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Apponyi felszólalása a nemzetsyűlésen
Wlndlscharatz herceg j kereszlényszoclalisták vezére

'<4 Hétfői Napló tudósitójától.) Az 
egcsz magyar közvéleményt gráf Ap
portéi Albert akcióbelépése foglafkoz* 
»ta!lja. Találgatások és kombinációk 
vannak csak, de tények még nem igen 
fíManak rendelkezésre. Annyi bizo
nyos, hogy Apponyi előtérbelépése 
nem jelenti az azonnali pártol aki fást, 
-még kevésbbé art’’ hogy, konmányra 
törne. Egyelőre csaik bizonyos,
hogy gróf Apponyi minél előbb ipeg 
fogja ragadni az alkalmat a felszed a-

Károlylyal és Dömötör Mihálylyal.
A hét legfőbb eseménye

a békeszerződés ratifikálása

lesz. A törvényjavastaftot gróf Csáky 
Imre kiilügyminiszter kedden nyújtja

be. A földbirtok reform ibÍMVtit sági 
tárgyalása a napokban befejeződik, de 
a plénuim a héten még nem kezdi 
tárgyaim. A parlament e heti főmun
kája it törvényhalósági választásokról 
*-.ól6 'örvényjavaslat letárgyaltra lesz.

A katholikus nagygyűlés második napja
Prohászka Ünnepi beszéde — Ünnepélyes gyűlés a Vigadóban

Jósra és ez. alkalommal elmondja kri
tikáját. de megjelöli a mai áldásiéban 
helyzetből kivezető utakat is. Politíktá 
körökben azt hiszik, hogy

Apponyi vagy a trianoni 
békeszerződés ratifikálásánál, 
vagy a fül dbir tokreform tár* 

gyxlásáuál emel szót.

Igen könnyen bele tehetne beszédé* 
be kapcsolni az általános politikai 
helyzetet, ha a ratiih háláshoz szólalna 
fel, mert ezzel a lépéssel valóban az 
utolsó óra követikezik eí. amikor a 
konszolidációnak teljesnek kell Ma
gyarországon lennie, mert különben a 
békeszerződés intézkedéseit nem tudjuk 
wgrdhiaijtaná.

Azit hiszik, hogy Apfxmvi történelmi 
jelentőségű beszédét mindemesetre még 
ezen a héten el foffi'Q mondani.

Apponyi hírlapi nyilatkozatának so. 
kát jelentő megtoldása volt nz, amit 
szombaton mondott & Rákosi .lenő rísz, 
leidére rendezeti ünnepen:

Itt állunlk a romok telelt sírva 
ugyan, de az újjáépítés munkájára ké
szen sürgetve ennek erőteljes meg
indulását.

I': már az aktivitásnak határozott 
bejelentése. Hiszen art mondta Ap* 
panyi, hogy sürgeti az újjáépítés, mun
káját és kész ehhez a munkához hozzá
fogni. Ezt if bejelentést a/ ország kö
telező ígéretnek tok min.

A keresztényszooialistákról szóló hi- 
Jrekel, hogy kifelé készülődnének a kor
mánypártból, több oldalról is megcá
folják. Tény az, hogy a béke ratifiká
lása és a földbirtokreform tetárgyw- 
lása előlit nem is leivel sró pártbomlAv 
ról. A Károlyi-palotának mégis neve- 
tretessége van, mert minden es<e meg- 
jotauik ott és

aj vezérként ünnepük a ke- 
rcvztény szocialisták Wlndisch- 

grütz Ijajos herceget.
A hencegi szociaUrtát a pártban 

rendkívül saimpá-likjusnak tartják és 
igen nagy kérdésekben óraik ulumként 
tisztelik. Ez az oka annak’ hogy a 
keresztánysomaJietáknak nem '♦te'11 
mm idejfük feWátognllm 9 kormány* 
ipáirti klubira. ftíhoi a kisgazdáik most 
art n te állandóan egyedül vannak, de 
rmefflgywrapodn a TApták PflW.

(A Hétfői Napló tudósítójától.)

A XIII. Órsaágo.s Kutholikiis Nagy-1 az a nncronaHzmus, amely a nraga elsrt- 
gyülés ünnepségeihez kapcsolódva folyt Krteltségében s*m a keresztény nemzeti 
le vasárnap délelőtt & Szociális Misz‘ kultúra kifejezése. hanem valami járulék, 
niófár.ulat Országos Szerkezeiének megírhetö vonás. Nekünk, keresz-

ünnepbe .
sziótársulat Országos

plthániatáiniidomibaai. A rászlószen'le- j 
lesi ünnepélyen megjelent az egjházi 

lés világi előkelőségek egésa. sora. Fél- 
Mfehie iTtóíi néhány perccel érkezett 
meg a zászlóanya. Horthy Miklósné. 
Kilenc, óra dőlt jötll meg dr. Csernoch 
János biboros-herwgprimás. A szent
mise végeztével 11 bilrorfw hercegprímás 
hosszabb beszéd kisé relébe u fel szeli* 

JéHe a Misszió'társuliö’l záwzlajáil.

Az I. nyilvános ülés 
a Vigadóban

Vasárnap délelőtt f-oiyi le a Vigadó 
összes termeiben a XIII. katolikus nagy
gyűlés I. nyilvános ülése. A Vigadó ter
meit zsúfolásig megtöltötte a nyilvános 
ülés iránt érdeklődő közönség.

Tizenegy óra után néhány perccel ér
keztek meg egymásután József főherceg, 
Auguszta lőJiercegasszonnyal és Zsófia 
főhercegnővel, m^jd Horthy Miklós kor
mányzó őfőméllósága felesége, végül 

I Msgr Ijorcnzo Sehioppa. a pápa követe. 
Az Egyetemi Énekarok intonálták a 
Himnuszt és ezzel kezdetét vette a ka- 
tolkiznMrs (hatalmas ünnepe.

Gróf Zichy János, az Országos Kato
likus Szövetség elnöke a közönség telkes 
éljenzése kürtien lépett » szószékre. Első 
sorban üdvözölte a páp«a követét.

Msgr. I.orvnno Sehioppa. XV. Benedek 
pápa követe emelkedett ezután szólásra 
és a közönség szűnni nem'akfcró éljenzése 
és tapsa után olasz nyelven mondott be
stédében tolmácsolta a Snentatvn üdvöz
lett a XIII. katolikus nagygyűlésnek.

— Ebben a roun-nyl>en és ebben a szi
vemben élő forró kívánsággal adom reá
lok, családotokra ezen nagygyűlés mun
kájára SzentaUránk, XV. Benedek nevé
ben az apostoli áldást.

Azután Zsembery István dr. soproni 
főispán, xr. Országos Kbttholiku* Szövet
ség ügyrezetőra-lelnöke. felolvasta azt; a 
két táviratot, amelyekben a k&tiholikus 
nagygyűlés üdvözletét és hódolatát 
küldi egyrészt XV. Benedek pápának, 
másréeot Magyarmwtfg kormányzójának. 
Horthy Miklósnak.

Prohászka bectáde
Ezután 1‘roháf.zkn Ottokár dr. lépett a 

éljenzés közben és l>es»é-

1

dobogóra rajos 
dében ezeket hn 

— A kereszté 
zeti kultara \ 
Nem! A mi ke 
nem az antiszez 
antUzemitiainus, 
nolizmws, megérMu 
reakcióból nem él 
lekből, eszmények, 
az erős akarat fo 
antianenrirínraus P

ínység. a keresztény ncm- 
úemcsak antiszemitizmus 
•l^szténpségünk ismételten 
nudizmusban merül ki. Az 

tulajdonkénen naciu- 
í reakció, de éhből a 
rtiiTrk, « nomxetek lé- 
k> élnek, a nemzetek 
■ aihól nveritenek, az 

rtkone redettáég

veszély fenyegetett és fenyeget most is. 
Nem a zsidó fenyegette azt régen, fenye
gette a materializmus, fenyegette a rossz 
tUozófta, fenyegette később a szociálde
mokrácia, a szovjcturalom és csak termé
szetes. hogy ezekben a zűrzavaros időkben 
Izrael meggyöngült és degenerált népe 
duslakodva halászott a zavarosban, fis ez 
okozta, hogy a magyar nemzetet való
ságos idegenkedés szállta meg saját gé
niusza, saját kultúrája, nemzeti önludatá 
iránt. Borzalmas volt az, amikor a ma
gyar nép azt hitte, hogy a másik géniusz 
magasabb, míg a magyar géniusz alacso
nyabban jár. fia csakugyan igv érzünk, 
ez már a dekadanciának világos jele. Ez 
a nemzeti hanyatlás, itt kell megvetni a 
lábat, fel 
kel, és 
koresztény-magyarok! emberei tétek 
magatokat, lássátok, olt a galileistáknak, 
<a szabadkőműveseknek más irányza
tuk, más az irodalmuk. A mienk Petőfi, 
Vörösmarty, Arany, Gárdonyi, Herczeg. 
Ax ö irodalmuk Molnár Ferenc. '.Ar, ö iro
dalmuk a Fidilxisz alapítója, *• malacságok 
mentora, Heltai, Szomori Dezső és társai.

