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Tisza István emlékezete 
Ür.nepi ülés a Nemzeti Társas
körben é* a Protestáns Irodalma 

Társaságban
— »’ Hétfői Napló tudósitójától. —

Tisza István tragikus halála második 
évfordulóján, október 31-ikón kegyelet
tel áldoztak a halhatalan Államférfi 
emlékének barátai és tisztelői. A Ném
áé ti Társaskör fü teflon nagytermében 
exorongott téli ruhában a közönség. 

Az emlékünnepet délután 5 órakor 
'Beöthy Zsolt nyitotta meg rövid poéti- 
ikus beszéddel. Mi. az emlékbizottság, 
ynondotta, arra egyesültünk, hogy ’l'isaa 
István kultuszának terjesztésével elér- 
•jük, hogy minden magyar szív vissz
hangozza az ő igéjét, a bölcs, az áldozat- 
kész. a bátor, az önzetlen hazaszeretet 
igéiét Tisza István dicső példáját kö
zvetve boldogtalan nemzetünk feltámadá
sát szolgáljuk.

Az éljenzés elhangoztával Rákosi Jenő 
mondotta el emlék beszédét.

Emelkedett szellemben, megragadó for
dulatokkal ékes beszédben fejtegette 
Tisza István nagyságát. Nyíltan ki kell 
mondani és hirdetni kell, hogy ebben 
ímg országban elsőbb fel kell támadnia 
Twza István szellemének és jellemének, 
hogy feltámadhasson az ország. Aztán 
beszélt a mélységes fájdalomról, amely : 
a nagy államférfi meggy, lkoláea hirére 
átjárta a jó magyarok lelkét. Nem az 
a rettenetes nekem, ezólt. hogy megöl- 
lék őt, hanem, hogy hotgj-an ölték meg. 
de még ennél is bórazsztóbb, hogy meg
ölhették. Ezt csak az elemeire rothasz
tott közszellem mellett lehetett elkö
vetni. A mi dolgunk féltéin aMitaui azt a 
szellemet, amelyet Tiszta István szemé
lyében éltettek láb alól és eszel feltá
masztani halottaiból Ma-gyarorczágot.

Percekig zúgott az éljen és ta]>« a 
kosTíorus iró beszéde után, mire Ilo- 
ránszky Lajos Tisza István életirója állt 
föl és készülő munkájából olvasott föl 
egy érdekes fejezetet. Tisza és a világ
háború cmen vázolta Tisza István ve
zető szerepét háborús küzdelmeink során, 
amikor még a hadvezetésig. is kényte
len volt érezni v-askeze nyomását. Itt el
mondotta. hogy Tisza a legélesebben el
lenezte a szigorított buvárhajóharcot, mert 
előre látta Amerika beavatkozását, de 
•Vilmos császár ellenkezésén és az ellene 
megindult intrikákon éllásiogluiá-feáv al 
egyedül maradt. Bővon foglalkozott az- 
«án Horánszk.v Tisza Isi án és Ferenc 
József viszonyával. Ha Ferenc József 
élötben marad. Tiszta bukása nem k.övöt- 
keaik be. Károly király azenbnn 
volt bizalommal iránta, w. intrikák 
győztek. (

A felolvasás utolsó szavai a két nagy 
szívű nőnek szóltak, idők as utolsó 
óráig Tism Irtván mellett maradtak és 
védeni igyekeztek őt az orgyilkosok 
ollea.

Az emlékünnep Beöthy %salt záró
szavaival fejeződött be. A T’szn emlék
bizottság egy nagyobb ki'rldöttwége hol
napután Gesztre utazik, hogy a temetés 
második évfordulóján koszorút, tegyon 
Tisza sírján

