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Moszkva fellázadt
A felkelők elfoglalták a Kremlt

Pávis,októbep 17. A Havas-ügynökság Jelenti, hogy 
Moszkvában hír szerint nagyarányú lázadás tört ki. 

felkelők hatalmukba kerítették a Kremlt. (MTí.)

Meskfi államtitkár 
a zsidókérdésről, FrteMchrti és az ÉbredSkrK

Rublntk és Bénáid mtrlsz írek Sutádon
Szegedről jelenti a Hétfői Napló tu

dósítója: Ma délelőtt érkezett Rubinek 
Gyula kereskedelmi miniszter kíséreté
vel együtt Qsonírrádra. ahol a Fal üsző
vé tség alakuló gyűlése volt. Megérke
zése után kíséretével együtt templomba 
ment, ahol mise voit, majd mise után 
a főtéren megkezdődött a Faluszövet
ség alakuló gyűlése.

A szövetség céljait Rubinok Gyula 
kereskedelmi miniszter sokorópátkai 
Szabó István kisgazdaminiszter, Meskó 
Pál az Országos Gazdaszövetség igaz
gatója, Barla-Szabó József és Schandl 
Károly képviselő ismertették. A gyű
lésen körülbelül hétezer emlber veit 
részt. A gyűlés után Rubinek Gyula 
kereskedelemügyi miniszter küldöttsé
geket fogadott. Különösen nagy tömeg
ben vonult fel a békés vármegyei föld- ; 
müveskűldöttség. Ezután ötszázt-erité- 
kes társasebéd volt, ahol Az első fel- 
köszönlöt Rubinek Gyula kereskedelmi 
miniszter mondotta Horthy Miklós 
kormányzóra.

A Faiuszövetség céljairól szólván, 
részletesen fejtegette a kereskedelmi 
miniszter az egyesülés szükségességét.

Utána Meskó Zbltán államtitkár 
mondott nagyobb beszédet, amelyben 
azt fejtegette, hogy örül annak, hogy 
Magyar országon nyíltan is lehet be
szélni a zsidókérdésről. Ez a kérdés 
tulajdonképpen nem is zsidó-, hanem 
keresztény kérdés.

Aki most 0 keresztény alakulatok 
élére akar állani. annük a szemébe 
kell nézni, hogu nem gyorsforraló 
keresztény-e, mert azokra nincs 

szükség. Nyíltan kimondja Fried- 
rich István nettéi. Friedrich István 
a szabadkőmüvespáholy tagja "olt 
és most <5 akar a vezér lenni a ke' 
rész tények között. Pápább a Pápá
nál. Az ébredő magyarokról szól 
ezután, akik jóssándékitak és hasz
nálni akarnak az országt&k, azon
ban sokkal több kárt okoznak, mint 
amennyit használni akarnak

A keresztény munka szükségességét 
hangoztatja. Nem csinál abból titkot, 
hogy antiszemita volt mindig, anti
szemita ma is és anl iszom ha marad 
akikor »• amikor a mfti konjunkturális 
keresztények már egészen más vizeken 
fognak evezni.

A közönség rendkívül nagy tetszes
sél fogadta az áljaim titkár beszúdét. 
Utána aokorópátkai Szabó Irtván kis- 
gazdomtaiazter szólalt fel, majd Meskó 
Pál. Lukouith Aladár ntinxolflyillÓH 
háznagy 4« Stíjj BAlinl nwiiw'40-üKsi 
tóprád*. végül ivódta Re<54 Mn n.m_ 
WtgyttM kéRVtaaW befflW, •

munka fontosságát hlgngoztatja, mert 
egyedül ez vezetheti ki az országot a 
káoszból.

A gyűlésen képviselve volt Szeged 
városa, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, 
Hódanczöx ásárhely- valamint a Tiszán
túl, sőt a Dunántúl számos falujának 
küldöttsége is. A vendégek öl órakor 
délután különvonaton Csongrádion át 
mentek FélegyhAzára. onnan pestig 
Budapestre. /

Benárd Ágoston Jr. nép jó Béli mi
niszter ma reggal Ruffy Pál, mm. ta
nácsos kíséretében Szegedre érkezett, 
hogy a tárcája körébe tar'.ózó ügyek 
állásáról személyesen szerezzen meg
győződést. A miniszter délután kisére* 
lével a kerefrz’ény-seorWistB pár’ kör- 
helyiségébe ment, ahol Kopasz Lajos

Politikai pártok uj orientációja
Mozgalmas hét a nomxetgyülésen

— 'A Hétfői Napló tudósítójától. —
A politikai élet súlypontja a mái 

vasárnapon teljesen a vidéken volt, 
ahol több miniszteri beszéd hangzott
el. Idehaza üres pártkörök vannak és 
esak a Károlyi-palotában beszéltek 
sokat a kereszlényUzocialistAk arról S 
tervről, hc^y Sipőct Jenő dr. polgár
mestert főpolgármesterré akarják ki
nevezni és 8 polgármesteri székbe 
Folkusházy Lajos alpolgármestert je
lölik. Egyelőre úgy vélekednek. hogy 
ez csak ‘érv, de olyan, amely nem 
nélkülöz minden alapot.

■A vidéken elhangzott beszédek Mö
gött természetszerűen a legnagyobb 
figyelmet Horthy Miklós kormányzó 
székesfehérvári beszéde (kelti. A minis*-1 
erek körűi Rubinek Gyula Csongrá- 

dón. Benárd Ágoaton Szegeden jártak. 
Rakouszkg István, a nemugtgyülés el
nöke Veszprémben mondott beszámo
lót. Windisahgratz Lajos herceg pedig 
Szolnokon szerepei:.

Ilyen aii9piewimok között indul meg 
a politikai hét. amely feltétlenül 

agyon mongalmaanak tgérkuttk.

A szerdai ülésen a Unganer által a 
nyugatmagyvorszáffi állaMzálhtások 
ügyében email vádakii 'árgvelják és 
Ugyanezen * napán fog eBiangwwti 
Ruppert Rezső képviselő interpelláció
ja « Landan-ügyhan. Ugyancsak a Ívé
ten várják Windischgratz herceg ebő 
fötesólalását, amelyben alkotmány jógii 
Urdégofcet fog érinteni. A Waoátaégok

alelnők üdvözölte. Az fidvözlé.ire a 
miniszter hosszabb beszédben válaszolt 
és rámutatott különösen arra nz akna
munkára, amely mindenünnen a kor 
mány és a kormányzó ur működése 
ellen irányul. Rámutatott azokra az 
intrikákra, amelyeket úgy a belföldön, 
mint a külföldön, főképpen pedig 
Magyarországból kiment egyének a 
sajtóban és másutt folyta,ta&k> hogy 
idebent a konszolidáció munkáját 
megn^iedtsék. A miniszter meg akarta 
látogatni az Ébredő Magyarok Egye
sületét is, de a ingok erről előzetesen 
nem értesültek és igy az Egyesület 
üdvözletét Zsirkay János elnök tol
mácsoltál és bocsánatot kért azért, 
hogy az Egyesület a minisztert nem 
fogadhatta a maga helyiségében.

a földbirtokveformat tárgyalják to- 
vátob, ez azonban hosszabb idői vese 
igénybe, mert rengeteg fölszólaló van 
minden szakaszhoz. Könnyebben inegv 
majd a törvényíhalósági bizottságok 
választásáról szóló törvény javas 1 ff 1 bi
zottsági letárgyalása. mert e tekintet-; 
ben már a kereszény-szocralistákkffl 
való megegyezés már előzőleg megtör
tént. Est a törvényjavaslatot hamaro
san a Ház plénuma is le fogja tár
gyalni. miután előbb a haza ellenségei 
ellen hozandó törvényjavaslatot le
tárgyalták.

Mindezeken fölül pedig tovább tart 
a kormányzópárt kebelében az a moz
golódás, amely mór napok óta tart. 
De nemcsak a kormúnyzÓpáTtTÓl van 
szó. hanem

zz egész nemzetgyűlésről, araely- 
-’clí kebelében jelentőé áte opor- 

losulánck várhatók

Hogy csak példákkal éljünk, a Símre- 
csányi-Deniczky csoport, a Friedrich- 
pért, a disszidenaek. a pártonkivüjjek 
és a demokraták ma közős pontot ta
láltak. amelyen egy véleményen van
nak. A Haller István és Szilágyi Lajos I 
körül csoportosuló képviselők szintén 
lelki ö’ssnetartozandóságot mutatnak, 
mig nagyatádi Szabó, Rubinek, Kovács 
J. István, valamint Dömötör Mihály 
és Rassay Károly, valamint többen 
ezen az rtdaien egyformán gondol
kodnak igen fontos kérdésekben. Mind- 
ez awmbon nem jelent párlbomláat, 
hw— tsok bogs • t**» 

óhajtják egymást alapvető kérdéseke 
ben meggyőzni azok, akik ma még 
divergáló módon nyilatkoznak bizow 
nyes tekintetben.

