síkfutás: 1. 
Benedek 1:12 p; 2. Vogel. Magasugrás 1. 
Gáspár 164. Diszkoszdobás: 1. Csejtey 
40:67 m; 2. Oltay; 3. Ballagj. 5000 m. 
síkfutás: 1. Várady 10:25 p; 2. Lovass: 3. 
Steincr. 200 m. síkfutás: 1. Kazinczy 24 
mp; 2. Déván; 3. Vedák. 1000 m. síkfutás: 
1. Aledned 2:37 p; 2. Salamon. 4x100 m. 
síkfutás: 1. MAFC; 2. BEAC; 3. ESC. 
4\400 stafétafutás; 1. MTK. Távolugrás: 
1. Kittesik 6:49; 2. Komlős 6:49. 200 m. 
gátfutás: l.Szluka 27:8 mp.

közsazdasAg
a

Miért emelIxetínGk
Déli Vasút részvények?
Az osztrák kormány Déli 
Vasul részvényekkel fisét 
az otauzoknak a Német- 
országban lefoglalt dara

bok sorsa
A tőzsdei hét kimagasló szenzációja 
Déli Vasút részvények példátlanul

néni.

Buíapesti ö$et® verseny
Negyedik nap

I. jutám: 1. Arany (Szalay); 2. Rafaela 
(Switzer); 3. Raca (No.vák).

Tót: 10:18, 15. 24.
II. futam: 1. Lonstic (Novák); 2. F. 

(Szalay); 3. Pallos (Kreipl).
Tűt: 10:57, 16, 13, 25.
III. 'futam: 1. Remenia (Switzer); 

Csillár (Scager); 3. Civil (Szalay).
Tót,: 10:27, 12, 11.
IV. futam: 1. Pro 

Pugrtalcány (Scager); 
lay).

Tót.: 12, 12, 18.
V. futam: l.Rotköpp 

(Novák); 3. Vikuska (Ryon).
Tót.: 10:19, 10, 10, 10.
V/. futam: 1. León (Sennyey); 2. Forgó

szél (Engl); 3; Pr. Douglas (Dózse).
Tót.: 10:18, 15, 17.
VII. futam: 1. Mtmosa (Cassohni); 2. 

Schmcdtcr (Novák); 3. Feldpost (Biró).
Tót.: 10:19, 14, 47.
Vili. futam: 1. Clematis—Grodek 

(Deutscli); 2. Iram—Rigó (gr. Sennyey); 
3. Almfrau—Lord Douglas (br. Soly- 
mossy).

Tót.: 10:28, 11, 10.

F.

2.

Patria (Swik);
2. Oberon (Sza-

2.

(CaTsol) ; 2. Rezső

A vasárnapi 
mérkőzések

MTK—Stmmerlng 4.1 (2:0). Első
jietko/i mérkőzéséi a Testgyakorlók az 
lŐszi idényben nagv. döntő fölénnyel nver- 
[lék meg. A kék-fehérek ismét uj összeál
lítású csapattal kísérleteztek, annely rész
iben bevált. Középfödözctet Senkcy ját- 
jszott. míg a balszárny Kiéin. Nagy voll. 
A védelem még nem n legjobb, a csatár
sor cHenben igen szépen játszott. A Sim- 
\mering fáradtan a szombati mérkőzéstől. 
Igen gyenge jálíkot produkál!. A gólokat 
■sorrendben igv rágták: 1. Diaun. 2. Orth. 
[3. Molnár. 4. Orth. A bécsiek gólját Duor- 
‘zsdk rúgta.
' FTC—Törekvés 4:1 (2:1). Végig óriás 
IFTC fölény Különösen « fedez-sor játszik 
(bravúrosan: Illum. Szabó és Opttz. A csa
társorban Pólya és Nikolsburger. ATSE- 
ben a két hátvéd: Horváth és Siegl ját
szott elfogadhatóan, a csatársor egyetlen 
jó embere Vrik voll. A mérkőzés első gól- 
iját Úrik rngt;'. majd az FTC kiegyenlítő 
tfúljút Potya beadásából Kertész fejeli, 
ö lövi egy perccel rá a második gólt is. 
Szünet után a TSE teljesen összeroppant. 
Iá további gólokat Nikolsburger ét Potya 
Hlgtn-

I BTO-VII. KSC 1:0 (0:8). Mull heti 
után nagyon gyengén játszott az 

iujdonsüh ehőosztályu csapéit. A RTC ál- 
laxidó fölény. A gók Pác rúgta.
[ja KTVE-MAC (0*1. As

931. rósxe:
0 FEKETE HÁLÁL 
a TIVOLIBAN !