A Pmterflbw Irodalmi TÁ»a»4« «. 
rnftgi'nppölte Tisza István om’vkvt. Az 
ünXéV evangélikus iskolák d.is» 
termében folyt le egyúttal a reformá
ció megszölehé'sénric emlékezetére. Petra 
Hlok nüwök mwiritó Marni utón Bal
bei Aladár 1-wrf.W. 6* tfan.itatott kh 
min* waos.úi Twr* fctvlnbiu. ha <-r8« 
prolartán, 4r«t«u «nlior m h» 
a»CTOTn»l. Amtin V»«l* Gyula 
ídvasía fal Tno& István emlékére irt köl- 
taményeit. majd Pékár Gyula tartotta 
meg hatalmas lendületűi •mhíkozését, 
taneiybn rngkopó közaotlenaéggel. drá
mai erővel ina le KArol.viéik első tér- 

[Scsrlalását. majd mk ő szomorú látogatá
suk a Hannina-uii házban november el- 
Qfob tar Meri be

És most felnézek az égre, aho-va ő 
annyit nézett fel. istenfélő. hivő látnoki 
szemmel. a szürke, komor égre, mely 
oly borús, mint hazám jövője. En is lá
tónak érzem magam e percben, látom, 
hogy miként a Göthe tragédia végén a 
Faust halhataltan részét is angyalok a 
szent korona angyalai viszik fel mint 
nemzeti klenodiumot a magasba. Viszik, 
mint a nemzet örokkéélő lelkiismeretét s

Halálos ítélet
a kommunista-összeesküvők ügyében

— A Hétfői Napló tudósítójától —

A budaipertí büntetölörvényszék, I 
mint rögtöni félő bíróság dr. Korpády 
Zoltán táJblabiró elnöklésévcl három
napi főtárgyalás után vasárnap délben 
hirdette ki a kommunista összeeskü
vők második csoportjának bünü-gyé- 
Jxrn a slaláriőlis bíróság ítéletét. Dr. 
Bálint Ernő kir. főügy észlhelyet-tes, 
mint ismeretes, hat vádlottal szemben 
tartotta fenn n vádat.

A rögtönitélő bíróság . valóménnyi i 
vádlottal bűnösnek mondotta -ki a lá
zadásra való szövetkezés bűntettében !

Zovsraús o torsi poladrmKter temetésénél 
Corkban munka szünetel

Bécs, november 1. I
A Neues Wiener Tagblatt jelenti | ledoblak. A gyászolók nem akarták a 

Londonból: Áz elhunyt corki polgár- i hoűllcstet Corkig hajón kisémi. Cork 
mester holttértől Dublinbe szállították. ' városa gyászt öltött. Minden munka 
Közben a kormány rendszabályai. szünetel és a; összes templomokban a 
injait a gyászolók és a rendőrség kö- . halottért miséket tartanak. Az utcákon 
zött össeii'közösek voltak. Az elhunyt- ! nagy lötnieg járkál a sinnfemek egyen- i 
nak egy nővérét, még egy asszonyt és i ruhájában. Kinkslownb.vn minden 
egy férfit a dulakodásban kocsijukról > munka szünetel

