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Itt a cenzúra egy cikkünket törölte

bolsevikiek kegyetlenkedése
Borzalmasan legyilkolják és 
megcsonkítják a foglyokat

Varsó, szeptember 26.
I Á lengyel vöröskeresut központi 
igazgatóságához Peycre örnagy-orvo8, 
hki a lcmbergi katonai misszióhoz 
pan beosztva, jelentést küldött a bol- 
kevlkiek kegyetlenkedéseiről, amelyben 
elmondja, hogy Minkeiwicznek, az 
Ukrajnai lengyel miniszternek evakuá- 
tjiós vonata július 5-én Ploskirowból 
Woloczysk felé indult. Ploskirowtól 
nyolc kilométernyi távolságban a pá" 
lyatestet megrongálták a bolsevikiek, 
uninek következtében a vonat kisik
lott. Budienny lovasságának egy külö
nítménye megtámadta a kisiklott vonat 

a

I

í
1^,^—..

ne- 
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Varsó, szeptember 26.
Marja Brzozomska, a Vörös Kereszt 

számú állomásának igazgatónője, 
jegyzőkönyvbe mondta azokat a ke
gyetlenkedéseket, amelyeket a bolsevi
kok az 1020 julius 6-án a Ploskirow
ból Czarny Oslrowba indított vonat 
sebesültjein követtek el.

Vallomásában elmondja,, hogv saját 
szemével látta Grochoszki Tádé gróf
nak holttestét 1920 juliu# /-én.

Á holttest gégéje át véüt metsz
ve, a jobbkéz megsebesítve, 
a koponya felső részének bőre 
felhasitva, mintha megskalpol
ták volna. A hason sebesülés 
volt, a nemi szervek fel vol
tak hasítva. Az arc felső 
része a felismcrhetetlenségig 

el volt torzítva,

valószínűleg bolütések következtében. 
Csak a fogak és a szakái maradtak 
JW épen. Az ujjakon a bőr fel volt 
hasogatva. A holttestet teljesen kifosz- 
Wtók < csak egy levelet talállak nála 
s az egyenruha véres cafrangjait.

Grocholszki holttestén kívül még 
két holttestet találtak a közeli buza- 
roldön. Az egyik teljesen meztelen 
BPU, telpuffadt és mór egéwn w-
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derjes. A másik szintén ruhátlan volt, mán a visszavonulás után sebesülten 
a feje betörve, a gége átvágva, a nemi hátrannaradtak s a csonkítást ezután 
szervek felhajtva, a mellen sebesüli- követték el rajtuk. A holttesteket egy 
sek. Megállapítható, hogy nnind a húr* francia katonaorvos is megtekintette.

Egy táborban a reálpolitikusok
— a Hétfőt Napló tudósítójától —

Nacv visszhangot keltett a politikai 
világban Teleki Pál grófnak külügy
miniszteri beszámolójában kifejtett 
megállapítása, hogv csak reális alapo
kon építhet maradandót a magvar 
külpolitika. Az uj külügyminiszter — 
a beavatottak szerint — szintén ezt a 
nézetei vallja s lettrekészen száll síkra 
ennek a programmnak a megvalósí
tásáért.

Külügyi politikánk tehát n| 
utakat keres.

je- 
az

Ugyanez a törekvés észlelhető a bel- 
po’ili|iábnn is. Egvre több követőre 
talál az az irányzat, amelv reális cé
lok elérését Irta zászlójára. Botllik 
József és Ruppert Rezső dr. állanak 
az élen. Az élesebb elhatárolódást 
lentékenven fogják siettetni azok 
események, amelyek főleg

Hnl’er István mini z crnek az 
Inlrenzlgens szárnyhoz tör

tént csatlakozd a

nvomán a kulisszák mögött leiárszód-

Mint jó forrásból értesülünk Bot Ilik 
József nagv beszédre készül az indem- 

’nitási vita során. Erős érvekkel lógja 
bizonyítani, hogv a Haller-féle poli
tika sem belügyi, sem külügyi Vonat-

Nem egyesült a M kiralsfpárt
Gróf Somssich Tihamér 
nyilatkozik a tusiéról

A Hétfői Napló tudósítójától. —

nak egy-két vezetőjénél és felvetet
ték a fúzió gondolatát. Hivatalosan 
a Magyar Királyság Pártja eddig 
még nem tárgyalt az egyesülésről. A 
fúzió gondolái;’.!: a magam részéről 
helyesnek és kh ihetőnek tartom. A 
mi pártunk mindenesetre csak örül
ne az egyesülésnek, abban az eset
ben. ha a Nemzeti Királyság Pártja 
a királyság kérdésében nem köti 
magát meghatározott személyhez, 
vag.y családhoz. A mi célunk az. 
hogv egy táborba hozzunk össze 
mindenkit, aki király párti. Mi sze
mélyekről most nem tárgyalunk, 
egyetlen célunk a királyság eszmé
jének propagálása. Ami vasárnap 
reggel az újságokban megjelent, leg
feljebb csak kombináció. Pekárék 
kezdeményezésére szó van a fúzió
ról. de azt a mi pártank M #löbb 
említett fcUMektai

Vasárnap reggel azt jelentenék az 
újságok, hogv n .Wac.gar Királyság 
Párt la és a Nemzeti Királuság Pártja 
fuzionáltak. A két királypárt közöl! 
állítólag teljes elvi megegyezés jött 
létre és már az ui vezetőségei «s kije
lölték. A két királvpárt közül a Ja
guar Királyság Pártja az erősebb, a 
Nemzeti Királyság Pártja az. amely
nek elnökét. Bartha Ábel!, tudvalevő
leg letartóztat!ák. maid internálták. A 
Hétfői Napló munkatársának, gróf 
Somssich Tihamér, aki a Magvar Ki
rályság. Pártjának alapításában tevé
keny részt vett és ma a párt elnöke, a 
következőket mondotta el a két ki
rálvpárt fúziójának részleteiről:

— A két királvpárt még nem fu
zionált. Tudtommal Pékár Gyula és 
azt hiszem báró Lukasich Géza el- 
jártak a Magyar Királyság Pártjá- 

hozásban nem jelöli meg azt az utat, 
omelv Magyarország korszerű megiz
mosodásához vezet. féltre készteti a 
politikusoknak ezt a jelentékeny cso
portját ezenkívül a Felébredt magya
rok politikai pártjának megjelenése a 
politikai porondon. E tömörülés mö
gött ugyanis több rejlik, mint amenv- 
nyi az első bepillantásra sejthető, s a 
reálpolitikusok ideién sorakoznak, 
hogv fakiikai csapdába ne essenek.

Jelentős erőt jelent részükre az a 
körülmény, hogv

Andrássy Gyula gróf h ak
cióba lép.

Egyelőre óvatosan folyik majd a 
harc, de

nemsokára Apponyi Albert 
gróf is hallatja majd a sza

vát.

A társadalmi téren máris szintén 
olyan tünetek észlelhetők, amelyek le- 
higgadás és kiegyenlítődés előmozdí
tására irányulnak s alkalmasak lesz
nek az álomszövés politikájának el
lensúlyozására.

A logikus folyamat kifejlődésére 
megvannak a szükséges clőfelételek s 
csak napok kérdése, hogv a reálpoll- 
tikusok szövetkezése a nyiltszinen 
bekövetkezzék. (

is

Hat semleges ország 
a brüsszeli Konferencián

Brüsszelből jelentik: A pénzügyi 
konferencia tegnapi ülésén mindenek
előtt az ügyrendet állapították meg. 
Minden delegátusnak egy szavazata 
van, a szavazás névszerint történik.

Megállapodtak abban is. hogy az 
egyes orazágok képviselői egyazon kér
déshez csak egyszer szólhatnak hozzá 
és hogy a konferencia hivatalos nyelve 
a francia. Minden indítványt lefordíta
nak angol nyelvre. A tegnap délelőtti 
ülésen annak a hat országnak a képvi
selői jutottak szóhoz, amelyek a há
ború alatt semlegesek maradtak. Or
száguk gazdasági és pénzügyi helyzeté
ről szóló fejtegetéseikben a Temps sze
rint utaltak arra, hogy a háborús évek 
az ö államaik számára a legnagyobb 
gazdasági fellendülés idejét jelentik, a 
fegyverszünet megkötésével azonban a 
helyzet tökéletesen megváltozott, úgy, 
hogy most nagy nehézségekkel állanak 
szemben.

A nemzetközi pénzügyi értekezleten 
a Havas brüsszeli híradása suerint a 
megbízottak abc sorrendben ülnek. Az 
amerikaiak nevében Boyden, a jóvá- 
tétei bizottság tagja, van jelen, de 
csak mint hallgató. Adót elnök Meg
nyitó beszédében, azt mondta, hogy 
a konferenciának meg kell maradnia 
szakértők tanácskozásának. (MTI.

