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A pápa követe Budapestre érkezett
A Zsófia-gőzös ünneples fogadtatása az Eötvös- 
téren — Körmenet a fellobogózott városban

— a Bótfói Napló tudósítójától —

I Ünnepe volt vasárnap a magyar fő- 
■árosnak. Lobogó zászlódiszbon, ün- 
Lpi hangulatban fogadta a pá^ meg- 
latalmazoít követőt, ki a bs-. vérén 
lápai hatalom képviseletében, nemzeti 
létünk és független ál la ims águnk el- 
kmerleíését hozta magával Rómából. 
Évszázadok óta első ízben 'küldött a 
bápai hatalom követet Magyarország
ba, mert a Habsburgok unalma 
kiált csak Becsben volt mmcialiura. 
Msgr. Lorenzo Schioppa pápai ryuncius 
megérkezése a független Magyarország 
flső jelentős diplomáciai aktusa.

Msgr. Lorenzo Schioppa pápai n<un- 
rfus szombaton reggel 7 óra 30 perc
kor indult el Bécsből Esztergomba, 
Bhoi Magyarország bibornok-herceg- 
primásánál tett tisztelgő látogatást. A 
fővárosból Zsembery István dr. főis
pán, az Országos Katlholikus Szövetség1 
elnökének vezetésével küldöttség ntpnt 
i mmciusért. A küldöttség kíséretében 
indult el a nuncius vasárnap reggel a 
Zsófia hercegnő gőzösön Budaipestre.

szöntőtte Msgr. Schioppát. A nuncius 
szintén latin nyelven köszönte meg az 
üdvözleteik , - “

A körmenet
Ezután a nuncius bíbor baldaohin 

alatt a partra lépett és látható megha- 
tot't'sággal fogadva a sokaság viharos 
éfljenzését, megnyitotta a menetet, mi
közben az Egyetemi Énekkarok a pá
pai Himnuszt adtéfk elő. A menet a 
Ferenc Józsof-téren, a Doro! lya-utcán, 
a Vörösmarty-téren, a Váci-utcán, az 
Eskü-uton, h Ferenciek-!erén át az 
Egyetem-templom felé hullámzott. Az 
útvonalon végesvégig óriási sokaság 
állott sorfalat, a zászló- és virágdíszbe 
öltözött házaik ablakaiból szinte egy
folytában zúgott az éiljenriadalom.

Mise az egyetemi templomban

Azegyetemi templom bejárata és ha- 
Wa tündén fényben úszott. A tem-I

W nwgórkotfa

| Délután fél öt óiéikor tűnt föl a Du
mán a Zsófia hercegnő gőzös, aínely 
Ksiszárik János püspök, követi égi ta
nácsos kíséretéiben a pápa követét! 
phozta. A nagyszámban megjelent. kö
zönség ellepte a budai és pesti Duna- 
•partol. az Eötvös-flér pedig, a hajó ki- 
iötöhelye, feketéllelt a sokaságtól. A 
fogadtatásra megjelent szómos előkelő
ség és egyesület. Az óriási sokaságban 
'a fővárosi cserkész csapatok és disz- 
ruhás, Zrínyi-sisakos lovas- és gya
logos rendőrök tartották fönn a ren- 
[det. A fogadtatáson megjelentek: 
Stpöcz Jenő dr. polgármester, Zichy 
János gTótf, a Kalholikus Népszövetség 
elnöke. Ernszt Sándor, a KathoJikus 
Népszövetség vezérigazgatója, Mészá
ros János dr. általános érseki helynőik, 
Wolff Károly dr., Rakovszky István, 
Dauer István prelálns és Marinovics 
Jenő dr. főkapílánylhelyetles.

A fel lobogózott hajói, fedélzetén a 
nunciussafl, lassan leérkezett és kikö
tött az Eötvös-téren, Az ezrekre menő 
nézőközönség dörgő éljenzése közben 
tóenlck a hajólndra Sipöcz Jenő dr., 
•Zidliy János gróf és Mészáros János 
dr., akik közül először Sipőcz Jenő dr. 
intézett üdvözlő beszédet a nuncius - 
hoz,

A nuncius néhány meghatott szóval 
köszönte meg az üdvözlést és örömét 
fejezte ki afelett, hogy a pápa elhaiá 
fotósa neki .jutatta ezt a megbízatást.

A francia nyelvű üdvözlés után* 
^khy János gróf, az Országos Katiho 
Hkus Szövetség elnöké üdvözölte fran
cia nyelven a nunciustí

A pápa követe ismételten megkö
szönte a meleg üdvözletét és kijelen
nie, hogy úgy fog velünk együtt imád
kozni Magyarországért, mint második 
utójáért. Végezetül Mészáros Já-
J05- általános érseki helynak a szátoes- a levelező emrtán utalt arra, hogy a tökhöz majd Nitsch Mátyás a német pol- ontó, 7 páncélos vonat. .1 
óváros plébánosa inaik élén a ma®naT nyilvánosságban sokat beszélnek arról, górok előtt ismertette a politikai helvzc- ^ny, 2Ő4 ^f/gon /0 m 
papság nevébe^ Ja,lis SSÓftöklfttM tó- hogy Mw.ararsság gaz^ági és politikai tét, Délután a miniszter UHretéwi Gya-. Itf?* II ttl hgdlany y.

Béos, október 3.
(A MTI. nwigjánjölontóse.) A bőm 

Freie Préséé beszélgetést közöl, •ame
lyet budapesti levelezője Csáky Imre 
gróf külügyminiszterrel folytatott. A 
külügyminiszter többé között ezeket 
mondatba:

— A kománynak eltökélt'* szándéka, 
hogv a trianoni békeszerződést a lehető 
legrövidebb időn belül ratifikáltatja. Az 
erre vonatkozó törvényjavaslatot akkor 
fogja benyújtani a nemzetgyűlésnek, 
mihelyt a nemzetgyűlés elintézte mind
azokat a rendkívül fontos törvényjavas
latokat, amelyek jelenleg előtte feksze
nek és halasztást nem tűrnek.

Az Ausztriához való viszony kérdésé
ről a miniszter' a következőket mon
dotta:

— A kormánynak általában az a cél
ja, hogy az összes hat ár államokkal jó 
és baráti szomszédi viszonyt létesítsen. 
Magától értetődik, hogy az Ausztriához 
való jóbaráti viszony létesítését is tel
jes szivünkből kívánjuk. Mindig haj
landók leszünk e cél elérése órdekcobn 
közreműködni, ha a másik oldalról is 
megfelelő előzékenységgel találkozunk 
és helyzetünk iránt a szükséges meg
értet látjuk.

Az utódállamokhoz való viszonyról a 
miniszter a következőket mondotta:

— A mi progranwnunk abban kulmi
nál, hogv az összes szomszédainkhoz való 
viszonyunkat •— akár volt szövetsége
seinkről, akár volt ellenségeinkről van 
szó — őszinte baráti viszonnyá fejlesz- 
szük. Mi erre minden pillanatban ké
szen állunk, ha szomszédaink részéről 
kézzelfogható bizonyítékot nyerünk arra, 
hogv ők ezt & célt ugyanolyan Őszinte
séggel követik és ezt azzal is bizonyít
ják, hogv az ő uraimul; alatt élő fajtest
véreink gazdasági, kulturális és nemzeti 
fejlődését oly módon biztosit iák. amely 
alkalmas a magyar közvélemény meg
nyugtatására és fajtcstvéreink jogos kí
vánságaira figyelemmel vau. 

I

plom kapujában az egyetem rektora. 
Hannay Ferenc dr. várta a páipa köve
tét. az egyetemi tanács és tanári kar 
élén. Mikor megérkezelt a menet az 
élen haladó 152 pap fehér ornáltsban 
bevonult a tempómba, a nuncius pedig 
megállt a baldadhin alatt a templom 
ajtajában és fogadta a rektor üdvözlő 
beszédét.

A lalinnvehü beszédre Schioppa 
nuncius meleghangú latin beszédben 
köszönte meg az üdvözletei. Ezután 
vecsernve voll a templomban, amely
hez az Egyetemi énekkarok szolgál lát
ták hatalmas, szárnyaló énekkiséretet. 
végezetül pedig a pápai kövei szeirtsé- 
ges pápai áldást osztott, amit a tem
plomot megtöltő hatalmas tömeg kö
zönség leboruh'a fogadott.

A fogadtatás után a nuncius a Kö
zépponti Papnevelő Intézetben lévő 
szállására ment, ahol Anion Pál dr. 
rektor fogadta.

viszonya Franciaországhoz különösen el
mélyült és kérdezte, hogy mi igaz ezekből 
a híresztelésekből.