Kisgazdák 
a földbirtok-reform.*javaslat elten

Ji héten kezdődik a vita

— Á Hétfői Napló tudósítójától. —

A héten, velősei níi lég már a esd’ > el, hogy nem az ösiség jogán való nagy 
lör öki ülésen, megkezdődik u föld- , birtokol keN kímélni' hanem azt, iun<- 
birlokroform tárgyalása. A javaslat bi-■ lyel legintenzívebben, legbelterjeseb- 
zollsági lárgyatósán ugyan rész veit a I ben müveinek és rgy amelynek lég- 
nemzetgyűlés mintegy háromnegyed- nagyobb használ látja az ország. Nin- 
rősze, mégis késég'k ívül meg fog tör-j csenek megelégedve azzal sem. hogy al 
tenni, hogy egymásii érik majd a lel- í kisgazdák birtoka csak tíz (holdig égé- j 
s-zólalások és minden felszólalásnak j szelhető ki. Vannak még más kívánsá- i 
lesz külön kívánsága, módosítása. Aj gok is és különösen a részletes vita\ 
vita egészen bonyolultnak ígérkezik- ígérkezik nagyon terjedelmesnek. 
annál is inkább, mert a foglalkozásuk A nyolc órás übtaek, amelyeket a
szerint is kiisgazda-k pviselök közül , javaslat tárgyalásánál be akarniuk í 
a legtöbben nem tartják a javaslatot' hozni- ezúttal nem fognak tfzzal n ha- | 
elég radikálisnál: és csak a minimum- lássál iámi. amelyet eddig minden 
nak amelylyol megelégednének, azt a alkalommal mutatlak, tudniillik, hogy 
jvaslatot tekintik, amelyet annak ide- ozonrKal denék-ban szakadt a vita. A 
jén Horthy Miklós kormányzó ktvásr < . csizmás" képviselők kitartóak ás dél- 
ságára nagyatádi StQbó István kévzi- után és este is ehnon-djálk a mondó
iéit. Van a kisgazdáknak egy egészen kétalmi.
szélrti szárnya, amely mintegy 20—25 Ha a javaslat támvoiása einvulik.
tagból áll és amely a föhllbir tok reform ami valószínű. 10-ike vtánra is. okkor1 
tárgyalásánál esetleg a pártból való mea fogiák szakítani és a békeszerző- 
kiválúsig is e! akar menni. Ez a szárny dés railftkátásál Intézik d. A rafiflká 
azt mondja, hogy a javaslat föltűnően ellen való tiltakozást különben 
kedvez a nagybirtokok ama részének, megindította a főváros csütörtöki ha
mu cl y mágnások kezében van és így i tározate, amelyet most Sopron város 
mint családi birtok szerepel. Ezek a és Ntaroslordamegve menekült kösön- 
kisgazdák azt *z álláspontot foglalják1 statawk tiHokocám bös-eéett.

felettünk őrködő Turulmadárnak adják 
oda. A szent madár megragadja és kar
mai közt villám lesz Tisza szelleme, 
villám, mely védjem és óvjon minket, 
nemcsak mások, hanem magunk ellen 
is . . . Zugó éljenzés követte a költői 
emelkedettségü megemlékezést, mire be
fejezésül Morvay Győző felolvasta 
..Luther kalapácsa" cimü költeményét.

és ezért Kókay Sándort kötél általi ha- ' 
Iáira, Kókay Bélát életfogytig tarló , 
fegyházra, Rasztolovics István és Sfő-’ 
ger Ede vádlottakat ' fejenkint 15—15 
évi fegyházra, Stich/ni Antal és Bú
vár y Dezsőt fejenkint 10—10 évi fegy
házra ítélte el.

Az ítélet kihirdetésekor nyomban ; 
jogerőssé váll. A halálraítélt vádlott : 
kegyelemért folyamodott, mire a rög- ; 
tön ítélő bíróság kegyelmi tanács-csá i 
alakult át és az iratokat a kormány-j 
sóhoz t erjeszt ették fel.

Államosítják 
a munkásblztosltát 
Keresztényszocialisiák és Ébredő 
Magyarok együttes nagygyűlése 
A miniszterelnök az ország újjá
építéséről és a magyar munkás- 

ságról
— zt Hétfői Napló tudósitójától —

Vasárnap délelőtt a kere.sztényszr»- 
cialisták és Ébredő MAgyarok Egyesü
lete nagygyűlést tartóink a Vigadóban, 
melynek fő programmszáma a Mun 
kásbizlositó álamosilásának kérdése 
volt. A gyűlésien Telcky Pál minisz
terelnök, Bcnárd Ágost dr. népjóléti 
miniszter, Szabó József nemzetgyűlési 
képviselők vettek részt.

Az első felszólaló Benárd Ágost dr. 
népjóléti miniszter volt, aki bejelen
tene, hogy mindazok a hirszlelések, 
melyek a munkásbiztositó pénztár ál
lamosításának elodázását célozzák, 
lágből kapott koholmányok.

Az államosítás a legrövidebb időn 
belől megtörténik

annál is inkálbb, mert a munkásbizlo- 
siló intézményéi a szocialislapárt. po
litikai érdemek jutalmazására hasz
nálta fel. Nem szívesen tárgyal a szo
cialistákkal. meri az ország minden 
baját nekik túlajdonilja, — mégis 
ériníkézésbe lépne velük, ha abból a 
nemzetre haszon háramolnéik.