Itt a cenzúra egy oiklctlnkct törölte

A kis antanté
békés JollegO 
csoportosulás

Páris, szeptember 26.
(A MTI. kiküldött tudósitójának tdv> 

irata.) A francia sajtó sokat foglalkozik 
a kis-entente* kérdésével. A’ Petit Párisién 
beszélgetést közöl Benessel. Benes nyilat
kozatában azt állítja, hogy a kis-enlcnto 
békés jellegű csoportosulás.

A volt frontja mgymlnlsztei 
aktív diplomata marad

Páris. szeptember 26.

(A M. T. I. kiküldött tudósítójának 
távirata.) Paleologue lemondó lövőié
ben utalva arra a bizalomra és arra a 
benső barátságra, amelyet Millerand 
tanúsított irányában, az uj külügymi
niszter rendelkezésére bocsátotta ma
gát. Valószinü. hogv Paleologu?. akí 
igen modern, széles látókörű előlié’?-* 
tektől mentes és véleményeinek kh 
mondásában bátor diplomata, meginti' 
rád az aktív diplomáciai szolgálitban<

Ccnf, szeptember 26. 
(A MTI. kiküldőt! tudósítójának fái* 

irata.) A népszövetség főtitkárságát Genf-c 
ben október lő-e táján fogják installálnw 
Az. egyes államok küldöttségei november 
12-re már mind Gcnfbe érkeznek. ’A! jég

Miliőt*



2 HETfOl NJIPLO

Butlnifttnek sok a b&rmlnc autotaxí ifi fensyeietó ííkelteü o Dnyeter-But-attorMn
Harc a tamivallBlal ás ■____ _

fuvarosolr között
CA Bél fái Najtlú tndósitőiáldt) Ott ál- 

bu>»h ••tí»an av. sutólaíi-k a Gizella-tárén, 
jó •Llegonwii az Ebkü->éi etj, a Nemedi 
Roíiháv! aiMt, mag Rudiin is a Mtichidfő- ; 
oá, a •dtód-szMé •1511 öt-hal kocsi : 
rMwalÁB. A •Uör beid ül a koc'-I* >n | 

tfikégat •ivas. vagy a kocsit takibrUíaJ 
&s a« aiil«l«M zásziaju init/dig szabadta 
mj»> illilrtt. »*ak nagjoawritkán fordul .....................
•kk !»•«' vakdái.%dAtévód és basznMatbn pe+owká’. 
X«*»i. liinwfcikhu gópkocsit küldött l»i az 
qta;íra az fluÜlaxi-válJaln! néhány béllel 
oaílirtt ‘és a harminc gépikocsihó! fiz is 
.1*. « ) udape.ói aulótaxi-forgal in
léh»n,y»litá&ilioz. .4 közönség nem hasz- 
ntőie' «: aulitaMt, mart a viteldll na- 
anoa^drésm. A’z Oktoftun-lérről u Nyugati 
vilyKidva.íng pflrWiul 61 koronát mutat a 
úüóílmi-j«l»ő kéwwiléik.^ Keletitől a nun- 
Káriíig 1 •<» keranáha kerül j.z Ut; termé- 
KXeliw. hogv*«ftak nagyen kevesen vaunnák 
BndáipMile», altik azt a luxust megenged- 
l)»Sk maguknak', hogv ilyen rövid utók 
lért ennv.H fizelhéssenwk.

Az autóta*-vállalat áltagos napi bevé
tele -t.S.OIft k«r<ma.0 Enn»k csak nagvon 
xni*ij«M»lis része haszon, óiért a bcri 'in. 
a eiinvMri, a koi*i és a karbantartó.* olv; n 
síZba kerül. b»gv kőig jut valu-mi fe- 
tólog. vóU.tlttl esTík akkor v»lnu jöve- 
’dchnocó. ha még legalább harminc kocsi , 
bonyólifiiná le a foi’gálnrat és a közön ég 
mind „a hatvan kocsil ijjé.nv’be venné. A : 
splkíirök fizetése bftpi harmincöt korona. 
Sp+alMinn :i softőrök pnnaskkoditak leg- 
•n-hoap, az aulótavira. S/erlntük a magas 
viteldij a kocsive<it»ket sokkal jobban 
éfimli? mint a közönségei. Borravalót i 

{vanis egyáltalán nőm ndmak, vagy 
íiÁgyai kevesen és borravaló, amit a | 
seffíh; ka?, igen kövei, a legtöbb utas 

«■ .; •. ^ .... v»feltli-Í5W egv tizes egy-
nnp, hogy három-mSiy 

sofTörre. <!c 
leglnhí), amit borravaló

<MÍJ> ktkerokiti a 
Vsa •Iván 

k»r«Ma bwrniviló iuf egv-euv 
•Kmi bcr.ouu 
1A<a k«TMMelt.

A aHt|búUHak Atiflk Alikor megv jól. 
rítffivw.9 v«h- Az alagi v»r.al 

i kvujdfrl ItesiJTl ni, 
tl'TwJ’WL’ atftéi'jA éiszi 

'lúlwfct'é enatkuf puhlikmnc’1 
viíWtUj-leMkésziiMk az ttklo- 
Ahwix'éa vissza kereken .kcl- 

w« korowAl untat, ilyenkor a sofför is 
fadéag. ntwpi' száx-i»izölveő korona borra 
yol»i L:i>. .1 soffőrök helyzete sokkal 

Hiúd « bérkocsis segédeké, uyr' 
az»1í a bérravuién kivid szá-zdtékot is 
ktumak a FulaiÜ»u«déJ.

6«it a svífti-, »em a gazda, sem a kö- 
ff»ncé« rywxMi megelégedve «z tmlótaxival, 
iuhw 'tudják, ruint lösz majd mégolégcdv? 
a« s«k ru«génv:Wln1kozú, aki szintén 

, ’n; mgt'rWrvf sürgeti.
Ma.Mf.na ínindcnoselYé lesz a közön- 

•iógarlj. A magát fuvarozó k versenyre 
X«ln«K ■> áid az aiifélaxiral és igy talán 
le^mnják a horribilis fuvarúrakat.

,J«tv 'esetleg majd a közönséges hatandó 1 
is^hoz-zá i.wW*af a boldogsághoz, hogv egy- 
szar-«iáisz«r autón utazzék • Budapesl 
uteilia. •

£

|S®g4fsaSéra «s®kfc®nj
x i x X X x X X xxx

v*i!.eJlnvzési minisztérium rende- l 
lel* < ■ i'ünűben a zsemlye megdrágult 
Is «ak jegyre adják. Áz uj rend élei 
>«l-ó)»ése óla a pesli zsexílyofo^yasztás 
p air^edcve csökkeni. Giasner pék pél- 
’riáu-l azelőtt naponta húszezer zsemlyét 
süliéi é,s luisaoeer kél koronás jegy 
jlélk-üli zsemlye még nem is elégilellc 
Vj rasaalmxak igéX'yoil. Ma már 

pókpesak négyezer zsemlyét 
feA» nxpexl* és s rettdelct harmadik 
wa-peói* xiáa ti tiégyeaur zsemlye sem

Ah A kúx •íuizakiMiM és vendég- | 
»*«•> miadenütl ragaszkodnak 

•' j^R'imKlszerheí'. OH. .-vhol csak jegy 
SnAw-át*® artjptkMi zsonilyél. a közöxség 

'xajn vőaicolja. A koaut egyik ior- 
galnia* kwvdhaz&ban naponként kél- 

fiM’o.rwtMfa’. inrríMne^'r z^mlye logyotl 
el./xsa iM ■Jár három-négyszáz darab , 

•is aMg*figy.;l‘^y Amivásey-uli éUerem- 
hw'«Mrkéész.mz dtwwib keOeN a rendéit 1 j

S-’Sfl a pttblíkíui.
X X

jffjyre ■cm vású-
X

it iiAúi)i> tenyerei hoz magá
én 
X X

X xxx X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X.
X X X X X X X X
H • M X X X X t

Rökse»*8, SzspeíowkÉi és Beréxí>-Kartusha 
helységedet — ZüO íogiyoí ellettek es 15 gépfegyver. 
xsákA. sr.v ->:ak — A szovjet uj bé*eájáMMata kec/eii, 

a lew^y-lekne’t

I

Varsó, szeptember 26. kérdéssel foriTuft a íiepwöv'ctséuhoz, 
hogv avatkozzék bele sürgősen h kon- 
flik tusba.

kemény harcuk utált kicrő- 
<tz átkelési a Dnueper-mig 

és megszállták lierezq-Ktf- 
Wolko-

I

\ .szím (ember 25-i harctéri jelentős 
czekci mondja: A Pripietiől délre lövő 
fronton alfo.glalluk Roki'not és Sze- 
„_w.......... A Pripicttől északik az
-•giiíiz froftton heves csata tokák. 6«<i-

, paláink 
; szak oltók 
csatornán

' liiska és llzanu heluscgeket.
ivszk vidékén, ahol eddig szívós har
cok folytak, újonnan harcba vetett 
bolsevista IradcseláIvóktól 700 foglyot 
ejtettünk és 15 .gépfegyvert zsákmá- 

' nvotlm>k. Brzoshcwica vidékén csa- 
' patáink heves bolsevista támadások 
I után ellentámadásba mentek át. ötszáz 
I foglyot ejtettek és tizenkilenc gép
fegyvert zsákmányoltak. A i’oj/lvok 
közöH ülvén tüzérek is vannak, aki
ket a litván hadseregből oszlottak he 
a boisevikiekhez. A grodnoi fronton 
harc van folyamiakban.