Az újabban felvetődött problé
mák különben állandóan napi

renden maradnak

és valószínűleg Bállá Aladár is fel fog 
szólalni, hogy bizonyos személyes 
érintkezése alapján szerzett fontos in
formációit közölje a nemzetgyűléssel.

A helyzet egyébként úgy kezd ala
kulni, hogy azok a tervek, amelyek 
egy uj kormányzópárt megalapításá
val vonatkozásban fölmerültek, kezde
nek fölöslegessé válni és a legfonto
sabb kérdések megoldása még ennek a 
nemzetgyűlésnek az életében be fog 
következni.

Tiifie Jonescu 
a romön-magynr irardtsdgról

Pár is, október 17.
Take Jonescu az Európe Nouvelle 

című lapban nyilatkozott a kis enten- 
feról és azt mondotta, hogy annak 
célja, hogy bizonyos dolgok, amelyek 
föltétlenül igazságosak, mindenkor 
tiszteletben tartassanak. Jó, ha tudják, 
hogy azokat lehetetlen lerombolni. Jfn- 
gyarország Jonescu véleménye szerint 
nem fog jönni aláírni azt a szövetsé
get, amely hivatva van biztosítani a 
trianoni szerződés épségben tartását. 
Románia jelenleg azért Magyarország
gal kitűnő szomszédi viszonylntn van, 
de nem politikai szövetségben.

Itt említjük meg, hogy a Times Take 
Jonescu látogatásával kapcsolatban azt 
Írja, hogy a kis entente ellensúlyozza 
némely állam elzárkózási politikáját. 
Remény lehet, hogy a különböző ke
reskedelmi és gazdasági megállapodá
sok lehetővé fogják tenni, hogy a ten
gerentúli kereskedelem kihasználja a 
Dunát és igy a porti államok gazda
sági életét megélénkítse. A parti álla
mok ilyenképpen a gazdasági érdekek 
közöségében újabb kapcsolatot fognak 
találni. (MTI.) 

Oroszország ensmeríe 
Finnorszdá fü^etőségét
Parisból jelentik: Az. előzetes szerző

dés, amely Finnország és Oroszország 
között a napokban létrejött, abból az 
alapelviből indul ki, hogy Oroszország 
elismeri Finnország függetlenségét és 
szuverénitását. Finnország kötelezte 
magát, hogv a partvidéken és a Jeges
tengeren semmiféle tengeri hajóbázist 
nem épít és nem tart nagyobb hajó 
hadd 15 hajónál. Ezenkívül lemondott 
arról, hogy tengeratatljárőtet és re
pülőgépeket szerezzen be. A Finn-öböl 
szigeteit semlegesítik, épp úgy Hoglan- 
doi is, még pedig nemzetközi garan
ciák mellett. Sirtarback ás InuH kő-, 
zött a parton 20 kilométeren belül 
semmiféle erőd nem engedhető. Mielőtt 
a bolsevista küldöttség aláírta volna a 
szerződést, előbb a következő kijeién- 
tauket te«e. 4 mca.iKtaiíw* «w
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nesztta adandó. A ftna csapatok kiüti* 
tik Itapolát és Perajavroit Olöndo ét 
Arohangel kormányzóságokban a fin
nek lakta (őrületek a föderatív orosz 
rfftarw br rátéten aoforMmMt kapnak. 
A pAtervAri korMUaytóság fa* Iíkói 
biztositékot ayernek. hogy nomreti ja- 
galkat szabadom gyakoro'haiják.

Mászáros Alajos
S BkMHMlI Szln't&z t®gí« maghalt

I

ra. H ••rá tette. hoav 
Fekete ráwító laog a Nem»oti S«i»- betarJdí kápvijmlü 

hit hl 
színház kedveli bonvivánja 
natban hirtelen meghalt.

Szombaton este még 
Curano de Beraerac-ban 
négv órakor már halott 
szive ölte meg.

Tragikus halála megdöbbentett min. 
denkit. aki ismerte s legmélyebb gyász
ba döntötte feleségét Berki] Katót, 
aki éppen most Vendégszerepel a deb
receni színházban.

Mészáros Alajos negyvenkét  éves volt, 
huszonkét év óta szerepelt a színpa
don. Ebből tiz esztendőt Kolozsvárott, 
az ottani Nemzeti Színházban töltött 
el, mig 1908. január 1-töl a budapesti 
Nemzeti Színház tagja.

Ambiciózvs. nagvratöro, tehetséges 
színész volt. Minden szerepéiben meg 
állotta a helvét s a közönség meleg 
szerelőiébe zárta a Nádau Ferenc szó- 
repkörének örökösét.

Vasárnap csak virradat felé sietett 
lakására. A házmester semmi különö
set sem vett észre rajta. Még lakására 
sem ért a házfelügyelő, amikor erős 
zuahnás zajára lett figyelmessé. Felro
hant a lépcsőházba s legnagyobb rémü
letére ott látta feküdni Mészáros Ala
jost. Gyorsan telefonált a mentőkért, 
akik pfir perc mrh'a ott voltak, de 
már csak a beállott halált konstatál
hatták. Mészáros már régebb ideje 
erős érelmeszesedésben szenvedett s 
nyilvánvaló, hogy oz okozta hirtelen 
halálát is.

özrvegvén kívül kicsike leánya is 
gyászolja az élete delén elhunyt mű
részt

A Nemzeti Színház a fővárostól dísz
sírhelyet kért, a temetéséről azonban 
még nem intézkedhetett, mert a hirte
len halálra való tekintettel lehetséges, 
hogv Mészáros Alajos holttestét fel- 
heRMjeliák. A búcsúztatót a Nemzeti 
Srinház művészei levébe®. Mihályit 
Károly mondja, özvegyét fáviralttki 
é.rle«llett*k a wyAsYesetről.

itokzatán: Mészárat Alá les. • horv has 
ma hal- lépjenek közben a jugoszláv kormány

nál. A klagenfurti népszavazási bizott
ság összeköttetésbe lépett az osztrák 
kormánnyal. hoau a kérdéses 
töknek osztrák iqazaatás alá 
előkészítsék

Az estilapok egyértelműen 
a knrirrfiai A-zónánalk jugoszláv csa
patokkal történt megszállását. A 
Temps ezt a megszállást igen kel-le- 
nelen meglepetésnek mondja. Remél
hető, hogy a belgrádi kormány számot 
vet azokkal a komoly következmények 

jltael, amelyekkel az ilyen balfogás jár- 
, hat. A klagenfurti medencében a nép- 
I szavazás a et.-grrmai’ni békeszerződés

fi ncfflzeíi nansersg bevonulásának gviornuióh 
Székesfehérvárott

— A Hétfői Napló tudósitójától —

játszott a 
és hajnali 

volt. Beteg

ni föKinrtfiínvlielvetWR, 
fötonöcsosoR As KopltúnyoK 

c reníörséjen .
WerHiy Miklós kermfinyzó flföméHŐsága 

e m. ktr. beKlgymtnbz»er előterjesztésére 
a budapesti m. kir. fillamrendőraég lét
száméba Marinovich Jenő dr., fíédcy Mik/ < 
lót és Steszlér Hugó főkapltényhelyettesi , 
címmel és jelleggel felruházott rendörfö- 
tanácsosokat, valamint Efrp Péter Pál és 
Stefkovits Ferenc rendőrfőtanácsosokat ' 
főkapttánghelyetlesekké; Baeker Ad ám, 
dr. Kelrty Géza, dr. Solty Béla, Ctövek 
fiSnáoe és dr. Heténgi Imre rendőrtand- 
esost etmmel és felheggel felruházott rend- 
őrfőtondcsosi címmel és jellepgel felruhá
zott rendtfrtanénsosokat, valamint Szme- 
tana György, ITjhelyl Jótoef, Illek Aladár, 
fíarno Béla, Katona Büzső és Bíbor Fe- 
reac nndőrlanácsesekwt rendórfŐtanáceOf 
sokká nevezte ki. Rendőrkapitányok tettek 
dr. Sándor Jenő, dr. Badochay JeaÖ, dr- 
Zsigmond Gyula, dr. Deák Andor, dr. 
Kúrák MikWe, dr. Kím Árkád, dT. Thu- 
r iostky Béla, Wgfcel Viktor, <ir. Csató 
htván, dr. Csató Bíla, dr. Gassmunn LŐ- 
rino» dr. Pintér Araeki, dr. Csató Irtván, 
dr. Brexordd Rezső, dr- Steintteoe Jécaef 
renddrfogatmacék. tavibbá dr. Lakatos 
Lajos bírósági jegytó.

