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Gróf Teleki miniszterelnök
a béke ratifikálásáról, a királykérdésről,a vagyon

adóról és a zsidókérdésről

Vannak magyar zsidók elég nagy 
számban, akik hazafiasán gondolkoznak' 
és voltak olyanok, akik a forradalom 
és kommunizmus alatt is megálltak he
lyüket. Sohasem szabad általánosítani 
és a magyar zsidóságnak vannak igen 
értékes elemei, különösen gazdasági té
ren. És amikor a betolakodótokat sújt
juk. nem szabad általánosságban min
denkit sújtani, mert az kereskedelmi 
édesünknek is ártana.

Vasárnap délelőtt 1Ö órakor érke
zett meg Teleki Pál gróf miniszterel- 
nök Szegedre, hogy az I. kerületi pol
gárság előtt elmondja beszámolóját. 
Kíséretében volt V’cws József közélel
mezési miniszter, Tóth Lajos államtit
kár, Knrafiáth Jenő, Patacsy Dénes, 
{tömbös Gyula, Czettler Jenő, Er&li 
itlarrach Béla nemzetgyűlési képviselő 
íés Eckhardt Tibor miniszteri tanácsos, 
sajtófőnök.

A beszámolóbeszédet a miniszter
elnök a belvárosi mozgósziniházfl>an 
mondotta el, amelynek helyisége zsú
folásig megtelt. Dr. Kelemen Béla nyu
galmazott főispán megnyitóbeszédében 
ismertette azt a munkásságot, amelyet 
a miniszterelnök az ország konszolidál 
diójának érdekében kifejtett.

A. miniszterelnök beszéde elején a 
JiüJügyi kérdésekkel és a magyar béke- 
•ezérződéssel foglalkozott.

A békeszerződés és a kisérő levél
—- Ha Európa jövőjét — mondotta — 

csak egy pár mondat, alapján rendez
ték, amelyet négy fal között fogalmaz
tak meg, — távol áll Európáitól, — nem 
pedig Európa gazdasági szükségletei 
szerint, arról nem mi tehetünk. Ráté
rek ezután arra a- momentumra, ami
kor mint külügyminiszter az elé a rend
kívül nehéz elhatározás elé kerültem, 
hogy megragadjam azt a tollat, amel.v- 
lyel a békeokmányt alá kellett innom. 
Két ok volt erre. Én mindenkor han
goztattam azt. hogy előttem a legfőbb 
ok az. hogy a háborút elvesztettük. Ez | 
olyan tény, amelylyol számolnunk kell. • 
nemcsak letettük fegyvereinket, do to
vább mentünk, mint hogy a háborút el- ; 
vesztettük, mert mi még annak ideién 
gazemberektől félrevezetve, el is dob
tuk. Énnek a következményét le kel
leti vonni. E kényszerhelyzetből követ
kezik. hogy a békeszerződést alá kel
lett Írni. Á másik momentum az. hogy 
bizonyos ígéretek voltak. A kísérő-levél 
éppen olyan kötelező okmány, mint ma
ga a békeszerződés. Ez tartalmazta az 
Ígéretet’ a rutén autonómiára nézve és 
különösen érintett bennünket a határ- 
bizottságjoknak kilátásba hoLvozXjtt na
gyobb terjedelmű hatásköre. Olyan Ígé
retek ezek, amelyek azt jelentek. hogy 
a kiküldendő végleges hátárbizottságok 
fel lesznek hatalmazva arra, hogy elő- 

i terjesztést te/hethok nagyobb változta
tásokra. *

A béke volt az eleő nagy csalódá
sunk. Az Ilyen ígéretek be nem 

tartása volna a második.
Helyzetünket nyugodtan. racionálisan 
és észszerűen kell mérlegelnünk.

A pénzügyi kérdések
Mondottam, hogv rcálpolitlkát kell üz

enünk, mintegy eszkoríiptálnunk kell a 
háború veszteségeit. Itt rá kell térnem 
arra a pontra, amely jelenleg a legfáj
dalmasabb és a lcgjvdhezdbb: a pénzügyi 
kérdésre. Több mint kilencmilliárdos de
ficittel kell számolnunk, nimolvet tulnvo- 
mórószben elkerülhetünk, de csak akkor, ■ 
ha pénzünk vásárlók édességét tpcgeröstl- : 
jflk. A külföld támogat ásóra ne sokat szó- | 
jMÜMink, hua kapunk Is külföldi tárnát*-

A szegedi beszámoló 
-• Hétfői Napló tudósítójától - 

tűst, nagy ára lesz annak. Az állam a 
pénzügyi helyzetünk i a vitása során súlyos 
áldozatokat fog kívánni polgáraitól, de 
gondolja' meg mindenki, hogv a legsúlyo
sabb áldozat mindenkire nézve az, ha 
pénzünk rosszabbodik.

A pénzügyminiszter nemsokára be
terjeszt az egyszeri vagyonadóa 

vonatkozó törvényjavaslatot.
Ezzel természetesen az egész szituációt 
nem lehet megoldani, mert ennek azon 
kell alapulnia, hogy n eszabad a gazda
sági élet folyamatát megbénítania.

A francia orientáció
Ezután a francia kérdése tért ót o 

miniszterelnök, amely sok embert érdé
it I. különösen az államvasutak bérbeadá
sának kérdésével kapcsolatban.

— Az állrjmközi életben éppugv mint az 
üzleti világban nenn talmi a külpolitikai 
kérdéseket másképpen, mint a bizalom 
alapján elintézni. A többi nagyhatalmak
kal szemben ugyanezek az álláspontok 
mérvadók, melyekkel gazdasági kapcsolat
ban állunk. Állunk czenk'.vül (lóban a 
politikai kapcsolatban, -melyet a külkép
viseletek képviselnek és amelyről remé- 
lem^-hogv bizonyos felv: .ágont 5 hatásuk 
lesz a nagyhatalmakra, ucv. hogv azok 
belátták a mi nehéz hehjzeiűr.ket é-; i raj* 
tünk elkövetett igaza fatala Máitokat-

A ratifikálás uj korszak kezdető
Ezekben a kérdésekben ni határokhoz 

érkeztünk. Mikor utoljára Szegeden vol
tam. az aláírás határkövénél voltunk,

most azonban újabb súlyos határ
kőhöz értünk: a ratifikáláshoz.

Mint Damokles kardia lebeg a fejűnk 
felett a ratifikálás kérdése. Ennek v&ainak 
előnyei és x annak hátrányai. A hátrányai 
nem a ratifikálásnak hátrányai, hanoin 
a vesztett liáborunak & hátrányai és kö
vetkezményei. Előnyei pedig bizonyos 
szabadabb mozgás reményében rejlenek, 
amelyeket mint reménységeket egyáltalán 
nem szeretek túlságosan hangsúlyozni.

Talán ridegebb a dolog ilyetén való be
állítása. de azt tartom, hogv ezzel a kér
déssel férfiason szembe kell nézni és le 
kell bonyolítani. .4 ratifikálást semmi 
másnak nem tartom, mint azon tény el
ismerésének, hogy a háborút elvesztettük. 
A ratifikálás lezár egv korszakot, amely
ben mi a legyőzőitek voltunk és megkezd 
egu ui korszakot, amelyben ismét mint 
versenyzők, tárgyalófelek lépünk fel. 
amelylzen versenyképességünket, tárgyalási 
súlyúnkat mindenkor erőnk fogja meg
szabni. (Lelkes taps. Éljefizés.)

Ausztia és a nyugatmagyaror- 
szági kérdés

rÁ miniszterelnök ezután Magyarország
nak a szomszédos államokkal való viszo
nyáról szólott. Ausztriáim! élénk, gazda
sági összeköttetést akarunk fentartani. De 
nem akarunk semmi néven nevezendő 
politikai összeköttetést vagy kapcsolatot. 
(Zugó éljenzés és taps.)

A baranyai kommunizmus
A másik három szomszéd helyzete más. 

Rt a győztesek'szövetségesei állnak szem
ben a legyőzőitekkel. Itt nekünk meg 
volt nz igyekezetünk, hogv sajtit 
érdekünkben. de Kiírton érdekében is 
megteremtsük a gazrlMilgi relációkul- 
Meg keli érteni nz égisz világon, nogy 
naggon nehéz n’liigoálm tárwalnl a zöld 
asztalnál gazdasági kérdéseket akkor, 
amikor véreink nincsenek abban a hely
zetben, hogy nyugodtan legyenek, aafikgr.

üldöztetéseknek vannak kitéve és amikor 
nemcsak folytonos politikai atrocitásokkal 
kell megküzdeni, hanem uj kommunizmus 
felállításával is. Utalok a Bácsikéra, Ba
ranyára, Szeged környékére és utalok 
arra, hogy az uj kommunizmust azzal 
akarják életrekelüeni. hogy elhitetik azt. 
hogy a magyarországi munkások üldözte
téseknek vannak kitéve, ha pedig bevonu
lunk Baranyába, akkor a félrevezetett 
munkásokat kínozni fogjuk. Bár a parla
mentben is kifejezetten hangoztattam, 
hogy a jog és igazság fog ott uralkodni, 
csak kevesen hallhatták meg. Kevesen 
hallhatták meg azt is. hogy senki sem 
lesz semmiféle üldözésnek kitéve, ha félre 
is vezették.