Páris. szeptember 26.
(.1 M. T. I. szikratáuiratá. ’ Varsó

ból jelentik: a lengve! cs palok meg- .

Bécs. szeptember 29.
M MTI. magdnjelentése.) Rigai jelen- ( 

lés szerint Damszkv, a lengyel küldöttség 
Nézetűje kijelentette, hogv az orosz meg- ' 
Jiatal-mazottak a mostani tárgyalások so- J 
rán nagy előzékenységei (áriusitiínúk. A i 
békeértckezlél terfRa-pi teljes ülésén á len
gyeleknek a béke kérdésében tett nyilat
kozata, amelyet fölolvasUik, mély benyo
mást kellett. Joffc hangoztatta, hogy l

>. Szovieloroszország el akar kerülni egy , , . . ,
lé/i hadjáratot, ugv hogv Hz napon belül 1 Rcchtet es Enzeli irány,.>' 
meg lehelne kötni a fegyverszünetét. Az 
orosz küldöttség le fog mondani arról, 

fáanadlíik és elkérjelek azokat a hl- ho8v a Minszkhen fökíUiloH ló bíkeíölté-
a

I

ván csapatokat, amelyek lengyel terü
leten állottak. Litvánia erre avVal a jüvö hét elején Rigába várják.

lelt megvitassák. Csicserin népbiztost

& feJiöttaU s^ján ujj Franci aérfixág keletkezett 
„fa w&rsaafiSésS sxeriösíás chartája a^y uj Európának1*

meghallak, nem hiúba adták a lvgiutgyobb 
öl un egt a g adá s p-é Idáját.

Sir iáikon ni Franciaország keletkezeti.
.1 iws'tüllési s;eriődés a vele járó 

és az utána következett diplomáciai ok
mányokkal chartája eay uj Európának 

| és egy uj világnak. A mi diploniáciúnk- 
' nak pondja lesz rá, hogv szigorúan vég
rehajtsák. Változatlanul híven azokhoz a 

| szövetségekhez, amelyeket a kiöntött vér 
minőén időkre összetart, diplomáciánk 
féltékeny gondoskodással fog őrködni 
r.zon, hogy a mi győzelmünk révén szü
léiéit vagy ujiáéledt nemzetek érdekein 
és jogain sérelem ne essék. Az egyik 
ercdáiény. még pedig olyun, amelyet a 
hossza harcban nem a letfkevgsbhó kí
vántunk. a katonai szolgálat csökkentése 
lesz. Alig hogy elkerülte a legborzalma
sabb vihart szeretett Frand-aorszáffun-k, 
szenvedélyes buzgalommal látott uj-ból 
munkához és nyugalmával, valamint 
önuralmával kivívta a világ cstidálalát. 
Példája ösztönzőleg fog halni. Minden 
szociális felfogásnak joga van ar érvé- 
nyesüléflre, de egyik sem fog igényt 
tartani arra, hogy erőszakkal váljék 
valóra. Dolgozzunk valamennyiem min
denki a maga helyén, hogv az írott tör
vénybe nap-nap után több igazságot, 
emberiességet és jóságot öntsünk.

Az elnök üzenetét a kamara élénk tet
széssel fogadta.

Páris, szeptember 26.

A 4,'Alúr üsúg elnökének üzenetét és 
uz u.j kormány p-.-ograinmját a (örvény, 
hozó t.'sliileiekocn ina délután olvas-, 
iák fel, még pedig a kamarába,n Lég-. 
gves nirnisx+erelnól- . a szenátusban pe-1 
(’ig L'Ilopiteau . igazságügyiniwsztér, 
Leygues mdniszler elnök kijöl-entelte, I
hogy azon lesz, hogy folytassh Mille- 
rand pvogrammját és mitví-t. A vétető 
alapelvck ugyanazok lesznek, mint 
:nmelveket ez év .ínr.párjának 22-e;i a; 
Jté.l kamarálx n kii'öjk’ttck. A kamara 
507 szavazat tál 80 ill.r.é .n a kor
mánynak l'’zalii;a< sza-azoll.

Páris, s7P.pt: inl.'pr
fHavas.) Millcrand az. rhiívl ség

1 tele alkakilúból a '.‘hvéi’.vke~us két 
hoz a kövei kezű üzenetet ihtézle:

a 
a köztársaság el- 

, világosan 
akaratát, 

és 

— Amidőn a wemizctfivülcs engem 
^legfelsőbb intézőből v re.
nöks-égére megválasztott, világosan kife
jezésre jnltatla abbeli akaratát, hogv ki
felé is, befelé is fentartnni és folytatni 
akarja azt a politikát, aímclyet tizennyolc 

•hónap öía mindig helyeseit.
— Franciaország megoldotta a háború 

feladatiéit és azok a fiai «kik hazájukért

RüöineR Isíwán fieszömohíja
Miskolc. szeptember 26.

Rubinéi’ István, a nienori kerület 
orszúggyü 1 esi k ' p v i s e<í je, v-asárnn-p
Meskó Zoltán belügyi államtitkár, 
Lukovidh Aladár. Barna Szabó Józ-el, 
.Janka Károly. örfYy Imre. Ptírlaky 
György képviselő és Rá!/ Sándor dr.. 
a kormanyzópáTl igazgatója biséretjben 
Monona utazott és délben tartotta 
meg beszámolóját. A népgyüléson több 
száz lőre menő tömeg mindvégig nagy 
érdeklődéssel hallgtdla Rubinek István 
beszédei, mely irtán Meskó Zoltán ál
lamtitkár feUiivla az egybegyűltek 
figyelmét a föklmivcs-szövelség legkö

zelebb i megalakulására, amely módot 
i nyHjl arra.Jiogy a Falu a destruktív 
irányzatokkal szemben egységes szer* 
vezolhe tömörül jön. Végül Janka Ká
roly intézeti buzdító szavakat a tö
meghez. A beszámolói déliben nagy 
iársasehéd követte, amelyen Meskó 
Zoltán mondotta az első pohárköszön- 
töt Hoathy .\RI»16 , kormányzóra.

rentíörfogcimazó 
bűnügyei ma tárgyalja a bíróság

— I Hétfői Napló tudósit óját ól. —

IV apaszt Jóiasef 39 éves rendörfogal- 
mazó korábban római katholikus hit
oktató volt. Amidőn a rendőrség köte- 
lékébe kerüli, különösen a Károlyi-for
radalom idején a politikai büniigip-k 
nyomozásait intézte. Már akkor ismere
te* voll túlzottan szélsőséges felfogású. 
A kommun kitörése után a vörös őrség 
föparancsnoksagná'l dolgozott.

A Vörösőr cimü komuiunista hetilap
nak több számába cikkeket irt, ame
lyek közül a kir. ügyészség sajtó írtján 
fikövetett izgatás büntette difién eljá
rást indüolt a Krisztus kommunista 
országa” cimü cikksorozat miatt. A 
cikkekben azt állítja, hogy Krisztus 
is ellensége volt n magántőkének és a 
magánvagyonnak és ezt altqMörvény 
ként állította be az eljövendő kommu- 
msrfitaKs msÉgteu V*do^L ezenkívül

az ügyészség Wugasrt Józs-f rendör[. 
galmazót kétrendbeli személyes .s.-fL 
ság megsértésének vétségével, amjt 
által követelt ej, hogy (Irabovszkif \r 
hírt s dr. Dietz Károly volt fökapiiáá^ 
mint ellen-forradalmárokat terrorista 
kai lcfogatta. A további vád ellohe oz 
gazdaság büntette, amelyet a vátiindii" 
vány szerint úgy k-ív i-.lt el. hogy , 
vöröskatonák állal ö - . - i

eJ. A;
neműek közül ruli tkra wiiá 

Páris, szeptember 26. (l maga számára szc, :<if
— “ ...................... tvúhva '
rénttbcli hözokirc: á‘ 
ctlnén emel ellene ■■■.!.■ ■ . > 
'ekményl útlevelek hamisít 
vette el.

A budapesti’ bünlelőlörvénysz&e 
dr. Stéhgél Antal táblábiró m
tárgyalja ezt az ügyel a gyorsított ? 
járás szabályai szerint.

CS3»aS33aXZSXrZS3~:Z.-í í

íl JSBTZSáfe
a B61ÍÉS®M ’fc

(A M. T. I. szikraái)irata.) Rigából ügyészség vádindit 
jelentik: A szovfét ui aiánialá szerint, 
nrtielvnék Óidclrfíébe'n a Miitsrkben 
fölállított békéiülIételeket elejtik és a 
f.nrzon-vonalnál jóval keletebbre eső 
halál-vonalat javasolnak. Keleígalicia 
Lengvelorszátmak hit. A bétkífárgváiá- 
sok kimenetele iránt nagv az oDtimiz- 
mi s.