7- Testvéreim! Nekik még a történel
mük is más! Azt hirdetik, hogy a mi tör
ténelmünkben a nagyok és dicsők volta- 
képen kapcabet várak, vagy várikan lukó 
zsiváaiyok csupán. Felfedezték, hogy a 
Shylokok diszniagyarbun jártak, hogv ■ 
m-agyar történelem csak népnyuzás. de 
most jön a mentor, & szociológiai tudo
mány, amely kisajátiiolta magának Ady 
Endrét is, akiről tudora, hogy fajmagyar 
költő volt, de a lelke galilei-zsidószérum- 
mal volt beoltva.

— Nekünk ezen veszedelem ellen kell 
kiúiknunk. Nekünk önérzetes magvarok
nak és egész keresztényeknek kell len
nünk. Ezután nemcsak ébresztenünk kell, 
hanem ki is kell tartanunk.

A jelenlevők lelkesen ünnepelték Pro- 
hászkút és ezzel ireleieződött a XIII. ka
tolikus nagygyűlés első nyilvános ülése.

ate#L A menet közepén a postások ze
nekara. határit, majd a férfi- és nőfl 
fiwerzetesrendvlk, 9 világi klérus, a fő
papság, ma<jd a nuncius lépikedvtit köz
vetlenül a baldachiu elüti, mely ölalW 
az oltári szentséget tartó Csernoch Já
nos bibornok-heroegprímsís lépkedett. 
A menetet az egyetemi ifjúság sorai 
zárták be.

A menetinek a Bazilikába való érke-' 
ziSic után <1t. Válni esek Béla esperes- 
plébános lépett a szószékre. A szent" 
beszéd uilán Mlániát tartottak, majd ai 
hercegprímás áldást oszlott. Nemzeti 
wná<lságunlknak, a Ilimnutíznak elének^ 
lésével fejeződött be ?.• • vu ló köreiét*
ünnepség.

A katolikus népszövetség 
gyűlései

A Katolikus Népszövetség a nagygyiile* 
során vasárnap délután a Vigadó termei-v 
ben maggarnuelüű. a régi országiház tér-' 
meiixm németnychni ifiszgyülért tartott. 
Az. utóbi helyen Bleyer Jakab nemzetiségi 
miniszter beszélt, azt hangoztatva, hogv 
a magyar nyeh’ ne legyen a hazai német
ség nyelvének ehivomója. A magyar
nyelvű gyűlésen Kakovszky István és 
Haller István sróloitak föl és lámadiák 

j Batthyány Tivadart, aki tegnap a kaio* 
i likus autonúmiálát sürgette. Haller beszéli; 
ellenfelekről is, aÁiÁ1 a spanyolfal mögött 

’ tartózkodnak és minduntalan eqy-cgy jó* 
I hiszemű nagy embert küldenek előre, <f 
! bibe aztán ők is belekapaszkodhatnék égi 
1 elgáncsolják a kereszténységei.
I Este 7 órakcH1 n Mária-kongregáció ün* 
nopi gyűlési tartott a Vigadóban amely* 
nek szónoka Bangúia páter volt.

kell buzdítani az embere- 
fel kell ébreszteni őket: 

meg

Az ünnepi körmenet
Már jóval bártan óra elölt gyülekez

tek a körmenelhon résztvevő egyesüle
tek. iskolák, plébániák, egyútáz községek 
n Kígyó-teret és a Ferenciek-terét kör- 

I nyezö utcáikban.
A menet élén egy szakasz Zrínyr- 

srakos. C szrahós lovasrendőr hahtdt. 
majd n nemzeti hadsereg zenekara 
következett, utánuk a cserkésresaipa- 
tok, a leány- és fiúiskoláik növendékei* 
a különböző női- és fórflegve sütetek 
kongregációk, plébániák és egvltájjköz 
ségek következték külön-külön. Utá
nuk a Katholikus Népszövetség. ff Köz 
ponti Okárcgyeeület, a SzooiuHs M’isz- 
azwótórsultá oraparijtá raját aáratáék

Kerenjzk!
'látogatást tett Kíísnryknál

Ma utazott el Prágából

Becs, október 24JJ

’Kerenszki tegnap meglálogalla Klo-i 
fác szenátort, « szocialistapárt vezéréig 
Az orosz szociálforradalmár és a eseti 
nemzeti szocialistapárt törekvéseinek, 
hasonló volta következtében a két párti, 
mind szorosaid) összeköttetésbe lép* 
'llegnaip délután Masaryk elnök is f«M 
ga*Hla Kerenszkit, Aki aíaitón clttlazoli 
Prágából. (M. T. 1.)

Hivatalos értesítési 
a jugoszláv katonaság 
karintiai kivonulásáról

Pária, október

fHavas.) A belgrádi kormány hiva
talosan értesítette Franciaország^ 
Olaszország és Anglia képviselőit, hogyj 
a jugoszláv csapatok azt az utasitás^ 
kapták, hogy haladéktalanul vonulja-* 
nak ki Karinthiából. (M. T. I.)

Hécs, oktáher 2*. ji

Mint a Politisrhe Korrespondcnz ér-e 
lesül, a voh ntSpszavazási terület köart 
igazgatásának átadása a köwtkezőko* 
p<en történik: Holnap, hétfőn megér
keznek rír osztrák kerületi főnököd 
Vötkermarjktba és Pcrlachba, szerdánt 
ott lesz a poliliikai ős közigazgülíisi ha-n 
lóságok személyzete is. A jugoszláv 
tisztviselők ekkor adják ál a hivataláé 
í'rf/yekct és aztrtán visszatérnek Jugor 
ssláülába. Az osztrák csendőrség « 
közbiztonsági -szolgálatot november, 
első napjaiban veszi át a joguszlán
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Rákosi Jenő 
a Rákosi-ünnepről 

A jubiláris hét második napja
— A Hét fői Naptó tudósítójától, —

O:t ül Rákosi Jenő a Belvárosi Stin- 
há/.hnn, balról a hármas számit pá- 
nolyhan. A nézőtéren egyre gyüln k‘ 
h'\ iilekenzek a,.- emberek, fiatal leáuvok ; 
jönnek' meg öreg-öreg emberek jön
nek. arcukon nz ünnepélyesség meg
haló hangulatúval. Rákosi Jenő szín- 
larabjál játsszák ma este a Belvárosi ’ 
Színházban, A bárónő levele! ci-mü 1 
In huzatot. Még nem kezdődik az elö- 
lidás (•• a közönség egvre Rákosi ka J 
rési lek in létével. Az- öreg emberek,'
(ipák és nagyapák, akik elho/ták ma
cikkal a leányaikat vagy m unokái 
kai. hogy megmutassák nekik Ráknál 
lenöl.

— Látod . . . of I ül st páholyban ...
. 'I Halai közül* az az öreg...

- - Nem is öreg, hiszen olyan fia- 
ialos . örök fiatal mozi is . ..

Pedig ezt nem szabad mondani 
ko«i Jenőről. Azt hiszem, a jelző: 
"írók fiatal, ez már sértésszámbfi megV’ 
meri ezt csak öreg emberekre szokás 
inon.tani. Rákosi pedig nem öreg, 
csak éppen hogy hetvennyolc éves, de 
ma i- a régi-régi Rákosi. Aki nem 

ja, csak olvassa az Írásait, el sem 
i.i-zi. hogv hetvennyolc esztendős.

Akik eljöttek a Belvárosi Színházba 
Rúkísil élvezni és Rákosit ünnepelni

- azt hiszem — szerelJiénék külön- 
kiilön odamenni hozzá, hogy megszó
lítsák a kézé!. De csak azok mehet
nek. akiknek merni 'alolt a szerencse’ 
nogy személyes érintkezésben vanuak 
u h’. A publikum némán ünnepi' cs k 
ismerősei veszik körül a páholyban, 
tgy hogy alig tudok hOízáférkőzni.

Egyszerre mégis csak olt vagyok a 
me.-kérem, hogy mondjon valnrhí' fi 
íió’iiii Napló közönségének az eddii .i 
linnepléeeiről.

— Mit mond iák? — kérdezi. — Csak 
nnnvii mondhatok, hogv nagyon, na
gyon iép volt. Olyan szép volt és 
ul.vnn iok szép történt, ho.v legjobban 
szerei'( m volna közönség lenni én is, 
aki csak végignézi az egésziet. Mert 
:iz| a ;ok nagyszerűt- amit hallottam . 

( gesieg.jóbb k’W volna ÖMzepakkolni és 
u-'cccsoinagolni és elvinni — leliki 
podgvási.mak ...

Min; érdekes m^mentiumot csak 
ízt nuvélem még pl. hogv ft grniulálók 
!.ö:-; ií jöí'l hozzám egv nő is. akit nem 
is -merek, soha nem is láttam. J' 
teni'h • nyomta a névjegyét, nézze, 
mn rá ina:

Mrs. Flfsabeth Koháfy 
Pitisburg

— Azt mondta, eljött messziről 
Ünnepségre...

A pilti'burgi Mrs. nem az egyedüli. 
Mindenl<lál, az egész otszágiJjól és 
ín. -/i idegonlx'jl jönnek, egvre jönnek 
a táviratok és az üdvözlő Írások Rá
kosi Jenőhöz. Alig győtti mindet el- 
’tansni. Akik nem jöhettek cl szemé- 
ivesen az iinoopségre. egytől-egyig írás
ban gratulál ’pk neki.