Előadások: J^5, J^7 is ^9 órakor |

Ü r v ® r á s 8
Tauszik I». ús Társa bizományi és Br.állitási 
vállalat VI., Gyár-utca 1. sz. n. irodrtjábnu, 
kir. k-JzjegyaC jelenlátóben nyilvános árverósra 
kcrUlnek háftAn, o hó G in reggel 9 órától egóoz 
aMipi'H át folytatólag a hó 8-án, KioaRszony nap
ján déli 8 órái< n/. ö,-szi-8 raktárakból nem ren
dezeti inróBár.ok: Empire 63 más liálók, úri 
szobák, sji«<>1 bérearniturák, sziffiyut porceliá- 
nok ó« rétisófek, vitrinek, porzsasxőnyeffek, 
gobelinek és lilmró-ek, cisöratigit n.i:-al ezer- 
kczctúl és más zongorák, remek páazszoltró- 
nyek, tizennyolc-- húsz. lóerős Bonz-molor, 
eidstlárayak, ékszornk, hatalmas kóptár 
legnevesebb mesterektől, u. ni. llottmann-
Muuirt, Béli-VüröB, Mlhalovite. Magyar-Man- 
cheiracr, Katoas N., l’Alllk, Geller, Relnhardt 
Innocent, Pcske utl>.

Nemzeti Royal Orfeum
VH. Erssibet-Mrut 31 Kezdete fél 8 órakor Telefon: József 121-68 J

Mnyas magnyitó műtor 
idJClÁtHarmaili-Zerkovitzoperettje) én 
vMgktrü wiete-eMrakftokhUéptt,

a
álló nagy áremelkedése volt. Budapes
ten, Becsben és Berlinben, sőt ellen
őrizhetetlen hírek szerint Parisban is 
emelkedett a részvény árfolyama. A 
részvény emelkedésének oka a kül
földi valuták áremelkedése, másik oka 
az állítólagos olasz vásárlások, amelyet 
a bécsi Kóla cég bonyolít le. Az olasz 
vételeket Budapestre érkezett bécsi 
pénzemberek 80—100.000 darabra te
szik. Az olaszok — tőzsdei hírek sze
rint — a franciákat szemben akarják 
biztosítani majoritásukat, ez azonban 
nem valószínű, mert hiszen a franciák 
a prioritások birtokosai, tehát minden
képen őket illeti a döntő szó. Bármi
képen is alakuljon azonban a Déli 
Vasúinál a majoritás kérdése, az egé
szen kétségtelen, hogy az olaszoknak is 
irányitó szavuknak kell, hogy legyen a 
Déli Vasút ügyeinek intézésében, mi
után a vonalak nagyobb része ma az 
ő területükön szalad végig. Az áremel
kedés okául egy másik hírforrás azt a 
nagyfontosságu körülményt jelöli meg, 
hogy az olasz és a német-osztrák kor
mány között megálapodás történt, 
amely szerint az Olaszország által szál
lított élelmicikkeket az osztrák kor
mány Déli Vasút részvényekkel fizet
heti. Állítólag emiatt az osztrák kor
mány részére egy tétel Déli Vasut- 
részvényt vásároltak és a Kóla cég 
ezeket a darabokat szállítja az olaszok
nak. Az mindenesetre lény, hogy az 
oalszoknak leszállított darabok a bécsi 
piacon valamelyes darabliíányt fognak 
okozni, ami ugyan ma még nem érez
hető, mert a Déli Vasúttársaságnak 
15.000 darab részvénye van és ha abbód 
80—100.000 darabot egy időre kivon
nak a forgalomból, még mindig marad 
elég.

A Déli Vasút haussenál kétségkívül 
még döntő jelentősége van a német 
kormány amaz intézkedésének, amely 
tulajdonképen a hausse-lavina megin
dítója volt. Az entente-nek fizetendő 
kártérítés és élelmiszerszállítás ellenér- 
tékeképen akkoriban egész sereg vas
úti kötvényt és részvényt foglalt le a 
német kormány és ezen internacionális 
értékek sorában szerepeltek többek kö
zölt a Dunagőzhajózási társaság, a 
Gyursopron—Ébenfurti vasút és a Déli 
Vasút papírjai is.

Budapesten egyelőre darabhiány 
nem érezhető, a legutolsó prolongálás
nál ugyan kezdetben 3—5 koronát is 
fizettek a konlreminőrök kölcsöndara- 
bokért, később azonban a k ont rém in 
kapott készpénzt.

Hogy mi lesz a részvényekkel, hogy 
2000 koronára emelkednek-e még, 
mint ahogyan azt a hausse-isták mond
ják, vagy pedig 300 koronára zuhan
nak, ahogyan a konlreminőrök sze
retnék, — nem lehet tudni. Tény az, 
hogy még ma is nagy tételekben vá
sárolják belföldi és külföldi számlára.

Kallós János.