Horváth Károly az ÉME igazgatója 
tolmácsolta az egyesület üzenetét.

Ezután Homonnay Tivadar nemzet
gyűlési képviselő ismertet e a mun- 
kásbizlosilónál eddig uralkodóit álla
potokat és hangsúlyozta az államosítás 
szükségességét.

Teleky Pál miniszterelnök emelke
dett most szólásra és kijelentene, hogy 
a munkúsbizlosilásró'i szóló törvény 
félretétaléről szóló hírek a valóságn-aik 
meg nem felelnek. Majd az ország 
ujjáépilésérlő szólott:

— Építeni lasubb, nehezebb, komo
lyabb, felelősség lel jesebb. de szí bb 
dolog, mint rombolni. Először a romo
kat kell el lak ári la mink, hogy azután 
meghozzuk azokat a törvényeket, ame
lyek biztosítják a keresztény és nem
zeti gondolkozásai magyarságnak a 
sajá' maga fölött való uralmat. Ezt 
incidenfaliter nem lehet megcsinálni. 
Az első kötelesség nem politizálni, ha 
nem dolgozni és építeni.

— Ehhez szükség van arra, hogy a 
mayar emberek találják meg egymást, 
hogy ne lásanak itt

egyen emberek a munkásságban 
egy olyan elemet, amely szemben 

ál! a nemzet más elemeivel.

Ez ellen a legba tározót talpban til
takozom. Ha mint egységes nemzet 
összefogunk, akkor él fogjuk érni az 
ország felvirágzását és minden ma- 
gv«T ember boldogulását.

Lenkei Lehel fetszAlatása irtán Szabó 
József nemzetgyűlési képviselő éles 
sTwvaklkal bírálta a kormány és nem- 
zeigyülés szociális tevékenységét, ami 
a keresrtényszoetaüslákm nem elégíti 
ki. Határozató javaslatot nvujt be a 
munkaügyi niinistzerHim felálílásár’ól. 
A határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadták, mrre az elnök záróaxvai 
mán a najygytthi ,4get árt
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A Rözsnztífísőgl egyetem 
megnyitása

A körmi.-»ysó, a miniszterelnök 
és a ck xftit beszéde

A Magyar Tudományegyetem közgaz* 
dasági fakultása vasárnap tartotta meg
nyitó ünnepélyét a Tudományos Akadé
mia dísztermében. Az ünnepélyen meg
jelentek a kormány tagjai, Schioppa pá* 
pai nuncius, a spanyol követ, a főváros 
részéről Sallay tanácsnok, az egyetem 
képviselői, n tudoanányakadémia részéröl 
Berzevlczy Albert elnök és Kolarich 
Gusztáv dr. főtitkár.

Pontban 10 órakor érkezett a kornnánv- 
zó, aki ifj. Erődg-Harrach Béla és Czetl- 
Icr Jenő tanárok fogadtak.

Horthy Miklós kormányzó nyitotta meg 
az ünnepélyt és beszédében többek kő* 
ícött ezeket mondotta:

-r- Jelentős lépés ez azon a nehéz és 
küzdelmes utol), amely előttünk áll, hogy 
szegény, sokat szenvedett hazánkat a 
súlyos megpróbáltatások után ismét fel
virágoztassuk és szebb és boldogabb jövő 
felé vezessük. Arra kell törekednünk, 
hogy újra visszaállítsuk és még sokkal 
nagyobbá, erősebbé tegyük a magyar 
tudás, a magyar kultúra és a magyar 
közgazdaság fölényét Európa Keletén. 
Ehhez azonban az egész magyar közgaz
dasági élet újjáépítésére, ujjáalkotására 
van szükség. *