— Tényleg örömmel állapíthatom meg 
— válaszolta a külügyminiszter, — hogy 
a francia gazdasági körök fokozódó ér 
deklödéssel foglalkoznak Magyarország
gal. Természetszerűleg a kormány felada
ta. hogy azokat a nagy segítő forrásokat, 
amelyeket Franciaország országunknak 
rendelkezésére bocsáthat, ne hagyja fel
használatlanul. További nem kevésbbé 
örvendetes folyománya a dolognak, hogy 
ez a gazdasági érdeklődés, amely termé
szetszerűen a magyar népléleknek föHs* 
mérésével jár karöltve, a politikai viszony 
számára is kedvezőbb atmoszférát teremt. 
Ez annál örvendetesebb. mivel a békekö
tésig talán éppen Franoiaország volt az a 
hatalom, amely Magyarország iránt a leg
nagyobb tartózkodást tanúsította. Ma
gyarország hálával ragadja meg a nagy 
nemzet feléje nyújtok kezét és úgy most, 
mint a jövőben is azon lesz, hogy ezt a 
segítségre kész jóindulatot még fokozza.

Itt, a crnzttra egy cikkünket törötté

Beszámolók
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

fíleger Jakab, a nemzeti kisebbségek mi
nisztere vasárnap délelőtt Szentgolthar- 
don tartotta meg beszámolóját. Minde
nekelőtt a nemzetgyűlés munkáját ismer
tette. A választójog s a fökireform is
mertetése után a nemzetiségi politikára 
tért ót a miniszter. A királyság kérdésé
vel kapcsolatosan kijelentette hogv ezt a 
kérdést a jog, igazság, törvény és tradí
ciók szelleme szerint kell megoldani.

A nagyhatású beszámoló után Huber 
János beszélt magyar nyelven a válasz- 

nafalvára utazott, ahol ugyancsak beszA 
mólót tartott.

Vasárnap délelőtt tartotta Enyingen a 
választók nagy érdeklődése mellett 
vács J. István nemzctgyüléii k-pviseit 
beszámoló beszédét, dióvá ez. alkat in
ból nagyatádi Szabó István föl(lmivelé» 
ügyi miniszter, több nemztgvülési kópvi' 
selő s Lipták Pál államtitkár is leutazott 
Kovács érdekes, beszámolójában kitért i 
királyság kérdésére is, melvet a icgsür 
gősebben megoldandó feladat lak tekint 
Kijelentette, hogv államtitkári állásáról 
azért mondott le, hogy a királyság kér* 
déséber^- megőrizhesse teljes függd lensA 
gét (-v’^vbad akaratát. Beszámoló be
széde Választók részéről élénk helyes* 
léssel találkozott.

Fényes ünneplés keretéiben folyt le 
Sátoraljaújhely város keresztény magyaí 
társadalmának ünnepe, mely alkalom
mal dr. 'Kutkafalvy Miklós államtitkár, • 
kerület nemzetgyűlési képviselője, elmom 
dolta beszámoló beszédét. Vázolta a jelen 
nagy küzdelmeit és rá-nurtatott arra a je
lenségre, hogy amikor fájdalmasan be 
kell ismernünk a történelmi Magyarország 
elvesztését, nem leliet • elzárkózni annak 
megállapítása elől, hogy a bekövetkezett 
kai'.asztrófál nagyrészben a magyar köz
igazgatási élet terén fönnállóit fonáksá
gok idézték elő. Szólt ezután a nemzeti 
kisebbségek minisztériumának a területi 
integritás ügyében folytatott fáradozásai
ról és az eddig elért sikereiről- Ezután 
Haller István• miniszter mondott beszédét. 
Kifejtette, hogy a keresztény politikai 
irányzat nem gyűlöletet, hanem szeretetet 
hirdet. A miniszter beszédét zajos tetszéa- 
sel fogadták.

Egyidejűleg alakult meg Sátoraljaújhe
lyen az Ébredő Magyarok Egyesületének 
helyi fiókja, amely alkalomból Szmrecsá- 
nyi György, az országos egyeslüet elnöke, 
mondott beszédet.

Este a színházban fővárosi operaénekes-' 
nők közreműködésével díszelőadás volt, 
amelyet bankett követelt. Haller miniszter 
vasárnap éjjel visszautazott Budapestre, u

sárospataki választás
Vasárnap délelőtt hatalmas tömeg előtt 

mondotta el a programmbeszédet Sáros* 
patakon Windischgraetz Lajos, a kerület 

.képviselőjelöltje, Windisehgraeta herceg 
széles gazdasági alapon fejtette ki az or
szág rekonstrukciójára irányuló politika 
szüksógességót. ,j

IS novjetMsztúlyt 

semsIsltetteK nes a lengyelen 
42,000 fogoly, 100 ágyú, 990 gép- 
fegyver és sxémet mfis hadi
anyag a zsékmAny — Wrangol

Varsó, október 3.
(A lengyel távirati ügynökség..) Oklóber 

2-iki harctéri jelentés: A szovjetsereg ma
radványainak üldözése közl>en csapataink 
a Szervers folyót átlépték és Novo-Grode- 
kel elfoglalták. Pripjcltől délre lovassá
gunk a visszavonuló ellenséget üldözi. A1 
múlt héten az ellenség Bialistok, Brest- 
Litowsk, Zamosc és I^emberg kapuja 
előtt állt. Az oroszok uj offenzivát akartak 
kezdeni, azonban 150 kilométerre vissza
vetettük őket é* súlyos veszteségeket 
ókoriunk nekik. Ifi szovjethadosztálgt 
egészben vagy részben megsemmisítettünk, 
a többi hadosztály a küzdelem folyamán 
nagy veszteségeket szenvedőit s kénytelen 
volt visszavonulni. A harmadik és negye
dik szovjefliadseregnek a 21., 56., 67. és 
41. szovjethadosztályoknak, valamint sok 
brigád, ezred és zászlóalj lörzskara ke* 
zclnk között van. A legutóbbi napokban 
ejtett foglyok száma 12.000. Zsákmányunk 
100 ágyú. 050 gépfegyver, 18 páncélos 
autó, 7 páncélos vonat, 3 léghajó, 27 mo:*t 
dong, 254 vagyon 10 autó, na; jJfiposs*
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Itt a cenzúra egy cikkünket törölte
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tigyi feljelentést tett ismeretiem tet
tesek elten, akik az utóbbi időben so
kat emlegetett aktahet mini fásokat, me
lyek különösen a bécsi magyar sajtó' 
bari jöttek napvilágra, elkövették. Dr. 
Coumont fejjelen! őséről a következő 

<rlesité*l kWptak: .A Bériben megjelenő 
Világosság cimü hetilap 1020 szop- 

t ember 10-A.i 11-ae saámálian egv cikk 
jeleni 
akták
meny 
Kunfi

KOiSlUe
& feteor.

p«ri- ^yá«r«rs a M k#z«p*n 
k»r(m*MC«n« 4s BReabVAa maflát

(A Hétfői Napló munkatársától.) 
Különös mórion vedelt véget az életé
nek Juscnák József budapesti ekegyá
ros, aki a Murgit-fcörwt 3. szám alatt 
lakott. Az öngyflkofwflg részleteiben 
olyan fmrtwsztikus, hogy érdemes vele 
foglalkozni.

Jurenák József ■ múlt héten leula- 
zolt Bud-apolröl Bsüaten>íuraAre. A 
íiird' i.ülyre éppen döbben érkezeti 

a vonat és az állón/sról egyene
st Királyi Jacht klub csónakházó- 

ment. Hárem tqsdwpir***9 
véti r&, amit

mag a köveíkeaő oienmel: Újabb 
a bécsi (Irtsfr- Reich-külenif- 

cselekedeteiről. Ezt a lapot 
Zsigrnond voll népbiztos szer

át kísérték
1 '-u'cai fogházába.

l-r.es 'urate.it dr. Várj 
if.víiz. Hátin} Er-Ö dr.

(‘.vri.di* ki. aki 
lajujJ*ió*ayo««u ál m 
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; wwirz, Hen (iararek Feti 
. . .wrww A'íwí4=«eA. LietareL.