A nézőtér közben egészen megtelt. 
Rákosihoz uj ismerősök jönnek. Ru- 
rsiizom.

— Hál csak előre, fiatalok! — mond
ja köszön'i‘sül — Az uj sági rónáik fia
talon kell megkérdem a munkát ■ - - 
Most maguk következnék ...

Ahogy inciszorifia a kezemet, már 
.negjelenik 1‘eiheö Attila a publikum, 
-’ó !, aki verset szavat Rálkosi Jenőről. 
Etáim Schöpflin Aladár tartott ?1ó- 
!nt;is| Rákosi Jenőről. Aztán széthúz* 

függönyt és megkesdődöül Wz

i

Rá-

Ke- 
. e7

az

»■
, Kiislnlutly-Társitöág vasárnap dél

előtt tizenegy órakor iinnepsdte meg M 
Mayyar Tudományos Akadémia dísz
lei műben - rendkívüli ülés keretében

Ráköti Jenő t* Iszázudos tagsági ju* 
láleiwnút. A dísztermet s a karzat i'ka1 
zsúfolásig meglökötte ar ünneplő kö
zönség. melynek soraiban helyet fog- 
la' nlk az irodalmi, művészeti és politi
kai jársad a tanunk kitűnőségei,

\ tetőmbe lépő Rákosi Jenőt a fcö- 
szűnni iK'in akaró tnpsvihftrml

Kedvező fordulat 
az angol bányászsztrájk ügyében

A kormány megkezdte a tárgyalásokat a in unkátokkal 
Londoni október 24.

! . (Reuter. I 
I és a kv-..... ...........— --

■ ük, a londoni és a manchesteri polgár
mesterek íuratiorfisának k össönlietö.
'.mez a kormánynál, emez r Ijányaniuiv 
'soknál járt közben- A tárgyalások uj 

•ilRpjflul. a lap köítase szerint, aí elírt 
i eiedméoy szobái, de a kormány továbbra 

: cohdilio óné qua non-nak szabja meg 
a termelés fokozását. A sztrájk következ- 
lélien ezidöszerinl 330.000 eiőber kény le* 
leli thúnkájél szünetaitotni. (M. T. L)

A szállító munkások szflvetBáge ssgltl 
az angol bányászokat

Amsterdam, október 24.
Az Allgemeen Handeisblad jelenti, hogv 

a szállítómunkások nemzetközi szövetsé
gének veeetáVsóge e héten Amsterdainban 
tartott ülésén elhatározta, hogv az anq- 
lial, franciaországi, németországi. bel
giumi és németalföldi szállítómunkás
szervezeteknek az angol búnvaanunkások 
esetleges nemzetközi támogatása érdeké
ben való közreműködésére megteszi a 
szükséges intézkedéseket. (MTI.)

Béc . októli. 24.
M W. T. 1 n\ >u -iij< leniéit-.) A 

Neues Wiener Journal jeleli' I London
ból: A vasulasszlrájko el alas’ta Iák 
addig, amíg a bányászok túr^yaluftk a 
kormánynyal. A bányászok és a vas 
utasok végrehajt óbizo1 tsógai ’eg‘n<p 
délután gyűlést fariét nk, amelyen be- 
tatatite lék hogy Llot/rl George a 1 
nvá'zok vé"rohn l'hizollságát uj h 
érlekezle re hívta mtíg. A bényás.-.OK 
n•••gbizol' ai ma találkoznak a Dow- 

•slreeten a kormány hieghatalma- 
oiittaival.

London, október 24. 
bányamunkások ügyé* 
észrevehetően javult. A 
újabb elhalasztása az 

érzését

A népszBvetséqí egyesületek 
központja a Kanyar Békeem- 

stiletei tagjai sorúba felvette
Milano, október 24.

(Stefani.) A népszövetségi egyesüle 
.„(er., Az. i ll'k ellv.tArozt hogy „
kormány közölt uj tárgyalás kezdő- gyár es az o-ztfák békeegycsüietct ké-

résükre felveszi tagjai közé. f.V. f. t.)

(Reuter.) A 
ben a helyzet 
bányász-szlrájk 
ál!alános megtkönnvebbill s 

idézte fel és munkúskörökben megelé
gedéssel fogadták. (M. T. 1.)

London, október 24.
(fíeuter.) A bányászok küldöttei 

holnap délelőtt tárgyalnak kormány 
! képviselőivel CM. T. 1.)

fogadta, majd ennek iiillével íierze’ 
viczy Albert tar olta meg ünnepi be
szédét.. Beszédében hivaikoiik arra, 
hogy a R átköss mostani ünneplíjse a 
Ktafatudy-Társasúgból indult ki, mely
ben most ölvén éve foglal'' széket Az
zal' hogy az ünneplés országos lelt 
cinben a körijét) semmit sem veszít ben*. 
Bőségéből. Rákosi a Kisfahidy-Társa- 
ságban és a magyar nemzeti Irodalom
ban eleven kmpo-cs, a legnemesebb régi 
högVorrtányok és az Igtol magyarságot 
meg nem tagadó újabb törekvések 
közi. Az egykori jubileumok rende
sen a mull visszasugárzó fényével we- 
zik a már már kopár jelent. Rákosi
nál erre nincs szü'ks’g; az ő jelene ön- 
fényében ragyog Rákosit jókedvében 
adta nekünk az úristen, kérjük, hogy 
mostani sújtó. büntető kedvében 8C 
fosszon meg tőle, hanenn tartsa öl meg 
nekünk soká, mai munkás, harcos ere
iében.

E szavak kf.séreté!'eh átnyújtotta 
fíerzeoiczy Albert a jubilánsnak a Kis- 
faludy-Tárzasáíi díszoklevelét.

Rákosi könyezve vette át a diazokle
velet, s meghalottan válaazolt fierre- 
viczy Aliiért szavaira.

— En tegnap — mondotta válaszé- 
bán — abban ar flnneplésüzetv amely
ben a ftiagvar irodalmi társaságok és 
a magyar közönség engem részesíteni 
khúnl, igen ihteiell ajkakról hallot
tam és doikumeníluimnak vehetem ma
gamra nézve, hogv teljes életemben 
nem kívántam egyéb lenni, mint a nem
zet napszámosa, akár mint író, akár 
mint ifisdyiró. Setn állásra, sem ki- 
!ünf<lésre nem vánvtam. azért, hogy 
újságírói és írói függetlenségeimet meg
árthassam. Mégis két kitüntetédfrfln 

n'szesültem’ amelyekre büszke vagyok. 
Egyik az. hogy öreg királyunk magyar 
nemo'ségef adott nekem, amit ötöm
mel fogadtam, mert nem tmt'am ma
gamra nézve nagyobb dicsőségei!, mint
ha1 heiktatnak a históriai magvar nem
zetbe. Ugyanebből a kéftbŐl vettem 
egv másik kitüntetést is. Ferenc József 
kinevezett' főrendiházi taggá. Ehhez 
járul harmadik kitüntetésem n Kisfa* 
ludy-Tónsaság j'ubiláris okmánya. En
gedjék meg. hogv ebből az alkalomból 
magát a Kisfoludv-Tórsaságot ünne
peljem.

Rákosi nagyhatású beszéde után fel- 
állt tti? egész közön*’g s percekig ün
nepelte az írót. Ezután SMsi Károly 
szavalta el Bárd Miklós ünnepi versét. 
Végül Beöthy ZsoM oh-asta fel tanul- 
mányát Rákosi Jenő drámaírói mim-' uinbb néev 
káesiágijiról. A i f,.
ünnepség Berteniczy Altiért elnök á 
róMwvttiiwd ét-t véget.

I Katonai bizottság nyomoz a meg
zsarolt tözsdeögynoKők ügyében

4 Hétfői Napló tudósítójától

Kormányválság 
Csehországban

Béta, október 24.
(A M. T /. magánjélentése.) Mint

hogy a prágai neinzetfíyiilés állandó 
bizottsága elvetése a cukorárak eme
lésére vonatkozó indítványt, a cseh 
hivaíaltiókkorrnánu állása megrendült, 
A c-sch lopok máris a kabiné' ' • '» 
lemondásáról Írnak.

A görög Király állapota 
rosszabbra fordult

Athén, október 24.
(Haiw ) A király, állapota éjszaka 

rosszabbra frtrrtulil. A ki nagy megfer
tőzésétől tartanak. Délelőtt a beteg 
rendkívül elgyöngüH, (M. T. I.)