BRILLIANST oe^^éksaert a ’«|- I 
xnsuMbb napi ért»*n wsaek. Háthoz metyek ' <»• j 
jpaVadC.Pv8TLékmitaz,S«M»eiwd»-ti. 19.1 en 1

A nagykövetek értekezlete 
a karinthiai népszavazási

A nagvk&vetek értekezlete mai ülé
sén elhatározta, hogv a jugoszláv kor 
mánut felhioia a karintiai népssava- 
téri területnek haladéktalan ktűrtté- jogosítja fel Jut esel évi át arra, hogy d 
eére. Erről CtaMban francia követ érle- nip döntését felborítsa Egyedül a !•<- 
dtalte Eiehhofí osetrák követet, vála felsőbb tanára hivatott anna'a a kér
ned a rAuéről alŐterjesate t tiltakozás- .lésnek elbiráláaái;.. hogv a népszava- 

n főhalaitUNk zho a »t.-wmain1 sterrődés határoz- 
ula'$itá*t kaptak. t»)áuy«inak aaavtalolőaa aj-aí a végbe, 

tló drtel«tni>en aaie^gikusan Minden kormánynak he kell végre lát
nia, hogy a világ aj rendje amely a

1 jog és a szabadság alapélein épül fel, 
csak akkor lehet tartós, ha mindenki 
aláveti magát annak a paliiikai fe. 
gyelmezettségnek, amely nélkül a népek 
tmlóságos szövetsége lehetetlen. IWe- : 
jexelt tény semmi körülmények kö-j 
zölt sem változtathatja meg, vagy i 
ivomhatja el a jogot, amely elidegeni’- 

helellen. Tiszteletben tartani a szerző
léseket. ez az első kötelessége minden fériiikne'k és atyjuknak, 
lepnek önmagával szemben és a többi tudtak kézrekeriteni. Ebben íz eshen 

néppel szemben. Ha a népek nem haj- lulius 
tanak fejet ez előtt az igazság előtt. | nyolc száz embert lövetett agyon. 
uj és súlyos megpróbáltatás yár- a»; T I ) 
alapjaiban megrendült Európára.

terüle- 
vételéi

elitelik

Vasárnap reggelre ünnepi lobogó
díszt öltött Székesfehérvár ősi koro
názó város. Már korún reggel gyüle
keztek az utaéa a cserkéseesapatak. 
magyaröllözetii lovasok saáguktottak. 
a járdák larÉállottak a külvárosiak 
kék dolmányaitól; az öreg város várta 
Magyarország kormányzó iát. aki el
jön. hogv felavassa a nemzeti hadse
reg fogadása helyén emelt hatalmas 
emlékoszlopot.

A vármegyeháza nagytermében gyü
lekeztek a magve mágnásai a Nagvur 
fogadására. Gróf K'rolui József fő
ispán a kapunál ogadtu az éi’kezöket. 
Sorra jönnek: Sréler István honvé
delmi miniszter. Prohászka Ottokár 
megyéspjspők, gróf Széchenyi Viktor, 
a Zlchu grófok, a katolikus klérus 
tagjai és a református lelkészek festői 
distruhás csoportja. A nagyterembea 
Zadrtraeor Istváa tábori püspöknek 
valóságos udvara* van.

Pontban fél ló órakor egetverő él- 
leneés közben belépett a kormő”vtő | 
ur sötétkék tengernaovi ruhá’-V <n

Viszálykodás 
a Háztulajdonosok Szövetséoében
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A pesti háztulajdonosok már tíz esz. 
tendö óla spövetséfben vannak. Gon
dolom azért szövetkeztek a háztulajdo
nosok, hogy egységes táborban állja
nak a lakóikkal szemben. Ezt a ház- i 
tulajdonos szövetségei H elten Béla ház- 
tulajdoMPS szervezte meg és ő let az | 
egyesület elnöke. Jóiban, rosszban meg 
is maradi Heltai a háztulajdonosok I 
élén és nemrégen azzal a tervvel ál- • 
lőtt elő a szövetségben, hogy « ház
tulajdonosok alakítsanak egymás kő-! 
zott egy részvénytársaságot, s ennek 
a rrsivénylárbb*ágnak a feladata lett 
• háztulajdonosok garda sági érdekei 
lebeny öli tani.

A részvénytársaság alakuló Ülése 
október 16-áira volt kitűzve. Előzőleg 
Héttői Béla Bécsben volt s távollété 
a háztulajdonos ellenzék, — amely
nek vesérét tulajdonképpen ő maga 
juttatta tépye* éBáshog a szövetség

emé használta fel, hogy ettfké- 
aaajd megirnk- 

15-re gj-üláet 
életen támad- 
háztulajdonos-

ben
•mliie a fraoosot, amely 
hit ja Holtait. E óéiból 
hívtak öu«, amelyen 
ták a háttulajdonosok 

süket, a)0 yégül levonta a gyűlés i 
rrdinényének koncok vendéit és le-1 

mondott • Háaíotajdeno.voá SaÓPPtsé*

körűiét kiürítését követeit
Fürül •kiéber 17.

és eredménye 
Ha rendelte- 
az még nrai

értelmében folyt le 
Ausztriára volt kedvező 
nemégek fordullak el A.

Tiz órakor megindult a menet a vá
ros határában fölállított emlékoszlop
hoz. Elől lovagolt a nemesi baadé- 
miM, utánuk vágtatalt a diszbintók 
végeláthatatlan sora. Aa útvonalon is
koláig vermekek zászlóikat lobogtatva, 
lelkesül t arccal él lenézték a Nagvurat. 
Az emlék oszlopnál gróf Károlyi József 
főispán üdvözölte a kormányzót.

Zadravecz István tábori püspök 
tábori misét mondott, utána Gáncs 
Aladár evangélikus lelkész és Med- 
gyussztty Vinee meröföldi református 
esperes megható imát mondottak. Ima 
u’án P. Zadrauect István tábori i 
nüspök lépett a szószékre és felemelő 1 
beszéd keretében felavatta Magyaror
szág első Horthy-emlékét. Az ünnep
séget diszemenet fejez1 e be.

Egy órakor a kormányzó aulom*. 
teiloa vadáMrtra M«n< frdf Károlyi | 
József osuagéi Wrtakára. B»te a Vár- 
sziaMrhan ünnepi díszelőadás volt, 
Herczeg Ferenc „Dériné ifjasszony“ 
című azinmüvé’ adták elő.

Másnap aztán 
a részvénytilrsa-

narrréste bislo- 
lovábhi róllozal.

gének elnökségéről. 
mégis megalakította 
ságot.

A háetölajdanesak 
sitotla régi elnökét _____ _
tan hűségéről és szeretőiéről, sőt kije
lentették, hogy Heltai elnöksége alatt 
ellen-háztulajdonos-szövetséget alakí
tanak. Most nem lehet tudni, hogy 
milyen a helyzet a háztulajdonosok 
mint szövetkezet között. Heltai egy- 
előre nőm akar hallani sem a régi, 
sem az újonnan alakítandó egyesület
ről és így a háztulajdonosok ma
guk sem igen tudják, hogy van-e el
nökük vágj’ nincs?

A eivakodás helyett bizony cokkal 
jobb volna, ha a háztulajdonosok min. 
den szőve:cégüket felosztatnák s ösz- 
sres gondjuk a lakók felé fordulna, 
aildk sokkal hálósabbak lennének, ha 
akadna soraikban agy Heltai Béla ér
dekük oltalmára, — a háztulajdono
sokkal szemben.

U SAM is4»AN VÁGÓ,
NépsziflhU-o. 7. Tel. Jóra.: 47-20. Háthoz jövők

A lengyel harctéri jelentés
Varsó, október 17.

A szombati hadijelentés igy sró]: 
Az északi szárnyon lengyel osztagok 
megszállották Krzyvieét ée Delhinovot. 
Egyébként a helyset változat’ an. 
(AíTLj,

.^zibériábaa 
vád bestédet

Júliusban az orosz törvényszékek 
890 embert lövettek agyon

Jées. eli+ébor 17.
A N<nte Froée Présének Idea tik 

Berlinből: A hallei fiisuetlen szociális
át gvü ésén Martom, az orosz mén* 

vislák elnöke, felszólalt, horv vhle- 
■woI wb Őinougeurnek. a bolsevisták \o* 
setéiének, aki Megelőző napon ason- 
dolt bessécK t. Hartoiv. sr. ősz fcwradHl- 
már. aki 15 évet töltött 
sjr/httftaetéshni. rettentő 
ttíoadoti 02 orosz bolseuisták uralnia 
ellen. A beszédet viharos lelnetek ki
sérték. Murtow többi között ezeket 
mondotta: A terror eszköz arra, hogy 
a bolsevista diktatúrái jentartsák A 
Lenin ellen elkövetett merénylet ríán 
Pétervárott nuolcszáz embert lőttek 
napon, köztük szotdalislákaf is. Sinow- 
jew nem tagadhatja, hogv Oroszország 
más városaiban is hasonló hullahegae- 
két emeltek. Asszonyokat és gyerme
keket lőttek agyon, hogv ártsanak 

akiket nem

havában « haditörvéiuwék 
Ó.V.

