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Bethlen István gröf a külpon- 
tlKáról és n MráWrdM 

Programmbosxáde 
Hódmezővásárhelyen

Horvátországban parasztlázadás van. I Horvátország
Több mint 3000 ember kezdte a |‘“?«d a lakosságnak elkeseredésére

vele egyrangu és nem hogy katonai

forrongást, amelyből lázadás és harc 
lett. Az egész mozgalmat Jugoszláviá
ban úgy akarták feltüntetni, mint va
lami kommunista puccsot. A parasz
tok parasztköztársaságot akarnak, Ír
ták az újságok és a parlamentben ezt 
mondotta Veznics miniszterelnök is. 
Pedig a horvátországi parasztlázadás 
korántsem kommunista jellegű, ha
nem a horvátok elszakadási törekvé
seire vezethető vissza. A horvát pa
rasztok letelték a kapát, a kaszát és 
a munkaszerszámot, fegyvert szerez
tek, géppuskákkal szerelték fel magu
kat és nyílt lázadásban törtek ki. mert 
el akarnak szakadni Jugoszláviától. A 
horvát parasztlázadás ügyében egyéb
ként Veznics miniszterelnök a parla
mentiben a következő jelentéseket ol
vasta fel:

A novoszelói és krizsevói vasútvo
nalon a lázadó parasztok megtámad
ták és kifosztották a vonatot. A láza
dók száma mintegy háromezer. Fel 
vannak szerelve puskákkal és három
négy gépfegyverrel. Összeköttetésben 
állanak egymással és a parasztköztár
saság kikiáltását követelik. A lázadás 
Szent-Iván-Zeleniben és a járásban 
tovább terjed. Kaszini községben a 
jegyzőt és bírót meggyilkolták. Belo- 
váTmoravec község elöljáróságát meg
támadták és elűzték. A színei járás
ban a lázadás egyre nagyobb mérve
ket ölt. Innen száz katonát és két 
gépfegyvert kérlek. Zagorjében és 
Máriaboronban kifosztották az üzlete
ket. A dubnicai járásban a lázadás 
egyre több és több 
Krizsevoinél hév 
tént a hatóság és 
községei rohammal
katonánk elesett, négy megsebesült.

Veznic miniszterelnök bejelentését 
a parlament nagy izgalommal hall
gatta. A horvát képviselők óriási lár
mában törtek ki a jelenlések halla
tára és szónokaik erősen támadták a 
kormány politikáját. Beszédükben az
zal vádolták meg a kormányt, hogy 
a Jugoszláv államban Horvátországot 
teljesen mellőzik. A horvát parasztság 
elkeseredésének is ez az oka, Szer
bia csak mostoha gyermekként kezeli 
Horvátországot. Horvátországban pél
dául az élelmiszer, ruházati és egyéb 
szükségleli cikkek sokkal drágábbak, 
mint a testvérállamban. A valularen- 
dezés már úgyis a végsőkig elkeserí
tette a horvát parasztokat, a termés
rendelet és a rekvirálások csak fokoz
ták ezt az állapotot, úgy hogy igazán 
nem lehet csodálkozni rajta, ha az el
szakadási mozgalom ilyen erős meg
nyilatkozásban tört ki.

A horvátországi újságok állandóan 
foglalkoznak a parasztság elégedetlen
kedéseivel. Azt írják, hogy u helyzetei 
a lehető legkomolyabban kell meg- 
WW Szerbia végre be, hogy.

| újabb okot szolgáltatnia.
Bécsből jelentik: Néhány bécsi lap 

azt Írja, hogy a horvát parasztok 
fegyveres felkelése négy kerületre ter
jed és a szerb hivatalnokok és rend
őrség ellen irányul. Horvátországban 
kihirdették az ostromállapotot. A kor

mány arra törekszik,
erővel nyomja el a lázadást, ami 
újabb összeütközéseket okozott. Lai- 
bachban a vasutasok általános sztráj
kot proklamáltak.

A bécsi szerb követség ezt a hirl 
cáfolja és kijelenti, hogy egyáltalában 
nem felel meg a lényeknek, hanem 
tendenciózus, torzított híresztelés.

A magyar politika 
közeledése a külföldhöz

— A Hétfőt Napló tudósítójától —
utóbbi időben suámos olyan ese-

községre terjed. 
«zoülközés tör- 

rlók között. A 
e loglalfru'k. Egy

Az
méaiy történt, amiből arra lehet követ
keztetni, hogy a magyar politika gyors 
közeledést keres a külföldhöz. A cél 
nyilvánvaló:

meg kell szűnnie Magyarország 
elszigeteltségének,

hogy bekövetkezzék az európai kon
certbe való beldkapcsolódás, ami első
sorban gazdasági téren nyitna uj per
spektívát. Erről a folyamatról egy ki
tünően tájékozott politikus ezt mon
dotta tudósiónknak:

— L^jelen'ékenyebb lépésnek azt 
tartom, hogy Magyarországot is 
meghívták a brüsszeli pénzügyi 
konferenciára. Kiküldőt leinknek al
kalmuk lesz arra, hogy beszámolja
nak az ország gazdasági helyzetéről 
s megtegyék előterjesztésüket a reor
ganizáció lehetővé té>telére. A kon
ferencia nemcsak arra keres módot, 
hogy a valutáris viszonyok rendezé
sével véget vessen a világszerte elha
rapódzott pénzanarchiának, hanem 
főleg a nyersanyagok kérdésében fog 
hozni nagyfontosságu határozatot. 
Ma az a helyzet, hogy az egvedül ex
portképes állam — az amerikai 
Egyesült Államok — nem képes pia
cot találni sem ipari termékeinek, 
sem nywsanyagfölösitegének, mer! 
nincs európai orstég, — s itt nem
csak n legyőzött államokra kell gon
dolni, hanem az ánlántbelíekre is — 
amelyik versenyre tudna kelni 
amerikai dollárral s ki tudná fizetni 
azoknak a cikkeknek az árát, ame
lyeket Amerika m® exportál,

— A nyugateurópai kikötök zsú
folva vannak amerikai hajórakomá
nyokkal, vevő azonban alig jelent
kezik. Pedig Európa nem néüikülöz- 
he'-i az Unió exportját, hisuen enél- 
kül egyik országban som tud lábra- 
kupnii az ipari termelés. A dollár 
oly -szédületes hau-sset ért el, hogy az 
Unió pénzének ezt a megsemmisítő 
fölényét csak az egész világ kézfogó. 
jóval lőhet ellensúlyozni. Ént a célt 
tűzte maga elé a brüsszeli konferen
cia s ez a háttér magyarázza meg 
annak a rendkívüli fontosságát, hogy 
Magyarország is szóhoz jut ennek a 
világproblémának a megbeszélésén*!!.

— Biztató kezdetnek látszik a ke-

blokkjuk révén a kereszténység in- 
lernacionáléjának segítségét kere
sik az ország érdekében, az agrárok 
viszont a tóid inlernacionale világ
szervezetét szeretnék feHhasználni az 
ország talpraállít ására. Most még 
nem lehet megmérni ennek a két 
mozgalomnak a súlyát, de minden
esetre helyes érzékre vall, hogy

a magyar politika a belföldi 
problémák mellett <? külföldi 

orientáció útjára lépett.

— Ennek a mentalitásnak a lét
rejöttében nagy érdeme van a Bott- 
lik-csoporlnak. Bottlik József dr. 
és elvbarátai sohasem titkolták azt 
B meggyőződésüket, hogy

csak akkor építhet szilárd ■ ala
pokra a magyar politika, ha 
harmóniái teremt a külfölddel.

— Ez a politika most kezdi érlelni 
a gyümölcsét, s miután a nemzet
gyűlés tagjainak többsége a legutóbb 
alakult két szervezet révén színién 
ezt a zászlót követi, a jövő sikerrel 
biz'at és megvan tf lehetősége annak, 
hogy a -kissreriteég, a popecselós he
lyébe nagyvonalú elgondolások lép
jenek. Csak igy remélhetjük a ma
gyar valuta javulását és olyan hely
zetnek a bekövetkezését, amikor az 
ország erőforrásai megkezdhetik ál
dásos munkájukat. Ehhez 
lesen

célszerűbb parlamenti 
volna szükséges.

formésze-

t akti ka

— Semmi célja annak, 
nemzetgyűlés numerus 
vitatkozzék, hiszen ez a javas) ma! 
egymagában is képes annak a ked
vező fordulatnak a lerontására, ami 
az európai népek gondolkodásában 
most van készülőben Magyarország
gal szemben.