Páris, október 24.
Az Itteni görög követség megcáfolja 

a lapoknak azt a jelentését, amely zc- 
rínt Vidnl orvostanár a Messugcro 
munkatársa előtt áll!tói g nyilatko
zott. 1 követség megjegyzi, hogy Vidal 
kijelentette, hogy Tarrntóhu való 
megérkezése alkalmával nem fogadott

Részletesen beszámoltak a lopok 
arról, hogy Gál Béla, magát katonai 
nyomozónak nevező egyén, kél társá- 

' vál áz utcán megszólította Ginek 
, Imre, Fodor Nándor ég Weitz Béla i egy hírlapírót sem és az állliólagn-j 
tőfcsdebizomúnyosokat Is igazoltatás | merényletről neki tulajdonított nyí- 
után a Szerb-utcába, egy hivatalos latkosat teljességgel afapt dán. (J/.?./) 
irodahelyiségbe vitte őket, ahol mind 
a hármukat kisebb-nagyobb összegek 
erejéig meg akarta zsarolni. Gál Béta 
hivatalos hatakmárn való hlvatikozáSMl 
mindaddig nem akarta szabadon en
gedni a három embert, — azon a 
címen, hogy kommunisták — amíg 
Glück ötvenezer, Fodor huszonötezer 
és Weisz tízezer koronát nem fizet. 
Weisztől és Fodortól megkapta az ösz- 
szeget, erre szabadlábra is helyezte 
mind a kettőt, de GlücktŐl csak tíz
ezer koronát kapott a kórt ötvenezer 
helyett és azt az Ígéretet, hogy másnap 
délelőtt a Magyar Világ kávéházban 
a hiányzó negyvenezer koronát meg
fizeti. Erre az állítólagos nyomozó sza
badlábra helyezte a tőzsdebizomá
nyost.

A rendőrség rájött egy feljelentés 
révén az egész zsarolási kísérletre, le
fogta Gált, de értesítette a katonai ha
tóságot is a zsarolási manőverről. A 
inai napon egy katonai bizotstág jelent 
meg a főkapitányságon és a rendőr
séggel közösen a legerélyesebb nyomo
zást indította meg a katonai személyek 
után, akik ebbén az ügyben szerepel
lek. A rendőri nyomozás rendelkezé
sété bocsátotta a katonai bizoitságnak 
azoknak az állítólagos katonai egyé
neknek a névéit, akik közel hárötn hó
nap óta hasonló módon fogták él az 
embereket az utcán és valamennyit 
megzsarolták. Pontos adatokat adott 
a rendőrség minden egyes esetre vo
natkozólag; megmondta u panaszosok 
neveit, az összeget és -azoknak a ma
gukat katonáknak uevező egyéneknek 
a neveit, akik az illetőket az utcán 
igazoltatták vagy a zsarolási jelenetek* 
ben résztvettek.

Ugy tudjuk, hogy u katonai bizott
ság ebben az ügyben több állítólagos 
katonát már le is fogott ée a mai 
napon a letartóztatott Gál Bélával 
együtt már a katonai hatóságnál 

‘ r ember került őrizetbe,

Selyem é» horgolt nvakKendők 

nadrágtartftK.ferfidivatcIKKeH
Ízléséé, gMilag válasstókban, jutányos árun

NyaKKendŐház
CAgtnlRjdOttDs; László Andor. IV., Kígyó-u. >
(Klotild-pnloíii) én V.. Deák Fercnc-ütea 14

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagyniezö-atca 17. Igazgatók: Keleti és Ribner 
Ritkát a Bar-király. Torra Iba spanyol 
prima-bailerina. Uj műsor. Kezdete 7 érakor

A DÉLIBÁB
magyar felvétel és

Maxi válni akar
Max Ltnderrel

OMNIÁBANI
CZtWü.vofc kezdete naponta 4, (i és ti órakor 
Jegyek a színházi pénztárnál és Hárdnál kaphatók

BRILLlANST,

ÍiNÜER éktierhíl
Roffenblller-utcs 24

Telefon József Ö2-64

horribilis 
óron vesz

I ATih-Minh IV. része: 
igozsúiszolMim 

és Max válni akar, Max Llnderral 

a TIVOLIBAN
Előadások: ’/sS, V<7 és Vii9 órakor.

A M«>«n>oM:„tdkn(,|( nevelt a nyOn,Más üdékére

A legfinomabb anyagbői kérni aa 
„APARTOS,, 

SÍI VAUK* hüvklY 
BOmWERMNÖ, BRrt,H.,UMhlt<M/a,

való tekintette! nem közöljük.

Hittek rn litanktn, künk ttv hatéban. 
Hltnk «n» l«t«ni brík Igazságban.
Hluak Manaroratág fellánadáaában I 

<Amen.

ROBII IK Ibi CT aranyat és mtnclcn- DHIkblMllJ I nemű ékszert a leg
magasabb napi álban veazcK. Házhoz megyek. Tele
fon 163-68 POSTL ékszerész, Scinnieiwcis-u. 19.1. em

Hamis fogakat a—Sj
Brilliftnst * 5

Ékszert ’SBHs'
Platlnkt •*<?•o
Antik tárgyakat 5 GO í 

- CZ5 :
lí’őflíilínf r(SÖ’ és modem 
■ut'JhMI nlájffcMményekot

sn -o
” .TTuiJ “*

Dísztárgyakat a Q3 z
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Színház és fllmujícnsöítiKA rendőrség 
keresi Ruzics ügyvédet

Megkezdődtek a kihallgatások a Landau-ügyben
— 4 Hétfői Napló tudósítójától —

A fíuppert Rezső nemzetgyűlési kép ügynök ellen 27 rendbeli csalás, hét
viselő Interpellációja révén nagy pert rendbeli sikkasztás, négyrendbeli lo- 
felvert Landau-ügy legújabb fázisa az, pás, egy rablás, egy testi sértés, négy

leit elkobozták. Dobé megtévesztette
I
| gári nyomozót, borpincét vásárolnia, amelyért

rezte ezt a borpincét borkészletével 
együtt, több borkereskedő céggel lé
pett összeköttetésbe és ezrk lég- 
nagyobb rés;ét megkárosította. E ke
reskedőknek nagyobb mennyiségű 
bort adott el, valamennyitől magasabb 
összeget veit előlegül, de bori nem 
szállított. Az ily. épp ktcsalt előlegek 
összege meghaladj a 4 millió körömit.

Megkárosította Schillinger autonro- 
bilkereskedö céget is, akitől bérbevett 
egy autót és mielőtt egy fillért is fize
tett volna, a gépkocsit eladta.

Szélhámoskodásai során megismer
kedett I). Edéné asszonnyal, akit rá-

Giattfelder Gyula püspök Buda
pestre jön. Szegedről jelentik: Glatt- 
felder Gyula temesvári püapök< akit a 
románok plhurcoltak és aki a megszál
lás óta a szenvedések egész kálváriáját 
járta meg, Szegedre érkezett, ahonnan 
szombaton uétulán toválkb utazott és 
hétfőn délelőtt 11 órakor Budapestre 
cnkerik.

— A Dima-bicottróg illése. Páriából 
jelenük, hogy a nemzetközi Duna- hogy a rendőrség az egyetlen letartóz- magánlaksértés és egy ingatlan vagyon

HAtfAn nbinhc, o.. /.« uiA.i Dobé Nándor társát, Ruzics Fe- rongálása, egy zsarolás (ez vonatkozik
rencet keresi, aki információnk sze- a Landau-ilgyre) és egyrendbeli kettős 
rint nem tartózkodik Budapesten. I házasság büntette címén folyik a 
Buzics Ferencet Véssey rendőrtnnú- vizsgálat.
i-sos a tegnapi nap folyamán lakásán' Megállapítást nyert, hogy Dobó a 
kerestette, hogy tanúkihallgatásra | proletárdiktatúra alatt is tevékeny sze- 
idézze meg, mert egyelőre csak mint | repet vitt. Abban az időben erősen 
tanút. Dobé Nándor viselt dolgaira i kommunista érzelműnek mutatta túa- 

] vonatkozólag, akarták kihallgatni, gát és Izsákon az ottani vörösőrség 
azonban Ruzicsot a lakásán nem síke-1 parancsnokságánál feljelentette VV’eiz.s 

! rült megtalálni. Azt a felvilágosítást; Béta ioJsáki kereskedőt éleim i szerel re j- 
kapták a rendőrség közegei, hogy ] lés óimén. Weialz e feljelentés foiy- 
Ruzlcs már napok óta nem jár haza tán letartóztatták és élelmiszerkészle- 
a lakására. ‘ ........................... - -

Sipos Kamillót és a két másik pol- liaán Jpnö kereskedőt és sikerült tőle 
„ír*. akiket a katonaság pgy borpincéi vásárolnia,
vett őrizetbe és a Margit-köruti fog-120.000 korona előlegei fizetett azzal, 
házban tart fogva, még mindezideig bogy a hátralékos vételárat pár hó le
nem szállíthatták át a Markó-utcába, forgása alatt kifizeti. Amikor megsze
lned a kihallgatásokkal megbízott ka
tonai ügyész a katonaság szerepére vo
natkozólag még hm is kihallgatta és 
Szembesítette a három letartózta
tott nyomozót. A szembesítések mind
azokkal a gynnusitottakkal, akikről a 
katonai nyomozá; azt állapította meg,! 
hogy bizonyos részük van a Landau- j 
ügyben, a holnapi napon megtörlén- 

az Ítéletet r törvény- nek és a három polgári egyént a ka
tonai fogházból átviszik a Markó-utcai 
polgári fogházba.