Fölmentettek
egy sikkasztással vádolt 

hadnagyot
— A Hétfői Naptő tudóst!ójától. —-

A budapesti hadosztálybiróság dr. fínrzu 
I.iviusz srózrdos-hadbiró vezetése al.vtft 
négy aapaa ál tárgyolla Gróf Italos al- 
thidnagy, gazúászali tiszt és Feeandlieht 
Márton gyalogos bánügyét, akiki’i kincs
tári pénzek eísikkasz Iá sávul ayantuilottak. 
A tárgyaláson ■ vádüt dr. Plesch Jöhnd- 
nagy-hfidhiró ügyész képviselte, a védeb 
met pedig dr. Uhlmann I-ajos ügy.'éd 
látta el.

A főtórgyalás bizonyítási anyaga iga
zolta és a saskértők Is megállapították, 
hogy az alhadnagy részéről sikkasztó* 
esete nem forog fenn, hanem csupán n 
'jazdászati hivatalt terhelik mulasztások 
és szabálytelansúgok, amelyekért nz al
hadnagyot büntetőjogi felelősség nem ter
heli. Ez alapon n hadoszlályhiróság Gróf 
Lajost fölmentette. FreundHeh Márton 
vádlottal pedig, aki beismerte bűnösségét, 
nyolc hóna pl börtönre ítélték, de a bün
tetést nz elszenvedett vitscáMi fogsággal 
teljesen kitilt Őt !nek vették Mind a két 
vádlottat a biriság avaséban szabadlábra 
helyere.

Selyem és hergelt ayaKfrendoK 

n a drágtartóKJ divatcifrlíeK
Isiébe*, t*z.daf rálaMtókbítn, jutányos áron

NyaKKendőház
Cégtulajdonos; Láwló Andor. IV., Kigyó-u. 5
(XlotUd-pnlots) és V., Deák Feronc-ute* 14

vem* mindenfélét le»- 
n»n«M»bb Áron KRAUSZ 
IMRE varrógép-keres
kedő, Rökk Szflárd-u. 8

A hal^l to’rodilma
duma 4 felvonáihan Ábel Ganoe kép 
Brabant MMWHOMya! a fSsMrepben m 
A FAtHt SZERELME S felvenásb&a aa 

OMNlABAN!
Előadások kezdete naponta 4, 6 tó 8 órakor 
jegyek a .színháztpínxtúrnál (te Bárdnál kaphatók

ATIh-wInh III. része:

M, 02 Miül SZÓIM
a TIVOLIBAN

Előadások: V»5, >/»7 és VsO órakor.
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HÍREK
Búcsú, anno 1920

A pesti nénünnep. a terézvárosi bu- 
csiL, se az többé, nini régen voll. A. 
•sátrak ott állnak a Liszt Ferenc-léren, 
a Mézeskalácson, a játékkereskedő, az 
iiverpohár-véanök már hajnalban el- 
fotíitlla posztját, de a Jókedv meg- 
csappauL a vásár siralmasan szomorú, 
mert leire sincs pénz, nemhogy fa
kardra és huszárcsákóra. A seegény 
pesti gyereket csak bámulni dszik ki 
a búcsúra, s a trombitaszó. a kcrepíŐ 
2aia wnu zavarja álmocskáját a mo
gorva agglegénynek, aki ebédután I 
nwgaloinra túr.

Ki 1ud ma bucsuflát venni a kis pesti 
gyereknek? A papirharsona tíz koro
nába kerül, a kereplő kétszerannyiba, 
a legkisebb bábu se cseréi gazdát 
negyven koronán alul, a mézeskalácsog 
pedig nyolcvan koronát kér a cifra 
szívért, melvro egv ismeretlen ferenc
városi költő irta a versel. Két koroná
ból valaha egy hatgyermekes család 
ajándéka kitelt, ina többet kell fizetni 
mz otrombán faragott gyerekkocsiért, 
mint amennyiért egykor a szabó az 
őszi öltözetünket elkészítette. Trom- 
bitaszóvai ma csak azok a gyerekek 
verték föl a Liszt Ferenc-tér környé
két. akiknek papája a közelmúltban i 
Déli Vasúiban spekulált.

Bárnész, nagvszomü gyerekek jártuk 
ma szomorúan a sátrak közt s irigy
kedve néztek a kevés boldogra, aki 
kerepelve, hánciirozrva, trombitálva 
iiklatta föl a környékbeli neuraszté- I 

niások idegeit. Ma éj jel, álmában. ta- i 
Ián ős is megkapja a játékot, amit oly | 
szívfájdalommal nézeti: az angyalka.' 
ikinek jobb szive van. mint a sásári 
árusoknak, ingyen ad neki francia ba
bát és cverekbicikllt. Az álmok orszá
gában. hála istennek, még megmarad
ok a régi Arak.

— Rakovszky István beszámolója 
Veszprémben. Veszprémből jelentik: 
Vasárnap tartotta meg Rakovszky Ist
án. a kópviselöház elnöke, beszámoló

ját Veszprémben. Védelmébe vette a 
nemzetim ülés munkáját azok ellen a 
támadások ellen, amelyek különösen 
réai politikusoktól eredtek. Sajnálja, 
logv a gyakori kormánynál tozáa miatt 
aiaesen meg a helves kormányzat sta
bilitása. Majd beszélt a zsidókérdésről. • 
« földbirtokreformról és a munkás- j 
szervezkedésről. (MTI.)

— Haller miniszter ■ nők választó
jogáért A A\V. választókerület keresz
tényszocialista pártja vasárnap délután 
uárlgyüléat tartott a Knézils-ulcai is
kolában. amelyen Haller István val
lás- és közoktatásügyi miniszter is 
megjelent és beszéde keretében a nők 
választójoga mellett nyilatkozótI.

-Szabolcs vármegye adománya Blaha 
Lujzának. Nyíregyházáról táviratozzék: 
Szabolcs vármegye törvényhatósági bizott
sága most tartotta őszi közgyűlését Mi- ■ 
kecz István alispán elnöklésével. A köz
gyűlés kimondotta, hogy üdvözlöiratban 
fejezi ki a hódolatát Blaha Lujza előtt, 
agvazersmind ötvenezer koronát ajánl töl 
a ..nemzet csalogénvá'-nak adományké- 
pen. Evégböl az alispán vezetésével kül
döttség fogja fölkeresni a művésznőt.

— Lóozy Lajos emléktáblájának le- 1 
leplezése, Lóozy Lajos dr.. nemrégiben 
elhunyt világhírű geológusunk emlékére 
a Pannónia Turista-Egyesület barlang
kutató szakosztálya, a Pál-völgyi otíop- 
köbnrlangbr.n emléktáblát állított, melyet 
vasárnap délelőtt lepleztek le kegyelc- 
tós ünnepség keretében.

— 22 milliárd a francia állam ren
des kiadása. Páriából jelentik; Szom
baton az Elysée-paiotában Millerand 
elnöklésávcl minisztertanács volt. o”,e* 
Iven Francois Marsai pénzügyminisz
ter beterjesztette az 1921. óvi költség* 
■vetést. A minisztertanács elfogadta a 
költségr’etési tervezet főbb ponlait. 
amelyek szerint a jövő évben semmi
féle n i adó javaslatot nem hoznak a 
hA; elé. A rendes kiadások, amelyek 
1920-ban 21.761.000.000-ot tettek ki. 
a jövő évben 22.027.000.000-ra fognak 
rúgni. A rendes költségvetés eovensu- 
lyát az adóbevételek biztosítják. A 
randtívüM költségvetés aaokal a ki-

A keresztény szocialisták 
vezetnak az osztrák választásokon

Czemin Ottói megválasztották
Bécs, október 17.

A bócsá első váiaazIókeJíleiben ma 
megválasztották Bauer Ottó és Müller 
Rezső Mociéklemokra áknl, Weús- 
klrclmer, Seivel és Schmitz kereazlőny- 
szöcialistákal, Waneck nagynémel és 
Czernin Ottokár polgári munkapártit. 
.4 szociáldemokratákra őr. a vázai
esett, a keresztényezosialislákra 42.819. 
a nagy németekre 16.100, a polgári 
munkapártra 15.684 szavazat.