A vagon lakók, menekültek és a 
galíciaiak

E kérdéssel kapcsolatban a vaggonla- 
kók elhelyezéséről szólott a miniszterei- . 
nők. (Közbekiáltások: A galíciaiakat kell 
kiutasítani!)

— Erről is szólok. — válaszolt a mi
niszterelnök. Ezek kiutasítását elhatároz
tuk, a minisztertanácson keresztülment a 
rendelet, az intézkedések megtörténtek, 
de a rendőri statisztika szerint 40—50 
ezerre tehető azoknak a száma, akikre 
kiutasítás vár. A vaggonlakók elhelyezését 
a már folyamatban levő építkezéssel old
juk meg. November 1-re ezer családinak 
fog lakás rendelkezésére állni. A mene
külteknél nagyon sokra nézve fontosabb 
volna, ha a megszállott területen marad
nának. Aki csak teheti, maradjon, mert 
— hangsúlyozom — az állam jelenlegi 
helyzetűben nem képes újabb és újabb 
tömegeket eltartani.

A zsidókérdés megoldása
A' zsidókérdést helytelenül fogják fel 

mindkét részen. A megoldás módja te
kintetéiben azonban megértésre van szük
ség, ami nuugodtabb állapotokra vezet- Á 
zsidóknak meg kejl értemiök, hogy itt 
egész természetes jelenséggel, egész ter
mészetes antagonizmussal állnak szem
ben. mert bizonyos, hogy a kommuniz
musban és talán még erősebben azokban 
a mozgalmakban, amelyek a kommuniz
must részben elősegítették, részben lehe
tővé tették, — pl. a Galüei-kör és a sza
badkőművesek munkájában — jelentős 
részük volt. A másik momentum a háború 
alatt való gyors meggazdagodás. Én tel
jes objektivitással bei són erem, hogy a zsi
dóság gyűjtötte a legnagyobb vagyont és 
art bizonyos mértékig nagyobb kereske
delmi gyakorlattal és még nagyobb ügyes
séggel érte el. De bizonyos, hogv mind
ezek a momentumok felkeltették a sokat 
szenvedett keresztény magyarság részben 
jogos elkeseredését, de felkeltették a ma
gyarságban is a régi hibák felismerését is. 
Felismerték azt a tényt, hogy le hagyták 
magukat szorítani a vezetésről és bizo
nyos tunyasággal a jogászkodds, a htva- 
talnokoskodás felé hajlottak. Ennek az 
elkeseredésnek következménye csak egy 
egészséges reakció lehetett.

Szükséges helyreállítani azt. a folya
matot. mety a magyarság felül emelke
dését van hivatva előmozdítani és ön
nek helyre állítása a mi nrogrómmunk. 
Elérhetjük ezt a keresztény gazdaság 
szervezetek erősítésével. Ezt célozza a 
numerus clausus is. Azonban a

középosztály visszaállítása és a faji 
géniusz eredetiségének megóvása 
sokkal szentebb cél, semhogy gyű

lölettel szabadna kezelni.

Megegyezés készül a munkás
kérdésben

A munkáskérdésről szólva, kifejtette 
a miniszterelnök, hogy úgy a szociálde
mokrata. mint a keresztény munkások 
képviselőivel értekezést folytatott. A 
tárgyalásokból leszürődött az a vélemé
nye. hogy, elérkezett a pillanat, . hogy 
ezt a kérdést gyökeresen mez lehessen 
oldani. A munkásszak&zerveztek vissza
állításának barátja, de nem engedheti 
meg aat. hogy a munkásság gazdasági 
tömörülését egyesek politikai pártnak 
használják ki. Barátja annak, hogy a 
munkásság autonóm intézhesse saját 
ügyeit, de minden betolakodott kizárá
sával.

A magyar király csak magyar 
király lehet

A földbirtbkrefo'rm (kérdésében két- 
három hét alatt sikerrülni fog ezt a fon
tos kérdést tétő alá hozni.

Hogy az uj, szabad, erős Magyar
ország létesülhessen, ahhoz higgadt
ság. nyugalom és munka kell, első
sorban komoly, intenzív, megfontolt 
és meg nem zavart munka. Az épí
tés munkájában békességre van 
szükségünk, szükségünk van min
den emberre. Ne gyűlölködjünk 
egymásra, sem a jelen, sem a múl
ták miatt. Osak akkor fogunk to
vább jutni, ha egységes társadalmi 

légkört teremtünk.

— Azt mondják, hogv az országban 
nem lesz addig jogrend, amíg koronás 
király nincs. Magyarország monarcihikiK 
állam.

Magyarországnak 
nak a királynak 
csorbítsuk előre

királya lesz, an- 
a tekintélyét ne 
korteskedésekkol.

„Hiszek egy Istenben.
Hiszek egy hazában.
Hlszeh orv isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában

A miniszterelnök ezután igen energikus 
van szállott szembe a folyton felbukkanó 
rémlhtrckkel és alaptalan koholt híreszte
lésekkel.

Vass József a fütykösök elleit
Dr. Vas József közélelmezési miniszter 

szólalt fel ezután a közönség kívánságára. 
Közélelmezési politikája arra törekszik, 
hogy elsősorban a magyar fogyasztót elé
gítse ki a lőhető legkedvezőbb ár mellett 
és ha már ez a szempont ki van elégítve, 
akkor enged csak kiszállítani a felesleg
ből.

— A kereszténység mindenekelőtt kon* 
strukliv tényezője a történelemnek. Ez 9 
konstruktív tényező tehát nem a helyes 
stílusban nyilvánul meg azokban, akik 
rombolni akarnak, akik fejjel akarnak a 
falnak menni és akik akadályversenyeket 
akarnak lovagolni a keresztény gondolat 
paripáján, hajmeresztő mutatványokat, 
puccso-kat és nem tudom még miket pro
dukálnak i fütykösökkel, kávéházi tü- 
körablakbciörésekkcl akarnak kérdéseket 
elintézni. Senki ellen nem beszélek, aki 
nem mámoros, de mindenkit fel kell éb
reszteni. aki azt hiszi, hogy gőzölgő fej
jel lehet ezt a szerencsétlen országot 
megint beállítani az egészséges nemzetek 
sorába. (Nagy taps, éljenzés.)

A gyűlés után ebéd volt a vendégek 
tiszteletére, ahol több fdköszöntö hang
zott el.
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Bratianu lapja 
az erdélyi arociás Król

Mwm, októl* r 1®.
A Viitorul. a Bwlianu-párt hivata

los lapja az ard lyi helyréiről q kő' 
vetkezőket írj®: A jelen kormáMi 
hm-Iy fölosztotta az erdélyd kormány- 
aótahácsot, köteles intézkedni, hogy 
mindaz, wmi a múltban történ! a 
konnányzólanáís ahrtt. a jelcinben 
meg ryc hmiétlődjék. Erdély köslftnirjih 
lásábixn valőxágus lu-tidörödőrnség 
urttlkodik. X kormányzótanács ineg- 
szüníolése és a hírhedt titkárságok-Mik 
r<>lájlitá'sa voHaképpen nem egyéb 
mini nóvoerv. az eljárás is ugyan
az, mini ezelőtt.

Ugyanazok a visszaélések, ugyan- 
azok a törvényszegések történnek 
ma ix Erdélyben, mint tegnap.

Imbroano Avraiu lelkész, bánáti kép- 
viselő s a képviselőhöz, aLdmxke, 
egy fráuáli delegáció élén megjelent | 
Arijtítoiani he.liigynvnibzlw elölt és 
panaszt nyújtóit ót az erdélyi fölszá
moló bizottság eljárása pilon. Fhben a 
többi köaö'lt hangsúlyozta, hogy a 
sértő beava^kozásíOlk és cpikénye&ke- 
<lésék mély elégfedelleiMéget kelje
nek. (MTI.)

Keresketíolm! szmöiíés | 
Froriclaors?^ és Cseüiirszdá 

Uctt
Páris, október 10.

(A M?l szikrcftiíuipalei) A Malin je
lentése szerint Franciaország és Cseh
ország közíilil egy kűreskede'mi szer
ződés lélogilésére fontos tárgyalások 
folynak.

A francia miniszterelnök nyilat
kozata Angliáról és a kis ententról

Páris, október 10.
(A MTI. szikratávirata} A Daily Chro* 

nlcle bcsziélgqtésl közöl, amelvej munka
társa Ley-iHdt francia miniszteipioölikel 
és külÜKvminísiZterrrel folytatott. A minisz^ 
lerelnök hangoz-latta, hogy szükség van 
szoros eg>ü Mm ük üdédre Angliával, mivel ■ 
ez a világbcikének Júqyegw feltétele. Ez ax j zik! . .. .
együttműködés nemcsak a jelenben szűk- : cbologus haláláról elterjedt hír vafót-
séges, hanem azért is, hogy Európa ga*» I jan 4\fagnU5 fliricfeld dr. már e hő- 
d.j.M heivwtet belvraállilM. | ’ -^ ... - • ■ - ■■ ■

A kis-ententeról Leyguas ugy pynatiko* , ................ — - •
zik. hogv Franciaawaágnak aj ő nagy _

daságl helyzetét helyreállítsa.

zik. hogv Franciaa«u«ágnak _» .. ..-„J 
erőfesziiései és dicső áldozatai után min« 
denekelőlt szüksége van arra, hogy bizo
nyos államok vele együtt működjenek a 
béke fenbarlása érdekében. A Jtis-entcnte, 
amelynek létesítését Franciaország dő- 
monditottó, ujalb garynejája a dolgok „w#x<w a .
azon rendjének, amelyet a versa-Uesi i mts HirsHrfeld szexuáipedagógus haláig-1 
hókeszerződés teremtett. Mindenkinek lru 1 r/»] elterjedt hír, amit egyes lapok hoztak.' 
Jálí^in közre kell működnie, hogy a szén- Hirschfeld dr.-t a kórháziból már október 
tődéiben vállalt kötelezettségekét telje- : ismét etoocsótották, mert scl>e jelen- .
si.tsék. 1 féktelen volt. j

| — -F

Németország 60 hajót és ! MefilOptÚK Q fÖKíW’tlWt 
309 bárkát ad Csehországnak Ar.n«r.é9 .w<»9«. wik uuest 

Berlin, oki. .0. I - * H^lSi NaPlé l«dó.ilái<itál - | 

Mint a Dejjtjche NachrichtenMelle ér- Érdekös följelentés érkezett szóm- j 
(csili, Némctors?ng legközelebb átadja a ; l>aton a rcndőrs^glhiT- A feíje^nlö df- . 