A kormányzó nagy tetszéssel fogadott 
szavai után Bernéit István dékán tartotta 
meg megnyitó beszédét, melyben vázolta 
a kar megalpitásának történetét. Rámuta* 
tott arra, hogy úgy az- Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület, valamint a Gazda* 
szövetség kebelében már évtizedekkel ez
előtt tanácskozások folytak a mezőgaz
dasági főiskola létesítése iránt- Vázolja a 
magyar közgazdaság helyzetét a múlt 
század végén, a földmivclő rétegek pusz
tulását. Az ország legrégibb, legkiterjed
tebb és úgy gazdaságilag, valamint politi* 
kai tekintetben legfigyelemreméltóbb fog
lalkozási ága sok tekintetben elpusztult. 
A középosztály megsemmisült, mindenki 
az fítlam segítségéhez fordult, az állaim 
pedig függött azoktól, akiktől a kölcsö- 
neit szedte. A magyar közéletben ' határo* 
zottan antiagrárhis és a józan szociál
politikával ellenkező áraim-lat uralkodott. 
Ápponyi Albert grófot ama bizonyos szo
cialista olajcsöppért majdnem megkövez* 
ték. Maga Tisza István gróf, ámbár be
látta azi It szóbanforgó kérdések fontossá
gát, sohasem volt hajlandó ereje javát 
ezekre a célokra fordítaná. A régi politi* 
kával szakítani kell. A kormány érezte 
ezt, amikor az uj kart megiükitotla.

A dekán megnyitó szavai után gróf 
Teleki Pál miniszterelnök emelkedett szó
lásra. A mai nehéz pillanatokban, — mon* 
dotta — midőn egy elviselhetetlen súlyú 
békeszerződés sulyosodik bénitólag mun* 
kaképcsjégünkrc, amidőn az ország, a 
nemzet helyzetét léptenniycmon önfiai 
rontják türelmetlenséggel, blznlmatlanko* 
dóssal, pártoskodással, jól esik álérezfhetni 
azt az életerőt, amely mindezek dacára 
mégis lüktet o nemzetben.

Sem a háború, som az őszi rózsáik 
hamis forradalma, sem a közgazdaságunk 
kai alapjaiban támadó vörös uralom s 
az azt kifosztó idegen megszállás nem 
■tudták megakadályozni h közgazdasági 
egyetemi fakultás létrejöttél. Méltó büsz
keséggel tekinthetnek arra hogv c nehéz 
időkben megvalósították ezt az alkotást,* 
mindazok, akik e munkálván .•észiivettek. 
•Nagyrészük volt a munkában Rubtnek és 
llallcr minisztertársaimnak is. Rég ta
pasztaljuk, hogy közgazdaságunk idegen 
osztrák mankón jár, alig képes ittfott be* 
lekapcsolódni a világgazdaságba. Nincsen 
elegendő közgazdaságilag képzelt embe
rünk- Jogásznép vagyunk. A magyar köt 
géposztály csak az államszolgálat felé tö
rekszik. De nz állam szol gálát, u közigaz
gatás is nélkülözte és nélkülözi Így az oly 
szükséges közgazdasági ismereteket, ámít 
a Közgazdasági Egyetemen lelhet mostan* 
tói kezdve elsajátítani.

Berzevlczy Albert ezután az Akadémia 
nevében üdvözölte nz uj fakultást. Da
rányi Ignác, a magyar gazdaközönség és 
ti magyar mezőgazdaság nevében kívánt 
szerencsét az uj egyetem működéséhez 
Chorln Ferenc, a magyar ipar üdvözletét
tolmácsolta és Heinrieh Ferenc a magyar 
kereskedelem képviseleté-ben szólalt tel.

Végül Bernát István dékán meleg sza* 
vakkal köszöntötte a külföldi vendégeket, 
majd köszönetét mondva Berzevlczy Al- 
bérinek az. akadémia szives vendéglátás 
síért, a megnyitó-ünnepélyt bezírln.