Miután bebizonyosodott, hogy Lan
dau Géza, a szerencsétlenül járt 
Landau Adolf fia. teljesen ártatlanul 
került fogságba, a fiatalembert a mai | beszelt arra, hogy váljék el az urától, 
napon elbocsátották a Margit-köruti i ő is elválik feleségétől és akkor meg- 
fogházból. 1 esküsznek. Dobé az asszonyt becsapta,

Az ÜgyéíZRég egyébként felderítette olyképpen, hogy ennek
Dobé Nándornak egész bűn la jstron s át' 200.000 korona kölcsönt vett fel s 
és dr. Morúcz.: Dénes kir. ügyész in-] aztán az asszonyt, anélkül, hogy fele- 
ditványára dr. Székely Jenő vizsgáló- j ségül vette volna, amikor már minden 
biró elrendelte Dobé ellen ennek vala-! vagyonából kiforgatta, megverte, majd 
mennyi bűnügyére vonatkozóan a ] elkergette. Aztán egy másik nőt sze- 
büntető vizsgálatot ' tűéit ki áldozatul, akit feleségül veit,

E szélhámos borbélylegény és bor-1 mielőtt törvényes nejétől elvált volna.

| áruit. Miután doHiányárusilűsItcF. hatósági 
| engedélye nincs és különben sem szabad 
] dohányt nz utcasarkokon árusítani, a VII. 
I kerületi kapitányságon 5 napi elzárásra 
: Ítélték, azonkívül megindítják ellene az 
internálási eljárást és a főkapitányság In
tézkedéséig egyelőre a tolonoházbft szál'i- 
tották.

— Viilamosbaleset. A Bfijaa-utoa és 
Fasor sarkán a villamos elütötte Wasser- 
vogel Gizella 36 éves háztartásbeli nőt. 
Könnyebb sérüléseivel ; mentők Damja- 
hich-utca 30. számú lakására vitték.

— internált lánckereskedő. Siíborer 
Igná< Kund-ar»ulca 24. stiím aPnlt bukó ke- 
reskedó, akiuck a Dob-<utcáhan van üz
lete, lisztet árusítóit jegy nélkül és drá* 
Kán. A lisztéfusitáAhoz hatósági engedé
lye nincs, ezért a Vlt. kériiléti rendőrka
pitányságán 1 havi elzárásra és 300 ko
rona pénzbüntetésre ítélték. Ezúttal meg
indították ellene az intcrnáiá&i eljárást, 
egyelőre a tohmcháztam fogvolártjáik.

zötl pfdyadijíikról ma d< lelőtt lörhvnt 
végleges döntés. A* kiAHIIfts ......
beható niegte kin lése után a bizottság a 
4000 koronáé festöndUAsretf dijat Remsey 
Jenő festőművész Sebesültek" chnií mü
vének. h 1000 koronás sz<*brásziniivésiiti 
dijat Sftnny fmre tanár, fertő- és szobrász
művész „Majomcsoporl" című müvének 
ítélte oda.

— A berogttósti halálot ítélet. Po- 
F.<ionMbó1 jelentik: A Tapatad bejárta a Mr, 
hogy a telvWflkl rtntrtrlummal kapcachl- 
bnn a prágai kortmánj’ nz állami hóhért 
Beregstítsarn rendelte. A Cseskl Sfovö sze
rint statfirlális Wróeág rendeleté Alapján 
éklnmzeruzsora miatt kivágattak két ősi
dőt é» egy ruthénl.

* Népszínmű a Vlgsiinházban. A Vig- 
szinJiázlwin kedden kerül bemutatóra az 
Éjjel az erdőit, Rákosi Jenő mulatsáaoa 
falusi vigjútéka, amely hosszabb idő ’.i'án 
ismét n ódat ad a azinháenak, hogy nép- 
Szilt.nii figurákat vigyen a színpadra- A 
premier bevezetéséül • Rákusi-jubi’eum 
alkalmából Szász Károly beszédet mond. 
*'!onv Kálmán pedig szaval.

* Rákosi Jenő .,lda‘‘ oirnii darabja 
a Magyar Színiliár e heti eseménye, a szer-

, rlai bemutatón Váradv Antal dr. ünnepi 
beszédet tart. A kitűnő darabot csütörtö
kön és vasárnap este megismétlik. Hét
főn, pénteken, szombaton és november 
1-én, hétfőn este Góthék lépnek fel az 
eddig mindig táblás házakat vonzó Fe
dőre ciinü darabban. Kedden P. Márkus 
Emília felléptével A névtelen asszony, 
novemiber 1-én, hétfőn délután ugvancsak 

' Márkus Emíliával mérsékelt belyórak 
mellett a Kaméliás hölgyet adták. Jövft 

| vasárnap délután fél 3 órakor a Sasfiók 
előadó síit ismétlik meg mérsékelt hely- 
árokkal.

* Az utahi lány minden este színre
kerül e héten Is a Király»szlnh;lz.ban. No
vember ‘1-én, hétfőn délután a János vi
tézt játsszák, vasárnap délután pedig
Várady Ily vend ég fel lépté vei a Cigánya 
grófné van műsoron. E három előadás 
3 órakor kezdődik és mérsékelt helyéru.

* A leghíresebb angol operettek közé 
tartozik a San-Toy. amely a Várnai Szin* 
bál e heti műsorát dominálja. Jóformán 
r. teljéi opornt»s7e)né’y/.f-tat foglalkozatja 
hálásnál hálásabb . terepekben.

* A Marionettek ü’srör, a Politikusok 
kétszer — kedden és szombaton — ke
rül szinre e heten a Belvárosi Szinháoham 
MlmUyét darab népazcrüaégn egyre emel
kedőben. A Marionettek jegyei még min* 
dig napokkal előbb fogynak el.

* Az Uj Színház ténk/nt
fél 7 órakor kezdődjük. A Télt ballada 
iránt egész Buda pest Irodalomszerető kö
zönsége osztatlan érdeklődéssel viseltetik, 
A kísérő zene hangulatot aláfestése a 
színpadra hozza' Gerhard Hauntmann el
képzelésének misztikus világát. E hét csü
törtökén Rákosi Jenő Stcrelem iskoláját . 
adja az Uj Színház ünnepi előadásul Rá
kosi Jenő jubileumára. A darabot Dániel

,! Dél® rendezi és egészen meseiátékszerílvé 
ingntlnnáia 1 léMe- A főbb szerepekben Somlai, Toronvi,

• | Pécsi Blankti. Erdős Alicc és Szentiványi
Kálmán lépnek fel. Az ünnepi előadást 
megelőzőleg (lárdos Nellv Szávav Gyulá
nak egv alkalmi költeményét szavalja. 
Az estét Körpáii Aurél konferanca ve
zeti be.

* Ju-shi 1 Benataky ope
rettjének, melynek bemutatója október 
30-án, szomihafon lesz az Eskii-léri Szín
házban. A Bécsijén „Jiiicht tanzt'* elmen 
rendkívüli sikerrel sok százszor adott 
operett címszerepét Németh Juliska, egy 
csitri amerikai leányt, a szubrelt príma* 
donna smrepét Magyar Erzsi, a fő férfi 
Szerepeket Jdray, Ross, Szabó, Várnay és 
Kulinyi játsszák. A bemutatóig minden 
psté ,.,4 baba" van műsoron Magyar Er- 
rsív el a c.imszerc.phcn.

* Az Andrássy-uti Színházban c hő
ién, valamint november 1*én délután és 
este is az uj ftiüftor kitűnő darabjait cs 
tnagánszámait játsszák. Egész hété;- min
den este és vasárnap délután: A bölcs ki
rály, Mályásdér, ScbÖnbruun stb.

* A« Ápolló-Kabnré is kivette TÖsziU 
Rákosi Jctiő ünnepléséből. A szombati 
előadáson Szentlván.vi Béla elszavalta 
Szávay Gyulának ez alkalomra irt 
nagyhátásu prológusát.

* A Knan-Fui Ahasvér ■ Royal- 
Apollóban. A C.eztl.ina rendkívüli 
szépségei goba sem tapusztalt hatást 
gvakorölnak a pesti mozilátngaló kö
zönségre is, amelynek n római és a 
konstantinápolyi közönséggel egyidő- 
hen van alkalma megismerkedni c vi- 
lágfllinmcl. Az. eddigi kél részben meg- 
magyarázódott, miért vállalkozott 
Maud Gregaards ezernyi veszedelmek
kel teli kalandos útjára s a nétiőtől 
kezdve szinre kerülő harmadik rész 
mór az első kalandot vetíti elénk Kína 
legbel sej ében. A harmadik résznek 
.4 Kuan-Fui A hasvér a címe és domi
náns szerep jut benne a három nép
szerű főszereplőnek. Min Maynak, 
Miclmel Bohnennek, Henry Scenek- 
Megelőzi ezt a Románc cimú esemé
nye* Nnrdlsk-sziniuü Aage FÖnstel ét 
Clara Wieth-el a főszerepben. Az elő
adások hétköznapon: 4. é és 8 órakor, 
vasárnap és ünnepnapon- 3, ő, 7 és 9 
órakor kérdődnek, Jegyet Bárónál fe 

^kaphatók.

értekezlet hétfőn, október 25-én, ülést 
tart, amelyen folytatja a legutóbbi 
ülésen megkezdett vitát a kikötőközi 
forgalom ügyében.