■ cseih köztársaságnak sU a békeszor/űdés- ^údossu Tunre, ét|dai>©»i randőrföka-j 
-------pilámye és a följelenléa tárgya: belő-'

I résen lopás. • 1
Budapest, főkapitánya elpnnaszolja i— azonban ez az iy»n«rctség még 

föl.jelonlóséjA,n, hogy egy elő'te isme- j j.ávéhád■ ®ffúrból tzárnwik.
rellen tettei ellopta a fürdöruiiálát. 
A fökapitúny (ürdönihújának tolvaja 
nemcsak Núdossyt károsította meg. A 

ugyanis a következőképen tor

azoriton ódáitól! (»0 h^iól és 30(1 elbai bár
kát, jqvclyel Cstíiors7ág a dunai h»jó- 
zásrg fug felhasználni, (MTI.I
i® íc&;pwv~^A&iv»3sa Asu/Xi.iim'.'HiMa'awanfe

A CEZARINA
I. része: A FEHÉR MAIMÉ
Bemutatásra kerül a ROYAL-

APOLLÓBAN
WnVWflW'.W'MC!

Selyem fa horgolt ah Kendő h 
nadrág! ar tóKJtrfidivatri^Ke- 

filtere, RMlax 's aínókbsn jutányos áron

NyahUendftház
cégtulajdonos; l.ásaló Anéor. ÍV., Klgyó-n. 5 
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Svájc hivatalosan elismerte
Magyarországot

az
A diplomáciai 0aaMkauetAat azonnal feivasxi

▲ Magyar Távirati Iroda jelenti peruitól: A SEÖvelségi kormány elha
tározta, hogy Magyarort-r4got hivatalosan elismeri én felvesd vele a diptn- 
ntóelal M ^'eVffttetArt. (Wi Jff Iretta.)
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(.1 Hétfői Napló tudósítójától) 
Budapesten csend van a politikai 
ben, mert a legnagyobb
részben vidéken tartózkodna 1í. Több 
miniszter mond az ország különböző 
részeiben beszédeket, de a legfonto
sabb stratégiai pontok mégis Szeged 

I és Sárospatak, a miniszterelnök beszél- ( 
molóbeszéde és Windischgrötz herceg. 
választása.

A miniszterelnök beszédének —; 
ugylájszik — aj volt a legtfőhb célja, ■ 

I hogy amit már idehaza mindenki lu- 
j dőlt, a külföld is meghallja a legille 
‘ lekésőbb férfiú szájából: Magyarország 
I kész ratifikálni a békeszerződést. A 
ratifikálásról szóló törvényjavaslat 

' már készen is van és ennek a keserű 
aktusnak elvégzésére minden intézke
dés megtörtént. A kormányzópárl már 
a szegedi beszéd elhangzása elölt in
formálva volt, hogy az a reálpolitika, 
amelyet a kormány követni kíván, 
megköveteli ezt az elhatározó lépést. 
A békeszerződést egyetlen embernek 
kellelt aláírnia, de a raláfikáláV hir 
szerint még ebben az esztendőben — 
a kermányzópártnak kell megszavaznia. ■

A héten különben megkezdődik is- i 
mól az intenzív politikai élet. Szerdán

M(***e*WRiA****,*^a^A*e*l/***frt 

MG$nus Hlrschield dr. él 
Gyógyultan elhagyta a kórházat 
iEgy müncheni távirat a minap je

leid ellő, hogy Magnus Hirschfeld dr., 
a kiváló tudós, akii hallgatói tudva
levő lég egy felolvasása után véresre ' 
verlek, meghalt. Most az a hir érke- 

hogy a világhírű szekszuálpszi- ' 

nap hatodikam gyógyultan elhagy t< a

A távirat a kövfe'kező:
Béta, október 10.

(A Magyar Távirati Iroda magúid elen- 
tr-'i’. Á Neues Wiener Tagblaltnak jelen
tik Münchenből: Amint tudósítójuk a se
bészeti klinikái! értesül, valótlan #_• Mag-

betörlek
söpri dressz!, 

i vil :*k ol
Az el

van a íőkapi

A Hunnia evezős egylet lajfja il
lendőik óla dr. Núdpssy Imre rendőr 
íökApiiány, 
együtt a 
ni liá jól és 
hány 
Hunniához és 
felszerelést, 
a feltöri 
lopott értékek közölt I 
lény sportfelszerelése is.

»ki tóbbi klub* áríqyal
Hunniánál tartja fürdő- 

sportfelszereléseik Nő
nappal ezelűl; l»et űriek a 

re>t.\-ick
evez
szer i s

X
Szerdán ./■ ;c 4’ ^drtcrtek,x^i te&z 

es.'e a konnánynőpárt tart értekezletet, 
amelynek igep nagy jelentősége^ tylaj- 
(lopllQnak. A kormánynak az a szán
déka, hogy e?cp az érlpkez|pten szem- 
bencz azokkal a mozgalmakkal. ;une- 

■ Ivek bizonyos szecessziódat céloznak 
és elfejel ve&zi a párlroWMi'ntó kisárle- 

! leknek. Állaiiiban ineg vanpak róla 
győződve, hogy a párt egységéi ismét 

| meg lejjel menteni, legaí.vbb addig, 
amig a löJdl»irlokroi'ormol letárgyal
ták. amúgy sem lesz sok dolga már a 
nem ze így ülésnek, amely a béke ratifi
kálása után — ugylátszik — meg is 
tette kötelességét.

Csiitörlökön megkezdődnek a ne<n- 
ze’gyülés ülései is. Az első qlés formá
lis les? és csuk a lég közelebbi üiés 
napirendjének megád kapi fása a fel
adata. Egyben eUíezdődik a földbir
tokreform bizoltsági tárgyalása i« és 
renjélik, hogy ezeken az üléseken el 
fognak oszlani azok a nehézségek is, 
amaly^jjjL hr. Korányi pánzügymmwsz 
fér fiiíarreiális aggodalmai támasztól 
lak. Számítanak politikai körökben 
arrn ij hogy a pénzitgyminiszler mi
előbb keresni fogja az alkalmat, hogy 
űifin-Jimú és berlini utjának eredmé
nyeiről beszámolhasson.

A rendőrség két legügyesebb detek- 
tivja nyomozott a Hunnia betörője 
után és rövid nyomozás után a betö
rés egyik tettesét, Hasznos József 26 
esztendős iparos széni élvében elfog
ták. Megnevezte bűntársait is. akiket 
eddig még nem sikerült kézrekerileni. 
A rendőri nyopioaás megállapította az 
orgazdák kilé'ét is, «—? de ezeknél a 
főkapitány fürdődresszére néni lehe
tett ráakadni. Talap miiekül ott ma
radt az egyik betörőnél.

Vasárnap szabadlábra 
helyezték a Club kávéházi 

| bot. ány gyimusitoitait
A Club-kávéházi botrány rendőri 

akció résziele vasárnap délben befeje
zés 1 pyert. Mind a bárom gyanuxitob 
lat a rendőrség szabadlábra helyezte.

A szabadlábra helyezés előzménye 
az. volt, hogy szombaion delelő!! a 
rendőrségen szeirtbesitelték Katona ká
vést, a Cliib-káuébá; tulajdonosát. 
Balügh Bélával, Opprieh OszKáipal és 
Beöthy Zsiffmqnddal, ak/k köziül együk. 
J>en som ismert Katona azokra ál' 
egyénekre, akik a kávéházion a rom
bolásit végrohajiotiák.

Balogh Béla \od egyedül iwiuerös 
a fcáivős előtt — aki tényleg ott volt a 
második roaubphisikpr a káv«liáziJz?rn

. • . f :1/ 
i,<»>vii;i<4 uiiuuM.M száitna.ik. Ba

logh ugyanis az| áklélottia, hogy ot! 
volt a Kúvéhá-lan, de csak háráí;;i 
rombollak és ő nem tudott arról, hogy 
bármi ilyesmi készül

Beöthy Zsigmoud és Oprics Osz
kár arra voltak gyanusúkj hogv a 
tiipgixssíxlésekről cs az elök<*sri!Vsr<il 
iuxHaik. Som Baloghrf*, sem Beöthyre, 
•em pedig Opprichra n.nn tudták rá- 
ln'znnyilnni a bűnösséget, nzárt ma 
délben 12 órakor a rendőrség mind a 
hármukat 'rahadlőbra helyezte.