■'<

(A M. T. I. szikratávirala.) Teherán 
távirat szerint a perzsák elfoglalták 

>an visszasz 
ritotlá'k a bolsevistákat.

Itt a céezntra egy eikkileket törölte

Dráma 7 felvonásban.
Bemutatásra kerül a

8®YA'i-

BRIU.f£NST r
magasabb napi árban veszek. Háznoz • : -.éi.. n 
fon 163-G8 POSTL ékszerész, Semmcjwv^-u. 111 ■

és Móric és a shrmeíi
a T8VGL§rrr:|

Előadások: ’.:3, >.;7 és ’ 9 érstoj

Érzékeny és fá,:.ö3
lábakra készít

Ger© Budapest IV., Kossuth Eaios-n. *'

ll-ik része : „Szerencse íe!, 
szerencse le“! 

OMMIÁBWl

Előadások kezdete naponta 4. fí és X óra'. 'r 
/egyek a színházt pénztárnál és Odránál kaphatok

e. '/&
■sax

Jía.'iiiát', czíi. .(l 

horribilis 4k> SNQfiH éhsrrsrá** 
áron vesz ?a RottanbHícr-utc; ’J

Telefon József 52-61

Balzac világhírű kalandor regényének 
I. része

Játék as életté* 

éBKéíkiiünó ameriEia! buTía««X
Előadások: 4, */A >/a8. 9'/*

Hamis fogakat 
Briliánst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat
MTénnlrDf1*^1 ’’9 modern 
■>v|lCllvl olajfestményeket

Dísztárgyakat

o

a.

SZÍ ■
— — tij |z>
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hírek
Renriz a Dunán

Szerecsentörzsfőnökök a Strandfürdőben
— l'arsang a Szunyogilgeti Lidón

— .t Hétfői Napló ludósiiájától —

Hsak egv forró napsugár kellet! és 
a vizi élei a Dunán ismét feléledi. Elő
vigyázatos szőke tündérek tcgbai) még 
a Gerbeaud-ba adlak randevút, nem 
is seilcllé!;. mit hoz a vásárnál). j

A kora reggeli órákban már tűre’ 
nicllenül forró volt a levegő, i' fíf' 
linba rakott lenge ruhák kcrü’v-.^ • 
„.élelö a UfferékWil és a 
Ml. Méledtek a avar - tecrehnek ís 
kjsnol^ri csaladok eíkkeroen vitték 
lu az .-Kdei a iT:avSsv<>1«vJh..

. korzon el><-eszílves ,tó|t a 
kedes. de n^, élénkség volt
a Dunán. (junwj vízióiéi ma valóság
gal r<Tyizl óll ó| Ho(,v clö1r5, ke?(|_ 
•uk a Strandfürdői, nmeivel pedig 
”>!r leszerelni készültek, a törzs*cn- 
kiégek nagv számmal lepték el. Vtüó- 
-úgos indiánok jelenlek meg a slran- 
-.lon. csupa csokoládébörü lörz.sfönök. 
Ma csak a szenvedélyes nupfürdőzuk 
rohanlak le a Strandra, konjunkturás 
alak egv se volt közöltük'. Szaladin 
pasa, az Exeelsior bar kávétöl'ögető 
.s/erecscnc komoly versenyt ácsként itt 
szóba se jöhetett volna.

Az evezős egyleteknél élénk 
dalmi éld dühöngött, hölgyek min
denütt szép számmal szálilak he a Üe- 
.regivébe, canöekha. I.ejebh a Dunán 
élelyoszélvcs volt Valósággal a közle
kedés. csónak csónak bá'án. gőzösök, 
motorcsónakok versenyt szaladtak. Az 
nipesli dunaáíib?n. római fürdőnél 
mindenütt a fürdőrök tömeg'’: a hi- 
degvizszanatőriumök joggal hnradud- 
hahtak erre a s réber Dunára. : mely 
"néi’ szcplertvhi’riión is csábit ia hiillá- 
maiba a vasárnapi kirándulókat. A 
szunvogsztget déli csücske, amelyet 
v/ősök sümiodős tnlaía minit. Didó
nak nevez’-nk el. messzitől olyannak 
festeti, mihlha kannifjö.ok őrömfüz 
melleit harci láncokat lejleHek volna.

Óriási sürgés-forgás volt a. pflrloti. 
Csónakok iölíek-menlck. fürdőzők 
farsangi niche'beh iárlák körül a lrn- 
mokos partot, lehetőleg nárosah és le
hetőleg karonfogva. Közbe még nagv 
evezős verseny is zajlott le a Dunán. 
A Sirály házi *'!?rscnv( rchdczell. ámelv 
kitünően sikerüli. A versenyt a nézők 
Rgv külön kísérő eőzősről nr-Zhétlék 
t(\gig és estik természetes, hogv a hr- 
ión Budapest legszebb női voltak je
len-. A négy évozős versenvbéh dr. 
Fuchs. Jenő négyese lelt az első.

Ilyen a Duna, amikor a kélszinii 
szeptember csalóka sugarakat dob a 
habiaira.

volt a levegő, n X*' 
II7<» riiliűlr L-nT-í.’

ársa-

itaz héfyen lesz tetesd® konyha I nem szolgáltatóit ki neki papírárut. A 
háiiere a'dolognak az, hogy Kis-Zenlay 
állandóan beérte kis haszonnal és ala
csonyabb áron adta cl az iskolásgyer
mekeknek az irkákat, mint a többi kis
kereskedő. Emiatt azután elhatározta 
Dobó, hogy nem ad neki árut, mert 
konkuriciwiát csinál a többi kiskeres
kedőnek. A r>’n lőrbifó kiszolgáltatás 
megtagadása címén Í000 korona pénz
büntetésre itéite a kereskedőt.

— EiPigatóparaucs. A budapdesti Itir 
ügyezjég elfogatóparancsot adott ki 
b.ddz Imre ellen, aki a kommun alatt a 
népzen-' zek országos egyesületének volt 
titkára és a kommun fennállása idején az 
egyesület tagjait a kommun elvei mellett 
vitló kitartásra buzdította. Ugyancsak el» 
fogató parancsot aaotl ki az ügyészség 
Hachrein Ferenc József ellen, aki alapo
san gyanúsítható azzal, hogy a diklmara 
alatt a szentendrei r.'k- plébánost 
megfontolt szándékkal megölte és 
kívül több rablást követett el.

A k nyé'i ség á d ozat a. Ma reg- 
óra-ker a Szűzaúos-uli fővárosi 

keiiyérgx árban Ecsedi íslván 56 évei 
pékséged óhcsen állt a munkába. A 
frissen kisütött kenyérből egy darabot 
megevett s aztán, hogy a kenyérinsé* 
get kikerülje, több veknit eldugott, 
hogy hazavigye. Észrevették azonban 
és felelősségre vonták, mire Ecsedi el
keseredésében és szégyenében mindéül 
karján felvágta az ereit. A mén löket 
hívták hozzá, akik súlyos állapotban 
a r’óku.-ba villák

— E fogo';t boísevkíák. Dohány Fe
renc 29 éves íöldtnsives. Salzinger Fri- 
eves 25 éves joghallgató és Lux Ernő 
35 éves könyvelő ellen a rendőrség 
bolsevista hűn ^clckmények címén el
járást indított. Mindhármat letarlőz* 
tatiák.

Szardán aiaktiJ sx a.truista vállalat
\aÍ<^.?ri<?*vS -^i°"V a ,)iU ’s’ Híres Dr-I a Lehel-téren és a Népligetben. Ebben 
al-rendszeru konyhák mintájára. '

lünk hasonló 
részvén vt árkaság 
wu-iv közl:5Xvj.A.iSkp! 
es leszerelt knir.náktit 
vwsnrával Ez ,,,

h^íik ... s:,.riM„ ___ .............
A1.1 nx- elnökül a Lonnáuv Schnet~er 
homokot delefíáila, A i-észAénvlái-sa- 
sáa rÖRtűn mes is l'osia kezdeni mii. 
ködését. ........   ‘........... j
készen is áll a vál-lolalmk m-Á? pedig 1

hink hasonló oélaaU&| 

í van

nti- 
uj altruista 
alaki lóba n, 

menekülteket 
fog ebéddel, 
úi vállalat — 

fog hiega!',-

_.......... . ... később has..
Kél központi konyhája már 1 és egyéb 'üzemeke

a két konyhában min’egv 20.000 em
ber szániára fótinak főzni. A kél kony
hából busz elosztó helyre viszik el 
lerm-Mórokban az ebédel és mind- 
etfviJi helvcii már déli &.12 órakor 
kapni lehet ebédel. A miuíszlériúnwk 
szániára külön központi konyha lesz 
Budán.. A vállalti ve új?, ho^v
gazdaságosabb és elláiás vc-
tfett később hús.’. kenyérgyárat

;íl,

•w«c*’»C»S!Qeo«»saíí^^ '
kémét gazdatársadalmához. hogy az 
intézmény fenntartását term.'szotbeni I 
adományaikkal segítsék elő. A kérés; 
a város gazdái közöli általános meg-1 
értésre talált, hamarosan gyűjtés in-j 
dúlt nlég. llmelviiók érédniénveképpen ,

. .......■ 1. 1 .11 .. ■másfél vaggon élelmiszeri küldtek a 
nélkülöző magvar diákok felsegít ősére.