— A „huszonnyolcán1'' nem Mérté*. 
Eddig nem tudták, hogy a „húszon -I 
nyolcas14 sértóse-e, vagy nem. Most 
aztán kiderült, hogy a ..huszon
nyolcas'* nem sértés. Nem tudom, mi' 
az „huszonnyolcas**, valószínűleg a : 
pesti sértegető sem tudja, csak ugy-; 
odainondja minden meggondolás nél-■ 
kül, mint ahogy odamondják Pesten; 
azt, hogy: ilyen fiatal, meg ezt mond-' 
jak: nimolé és ezt is mondjuk: link] 
ember maga . . . Valami Ilyenféle le-! 
hét a ..huszonnyolca*** is. Valószínűleg 
Várdai Tódorné se volt tisztában a fo-, 
galoinmal, hogy mit mond, mikor j 
Roboz Aladár urnák, aki r. C igazgató, ' 
azt mondta: — ..Olyan huszonnyolca*,, 
mint maga, vagyok én is. . .** Nem is ; 
akarta sérteni Iloboz Aladárt, az, 
mégis beperelte a budapesti királyi , 
büntető járásbíróságnál becsületsértés 
címén. Paczák biró el iR ítélte Váradi 
Tődornét 120 koronára és a perkölt
ségekben is elmarasztalta. De Váradiné 
megfelebbezte az ítéletet r 
széknél, ahol dr. Tholt elnök megsem
misítette az előző ítéletet és a Vádlottat 
fölmentette. Bizonyára azon a címen. I 
hogy- a „huszonnyolcas” nem sértés. 
Vájjon mi hát a „huszonnyolcas"? 
Sértés nem, az kiderült. Hát micsoda: 
hordár? vagy villamos? vagy ház
szám? vagy regiment? .., Nem lehel 
tudni. Talán az Akadémia tudja, vagy 
a Magyar Nyelvészeti Társaság... 
Akármi is, egy bizonyos: Váradi Tó
dorné van olyan „huszonnyolcas", 
mint Robo: Aladár.

— Automobilos rablók garázdálko- 
dihm. I’clrozsény környékén négy ke
reskedőt, akik nagyobb mennyiségű 
sertést szállítottak a petrozsényi 
bányatelepre, automobilos rablók tá
madták meg. A rablók a szerencsét
leneket kirabolták és tovaszúguldot- 
tak. Ugyanebben az időben Petro- 
zsény más részén is voltak betörések 
é* rablások. Temesvári híradások sze
rint hasonló támadások történtek Per- 
jámos község határúban is. ahol már 
több áldozatuk van az autós rablók
nak. A rendőrség és katonaság nagy 
apparátussal nyomot n rablók után, 
eddig azonban nem sikerült elfogni 
» vakmerőket. (M. T. I.)

— A budapesti bolgár kolónia Ün
nepe. A Magyar Kurír jelenti: Méretei
ben kicsiny, de bensőséges és fel- 
emelőén megragadó ünnepe volt va
sárnap a budapesti bolgár kolóniának. 
Ar ünnepét á budapesti királyi bolgár 
fÖkonzulátus rendezte Iván Vazoo. a 
legnagyobb élő bolgár költő tiszte
letére, aki a bolgár irodalmi nyelv 
megteremtője és költői alkotásaiban 
Petőfi és Vörösmarty zsenijét egyesíti 
magában. Az ünnepen, mely a bolgár 
fökonzulátus Andrássy-uti helyiségé
ben folyt le. Pékár Gyulával képvisel- 
tette magát n kormány, a PetŐfi-Társa- 
ság is. azonkívül küldöttségben képvi
seltette magát a Turáni Szövetség, u 
budapesti Magyar-Horvát Egyesület is,

— Éjszakai 8i.urkiláaok. A izomba*, 
ról vasárnapra virradó éjszaka 2 óra táj
ban a Dévény-utea H. számú ház előtt ls» 
meretlen tettesek uicgtáiuadták és hátba 
és mellbeszurkátták Salgó Imre 35 éves 
ácsmestert (Dévény-utca 8.), Horváth Ist* 
ván 44 éves asztalos (Gömb-utca 98.) és 
Kronstaedter Ferenc 13 éves napszámost 
(Ambrusmtca 6.). A helyaeinre kihívóit, 
mentők nyújtottak első segélyt és kötöz
ték be mindhárom sérült sebeit. Mind- 
♦tórmuArtt Mlyos állapotban a R6ku«bft 
Mttfek. Egyúttal iderrtrtlők az ösetetafó-

kaptónv^ág központi ü£.v eleiére. ahomron 
intézkedés történt a lettesek ‘kéziekethé- 
se iránt.

— A népbiztosok bűn pőre. Négy hó
napi főtárgyaló* utón a népbiztosok bún- 
pőre oblsa a Médiumba jutott, hogy a hl 
rÓM'ig kihallgatta mindazokat a tanú kit. 
akiket a vádinditvány tanúképpen meg* 
jelölt ás felolvasták ár.okát az okiratokat 
és egyéb irományokat, amelyeket az 
ügyészség bizonyíték gyanánt jelölt meg. 
Az előre nwgnUapilnlt bizonyítási eljárás 
rzzrt befejezést I* nyert. Dr. Aczél királyi 
fAűgyésaholyetles hivatkozott még pótló
lag több tanúra, akiket különösen nőnek 
IgMcdására kitin még beWértelnl, hogy 
Ilaubrích Jóméi vádlott a juniort allén- 
forradalom körül tulajdonképpen müven 
szerepet látszott. Most kezdődik meg az
tán az uj védőügyvédeknek a tulajdon* 
képen! <4ső szereplése, amidőn kérni fog
ják » bizonyítás kiegészítését arra vonnt- 
kozótm, hogy n vád bizonyítékaival szem
ben a bíróság most már hallgassa meg a 
védelem tanúit is és sScrezae be a Vtsle* 
lem egyéb bizonyítékait is. A hétfői tár
gyaláson dr. Ágoston Péter védelmében 
di. Vjkiki Géza ügyvéd Borghesa herceg 
egy érdekes lóvéiét csatolja a biinpör »k- 
táUmx, amelyben ÁgüSlonl igazolni kí
vánja. Ezt a levelet Borghcse herceg húg 
mull év november 8*án keltezve irta ho
mályéi Ágoston Péternek. Az aláírás való 
diságát tavaly december 29-én hitelesí
tette Budapesten Gerti ti i, a budapesti 
olasz politikai bizottság vezetője.

— öngyilkos ápolón*. A. 17. hciyGr* 
ségl kórházban Máté Teréz 24 •’ve.s ápoló
nő lö darab fttlgrammos saublimátpaszlil
lát oldott fel vfzhntl és M. egész oldat »t 
tnegitla. A mentők életveszélyes állapot
ban a Rókuata vitték. Tettének Oka H-.ne 
rctlen.

— Internálnak egy utcai dohányáruit 
Rottmann Rassö Dohányuk* 44. arám 
alatt lakó foglalkozásnál kfl»i egyén tu 
fknbe ktottUfr eMft dtobtoy*, cágarettM

kJállítáMfeh A sítókeefőyáraa által kitll-

anyagánnk
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film a klasszikus litera- 
'•nek kitűnő példája és 

fi hatástalanul. A 
van szépségekkel, 

nes Helene Makovsz- 
iia uj műsorán egy 

idill is szerepel: Egy 
____  , ' " ’ ' alaszkai 

’A fókád vidék romantikáját,

* A R ovii •szín házban minden este 
Linóké világsikert aratott uj operettje, 
4 szerelem királya kerül színre, a bann- 
látó előadás nagyszerű együttesével.

* A gyermekszív rejtelmei cimü bájos 
Ifjúsági regényt, a Ster filmgyár legújabb 
szenzációját mutatja be hétfőtől kezdve 
H Corso. A két talentumos gyermekszi- 
nész, Szécsi Feríkó és Lázár B. Gida, va
lamint Maltyasovszky Ilona, Vándory és 
Bolváry művészi játékot produkálnak. ’A 
darabot Balogh Béla rendezte és Pakols 
József irta filmre. Ezzel egyidejűleg a he» 
beként fokozott érdeklődést kiváltó Tib 
Mink befejező része kerül műsorra.

* „Atléta fantazma", Mario Auzonia, 
a lcgvaknierőihb és legelegánsabb atléta
művésszel, „Az isteni kert" Róbert War- 
wick, a nagy amerikai művésszel a fő» 
szerepben, ez a Mozgókép Otthon nagy 
parádés műsora.

* Shakespeare ,,Hamlet“-je filmen, 
Ar Uránia ma uj műsort mutat be és en
nek élén Shakespeare Hamletje szerepel, 
bmelyet egy olasz filmgyár filmesitcd 
meg. Az érdekes 
túra népszerűsít(■ 
bizonyára ner 
film maga t; 
Dphélia szerep 
ka alakit ja. Az 
bájos amerikai 
leányért címmel, 5 felvonásos 
történet.
kedves derűjét hozza elénk ez a pompás 
amerikai film. 'Az Uránia hétfői premier
jén 5, 7, és 9 órakor kezdődnek az elő» 
adások.

* UA tigrisarcu embert", mint, értesii- 
Kink, a Corvin filmgyár megvette és az 
első kihozatal jogát a Corvintól a Mozgó- 
kép Otthon szerezte meg.