.« •<>•%» y#hw>w. /Arriw, TlepeiQ, 
l eór, A kvíwárMcty, Mé.'Sfetftf, 
\H‘. niAuV^’ fékét p^rcvüeí’ 

Aöfesert. iKtehet, Lvdn’jg.s- 
• ' ídh. i, w fai-4a arjaatj; 
.nt:ék, étreuKeruk, ssrH- 

.. á-A’, kmerok stb.
■ i? •». /• !L IS én d. r. .* M! ti. tt. fí-ig 
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fl'etvra ára 9t» )»rtn»
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aWiff i&NM 
ijWüM WiMim ai afctetowliwik
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I rik, Mar kdRMfy ás aa ugy-
1 Mirawtt Wmí MmgMMak fáariieraael- 
' lek Varrtra?Tra alaU fBanak. a másik 

■' pedig Reieh miniszteri tenáesos jelen
lését közli Eekhardf Tibor budapesti 
sajtófőnökhöz a Bécsi Magyar Újság 
állítólagos megvásárlásának részletei
ről. Ezdk a>. akták a Bécsi Magyar 
Újság okhSber l'i 232. számában ű* 

megjelentek.
De ezek az akták hamisak.
I)r. Coumont ügyvédet • mDffi/ar

■ királyi bécsi követség felhatalmazta, 
j hogy a törvényszéknél azonnal tegye 
i meg feljelentését tsz ismeretlen akta- 
hamisítók ellen.

eljárást tíizaoságszédelgós cánéu i| 
caáló Hatváiri Emil ellen.

Hafrvári eHen a rendőr^ hivatali 
ütóöaendő visszaélések miatt folyni 
a nyomozást <Ss az ügyészség fe^l 
ráha juttatta. aJionnan idciglfTMstd 
sWÉbtwHábra helyezték. Szabadláb, 
helyezése utón hamis útlevéllel ife, | 
gyarországról megszökött. A reoálr 
Xíig megállapította, hogy DrazriU 
niaaeIdill, alkot álnéven szintén # 
keW szerepet játszik é.< távirattá! fr. 
leshette a drezdai TJcmlőrséget bárt 
Feronczy Károly, alias Halvári Ettf 

■I Irtineiröl és kér> lctnKózlalásál k 
i Budaörsire való szállítását.
1 ctaw wroxai

As uzsora-bh ő£á$ 
első tárávalása

Benzin-Sánckereskedés
— A Hétfői Napló tudósitó iától —

szati Társaság emberei óriási hálók
kal odavonultak, ahol az öngyilkosság 
l őrlőn I. Fel kutat fák az egész környé
ket, de ű nehéz láncok egész a ló fe
nekére vitték le a hulfát, amit nem 
lehetett kihalfyzni. A Balatonnak az 
a sajátsága, hogv harmadnapra minden 
hullái felvet, Jurenák holtteste azon
ban a nehéz vasláncok miatt cuik nyol
cadik iHzpon került a viz színére.

A IIel ka gőzhajó volt éppen útban 
Siófokról Ralatonfiired felé és a Helkg 
utlsai vették észre n holttestet, amit 
aztán kivittek a Balaton partjára.

meg 
sen 
hoa 
burkolt csomag vett n&, aurit uwy 
látszott, jiehemn ospcl. vaímni s^y üS 
holmi ldieirii lxnnák. / 
bán csónakot lxr»U — 
Mikor megöli a r»ó«ak, 
leült és gyors lengpiTiwsi 
dett befelé a Bakatorba, 
négy ötszáz mélfmyire 0 
kor vetkőzériicz fogott.
nos, a klub intézője, i/iabad szemmel 
jól látta, hogy Jurának egész, mezte
lenre vetkőzik a cnónakben és úgy 
evez tovább. Az rrttézö ftimsána'k tar
totta Jurenák vi*elkrt1éeét és felszá
llót a ldubiiáz teiejúre, ahommn mesz- 
srelíitóval nézte 
velkerik:

Jurenák w*r 
nyíre lehelek « 
magjait keadte 
csomagokból három 
került eii. A 
tcáilc és úgy rveaari to'táSA. 
üli öt küomvéáarayáae va* aiár benn a 1 
Balatonon, KÚkar «bá«h-agyi* a» mre- 
z.kl, eWiaaadár a tápokat és mind • 
három nehéz, szekéeldru-oi m-igti köré 

Egyet a ivritére, egyet a 
naajd a csónak orrára ál- 

a láÜMiU is kiraikfonla a vas- , 
.1 két keze szabadon maradt.

a súlyos láncokat felcsavarla.

A caónaHiáz- 
egy órára. 

jki rónák be- 
evezaú kéz

éiig letlu-Utt 
paritól, mi- 
Szentes Ja

k «4 -tsóreim k i lométer- 
parl+t’il. raikoi* 5? cso- 
laifalé l>asrio#riMÍ. A

Aoeaea vaslánc 
vaeUuaeokm maga pn^ 

Körűibe'

csavarta. 
derekára, 
lolt és 
lánccal.
Mikor
mind a két kezéhez revolvert kötött. 
Aztán a parton is lehetett a dördütést 
hallani . . . Jurenák két lövéssel véget 
vetett életének. Efjfik o fejébe
ment, a másik revolver csövét a lán
cok között szivéhez irrsngéte'tia. Egy 
•zen g)i Ilont ás alatt heváp'tdolt a Balfl" 
tonhB és clliinl • IzoBArnak között.

Mikor Szentes Jáws inhón') messze- 
látóján kérésziül a revolvereket is 
látta: azonnal parancsot adott, hogy a 
klub benzines csónakján 
Jurenák utón. A benzines 
dúlt, de már későn érkezeti, 
kot :í Tramontano vitorlás 
vette, oda vitorlázott, de már - gaz
dátlanul találta Kivorrlallák a parira, 
ahol mrgfetáPúk Jurenák összes ruha
darabjait, pénztáronját és irier.it, de 
egv *»r írási nem /wr«*f h&ra, hogy 
miér tkörette cl az önggMk osságot.

Az esetről azonnal jelenést lellek fi

menjenek 
el is in- 
A ovin a- 

is észre- 
- mz- 
larvra.

wa tóy 
MlÍBIWSn SFÍhhl^f

i ntsgsscnen Bsmfap»«trö1 — Drei- 
tfftben kertalk • bettfMmtl háaas- 

sáVWtáOlÍHt

— A Hétfői Napló tudisltójátóf. —

Néliány héttel ezelőtt a budapesti 
előkelő társaságban feltunfc.sl tkeltetl 
áz a házassági hír, amely bejelentette, 
hogy K ismert budapesti tanárnak 
leányát egy fiatal mágnás, báró F’«- 
renczy Károly, fcksájfül vette. A ked
ves fiatal irrlteányl Budapesten nagyon 
sokan ismertek és ugv a fiatal leány, 
mint családja társasági körökben nagy 
szerepei játszott és így mindenki sa:- 
vessen gratulált a caakishrak at előkelő 

|ház*s«á^hoz.
A fiataldk itt éltek Budapesten, ami

kor egy kevésbbé fair ügyből kifolyó
lag a rendőrség nek Akadt dolga báró 

' Fereway Karolyijai. Egy rlőkeM bu. 
dapesii éka^réozftiez besütött a báni 
és órákat kért, amint ő mondott* 
ajándékot akar vólHÍreiai egyik roko
nának. Két órát eftriH aztttl. hogy 

J mayd vimrrehnzz.n ac egyik órát. a má
sikai pedig megvásárol jg. Sukrtig n«m 
jelenIkezelt az órákkal, mire nz ék
szerész a rendőrséghen forduM, ahol 
a fiatal báró előélete iránt kezdtek ér
deklődni és megáJtapitottálk, hogy báró 
Fercnc.zy Károly soha életében nem 

i volt báró és búr összevissza tanáron- 
' egyéves, eddig már tizenegy néven 
I követeti el különféle ^télh^mossdffa- 
1 hat. Állandóim katonatisztnek adta ki 
magút, hamis igazolványa.! voltak s 

| tulajdonképpen Hatvári Emilnek lüv- 
j júfk, köykalontf volt és a katonaságnál 

is voltak már lmjai, npróhb sMkHjen 
I és visszaélései miatt.

Min! katonatiszt kirakodott be a 
jónevHi budapestú család bizalmába is 
és igy estek be abba, hogy a kedvez 
fiatal leány feleségül menjen a fiatal 
báróhoz.

Miután kalonaruhúfian járt és a 
rendőrség nem jé.rliatolt cl ellene, ka
tonai hatóságnak adták át, a/kik előál
lították a vúrosparanennokságra, innen 
azonban egy őrirethm polgnaíban 
megintik ölt és nrifert báró Ferenczv 
Károly szélhámos»ágn.it tovóM) foly
tatta. A becsapott család nem takart - - - - , _ B0« ÚritiMftoU

Az árdrágilóvisszaéiések büntetérin 
hozott legújabb törvény alapján meg
alakult a. Jzudapesti bünleörvénvstík 
kábeleken is az uzsarabirósán. aindy 
a mai napon tartja első érdemiem 
főtárgualásál.