Európai nívójú munkát végezzen 
a nemzet képviselete

s akkor méri földökkel közeledünk or. 
szagunk megmentéséhez*. 
Külpolitikai kérdések kerülnek szóba 

a kormánypárt holnap esti érWkezktfn 
s — mini értesülünk —- a keddi ülé
sen is a napirend előtt. Ezen h héten 
ül össze első Ízben a nemaetgyüUs kül

hogy a 
cktusirsról

__ Biztató kfZu(!<‘ieK imviiK a v.vv. - ------—j------
reszlényszocialisláknak és az cr<7rd-j ügyi bizottsága Andrásig Gyntn gról
rpAnak a mozgalma is, Az előbbiek elujöklésévels

Bethlen István gróf vasárnap mon
dotta el programmbeszédét Hódmező
vásárhely első kerületében, ahol ün- 
nepiesen fogadták. A többi közt a kö
vetkezőket mondotta:

— Helyzetünk kétségbeejtő. Lakos
ságunk 7 millióra apadt le, mert 
nemzetünk kétharmad része idegen 
uralom alatt nyög. Vagyonilag is 
tönkrementünk és elvesztettük drága 
és értékes területeinket, amelyekről 
szükségleteinket fedezni képesek vol
tunk. Ki vagyunk szolgáltatva szom
szédainknak és jaj nekünk, ha muki 
kartni merünk, vagyonilag és erkök 
csileg is lesülyedünk. Ahelyett, hogy 
magyar a magyarral kézenfogva töret 
kednék g hazát megmenteni, a ma* 
gyár irigységgel és gyülölséggel tekint 
a másik magyarra. Mindenki jogot 
követel, de kötelességet csak kevés 
akar teljesíteni.

— Egyenlőtlen a verseny köztünk 
és szomszédaink között. Két nép van' 
ma: győző és legyőzött. Az elsőnek 
minden joga megvan, a másiknak, 
csak kötelességei vannak. Határaink 
tárva-nyitva állnak ellenségeink szá
mára és fővárosunk egy napi járásra 
van az ellenséges földtől. Termésünk 
feleslege nem a miénk, sem hajózható 
folyóink. Még abba is beleavatkoznakf 
hogy ki legyen a király és hőseink 
felett ők Ítélkeznek. «

— Ha egyáltalán érdemes ebben al 
hazában élni, ez csak azért van, hogy 
gyermekeink és unokáink számára 
megteremtsük a lehetőségét annak, 
hogy újból kulturéletet folytassanak* 
Ez nem jelent mindjárt háborút, ez 
elsősorban a megbocsátás politikáját 
jelenti u9U a bel-, mint a külpolitikád 
bán. Elérkezett az ideje annak,, 
hogy a magyar osztályok közt a har* 
mánia helyreálljon. Elérkezett az 
ideje annak, hogy a kormány az ivari 
munkássággal szemben a megbocsátás 
politikájának útjára térjen és a rend' 
kívüli eszközüket, amelyeket még nem 
nélkülözhetünk, csak a bűnös és hibás 
emberek ellen alkalmazzák. Mert hg 

j látja az ipari munkásság, hogy ők épp 
olyan polgárai az országnak, mint a 
telülállók, akkor félre fogják tenni 
azokat a jelszavakat, amelyek minket 
szerencsétlenségbe döntöttek. Meg va
gyok győződve, hogy be fogják látói, 
hogy ebben az országban többé nem* 
utköziségei hirdetni nem lehet. Ne a 
polgárból legyen proletár, hanem a 
proletárt emeljük fel a polgárok közé.

— Jó külpolitikái 1 mm viszonyok 
közölt alig lehet csinálni. XXX 
XXX XX XXX XX

A kirátukérdésről vXl mondotta gróf 
Bethlen:

■— Amitf a külpolitikai orientáció vi- 
tágosahban n-esn áll előliünk és a belső 
konszolidáció előbbre nem halad, ad- 
dia nem naulhatunk a királukérdés el
intézéséhez sem. MAr pedig ennek a 

02 elintézése. az ország ér* 
dek<*«*n eóraöt. Eccr év óta Mag vár
ót urág királytág vaR és nem szabad 

' nekünk köetársasáaaa’ kísérlet ez nihilt*
(Itt a cenzora 17 sort törölt.) 

I I'é’.uléD evv órakor hAronnuái 
| **!« «rt»u a Vijrua akt «*»
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lasolókerüleíéueik polgársága Bethlen 
gróf tiíwteletére.

Bethlen gróf ellenjclöl'je. a Frled- 
p<ti-párii Deciky Láízlő, nem kapta 
meg a jelcléshe? szükséges ölszáz a.a- 
vazAlot k így Bethlen István grófot a 
jövő vaeérnaip egyhangú la fi fogják még- 
vála^ani képviselőnek.

plszrk egy Istenben. 
Hiszek *ffv
Hiszek ev,y lötenl örök IjazséSban. 
Hiszek ftf.tániadá.»ábun.

A lengyel tMMftsft) 
Start

Aa ozűssok ellr-merlh a Curson- 
vonalas Longyelország határiul

Béca, szeptember 19.
(A M. T. I. magán jelenté se) A Kur- 

jer Varsavszka jelenti: A lengyel kül
döttség elnöke szikralávirat utján kö
zölte a lengyel koriuiinynyal, hogy a 
lengyel küldöttség tegnap megérkezett 
Rigába. Mini a lapok jelentik az 
orosz küldöttséggel az első összejöve
tel valósz'lnüleg szombalon volt.

Béca, szeptember 19.
(X MT/. nmpánjelentése ) Az United Te- 

legraph jelenti: A língyd-orosz béketár
gyalások sorún inegkezdőctött a titkárok 
megbeszélése. Holnap találkoznak egy- 
már.sal Joffe és Damszki, a lengyel köb 
döttség vezetője. A tárgyalások valószí
nűleg hosszabb ideig turtanak. Mint az 1 
Vnitcd Telcgraph képviselője kilflnö for
rásból ért ősül, az oroszok hajlandók el
ismerni a Curzon-oonalat Lengyelország 
határául, azonban további engedményeket 
nem tesznek. Másrészt ragaszkodnak ah
hoz a kővel elésükhöz, hogy Oroszország 
szabad forgalomig léphessen Nyugateuró- 
pával. Orosz oldalról közük, hogy az 
oroszok be akarják engedni a sajtót a bé
ketárgyalások teljes üléseire.

Egy színésznőt Letar
tóztattak Szegeden 

Azzal vádolták, hogy szidta 
a magyarokat

— X Hétfőt Napló tudósilójútóL —

Magyar Távirati Iroda hivatalosan a 
kővetkezőket jelenti:

Sreged, szeptember 19. A szegedi AUam- 
rondtfraég szonihatoiz délelőtt az ügyész
ség megkeresésére lelartóztatta és at 
ügyészség fogházába szállította Deák Flóra 
színművésznőt, aki a múlt szezónban 
tagja volt a szegedi színtársulatnak. Vád 
ellene az, hogy nagyobb társaságban sú
lyosan sértő kifejezésekkel illette a ma
gyarságot.

Deák Flóra színésznő ne\e ismert a 
vidéki színészetben. Hosszú ideig Üt Bu
dapesten játszott, mnjd néhány éve vi» 
dékre került. Különösön Pozsonyban, 
Nagyváradon, Miskolcon, majd Szegeden 
szerepelt sikerrel. Az uj színigazgató. 
Palágyi Lajos szerződtette most megszer
vezel l szegedi táreulalához és a színésznő 
Pestre készült visszatérni. Visszatérése 
előtt az egyik szegedi káv<31iázban nagy 
társasággal volt együtt és ekkor valami 
aPérje támadt. Az átférnek botrányos 
folytatása lett. A botrány hevében a had
seregről és a tisztekről mondott — hír 
szerint — Bérlő kifejezéseket. Ennek nz 
eseménynek leit következménye elővétel- 
tetóse. majd letartóztatása.

púdé?8" 
av'kvít sampon 

Esti de cologne
a legjobb tollettewerek. Kaphatók mindenüttI 
Késilti: Hunnia Gyógytár, Erzsébet-körut 56^

brilliA^st,
horribilis &k:.xcrMz
áron vesz xK Rottettblüer-utca 24 

Telefon lózMf 52-Oí

{Korányi valóink hanyatlásáról
„Politikai ok ás elíensáaai machináció" _____ _ _

| jelont rendelet. li<«v a mris ; r«le „itAúzi^ terrdiben, hirdetése

I

Báró Korányi Frigyes magyar pénz- 
I ügymi.wszlor a Neue Freie Presse bu- 
(lapesti tudósítóija előtt a követ-kezű 

I nyilatkozatot tetté:
— Aini a tőkeemelésre vonatkozó 

rendeldet illeti, a pénzügyi kormány 
semmiféle korlátozást nem tervez. A 
pénzintézeteknek ezentúl is artkalmuk 
lest, mint eddig, hogy tőkéjüket szük
ségletük arányához képest simán emel
hessék.