* A Délibáb az Omnlában. Magyar 
filmet, amelyben magyar minden vo
natkozás, magyar a színhely és a sze
replők szive, Garamszfghy Sándornak 
Délibáb cimü filmjét mutatja be hét
főn az Omnia. Ez a film mozira való 
átkomponálása a szerző Matyólakod:- 
lom cimü színmüvének, amely nem
rég nagysikerű müsordarabja volt a 
Nemzeti Színháznak. Művészi kivitel
ben is klasszist jelent a Délibáb és 
méltó képviselője a magyar filmgyár
tásnak, amely rohamlépésekben siet a 
lökéletesülés felé. A filmen a főszere
peket Muzsnay Bella és Garamszeghy 
Sándor játsszák kitünően. Hálás sze
repe van Bakónak, Pilintzkynek, Fáy 
Szerénának és Bernjén Marinak. Meg
előzi a filmet Maxi válni akar címen 
egy jóizü Max Linder liumoreszk. Az 
előadások 4, 6 és 8 órakor kezdődnek. 
'Jegyek Bárdnál is kaphatók.

* Igazságszolgáltatás a Tivoliban. 
A nagysikerű Tih-Minlt-nek, amely kü
lön műfajt jeleni a folytatásos filmek 
sorában is, amely izgalmas és vidám 
egyszerre, hétfőtől kezdve játsszák'a 
negyedik és befejező részét, Igazság 
szolgáltatás a cime. Páratlanul érdekes 
ez a rész is, amely kibontakozását 
adja a legjobb, legmozgalmasabb fran
cia regények cselekményével felérő 
pompás történetnek. Megelőzi ezt 
Maxi válni akar címen egy brilliáns 
Max Línder-cset. Az előadások hétköz
napon MM g : uiJT.iáhhhnhhhhhh 
napon: fél 5, fél 7 és fél 8 órakor, va
sárnap és ünnepnapokon 4, háromne
gyed 6, fél 8 és 9 óra után kezdődnek.

•+ A névtelen ember a enne egy rend
kívül érdekes és minden jelenetében iz
galmasan bravúros amerikai filmszenzá* 
ciónfak, amely hétfőtől kezdve az Olympin 
Mozgőarinházbon kerül bemutatásra. A 
három részben megjelenő mozgófénykép 
messze felülmúljál az eddig megjelent ha
sonló zsánerű filmeket és Íreteken keresz
tül szóbeszéd tárgy® lesz n pesti publikum 
körében. Az ‘első rést címe: A tizek szőr 
vétségé, amely a technika minden ismert 
vívmányának felhasználásával és a bra
vúroknak valóságos ogymásrahalm ozásá
val köti le a nézők felfokozott fantáziáiit. 
Az előadások 4, %6, K# és negyed !0 
órakor kezdődnek

MOZGÓKÉP-0TTH0H 
Az Atléta Fantazma 

Mario Anzo:r. tavai es

Az Isteni Kert
Róbert Wara lckkat

I Előadások: 4, »/*• »•/•
j Pénitái d. e. ’/ill—Vil-ig d. u. 3 órától

SOK FAT E.S SZENET 
takarít mag a EMfHilA* <MnitókalyHv*l. Kap- 
PMbadalmncon 11(11111111 ható minden v.fkorv*- 
kodfaben ós a FRANDOR nidontóffok hAsiban: 
Budapest. VT.. AndrSaBjHit 62. Telefon : SS—60.

Berlinben egy góllal kikaptak 
a válogatottak 

Németország—Magyarország 1:0 (1:0)
Berlin, október 24.

(A Hétföl Napló tudósítójának telefon- 
jelenléte) Ragyogó időben, több mint 
50.000 főnyi közönség előtt mérkőzött 
vasárnap délután Magyarország váloga
tott csapata Németország reprezentatív 
együttesével a berlini Stadionban.

A magyar csapat eredeti összeállításban 
szerepelt és játéka — nagy csa’ódást kel
tett. Vereségét megérdem-’o a magyar 
címeres együttes, mert az első félidőben 
nagyon könnyen vette a játékot és ezalatt 
a németek majdnem dön’ő fölénybe kc« 
riiltek. Szünet után a migyatok vették 
ostrom alá a német hálót, de a közvetlen 
védelem, illetve a kapus minden helyzet
ben mentett és így báT nagy főlénynen 
voltak, de eredmény nélkül.

A magyar játékosokról Zsák kissé bi
zonytalan volt. Vogel II. megfelel, Hang
iét 11. nagyon gyengén szelepek. A fede? 
zetsorban leggVatrábhan Zloch játszott, 
mig Blum az első félidőben nehezen jött 
formába. Szünet után kifogástalanul ját
szott. Kertész 11. végig jó volt. A csatár
sor és az egész magyar csapat legjobb 
embere Molnár volt- Braun megfctel*, 
ellenben Orth ugyancsak nagyon gyengén 
szerepelt. Schlosser a második félidőben 
helyet cserélt Eitenhofferrel, aki szintén 
nem váltotta be a hozzá fűzött remé
nyeket.

A német csapat legjobb embere a kapus 
volt, aki sok helyzetben mentett. Jó volt 
még Techov középfede .<•! is.

Á mérkőzés lefolyása a kő vetkező volt;
Az első percekben a németek támadtak, 

majd a 7»ik percben Blum elfaultolja a 
németek jobbösszekötőjét és a megítélt 
tizenegyest a középcsatár góllá értékesí
tette. Á 21. és 23-Ik percekben a magy a
rok is támadnak és a 27«ik percben kor
úért érlek el a fiuk. Molnár és Orth tá- 
miadá*ai több kornert ereddiénveztek. 
Szünet után döntő fölénybe kerültek a 
miagyarok, Braun, Orth és Schlosser ré
vén veszélyesen támadtak, de eredmény

Alagi versenyeK
L futam. 1. Alorictle. 2. Paknyra. 3. 

R. F. Futottak még: Suskus, Guzla, Sza- 
niszló, Hadi özvegy. Tót.: 10:18, 12. 17.32.

II. futam. 1. Delnő. 2. Micrike. 3. Ischa- 
rfot. Futottak még: Város, Misa Veles. 
Tót.: 10:34. 17. 20.

III. futam. 1. MarschaR Htndenburg. 2. 
Nóra. Tol.: 10:12.

IV. futam. 1. Tövis Jankó. 2. Edtóli 
.(holtverseny). 3. Miriboj. Futottak még: 
Rovotté, Szerencse, Alma, Thurzó. Csen
des. Tót.: 10:18. 14. 24, 18.

V. futam. 1. Shogun. 2. Morla. 3. Ek- 
kehard. Futottak még: Comette, Rózsa 
lovag, Szeretem. Tót.: 10:20, 15, 22.

VI. futam. 1. Dóridé. 2. Krix-Krax. 3. 
Dfilvekiar. Ftrtottak még: Lucjlle, Hrom, 
Pro Bono. Repkény, Sakál, Merengő II, 
Szikrázó. Tol.: 10:25, 14. 20, 32.

Az Ausztriaijai 
Mamlasz nyert® meg

Bécs. október 24. Az Auazlrhi dijai 
145.000 korona. 1200 méter) WenCk- 
heun gróf Mamlasz-a nyerte meg öt
negyed Koszai. Második lett Dreher 
Léda Il-je, hammadik fejhosszal a les' 
vári ménes Pelrarca-já. Tiz ló fűlött. 
(MTL)

A CEZARINA
III. résza: A KUAN-Füi AHASVÉR

a R0YAL- 
APOILÖBAM

NEMZETI R0YAL ORFEUM
Y1L, Erzsébet-kérat 31. Telefoni Jóiaef 121-«
Minden este 7 órakor: Becker Baby vendégfellép
tével .Lucia" operette, valamint a világhírű artisták: 

Manley, Aeglr, Kremo és Leyghton.

j= Még csak rövid ideig, a nagysikerű S

T1MGLI-TANGLI
A TABAR1HBAH

Boross, Bársony ée Sarkad) vendégfÖUépéaével

nélkül. Ilirric bíró a mérkőzést jól ve
zette.

A mérkőzés bevétele rekord, amennyit 
ben több mint félmillió márka értékű je
gyet adtak ki.