A peixlőri nvor > z; 
iol.'a m-e". Ib'. ’v n több 
rom! obis ré^r -'.i j.'ásrn 
iHínhatna, autón vidékre szöktek.

I
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Wabiís Lujza után 
Betegséget szimulált, hogy büntetését 
elkerülje — A rendőrség sz orvos 
rendelő szobájában tartóztatta le

— Hétifói Naaló tudósítójától, r-
A rendőrség Goór I.ajosné, születeti 

Wabitx Lujzát jogerősei) ctilélte egyhó
napi eháráyrH. Ért a büntetést árdrágító 
visszaélés miül; szabták ki rá. Szombatos 
bi.delffik ki el/itta a jogerős itékHot. <ie 
nyombau az ítélethirdetés utón megkezd
ték egy mádk árdrágítás! ügyének a tár
gyalását. Er a tárgyalás szombaton késő 
délutánig tartott, amikor dr. ÜUuskó Sán
dor ügy beutaló Aógzésl adop lít Wabits 
Lujzának #jzal a ineghagyá^al. hogy va
sárnap ryggcl 8 órakor köteles jelenLkeznÜ 
a rendőri fogházban dr. Dpinokas (jyula 
rendőrt; nácsos elüti a ki«aboti jogerős 
saeÍMdségve$z.tós büntetés megkezdése 
végett. Vasárnap reggel U óráira nem je- 
luntkezctt Wabits Lujza, hanem ekkor dr. 
Ábrahtím Dezső, •. olt szegedi miniszterel
nök kérvényt küldött Wabits képviseiea 
tűben, amelyben a büntetés végrehajtása- 
nak elhal ásatását kéilv. inért W^bita 
Lujza lakásán súlyos betegen fekszik, ds 
egyébként is anyagi ügyeinek rendezés^ 
céijáilxM is halasztásra van szüksége. Dr. 
Miiskó Sándor rendőrtanúcsok azonnal 
kiküldte dr. Leolczky Károly rendöror- 
vosl. ki nyomban kimen! Wabits Lujzá
nak lakására. Watbiis Lujza ágyban fe
küdt. egész teste lepedőkbe volt bogyó
iéivá és vakhélirrítáció miatt pinwjzko- 
doH. Ágya melleit kütónbö’zd gyógyszeres 
üvegek állottak. A rendőrorvos alapos 
vinsgálat alá vette és megálhipitotta, hogy 
fcniaii baja siucs_ sziinvláb

Erre őr. Mnskó rendöiianácsos megbíz- 
ta Pajzs és Bakos polgári rendöröjud, 
iiogy minden körülmények közölt szállii-. 
.vik ki Wabits Lujzát a rendőri fogltórira. 
A két rendőr a?ig félórával későbben már 
Wabits lakásán volt, de ekkorra iu$r üres 
volt Wubits lakisii. Kutatni kezdtek min
denfelé, de a Télikert palotájában sehobe 
találták. Ekkor kutatni kezdtek a szom
szédságban állomásozó bérkucsisók kö
zött, hogy megállapítsák, nndyik szállí
totta el Wahifs Lujzát. Rövid kertelés utáv 
az 1138-as számú egyfogatu bérkocsis 
beismerte, hogy ö vitte pl lakásáról ax 
asszonyt- Elmondotta, hogy előbb art * 
parancsot adta Wabits Lujza, hogy Irajt- 
són a Kisdiófa-utca 10. szánvu ház elé, 
útközben megváltoztatta a szándékát, 
mert mielőtt odaértük, azt kiáltotta a ní£ 
aki egy férfirokonával ült a kocsiban, 
hogy hajtson a Pajor-szanatóriumba. 
.Amikor a Rákóczi-uton haladtak, újra 
meggondolták magukat és ugy rendelkez
tek, hogy mégis hajtson vissza a Rí*dió
fa-utca 10. számú házhoz. Ott azután kf* 
szállottak. A két polgári rendőr ugyanez
zel a bérkocsival rögtön a bemondott 
házhoz hajtatott, de ugy a házmesterré, 
mint a házbcHek art állították. hogy Wa
bits Lujzát nem ismerik és nem is tud
nak rój® semmit. Erre Pajzs és Bakos de
tektívek sorba járták a la'kásotkut és az 
ehö emeleten dr. Rlayer Miksa orvos vá
rószobájában elegáns öltözékben megta
lálták Wabitsot. A detektívek' kocsiba tet
ték Wabits Lujzát és kiszállították a Mo- 
sonyi-ulcában lévő icndőrfogházha. 'Ai 
Télikert gazdag tulajdonotnője olt is ma
rad, amíg a kiszabott büntetését el non* 
szenvedi.

Ha Wabifs Lujza kitőHi szahsdságvesr- 
tés büntetését, akkor megindítják clloiW 
nz internálási eljárási js-

„Csonka Magyarország — nőm crazájr, 
Egész Magyarország — monnyorazáffl"
*•

ATih-Mlnh II. része:
Az őröltek között 

a TIVOLIBAN
Előadások: ’/aó, 1 a7 és Vi9 órakor.

I A legfinomabb anyagból készül az
„APARTOS,,
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HÍREK
— Elhalasztottak a Tudományegye

tem megnyílását. Vasárnap kellett 
volna a Tudomány egyetem megnyitó 
ünnepélyét megtör tani, de közbejött 
akadályok miatt <» elmaradt. Értesít- 
lesünk szerint megnyitóűnnapály nem 
ii lesz, hanem az előadások folyó hó 
18-án kezdődnek meg. Az el halaszt ás 
oka, hogy a felviteli kérvényeket oly 
nagy siómban adtak be, hagy ezeket 
11-ig elintézni nem tudták.

— bundán Adolf öngyilkossága. A 
Magyar Híradó jelepli: A mull hét fo
lyamén meglwüt* Budapesten Landau 
Adolf borkereskedő, akinek elhalálo
zásával kapcsolatosan a legkülönbö
zőbb hírek keitek szárnyra. Landau 
Adolf ugyanis belekeveredett egy bűn
ügybe és az egyik nyomozóhatóság 
előjeles letartóztatásba helyezte. Ami
kor m«gijpvlt, fsaládja annak u gyanú
jónak adott kifejezést, hogy Landau 
Adolf neiu természetes halállal hált 
meg. A •királyi ügyészség indítványára 
a vizsgálóbjró erre etrendette Landau 
Adolf feHxmcoláwl, hogy a halál okát 
megállapítsa. Dr. Minnich Károly és 
tdr. A'cnj/em Balázs egyetemi tanárok 
és büntetölörvőnyszéki orvos szakértők 
végezték a bonvol&N és megállapitol- vezet**, sem

(4 Hit föl Napié

?«litikai körokibeB elénk szenzációt 
keltett az az esemény, amely vasárnap 
délután a Wenckheim-palotában a 
Frtcdrich-párt helyiségében lejátszó
dott.

Vasárnap délutánra ugyanis a Fried- 
ridh-párt néven ismert keresztény el
lenzék bizalmas gyűlést hivott össze a 
Wenrkheim-palotába, amelyre legmeg- 
bizhatóbb híveit személyes meghívás 
utján táborozta össze azzal a célzattal, 
hogy ezen a gyűlésen óllá«t foglal az 
„Ébredő Magyarok Egyesülete" ellen, 
az egyesület mai chrökaégének és 
igazgatóságának nagy részét oknoz- 
ditotlnak jelenti ki és a FriedTidv 
párU képviselők közül yálószinüea a 
felébredt magyarok vezetőiből uj 

, elnökséget váitasztanalk a njocdarank 
helyett.

A gyűlés hmdenciója arra irányult, 
| itogj’ n Friedrich-párt ezzel az akció- 
jval átveszi az Ébredő Magyarok lilgyc- 
' sütetének vidéki szervezetéit, meri a 
Friedrich-pártnaik nincs kiépített, szer- 

‘ -1 pedig mhiit inífannálo-
fák, hogy’ az elhaKon semmiféle kúl- raink mondják, elegendő anya-
erőszak nyoma sincs is a halált ön- g« erejük a viiiéki nagy szervezkedés 
akasztás folytán beállott fulladás! megalajpozásához.
okoztu. 4 feljelentés, amit a boncolás' A ma délutáni gyűlésre közel két- 
elött headtak, azt is tartalmazta, hogy Friedvicb-párti tag gyűlt össze.
lamiau Ádolfot tijzcs vassal csipked- Mvarész asszonyok. De - —
lék. A boncolás ezt a gyanút is lelje- *“ **” u«—***
sen eloszlatta, meri a hullán égési sob 
mm volt. Megáikxpitollók a boncoló 
orvos-ranárok. hogy Lunduu egyik 
csuklóján könnyebb horzsolás látható 
és i.-aiássinti a: a feltevés, hogy as el
halt korábban (lz ütőerét akarta fel
vágni. Tírlálkxk írég a holttest térdei 
alatt kél kiacől.*. teljcten egyforma ma- 
gmságban egészen jelentéktelennek 
látszó zuzódá»t.

— A Patofi-Társaság ülése. Ma dél
előtt fél 11 éra>lmr tartotta * Petőfi- 
Tápjasctff a nyári HZ.ünet után első ülé- 
hó;. Pékár Gjmln államtitkár elnök an
nak a xoméuyének ad kifejezést, hoory 
a magyar muós« nemzeti irányban fog 
működni. Msjd Iwjo'enti, ho«j- Rákos? 
Jenő 50 éves Kwffl-ludj- tagsági juhi- 
i.jina allr;»1m:ibi)Í a Petőfi-Tórsaság is 
üdvözölni foyis.