Az ügy. amelyet az uzsorabiróság 
eldönt, benzindrágilásra vonatkozlt. 
Három vádlott szerepel a perbon á 
pedig fíucsek Károly 27 éves r. k. val
lásra veg^szmérnök, Danzinger László 
28 éves r. k. vallásu mechanikus és 
Kaiser Zsigrnond 56 éves izr. vallási 
kereskedő. Az árdrági’ási ügy lény- 
állása az. hogy a földmivelésügvi mi
nisztérium Bucsek Károly vegvéxzmér- 
nök részére 300 ka. benzint utalt ki 
azzal a meghagyással, hogy a benzin 
kizárólag majKŐgazdasúgi célokra hasz
nálható. Az Ltalvánv a Vacuum Oil 

’ Comp. t. t.-hcz ssólott. amelyet Budek 
i bemutatott és egyidejűleg MisriU i 
részvénvtársaságnál a heuniwrt táró 
12.2.15 koronái.

Megkapta a benzint s azt nem hasz
nálta fel mezőgazdasági célokra, műire 
kérte, hanem továbbadta ifi Vas 
Aa<lrás kápolnásnyéki gazdalkoilónnk 
18.150 koronáért. Az ügyészség vád- 
indilvónvában kiemeli, hogv a benzin 
forgalmi kwrlátozás alatt álló áru cs 
Blicsek vádlott ezt a forgatni korláto
zást kijátszotta, mén pedig nverészfet 
dós céljából.Danrínow László és Kai
ser Zsigrnond vádlottak sóitok azok, 
akik Bucsek és Vas András közölt az 
adás-vételt lélesitették. tehát ar áru 
árát, mint nem szükséges közeeső kiz- 
vdtit&k megdrágították közremíiködi- 
síikkel annál is inkább, mert fejenkint 
350 korona kŐCTetótési di»t fogadtak 
el.

Ax uzsorabiróság dr. Naau Béla tör- 
vénvazéki biró elnűklésúvel alakul 
meg. A vádat őt. Medvigu Ishán lür. 
ügyész képviseli.

A Tnt>Mlnh I. részel] 
BOKMHIirelttlW
■ TWOLWWi

ElAadAsok: >/«5, W «> '/«» órakor-1

Az oraiqntMl M!
Lenkeffy teávtl 4« — R«n* m««Hr 
naUn|a — Miss Mollie Kinggil
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HÍREK
A kwmáxiy^S & ceglédi gyalog- 

ezred ünnepén,. Horthy Miklós kor
ai ínyzó őf^jöéltósága, szükebb kísére
tével va.^rnap a kora reggeli órádban 
a Tur£n kütönvouaton Okánybe u-<- 
®olt, t»ogy részt vegyen a ceglédi gya- 
JogQtréd znszlószentelési ünnepén. A 
^órmányzó, akiit az egész utón nirteg 
szeretettel fogadtak, Örkényben meg
szemlélte a kivonult csapatokat. A 
szemlét mise keretéiben zászló szent elés 
•követte. Majd a kormányzó lélekemelő 
szavakat intézett a katonákhoz és a 
sportünnepély megtekintése után visz- 
szanazott a fővárosija.

— 200 éves piaristarendház. Decem
ber 8-án készül a szegődi rendlxáz a ritka 
és jelentőségében messzire kiható évfor
dulót megünnepelni* Kétszáz éve. hogy a 
piaristarend Szegeden letelepült és itt 
niegahipitotta iskoláját. 1721 őszén kezd
ték meg az akkor még négy osztályú gim
náziumiján a tanítást. Az első évszázados 
évfordulót 1820 augusztus 27-én tartották 
meg. A kétszÁzados évfordulón egész Sze* 
ged városa hálával emlékszik meg a derék 
piarista tanárokról, akik Szeged felvirá
goztatásában kulturális téren oly jelentős 
szerepeit vittek.

— Az ügyészség beszerezte a somfa
botokat a botbiin tetőshez. Szeptember 
(hó 29-én jelent meg a hivatalos laixban 
r. vagyon és a hatósági szemólyok ha
tályosabb védelmére vonatkozó uj tör
vény. amely még aznap életbelépett. 
A törvény értelmében nem csak az ár
drágítók kaphatnak botbüntetést, ha
nem 25 bot jár azoknak is, akik rossz- 
hüzemüleg vagyoni bűncselekményt 
követnek el. A tolvajok, zsebmetszök, 
betörők, továilsbá az uzsorások, or
gazdák, csalók és tikkasztók, nemkü
lönben azok, akik csalárd vagy vétkes 
bukást köveinek el, a megfelelő sza
badságvesztés büntetésen felül botbün
tetést is kapnak. A kir. ügyészség már 
intézkedett a büntetés végrehajtásához 
szükséges somfabotok beszerzéséről, 
amely a törvény szerint 2 centiméter 
vastagságú lesz. Múlt hó 29-ike óla a 
budapesti büntetőtörvény síéken igen 
sok tolvaj felett mondtak Ítéletet, 
azonban a botbüntetést még nem 
szabták ki, mert bár a törvény életbe
lépett, annak a végrehajtási rendeletét 
az igazságügyniinisztérium még nem 
adta ki. Ez a végrdhajtási rendelet 
e hét folyamán feltétlenül elkészül és 
akkor a biróbág is alkalmazni fogja a 
tolvajokkal etemben a botot, g

— Cser kész-ünnepély a Vérmezőn. A 
Magyar Cserkész Szövetség a magyar 
cserkószmozgaloan biz éves fennállása 
alkalmából vaánap délután owrricter.- 
azemlét tartott a Vórmeaftn. A mintegy 
kétezer főnyi cserkész felvonulód* * 
megjelent notábilitíaoíkon kívül az ér
deklődők hatalmáé tábora nézte végié.

— Haléira itóit cyilkoa vőröeőr- Ke
lemen István nagykőrösi földminest, 
volt vörösőrt, Mki a tavalyi keceli el
lenforradalom leverésekor Szankas- 
pusx'tán két koceji főld-mivest meggyil
kolt, a kalocsai törvényszék vonta fe- 
Mősségre. A gyilkos vörösőr bünpe- 
rében vwsárnaip hirdette ki a törvény 
szék as -Ítéletet. A törvényszék Kele
men Istvánt halálra Ítélte, aki kegye
lemért folyamodott.

— Rendelet a Mozikról. A hivatalos 
lap vasárnapi szómé a- kormány rende
letét közli a motgófénvképüremek enge
délyezéséről. Engedélyt ezentúl az orasug 
égési területére ■ belügyminiszter adja 
meg és vizsgálja felül a már megadott 
engedélyeket. Engedélyi rendszerint csak 
az a terméssetas személv kaphat, aki leg
alább 10 éve magvar állampolgár, fedd- 
hetlen életű, haeafias szempontból kifo
gástalan és 24-ik életévét betöltötte. Jogi 
személy is kanjai kivételesen engedélyt, 
de csak akkor, ha fenti kellékek nz igaz- 
galósó* mindegyik tagiálban megvannak. 
Az engedélyt első sorban hadiroklumtak- 
ftak, hadlőjjregyeknek és nyugdíjazott 
köztlsrlviselőknek kell adni. A rendelet 

minden mosilulrúdonos köte
lset* ihat időnként ki- 

koJhuAlM irányú fii-

Itt a cenzúra egy cikkünket törölte

F©rrak«®iwii mázolom Pétéi váróit: 
a oovicí feormán# ^llesn 

Troskl} HaMlMrcg
két — agy »n*pi»Mo«t

Béea, október 3. '

(A M. T. I. maigán jelenté se.) A Neue 
Freie Presse jelenti Kopcnb.ágából: Pc. 
térváron h munkások kenyérhiány 
miatt állítólag sztrájkolnak és mozgal
muk e tanácskonnány megbuktatását 
tűzte ki célul. A moszkvai zavargások 
alkalmával Trockij állítólag megsebe
sült. A nyugati sereg kél megbízottal 
küldött MospkváJm, hogy az azonnali! 
békekötést erőszakolja ki. A két meg" | 
bízottat agyonlövették. Narvában fór-| 
vadalom tört ki és egy közlekedésügyi | 
népbiztost a sző szoros értőiméiben! 
agyonvertek. E pillanatban még nem I

— A oorkl polgármester meghalt. 
Londonból n« a hír érkezett Becsbe, 
hogy a corki lordmayor meghalt. Ar 
angol kormánu titokban tartja az ese
tet és hivatalosan megtagad minden 
fel világosii ást.