Az orosz szovjet végvonaglása
A kormány beismeri az ellene Irányuló mozgalom veszedelmét — 
Tizenegy kormányzóságban a parasztok ffo lázadtak — Bomlik a 
szovjet-hadsereg — Harmincegy katonatisztet ÓsoaeeskUvusért 
kivégeztek — Már csak 400.000 katonája van aArftrés hadseregnek

Bécs, november í.
(A MTl.'magánjelentése.) .Az egyik rigai újság uicgtHuhaló forrásból azt 

az értesülést kapta, hogy a szórje!kormány hadserege ma már legfeljebb 
négyszázezer ember. A vörös hadsereg fegyelmezetlensége tkom, hogy a szov- 
jetkoranAnynak igazán -van miért reszketnie. A Pravda egyik cikkéből kitű
nik, hogy a kommunista vezetőség kö rében hasonló bomlási folyamat van, 
mint a hadseregben. A bolsevista lapok többé nem titkolják, hogy a szovjet- 
kormány elleni mozgalom veszedelmes arányokat öltött.

Prága, november 1.
A Prágában tartózkodó Kerejuwü a 

Wiener Kurier munkatársa előtt a kö
vetkezőkben nyilatkozott az oroszországi 
állapotokról: A bolsevik iekkel szemben 
elfoglalt álláspontom átalánosAii isme
retes. Elítélem és fhegyetein a vörös ter
ror uralmát, mint ahogyan minden tér- j 
romák elleneégo vagyok. Oroszország I 
hároméves ezenvedéee megmutatta, hogy I

Bécs, november 1.
(A MTI. magánj elöntése.) Kópén húgából jelentik: Moszkvai távirat 

szerint »r. ottani hangulat az ostrom alapot kihirdetése és az újabb mozgó
sítási intézkedések miatt rendkívül izgatott. Az élelmezési biztos közölte, 
hogy tizenegy kormányzóságban a pa rasztok fellázadtak a gabona rekvtrá- 

lás miatt. A frontról érkező hírek a heves ellenséges támadásokról még 
fokozták a nép izgatottságát. Sok embert elfogtak, úgy hogy a fogházak túl 
vannak zsúfolva. Az olfogot’ak között vai| Brussilov tábornok is.

Bécs, november 1.
(A MTI. magán jelentése.) A Prav da közlése szerint Omsktban össezeskü- 

vesnek jöttek nyomára és 31 katona lisztet kivégeztek. A legfőbb bolseviki- 
elenes agigátor, Cseraov, .aki beutazza az országot és szítja a szovjetkor
mány elleni hangulatot. Családjai a bolsevisták túszul elfogták.

Konstantin királysága elötárken
Pál herceg atyját tartja illetékesnek a görög trónra

A görög kirúl$ halálitval a görög 
belpolitikai kérdésekben újabb nehéz
ségek állottak elő és fontos és messze- 
kibató eseményeik várhatók a külügyi 
politikában is.

Pál görög hencegj a svájci távirati 
ügynökség utján közli, hogy nem 
osztja a jelenlegi görög kormánynak 
azt az álláspontját, ' hogy 5 hivatott a 
trón elfoglalására, mert a trón a Hö
rög alkotmány szerint atyját Kon
stantint, vagy pedig bátyját Györgyöt 
Hleti meg. A trónt csak akkor foglalná 
el, ha a görög nép úgy határozna, 
hogy nem kivan ja Konstantin király 
visszatérését és György herceg trón
örökös lemondana a trónról,

A görög íliinilyi család tagjai és po
litikai híveik vezetői közölt Lucern- 
ben tárgyalások folynak. A Temps 
szerint Konstantin exkirály, úgy lát
szik egyáltalában nem hajlandó le
mondani, sem pedig megengedni. hogy 
fia, Pál, a trónra lépjen.