—- A műegyetem laí évuyitása. Elő
kelő közönség plőtt vasárnap délelőtt 
mitotlák meg a műegyetem 1020— 
21-cs tanévét. A távozó rektor, Cznkő 
Adolf, hosszabb beszédben számolt be 
ez eknull tanévben kifejtett működésé
ről, majd hazafi®* bősz kiben szólott 
sz iijuságlior. IJlána R^jiií Sándor, ;w 
nj rektor mondta el tartalmas évnyitó 
beszédét, amelyben a müegyelom hall- j 
gatói-1 taifulávra és szolgalomra buzdi- , 
tolta.

— Az oláhok internálták a kéxdivá-
zárhelyi magyar Intelligenoiát Brtr^só- 
tól .ifllentilji u M^ayar T 
oláh hatóságok --------- — —:™
rajodig internálva tartják h kózdiváeúr- fog-talt Cogne 
helyi magyar intelliíteuc-ia valamennyi ’ '
vcwtöférflát, közöttük förH Andor 'oUi 
föiwtór.k jfoivfciw litván szerkesztőt, >jr-' 
Diéne^ Jeaő, dr. Lukács Vilmos, ar Szer- 
wajtf«r Ferenc és Tóth Balára gmurá 
zúmb-í tanárokét dr. Lukács Vitat’,j? ta
nárnőt, dr. Koúúcs Károlv volt ü’vészt, I__w_ _ r_
dr. Dávid János volt vúroü főorvost, dr. • Keresztény Nepjzetí Liga ferencvárosi 
Ihnkő Sáudor volt iátóhbjtót «lr. ftfdtfs osyJáivrt vawÍTU«p délelőtt a Ferencvn 
hWU dr. <ináMSö,i <> i p„| köt iKníS-mwhpn

« pTr.ia g.^ Mr. 
fák magukat. i W. egyúttal az Aradi Vertar

— Raffay püspök előadása, 
irredenta esamének szerzet 
Haffay Sándor evangélikus püspök va- 
5,irnapi elóudánában. melvet a n»KV- 
szrvű zongorámüvé»7. Tarnay 1“. 
bu<kri villájában tartott Auguszta lő- Sl 
himoegasszony. Zsófia főhercegnő 
a kevés szániu rneffhivolhhk előtt, 
előadás után művészi ének- és 
számokat arN»k elő M. Medek 
Beyor Gizi, Kcmcz János és S 
nyou Gerő dr.

Ullwros Olts o öencliheim-Pilótán
A Frlodrich-párt az Ébredő Magyarok ellen 
MegakarUk buktatni az egyesület elnökségét

tudósítójától.)

a gyűlésen 
i« vettak 

„Ebreiiö j 
hirsxcr- 
szerzeV

! ellen terxezett pucskiséiJetröl. Az éb
redő magyarok száz tagot küldtek 4 
űrre a Friedrich-párti avüiésce. ani •- 
íven, mint mink az itt kővetkező *u-

| dősiiá.Miukban beszámolunk, az erve-

i íiiifOflíimniLaiiinoi iim inni iimm nT-IW JUJ.- -Ji ina OJ ------ —

|

meg nem hixett egyének 
réMrf, amennyiben az 
Mugyíwok Efrywüihítóne*" 

osztálya haiomásl
a vvzétőaég és az

wilet ellen tervezett akciót megak^dá- 
Ivcjíák.

A Friedrieh-pú t gyűlését Weisz Kon- 
rwl nemzetgyűlési képviselő nyitotta 
iweu oki t-tán Dlrtich Vidor nemzel- 
^yüléd képviselő szólalt föl $ Haller 
miniszter szemelvén keresztül támadta 
az Ébredő Magvarok Egyesületét.

A beszéd köriben óriási vihar tört ki. 
úgy hogv Diniv.h nem volt képes foly
tatni támadó és vádoló beszédéi.

A vihar időién megérkezett Fried- 
rich István, aki hosszú ideig személyes 
érdemeiről heszélt. de folytonos közbe
szól ásókkal zavarták. ucv hogy az izzó 
hangulatiban nőm térhetett rá a gyűlés 
tulaidonkáppeni céljára, sőt bei élen tet
te. hogv ha nem lesz csend, úgy ott
hagyja a gyűlést. A fenyegetés nem- 
sokjára bekövetkezett. mert Friedrich 
néhány személyes hívével otthagyta 
saját pártjának gyűlését s nagy zajban, 
vvharos jelenetek köjt távozott a 
Wenckhe wn -pa lót ábő |.

Ezután Birkinayer nevű volt képvi
selőjelölt szólalt fel az ébredő magya
rok ellen, azonban ő sem tudta befe
jezni a beszédét.

Nagy zajban Harkály Tibor, az 
,, Ébredő Magyarok Egyesületéinek 
igazgatósági tagja ugrott fel az elnöki 
asztalra s ki jelen lette, hogy az „Éb 
redő Magyarok Egyesülete'’ nem en
gedi, hogy az egyesületet politikai s 
egyéni érvényesülési célokra használ
ják fel.

Az „Ébredő Magyarok Egyesületé’< 
ben elkeseredéssel tárgyalták ezt az 
esetet és késő este a kerületi szerveze
tekben rendkívüli gyűléseket tartottak 
a Eri edrich-párt szerepéről.

voffőrt előállították u rendőrkapitányság
ra. de a jegyzőkönyv felvétele után elbo
csátották. Gondatlanságból okozott ember
ölés vétsége miatt eljárást indítanak el> 
lene.

— Letartóztatott árdrágító. IJaáez; 
Árpád hwszonhutéves kereskedősegéd a 
pyugati pátyvudvarnál negyvenhét zsákot 
»dott el darabon ként sráz koronájával 
Guál Péter vidéki föJdbirtokosniak. A 
posstoló rendőr telten érte és a VII. ke
rületi rendőTkapitónyrégia, dr. Sreleczku 
Szilárd rendőrkapitány été kísérte, árdrá
gító vmicaélés címén letartóztatták és az 
nzsonrbiróság elé álkliák.

— Halálos villamos clgázolás, önveirr 
Ehrrnann Dávictné nyolcvanéves moziiu- 
lajdonosnöt a Sorok zári-utcán elgázolt* 
a villamos. Koppvaadaoi törést szenvedett 
és n vöm hasi meghalt. Holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe vitték.

— A páris—nante-si gyorsvonat ka
tasztrófája. A Havas-iroda jelenti, 
hogy a páris—nantesi expresszvonut 
a Maison Laffitle-től hal kilométer
nyire beíeűliközölt egy tehervonatiba. 
Az expresszvouat kalaszlró'fája alkal
mával 30 ember meg'naH, mintegy 50 
megsebesült. A sebesüNőket párisi kór-< 
házak ha szállította k.

— Az Ernst-Muzeum kiállítása. Ma 
délelőtt 11 órakor nyílt meg az Ernszt- 
Muzeuanban a különböző magánbirtokok
ból szárm&aö mütórgyak kiállítása. A 
megnyitáson szépszámit közönség vett 
részt. A gyüilcméuv a maga egészében 
nagyon értékes s a tárgyak abszolút mű
vészi becsét tekintve is jelentős. A néző
ben azt ax érzést kelti, hogv a gvüile- 
méuv zöme egy helvröl került ki. még 
pedig főúri helyről. Az elmúlt és élő leg
jobb nevű magyar festőművészek T.otz, 
Markó. BHTabás, Munkácsy. Spányi, Zichy, 
Karlovszkv. Magvar-Mannbehner. Mcd- 
nyánszkv, Fesatv, Szinvei-Merse, Dcák- 
Fbner stb. — szerepelnek fig velem reméli* 
njvós alkotásokkal.

Szlnhdz és fümujöonsógok

íW*km&

A kína-
Gólh-pár 

Mar 
lesz, 
csü-

dónak. Er próbaképpen vásárolt tőle 100 
darabot és mivel iónuk találta a cigaret
tát, azt kérdezte a pincértől, képiva1 na-c 
belőle többet, meri vásárolna akár 40.000 
korona árut is. A pincér azt mondta, van 
még a cigarettából wkár 100.000 koroná
ért is, de nem ő árusítja, hanem egy ha- 
ióskapilánv. Spitzer Dezső megbízta ro
konát, Riripénni Ernőt, hogv menjen a 
pincérrel és vegve meg a cigarettát. Ott 
nyomban át is adtak Kőszegi Gvulánzk 
40.000 koronát, aki az órszágház-tér J. 
számú ház ©lé vitte Rippénvit árral, hogy 
várja meg a kapuban, mórt a hajóskapi
tány ismeretlen emberrel nőm áll szólás. 
Ott várakozott vagy félórán át a jóhi
szemű Rippényi, amikor gyanússá vált 
előtte az eset, bement & házba éa me<üt- 
közéssel Igpasztka, hogv annak négy ki
járata van Kőszegi természetesen meg
szökött. és azóta keresték. A rendőrség 
most megcsípte és letartóztatta.