— A numerus <• ausus örvénye h •- 
tír'vba lápért. A hivatalos lap mai 
szama közli , áz egyetemi beiratkozás 
szabályozásáról .szóló törvényt. Az uj 
törvénycikk szeptember 26-ikán m:nl 
az Í929. évi XXV. törvénycikk hlrdct- 

I lelt ki az Országos Tön ;rvtén 
I —Tóvj-bbra is zárva r a -»'h»ak a 
• s.:abóüzleÉk. Ismereted, hogy a szabó
ipar munkásai hetek óta bérmoz.;almal 
folytatnak 50 százalékos műnk -.bér-. 
javítás érdekében. A munkaadók elzár-! inkább, mert ’a 
kózlak a munkabérek emelése elől, azt 
hangsúlyozva, hogy ezt a többletet a 
közŐOM’g terhére róni a mostani tuima- ' 
das árak melelll képtelenség, fay aztán 1 
akképpen határozlak, hogy ü'fni''ik<',t, 
beszüntetik. .1 Szabómesterek Országos 
Szövetsége vasárnap délelőtt e 
bán rendkívüli közgyűlési lártott 
reskedelmi és Iparkamara nagyiermé- 
ben tierő Dávid elnöklésévé]. A kő - 
gyűlés jóváhagyólág tudomául veite a 
veeztösé-gnek azt az intézkedését, 
amciyigel az összes üzemeket he-zfiii- 
title. Választoltak egy 40 tagból álló n 
bizottságéi, amely hélféíöl kezdve a 
legszigorúbban ellenőrei a; összes 
szabóüzli'teket és szabi'ipari mü-i - .ve
ket. — A női száibóiparban ugyancsak 
válság 'min. A női szabóm esi erek haj
landók coliak bizonyos iriérickii mun
kabér ja vitásra, de a munkások itt is ;~>0 , 
százalékos javítást követelnek. Vasár- j

Kalós János.

— Az ÁrvizsgiBőbizoHság e'n&ke. 
Nólntnv lap azt a hírt közli, hogy az 
Arvizsgúlóbizollság ezidő szerinti ideig. 
Jenesen kinevezett elnöke dr. fíoleniáiifi 
Ertiő kir. törvényszéki bíró állásúi el
hagyja és iüegtáliík a;: ArvizsgálóBizöit" 
Régiói. A hír ilych formában íéVes. 
■mert dr. fíolemrinn Ernő csak ideig- 
lenesen etnököJt az ÁrvizsgálőbizoH- 
sághan és a légköicTebb várfiiitö, hogy 
a kormány állaiidó elnököt neve: ki. 
T.7 azonban nem jelenti dr. Holeinann 
lávozá-sáf, nicrl tov&bbrá is az Árwíz.s- 
gátóhózottság kötelékében marad, ’tiinl 
al elnök.

nap délelőtt a női szabómesterek bősz- I rcn(i-’’-s? 
szasan tárgyaltak a munkások leikül- 1 ’
'dőlteivel éfc abban állapodtak meg, 
hogy szerda reggelig végleges vála. :l 
várnak a munkaadók. Ila a munkások 
szerdára nem határozzák el magukat ■ 
a csökkent bérjuvitús elfogadására, 
akkor a nőiszabúiparban is hasonló
képpen beszüntetik az összes üzemeket.

Harmíneöimiró a vi árháború 
embervrjsz:e*ége. Az. amerikai Vörös
kereszt statisztikája szerint a világhá
borúban 8.819.000 embert öllek meg <s 
5.300.000 ember lelt áldozata a gazda
sági blokádnak. a fokozott halandóság
nak és a háborús járványoknak. Mint
hogy ezenkívül mintegy 20 miil óra 
kell becsülni a születések, cö’.kcnesél 
is annak kövelkcz.lébéi), hogy 50 millió 
20—45 év közi tevő ember badlri vo
nult s i,"v á háború okozta veszteséget 
az emherélt'lb' ii össze-.eii 35.3t9.C00 
emberre kell tenni. JMTI.)^

budapesti
ziísz’ószcrrt?Ié«o. Óbuda 
'adásj-rászTóaljfink Zásilót ajánlott 
melyet vasárnap délelőtt szenteltek 
nagv ünnepély keretében. A konnfitivró 
és n kormányzódé, a zászlőanva. megír- 
kezések'or tábori mTS^vel vette kezdőiét 
az ünnepély. Mise után P. Xadravccz 
István, a nemzeti’ hadsereg tábori püspöke 
mondott felavató beszédet.

Mú tó viragcm éle m’^xcr a ntc- 
d'kps m r gú .uk. A keresztény orvos- 
l:.nl’al..’íitók budapesti menzája nemre, 
pi'bfcn aíí»I a kéréssel fordult Kec®’

vaduftzzászlóalj
polgársága az 1. 

fc! 
fel

m in.
min-

■'igá
itól

kezdi j
.ól llu! ' Bel G 
sulyo*.

pi

sága miatt. A csehek ugyanis 
néztek utána, vájjon explodáll-e 
den lövedék és á fel nem Cü’ hant 
ná-tok a mezőn maradlak. Dávid'- 
són a pászíorflük Cgv ilyen gránál 
laiállak. az egyik közülük b: Hal 1- 
ülögelni, mire az feli'oJ.bjiiils ki 

, nyomban megölt, kellői pt'nfg 
I san mécsé; eslletl.

, Az áhíhok Szatmitron Is ák’rs'- 
telik nz utcaneveket. SzatmVró! jelen, 
tik a Mt’ivar Kurírnak: Az oláh megszú! 
lás alatt sínylődő Szalmárnémeti utcáit 
a katonai parancsnokság rendelkezésére 
■> közelmúltban cgylől-egyik megválioz- 
taiták és oláh nevekkel cserélték fel. A 
város szinma.ivar lakosságát a végletekig 
elkeserítette ez -aí intézkedés aiin.il is 

ki m on db a ! a tlan nevek ?t 
senki sem turijn, még ha akarná is, meg
jegyezni, így állandóak a zavarok még 
a postai liézbc'iíéseknél is.

— Rentln-et p mc'g.-záBott fcrü'cteki’ől 
r<:CneklFi ügyvéd kUi . A hivatalos lap 
vasárnapi, ‘zámában közrebocsálctl kor- 
nii^ivrcndclei módot nyújt a megszállott 
teiiilebekrö! menekült íigvvédckn hogy 
ügyvédi gvaki)?:; lakat a niegcsohklictt 
hazában tovább folytathassák. A rendelet 
megáiiapitja azt az Ügyvédi kamarát, 
s-níély a "tnenekült ügyvéd felett a fel
ügyeleti és fcgvehní hatóságot gyako
rolja és elrendeli, hogv az illetékes ka-

1 niarákmik a menekült ügyvédekről név
jegy: 'kel kell vezetni, amelybe fel kell 

, venni minden jcl-enlkező n\enel;iilt ügyvé
det. ki ünnepélyesen, kijelenti, hogy mési 
áliámnák hűséget nem fogadott. A mene
kült Ügyvéd uj lartónkodási helyén rend
szeres ügyvédi gvakorjatol csak a név
jegyzékbe való felvételét elrendelő bálit- 
rozál ciánján folytathat.

I - Lcfnrjózlstatl pénzhamisítók. A 
' ’ ég hosszabb
i megáila-ijitolla, hofiv 
éves bainkhivatalnok, Kardos GyulS 35 
éves kereskedő. Steinér Gvörgv 25 
é’.c- kereskedelmi rtlkr.imázolt és Neu-

I rath Ed? Etlffar 37 éves kereskedő 
: név-!:(i;nisil(tssal foglalkoznak. A nyo
mozás befójézte alkalmával vaainicng- 
niiit előzetes letartóztatásba hehíezlék. 

A űriig.?'•'■<? matt enyhítő körülmény.
1 I.áncz Sánd ;i u aklári munkás alái'l- 
í nuizlatási 0 Idgr. konyhasót lo

pott. Ami'fir fölh-k, feljelentenék és a 
i cndörr. '< . nüntefrtc minit Indított 
ellene eljárást és letartóztatták. A buda
pesti bünlelőlörvényszéken dr. Gadó Ist
ván a iiegybi cskereki kir. törvényszék el
nökének tanácsa tárgyalta az ügyet, A 

. bíróság megállapította, hogy a lopás el- 
| követése idején a só maximális ára kitón- 
, kint II korona volt. Lánc: Sándort két- 

húnapi cs 15 napi fogházra ítélte a biró- 
I súg. mert cnyhilő körülménynek vette, 
I '•■"!/!/ . ........................

okozta
' időben a 

fillér s igy az ellopott 30 kiló sónak
; értéke szerint békés időkben u vádlott noi/a. 
. luimsu csak vétség és nem pedig bünteti 
| lelt volna.