Mayf államtitkár és We sshircliner 
oi osrtráh—magyar hözclmtásröl

Bécs, október 31.
A lapok közlök Maijr dr. áltamtiikár- 

nak nyilatkozatát, íunelyben értekéi 
mondja:

Az Ausztria és Magyarors'iág kö
zötti viszony a: összeomlás óta nem 
mindig volt súrlódástól mentes, mert a 
szomszédok közöli szükséges objek
tív megítélés helyett innen is lulnan is 
politikai momentumok K<>tA20tlak közre. 
Pedig éppen ebben a viszonytalban 
kizáróan célszerűségi szempontok le
hetnek irányadóik és ha megint erre az 
útra térünk, nem kétséges, hogy a Ma 
gyarországgal való gazdasági s politi-1 
kai vonatkozások hamarosan olyan 
barátságos színezetűek lesznek, mint 
Ausztria viszonya a többi szomszédos 
állammal.

A Wiener Sonn* und Montagsteituny 
tudóéi lója Budapesten Welsskirchner 
dr.-ral folytatott beszélgetést, aki (jgye, 
bek köri igy nyltetkozott: Kétség1 elem, 
hogy Magyarorozágc* AutoirMhozv

a bolflevizttius nem egyéb, mint a tarror 
határtalan uralma. Mez vazyok győ
ződve. hogy

az orosz szovjetet rövidesen 
mez fogja dönteni az egész nép 

egyöntetű akarata.
•Attól nem kell félni, hogy a bolaeviz- 

must a reakció uralma fogja felváltani, 
mert az orosz parasztot nem lehet többé 
u reakció számára megnyerni.

Páris, október 31.
A Temps beszélgetést közöl, amelyet 

luzerni levelezője folytatott dr. 
I Slreittal, Konstantin volt görög király 
j egyik miniszterével, aki a trónfosztás
tól kezdve mindig a volt uralkodó mel
lett maradt. Dr. Síréit kifejtette, hogy 
a királyi család semmiféle hivaalos, 
vagy félhivatalos közlést nem kapott 
a trónutódlás kérdésében. Nem is nyi
lai kozih a tik. Pál herceg trónralépésc- 
ről, mivel a Venízelos által támasztott 
feltételek ismeretlenek és mivel Kon
stantin király lemondása a trónról le
hetetlen. Pál herceg nem fogadhat el 
oly kikötést, amely atyjának elítélését 
jelentené. Konstantin király meg van 
győződve arról, hogy eljön az idő, 
amikor a nép visszbivja őt Görögor
szágba. A királyi család nem gondol 
összeesküvésre, teljes visszavonultság- 
ban és a legmélyebb gyászban él. 
Konstantin király vár és várakozása 
nem lesz hiábavaló.

való gazdasági közeledést kívánnak. 
Ügy vélem, hogv az egykori mon
archia két állama közt a kereske- 
lem szabadsága ismét helyreáll és 
mindenekelőtt az útlevél bonyodalma
kat és vizsgálatokat, amelyek most 
minden ittast megbosszanalanak, meg
szüntetik. Ez év végén lejár az Ausz
tria és Magyarország közt fönnálló 
kompenzációs szerződés. Esetleges 
megujitósára irányuló tárgyalásoknak 
természetszerűleg november elseje 
után kell megindulniok. Ebből az al
kalomból tárgyalni lehet a kereske
delmi forgalom és a vámkezelés, sl)b. 
kérdéseinek teljes komplexumát, hogy 
mindkét fél gazdasági érdekei szem
pontjából kedvező megúllüipodás jöjjön 
létre. Azt az impressziót szereztem, 
hogy a gazdaságii életben szereplő soe- 
dizélyhógc’k negyobb része, de különösen 
a mezögőazdaíég képviselői, javasla
taimmal szemben- kedvező hajlandósá
got mulatnak.

NEMZETI R0YAL ORFEUM
I VII., Erzáébet-könit 31. Telefon: JóMef 111-08 
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A njozlsok memoranduma 
a miniszterek előtt

(A Hétfőt Napló tudósítójától.) A ma
gyar mozisok drelmeiket memorandum
ban foglalták össz® és a Magyar Mozgó
képszínházak Országos Szövetsége ezt a 
memorandumot most átnyújtotta báró 
Szterényl Józsefnek, Szávay Gyula ka
marai titkárnak és Ferdinándy Gyula bel* 
ügyminiszternek. A szövetség vezetősége 
dr. Szabó Ödön elnök. Ungerleider Mór 
alelnök és Lenkei Zsigmond főtitkár ad
ták át a memorandumot mind a három 
helyen.