Groszmunn AdLalf Budap&tcn. i I 
napokban érkezett Ima Grosriiumn Á('ou I 
külföldi Híjáról. Groszmann, h!r SZeri * I 
egy tekintélyes bécsi céggel együtt, H,ncl ' I 
nek a Déli Vasút hausse-han tekint^ I 
szere.|>e volt, nagy vételi . I
kapott külföldiek részéről búi; yas*t I 
részvények vételére.

Amerika 100 milliót ad Francia. I
országnak. Az Informáljon jelenti I
Newyorkból, hogy a 100 millió dollá! I 
ros francia kölcsönt megkötötték 
(MTI.)

Az őstermelő tőkeemelése, A Magyai 
Őstermelő Részvénytársaság f. évi szép, 
(ember 8-úra rendkívüli közgyűlést hívott 
egybe, az intézet alaptőkéjének 20 millió, 
ród 30 millió koronára való felemelése vé- 
gett. Az alaptőkefelemelést az intézet 
prograinmjálioz híven, a belterjes gazdái- 
kodáshoz szükséges tox’ábbi nagyarányú 
befektetés, leányvállalatainak nagyobb 
tőkeszükséglete, valamint az intézet nagy, 
arányú fejlődése indokolják. A kihocsá. 
fásokra kerülő részvénymennyiségből el
sősorban 25.000 darab fog a régi részvét 
nyeseknek 4:1 arányban elővételi jog d- 
mén felajánltatui, nüg a további 23.000 
darab átvételére egv külföldi pénzcsoport

A Magyar-Olasz Bank képviseletet lé
tesített Milanóban, amelv a Banca Gom- 
mercialc Italiana palotájában megkezdte 
működését. A képviselet vezetésével Gál. 
Ha Elemér cégvezető bízatott meg.

A Kiviéit tőkeemelése. A Magyar Ki
viteli és Behozatalai Rt. még augnszhu 
6-án megtartott rendkívüli közgyűléséi 
elhatározta alaptőkéjének egymillió koro
náról ötmillió koronára való felemelését 
A tőkeemelést — értesülésünk szerint - 
most viszik keresztül. A régi részvénye 
seknek 20G0 drb uj részvényt ajánlana! 
fel, még pedig minden részvény után I 
uj részvényt 1100 korona árfolyamon, i 
többi részvényeket az igazgatóság igei 
előnyösen elhelyezte. Az elővételi jq 
szeptember 1-től 15-ig gyakorolható.

A Forcsta részvénytársaság értesíti I 
részvényeseit, hogy az elővételi jog gya 
kodására kitűzött határidő f. évi szép 
tember 15-ig meghosszabbit látott. Lom 
bardfeltélclek a Magyar-Olasz Bank péna 
táránál tudhttók meg.

ftAViAC vendégjátéka -.Avészjel" c. amerikai, 
VJUllUa történetben és a fényes uj műsor. 
Blösdis kezdete negyed 8 órakor

Érzékeny és fájós
lábakra Készít
cipőket

Gerő Budapest IV., Kossuth Lajos-u. 4

Városliget Föocrasi Cirkusz Tgl. 55-55

Minden esti UnlfílitHPHt* a cirkusz tetejéről előadásban IlUlUlU9ruS a 2 méter mély égő 
vízmedencébe és a szenzációs szeptemberi 

uj műsor.

BRBLLIJlNST, g
horribilis

ftyÖngÁ'öt, aranyi 
— - 9 platinát, ezüstöt 
INGER éksxerh* 

Rottcnbiller-utca 2-1 
i Telefon József 52-64

krém 
szappan 
púder 
sampon 

Eau de cologne 
■ L’“,“hatók mindenüttI 

Erzsébet-kÖrut 56
a legjobb toiletteszerek. Kaphatók 
Készíti: Hunnia Gyógy tár, Erzséb

A vasárnapi szünet alatt a korona
’ 2.45 centinie-os kurzusénak hírére a dől- | 
, lár 2.50-ig, a márka 515-ig, a rubel 322-ig 
, javult. A részvénypiacon az Olasz-Magyar
■ Bankra 410—415 koronával is voltak ve

vők. Keresték még a Déli vasutat, amely I
• 995 —1000 között változott, azután a Neu- ' 

schloss-Lichtiget és a Hungária nui- 
trágyagyár részvényeit

Uj papirgyáralapitá»: tervek. A Ma- 
gyár Tőzsde értesülése szerint az Első 
Magyar Papíripar rt. és a Hangya is pa
pírgyár filnpitásának tervével foglalkonak.

Bankigazgató egy tőzsdei cégben. 
(A! Bondy és Tarján tőzsdebizományos 
cégbe Taubner Vilmos, az Angol-Magyar I Bwk MisuwMi* Moktai MAeMkI
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Hamis fogakat 
Briliiánsí 
Ékszert
Platinát 
Antik tárgyakat

Dísztárgyakat
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i Felelős szerkesztő:
SZOMAIIÁZY ISTVÁN

Társszerkesztök:
, Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS 
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