— Járványos nyah^irtme^evedés 
Mov’k klizötl. Kecskemétről jelentik

Mi’gvítr Kurírnak: A Duna-Tiszaközén 
I■” 'k közöli járványos agy- és gerinc- 
\vnladás lépett fel, amely már két 
Mi;v-I óla nem fordult c!<"i Magyurorszá- 

A iárványnuk renilkivül sok ló eseti 
nu’r áldoza ui. A veszedelmes betegség 
i’.vugu' felé terjed tovább.

Elitéit pnpirkcreskdü. A VII. kc- 
, rüi'eli k -pilányságon dr. Szlovák tnjős 
i rondőrfogalmazó Dobó Ede Erzsébet- !•»'■ 
' k-;'-uli pi pir-. város és papimngykeres- <l?i 

kedö kthígúsi ügyét liugynEn. Kis Egész 1. 
Zentag I.ászlő Kertész-uLcai dohány- (Miután:  ......... , .
Kízsde lul»i*W0» ietanlaUa fel a pa-1 orizúslwn stnimrM ember stb

i

1 -t 
T..................... I

— Orosz fog .vök hazaszáhi á a. Dr 
fíuzúlh János alpolgármester iii’-.ic!- 
tuényt bocsátott ki a Budai’.-len la 
tóakodó orosz hadifoglyok hazaszálli- 
fása tárgyában. A hirdetmény közli, 
hogy az oroszországi szöv jetiiről mi te' 
rületre minden hadifoglya!, aki haza 
akar utazni, hazaszállítanak. FeWnv-a 
ennélfogva az érdekeltekéi hogv tar- 
íózkodási’. helyüknek megfelelő elölj 
dóságoknál okmányaikkal e hó 30-ii: 
bármely délelőtt 9—1 óra kó>.vll Je- 
le’ntkezzeiiek.

— Szerencsé 11 én ség a varranói cseh 
hadgyakorlaton. Kassáról jelentik a 
Magyar Kurírnak: A cseh lűz’iség eles 
Ci’lé ckkel gyakorhiloi.'ott «• trrrnn- 
hoz közel eső Dávid vágás és Kővág » 
határéiban. A gyakorlatokon véres cse _ 
mények történtek a vezetőség hanyag

!í2 -?(

előre 
ezen*

Wtte- és hiweiiStijüii
* A V'gsziniiúz c hetét is a Mi két*

len «.i Ion a <$ £ m
vásárát hidalják be ismét a játék 
rendbe. A Diákéletet kedden és pénle-

; ken hméllik.
* A Magyar Színház legújabb s'k'rí 

x Maria dél Carmen cimü dráma ötszöi 
sí rcpej a, iöy.ő hét műsorén,' n-.ég pedig 
ura kedden. csiitörtöilíön, pénteken és 
vasárnap este. Szerdán és szombaton 
Márkus Emília vendégfell-éplével A név
telen asszony előadását ismétlik meg, 
.lövő vasárnap délután fél 3 órakor a 
Sasíiókot adják mérsékelt helvárakkal.

* Minden este Az utald lányt adják í 
jövő héten a Király-Színházban. A <!a« 
rab iránt akkora az. érdeklődés, hogv a 
jegyek .AliimJüan elővételben kelnek el. 
Jövö vasárnap d-élu'án a János vitéz ke
rül szilire 3 órakor- mérsékelt helyárak*

j kai.
| * A Városi Színház operamüsova a
Trquhawirra' jt lenlékenycn mcgg^.z.da- 

! godolt. Szombatén adják másodszor al 
■ híres operál. .1 hermelines nőt mai 
I játsszák ötvenedszer. Az ezredesi Kör 
nyey énekli.

* Marionettek, ez a végleges címe • 
Belvárosi Színház legközelebbi bemutató
jának. mely Sbfsv, T listán Bemard, 
Schnitzler és Karinthy cgy-egv vigjátékáti 
fogja össze egv színházi est fizikai és

j szellemi egységében. A négy különböző 
, nvelvü irodalom c négy kiváló szatiri- 
| kusának színdarabjai -között a figyelme* 
| néző inélvahb, va1 ósággal világszemlélet* 
' egvséget fog felfedezni. Ezen n bemuta- 

I 'n lóg hos zabb blegség után uj szcrcp- 
! ben fellépni Mészáros Gizii és ennek a 
S7Rtira-eslne.k főszereplői lesznek Kökény 
......a. Rajna Alice. Golléii Hursányi, 
Natány. Eénóczy, Kcrl'sz Ibidre. to
pábbá Huszár Irén, Nagv Margit, Szcgi’ő, 
Gárdonyi. Az előadáshoz, melyei Bárdos 
Arlur igazgató rendez. Horquol Re ső 
tervezett művészi díszleteket. A politil u- 
sok négv.zer szerepel a Belvárosi S'in
ház jövő heti műsorán. A nagyba Iá sít 
.-merílwii dnreb a bemül:.ló szereplőivel
kerül srínre. Jövő vasárnap délután a 
Teriké kerül -szinre Mészáros Gizávai. 
Jlosvav'. al, Símonyival. Hnrsányival. Pe- 
lli»-ővcl és Natánynynl.

“ Az AncU.’ÍMsy-uii .S-bihiizban a jövő 
ten ii n légiijhbb mihor nagvMl;érti 
•rn’'-i;-:f , és ír. . ■ i:..iÍ! 's'/ék.

n n< ■ 1 n esi- é« »•- írnap 
■xkli'k'ípt'• lg tíiddér-

nicKíigvi lés után
•juilein Leó 38

a háborít és a gazdasági válság 
a nagy drágásáyot és normális 

só kilójának ára alig volt 30 
az
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4 HETFÖi MtPLÖ

AWAC . ' 
legyőzte az FIC-t

2:0 (0:0) 
vasárnapi labdarugó mérkőzések 

A Hétfői Napló tudósítójától. —
A

Az 
zése 
bécsi. . necsi hág oizjosan

' *’oe • e> I A ba jnoki mérkőzések

■ ——
• Az Eakütéri-Szlnházbnn egész hé

ten A baba kerül színre a bemutató sze
replőivel. Az előadás kezdete 7 ón.

• Hcrczcg-regény svéd filmen. Ucr- 
czeg Ferenc világhírű regényéből, a 
Gyurkovils (lukból egy svéd ülniválla- 
lfit, a Skondias mozgófénykfpet esi* 
nóJt. A filmet most mulatták be Stock- 
holmiján rendkívül nagy sikerrel. A 
rendezési a Brunins’inüvészpár

• J'Accuse a Royal-Apol óban. 
Ahel Gancenök. a Iranciák legkiválóbb 
rendezőjének, hatalmas filmje, amely 
magasztos .szimbóluma a valaha eljö
vendő örökbékének, a J‘Accuse, e hé
ten a Royal-Apolló egész műsorát be
tölti. Grandiózus hét felvonásból álló 
kompozíció ez, amely forró drámaisá- 
gában, a művészek megrázó alakllása 
tekintetében egészen különnemű és be
cses. Uj rendezői meglátásoknak, egy 
uj kifinomult fi lm stílusnak előőrse ez a 
dráma, A Royal-Apolló előadásai, 4, f> 
és 8 órakor kezdődnek. Jegyek Báni
nál is.

’ * Ccsarlna! — az évad uralkodó
ftlmje. A pesti közönség már hónapok 
Óta beszél egv csodálatos filmről, amely 
túlszárnyal minden eddigi moziszenzá- 
ciót: a Cezarinal októberben jelenik 
meg a R óval-Apollóban. Negyvenhét 
felvonásból és nyolc részből áll a gigá
szi filmrcmek, mely egy mindenre el
szánt szépséges asszonynak monte- 
christói változalosságu. kalandos pá
lyafutásának regénye. Az egész föld
kerekség szerepel ezen a filmen és a 
címszereplő Mia Mav-nak és a főren* 
dező Joe Mav-nak olvan kiváló mii- 
vészegyiillcs állott a szolgálatára, ami
lyen soha filmen még fel nem vonult. 
Építészeti csodáknak és káprázatos tö- 
megjeJenelcknek végelát-hatallan kerete 
ez a film, amelyet Kari Figdor irt. A 
Idarabról szóló regény most jelent meg 
magyar kiadásban is és 22 koronáért 
(kapható mindenütt. Pompás útmutató 
tz a film czerrélii cselekményében. Mi
után előrelátható, hogy a napijegyek 
hrállása alkalmával óriási lesz, a tolon
gás a pénztáraknál, a Royal-Apolló 
nyolc hétre szóló jegyfüzelel adott ki, 
Rttnely a szdnbáznál és a Rárd-féle jegy 
irodákban előre váltható.