— Magyarbarát francia író kitünte
tése. Genfből jelentik a Magyar Táv
irati Irodának: Jcan Tharaud-ot, a 
magyarbarát francia Írót, aki röviddel 
ezelőtt fivérével Budpesten tartózko
dót, a becsület rend lovagjává nevez
ték ki.

— A krónikus öngyilkos. Szántó Mór 
73 é\es magánzó, aki Elemér-utca 37. sz. 
alatt lakik, kirűibalül tízszer kísérelte I 
meg az öngyilkosságot. ma éjszaka a ; 
Dufuihfj akart ugrani. Kimentették és 
különösebb baja nem történt, de megál- 
lapitoötAk, hogy krónikus öngyilkossági 
mániában szenved és ezért beszállították 
a főkapitánysághoz, az életuntak védő
irodájába. Amikor az öreg megígérte, 
hogv többet nem kísérel meg öngyilkos
ságot, hatabecsátották.

— Elítélték as „Akarat" szövetkezet 
igazgatóit. Az V. kerületi rendőrkap’- 
iányságon dr. Gassmann Lőrinc rend
őrfoga lm ázó Balogh Jenőt, az „Akarat" 
szövetkezet igazgatóját (Csalogány
uk* 27.) 500 korona pénzbüntetésre 
ítélte, ezenkívül egy fuvar fát elkobzott 
tőle, mert engedély nélkül szállított fát. 
Az Akarat szövetkezet másik igazgató
ját. Arvay Miklóst (Howát-ubca 25.) 
100 korona pénzbüntetésre ítélték.

— Egy úri asszony öngyilkossági kí
sérlete. Voronek lfermann 28 éves 
urmő Dalnok-utca 20. számú lakásán 
öngyilkossági szándékból nagyobb 
mennyiségű lugkőoldalot ivott. A men
tőik súlyos üllapolttsan vitték a 
Rókusba.

— Halálos rázmérgszés. Az Akácfa
utca 45. számiu házban levő szolgálati 
helyén Veres Júlia 28 éves cseléd öngyil
kossági szándékból nyitva hagyta a gáz
csapot. Mire a mentők kiérkeztek, halva 
találták- Holttestét a törvénvszékl orvos- 
ani Intézetbe vitték.

— Részegre Itatták, ugy tudták el
fogni. Egerből jelentik a Magyar Kú
ráinak: Jelentette annakidején a Ma
gyar Kurír, hogy az egri törvényszék 
egy veszedelmes betörő-banda felelt 
Ítélkezett, amelynek tagjai állandó ret
tegésben tartották au egész, környéket. 
A bűnösök körül Losonczi Simkö An
tal huszonegyéves legény megszökött. 
A kalandos természetű flu bejárta az
óta a Felvidéket, betörésekből és lo
pásokból élt. A rendőrség emberei cs 
n detektívek hiába üldöztek, mert a 
nomád életű haramia ma itt, holnap 
ott ütötte föl sátrát. Végre rábukkan
tak. Megközelíteni azonban nem l<*he- 
iett, mert fegyvert szegezve fogadta tt 
rendőrség embereit. A detektívek vég- 
re cselhor folyamodtak. Bort küldtek 
neki, anait Shnkó ai utolsó csóppls 
mttwott. Berúgott, átaludt, ejt az al. 
kaiméi fnMt.smlHók a rend/MKk. daz- 
tzekötózlók to így szii’litortAk be az 
egri törvényszékre.

eankáliaok. Szombat- 9ÜÍ vaXmpit! vtotó az

lehet magáltapMuri, hegy a jetezKsek 
mennyi igazságot tartalmaznak, váj
jon nincs-e pusztán tendenciózus hí' 
rekről szó. amelyeknek célja a szovjet
kormány helyzetének nehezítése.

Béos, okbóbor 3-
(A M. T. I. magánjelentése.) A Neues 

Wiener Tagblatt jelenti Kopenhágából: A 
Kationul Tidende helsingforsi jelentése 
szerint Oroszországban sztrájkmozgatom 
tört ki. Több helyült zavargások voltak. 
PétervÓTott állítólag több népbiztost 
agyonlőttek. A nyugati fronton nagy a 
nyugtalanság. A lakosság azonnali békét 
követel. Trockij állítólag megsebesült. 
Budiennit pedig hadbíróság elé. állították.

Elemér-utica 24. számú ház elölt Ga
lambos Jö/.sat 19 éves pincért ismeret
len tettesek megszurtáik. A mentők kö
tözték be sebé! és segélynyújtás után 
lakására szállították. — A Váci-ut 19. 
számú ház előtt Schmiedlack Tamás 
31 éves asztalost a baHuarjón szúrlak 
meg ismeretlen tettesek. A mentők az 
első segélynyújtás irtán lakására vit
ték. Mindketten könnyebb sérülést 
szenvedlek.

— Fcgyverelrejté*. Egyik nyomozó 
hatóság tudomást szerzett arról, hogy 
Károlyi-Klein Sándor 27 éves építész 
lakásán fegyvert tart, bér fegyvervise
lési engedélye nincs. Ezért fegyverel
rejtés címén letartóztatták és átkiséj"- 
ték a kir. ügyészség fogházába.

— Elhalt nemzetgyűlési képviselő. 
Miskolcról jelentik a Magyar Távirati 
Irodának. A Magyar Jövő jelenti, Hogy 
Gedeon Jenő, a színi kerület nemzet
gyűlési képviselője a mull hó harmin
cadikén Hidvégardón meghalt.

— MazögazdMáffi főiskola Szegeden. 
Október 2-án a városházán dr. Thiering 
Oszkár felsőipariskolai igazgató elnökle
tével értekezlet veit a Szegeden felállí
tandó mezőgazdasági műszaki főiskola 
ügyében. Bud^wstirftl Herusth Artúr mér
nöktanár jelent meg, aki a szegedi mező
gazdasági egyetem tervét fekeáette. Ennek 
az egyetemnek hárem fakultása lenne: a) 
Technikai jellegű gazdasági, fakultás, b) 
kultúrmérnöki, c) gépészmérnöki, mind 
a három fakultás a mezőgazdasági érde
ket szolgálná. Az érdekes előadáshoz töb
ben hozzászóltak. A tanácskozások anya
gát Szeged város tanácsa illetékes helyre 
fogja eijuittatni. /

— A németek átadták ömhms hadi
hajóikat. Berlinből jelentik: A lapok
nak jelentik Londonból: A Lübcck, 
Stettin, Danzig, Augsburg ás München 
cirkálók több kisebb járónxi kiséreté- 
ben Firfh of Fortba érkeztek. Ez?el 
Uí: egész vonalon teljesülésbe meniek 
a békeszerződésnek a nemei hadihajók 
átadására vonatkozó halározmúnyai.

— A brüsszoli konferencia. Berlinből 
jelentik: Tegnap a délelőtti ülésen » pénz
ügyi értekezlet folytatta a tárgyalást a 
nemzetközt hit el műveletek lehetőségéről. 
Többi közölt India, Brazlli® és Románia 
képviselői srófoltak hozzá Delacroix in- 
ditványiUióz. Az érdeklődés középpontjá
ban Tér Mculennek, az ismert bankárnak 
aa ötíete áll. Tér Meulen terve szerint a 
népszövetség egy bizottságot küldene ki, 
amelyet, műit központi bizottságot, az in
dítványozó neves pénzügyi szakértőkből 
kívánná összeállítani. Ez a bizottság nyer 
megbízást arra, hogy a« egyes országok 
Ixchozatnlát és az általuk fölkínált zálogo
kat ellenőrizze.

— Pusxtitó taifun Japánban. Tokió
ból jelentik: Japán mélyebben fekvő 
vidékein futiiősZakariástól kísért táj
fun pusztított. A kár tetónitelyes.

— A jövendő tttebk ttóatörököa ön
gyilkossal kísérlete. Konstantinápoly
ból jeleulík: Abdul Medsid prezump- 
(áv trónőröto&s trursagel ön^yilkossáfi 

MaMBtet tawteM el

— A német excsászárt Hollandiába® 
megadóztatták. A Telegtaph értosüléss 
szerint a német excsászár Iloilandiábas 
levő adóköteles vagyonát másfélmillió fo 
rintra becsülték. A császár azonban no 
veiuherig halasztást kért, mert vagyoni) 
még nem tutija bevallani.