— Ami az állami pénzbetétekre vo
natkozó rendelkezést illeti, címek szin
tén nincs semmiféle éle a pénzintézetek 
ellen. Egyszerűen arról van szó. hogv 
az cgves minisztériumok részéről he-

hirdetési tett közzé, hogy vigszirtiitó 
részvényeket óhajt vásárolni. Eedö dr 
munkatársunknak kijelentette, |lfl ' 
neki semmi résre sincs a Blu<menlhaí-

kai kötött adóegyezsegeket fölfüggeszti. . 8Ín<*8 azokkal összefüggésben. 
Á mininzier a következőkol vaiasiolta:

—■ Az egész csak forinaKlúis, mért I 
gytikorlaiilag ez 1918. november óla | 

. ugy nálunk, min: Ausztriájsau inór! 
1 megvan. El* a gyakorlat most a rf*h- j 
| delet törvényes formájába öitözlettett. i 
Egyébként mi. mihelyt osak lehetséges, 

i ennek a kérdéanek az ügyóben tár- 
‘gyalni fogunk Ausztriával.

— Hogyan magyarázza Excellen- 
ciád a magyar valuta állandó hanyat
lását? — kérdezte a tudÓAitó.

— Ezt elsősorban — felelte a mi- 
.........  ........   .. nászter — politikai okokra vezetem 

tett pénzek fölött ellenőrzést gyakorol- j vissza, másodsorban pedig ellenünk 
hassunk.................................................................. . ■ 1

A tudósító erre megk5rdei.'le a pénz- hanvatlásáiwk klemége áltttónos 
ügymi risztért, m’d jelent az a n*a meg- lenség.

irányuló machinációkra. A valuta
je-

Szmrecsányi a sajtóról, 
Haller a numerus claususról

Az Ébredő Magyarok nagygyűlése
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Vasárnap délelőtt 11 órakor nyitotta 
eg Szmrecsányi György, a nemzet

sz Ébredő Magvarok 
tér
kő-

nu
gyűlés alelnöke 
cnonstre-gvülését a Tatlersal elö'lli 
ségen. Megnyitó szavaiban többek 
zö't a következőket mondta

Amikor fellépett az Ébredő,_,T.............. Ma
gyarok milliónyi tömege, elkezdődött 
n konkolvhinlés a belföldön és külföl
dön. Minden személyes él nélkül meg 
kell ál kupi tanom, hogv nemcsak meg
felelő támogatásra nem találtunk a 
kormányban, hanem nagyfokú bizal
matlanság nyilvánult meg velünk szem
ben. Annál nagyobb örömünkre szol
gál. hogv a baialom tényezői között 
mégis vannak, akik a legmelegebb tá- 

'• mosatásban részesítenek minket. — 
Le.-;‘.'oiito!‘.aibib a sajtóra vonatkozó kö
vetelésünk. A sza<badsáffio2ok::t tisztel
jük* de nem tűrünk ebben az ország
ban más lapot, csak azl. amely keresz
tény és nemzeti célokat szolgál! Köve
teljük az Újságírói Kamara létesítését*

— Bejelentőm azt. hogv ar egész 
vonalon meí’szünlellük a d-ofenzhláb 
átlépünk az ofi'enzhá'ba. Egyéni ak
ciókba néni szabad bocsátkoznunk, de 
aki velünk szemben áll, azt le fogjuk 
hengerelni.

A beszéd után Haller István kultusz
miniszter programmot jelentő szónok
latban vázolta a, zsidókérdéssel szem
ben elfoglalt álláspont iát: — Egy vita 
folyik a Házban, amelyet én provokál
tam egv javaslattal. amely ellen fel-

ÓPIUM Refl^nv • kinal ór indus ópium
barlangok rejtélyeiből

MÉZKSHETOC 
vigtftsk
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Pénztár < e. ',«ft - y>l« g d. u. 3 órától

MOZGeOP-OTTHOM

Hogyan játszák ki a vendéglő
sök az fiiwsgáió Bizottságot 

Szigorúan tnefliüi’uiják a vÍMzaálésekst
— A Hétfői Napló tudósitójúió'. —
Az Árvizsgáld Bizottság a múlt hó 

élőjén és a múlt hó végén nagy razziát 
tartott, amelynek során jóformán vak- 
mennyi budapesti kávéház és étterem 
vezetését ellenőrizte. Különösen azt vizs
gálták, hogy n kávésok és vendéglősök 
betartják.e a kiszolgáltatott árukért meg
határozott árakat. A razziákon kőzet 
száz rendőr vett lészt nz Árvizsgáló Bj- 
zoltság rendészeti osztályának közremű
ködésével. Minden helyről elvitték a hó 
ekjén és a hó végén szereplő étlapokat 
is. Most megállapították, hogy igen sok 
helyen kiscbb-nayltobb rendetlenség tör
tént.

Körülbelül 200 vendéglőben, Hit tve 
kávéházban mindent a legnagyobb rend
ben találtak, W helyen kisebb szabály' 
talanságok történtek. Ezeket szigorúan 
figyelmeztetik a rendeletét pontos betar
tására. Nehány feltűnő árdrágító esetet 

| is megállapítottak. Ezeket a legrövidebb 
l í*t*» alatt átadják az uzsorabiróságnak. 
Két vendéglőben furfangos árdrágító

vonullak a zsidók és a zsidó magva- ,, ( 
rok. Azt mondották, a javaslatom sza- ' jfjó 
badsiigjogokat lesz tönkre. Hát igenis, ' 
én vallom és hirdetem, hogv egv or- ■ bűncselekményre jöttek rá. E helyeken 
szagban senkinek nem lohol arra sza- háromféle étlapot ’ ’ “ •• •’

i hódsága, hogv a nemzeti géniuszt meg- • 4* *'*" '
hamisítsa. Azt mondják* hogv ez a 1 
javaslat aníiliberálks. 1 
lettem. hogv szakitok azzal a liberó- i 
lizmuzsal. amely minket ide juttatott 
éj amely csak a Uberálizmtts cégére 
alatt űzött nemzet rablás és mérgezés 
volt.

— A szegény diákok segítségére föl-I 
hívom most a magyarság leghatalma-; 
sabb testületéö, az Ébredő Magyuro- 
k'P! Indítson akciót arra, hogy külföl-. 
dön és belföldön .negm/Hion minden j 
crzzcnij erre a célra. Egy esztendei 
munkával össze fogjak hozni azt a 
pénzt, amire szükségünk van. A ke
resztény ember me^y a maga utján. 
Aki ellenünk szegül, letiporjuk.

A beszéd után Szinrecsányi Györ.ay 
elnök klmbnd'tó, hogy a nagygyűlés az 
elnöiki konferencia .Alit követel a 
magyar ncmzet?“ című 25 pontból! 
álló határozati javaatát elfogadja és 
kihirdetne, hogy kedden délelőtt 11, 
órakoT fo$Ja átadni a kormánynak a I 
parlament épfíletMien ezt a határozati 
javaslalol. A Himnusz hangjaival fo-1 
jeződott be a nágygj-ütés, amelyen 
megjelent számos nemzcfl(gyftl&i kép
viselő, a postás és vasutas koreszlény 
.szervezetek és a főváros keresztény kő- j 
zöuségénrk nagy tömege.

— _ ---- r.t készítettek naponta.
• Az olcsó étlapot beszolgáltatták uz Ár- 
1 vizsgáló Bizottságnak, n drágábbat a

. a harmadik és 
■ u legdrágább étlapot pzdg olyan vadé- 
\ geknek adták, akiket agy ismertek, hogy 
' ezektől nem kell felni, feljelentést n m 
; tesznek. Az egyik ilyen vendéglős lV'eóer 
, Rudolf (Fehérvári.ut 4öi, a másik pedig 
| a Rákóczi-uton levő Ái/Es-szálló él- 
' terme. A Pallosban kétféle étlap készült.
• Az Átvizsgáló Bzot'.ság számára pél 
dánt a bo'j'.ipörkölt ára 18 koronás ár
ban szerepelt, a közönség étlapján ezt

• az éleit 34 koronával tűntették fel. A 
[torta ára ax egyik ét ap in 12 korona
volt, a közönségnek pedig M koronáért 
számították. A szilvásgombóc az Árvizs
gáló Bizottság étlapján « koronás áron 
szerepelt adagunk! ni. de a közönséggel 

| 14 koronát fizettettek. A Pallas-ctléi ni 
I tulajdonosai, Gál és Uram cég ellen 
ugyancsak árdrágító visszaélés büntette 
címén indítanak eljárást. Összesen 107 

j pesti vendéglős és kávés és 13 budai 
kávés ellen tettek feljelentést.