• A léFkldomár, nz Uránia uj Jókai- 
Jfilmje a szomtrati bemutatón zajos sikert: ben fob. l le az Ausztria 
aratott s nap-nap után zsúfolt házak I 
mellett kerül bemutatásra. Az előadások ;
6, 7 és !) órakor kezdődnek.

• A Mozgúkép’Otíhon premier-műsora
wajos sikerrel kerül bemutatóra & 4,
háromnegyed 6, fél 8 és negved 10 órai 
előadásokban Balzac 
regén vének I. része; 
kél kitűnő amerikai 
goi ligadöntö footballniatch Liverpool— 
JBurnlev közt.
I • Nick Wintcr és Frarcesca Berlini 
)ké>pokct mutat be hétfőtől kezdve a ; 
GoTsó-mozgó. A mngvar Star-filmgyár * 
attrakciókban bővelkedő, izgt.lmas de-! 
'tektivdrámáját. a világhírű francia de- ! 
'tektivszinész.. Nick Wiarler játssza r.r.gv- 
szerű magyar színészekkel cgviitl. A cső-j 
dás szépeiéről és miirészi jStékíről is-i fü'ia, ’i. Miirtón 4.20 p. Stilydő-
mert Francosén Berlini pedig R Ilét főbűn j |,js jyonn János 12 m. Diszkoszdobás

Iája mindig Bzombnt estére esik, 
adássorozni 25-én háromnegyed S órako 
kezdődik, me'vre jegyek kapliafok ’’ 
összes jegyirodákban, a MÜVE jegy.rodA- . 
jában (llarla-Wz l.| A Vigadó pénztá
ránál és a helyszínen.

Lapterjesztők Sport Clubja szervező 
bizottsága erősen kísri'l?<1„öl*1 ,'í‘ *

, 3-iki, vasárnapi alakuló ’ ,,
őszi idény első nemzetközi n-.érkö- ; rokonszakmák athlétái, * 'L.^tct-
osztrúk győzelemmel végződön. A kerékpárosai is c5al “k”zá,uk“',„l.„.áséra 

H-.4C biztosan győzte le az FTC-l. | tik be az ni egyesület
„ ....... .. ...................... ...a mind papírforma | amit a Stern-félo vendéglőben. ftJMX
szerint Végződtek, meglepőié, volt mind- ( lárd-ulca és Slahlv-utca sarok, déle. «' ■

- * ’ ----- órakor tartanak meg. Értekezni lehet *
Lapterjesztők Központjában, Merle Jenő 
urnái, Rökk Szilárd-utca 14.

Jóbarát Kerékpár Körnek vasárnap, a 
Millenáris versenypályán rendezett 100 
kilométeres 
nve: 1. Dénes Imre (3 óra 13 
egyötöd másodperc). 
(3 óra 15 perc, 
Kure József. 4. 
libán indultak.

szerűn vcgzuuieh. ......... ,
össze a VII. kerületi Sport Club bravúros 
szereplése, amely döntetlen eredménvnyel 
végzett az UTE-vel.

WAC—FTC 2:0 (0:0-. A bécsi csapat, 
bár több tartalékkal júf-zott, az első fél
időben fölényben volt, majd szünet után 
az FTC került frontba, de a kedvező 
helyzeteket nm tudta kihasználni. A bé
csiek első gólját Eichler, a másodikat 
Hochstadter rúgta. Szépen játszott az 
FTC-hen Nikolsburyer.

MTK—Kispesti AC 2:0 (0:0). Biztosan 
nyerték a játékot a Testgyakorlók, jólle
het a KAC is sűrűn volt fölényben. Az 
első gólt tizenegyesből rúgta az M’l K 
Uraun révén, a másodikat ugyancsak ö 
rúgta.

III. K TVE-BAK 1:0 (0:0|. A jobb; 
csapat győzött. A mérkőzés durva volt és 
a bíró Szabót (III. kér.) és Maczkót I 
(BAK) kiállította. A győztes gólt Hefjyi 
rúgta.

MAC—TTC 2:1 (1:1). Erős küzdelem 
után győztek az Atléták. Az első eredmé
nyes rúgást Roscnbera csinálta. A követ
kező percben már kiegyenlített a MAC 
Omclka révén. A második 'gólt Simon 
csinálta.

VII. Kér. SC—VTE 0:0. A vasárnap 
egyetlen meglepetése. Az eredmény hü 
kifejezőié a leiolvt játéknak.

Vas- és fémmunkások—BTC 1:1 (0:1). 
Durva mérkőzés. A biró a BTC-böl Ka- 
nyaureket és Szabót, a Vasasoktól Rei- 
nert kiutasította a játéktérről. Az első 
gólt Pócz rúgta, míg a kiegyenlítő Rákosi 
érdeme.

VAC—VTSE 2:1 (0:1), A másodosztályú 
bajnokság ezen fontos mérkőzésót a 
VÁC fölény-nyél nyerte.

A másodosztályú bajnokságért: NSC— 
KAOE 3:1 (1:1), MTK—ELAC 3:0 (1:0), 
BSE—Vérhalom 3:0 (3:0), TestvéFs — 
Erszébct falvai Törekvés 2:2 (1:1), MTE— 
V. kér. SC 4:0 (1:0), Ékszerészek—We- 
kerlctelep 3:1 (1:0).

Ausztria—Németország 8:2. Bécsből 
jelentik, hogy több mint harmincötezer < 
főnyi nézőközönség előtt pompás idő- ■ 

és Német*; 
ország közötti foolbfillmérkőzés, amely 
3:2 (0:0) eredménynycl végződött az 
osztrákok javára.

Kerékpárverseny. A Magyar Kerékpár 
Szövetség vasárnap délutáni \erényeinek 
eredményei: Millcniumi dij 1000 m. 1. 
Szécsényi István. Katonák versenye 1000 
m. Liptai József. 3X5 kim. motorverseny 
1. Bibó Dénes. 10 kim. motorvezetéses 
verseny 1. Bartos Gyula. 30 kim. motor- 

' vezetéses verseny 1. Grayer Károly. Se- 
i lejtező verseny 2000 m. 1. Varga Jenő.

At'étikal viadal. Az Egyetértés vasár-1 
api atlétikai viadalának főbb eredné-, 

t'-O m- 1. Kurunczy ! a jós. 200 ni. I 
kf.’líi 1 Bran i Géza. 400 m. sikfutás | 

nagv- , i Kurunczy Lajos 51 mp. 300 m. sik ! 
futás 1. Fonyó Márton 2.2 p. 1500 m. sik-

viJághirü knlandor- 
„Játék az élettel**, 

burleszk és az an-
rés

(Szemérmetlenségi című olasz drámában 
fog újabb rajongókat szcrc-ni.

* Szerencse fel. szerencse Tc az
Omníában. Meg nem csappant érdek
lődés melleit került szinro az olmu’t ) 
héten a Cinabar első része az Omniá- 
,!ban s ezt e bélen a második rész kö- 
J/veti, amelynek Szerencse fel, szerencse 
íe a cime. Egy pompás magyar film is | ciklusban bemu?alásr7 "kerülnek a „ 
ezerepel még a műsoron, 4z éi és vir- összes sportágai 1500 vetített mozgófénv- 
radat' amelyet llulwer világhírű regé- képben, melyek ismertetik a közönséggel 
ínyéből Írtak. A pazarprogrammu elő- rövid felolvasás kíséretében az egész vi- 
adások 4, fi és 8 órakor kezdődnek. ’”OA" —.«.ztr,«v
•Jegyek Bárdnál is.

• UjJAszii elé* a Tivoliban.

1. Kobulszky Géza 30.30 n. Magasugrás
1. Nonn János 171 cm. Távolugrás 1. 
Kovács Menyhért 645 cm.

..Vllágsporija és
MOVE ..Vilóglpor’tja

Testnevelése/* A 
„ . és Testnevelése**

1 címmel nagy jótékonycélu sporlciklust 
rendez nagybányai Horthy Miklós őfő» 

| méltósága védnöksége alatt a pesti Viga- 
| dóban. Ezen négy héten át tartó sport

lúgon kitrjedt sportokat. Megelevenednek 
előttünk majd a magyar nemzet összes 
sportnagyságai, a külföldi nemzetek vi- 

Érde-' lághirii bajnokai és mérkőzései. Ezcnki-
lk«« magyar film szerepel e bélen a Ti- 1* «’*">• «'•» színésznői
vo'i műsorén: elmen. ,=
Désy Alfréd irta és rendezte a filmet s Fellépnek Ilosvav Róza, Percnyi Sári, Kő 
a főszerepet a népszerű Hollay Kamilla váry Gyula, Békeffy László, Pártos Gu«z-váry Gyula. Békeffy László, Pártos Gusz

táv, Ferenézy Károly, Ujváry Lajos, Mé
száros Alajos, Herczegh Jenő, Hali'iay 
Tibor, Mihályi István, Rózsahegyi Kál
mán. A aporttárgju karrikaturákat Baán, 
Bőrre, Makóid, Miihlbeck, Paulini, Pólya 
és S?eda készítették. Az előadás 4, egy* 
hetes ciklusie tagozódik. Minden ciklus 

aWifc í*

játssza Félig-nieddig dctcklivlörlénet 
a darab, de egyben egy különös orvosi 
imülét experimenláhisa i$. Móric és a 
srapnelt címen egy kacagtató prince- 
vigjáték is szerepel a ni.i.-oron. Az elő- 
fidások %5. J47 és X9, vasárnapon 
4. M #8 é® Ü tol fttto kendődnek. _

versenypályán rendezett 
házibajnokságának eredmé- 

perc és 
II. Dénes Zoltán 

egyötöd másodperc). 3. 
Juhász Ferenc, összesen

versenyek
Napkelet (Pretzner), 2.