StinMz- és füniiijíGMí^l
* Puccini Eécshen. C.'acoino Puccini 

kedííen érkezik Bécahe, hogy ^Le Kondin 
cimü operájának főpróbáján jelen tegyen 
A zeneszerző ezúttal hosszabb ideig mqi 
rád Bécsben, valószínűleg 20-áig, asnikot 
három egyfelvonásosát: a Köpönyeg, An 
gelica nővér és a Gianni Schicchi cimi 
darabokat először adják elő az állami 
operában. A zoneszerzö fogadására nagj 
előkészületeket tesznek.

* P. Márk'* ...inili'
este lesz vendége a Magyar Színháznak 
Hétfő, szerda és szombat este ,.A név 
leien asszony" Jaqueline szerepét, pén> 
leken pedig a „Kaméliás hölgy" címszó 
repét játssza cl. Kedden, csütörtökön él 
vasárnap este a nagysikerű ,,Maria dd 
Carmen* előadását ismétlik meg. Jövl 
vasárnap délután fél 3 órakor mérsékel 
helvArakkal a „Sasfiókot** adják Törzs 
zsel a címszerepben.

* A 6ikorek műsorát hozza o hétéi 
a Vígszínház. A Mi kelten. Diákélet. Há 
lókocsik ellenőre. Szerelem vására, ördöi 
töltik be a játékrendet.

* Operettek és operák váltakoznak z 
Városi Színház e heti műsorában. A her 
melines nő mellett a Médit és a Háton 
a kislányt, a Carmen és Troubadur mcl 
lett a Szeuillai borbélyt is kitűzték.

* Városszerte éneklik Az utalú hűi] 
népszerű melódiáit. A kitűnő darab í 
héten is minden este színre kerül a Ki 
ráty-szinh-áZban. Jövő vasárnap délidéi! 
3 órakor mérsékelt helvárakkal a Jánoi 
vitézt játsszák

* A Marionettek előadása szint éí 
•rtisztikumot hoaott a pesti uánházd 
szezónban. Az első kát előadás kűztaségt 
Igax olnegadtatással mulatott és lelkese 
dett a négy remekbe válogatott kis víg
játék elmésságén és mélységein, a Bclvá> 
rosi Színház gyönyörű díszletein és Mő 
száras Giza, Kökény Hona. Rajna Alice 
Huszár Irén, Harsánvi, Gellért, Matány 
Bánóczv és Kertész Endre tökéletes ossz 
iát ókain.

* A baba 26-szőr kerül színre, csü* 
tötökön, e hó 7-ém az Eskü-téri Szín
házban Magyar Erzsivel a címszerepben 
és a bemutató kitűnő együttesével.

* A Szerelem királya lesz a címe a 
Revii-sntnház legközelebbi újdonságá
nak. melynek bemutatóját október elsé 
fölére tervezik. — Linóké legújabb vi
lágsikert aratott operettje parádés sze- 
repoeztásban. meglepően ezép uj díszle
tekkel és ruhákkal fog színre kerülni. 
Addig is a nagy sikert aratott; ,.Ly- 
sástnata1* kerül szánre Honthy Hanná
val a cimezcrevlien.

* Az Apolló*Kabaréban egész héten 
a nagy sikert aratott kitűnő bemutató
műsort adják. — Vasárnap, aktéból 
9-én délután 3 órakor mérsékelt hely
árak mellett kerül szűrre a heti műsor.

* Az Angrá&sy-uti Színházban c hé
ten is a legutóbbi műsor nagysikerű 
darabjait és mag ám számait, adják. Egész 
héten minden ette és vasárnap délután: 
Végkielégítés, Házasság Tündérország- 
bán. A százarcu ember stb.

* Nyolc hét, nyolc rész, nyolc jegy! 
Ez a Icgujahfb pesti szállóige. A Ceza- 
rína e hóntyp 11-én kezdődő előadásai
hoz oly tömegesen vásárolták meg ed
dig is a jegyfüzeteket, hogy ez mát 
most kétségtelen jele annak, hogy a 
grandiózus íWmremek valóban az évad 
uralkodó filmje lesz és nem fog nálunk 
sem mögötte maradni a külföldi dia- 
daloiknaik. A regény első lriodását már 
csaknem szóik apkodtók. Ezerszámra 
fogynak a főszereplőket: Mia Mayt, 
Mi/dhael Böhmént és Henry Szel ábrá
zoló levelezőlapok is, amelyek az el
múlt napokban kerültek forgalomba.

* Mozgókáp Otthon. ..Morei" befejező 
része: „Világkalandorok" £ felvonás, hal- 
tatlanul érdeiefeszitő é« megkapó s meg
felelő magyarázata folytán azoknak is 
érthető, akik az I. részt oem láthatták. 
Auguszta kir. fóherccgasszonv abban 
foglalta össze kritikáját: „Még sakkal 
jobb az első résznél is'*. „A kftuyvmely' 
és ..A fekete kéz** alapos nevetésről gon
doskodnak. Az előadások keaöete 4, M-* 
romnegved fi, fél 8 és • ükén.

* A lélokidomár II. befejező réeze m 
Uránia színházban zsúfolt házak mclt<#t

rriil bemutatásra. Az előadások 7 te
ÓMt Iri itejfMbrf
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• Ronó Crcsté és Francesca Bertini 
szerepelnek a Corso e heti műsorán. A 
»,Tih Minh" cimü Gaumont-filmiben a 
Judex kiváló megszemélyesítője fog 
újabb rajongókat szerezni, mig a „Fa- 
lánkság“ cimü 5 felvonásos udvari tör
ténetben a csodás szépségű Francesca 
Bertini csillogtál ja nagyszerű művészeiét.

• Lcnkcffy Ica és Misa Mollle Kiiig. 
A Royal-Apollő e bélen két elragadó 
'filmmel szolgál előkelő közönségének. 
Vajda László az Aranyszeme hölgy 
cimü drámájában, amelyet Márkus 
László rendezett, Lenke ff y Ica játssza 
a főszerepet. •Izgalmasságában is ked
ves és finom ez a darab, amely kitűnő 
alakításra ad alkalmai a primadonnán 
•kivűl Törzs Jenőnek, Fenyő Emilnek 
és Kállay Angélának. A René mester 
szalonja cimü színmű a newyorki tár
sasági élet megkapó initimitásait vetíti 
elénk. Miss MoUic King parádés sze
repet játszik benne. Az előadások 4. 6 
és 8 órakor kezdődnek. Jegyek Bárd- 
núl is.

• Tih-MInk, kalandordráma négy 
részben a Tivoliban. Az Aranypille 
legutóbbi elementáris sikeréi is bizo
nyára túlszárnyalja a francia filmgyár
tás legfrissebb szenzációja, a Tih- 
’Minh, amely mától kezdve négy hétig 
szerepel a Tivoli műsorán. A főszerep 
René Creslé, a Judex diadalmas fősze
replőjének kezeiben van. Egy ásalag 
könyv körül bonyolódik a ravasz cse
lekmény, amelyet -titkos kalandorszö- 
vetségek mozgatnak. Az első résznek 
A Circe-villa rejtélye a címe. Már az 
első rész végsőkig csigázza a kíváncsi
ságot, de nem hiányzik a fil-mremek- 
l>öl a legteljesebb irodalaniság sem. A 
Tivoli előadásai hétköznapon 1 '_>7 
És ^9 óra>kor. vasárnapon I, %G,
És 9 óra után kezdődnek,

* A Cliat Noir Budapest' legkisebb ; 
áBimháaa (Erz&ébet-körut.) mogn.vilt. Elő
adások naponta 7 órakor kezdődnek.

♦ Lesz, ami lesz! az Onmiában. A 
jCinabar harmadik része, a Lesz, ami i 
lesz! cimü fejezet kétségtelenül ugyan
olyan méretben fogja vonzani az Om- 
oniába a közönséget, mint az eddigi 
9<ét rész előadása, amikor a nézők alig 
tudtak betelni a frappáns trükkök és 
.káprázatos arlisla-bravurok egyvelegé
vel. A műsoron egy pompás magyar 
'film is szerepel, Mikor a szőlő érik. 
\Muzsnai Bella és Bakó László játsszák 
'kitünően a főszerepeit. Az előadások 
*4, 6 és 8 órakor kezdődnek. Jegyek 
wBártlnál is.

* Amidőn hiro járt, h'otry Jókai regé- 
w»yc, „A lélekidomúr“ az Olympiában 
lesz látható, a közönség jegyekért meg- 
iostro-inolla a pénztárt. A Corvin-gyár 
irzcn exlusiv filmje mellett, az Olynipia 
műsorán egv finom francia vígjáték is 
Szerepel, melyben a főszerepet a közked-

£elt francia komikus, Prince játssza. Az 
löadások 4, háromnegyed 6, fél 8 ós 

Begyed 10 órokar kezdődnek.