Eddig a következő fontosabb helyek
ről étkezitek részletes •"'edmén v-»k

Klosterneuburg: szociáldemokraták 
2996. ■, ..uhu
németek 2352. — Salzburg: szocialisták 
4952, kereszténitszocialisták 5147, nagy

Törlés

adásokat tartalmazza, amelnek a há
borús kiadások következtében terhe
lik az államot. Ezeket 5.499.000.000 
frankkal állították be a költségvetés
be. A rendkívüli költségvetésben olyan 
kiadások szerepelnek, amelyek a bé
keszerződés végrehajtása során ismét 
meg fognak térülni. Ezek összesen 
16.575,000.000 frankot tesznek ki. 
Parlamenti körökben usv számitamik, 
hogy a költségvetést néhány napon 
belül le ingják tárgyalni.

— A Hangya kommunirálása. A kom- 
iniin kitörésének már az első napján, 
1919 március 22-én kikezdték a bolsevis
ták a Hangya termelő-ért ékesítő és fo
gyasztási szövetkezetei, mert a pénzügyi 
népbiztos már akkor úgynevezett pénzügyi 
ellenőrző mcfibizottókat rendelt ki a sző* 
vetkezőihez. Ilyen pénzügyi ellenőrző meg
bízott solt Bacsay János 29 éves magán
hivatalnok, aki a Hangyánál íRott alkal
mazásban és Berkes Ferenc, aki ezidÖ- 
szerint még szökésben van. A kiráyi 
ügyészség a Hangya elkommunizálása ' 
miatt Recseg Jánost, folytatólagosan el- j 
követett zsarolás, izgatás és lázadás bűm ■ 
telte címén vádolja mint tettest, de vádat ' 
emel Erdélyt Imre magánhivatalnok, He
gedűs József 32 éves kereskedő, Bognár 
István irodaszolgo. Kis Béla, a Háztartás 
szövetkezet volt alkalmatettjo A tempe- 
Uti Zallna »agántii*rtvls>?H ellen. akiket 
ugyancsak zsarolás büntette címén mint 
bűnsegédeket, liléivé izgatás és lázadás 
címén vádol. Ma tárgyalja ezt a bűnügyet 
a budapesti bűntetőtőrvény.széken dr- 
Auer Károly táblabiró tanácsa, a gyorsí
tott eljárás szabályai szerint. A vádható
ságot dr. Bálint Ernő kir. fŐGgyészhelyet* 
les képviseli.

— A Szlnyd Társaság felolvasó 
ülése. Vasárnap délelőtt 11 Arakor j 
tarlóira a Szintjei Társaság első fel- 
(•lvaaó ülését Csók István elnöklete 
alatt az Akadémia heti üléstermében. 
A Társaság akció! Indított az irányban, 
hogy vásárlás vagy letét formájában 
Sztnyei müveit a Szépművészeti Mú
zeumban egyesítsék. Erre n célra léle- i 
silett alaphoz báró Halvanv Ferenci 
10.000 koronával járult hozzá. Ezután ' 
Lyka Károly tarlót! Szinyei Merse Pál j 
művészete címen felolvasást.

— Benedek László temetése, Dr. Be 
nedek János volt országgyűlési képviselő
nek 20 éves László nevű fiát vasárnap dél
után J érakor temették el a kerepest te
mető halottasházából nagy részvét mel
lett. A fővárosi törvényhatóság és a 
nemzetgyűlés sok tagja vett részt a vég
tisztességen. A Központi Drmokratal.Ör 
100 tagú kflldöttséggel Ji-lcnl meg. amelyet 
dr. Bródy Ernő nemzetgyűlési képviselő 
vezetett és koszorút helyezitek el a rava« 
talon. A gyásrbeszédet Kovács Emil nem
zetgyűlési képviselő, református lelkész 
tartotta.

— A trieszti Arumintavésír megnyi
tása, Triesztből távimtozrAk : ÁleswjA ( 
olasz kereskedelem- és ipsrflgyi. miniszter , 
nyitotta meg n trieszti áruminidvásáH. I 
Magyarországból száznál több kereskedő, 
iparos, illetve gyáros vett részt a vásá
ron. A megnyitásnál a miniszter örömmel 
üdvözölte a ’nngyszáml an megjelent ma 
gvor résztvevőket, akiknek nevében Mik
lós Elemér dr., a az OlaszíMcgyar Kamara 
igazgatója olasz beszéddel vákuoU. A

németek 7203. komuiunisák 2dő. — 
Stew szocialistái: 7234. kerssz ényszo- 
ciallsák 3006. nagynémeek 1198. kem- 
tsunisák 326. — lsehi: szocializál: H16. 
keresxténuszocialisták 5735. nagynérne
tek 1962.

«

Salzburg. október 17.
Éjjelt 11 óráig 158 választóéi helv- 

' ről. beleértve a tartományi fővárost, 
érkeztek ideiglenes választási eredmé
nyek. A leadott 36.679 szavazat közül 
11.688 esik a kereszténuszöcialistákra. 
12.182 a szociáldemokratákra. 11.143 a 
naqunémetekre 237 fl német-ausztriai 
parasztpártra és a hadiözvegyek és ár- 

! vák csoport iára. 429 pedig a kommu- 
I ni siókra. (MTI.)

miniszter viszonválaszában Olaszország és 
Magyarország testvéri megértéséi örökké- 
vlónsk mondotta. — A megvár kiállítók 
közül kiemelkedett a Ganz és Társa Da
nubius Gép-, Waggon- és Hajógyár R d. 
kiállitása. A gyár egyebek közöli világ
hírű hengerszékdlből egy nagyobb és ki 
sebb hengerszékel, továbbá á'ló elrendez 
zésü középmagas fordulalszó'nmul járó 
benzinmotorokat és egy benzinmo
torral közvetlenül kapcsolt centri
fugális szivattyút olj’an Összeálli ásban 
mint aiuinőt a gyár bolgár kertészet:k ré
szére nagyszámban szállilett. átütött ki. 
A gyár lestvérvállialata, « Ganz-ff » Villa
mossági R.-T. különféle elektromos moto
rokkal, dynamókkal és egyéb elektromos 
berendezésű tárgyakkal zett rés ' a trieszti 
mintavásúron. A Ganz-gyár a fent felso
rolt gépek egy részét a kiállításon ugyan* 
úgy, min* a budapesti áruminta vásáron, 
üzemben mutatja be. Szakszerű magyará- 
aaiokkal a kiállításon Planer mérnök 
szolgált a kiálli’ás megtekintöinek.

— Dr. Landler Ernőt internálták. 
Ismeretes, hogy dr. Landler Ernői, 
aki Landler Jenő belügyi népbiztos
nak a ’cstvéröccse, az ellene 22 rend
beli gyilkosság bűntettében való fel
bujtói bünrétzesség, tovább felsegsér- 
tés és lázadás dinén indított bűnügy
bon at üsoook vádak alól felmntotte és 
« scabalábrahelytKéséi elrendelte. A 
kir. ügyészség az*nbna dr. Landler 
Ernőt nem helyezte szabadlábra, ha
nem átkisérlette a budapesti rendőr
főkapitánysághoz, hogy ellene az in- 
ternálási eljárást folytassák le.

— Elluilusztottők a Dlescl-moterok 
elpusztító át. Décsből jelentik: Mint 
a Müncheni- Augsburger Nachrichten 
jelenti, a Diesel-motorok elpusztítása 
elleni moagalom annyiban sikerre! 
jár, hogy a tárgyalásokat újból felvet
ték. A motorok el-puszti ásót, amelynek 
október 13-án kellett volna megtör 
lénnie, az en'ente bizottsága a biro
dalmi kormánynyal folytatott beszél
getés utón egyelőre elhalnszlotfa.

— Fegyhózra ítélt cs. lédek. Tegnai 
főtárevalási napon dr Zakariás János 
táblabiró tanácsa előtt vonták felelős
ségre Almási Erzséibet szobalányt, aki 
úrnőiének ékszereit lopta el. Dr. 
Vargha Zoltán kir. ügyész vádja alap
ján 1 évi és három havi börtönre ítél
ték. Ulána következett Kocsis Ida cse
lédlány bünügve. aki nösúrével együtt 
lopta mec gazdáját, ahonnan százezer 
korona értékű ingóságot vittek ketten 
el. Két évi és 6 hónapi [egyházra ítél
ték. Nővére szökésben vau és ország 
szerte körözik. Jurács Anna azután 
pedig Szipic Júlia kerüllek a bíróság 
ólé. akik szintén meglopták ffazdúju
kat és ügyekben a kárösszeg a 200.000 
koronát is meghaladja. Mindkettőt 
2—2 évi fegyházra ítélte a bíróság. 
Murányi Mária cse'édláav két Ítélvén 
is lopott és büntetlen előéletére való 
tekintettel 9 havi börtönre Ítélték.