— D*Annunzió pénzt követel na 
f olasz kormánytól. Rómából jelentik,

KwíJjkTAr, h»«.Y D’Anmuirio órle«ty>H« <a olasz
loterb.íi.-.tlák é> mtó knnninyl. hogy a lenfferfcna alW le-

” ................. ' T.’ J‘ ** 1 nevű amerikai hajót
csak úgy- hajlandó útjára bocsátani a 
fiumei üíkölpből, ha a.z olas-r. kor
mány 200 millió Urányi kölasönt sze
rez neki.

-- A* Egyesült Keresztény Nemzeti 
Liga propaganda gyülé e. Az Egyesült

l

f*l A Fedora bemutatója, 
gyobb érdeklődéssel várják a 
vfindégfellépésót, mely első ízben a 
gyár Színház szerdai bemutatóján 
A rendkívül érdekes darabot még 
törtökön, pénteken és vasárnap este meg
ismétlik. Hétfőn és vasárnap délután P. 
Márkus Emília vendégszerepel a Névtelen 
asszony és a Kmnéliás hölgy címszerepé
ben. A vasárnap délutáni Kaméliás höl
gyet is a vendéginövésznőrc való tekintcl- 
tel rendes esti helyárak mellett tartják 
meg. Kedden és szombat este a nagysi
kerül Mária dél Garznen

<♦» A Vígszínház e heti műsorát is a 
ifi kelten, a legfrissebb siker dominálja. 
Egy-egy osl jut inás sikereknek is, aminél 
a Hálókocsik ellenőre, a Diákélet és a 
Szerelem vására,

(*) Az utahi leány 26-ször. Jövő ked
den jut el az Utahi leány a huszpnötödik 
előadása első jubileumához. A narah elő
adását természetesen minden este megis
métlik. Jövő vasárnap délután a János 
vitézi adják 3 órakor mérsékelt helyárak
kal.

(•) A Városi Színház e heti műsorá
ban is kitűnő operák cs operettek válta
koznak- Trubadúr, Mignon és Srcvillal 
borbély képviselik a magasabb rendű ze
nét, Hermelinen nő, Három a kislány és 
Hédi képviselik az operett könnyed mú
zsáját.

(♦» Mészáros Giza, Kökény, Rajna, 
Harsány! és Gallért, továbbá Bánóczy, 
Mntány, Kertész és Huszár Irén a fősze
replői a Belvárosi Színház négy vigjáléká- 
vak és a pompás vígjátéki színészek, 
Shaw, Tristaii. P.ernsrd, SdniUzler és 
Karinthy darubjji^gn Ippnck fel. A Ma
rionettek. melynek minden eddigi előadá
saira napokjtjd előbb rogytak r! a jegyek, 
hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap, 
kedden, csütörtökön, szombaton pedig a 
Politikusok kerül színre Simányi Mária- 
vvl. Pethővel. fi«|lérttf| és Harsány!-, al.

(tt) Az. Andrássy-uti Színház heti mű
sora. Hétfő, kedd, szertla. csütörtök: 
Végkielégítés. Házasság Tündórországbun, 

. A sz,ánarcu ermw «lb. Péntektől kezdve 
bemutató ui műsora: Bölcs Salamon, Má
tyás térit, Sohönbrunn stb.

hálán haloh be és a hasán iött ki. A 
rendőr nyomban értesilette a mentőket, 
akik a súlyosan sebesült munkást a Ró- 
kus-kórházba vitték. Bálint II. Imre nyom
ban jelentést tett az esetről a rendőrfö- 
k&pitácvság központi ügyeletén.

— Jutási kontra Holiaendkr. Jutási 
Ödön, a Molnárok Lapja szerkesztője 
és Hollaender Koprád, egy másik mol
náripari srzakiap szerkesztője régi ri
válisok. Jutási a múlt év végén azt irta 
a lappjában Hollaenderről, hogy lapját, 
valamint egyesületét és saját egyéni 
tevékenységűt is felajánlotta a kom
munistáknak. E cikk miatt Hollaender 
sajtó port indított Jutási ellen. Jutási 
haragjában külön feljelentette Hol- 
lacndert bolsevista üzelmekért s e fel
jelentés folytán Hollaenderl le is tar- 
tóztat’ák. A nyomozás végén kiderült 
azonban, hogy ártutlan és szabadlábra 
helyezték. A budajxesti büntetőlör- 
vénysziéken Hollaender Komád pana
szba folytán ma vonja felelősségre a 
bíróság dr. Nagy Béla elnókléaévfd 
Jutásit saytó utján elkövclylt rágal
mazás yélsége címén.

— Qyern^>kgyilkos autó. Vasárnapi 
délben fél egv óra Iáiban a Dob-utca és 
HuHó-uíca sarkán a II—B17 számlclzéhfl 
áiitó (jober Ferenc nyolcéves 111. osztá
lyú iskolásfiut elütötte és. a gyermek a 
arf'Tfiléaek'be nyomba bcldhnlt. A VII. ke- 
rftfétl réndőrkapitánvmiaról dr. Márfíu 
Sándor TendŐTk-jpKá,nv és dr. b'allay 
Iészló rendőrorvos síeltek a helyszínére 
és uicgállaiilotbik. hogv az autó a kül- 
ügyiminiszférhim tulajdona és a soffdr a 
kanyarodásnál ütötte ®1 a kisfiút, aki fiz 
úttesten keresztiilsraiadt. T,yörtm Kálmán ;

Lelkes nuk eznlékének is szén’olt. Az ünnepi 
hívőket lw^Met Wolf Károly, a Liga elnöke 

larlotba meg, mt’lv után Rakó László. 
íiMftv- a Nemwti Színház mihwze szava Ha 
Oaioel^ a nnnuet inuvjál, a Himnuszt, aipit 

; a közönség állva hallgatott végig, , 
& í majd az elnök »árp«wivai után a gyű- 
Az IÓN végei ért.
~ • — Keresztül lőtte a rendőr. Jutuiaz

János h.inminchetéves >zállilóinunkást Bá
lint 11. Imre rendőr be akarta kieérni a 
főkapitányságra, s VÍM*grádi-ulca Af». szá
mú ház előtt azonban Juhász futóinak 
«T«dt és meg akart szökni a rendőr elől. 1 
A rendőr |öbbá?ör feEíjvta l‘<«V
álljon meg, de ez csalp lováHbftiloll. mire : 
Bátrat rendőr utóm lőtt, Á eoM Juhára

7XW 
Aram, 
ajrpu-

— • (iM-MU o»a|*. JWwri Pja|“ 
pincér az Excelsíor-l»arban még ez év ta
vaszán finom és valódi egyiptomi cfaarel- 
Ut HMM s*»' D-* »***••

Mély fAJdaJommal JeicnlJíiK, ho>;jr
TÁFLER GÁBORNÉ 

síül. Braun Katalin 
életének ftS-ik étében howru ssenvelis iitAa 
ran elhanyt.

Prég> hilGthinkal hétfőn d. u. S ómkor 
• soroksári Ixr. ♦émctóbfn helyezetik iírík 
nyiitiaonga.

Soroksár. 1900. október ti.
Táfler Gábor ás családja.

Autotaxl “
mert u»e*i tólefou-boreu'1o»ésnnk ntjÁii a 
l<’gl<«telrbbl Allonítr.'l azonnal kíllflhe- 
tílnk yatótaxit. — Hatósági viícltH,(szabás.

Telefon: Autotaxl.
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(♦} Lázat érdeklődét előzi meg te 
■17/ Színház szinházavató* premierjét. Ger- 
’hart Hauptmnnn Téli balladája már ki- 
jlfbrtrottan készen várja a bemutatót, 
iMeglepetésnek ígérkezik Somogyi Dezső 
iílnóm kisérÖDMizsiká ja . melyet a mé- 
‘dikus-zenekar interpretál. A díszletek már 
.‘készen vannak, Fábrg Károly tervei sze- 
;rint és különösen egv a fél színpadot 
Ss 'betöltő hatalmas hajó számíthat feltü- 
Jnésre •

(*) A szerelem királya bemutatója e 
bélen csütörtökön lesz a Revü-Szinház- 
luin. Lincke legújabb, az egész világon 
diadalmas sikert aratott operettjének fő
szerepeit Dömötör Ilona, a M. Kir. Opera 

ívott művésznője, Honthy Hanna. Galette 
.Ferenc, Berczellv Magda1, Tompa, Horti, 
Gállal cs Fülöp játsszák. Pazar díszletek 
;<és szenzációt költő ruhák készültek az uj 
‘darabhoz, melyeket Faragó Géza és Kál- 
tnán Lajos tervezték és Tihanyi Vilmos 
trendezett.
, (*) Dr. Cholnoky Jenő egyet, tanár 
^Alvilági erők címen f. hó 14-én délután 
ifél négy órakor előadást tart az Urániá- 
)ban.

(♦) Hangverseny. A Renoicance Iro- 
iídahni társaság ma tartotta első kabaré- 
Méhitánját a Miramare kávóház helyiségé
iben. A kitűnő előadás műsorának egyik 
llegBÍkcrültebb száma Dénes Nusi bnba- 
;prim«doTHia fellépte volt. A kis ötéves 
itabaprimadonnt' kitűnő előadásával, gra- 
Iciózus tóncszáunawal, kedves és bájos 
megjelenésével valósággal elragadta a kö
zönséget. , . .
i (*) Ma kezdődik a Gexarina! Az a 
[nagy nyolo folytatásból álló flháremek, 
[amely most járja be diadalmasan a 
ikontinena tegtlóvoiabbi , zugait is. a 
ÍCezarina hétfőn kerül szjjre a Royal- 
íApoMóban. Tengernyi érdekessége van 
|»z óriási filmnek, tengernyi pénzt ál- 
torortak rá és a mozilátogató közönség
nek olyan páratlan1 müélveze'et fog 
myujtani, amrnői soha el nem képzelt. 
iS iiogiy ezzel jó eleve tisztában volt, 
ftxizonyiték rá, hogy a nyolc hétre 
íazólú jcgyfüzelek már hetekkel előbb 

el keltek eL Mit May, Joe 
y, Miéhale Bodi-nen és Henry Sze 
az a kvartett, amely a nagy film 

varázsát adja. Az előadások 
6 és 8 órakor kezdődnek.