A vasárnapi labdarugó mérkőzések, 
111. KTVT—BTC 3:1 (1:1). Elsöosztályu 
bajnoki mérkőzés keretében játszott a két 
csapat a határ-utcai pályán. Az Óbu- 
dtiaknak az első félidőben méltó ellenfele 
volt a BTC, szünet után áronban össze
roppant a piros-fehérek védtelme és a 
III. kér. könnyen érte el Szabó és Hegyi 
révén. Kitünően játszott Stark u győzte* 
csapatban. A BTC legjobb embere ezúttal 
is Póc volt. A III. kerület ezzel a győzel
mével most a bajnokság élére került. 
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a 
legtöbb mérkőzést is ő játszotta. A Vas
éi fémmunkások SC legyőzte a Magyar 
Atlétikai Club egvüttesét 1.-0 (0:0) arány- | 
bán. Az első félidő mezőnyjátékkal telt 
el, szünet után érte el a Vasas a győzel
met jelentő gólt Rákosi vésvén. A többi I 
egyesületek & berlini magyar-osztrák vá- | 
lógatott mérkőzésre való tekintettel csak 
barátságos játékokat bonyolítottak le, 
amelyek eredményeit itt közöljük: MTK 
komb.—FrC komb. 2:1 (1:0). BEAC— 
33 FC 2:0 (0:0). MAFC—V1I. Kerületi 
Sport Club 3:1 (1:0). BAK—UTE 4:1 
(3:0). Kispesti AC—Hasiparosok SC 4 rí 
(1:0). BTK—NSC 2:0 (1:0). Lapterjesz
tők Sport Club—Józsefvárosi SC 1:1 (14)). 
Első döntetlen eredményt érte el vasár
nap a Lapterjesztők, amely a jóképességü 
JAC együttesével mérkőzött. Kárpáti 
csoport: Józsefvárosi SC—VMTE (l : 0 
Erzsébetvárosi TC.—Máv. gépgyár 2:0 
(10). Stobbe csoport: Erzsébet fal mi Tö
rekvés—TMTK 4:0 (2;0). Ékszerészek— 
Főv. TKör 2:1 (1 :0).

A vasárnapi bécsi bajnoki mérkőzések. 
Rapid—Amatőr 1.0 (00). Hakoah—WAF 
2:0 (1:0). WAC—Admiral 2:1 (0:0). Wie
ner SC—Rudolf shügel 4:1 (2:1), Floridt- 
dorf—Herthe 2:2 (1:1).

X

KÖZGAZDASÁG
Az Osztrák-Magyar Bank 
főtanácsa november 4-én 

ülést tart Budapesten
Bécs, október 24.

(A M. T. 1. mayán jelentése.) Az 
OsztrálrMagyar Bank főtanácsát, mint 
a Neues Wiener Journal éiifresüJ- két
hónapos szünet után csütörtökre, no
vember A-ikérc ülésre hívták egybe. 
Az ülés ez iilkalomjnal Budapesten 
lesz, ahol ez év márciusa óta nem tar
lóik iBés4 a főtanára.

A magánforgalom ma bizakodó volt 
és az irányzat, különösen a korlátban, 
lényegesen megszilárdult. Pénz volt a 
Papíriparra, Égiszre. Gazdasági Gép
gyárra, Ganz-Dunubiusra és az 
Adriára. Faértékek közül a Lichtigct, 
Hazai fát keresték. A kulisszérlékck 
közűi a Déli Vasút. A Hamva sut é« n 
Közúti szilárdultak.

Fónsgy Aladár távozása a Fore«tá- 
tól. Milánóból érkezik az a meglepő 
hír, hogy Fónagy Átadat*’ a Forrta 
nmgalap'itójn, s aki leheliöivé lelte a 
régi Fabanknak a Castiglioni-csoportha 
való beolvadását, lemond a Foivsta \e- 
zérigazgsihM tisztségéről. A köeclálló- 
kat és bei?víj;láttáikat fokúi nem iT.pi 
meg annyira1 a hír. mint a nagyiköiön- 
séget, amely sokáig leDkesedétt. Fő- 
nagyért tí régi Fatam-k csodálatos 
kivrrk rjéért és amely nem talál magya
rázatot Fónagy távozására. A szenti’ 
inenHábis emberek bizonyára elérzéke- 
nvülnek, hogy Fónagynak meg kefl 
válni alkotásától, de &z fizlotí élei nem 
ismer szén timen bal izmust. Fónagyitak 
pusztán személyi differenciái voltak a 
Forcstánál, még pedig GoldfingerOsz- 
kárrp'b akinek cégét a régi Fahajtk 
efablirozla és álMloütai talpra. Gold- 
finger egyre nngyolii) hatáskört foglalt 
te magának és l>ár Töpfitz, a Bonca 
Conunerciále Ital tan W rezérigazgwtója 
a sseméiyf honcben WaRóta® Fónagy

mellé állott és ftt levélhon is bizlosw 
tolta k^uitéM) az olasz érdekeltek bi* 
zahnáról c« raga^zfliodúsáról, mégis a 
ki élesed élt helywá semmivel sem eny
hült, Söf Goldfinger küNrn tárgyalt <1 
Foresta román tranzakciója ügyében 
és nyilatkozol egy budapesti lapban 
is, noiia még aktkor az olasz érdekel
tek som tudtak a tárgyalásairól közo 
Iehbet. Ugylátszvk, Casfiglioni sem tu.« 
doilit elég határozott lenni és nem tu" 
dőlt garanciákat adni Fónagynak, aki 
most levonta a konzekvenciákat. Hog^ 
távozása egyi>en visszavonni ásál je>< 
lenti az akiiáv közgazdasági tevékeny* 
ségtől, az. reméljük, nem áll. Szüksé
gei nk van Fónagy tehetségére és talán 
■tesz mód és eszköz is, l’ogy Fónagy 
Aladár ismét nagyot és szépet produ
kálhasson a gazda«HÍgi életben.

British Dán ub lan Trád ing Corpora 
tion Limited céggel Ixmdonban uj ko 
rcskedehui részvénytársaság alakult száz
ezer font alaptőkével. A társaság célja a 
kiviteli és behozatali üzletnek kultiválása, 
ilyen üzleteknek finaucirozása. különös 
tekintettel a monardliia volt államaira, 
a Balkánra és a Keletre. Az igazgatóság 
tagjai lettek: Goldfrev Isanes (elnök), Co- 
lonel Simpson, Major Atlav, Krausz Si
mon.és Flcissig Sándor. A társaság ügyei
nek vezetésével Londonban Lázár Zoltán^ 
az AngolMagvar Bauk bécsi áruosztályá
nak eddigi igazgatója, Budapesten pedig 
Korodi Simon, az Angol-Magyar Bank 
igazgatója bízatott meg.

Az Óceán felemeli alaptőkéjét. Az 
Óceán Magyar Konzervgyár és Kereske
delmi Rt., a Mcreur ölt. váltóüzlet afli- 
Hált vállalata október 30-án tartandó ren
des közgvüJésén fólemcli alaptőkéjét, A 
társaság most teszi közzé ez év április 
30-án lezárt mérlegét, amely n 2 millió 
korona alaptőkével szemben 5'24.039 ko< 
róna tiszta nyereséget tüntet fel.

Az Uj Fabank tőkeemelése Ertesiiló- 
sünk szerint az Uj Fabank rövidesen fel
emeli az alaptőkéjét 00 millió koronáról 
120 millió koronára és ezzel kapcsolat
ban kibővíti igazgatóságát is-

Az Angol-Magyar Bank Részvény
társaság ma tartott rendkívül köz.u.vil
lése elhatározta a Magvar Földbirtokbank 
R.-T-nak az intézetbe válj hcolvaszlását, 
A beolvadó Földbirtokbank minden egyes 
részvénye vagy az Angol-Magvar Bank
nak egv daraJ) uj kibocsátású, 1920-ra 
osztalékjogosult részvényére cserélhető át, 
vagy pedig ezévi november 6-ig 1000 
korona készpénzre váltható be az Angol- 
Magyar Bank főpénztáránál.

Uj részvény a tőzsdén. Tőzsdei lúrelc 
szerint a Hazai bank legközelebb bevezet! 
n tőzsdére a Fővárosi sörfözö rt. részvé
nyeit, amelyek a magánforgalomban ntáe 
régóta szerepelnek. A részvények mostani 
árfolyama 3050 korona" körül vau.

A Hungária Biztosító érdekközössége 
a trieszti Adria Biztositó-Társutattal. 
A Hungária Általános Biztosító Részvény
társaság és a trieszti „Adriai Biztosiió 
Társulat" között érdekközösség létesült. 
A .Hungárk." önállósága teljcsségébcui 
megmarad, továbbá megmarad az Angol
Magvar Bank eddigi érdekelt.-.ége is. Á 
„Hungária" igazgat óságaira az „Achiai- 
és u „Fonciérc" vészéről dr. Frigyessy én 
Riiráry vezérigazgatók és Rcincr Mihály 
igazgató fognak belépni.

Az Unió szín ház üzem rt. részvényei. 
Az tinin sziíiiiázüzcini és szinliáré.pilő rL 
eddigi főrészvényesei el'tmtározták, hogy 
a részvényeket a budapesti tőzsdén beve
zettetik és részvvnvlrirtokaknák egy há« 
uyadát e.z érdeklődő közönség rendelke
zésére bocsátják. Annak darára, hogy aí 
aktivwmok a mai viszonyokhoz mérten 
mérsékelten értékeltettek . a részvényed 
tőzsdei bevezetési árfolyama jóval a» 
ilyen ulnpon megáltapitható irclérték alatt 
fognak maradni. A bevezetést a KeszU 
helyi és Társai betéti társaság hankcétf 
fogja eszközölni.

A Köszénbánya és Téglagyár-Társulat 
Pesten (Drasche) rendkívüli közgyűlést! 
4,000.000 koronát kitevő alaptők éjének 
5,000.000 koronára való felemelését eütan 
tárorta. Az uj részvények kibocsátási ár* 
folyama 1*200 korona » minden kileng 
részvény után egy uj részvény ajánltattk 
föl részvényeseknek.
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