ák> hogv ez a w-.’.Qaio uizottsagnax, 
Élt óu beidén- i dí juttatták.

.. I.k.,.,: :11 Kgd.uyaub étlapot d:

Nem adják el a Vígszínházai 
Egy amerikai szInházvállalkOTiá 

pesti tárgyalása!
61 Hétfői Napló tudósitójátó) Egy 

itljságlbau is meg volt Írva és színház- 
körökben is elterjedt vasárnap az a 
hir. hogy Blumenthtd amerikai szín-' 
házvállalkozó tárgyalásokat folytai 
Faludiékkal és n Vigszíniiázat meg i 
akarja vásárolni. Az újságcikk is,' 
meg azok is. akik beszéltek erről a 
szenzációs sztttházvásórlásról, már a* 
adás-vétel feltételeit is tudták. A Vig- 
szinház tulajdonosvóltocása állítólag 
már csak altól függött, hogy Blumcn- 
(hal hajlandó-e a részvények árán le
iül külön 10 millió koronát fizetni 
Faludiéknak a játszási engedélyért?

A Hétfői Napló munkatársa érdek
lődőit a Vígszínház igazgatóságánál 
hogy mi felel meg a valóságnak az 
eladási hírekből, kérdezőskődésünkre 
a követkeix'i választ kaptuk:

— A Vígszínház eladásáról nincs 
szó. Blumenthal ur nagy érdeklő
déssel kereste fel a Vígszínházai, 
végignézett kél előadást is, aztán 
valójában tett ajánlatot arra, hogy

megveszi a színházat. Természete
sen bármennyire megtisztelőnek ta
láltuk is a népszerű amerikai szin- 
házvállalkozó érdeklőd’"él: azt vá
laszoltuk neki, hogy a Vígszínház 
nem eladó.
A Vígszínházát tehát nem adták 

oda Faludiék Blumenthal amerikai 
dollárfiirá'lynak. A tengereken túlról 
jött színházi vállalkozó azonban nem 
nyugodott bele Faludiék udvarias el
utasító válaszába, hanem a Hétfői 
Napló értesülése szerint most a többi 
pesti színházaknál próbálkozik. Blu- 

’ meulhal — ugy iát szik — dollárjain 
* mindenáron pesti színházat akar vá

sárolni. Mert még titok, hogy hol és 
kivel, de rövidesen kiderül, hogy a 
sikertelen vigszinházi kisérlel után hol 
próbált szerencsét Blumenlhul. Való- ■ 
sziinü, hogy Blmnen'hal uj tárgyalá
sai sem járnak majd sikerrel és egyet
len pesti színház sem vándorol ame
rikai kézibe, akármennyire 
dik a dollár árfolyama a 
dón.

Az Első Magyar 
farmgazdasági és 
Ipari részv.-társ.

a közeli napokban

megalakul I

•legyczven ré/wényt, mert nemcsak 
legjobb tök ebe fektető a, de. a kon
szolidációt is nagyon elöaegiti!

is cmelkc- 
pesti lőzs-

Felkereslük ez ügyben
dr. ügyvédet is, aki a szinház*-ásárlás 
hírével egyidősen egyik napilapban

Bedö Mór
r 
f

Készvények jegyezhetők az alapítási iro
dában, a postatakarékpénztárnál, vagy 
annak bármely fiókjánál. Alapítási 
iroda V, Deák Ferenc-u. 10, félem.
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HÍREK
Október hö eleién kerülnek 
Náray$yllMai>lM elé Sxvgcáan lasz a tAr^yalös
Tizenegy - a 5 vádlott

Szeded, szeptember 19.
A szegedi törvényszéknél működő 

Murkovich-'an&cs október első telében 
tárgyaljé Návay Lajos gyilkosainak 
hiinpörét. Még 1919 májusában tör
tént, hogy egy Budapestről elindult 
ugynevazett terror-vonal, amelynek egy 
Anocskai András nevű egyén volt a pa. 
rancsnoka, végigzsarollu és rabol a 
Hódmezővásárhelyi, Szentest, Makót 
és azon if címen .hogy az ellenforra
dalmai leverik, tizenegy embert végez
tek ki. A tizenegy kivégzett egyén 
Itözl volt Návay Lajos, a képviselőbe 
volt elnöke és ennek unokaöccse, Ná- 
imy Iván földeóki földbirtokos. A ti
zenegy gyilkosság ügyében negyven 
vádlott fii majd a vádlottak padján. 
Az. elsőrendű vádlottAnocskai Anrás, a 
terroristák parancsnoka. A vájható- 
lúgot Hubai} László dr. királyi ügyész 
képviseli, aki a vádindilvényt már el- 
teszi lett c.

Jugoszláviával 
megindul a köziéi 
Döntő értekezlet Szegeden — A tárgyalásodra Paíacsy 
Dénes honvédelmi államtitkár és Presziy Elemér, Pest 

vármegye főispánja is megérkezett

vágva, csak meghalni. Egyszerre < :ak kL 
gvullad »z elegáns táncpulota, fejvesztett 
Járma, kétségbeesés, menekülés... A ie- 
gvonc megmenti íla nienvnsszonvát, tiki 
frakkot hoz neki, hogy levethesse n n.h- 
ruhat. Es lángnyelvek piroslanuk körii- 
lötie és ö ott ül a tüztenger közepében, 
aki mint ember akar meghalni, mert el
hibázta nz életét .. .

Az Alkohol t a Főherceg Sándor utcai 
légi országháziban mulatiM be szeptern- 
btr 25-től október 3-ig. Az Invalidus ja
vára kerül színre Budapesten ez a szen
zációs ülni, anielybeu a híres Hanni 
Weisse jut hálás szerephez. A régi or
szágház kényelmes nézőterét egé-z Buda
pest közönsége fel fogja keresni, hogy az 
Alkohol-t végismé/Jiesíc. A jegyekért 
már most ostromolják a régi országházat, 
de a (»— 20 koronás heveket csak nz. elő
adások napján lehet megváltani. Az elő
adások mind a kilenc napon délután 1, 
6 és 8 ónakor kezdődnek.

— .1 Hétfői Napló tudósítóiéitól.

A hatéves súboru s az utána kovel- 
ke?jö ellenséges megszállás elzárta or
szágunkul a küll'öldd és szomszédos ál
lamokká’! való közlekedés.öl. /. legna
gyobb nöhézségek mellett leheléit az 
ország halárain túli í'orgahMat lebonyo. 
likiní, Jugoszláviával azonban egyál
talában nem. A nagy drágaság, külö
nösen az élelmiszerekben, egyik okál 
ebben leli. Mini örömmel érlcdilünk, 
vasárnap Jugoszláviával megindullak a 
lárg.yulások Szegeden u l'.nláráth pé' és 
közlekedés megkönnyiléscre s valószí
nű. hogy ewk u tárgyalások a legjobb 
eredménynyel végződnek. Isméi meg
nyílnak a határok Magyarország dol
gozni vágyó polgársága elölt s rövide
sen laláu a békebeli kereskedelmi vi
szonylatokat is heiyreáll'i'haljá'k. A sze
gedi tárgyalásokról a Magyar i'ásirati 
Iroda következő jelenlése számol be:

Szeged, szeptember 19.
Városszerte feszülj érdc’díidís- 

sel várják annak a főispánt ért •-

kezk-tnek az eredményé', amelyet 
dr. Aigncr Károly ’diolt össze a 
jugojszláviui hutáiátlépés és köz
lekedés túvjl.vában. Péulekcn dél
után két órakor a inaj-yar ható
ságok képviselői közül Preazly 
Elemér, Fest vármegye főfcpánju, 
érkezeit meg titkárja kíséretében. 
Kívüle Szegedre érkezett még Pa- 
tucsi Dénes honvédé'mi miniszteri 
álhiHiii kár b. Sxouibaton déluiúu 
négy' órakor előzetes rrickezlet 
volt a vasárnap megieentto propo- 
zielókra nézve. Az előzetes kun. 
ferendán dr. Algncr Kár;>iy fő. 
Ispán ehiükölt. A helyi hatósá
gok részéről jden volt a körlet- 
paruncsuokság képviselője is. A 
szerb zsupánok, értesülésünk sze
rint, mát t'jazegcden vanuuk és 
ma dé’emlt érkeznek a városba. 
A város az értekc.’rfet utón tizenöt