— Halálozás. A azegedi ..Friss Ujsá<“ 
kiadótidujdonn’s. Endrényi Lajos, a src« 
gedi lapklndó-szindikélus érdemes elnöke, 
tegnap délután két órakor, hotvenéves ko
rában meghalt

— Avaecscu a megszállott terüle
teken. Áveréseit miniszterelnök Er
délybe, Bukovinába és a Bánságba uta
zót!, hogy a Uelyszápén tanulmányozza 
« pparwMt •yrsé^aai'éaét.

Színház es Kím.ímsö$$
* A Ml kettőit dominál a \ iu;-^nház 

te beli műsorában &. Mak«e Maiéit, Kcr*
■ téxz Deisö, Tanai; Frigyas. Haida Józaci 
alakításai minden alkatoiuwal rlrasadtat- 
jéik a közönséget.

i • P. Márkus gmilfa és a ®sth-pár a 
; Magyar-8z>nházban. B hétan «<érdén, 

pénteken és vasárnap eset Góthék lépnek 
föl í, nagysikerű Fedorában. melynek ki
tűnő elöadtisa és a Herquet Rezső tervezte 
díszletei olv nngv föltünést keltettek.

' Kedden és csütörtökön P. Márkus Emília 
, játssza el t. Névtelen asszony címszerepét, 

szombaton Maria dél Carn’-’ van mű
soron. Vasárnap délután Jó'4 órai kezdet
tel mérsékelt helvárakkal a Sasfiókot 
adjál'..

* E héten is minden este az. Utahi 
lánv-< játsszák a Királv-szinházhr.u. Jövő 
vasárnap délután a János vitéz kerül 
színre mérsékelt ’neEáiakr

* San Toy a Váresi Színházban, Szom
baton adják a Városi Szinházkon először 
a San Tov-t. Sidnev Jones világhírű ope
rettjét, a Népszínház egykori iv..:v sike
rét. Az operettszemélvzet szhis-java vesz 
részt az előadásban.

* Téli ballada. (Az Uj Szinhii-z meg
nyitása.) Uj, komoly színház nyiit meg 
Pesten. Színház és színészek Hauptmann 
Gerhart Téli bal/addfjával mulalkoztak be 
a közönségnek. A bemutatkozás sikeriel 
járt, mert a szereplők sok tehetséggel, be
csületes hittel dolgozlak, a rendező jóhi
szemű, értelmei munkát produkált és Lo- 
sonczy Dezső szép kísérő muzsikája csak 
emelte a Té/z ballada sikerét. Az előadás 
élén Pécsi Blankát kell megemlíteni, skl 
feladatát kivételes készséggel oldotta meg, 
Dárday Viktor, Toronyi, Szerdivúnyi Kál
mán és u többiek mind dicséretreinéltö 
színészi munkát produkáltak. A Téli bal
lada premierjét óriási érdeklődés előzte 
meg. A bemutató közönsége melegen fo
gadta a darabot. Az Uj Színház ig-jzgatótf 
sága renováltatta h színházat• A 10 es, 
23-as, 17-es és 25-ös villamosokon es a 
földalattin könnyen megközelíthető az Vj 
Színház, amelynek előadásai féltiz órakor 
végződnek és Így villamoson mindenki a 
város legmesszehbeső pontjaira is elérhet 
A premiér után az Uj Színház meguyitása 
alkalmából Krecsmcry Zsiginond igazgató 
fényes bankettet adott a Ligct-Klub-han. 
A banketten megjelent művészek írók 
lelkesen ünnepelték Krecsmergá komoly, 
mfivései víllalekzásának sikere alkalmá
ul.

* Mély Cerő vtwawornőjüttt az 
Apellé-Kabaréhoz. Mély Gotő. az .-kpolló- 
Kabaré volt kómikusa, aki mull év végén 
megvált a társulattól, mos! visszaszerzö- 
dőlt a kabaréhoz. A jövő műsorban ismét 
fellép.

* ötveoí'dszrr. Az Apolíó-kabnrá 
megnyitó-műsorának tegnap este volt 
az 50-ik előadása. Ez a julbiláais szám 
annál jelentősebb, mert az eddi-ji olö-

i adások kivétel nélkül táblás házak 
i elöli, a legőszintébb sikertől kisérve 
| zajlottak le. Termésezlesen nagv része 
• van e ritka juhiFetim sikeréiben a ki- 
| tűnő müvészgárdésiak. Berky Lili, 

Szöllősi Rózsi, Sólyom Janka, Ha- 
| raszthy Mici, Faragó Sári, Mihályi 
i Viteti, Rózsahegyi. Békftffy, Újvári, 
Gézen, Herceg. Virányi. Sándor. Mol- 

i nár, Szentiványi, Ililtka. a fővárosnik 
ezt a népszerű színházát mű vés-’ ní
vóra emeltéit. A bemutató-műsornak 
különben olyan változatlanul nayy y 

; sikere hogy n teljesen készen álló uj 
műsor talán csak hetek múlva kerül* 
bet előadásra.

* A Marisnottek táblás házai Rhaw-s 
Trlstaa Bemard-, Sehnilzler- és Karinthy* 
vígjátékoknak nagv színpadi perspektívát 
ígér. A „Marionettek" dominálja c hót 
műsorát, csak szerdán kerül színre a 
„Politikusok" és vasáruM* este ,,A báréné 
lőréiéi", délután a „Tériké".

* Az AntfrAcsy-uti Színházban minden 
este és vasárnap délutáa a b«vnukit4' 
nagvsikerfl darabjait: a Bölcs kfrály» 
Schönbrujnm, Mútyás-hér stb. játsszák.

* A OzaraltM királya. (Btmn'.ai a 
Revü-SsinhAaban.) New Lincke Pál az 
első, aki dalba foglalta a síerelaii kalaa- 
dók hősét, nálunk a régi Népszínház Is 
sorozatos előadásban játszotta Faragó 
Jenő „Casanova" eímü operettjét. A Rovü- 
Ssiobáe bemvlald^a m Wju Casanovái
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hozza elénk. Ez rb operett nem egységea 
mű, színes csillogó kaleidoszkópja gyö
nyörű daloknak és táncoknak, amelyaa 
nem ront az anaebronizmus sem. A fő 
női szerepet Dömötör Ilona énekelte. A 
rsengöhangu kitűnő művésznő igen nagy 
sikert aratott. A zajos siker végigkisérte. 
Honthy Hannát most is a legjobb primiu 
donnák közé iktatja éneke, tánca, játék®. 
Osonta, meleg dicséret illeti elsőierban 
a tnaiaiságos Góllal Nándort, aztán Bér
ezem Magdát, Galettát, Fülöp Sándort, 
fíortlt, Tompát. Barna Izsót. Egyed Je
nőt éa Tihanyi Vilmost is.

* A baba. Eaétz héten minden este 
7 órakor és vasárnap délután mérsékelt 
helyárakkel, %4 órakor A baba.

* Maud Gregaards szenvedése a 
Rnynl-Apollóban. Mától kezdve a Ce- 
rarina második része — Maud Gre- 
paarás szenvedése — van a Roj’al- 
ApoHő műsorára tűzve. Az a" tomboló 
siker, amely az első rész előadásai al- 
galmával zugó tapsokban is kifejezésire 
jutott, kétségtelenül folytatódik a má
sodik részben is, amelyzmegismertet 
nzokkal a motívumokkal, amelyek a 
Cézárától kalandos útjára ösztönzik. 
A darab három főszereplőjének, Mia 
Maynak, Michaol Bohnennek és Henry 
Szenek neve ma á legdivatosabb Pes
ten. A műsor egy hallatlanul kacag
tató hurleszket is tartalmaz. Max Lin
zer mint vérbeli knockabout lép lel 
első amerikai filmjén, a IIo;fv utazott 
Max Linder Amerikába? cimü komé
diában. Az előadások 4, 6 és 8. vásár
os ünnepnapon, 3, 5. 7 és 9 órakor kez
dődnek. Jegyek Bárdnál is kaphatók.

* Moczókép-Otthon..,Ta-raan szerelme*‘ 
(7 fék.) Elmo Lincoln gyönyörű felül
múlhatatlan bravúrjával — az unerikui 
burleszk humor gyöngyei frenetikus sikert 
arat minden előadásban. A Corvindilm- 
gyár matinén készüli kitűnő fölvélelT*egé- 
sziti ki a műsort.

* Loth lla és Gál Gyula a Oorsoban. 
A Star újabb kitűnő produkcióját, a 
„Kedvanc" cimü 4 felvonásom szerelmi 
játékot niutalja be hétfőn a Corso. A) 
darab főszereplői ebben az uj szerepűk
ben csak szaporítani fogják rajongóik 
tömegét- Gál Gyula egyúttal rendezője is 
a kedves és finom darabnak^ Egyidejűleg 
a szenzációs Tih Minh IIL része (Álruhá
ban és Reménysugár) kerül bemutatásra 
René Crestével. Az előadások a nagy mű
sorra való tekintettel fél 4 órakor kez
dődnek.