3. Momy (Altmann).
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kulásával, ami a hét folyamán meg fog 
történni. Magyar részről Ipolyi-Keiler 
Gyula, Loósy Lajos Viktor, Balogh Ele
mér, Ocskay Rudolf. Hegedűs Lóránt és 
Stern Samu fognak bekerülni az igazga, 
(óságba.

UJabb tárgyalások az Adria ügyében- 
Értesülésünk szerint az Adria főrészvé
nyesei újabb tárgyalásokat kezdtek ar 
Adria-részvények egy részének eladása 
iigyél>en. A tárgyalások színhelye Ré.ma 
a magyar csoport kiküldötte már ott 
van és tárgyal az olaszokkal, akik igen 
el'u^y08 ajánlatot tettek a részvények 
megvé.**Jcr€-

Fónagy Aladár Budapesten. Értesülé 
síink szerint jT*Uagy Aladár és Neumann 
Gábor szombat c''le Budapestre, érkeztek 
és itt megkezdték h tanácskozásokat a 
Magyar-Olasz bank iga 'igatóságával-

A Magyar Általános Tai^rékpénzárl rt 
Kronberger Lipót udvari tanácsos elnök
lésével tartoli rendkívüli köíTtyülésén 
Horváth Lipót dr. vezérigazgató jiMasla 
tára elhatározta, hogy a társaság ala^lö 
kéjéi százmillió koronára emeli föl és a> 
összes uj részvényeket a régi részvénye
seknek ajánlja föl olyképpen, hogy min
den négy darab régi részs.nyre egv uj 
részvény jut. Az uj részvények már a 
folyó év nyereségében részesednek. Az 
elővételi jog szeptember 27-étől októbci 
2-áig bezárólag gyakorolható. Az uj rész* 
vények kibocsátási ára minden költség 
és kamat felszámítása nélkül 950 korona. 
Az alaptőke fölemelésének keresztülvitele 
után a takaré-kpénzlár alaptőkéje éss 
nyílt tartalékai 155.000.000 koronára, 
emelkednek.

Uj fehémemügyjir Budapesten. A Joss 
M. és Löwenstein r.-t. f. hó 6-án tartolta 
alakuló közgyűlését a Magyar Általános 
Hitelbank helységében. Az uj társaság 
10,000.000 korona alaptőkével alkuit és 
az M. Joss és Löwenstein prágai cég köz- 
remü ködéivel nagyszabású fehérnemű
gyárat létesít Budapestem. Az igazgató
ság elnökévé Russó llést, alelnökeivA 
Neumann Rudolfot és Szurday Róbertét 
választotta meg.

A Központi HiteIbank cementexportja. 
A Központi Hitelbank, amely nemrégiben 
érdekeltséget vállalt a Hape-féle cement
éi építőipari gyár rt.-n.41, mint halijuk, 
külföldre azállit cementet és ez irányban 
Cseh-Szlovákiával folytat eredményes fÁr» 
gyalásokat.

Alagi
I. Futam. 1. ...........

Prim (Altmann), 3. Kaballa (Esch). Tót.: 
: 10:21.

//. Futam: 1. Balsor • (Pretzner), 2. 
I Vakmerő (Sajdik), 3. A'Dalk (Sohejbal). 
t Tót.: 10:31, 17. 36, 29.

77/. Futam: 1. Unschuld (Pretzner), 2. 
Frau l’te (Esch), 3. Szelvény (Altmann). 
Tót.: 10:13; 12, 17.

IV. Futam: 1. Távol (Haar), 2. Talmi 
ezüst (Pretzner), 
Tót.: 10:100; 23, 23, 13.

V. Futam: 1. Akadékos (Altmann), 2. 
Ommidien (Esch), 3. Cornette (Alt
mann). Tót.: 10:37; 18, 27, 16.

KÖZGAZDASÁG
A tőzsdei hét

Három uj fapapir kerül bevezetésre

Venni, vagy adni kell Déli vasutat?
Ez volt a tőzsdei hét mottója. E héten 
is azok jártak jól, akik vettek mert 
a részvény kétszer is meghaladta az 
1440 koronás rekordkurzust. A leg
utolsó napokban Szacelláryék kezdték 
venni a részvényt és Bécsben is most 
az ö emberük veszi. Hogy meddig tart 
a hausse még: azt legjobban a kontre- 
min szeretné tudni. A kulisszban még 
az Angol-Magyar bank ugrott föV arra 
a hírre, hogy Krausz Simon és Fleissig 
Sándor eredményesen tárgyaltak Lon
donban.. Az angol érdekeltekkel szom
baton kezdték keresni az Osztrák hi
telt, arra a hirre, hogy az osztrák 
kincstári üzemeket bérbe veszi a bank. 
A konlátpiacon a Bónit keresték e hé
ten. Aliltólag Donner, az Angol-Ma
gyar bank volt igazgatója vásároltatja 
a részvényeket, amelyek iránt hollandi 
részről is érdeklődés mutatkozik. A 
Franklin e héten 4000 koronás rekord
kurzust ért el; ami kedvező üzletévével 
és az osztalékkal van összefüggésben. 
A fapiacon a Hazai fát francia érdek
közösség hírére kerestek. A Hazai fára 
azonban a Castiglioni-csoport is igényt 
tart. A tranzakció sorsa szerdán fog el- 

i dőlni a Magyar-Olasz bank igazgató
sági ülésén. Tőkeemelések közül ak
tuálissá vált a Kereskedelmi bank, a 

Földhitelbank tökeszaporhása.az utóbbi 
francia tőke közreműködésével emeli 
alaptőkéjét. Uj részvénybevezetés is lesz 

• rövidesen. Három fapapir kerül beve
zetésre. A Hitelbank bevezelP a Ma
gyar Általános Fatermelő rt. részvé
nyeit. A gróf Mikes zabolni erdőgazda
ság rt. részvényei is rövidesen beveze
tésre kerülnek. A Magyar Tőzsde érte
sülése szerint, a Lipótvárosi takarék
pénztár bevezeti a Gregerscn-erdöipari 
rt. részvényeit.

Narr- 
meié-a.

17, M.

CsflWrtökön ffflrfflf tacBnfellépéM vésziét* 
e hó 29-én Livi 1UJ elinti amerikai WrténetMai 
Keidet# naponként este negyed Bórakor

krém 
szappan 
púder 
sampon 

Eau de cologne 
■ legtöbb toítetteszerek. Kaphatók mindenüttf 
Kés^Ü; Hunnia Oyógytár, Erzsébet-kCrut 5Ő

Ffiaárosl Cirkusz
Minden előadásban, csütörtök és vasárnap d. u. 
kivételével, folytatólagos nagy díj- és verseny
birkózások, valamint a nagy szeptemberi műsor. 
Csütörtökön és szombat d. u. fél 4 órakor családi 
és gyermekelőadás. Az előadások este 7 órakor 

és a birkózások fél 9 órakor kezdődnek

BONBONIER
VII.. Errsébat-áörnt 81.— Telefon: József 121-68 
Esténként fél 8 órakor Köváry Gyula játszik és 
konferál. Szinrekerülnek: Szomanázy, Egyed. 

■ SzőHöa^jJfaraánjtt^arabjaMdvlIó^l^^

Nemzeti lj.oyal Orfeum
Vlí. Frzsibet-körut 5/ Telefon: József 121-68
Bittnlrínt fél Lucia, « nagysikerű
operett BeckerBary vei a címszerepben és Manley, 

Aeglrs, Kremos a szenzációs artisták.

Hamisfogakat
ezüstöt és aranyat legmagasabb árban 
veszek. Wychogrod, Tisza Kálmán-iér 
13. szám. Hívásra jövők.

A magánforgalom sziláid volt, a ku- 
lisszbnn Déli Vasul 1420—1435 volt, Köz
üli 1030 maradt. A zárlatértékek közül 
Adriát, Lichtiget, Bó"it, Izzót, Rocssemant 
keresték. A valutapiacon márka 507, dol
lár 307 volt.

Burián báró Budapestre jön. Mint a 
Hétfői Napló értesül, báró Burián volt 
külügyminiszter a napokban Budapestre 
érkezik. Ideutazása kapcsolatiján von a 

kewíMtdelmj «$. negál,-

„Radio“ terpentines 
cipőkrém Rldlo,m.nüo.4.. k.ph.M, X »
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