Hallói Ön azon tünőcUk.\t3(G^S3^3í^£^sS^^^^^^
AvV? j

I s

ltofjy későn, kelt?
- Ifiaxitan. rra l,e a megártott gyűlés óta MtlOitVUt intózkedé8ekröl Elmondja b-számolója 

v(J!/ Di'tivat' során, hogy a Lakáshivatal működése
körül szerzett szomorú tapasztalatait. 
Ezután az értekezlet oly érictóiíi javaslu- 

- .. . . tót fogadott el, hogy a menekültek lakás-
Lajos születésének ügyeinek élére erélyeskezfi kormánybiz- 

:a inából a Független- ! tos álliltassél;, akit munkájával n kalo- 
.Márin Valéria- | naság támogasson.

k (zarándokolt j
él

— A FÜj'geíknsépl Párt Kofesulh-'
finnepe. Kossuth Lajos szüielésének | ügyeinek é 
évfordtdójft ni,’ ” 1
ségi és 48-as Párt a 
utcai párlhelyiségbdl kizarúndokoit] — Keresik a newyorni bombame- 
Kossuth Lajos sírjához és ott inog- s rénylct tetteseit. A Neues Wiener Tag- 
haló ünnepség kévéiében koszorúi he- blatl-nnk jelentik Hágából: .4 nemnorkí 
lyczetl Kossuth sírjára. Már 10 óra főzsde előtti robbanásról a kővetkező 
előtt gyülekeztek a párttagok is kü 
löjíböaő fővárosi és vidéki küidőltsé- 
gek. 10 árukor indultak útnak. A ke- 
repesi-uli temetőben a Kossuth-mau
zóleum előtt ugyencsak nagy tömeg 
várakozóit az érkezőkre. Dr. Abrakául 
Dezső, a szegedi kormány miniszter
elnöke, tarlóit magasszárnyalásu em
lékbeszédet, melynek végeztével elhe
lyezte a mauzóleumra « Döggellenségl 
Párl nagy koszorúját-

— Októberben a g^nfi cr:ek«zt‘t. 
A Renter-ügynökség jelenti, hogy a gcutl 
értekezletet újabb megállapodás szerint 
október harmadik hetében tartják. Az 
értekezleten részt vesznek a német kép
viselők.

A gyárak tűzifát nem használhat
nak. A hivatalos lap mai szánta a kar- 
inúny rendeletét közli, amely a fővárosi 
ipari üzemeknek tüzelő szükségletük fe
dezésére megtiltja tűzifának használatát. 
Ezek az üzemek tűzifát csuk alágyújtós 
céljaira szerezhetnek be. Kivételnek e 
tiltó rendelet alól azok az Üzemek, ame
lyek kizárólag csak tűzifával dolgozhat
nak. A már jogszerűen megszerzett tü- 
zifakészlctek felhasználásúra ez a ren
delet nem vonatkozik.

— MuuicJőrs^mpé’Jző osztják rtt’aud 
liszlvisdő. Becsből jelentik, hogy Aub 
Jenőt, az cnzesfeldi állami iparmüv k 
igazgatóját ma a törvényszéken, ahol ki
hallgatás végett m^Kjclenl, letartóztat
ták. Aub bele von keverve a municó- 
csempészés ügyébe. A lőszert, amelvet 
lopott anyagból állítottak elö, ócska
vasnak, vagy géprósznek mondottók és 
csempész utón juttatták ki Lengyel- 
országba.

— Befagyott az Amundsen-expedí
ció. Noumból (Alaszka) jelentik, hogy ' tusból, 
a norvég Amundsen-expedíció hajója a 
szibériai parton, a Serge-foktól minlegv 
lmsz anffol mérlföl.inyire, befagynii. 
Amund&en remóH, hogy hű.K'ját rövide
sen artkbaddá teszi. Á köztós julhis 
30-dkárÖl kell. (M. T. 1.)

— A vaggonlnkők véleménye a Lakás
hivatalról. A vaggonlakók-, tömeg-,

'nyszer-, és kegyelcmiakásokb in sinv- 
odö menekültek sürgős hajlékba jutta
tása céljából értekezletet tarolt v sárn p 
dtluán 5 órakor a Gótyavárbm a Magyar 
Vaggonlakók testületé. Az értekezletet 
Nledermann Antal postnfőigazgató. elnök 
nyitotta meg. Elnöki megnyitó után 
VfÚós Imrq ügyvezető-igazgató számolt

I

Már
tagok és kü-; részleteket jelentik még: 

államíigyész megérkezel t

i

Palmer i'ő- 
Newycrkba, 

hogy sziönólye.scu vezesse a vizsgálatot. 
Az jSg.yes.iilt Államokban valamennyi 
tőzsdéi és pénzüg-. i központul rendőr- 
stg vagy katonaság őriá. Kanadában 
eWoglák a francia missziónak egyik 
volt alkalmazottját, aki néhány nappal 
erdött figyelmeztette neivyorld bará
tait, hagy szeptember 1(l-án délben ne 
tartózkodjanak a Wallstreeten. Egy 
másik hivatalos jelen'.és szerint a bom
bamerényletre óriási pokolgépe! hasz 
nállak, 
íivi súlyt kitevő vatódernbokal szedte! 
össze, 
slvceli 
száma 
T. I.)

— A
len a Fehérvárl-ut egyik 
iddogált Ncufeld Jenő és 
döggel meg 
elegyedett. A

I

amel.vliől már izázölveulont-

Netvyorkból jelentik: A wall- 
hombomerAnviel áhloztvlninak 
harminchétre emelkedett. (M.

korcsmeí politikus. A mull hé- 
................. “ vendéglőjében 

............... néhánV ven- 
a vendéglőssel politikába 

.... ......... vitatkozás csakhamar fele- 
lezeli térre siklott és Nettjeid Jenő szi

dalmazni kezdte n tiszteket. Azzal kér
kedett, hogy fl. mint tartalékos hadnagy 
soha többet fel nem varrná a csillagjait, 
mert meggyőződéses kommunista- Aztán 
a pogromról nyilatkozott, azt mondván, 
hogy attól nőni fél. mert ha pogromot 
rendeznének, akkor káprázatos gvorsa- 
sággal itt lenne Lenin rendet teremteni- 
Nenfeld Jenőről rögtön megállapították, 
hogy sohasem \olt tartalékos hadnagy, 
és különbé® is régebb ideje gyanú* kom
munista üzelmel miatt. Izgatás büntette 
és a hadsereg gynlázási címén most le
tartóztat lék.

- IJoyd George a KanPnev konflík- 
: A Vossischc Zeitung szerint a
Dolly Mail azt irja, hogy az angol par
tementet a legközelebbi napokban egy.

hívják, r.loyd George a parlamentben 
részletes 
Komé i '.•» 
tusról.

— Meű oldották az o’aszomxágl műn 
káskonflIlGuai. Bázelből táviratozzak: 
A Corriere delin Scra jelenti: Az olasz
országi munkáskonfliktust megoldották. 
Péntek estig Milanóban és Turinban 
negyven gyárat visszaadtak, amely kel 
eddig a munkások tartottuk megszállva. 
A többi üzemben Is folyik n munkások 
kivonulása.

- Az angol líüi’iaáíiy inc^s is* ^ál
latta Cork po’gáruiester állapotát. 
Baseliből jelentik: A Daily News köz
lése szerint a belügyminiszter intézke
désére orvosi bizottság járt Cork pol- 
gármesleruél a fogházban, hogy álla- 
polnrál tájékozódjék. Az orvosok vé
leményét közöllek Llov I George mi- 
uiszterelnökkíM. hír szerint azonban a 
kormány még nem gondol a po'gftr- 
niester szabadonbocsátására. (M. T. I.)

A tengeri-forgalom újabb szabályo
zása. A kormány a hivatalos lap vasár
napi számában megjelent rendelettel az 
uj termésű tengeri forgalmát újra sza
bályozza és a kényé; 
kozó hiány pótlására 
szükséges tengeri 
igénybe vételéi, 
az Árulóig:Imi 
volt tengeri mi 
közönséges fenj 
képest csöves ; 
uát, morzsolt < 
mit. A 
gasabb.

A 
zseiné, 
nehány 
többek 
polgári 
a gézeim 
mind lé 
rán pedig azt kiáltozt 
eljön unnak az ideje, 
a papokat csakugyan 
rendőrség izgatás büntette 
ellene eljárást és letartóztatta.

Bányásztuk Izpitójc. Flicr Márton 
szendehelyi lakos a nográdveröcci szén
bányászok közé furakodott s előttük a 
hadsereg ellen akart izgatni. Hamarosan 
mcgnesz.elték aknamunkáját és most le
tartóztatták.