(*) Tartan a Mozgókép Otthonban.
a miindcoi tekintetben kiváltságos film, 

Előrelátható volt, b állattan sikert 
laratott. A kísérő műsor, „A 12 fénemé
nek". pompás. '
k (♦) Minden jó, ha a vége jó. A Cina- 
®iar negyedik része kerül színre e hé- 
íjten a fenti chnen az Omniában. Ez a 
[nagyszerű film állandóan teli házakat 
iemz az Omniába, jelezvén, milyen 
tnagy érdeklődést mutat a közönség a 
ijó hírnevű fittnek iránt. Flórián nya
kai címen egy hárome.gyfeh'onásos 
[pompás vígjáték egészíti ki a nagy- 
tózaibásu műsort. Az előadások 4, 6 és 
i8 órakor ^ezdödnek. Jegyek Bárd
inál is.
I (♦) Éjjeli madarak (Niok Winterrol a 
lőagereobon — Tih Minh). Egy embor a 
bőröndben. Az őrültek között A Corso 
Mozi önti a filmszenzáoiókat. Ma kerül 
bemutatóra a Star-filmgyár legújabb 
jíilmje. nz ..EjjelÜ maradak“ cimü kit 
•felvon ásos dottektivkaland. melyben 
Uick Winter a nagyszerű mesterdetek- 
itiv színész újabb bravúrjaival és tyü^k- 
tjeivel fogja Ámulatba ejteni a közönsé
get. A Tih Minkben René Cresté. a yi- 
fláfehirü Lancia művész tündöklik *-• 
Imét a nála megszokott művészettel.
I (♦) A Tarzan első része az Urániában 
b szorntbati premiéren zajos sikert aratott. 
|A grandiózus dzsungel-film eMtadásm 5, 7 
jfs 9 órakor kezdődnek.
i (•) őrülteknél és Dobogó szivek. 
IA Tivoli műsorát e bélen a nagyszerű 
n'Sh-Nfinh mellett egy ötfelvonásos 
megkapó dráma, a Dobogó szivek do
minálja, amelyben a kitűnő Lia Mara 
játssza a főszerepet. A Tih-M'inh má1- 
»odrk része két epizódból áll, ax egyik
nek az őrülteknél, a másodiknak az 
Éjjeli madarak a címe. Az előadások 
[hétköznap 145, J47 és órakor, 
(vasárnapon 4. %6, %8 és 9 irtán kez
dődnek.

k (*) A régi oruágházban (Főherceg Sán- 
(dor-utcaő. október 18-ától, hétfőtől októ- 
í»cr 24-éig, vasárnapig bezárótag tnozgó- 
fényképe-lőadások tesznek, amikor a ma 
gyár filmipar remekműve „Páter Sebas- 
Kinn" chnü 5 felvonásos dráma kerül 
•zinre. Előadás naponta 0 és 8 órakor.
‘ (•) A létekidomár második és egyben 
befejező része e héten látható «z Olynr 
jpiában. Jegyekrt előre lehet váHnni a 
■pániéi délelőtt fél 11-tői 1 óráig. ,

A vasárnapi 
sportesemények

Labdarúgás, atlétika, kerékpár
MTK—Törekvés 3:1 (2:0). Végig.

. nagyon könnyen nyerte a bajnokcsapat 
mérkőzését a Törekvés fölött. Különösen 
az első félidőben volt döntő fölényben az 

( MTK, csak a csatárok nem használták ki 
a kedvező helyzeteket. Az első ké>t gólt 

k Orth rúgta. A harmadik gól Molnár ér
deme. A TSE egyetlen gólját l'rik rúgta 

( szabadrúgásból. Nagyszerűen játszott 
( Schlosser.

FTC—TTC 2:0 (2:0). Könnyű szerrel 
ért el az FTC két gólt Schwarlz révén, 
onnan kezdve a játék teljesen ellanyhult 
és unalmas volt. A TTC több tartalékkal 
játszott, — rosszul. Ungár védett az FTC 
kapuiban — jól.

UTE—33 FC 1:1 (1:0). Nagy megle
petés. A 33 FC meglepő jól játszott, külö
nösen szünet után. Az UTE tartalékkapus
sal védett. Az első gól szabad rúgásból 
esett Vogel II révén. Vantcsek egyenlítette 
ki az eredményt a második félidőben.

BT C—BAK 1:0 (1:0). Egyetlen emlí
tésre méltó eseménye volt ennek a mér
kőzésnek az első félidő fizedikpereében: 
Pócz gólja. Ezenkívül érdektelen és unal
mas volt végig a mérkőzés.

VII. kér. SC—MAC 2:0 (1:0). A MAC 
volt végig fölényben, de a játékot mégis 
a VII. kerület nyerte meg. A griffmadaras 
csapat ugyanis sorra hibázta el a kedvező 
gólhelyzeteket, a VII. kér. elleniben két
szer futott le és — gólt rúgott.

III. KTVE—MAFC 3:0 (1:0). Megér
demelt győzelmet aratott az ótbudai csapat 
a főiskolai együttes fölött. Mind a három 
gólt Oláh rúgta.

Ékszerészek SC—Munkás TE 3:2 (2:0). 
Bíró Ivancsics Mihály.

UTSE—Erzsébetfalvai Törekvés 1 : 0 
(1:0). Bíró Técsöu Ede.

Vívó és A C—Előre TK 10:0 (3:0). 
Bír! Fiedler Konrád.

V. kér. SC—Wékedetelep SC 4 : 0 (3:0). 
Bíró Stainpfer Friegvs.

Testvériség—Zuglói Turul 2:1 (0 :). 
Bíró Bóna Pál.

Husiparosok—Főv. Tkör 3:0 (2:0). 
Bíró Biró Sándor.

Erzsébetfalvai MTK—URAK 1:0 (1:0). 
Biró Vadnau Pál.

Budapesti Sport E—Erzsébetvárosi LAC 
4:1 (1:0). Bitó Schiller Gvula.

KAOE—Óbudai TE 0:0. Biró 
Ede.

BEVV—Rákospalotai TK
Bíró Sándor István.

Lapterfesztők—Józsefvárosi SC
(3:0). Első bajnoki mérkőzését a LSC 
óriási fölénnyel nyerte meg. A gólokat 
Kovács és Braun rúgták. Balassa jód bí
ráskodott.

A főiskolai atlétikai bajnokságok. 
Vasárnap délután rendezte a MAFC és a 
BEAC a Margitszigeti sporttelepen & fő- 
iskolai atlétikai bajnokságokat nagyszámú 
előkelő közönség előtt, A viadalon meg
jelent József főherceg, Auguszta és Zsófia 
főhercegnők, Sréter István honvédelmi 
miniszter. Dáni Balázs tábornok és többen. 
A1 verseny győztesei a következők: 100 
m. síkfutás 1. Perénél 11.4 mp. Magas
ugrás 1. Csegedy 1.70 c.m. Sulvdobás 1. 
Bedő Pál 12.71 m. Távolugrfis 1. Kovács 
6.44 m. Diszkoszdobás 1. Cseithey Ká
roly 43.93 m. Rúdugrás 1. Mérő 3.20 m. 
110 m. gátfutás 1. Püspöki Gyula 18.5 
mp,

Nemzetközi kerékpárviadal. A Mille
náris pályán 7000 fönn közönség elölt 
rendezték a nemzetközi kerékpárversenyt, 
amelyen az osztrák versenyzők vereséget 
szenvedtek. Selejtező verseny junior 1. 
Bánitzkg Ferenc. Akadályverseny 2 km. 
1. Szgál Oszkár. Nemzetközi főverseny 
1000 m .1. Uhareczku Ferenc. Pcresino 
osztrák utolsó voM. 10 km. motorverseny 
1. Kaszaló Károly. Nemzetközi páros ver
seny 1. Uhareczku—fiurahardf-pdr. Mo- 
torvezetéses verseny 1. Barlos Béta.. 25 
km.-es vezetéses verseny 1. Gröger Ká
roly.

Técsői

3 : 1 (2:1).

7 : Ü

Az Ernst-Muzeum aukciói. Budapest.

XII.

Nagygy ü/temény: 
mely áll hlrus mesterektől eredő ké
pekből (Bassano, Bourgignon, Canon' 
Dafftnger, Daumier, Don Gerard. Feti 
Domeniko, Frankén Kanlbach, Liotard, 
Makart, Palma Jacopo, Pánim, Tiepolo, 
Barabás, Lotz, Meanyánszky, Mészöly, 
Munkácsy stb.), nagyértékü porcellá- 
nőkből (Becs, Meissen, Höchst, Ludwigs- 
burg, Frankenthal stb.), ezüst- és arany 
tárgyak, szelencék, ékszerek, sző
nyegek, bútorok stb.
KlétlMs:I92O.okt. 10,11,12-énd.e.9dMdu.ő-ig 
.eur<elé: 1920. október 13-tól naponként délután 
3-tól kezdve. — Katalógus dr« 50 korona.