A vasárnapi 
sportesemények

Labdarúgás, atlétika, kerékpár
I MTK— Floridsdorl 3:1 (1:0). A Test- 
jayakorlók vasárnap ismét brilliáns játé
kot produkáltak. Különösen a három 
belső csatár mutatott nagyszerű formát. 
IA bécsiek, lábukban a szombati erős 
mérkőzés, kissé visszaestek, de az első 
félidőben igen szépen játszottak. A gó
lokat Molnár, Ort-h és Károly rúgták. A 
Floridsdorf egyetlen ereduüénves lövését 
11-es bünletőrugásból Neubauer középfe
dezet csinálta.

FTC—Vasas 2:2 (0:0). Izgalmas játék 
intán végződött döntetlen eredménnyel ez 
ia játék. Az első félidő változatos volt, 
[szünet után a Vasasok döntő fölénybe 
'kerültek és Szentmíklóssy rúgta & vezető 
Kőit. Schwartz FTC egyenlítette ki az 
[erediménvt, majd Hummer Vasas rúgta a 
kővetkező gólt. A második félidő 47-ik 
percében I-'ehérv biró 11-es büntetőru- 
gást Ítélt egy kézre rúgott labdáért és így 
[Hu nglci 11. szerezte meg a kiegyenlítő 
■ólt.

Törekvés—33 FC (2:0 (1:0). Uj, 
.sági játékosokkal kísérletezett a 
jamclv csak a- második félidőben 
íszotta ki igazi formáját. Mindkét 
iMic.sinav rúgta. A 33 FC-l>en Zsák 
Iwédett, bptalte UsMó játwotl. A___(MiSScataK aodx gtiV ' '

BTC—TTC 1:1 (1:1). Egyenlő erejű 
csapatok mérkőzése. Az első gólt BTC 
rúgta Horváth révén, a kiegyenlítő Cho- 
ván érdeme. Bíró HoffcnreicJi volt..

VII. kér. SC—11I. kor. TVE 1:1 (0:0). 
Erős, gyorsirainu mérkőzés, amelynek 
eredménye hű kifejezője a lefolvl játék
nak. A mérkőzés a Határ-utcai pályán 
rendben folyt le.

BEAC—UTE 3:0 (1:0). Dérv 
kőzés. Hungária-uti pálya.

BSE—BTK 1:0 (1:0). Bíró 
gyes.

Testvériség—Főv. Testedzők 
(1:0). Bíró Friedmann Hugó.

VÁC—E MTK (Erzsébetfalva) 
Nagy botránnyal 
amelyet busz perccel idő előtt fejezlek 
he. Az erzsébetfalvai közönség berontott 
a pályára játék köaberf és t VÁC leg
jobb játékosát, Breuert, agyba-főbe ver
ték.

Józsefvárosi SC—Vérhalom 
Bíró Kenessev Géza.

Máv. gépgyári SC—Újpesti 
(1:0). Biró Lévai Jenő.

KAOE—Erzsébetfalvai TC 
Bíró Vértes Imre.

Zuglói Turul—W ckcrletelevi 
Biró Fiedler Konrád.

UTSE—URAK 3:0 (1:0). Biró Schreiner 
Károly.

Husiparosok—Előre TK 6:1 (3:1). Biró 
Biró Sándor.

serlegmér-

Koch

Köre

Fri-

1:0

............. 2:2 (1:1). 
végződött ez a játék,

1:0 (1:0).

MTE 1:1

1:0 (0:0).

SC 0:0.

Nomzetköri atlétikai viadal. A Ma; 
gvar Atlétikai Club vasárnapi nemzetközi 
atlétikai viadalának főbb eredményei: 
100 m. síkfutás. 1. Bormann Bérűn Í0.2 
mp. 2. Déván István- 400 m. síkfutás. 1. 
Kurunczy Lajos 51.4 mp. 2. Massor Ber
lin. 100Ó m. síkfutás. 1. Német híj Jenő 
2.37 p. 110 ni. gátfutás. 1. Püspöki Tibor 
17.8 mp. 220 yardos síkfutás. 1. Fedák 
Béla 23.8 mp. 300 m. síkfutás. 1. Karczag 
Imre. 3000 m. síkfutás. 1. Konla Gyula 
9.02 p. Disxkoszdobás. 1. Csejthey Lajos 
43.79 m. Hármas ugrás. 1. Gáspár Dezső 
13.48 ni. Távolugrás. 1. BoÁ-mann Berlin 
692 cm. Sulydobás. 1. Bekő Béla 13.30 m. 
Svéd-staféta 100-b200-|-300-’-400 m. futás. 
1. MAC 206 p. 2. MAC b. 3. MTK.

Száz kilométeres kerékpár bajnokság, 
A Magyar Kerékpár Szövetség vasárnap 
rendezte a 100 kim. országúti kerékpár 
bajnokságot a gödöllői országúton. 1. 
Rusovszky Mihály 30.52 p. 2. Dandó 
László, 3. Steiner Fcronc, i. Virgula La
jos.

Lapterjesztők Sport Clubja megala
kult, Igen lelkes és nópos volt a Lap
terjesztők alakuló közgyűlése. Ügyvezető 
elnöknek Pollak Almoldot választották 
meg. Az intéző bizottság tagjai lettek: 
Merte Jenő elnök, Müller II., Eisler, 
Welsel György, Topolowszk Gy., Witzing 
Gy., Sümegi V. Ezenkívül Stahler N. el
nöklete alatt 15 tagú választmányt válasz
tottak.

Kerékpár- és motorverseny. Osztrák 
versenyzők közreműködésével rendezlek 
vasárnap kerékpár- és motorversenyt a 
Millenáris pályán. A győztesek a követke
zők: Nemzetközi- verseny. 2000 m. 1. Pe
resin Ferenc Wien. 2. Széchényi István. 
Katonák versenye. 1. báró Liptay Antal. 
10 kim. motorverseny. Bartos Gyula. 
Osztrák-magyar verseny. 1. Peresin. 2. 
Grimm. 3. Topfler. Motorvezetéses ver
seny. 10 kim. 1. Bartos Béla.

Alagi versenyed
Szent-Legor: 1. Harsana 

S. Violanta 
3. Matuslía

(Schejbal). 2. Ge- 
Szaniszló (Szabó).

futam: 1. Vezér
■ 3

7.
malii (Szokolav). 
Tót: 10:16, 13. 16.

II. futam: 1. Rasputin 
Lotti (Tusa). S. Lacrima 
10:174, 60, 63, 231.

7/7. futam: 1. Harsona 
Violanta (Schejhal). 3. Matuska (Nagy). 
Tót: 10:14, 13, 26. 51.

IV. futam: 1. Csajkát (Sajdik). 2. Ru- 
tilia (Nagy). 3. Mályáskirály (Szokolav). 
Tót: 10:107, 36. 38. 27.

V. futam: 1. Nyalka fSchejbal). 2. Ni- 
nuska (SzaJcalay). 3. Ekkehard (Szabók 
Tót: 10:67, 23. 25, 26.

VI. futam: 1. H'abakuk (Sznbó). 2. Sál- 
via (Tass). 3. Alorictle (Sajóik). Tót: 
10:55, 20. 22. 29.

(Csiszár). 2.
(Füiki). Tót:

(Bretzner). 2.

közgazdaság
Magasabb az adó, 

de nincs üzlet
A budapesti tőzsdén a legmaga
sabb adót fizetik — Uj tranzak- 

bank 
alap-

ciók — A kereskedelmi 
hollandi tőkével emeli az 

tőkéjét
Az európai börzék legmagasabb 

fizetik a budapesti tőzsdén, ezt. a 
lapitást teszi a Neue Freie Presse tegnr.pi 
számában. Ebből a tényből önként adó
dik a tőzsde jövője: az üzlet teljesen meg 
fog szűnni, á kulisszpiac meghal és az 
állam jövedelme ahelyett, hogv emelked
ne, érzékenyen meg fog csappanni. Talán 
lesz valami forgalom a valutapiacon., de 
viszont a valuták- ideges árhullámzása 
mindennél tödxbet árt. mert lehetetlenné 
teszi a kalkulációt és a termelés sem 
tud megindulni, lu nem stabil a valuta. 
Ilyen körülmények közöli, — X X X 
X X X X X X X X X 
X X X — a budapesti tőzsde megszű
nik a nemzetközi piacon tényleges fak
tor lenni. A bankok és a tőzsdeügynö
kök k-iilö-nben együttes akciót indítanak 
a tözsdeadó csökkentése érdekében, ami 
most már az állam érdeke is. mert az 
első napon a régi forgalom negyedrészére 
zsugorodott össze az üzlet. |