Szinittíz- és fllmnjiícinságok

újra 
•.■magvakban mutat- 

elrendcli az erre 
éj úrpamennylség 

i. A besz IgálUtott tengerit 
! r>t. vr<-i :?t. Az igénybe, 
litermázsájáérl űzetnek: a 
ígeriért a szállítás ideiéhez 

‘állapotban 143—254 koro- 
áliapotban 210—300 koro- 

faj tengeri ára 15 koronával ma.

véresszáju Kiosónő. Molnár Jó- 
született Berfa'an Mária mosónő 
héttel ezelőtt '-kárának udvarán 
jelenlétiben dühösen k .'fakadt a 
osztály ellen, s űrt kiabálta, hogy 

’>< r urakat s a bitang papokat 
kelt gyilkolni. ' továbbiak so- 

■ta, hogy nemsokára 
. hogy az urakat és 

legyilkolják. A 
inién indított

felvilágosítást fog a(tei n 
•r bjctmegbizottal val1 ko-ftfk

Mozgófénykép előadások 
a régi országháziban

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Egy 
film járta be mostanában a világot és 
mindenütt szenzációs sikerrel mutatták be 
a nmzgófénvképszi’iházak. A film címe: 
Alkohol. Egv elhibázott élet re-génve |«e- | 
reg le a nézők előtt a mozivásznon. \ i 
víg. lump élet, az ital., a rossz társaság] 
lejtőre vitt egv embert, n-ki 
Aztán artisia leit, 
nőt. akiért u bűnt elkövette, 
zet ii^te, hajszolta 
Bori önbe került, 
médiások közé 
együtt, de azok .. ..
mert: iszákos. Megint az alkohol! Aztán 
gvors egymásután következnek a meg- J 
rázó képek: szökés a börtönből és az ül
döztetés. Meneküld® közben egy eleven, 
fényes táncterembe jut r rabnikás fe- 
gve’-c almi fiáié és íla szerehnesér'* ta
lál. Most már megnvngodotL nincs más'

Felesénül
sikkasztott, 
vette azt « 
De a vén 

embert ölt. 
vándor ko- 

g vermekével

tovább,
A félesége 
jut kis

elkergetik inagnklól.

(*) A Vígszínház, jövő szombaton fel
újítja a Diákéletet, a régibb jútékrend 
egyik legkedveltebb darabját . Katicát 
ezúttal Gombuszögi Ella fogja játszani, 
Luízot, a kémikus fökomornikot. Hajdu 
József.’ A fiatal fejedelmet a szerep 
kreólója, Tanay Frigyes adja.

Mari* d“l Carmen szombati be* 
luutalóju. Nagy érdeklődéssel várja a 
közönség a Magyar Színház szombati be
mutatóját, a Maria dél Carmen című spa
nyol tárgyú drámát, melynek izgalmas 
cselekményében a színház legjelesebb 
tagjai kaptak kiváló feladatokat. A darab 
mozgalmas jelenetei és festői kiállítása 
különös hálás szerepet ró a rendazöre, 
Vajda László igazgatóra- A bemutatóig 
P. Márkus Emília lép fel hétfőn •..■ordán 
és pénteken a Névtelen asszony-bau. ked
den és csütörtökön pedig a Kaméliás 
hőlggebon. Az illusztris művésznő minden 
egyes föllépése zsúfolt házak előtt törté
nik. Jövő vasárnap délután Hostand vi
lághírű remeke, a Sasfiók kerül szilire, 
ezúttal 250-cdszer a címszerepben annak 
zseniális kreálójával, Törzs Jenővel. Ez 
utóbbi előadás 3 órakor kezdődik c» 
mérsékelt hely áru.

(•) BI-Ba-Bu e főcím alatt, mely a' 
a francia Vitéz László világszerte ismert 
neve, négy egyfelvonásost mutat be legkö
zelebb a Belvárosi Színház. A heundalÓ 
ritka irodalmi és művészeti érdekesség
nek ígérkezik, már a darabok szerzőjá 
miatt is, mert a belső összefüggésük alap* 
ján egy csokorba fogott négy szatírát 
nem kisebb írók, mint Bernhard Shaw, 
Tristan Bemard, Arthur Schnitzler 
Karinthy Frigyes írták.

(*) A jövő héten minden e*le a nagy
sikerű Ulahi lány kerül színre a Kitálv- 
szinházban, a főszerepeket Péchy E.z.sj, 
Somogyi Nusi, Tóth Böske, Rátkai Már
ton. Iliász és Latabár játsszák.

(*) A Vámosi Színházban az operai 
műsor a Trubadúrral gazdagodott A jövő 
szombaton adják először, Oeskay Kor. 
néllal a címszerepben.

(*) A Politikumok dominálja a Belvá
rosi Színház jövő heti műsorát. A nagy
hatású amerikai darab főszerepeit Siino* 
nyi Mária, Gellert, Harsány!, Petheő, 
Ujj Kálmán és Nagy Margit játssza. 
Csütörtökön Schönhorr híres darabja, a 
Gycrmektragédia kerül azinro Bajor Gizi
vel, Petheövel és Matánnyal, vasárnap 
délután pedig a most felújított Terik® 
mérsékelt helyárakkaL

(*) Az AndráftSy-uil Szlnhiíx nj műso
rában. mely egy rendkívül bájos ki pa- 
rasztjelenettel. Nagy Andor I’clör*' cí
mű darabjával bővült, rendkívül *>>k 
taps és kacagás jutalmazza Mntúny An
talt és Bojda Jucit, akik a kis jelenet 
szerepeit játsszák, úgyszintén Kökény 
Ilona, llnsvay Rózsi, ftóross Géza. Bár
sony István. Kallós Gyula, Búnóczi Dezső, 
Ürmössy Anikó, Kállav Angéla. VVirth 
Sári és Titkos Hona alakításait Drégely 
Gábor, Karinthy Frigyes. Szenes Béla és 
Zágmi István darabjaiban, tréfáiban és 
u nagysikerű magánszámokbjn.

(»l Ár. Inthn-Kaharé pompás megnyitó, 
műsora már csak e bélen kerül színre. 
28-án teljes uj műsort mutat be a kitűnő 
művészgárda.

(*) Minden Jó. ha jó » vége és 
I csodaszanatőrium. E héten fejeződik 

he a Royul-Apolló eridei első kassz-i- 
íiara’bja, u Clnabar. A negyedik rész
nek Minden jó, Ita jó a vége a elme. 
Megelőzi ezt a müsortm ogy lélírnig 
harsányan megkncagtnló hárotnf?!- 
vonásos amerikai búrlesz’;. 4 csodt- 
stanafórium, amely kuln ’ jfiemja jninJ- 
ajl&ak a vktóni etemnek, sülivel «■
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■marikai burleszkeket megépítik. Az 
előadások 4, 6 és 8 órakor kezdődnek. 
Jegyek Bárdnúl is kaphatók.

(•) P. Mcnlchclli és OsSj Oawalda ntü. 
Részeiének jegyébeu fog sikert aratni a 
Corso mozgó hétfőn kezdődő műsora, 
líeniclielli, a buja szépségű olasz pri
madonna, a Gyönyörök kertje cimü 4 
Ifelvonásos müvésztragédia főszerepében, 
az utolérhetetlen tehetségű bájos Ossi 
Oswalda pedig az Oh, azok a kutyákl 
cimü frappáns vígjátékban fogják elra
gadtatni a közönséget.

(*) Az „Ópium" a Mozgókép-Otthon
ban. A kínai és indus opiumbarlangok 
életéből vett nagyszabású filmregény 
mellőzhet minden dicsérő jelzőt. Gyö
nyörű felvételei, érdekfeszitő tartalma 
Igazi nagy filmmé avatják. Megelőzőleg 
«gy pajkos-humoru vígjáték megy Mé- 
■eshetek címen 3 felvonásban. Előadá
sok: 4, s/<6, í/t8 és 9 után.

(•) Van, de nincs az Omniában.
Omniá’iwtn kezdődik meg e héten 

xBadalutja a Cinaharnak. Azok a sok 
ezren, akik nem jutottak jegyhez a 
Cinebar eddigii előaadásailioz, most az 
Omniában nézhetik meg a világ leg- 
bravurosabb cowboy-filmjét. Az első 
résznek Van, de nincs a cime. Megelőzi 
ezt a Kínai rém cimü bűnügyi rejtély. 
íAz előadások 4, 6 és 8 órakor kezdőd
nek. Jegyek Bárdnál is kaphatók.