Alagi versenyek
LovaregyletbdiJ: 1. Gyere velem

2." “ "
3.

Szent LAszló-dij : 1.
2.
3.

Rendbontó 
Violanta 
Paclfic 
PetrarKa 
Wunderbárchen

/. Futam. 1. Berohan (Hauscr). 2- 17- 
pidia (Bahi). 3. Szaniszló (Shejbal). lót.: 
10:41; 17. 17. 24.

11. Futam. 1. Macika (Szokolay). 2- 
Vakmerő (Sajdik). 3. Sestiiia (Nagv G.) 
Tol.: 10:104; 32, 31. 33.

II. Futam. 1. Gyere velem (Csiszár). 2- 
Rendbontó (Prelzner). 3. Violanta (Shej
bal). Tót.: 10:17; 13. 17.

IV. Futam. 1. Pacific (Prctzner). 2. 
Petrarca (Szokolai). 3. Wunderbárchen 
(Eseh). Tót.: 10:17, 13, 17. 23.

V. Futam: 1. Asiago (Csiszár). 2. Lügc 
(Mauser). 3. Kerrína (Keuner). Tót: 10; 
29; 15, 14, 41.

VI. Futam: 1. Gemáh! (Mauser). 2. 
Pandora (Szobi) 3. Fics-ur (Haar). Tol: 
10:49; 14. 12. 13.

KÖZGAZDASÁG
A tegnapi magánforgalomban egyes 

kíi/lcgóriáju részvény ok iránt élénk ér
deklődés nyilvánult. Amennyire meg
állapítani lehetséges volt, a Magyar- 
Olasz Bank 515—30, Lipták 610—15, 
Déli 1745—90, Schlick 900, I-oresta 
2100 koronán került forgalomba.__
A inrlutaárfolyamok inkább csak név 
legesek: Márka 546, Dollár 356. Rubel 
357, Szokod 453. Élénk kérésiéi mu
tatkozott a lengyel márka iránt is.
. Az Angol-Magyar Bank R.-Társaság 
igazgalótsiiga elhatározta rendkívüli köz
gyűlés egybcliivását abból a célból; hogy 
ez^ kimondja az intézetnek a Magyar 
Földbirlokbank Részvénytársasággal való 
egyesülését. Erre a két intézet igazgatósá
gát az a körülmény vezette, hogy azok az 
üzleti lehetőségek, melyek* a Földbirtok
bank atapszabályszerü működési köré
nek legfőbb tárgyát alkották, megszűn
tek. Az Angol-Magyar Bank a fúzióval 
kapcsolatban átveszi a Földbirtokbank 
teljes organizációját, amely az Angol- 
Magyar Bank kebelében szervezendő 
mező- és erdőgazdasági osztály keretében 
fogja működését folytatni. Ebben fog
nak a Földbirtokbank érdekkörébe tar
tozó erdöflzletek az Angol-Magyar Bank 
érdekkörébe tartozó erdőgazdasági üze
mekkel egységes vezetés alatt cgyesittetni. 
A fúzió, illetve részvénykicserélés módo
zatai tekintetlében mindkét intézetnek ez 
évi október hó 23-án tartandó rendkívüli 
közgyűlése fog határozni.

Ui részvény a tőzsdén. A Majrv.w Ál
talános Hitelbank érdekköréhez tartozó 
Magyar Általános Fatermelö Rt. részvé
nyeit' ma jegyzik először a tőzsdén. E 
társaság több iparvállalat részvény többsé
gét bírja és nagv kiterjedésű erdőségei és 
fűrésztelepei vannak Magyarországon, Er
délyben, valamint Csehszlovákiában és 
két nagy gőzfavágótelope Magyarorszá
gon.

A Drasche ui róazvénvol. A Kőszén
bánya- 's Téglagyár Társulat Pesten 
20-ikán rendkívüli közgyűlést tart, 
amely 2700 darab uj 200 korona névér
tékű részvény kibocsátása dolgában ha
tároz. A. Drasohc alaptőkéje eztoel 
4,460.000 koronáról 5,000.000 kerfjnára 
emelkedik.

A Mauthner Testvérek és Társai bői- 
■gyári cég „Mautihner Testvérek és Tár
sai Rt.“ cég alatt részvény társasággá 
alakult át. A rész vényt árvaság igazga
tósági tagjává Mauthner Zoltán és Wig- 
ner Antal választattak meg. Együttes 
cégvezetői jogosultsággal Liehm^nn Sa
mu. Friedler Jenő és Földes Tivadar 
ruház tat tak fel.

SOK FAT ÉS SZENET 
takarít mnp a EMffnrfAW elüfUtökál.vhávaC K*p- 
mbsdalmMiott 11111111111 ható minden vnskcroK- 
kodésben óa a FRANDOR ujdonsáirnk hátában: 
Budapest. VI., Andrássy-nt 82. Telefon: 88--60.

,>RaíHO‘‘terpen,‘“’,cip3!lrén’
mindenütt kapható! RadlO, Budapest,

IX, Mester-utca 9

Érzékeny és fájós
cipőket

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

RDII I lAfMCT aranynt és minden- 
DKIiililAmi I nénid ékszert a leg- 

KÖ J{b?.n vcszek Házhoz megyek. Tele
fon ltiMB^POSTL ékszerész, Scnuaelwetao. 19,1, ea

INGLI 
ANGII A
ftBARINBAN

brilliAnst. plafinat, 
horribilis A 
áron vesz w

aranyat
- - » r-....át, ezüstöt
INGER ékszerhax

Rottenbiller-uka 34
Telefon József 52-54

Nem Htok már 
hogy a legideálisabb háziszer, mely 
nélkül senki sem tud hosszabb ideig meg
lenni, a valódi Dlana-sósborszeaz. 
Ugy bedörzsölésre, mint belső hasz
nálatnál egy pohár vizbe. vagy cukorra' 
cseppentve, biztos eredménnyel használ
ható fájdalomcsillapítóul, fr'issitőszerül 
Egy kis üveg ára ........... 16 korona
Egy közép üveg ára... 40 korona 
Egy nagy üveg ára ... _ 80 korona 
Mindenütt kaphatói

Eta

Arvarés.
Tauszig L. és Társa bizományi és szállítási 

*11-1-* azt K a. ’ irodájában kir.vállalat VI., Gyár-utca 1. 
közjegyző jelenlétében

nyilvanoi árverésre
kerülnek hétfőn 11-cn és kedden 12-én egész na
pon át, az összes raktárakból nem rendezett in
góságok: Berakott- és Biedermeierhálók, úti 
szobák, angol bőrgarnitúrák, szignált porcellá- 
nők és régiségek, vitrinek, perzsaszőnyegek, go
belinek és hímzések, elsőrangú angol szerkezetű 
és más zongorák, villany-pianino. Bechstein-piz- 
nino, pénzszekrények, ezüsttárgyak, ikwrei-, 
hatalmas képtár legnevesebb mesterektől, ti. m, 
Rottmann-Mozart, Béli-Vőrős. Mihalovits. Ma- 
gya r-Mán nh címer, Katona N.. P.tllik, G'eiger. 
Reinbardt, Innocent, Peske, stb.

Hamis fogakat 
Briliánst 
Ékszert 
Platinái
Antik tárgyakat
If í'noVof réa' 03 modcrn 
Elt|lüaDl olajfestményeket

Dísztárgyakat
BONÉŐSIEK

D.

A

5SS

Í^J)

>

Uj mflsor. Kezdete fél 8 órakor.
Uray Tivadar, a Magyar Színház művészének ven’ 
dégfcllépte. — Kőváry Gyula ir, játszik és konferál’

MOZGOKÉP-OTTHOH

A TARZAN
ÉS A 12 FENEGYEREK

Előadások: 4, *h6. W. 9'/<
Pénztár: d. e. ’/sll—M-ig d. ti. 3 órától

KERZET1 ROYAL ORFEUM
VII., Erzsébct-kőrut 31. Telefon: József 121-68 
Minden este 7 órakor: Bcckcr Baby vcndégfellén- 
tével „Lucia." operetté, valamint a világhírű artisták: 

Manlcy, Aeglr, Krcmo és Leyghton.

Ma és mindennap Rátkal a Barklráiyban. 
Torralba spanyol prímaballerina és az októberi 

műsor! Kezdete este 7 órakor

FŐVÁROSI CIRKUSZ ™»-„
Minden eléadá^ban, szombat délután kivételével, 
folytatólagos nagy díj- és vorsenyblrkózások, valamint 
a nagy októberi uj mii3or. Csütörtökön és szombat 

délután fél 4 órakor családi és gyermekelöadás

A Tisztviselők és Katonatisztek

Bevásárlási Központja rí.
V., Deák Ferenc-utca 16/18. szám.

Raktáron van: minden néven nevezendő férfi-, 
női- és gyermekruházkodást cikk. 
„Saiataundcr" gyártmányú Oodycar varrott 
talpú cipők:
chevreaux, box calf férfi cipők 850-930 koronáig 

, ’ » , női , 820-900 koronáig
Ti'agsAgl beiratkozások; d. e. 9—’/sl-ig éa d. u.

3-6-ig, ugyanezen időben vásárlások is eszkö- 
zöllietok. — Évi tagdíj 10 korona.

■ Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztők:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS 
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