A hét szenzációja mindenesetre • báró 
Madarassjj-Beck Gyulának a Tőbe ülésén 
lett kijelentése. A pénzpiacnak ez a mar
káns és a nemzetközi hiteléletben is min
denütt ismert kiváló egyénisége a magyar 
intézetek franktartozására nézve olyan 
uj megoldást talált, amely az intézeteket 
tehermentesíti súlyos külföldi adósságaik
tól. Bár jól ismerjük báró Mad&rassv- 
Beck Gyula tárgyalásait és ezeknek gon
dolatmenetét. mégis az ügy rendkívüli 
fontosságára való tekintettel. egyelőre 
ezekről nyilvánosságra semmit sem hoz
hatunk. Befejezte tárgyalásait dr. Paa- 
pera Ferenc is, a Földhitelbank vezér
igazgatója, aki ma délben érkezett vissza 
Budapestre. Szerdán utazik Triesztbe dr. 
Éber Antal az ottani árumhilavás.'.r meg
nyitására. Éber Antal megvárja még a 
Magyaf-Olasz Bank egyik olasz igazgató
sági tagját, gróf San Martinot és vele 
utazik Becsen át Triesztbe, ahol tárgyalni 
fog a Magyar-Olasz Bank részvényeinek 
tőzsdei bevezetése ügjiében is.

Legközelebb jelentékeny mértékben 
fogja felemelni az alaptőkéjét a Magyar- 
Olasz Bank érdekkörébe tartozó Köz
ponti Hitelbank, amely uiabban az épí
tőiparban szerzett érdekeltségei. Dr. Szi
lágyi. az intézel vezérigazgatója a napok
ban Bécsiben térgyalt nagy export és im
port-üzletek ügyében. A tőkeemelés után 
& részvényeket a tőzsdére is bevezetik. 
Az intézetnél nagy érdekeltséget létesí
tett legutóbb a losonci Herzoa cég.

Tökéi emel legközelebb a Karton, még 
pedig 10 millióról 25 minióra, Nagy 
tranzakció áll küszöbön a Goldberger 
textilgvárnál is, aanelv Svájcban uj gyá
rat létesít. A részvényekből több ezor da
rabot vásárolt Taubner igazgató, a Bondy 
és Tarján-cég egyik tagja. Tőzsdei „betö
rés" készül állítólag a Bónfnál, amelyet a 
vállalat régebbi tulajdonosai vásárolnak. A 
Neuschlosz-Ltchtig 42.000 szobabútor ki
vitej ügyében folytat tárgyalásokat. A 
cementnél nagy dolgok készülnek a tőzs
dei beavatottak szerint. A részvényekből 
több ezer darabot vásároltatott a Keres
kedelmi Bank, ametv hollandi tőke köz
reműködésével emeli az alaptőkéjét. Ez 
a tőkeemelés lesz a piac szenzációja, 
mert a hollandusok mint legjobb forrás
ból halljuk, hús: évig fix lekötik tárcá
ban tartásra az általuk átvett darabokat. 
Rövidesen még két uj papirost vezetnek 
be a tőzsdére. A Melocco cementgyári 
részvényeket és a Hungária fürdőt. 
Mindkét papirt az Ingatlanbank vezeti be, 
de h& a tőzsdeadó hatása alatt a piac 
továbbra is ilyen üzletiden lesz, lehet, 
hogv elhalasztják a bevezetést. K. I.

adóját 
megái-

I Cz.íkor József, tőzsdetag volt, aki kifejj 
i le1 le. hogy írig a régi törvény alapjára 
kivetett adók '-ötszörös lerovásál az adó, 
jelentéktelen voTSi miatt a forgalom 
elbírta, addig a felemelt adónál a Icro- 
vási technika vllágo&4tételéi>el e: a 
többszörös adólerovás megszüntetendő. 
A gyűlés határozati javasaiban for
dult a tőzsdetanácshoz, hogy az ez- 
irányu tárgyalást a pénzügy mtaisz é- 
riunvmel azonnal indíts® meg.

A brüsszeli magyar delegáció haza
érkezése. Mint halljuk, a brüsszeli 
konferencián résztvevő magyar kiküb1 
döttek a hét közepén jönnek haza 
Budapestre.

Az uj amerikai magyar bank ügyé
ben . hir szerint Conrád Ottó, a keres
kedelmi bank igazgatója és dr. Valkó 
cégvezető a Leszámítoló bank részéről 
legközelebb Newyorkba utaznak.

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 
Rt, Lánczy Leó elnöklete alatt tartott 
közffyűléao egyihangulajp 
igazgatóság előterjesztését, 
és 1919—-20-iki üzletévek 
számadásait és a nyereség 
8,911.811 K 69 fillér tiszta 
vállalat 1918—10. üzletévre 
az 1910—20. üzletévre 7 százalékot fizet 
osztalékul, melv ez év november 1-től a 
társaság pénztáránál felvehető. Külön
böző társulatok és jóléti intézményekre 2' 

‘ millió korona, közjótékonysági célokra 
400.000 korona jutott.

Az Industria Bank tőkeemelése Az. 
Industria Bank R. T. szeptember 30-Ki 

I rendkívüli közgyűlésén alaptőkéjét Szászt 
Dezső ügyvezető igazgató javaslatára öt 
millió koronáról harmincmillió korongra 
emelte föl. Az ui kibocsátásból a régi 

, részvényesek ötmillió koronát, a Sacel-1 
I láry-han-kház húszmillió koronát vesznek, 
I át. A tartalékalap kétmillió koronával 
dotáltatott. Az, alaptőke emelését az. in
tézet fejlődő banküzlate, finaiuirozásaí 
és nagyarányú importüzletei indokonik..-

elfogadta aa 
az 1918—19. 
együttes zár
felosztását. A 

nyereségből a 
5 százalékot,.

I

„Radio“ terpentines
Rádió, Budapest,
IX, Mester-utca 9

A megnyitó műsor utolsó hete
Köváry Gyula konferál és játszik. Kezd, fél 8 órakor

Hamis fogakat
gnlliánsí > oa «o ' -
Ékszert
Platinát
Antik tárgyakat S CO i

S s
EoFíinoVot ré0‘ é’ modern 
impüRCl olajfestményeket

0>isltárgyakat • CJ3 5

cipőket
G«rö Budapest IV., Kossuth Lajos-n. 4.

BRILLlANST,

t INGER ékixerhái
Rottenblllcr-utca 24

Telefon József 52-64

horribilis 
áron vesz

Fenyő Llpőt és Fia 
cég (ezidclg V., Nádor-utca 13) felhívja nb. vevő
köre figyelmét -arra, hogy lakberendezési vállalatát 
VI., andrássv-ut & szám alA mijeit, u

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keleti és Rlbner 
Ritkái a Bar-király. Tomiba spanyol 
prima-ballerina. Uj műsor. Kezdete 7 órakorA kávéhál magú? forgalom ma 

csöndes volt. A Déli Vasút 1360 után 
1410 is voll. Becsben a szombati* ma
gánforgalomban 1400 volt a DéH. 
Élénken keresték a Magyar-Olaszt, 
amely 488 is volt. A valutapiacon 
márfía 515, dollár 322%, rubel 329 
volt.

Az értékpapiradó. Az értékpapirfor- 
galoan megadóztatásának felemeléséről 
szóló novella tárgyában vasárnap dél
előtt élénk és népes gyűlést tartottak a 
tőzsdetagok Blng Gyula tőzsdét anáicaoa 
ainauelB dftiuüfc sUfoKua dk

BRILLIANST nemO^ékszert a leg
magasabb napi árban veszek. Házhoz megyek. Tele
fon 163-68 POSTL ékszerész, Semmelweís-u, 19.1. em.ÁSgOKHORDÓKj

10-40 literig, alig használt, TRANSPTHORDÓK B 
, újak és használtak minden nagyságban: ■

BÖHM KÁLMÁN hordógyár rt.Buda pest, VI, ■ 
Szabolcs-^,18. Aréna-ut mellett. Telefon 14á—12 j

tfároáUfltt FŐVÁROSI CIRKUSZ t., 55 35
Minden előadásban, Bzombat délután kivételével 
folytatólagos nagy d()- é« versenyhirtózások, valamint 
a naK.gfcgibqiX nrtaM.^CflttártflfcOn (• owahat

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztők:
Dr. ELEK HUGÖ «• PAJOR MÁTYÁS
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