(*) Monté Christo örököse a Tivoli
ban. Két fenomenális íiknattrakció 
tölti be e héten a Tivoli műsorát. Az 
felső A szenvedély cimü romantikus 
flhnijáték, amely orosz miliőben ját
szódik. A második Gróf Monté Christo 
örököse crmü kalandor történet, amely- 
nek főszerepét a kitűnő Lia Mara 
(játssza. Az előadások %5, Val és ^9 
órakor kezdődnek.

JUTK—FTC 1:0
•—■ ’A Hétfői Napló tudósítójától. — 

1 Ez a hat betű vasárnap délután ismét 
>öbb mint haranincezer főnyi közönséget 
.Vonzott az üllöbuü sporttelepre. A leg- 
juenzációsabb footbalLinérkőzésnek, a 
Didy a labdarúgás Derbyje. nagyon szép 
idő kedvezett és délután őt órakor, erre 
fez időre volt kitűzve a játék kezdete, a 
(tóglaalaku zöld gyeppályát körülölelő őt 
tribün és két lépcsős terrasz minden talp
alatnyi helye el volt foglalva és fej-fej, 
£ ellett, türelmetlenül várták a hátsó rá-

ds kapun kilépő kék-fehér és zöld»fehér 
játékosokat. Mikor Braun, az MTK jobb- 
szélső csatára, a népszerű Csibi megje
lent, hatalmas tapsvihar dördült feL Utána 
jöttek a többi játékosok, majd az FTC 
Csapatát üdvözölte a rajongó közönség 
(tüntető melegen.

Teljes csapattal állt fel mindkét együt
tes Fehéry Ákos biró síp jelzésére és meg
indult a játék. Az első pillanatban a zöld
fehéreknél a labda, majd a negyedik 
bércben Potya komért rúg, amelyet Orth 
fejessel ment. Ezután Kertész rúg az 
MTK háló mellé. Szabadrúgás a zöld
fehérek jajára és a 6-ik percben ismét 
korner Vágó hibájából. A zöld-fehér csa
tárok állandóan magas labdákkal dolgoz
nak, amelyekkel könnyen frontba jönnek, 

ha elfogják a szélsők. A 12-ik percben 
Vugja az MTK az első komért. Sehlosser 
sarokrúgását Molnár fejeli, de a labdát 
visszavágja a mezőnybe — a kapufa. Itt 
kibontakozik már a Testgyakorlók fölénye. 
Különösen a jobbszárny: Orth—Molnár— 
Braun h legazédületesebb technikával, 
zzam kápráztató trükkökkel dolgoznak és 
minden lefutásuk veszélyt jelent az FTC 
Jiálóra. Néhaméha kikerül a másik ol
dalra az FTC is Szabó lendületes játéka 
;tévén, akit Blum fáradhatatlanul támogat. 
IA3 5-ik percben Potya éles lövése a kapu 
mellett halad el, Nikolsburger labdáját 
pedig Kropacsek védi. A 43-ik percben 
Braun lefut, pompás beadását Orth fogja 
,el, aki a két FTC hátvéd közölt ügyes 
Íátékkol, tíz méterről védhet el len gólt rúg.

’üIsiketitö tapsorkúnnul üdvözlik az ered- 
iményt, amely után a zöld-fehérek támad
nak, de eredménytelenül. Szünet után ab- 

■ azohit kidomborodik a kékdehérck fölé
nye. A támadások zömét ismét a jobb- 
Iszárny csinálja. Sehlosser és Károly IV. 
csak ritkán veszélyeztetik az ellenfél há
góját Tíz perc következik ezután, mikor 
az FTC is frontban van. Töbtb korúért 
;b érnek el, de a Mandl—Senkey hátvéd
pár hibátlanul végzi feladatát. A játék 

jVége felé ollanyhul « Iram, azért mind
két részről alkalom nvlllk újabb ered
mény elérésére, de a két kapus: Kropa- 
esek és Csajka bravúrral védi hálóját. 

• >4 jobb csapat győzött. Az MTK megér, 
temette a két pontot, amit estei a gnőze- 
WMRrt Mfrxe’í, gtert klasszlgaBjb játékot

Csütörtökön választják 
meg az uj francia elnököt

Bécs, szeptember 19.
(A M. Tt l. magánjelmtése) A 

Neues Wiener Tagblattnak jelentik 
Párisból szeptember 18-iki kelettel: 
Ma rendelet jelent meg, amely a ka
marák keddre egybehívja. A nemzet
gyűlést Bourgeois fogja összehívni. At

produkált- A győztes csapat, de a mezőny 
kimagaslóan legjobb játékosa Orth volt, 
aki egyik legragyogóbb formájút játszotta 
ki. Nagyszerűen dolgozott a Molnár— 
OrZ/j-pár. A fedezetsorban Kertész 11. és 
Nadler, továbbá a két hátvéd tűnt ki elő
nyösen. Az FTC csatársora nem produ
kált elfogadható játékot. Potyát Kertész 
II. állandóan szerelte, Kertész Géza sem 
elégített ki. A' fedezetsorban Blum brilli* 
rozott. Szabó az első félidőben dolgozott 
fáradhatatlanul, mig a hátvédek között 
Takács volt a jobb. Csajka a gólt nem 
vé dhette.

2.

Magyarország staféta-baj nokaágaL A 
Magyar Atlétikai Szövetség vasárnap dél
után a Margitszigeten rendezte Magyar, 
ország 1920. évi staféta-bajnokságait, 
amelyek eredményeit itt adjuk: 4X100 
m. stféta-futás. 1. BEAC 46.3 mp. “ 
MAC. 4X1500 m. stafétafutás. 1. BEAC 
17.20 p. 2. MTE. 5000 m. csapatbajnok
ság. 1. MTE 23 pont. 2. BEAC. 4X400 
stafétafutás. 1. MTK 3.33 p. 2. BEAC.

ni.

Bécsi versenyek
futam. 1. Szegényem (GulyásI. . ,___

2. Stutzer (Pretzner), 3. Tigris (Gulyás 
M.) Tót.: 20:52, 20:24, 22.

II. futam. 1. Llssa (Szokolai), 2 Lári- 
Fári (Csiszár L.), 3. Dehogy (Zabrak). 
ToL: 20:75, 20:33, 32, 48.

III. futam. 1. Frau Ute (Szokolai),
2. Unica (Pretzner), 3. Kevélység (Alt- 
mán). Tót.: 20:65, 20:27, 25.

IV. futam. 1. Ragyogó II. (Gulyás M.),
2. Romanelli (Stecker), 3. Viadal (Szo
kolai). Tót.: 20:71, 20:42, 55. 59.

V. futam. 1. Marya (Stecker), 2. Hopp! 
(Pretzner), 3. Zsendicze (Szokolai). Tót.: 
20:80, 20:35, 31.

VI. futam. 1. Atta Troli (Hauser V.), 
2. Ischariot (Pintér), 3. Győrök (Kóré). 
Tót.: 20:55, 20:32, 36.

VII. futam. 1. Noma (Vinzenz), 2. 
Pirók (Altmann), 3. Utópia (Pretzner). 
Tót: 20:107, 20:38, 28, 30.

B.).

Megyeri versenyek
— Negyedik nap. —

Vasárnap, szeptember 19.
I. Tatai dij- 1. Matuska (Schejbaf). 2. 

Boroevlc (Seltenreich). 3. Guzla ÍRojik). 
Futottak még: Marika, Asiago. Tót.: 10: 
23; 16, 42.

U. Eladók versenye. 1. Gemahl (Füki).
2. Vidu (Hofbauer). 3. Mirliflore íHasel- 
bach). Futottak még: Szeretem, Exccllenz. 
Tót.: 10:14; 16, 23.

I” " .A
lein). 2. Iíogy-hogy. 3. Cornette (Schej, 
bal). Futottak még: Sinnfein, Kórtás II., 
Pandúr, Kuvik Mismás Loloma, Lágyad- 
Tót.: 10:135; 26, 13 15.

IV. Akadályverseny handicap. 1. 
Ifjasszony (Rybenski). 2. Intéző (Gim.pl).
3. Szerencse (Bődé). Futottak még: Csen
des, II. F., Duda, Nóra. Galona- Tót.: 10: 
45; 16, 19. 19.

V. Eladó kétévesek handicapja. 1. Hop- 
py (Takács B.). 2. Vakmerő (Martinék). 
3. Sempronia (Szabó L.). Futottak még: 
Repkény, Kemenate. Sudribunkó, íme, 
Manillia, Pető, Fox-trott. Borovicska, He- 
Iin. Tót,: 10:133; 22 14, 13.

VI. Háromévesek [/álversenye. 1. Helyre 
Kata (Bődé). 2. Vigalom (Szabó B.J. 3. 
Szélesség (Tóth I,.). Futottak még: Delnő. 
Blonde, Miczike. Tót.: 10:96; 25, 14.