* UJ Ábel Gance-fllm az Omniában. 
Ábel Gance neve néhány bét óta foga
lom Pesten. A J'Accuee! jtórafdan 
finomságai » mélységes drámaiséga uj 
irányt vádnak a filmművészet történe
tében, Ábel Gance a rendezője A halál 
birodalma cimü grandiózus filmalko
tásnak is, amely inától kezdve szerepe) 
az Omnia műsorén. A filtnbeft egy el
ragadó tehetségű francia színésznő, 
Mlle Brabant, az Odeon tagja, játssza : 
a főszerepet. A különleges műsort egy i 
Helene Makovska-ÍVm, A pfaun sse-1 
ralme is erősiti. Az előadások 4, 6, 8 ! 
órakor kezdődnek. Jegyek Bárdnál is [ 
kaphatók.

* A Tarzan II. része a szombati nre-| 
miéren ax Urániában rajos sikert aratott. 
Az őserdők csodás világában lejátszódó j 
dzsungel film mindennap zawfolt házak . 
előtt kerül bemutatásra; Az előadások I 
5, 7 és 9 órakor kezdődnek.

* Raoul, a hindu szolga a Tivoliban. 
Közbeszéd tárgya a Tih-Mimh, amely
nek eddig előadott részei a legteljesebb 
ieísaést arattak a Tivoliiban. Kellemes 
egymásutánban sorakoznék e2en a fil
men az izgalmas és v'ídám elemek és 
R<?né Crcslé és a vele együtt közremű
ködő művészek prádés alakítást nyúj
tanak bennük. A harmadik résznek 
Raoisl, a lúndu szolga a ráne. Egy pá
rti tlan-nl vidám amerikai kép Hogy 
utazott Max Linder Amerikába? beszi 
Övezetessé még a műsort. Max Linder 
Ulső amerikai szerepében mint bur- 
Ae az k-kötni kai a arat hatalmas sikert. Az 
előadások fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, 
vasár- és ünnepnapokon 4, háromne
gyed 6, fél 8 és 9 óra istán kezdődnek.

* A kereszt jolében. Henry Portan, a 
világhírű mpsiprionadonna. fölülmúlja m- 
ját magát, legújabb müvéiaios alakiiáeá- 
vr] „A kereszt leMben" cimü mélyen 
megható nagy irag^iábaw, melynek elöl 
adási jogát •« Olympia-moM MzlosMotta 
magának. Az hiány ezen legnagyobba seri 
fUmje inától keadve lesz látható. As elő
adások 4, %6, JÍ8 és 9%. óssrfwT kec*4 

MMÍűk.

Az MTK 
fényes győzelme 

Becsben
MTK—WAC 5:2 (1:1)

(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Vasár
nap délután játszotta második mérkőzé
sét a magyar bajnokcsapét Bécsien. EV 
lenfele a VV.4C 'ölt, amelyet ragyogó já
ték mellett végig fölénynyel 5:2 arány* 
bán legyőzött.

A? MTK a kővetkező csapattal játszott: 
Krepacsek—Mandl, Senkey—Kertész, Vágó, 

I Nadler—Rraun, Molnár. Orth, Nagy, 
, Sehlosser. Az első félidő 10-ik percében 

már megszerezte a vezető gólt az MTK 
Orth védbetetlen lövésével, maid a 43-ik 
percben Dlck osztrák csatár kiegyenlített 
Szünet után a 12-ik pereben szerezte meg 
a bajnokcsapat a vezető gólt Braun révén, 
m®.jd egy perccel később Sehlosser a har
madik gólt rúgta. Nagy József beadásá
ból Orth rúgta az MTK a negyedik gól
ját, majd Berger WA'C csatár rúgta Kro- 
pacstk hibájából az osztrákok második 
góflát. (4:2). Ezután Schlossert a 16-oson 
belül elfaultolták és * tizenegyes bünleiö- 
rugásból Nagy megszerezte az MTK ötö
dik gólját.

Az MTK minden egyes játékosa nagy
szerűen játszott. Tízezer főnyi közönség 
nézte végig a mérkőzést és nagy iinnep- 
lé»t>en részesítettük a bájnokcsapatot. A 
mérkőzést Hagler vezette.

Rapid—FTC 2:2, (A vasárnapi labda
rugómérkőzések.) A Rapid teljes csapatá
val hosszai szünet után vasárnap Buda
pesten, az üllői-uti pályán vendégszere
pelt. Ellenfele régi riválisa, az FTC volt, 
amelyiyel rendkívül érdekes, küzdelmes 
játék után 2:2 döntetlen eredménynyel 
végzett. A Ríipld csatársora nagyszerűen 
játszott. Minden támadásuk veszélyes tolt 
az FTC hálójára -nézve. A födözatsor és 
a védelem már sokkal gyengébb. Az 
FTC-t a szerencse is hozzásegítette az 
eredményhez, mert mindkét gólját a 
Raptd*96teiún könnyelmű légének köszön
hette. Az első gólt így Ntkolsburget érte 
el, majd egy perccel később Uridil ki
egyenlített. A másodüt FTC-eólt Schwartz 
rúgta, inig a kiegyenlítő Kuthan érdeme 
volt.

111. kér. TVE—S3 FC 2:0 (2:0). A két 
budai cs&pát heves küzdelmet vívott a 
győzelemért. A III. kerület végeredmény
ben jobb volt és Horváth jobbösszeköiő 

' csatára révén két góllal megszerezte ma
gának a két pontot. — Törekvés—MWC 
2:0 (0:0). A TSE ifjúsági játékosokkal 
főlfrissitett csapata biztosan győzött a 
MAC tartalékos együttese fölött. A gólo
kat Weisz és Kautzky rúgták. — BEÁK— 
BAK 1:0 (0:0). A mérkőzés egyetlen 
gólját Kertesig rúgta. — VII. kerületi SC— 
ÚTÉ 1:1 (0:0). Népszigeti pílya.

A magyar kerékpárosok veresége. 
Vasárnap délután a Millenáris pályán tíz
ezer főnyi közönség előtt nemzetközi 
kerékpár- és motorverseny volt, amelyen 
a főbb számokat osztrák és német kerék
párosok nyerték meg. A főbb eredménve- 
ke* itt közöljük: Nemzetközi megnyitó
verseny, 1000 m.: 1. Welmart: 2. Grimm. 
— Katonák versenye. 1000 m,: 1. Czi-
bttlka. — Magyar-német bajnokság, 1000 
m.: 1. Bager (Dresden); 2. U-hareczky Fe
renc; 3. Martin (München). — 3X5 kin. 
motorverseny: 1. Hartmann (Bécs) 2- Líp- 
thaii Béla báró. — 25 km. motarvezeté'-cs 
verseny: 1. Bartos Béla. — Fáros verseny, 
10 km.: 1. Bayer-—Welivart-pár. — Tatf- 
dem-Verseny: 1. Piritu—Porsch-p&r. — 
Nemzetközi lóverseny: 1. Rairer (Dres- 
den); 2. Uhareczku Ferenc; 3. Martini 
(München).

Katonák monstre sportversenye. Rend
kívül érdekes, Budapesten még ovtfnsem lá
tott látványos sportesemény került eldön
tésre vasárnap délelőtt. A budapesti ka- 
onai körletparnncsnokság rendezésében 
stafétafutás vök Budapesten út. amelyen 
34 csapat vett részt. A katonák egyen
ruhába*, roliamsisakkal futottak egész 
Budapesten át- A Margitszigetről indullak 
a versenyzők, a budai belső körúton át, 
az .Erzsébet-bádon. Muzeum-köruton, Kos
suth Lajos-utcán, Rákóczi-uton, VúcL 
köruton, Lipót-köruton vissz*' a Margit
szigetre. Az első dijat, a Műegyetemi 
csapat nyerte meg. Másotlik a Vasutas 
csapat lett. A győztes katonák tizenöt, a 
második helyezett tíz és a harmadik Ue- 
lyezélt versenyzők öirrupi stabedtógot . 
kaplak jutalmul.

BmuiAwr, jaetór*
horribilis "
áron vrtz $BN«ER éksierhftx

Rottonbilicr-Mtca 24

T<Mon JówetfcMÍ

Alagi versenyek
A Nagyalagi befutója: 1. Tharzó

II. Tíyíi JaaMÓ
III. Duda

I. futam: 1. Podmelec (Murin); 2. 
bakuk (Szabó L. II.); 3. Selica (Szabó 
Tót.: 10 : 186; 10 : 54. 24. 27.

//. futam: 1. Thurzó (Rintór J.); 
vis Jankó (Liptliay L.); 3- Dudu 
gyev). Tót.: 10:73; 10:17, 13.