TTT a, . , .----- UUliUl UMVUIIXI
III. Alagl handtcap. 1. Orphetia (Schnri- j vényre oszlik.
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Budapesti Dgetöversenyek
I. futam. 1. C.'.a (Z__13), 3.

(Heinzl). 3. Susi. Tót.: 10:82, 10:35, 75.
II. futam. ‘ 3. “____

(Novák), 3. Babocaa. Tót.:'10:46, 10:14,
12.

III. futam. 1. Dobos (Kovács), 2. Bu
karest (Engel), 3. Magister. Tót.: 10:103, 
10:25, 19, 27.

IV. futam. 1. Pusztagyöngye (Sennyey), 
Ostap (Szalay), 3. Oberon (Novák). 

1. Csitt (Benkö), 2. Sirene

1. Palika, 2. Jcssie Roustic

2. ______ ..
1°vt r.^?6, ... "* "“"i" regeimen a Mim

V. fotaiB. J, Quarnero (CmsoHuI), 1 AH cég tulajdonéban voltok,

elnökválasztás csütörtökön lesz.
Páris, szeptember 19.

(A T. M. •!. szikralávirata) A Ha
vas-Ügynökség jelenti: A köztársasági 
elnököt választó nemzetgyűlést szep
tember 23-lkára, csütörtök déután 
két órára tűzték ki.

Moos (Krcipl), 3. Forgószél (Szalay). 
Tót.: 10:24, 10:18, 20.

VI. futam. 1. Ahnfrau—Lorenz Doug
las (Dombrádi), 2. Grodek—Pandúr 
(Sennyey), 3. Iram—Rigó (Orosz). Tót.: 
10:110, 10:28, 15.

VII. futam. 1. Ottó S. (Wedorm), 2. 
Oakland (Fritz), 3. Coer d'As (Sennyey). 
Tót.: 10:69, 10:24, 27.

T^~eiTtrTitrrw*^i/TTjjT^jTiuTixiru_rrjjnL.' 

Maros Imre. KÖZGAZDASÁG
A magánforgalom a korona zürichi 

jegyzésére megszilárdult. Déli Vasút 
1280—1285, Magyar-Olasz Bank 480 
—485 volt, Államvasutiban inkább áru 
volt. A koriadban erősen keresték a 
Csákyt, amely egy előnyös rekompen- 
zációs megállapodást létesített Cseh
országgal, azután a Fatermelőt és a 
Forestát egy közös tranzakció hirére. 
Szénpapirök közül az Északszén és az 
Esztergom-szászváni iránt mutatkozott 
kereslet. Vevők voltak a Roesseanann- 
részvényekre is, amelyeket csütörtö
kön vezetnék be a tőzsdére. A valuta
piacon a márka tovább esett és 4.75 
is volt.

A Kereskedelmi Bank tőkeemelése. 
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
igazgatósága elvben elhatározta az 
alaptőke fölemelését. A készülőben 
lévő javaslatot a szeptember 2i-re 
egybehívandó közgyűlésen terjesztő elő 
az igazgatóság.

A Rimamurány-Salgótarjánl Vasmü- 
Részvény-Táraaaág f. hó 12-én megtartott 
igazgatósági ülésén az 1918—19. és 1919 

i—20. üzleti évek egyesitett mérlege elő
terjesztetett és jóváhagyást nyert. A 
ajánlat három millió koronának kifizeten
dő adókra való tartalékolása után K 
8,941.811.67 f tiszta nyereséget mntet fel 
s az előző zárszámadás K 2,229.863.54 f 
áthozatalával együtt K 11,241.675.23 f áll 
rendelkezésre. Az igazgatóság a közgyű
lésnek az 1918—1-ik Üzletévre 40 millió 
részvénytőkére 5%-os osztalékul részvé- 
nyenkint K 10, az 1919—20. üzletévre 
pedig a felemelt 50 millió részvénytőike 
után 7%-os osztalékul részvénveiikint K 
14 kifizetését fogja javasolni.

A Roessemann és KtthnCmann Rész
vénytársaság részvényeit legközelebb 
bevezetik a tőzsdén. A részvénytársaság 
alaptőkéje a 10.600,000 K, amely 50-000 
darab egyenkint 200 K névértékű rész- 

, ' „ Az 1919 december 31-én
lezárt üzletévre a vállalat 10%, azaz 20 K 
osztalékot fizetett. A vállalatnak gyárai 
vannak Budapesten és Prágában, fiókte
lepei pedig Bécsben, Lembergben és Zág> 
rábban. Kisvasúti építkezés terén a cég 
nemzetközileg ismert és évtizedekre ter
jedő fennállása alatt a gazdaságok töme
gét látta el kisvasúinkkal és az erdőgaz
daságokat és bányamüveket erdei vas
utakkal, drótkötélpályákkal, műtárgyak
kal és transport*eszközökkel.

Az Industria Bánt. Rt. bécsi érdek
csoportjával történt tárgyalások alapján 
Szász Dezső, az intézet vezérigazgatója a 
szeptember 30-ra egybehívott közgyűlésen 
az alaptőkének 5 millió koronáról 30 mil- 
tikó koronára való fölemelését fogja ja« 
vasolni.

Uj pénzügyi törvényjavaslatok, ér
tesülésünk szerint Korányi báró leg
közelebb két fontos törvényjavaslatot 
fog benyújtani, még pedig a szesz
adóra és az ipari szövetkezetekre vo
natkozólag.

A Kőrösbányai ezdölpflr rt. közli, hogy 
részvényeit az Általános Takarék a tőzs
dén legközelebb bevezeti. A társaság alap
os tartaléktőkéje 18 millió. Erdöbirtoka 
közel 9000 kai. hold és kitermelt faállo* 
mánya sok ezer vaggonra rúg, faállomá
nya pedig több mint egy millió köbméter. • 
Az üzemek régebben a Milkó Vilmos és *

AhplflkctcleinfWs. Ki Újlaki Tíala 
Mészégető Részvéngliírsulal rcn<lkf,si' 
közgyűlése az alaptőkének 6 millió k0," 
Iliről 9 millió koronára való lelrnielésM 
halározla el. Két régi részvény alanián 
egy darab uj részvény vehető át,' darui,''" 
kint 850 koronáért szeptember 20-tól 
28-áig bezárólag az Angol-Magyar Bank 
liél. Az uj részvények 1921-tól kezdve nő 
talékjogosullak.

CINABÁW
l-s6 résza: Van, de nincs

Omniában!
ElöadásokkeziMr. naponta 4, 6 és ö' órakor~ 

Jegyek a színházi pénztárnál és Bárdnál kaphatók 

BRILLIANST

CIHABAR
IV. riszt: Minden Jó, ha Jó a vógs.

a R0YAL-AP0UŐBAM

Praga-Karlsbad-Marienbaii
Berlinbe utazó orvosdoktor vállal minden
nemű megbízást. Bristol-szálló 117. alatt.

Található naponta 11—3 óráig

7ZZZ3 Fővárosi Cirkusz ~~
Minden előadásban, csütörtök és vasárnap <1. u 
kivételével, folytatólagos nagy dij- és versenv- 
blrkózások, valamint a nagy szeptemberi műsor. 
Csütörtökön és szombat d. u. fél 4 órakor családi 
és gyermekelöadás. Az előadások este 7 órakor 

és a birkózások fél 9 órakor kezdődnek

Érzékeny és fájós
lábakra készít
cipőket

Gerő Budapest IV., Kossuth Lajos—u. 4.

n BONBONIER
VII., BrzséböUkörut 81. — Telefon: József 121-68 
Kezdete fél 8 órakor. Nívós irodalmi darabok. De- 
cens chansonok. Köváry Gyula játszik és konferál. 
Fellépnek: Bányai Irén, Gömöry Vilma, Fodor stb.

Gróf Monté Chrlsto örököse 
és — A szenvedély 
a TIVOLIBAN

Előadások: ül is %9 'órakor

Nemzeti íjpyal Orfeum
VII. Erzsébet-körut 31 Telefon: József 121-68

Minden este fél 8 órakor
Lucia, Harmath-Zerkovitz operettje, a címsze
repben Beckcr Babyel és 3 Manley, Aegirs. 
Kremos, The Leyglitons, a világhírű artisták.

f CfiFffit vendégjátéka „A vésziéi" c. amerikai 
IuJUIIUj történetben és a fényes uj műsor 
lilőadás kezdete nogyed 8 órakor

»,Radio“ terpentines 
áíSRadle, B«dáp..t, 
________ IX, Mester-u'ca 9

Hamis fogakat 
Briliánst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat
Kómtfrnfréfli és modern 
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