III. futam: 1. Ifjasszony (Éder __
2. Sunbeazn (Binder száz.); 3. Kedi '(Far
kas Z. flidn.). Tót.: 10:27; 10:14, 16.

IV. futom: 1. Vici/pán (Pintér J.); 2. 
Delnő (Gimpl); 3. Miczóke (Böde). Tót-: 
10 : 43; 10 : 18. 17.

V. futam: 1. Baccacat 11. (Liptay L.); 
2. Shogun (Kiss G.); 3. Aloriette (Issekutz). 
Tót.: 10:31; 10:12, 13, 16.

VI. futam: 1. Maruja (Haar); 2. Rep- 
kény (Csiszár J.); 3. AvicMus (Markó L.). 
Tót.: 10 : 21; 10 • 13, 18. 25.

Ha- 
S.b

wáa-);
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A köznapi magánforgalomban is a
Déli Vas»f-rés»vények ügye foglalkoz
tatta azokat a tagokat, akik megje
lentek a tőzsde környékén. Ujablb hí
rek alapján az a meggyőződés uralta 
a piacol, hogy a hiányzó darabok je
lentékeny részét le tudják (keddig szál- 
lilani az érdekeltek. Hogy mekkora 
mennyiséget tehetnek ki a leszállítandó 
darabok, erről ellentétes verziók vol
tak forgalomban, annyit azonban tel
je* bizonyossággal tudnak, hogy sok
kal kevesebben fogják az ismert 2450 
koronás árfolyamon slornirozni kö
téseiket, mini eleinte gondolták. Ezt. a 
feltevést főleg arra alapítják, hogy 
sokan már pénteken gondoskodtak 
arról, hogy ha máshonnan nein, hát 
Sédből rendelkezésre álljanak a szük
séges darabok. Remélik ilyen formán, 
hogy keddig rendeződik az egész függő 
erigagement. A többi érték közül Ma
gyar hitel 18J5, Áilaanvasut 5200, &pó- 
diuin 3100, Első Budapesti Gőzmalom 
4600, Foresta 2550, Vasúti forgalmi 
2150. Valuták: Dollár 388, Márka 547.

A Neuschlosz-féle Nasici Tanningyár 
és Qőzífirész Részvény társaság megtar
totta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés 
az 1917—18. és 1918—19. évek nyereségé* 
bői az értékcsökkenési alapnak 6,000.000 
koronává] való dotálása és az álapsxa- 
bályszerü levonások után az 1917—18. üz
letéire 7ö korona osztalékot állapított 
meg.- -— A közgyűlést követő igazgatósági 
ülés dr. Hódos Bélát ignzgaóonak, Vadász 
Ernőt cégvezetőnek nevezte ki.

A Kartonnyomó Ipar Részvénytársa* 
Gág folyó hó 14-én tartott rendkívüli 
közgyűlése a táreaság 3 millió korona 
alaptőkéjének 22.500 danab 200 korona 
névértékű, folyó évi november hó L-től 
kezdve osztalékjogosult uj részvény kibo
csátásával 7,500.00 koronára való föleme
lését határozta el. Az újonnan kibocsá
tandó részvényekből az eddigi részvénye
sek nck minden egyes régi résevóny után 
egy uj részvény elővételi jóga biztosHta* 
tik, dar&bonkint 800 K átvételi árfolya
mon. Az elővételi jog okt. 15-töl 25 sg a 
Magyar Általános Hite&ank értékpapír
pénztáránál gyakorolható. IA fennmaradó 
7500 darab részvényt egy szindikátus a 
kibocsátási árfolyamot jelentékenyen 
mogihalad.ó áron vette át.

Tökoemolósek. A Mtwvar Asphelt Rt. 
október 25-én beirtja rendes közgyűlését, 
melyen alaptőkéjét 6 millió koronára 
emeli fel Ismeretes, hogy a társaság 1917. 
végén elhatározta alaptőkéjének 3 millió 
koronára való fölemelését, amit azonban 

I ezideig nem vitt keresztül. Most ahelyett 
a 3 millió helyett 6 millióra omeli fel 
ladaptókéjét. Mérlege egyébként 1918-ban 
156.730, 1919-ben 165.604 korona nyeresé
gei tüntet fel. — A RothTnüller S. Fém* és 
Bádogárugyár Rt. is fölemeli alaptőkéjét 
és most viszi keresztül tőkeemelését a 
Cutus Mészároslermékeket Értékesiő Rt. 
is.

A Beocsini Oementgyári Unió R.*T. 
XI. rendes közgyűlésére hívja össze rész
vényeseit november hő 3-ikára, Az igaz
gatóság h közgyűlés keretében indítvá
nyozni fogja h 8,800.000 koronás alap
lökének 20,000.000 koronára való föleme
lését.

Olajmüvek Részvénytársaság Kohn 
Adolf és Társa f. é. október hó 16-4n 
tartotta. rendes éw közgyűlését Az igaz- 1 
gatósági jelentés. Valamint a zárszámadá-

Felefős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztök:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

Jók jóvíi;B<y.ttI|t f. .i'híixwztaw/üőw --
«^.í^^ r4^wld»twu^.L,UJSAfiÜZEM\.. B.X.. 5KRAP.ESI

fizettessék. Egyidejűleg elhatározta^, alakítókénak 23 minid koronára ± ? 
emelése. Az igazgatóságba az eddiM .. e 
és uj tagul Ktolopp Hugó tanár 
ügyvlöbuottságba pedig Oj ta«il n» 1 
József udv. tan. választatott 0^,<!‘

Nemzetközi Fém* és Vaskerasketteimi 
a ^•BT'M’-Oliasz BankA?’!'1 l'a ‘O-000’000 K alaptőkéd 

Aeztvénytárasággá afakul át és 
olvasztja a helybeli Nagel Sándor cS 
és a wxem Tarra HandelsgoseHschaft 
b. H. vaeosztályáL A vállalat vezéncarjí 
tójává Nagel Ernőt nevezték g S*

A Budapesti Asványolajgyár R-Táré, 
közzéteszi múlt évi mérlegét. A méri™ 
kétmillió korona alaptőke mellett 2,220 231 
kerona tiszta nyereséget mutat ki.’ A viL 
lalat alaptőkéjét kétmillió koronáról néav- 
millió koronára emeli föl.

A CEZARIHAn. , »»uo antUAnoo azButoÉSEiS 
Hofly utazott Max Llntler fimorikába?

a R0YAL* 
________ APOLLÚBAB
FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keleti és Ribnei 
Rétkai a Bar-kírály. Torral be spanyol 
pnma-ballerina. Uj műsor. Kezdete 7 órakoi

MOZGÓKÉP*OTTHOM

TAKZAN SZERELME 
és Ax amerikai burlaszk- 
humor gyöngye

Előadások: 4, »/«6. 9'/<
Pénztár: d. e. */»ll—.»l*jg d. u. 3 órától

NEMZETI R0YAL0RFEUN
VII., Erzsébet-körut 31. Telefon: József Illőt 
Minden este 7 órakor: Becker Baby vendégfellép, 
tével .Lucia*1 operette, valamint a világhírű artisták: 

Manley, Aeglr, Kremo és Leyghton.

SOK FAT ÉS SZENET 
takarít meg a EmmüMam elöffltókályliival. Kap. 
aiabadalmatott I lUIHlUl ható minden vaskeres
kedésben és a FRANDOB tddonflágok házában: 
Budapest. VI., Andráasy-ut 62. Telefon: 38-69.

BONBON1ER
UJ mflsor. Kezdete fél 8 órakor.

Színház művészének ven
dégfellépte. — Kőváry Gyula ir, játszik és konferál.

A legfinomabb anyagból készUI az 
„APARTOS,, 

‘ZlVAXMAHÚVtLY
NOVEMBER JENŐ, Bpent, II., LüvCház-u. 22,a.

A sikkes ruha
Asszonyom, nem elegendő. Dl a na- 
Rudar nélkül igazán elegáns nő nem is 

ipzelhetől
Diana-Alabáström púder fehér színben 
Diana-Borostyán púder halványsárga 
Diana-Corall púder rózsaszínben.

Diszkrét, behízelgő illatú, összetétele 
úgy a hygienia, mint az esztétika kö
vetelményeit szerencsésen egyesíti. 
Píóbadoboz ... —......... 10 korona
Nagy doboz .......................20 korona

Mindenütt kapható!

Hamis fogakat 
Brilliánsi 
Ékszert
Platinát 
Antik tárgyikat 
■fiukat és 

olajfestményeket

Dísztárgyakat