A memorandum átadásaikor a mozisok 
vázolták a filmnek mai helyzetét a bel
ügyminiszter rendeletével kapcsolatban. 
A rendelet szerint a magyarországi film
ipar bizonytalan jövő elé néz, mert 
a rendelet súlyosan érinti. Szterényi ál- 
o.vasta a memorandumot és megígérte 
támogatását a magyar mozisoknak.' Egy
ben arra kérte a szakma képviselőit, 
hogy a memorandumot egészítsék ki pon. 
tos statisztikai adatokkal. Főleg azt mu
lassák ki, hogy mennyi magyar töke és 
mennyi idegen tőke van képviselve a 
filmiparban és mennyi pénzt fektettek 
bele a magyar mozisok vállalataikba. 
Szávát] Gyula kijelentette, hogv ér
dekükben a budapesti kereskedő ml és 
iparkamara rendkívüli közgyűlést hiú 
egybe. Éren 1 héten Rubinek és nagy
atádi Szabó minisztereknek is átnyújtják 
a memorandumot.

A mozisok memoranduma mellett nem 
lehet csak úgy egyszerűen napirendre 
térni. Kulturális szempontból nagyon fon
tos, hogy a napróbhapra fejlődő magyar 
filmművészet ne szenvedjen hátrányokat 
és az clőbhrejulásnak ne legyenek aka
dályai. Közgazdasági életünkben pedig 
egyenesen döntő fontosságú, hogy ez az 
eleven iparág, amelv ezreknek és ezrek
nek ad exisztenciút és hanyatlása a köz
gazdaságra mindenképpen csak káros le* 
hét — tovább éljen. Egész bizonyos, 
hogy az illetékesek, akik hivatva vannak 
a mozisok ügyében dönteni: komoly meg
fontolás tárgyává teszik majd a memo
randumot és a mozisok jogos sérelmeit 
orvosolni fogják.

Az osztrák választások 
véásö eredménye

Bécs, november 1.
Anünt a lapok jelentik, a választási ha* 

lóságok központja ma hozott határozatá
val a maradványszavnzatok után járó ti
zenöt mandátum közül a nagjfti&net nép* 
pártnak hét, a szociáldemokrata pártnak 
négy, a keresztényszocialista pártnak há
rom és a német-osztrák pnrasrtpárttiak 
egy mandátumot Ítélt oda. Az uj ország* 
gyűlés tehát pártok szerint a következő
képp oszlik meg: 52 keresztényszjcialista, 
G6 szociáldemokrata, 20 nagynéniét, 6 
paraszlpárti és 1 polgári munkapárti.

NEU Mtt

valamnt 
és Béla, 
sógornői 
jelentik 

nevében,

özv. Neu Mérné, szül. Mayor 
Aranka és fia. János, 
testvérei: Jenny, Stmu 
úgyszintén sógorai és 
mélységes fájdalommal 
az egész rokonság 
hogv jó férje, a legjobb apa. 
hűséges testvér, szerető rokon, 
nemeslelkii emberbarát;

október 31-én, délután 3 órakor, 
hosszas szenvedés után, 43 éves 
korában meghalt.

A megboldogult hült tetemei 
november 2-án. kedden délután 
3 róakor a farkasréti izr. te
mető halottasházából fognak 
örök nyugalomra helyeztetni.

Jóság és szoretet vezérelték 
földi utjain.

Az Örökkévaló áldása lengjen 
porai feleti

Selyem ts horgolt nvaKKendők 
nadrigtertSh,férfi dlvatciKKeK 

íllisoa, gasdaf vMauaMkbaa, jutányos áron

Nyahhendőház
Mgtulajdanoa; László Andor. TV., KlgyA-a. * 
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HÍREK
— A tábori püspökség uj fb'tcm- 

iloma. Lélekemelő ünnepség színhelye 
colt hétfőn délelőtt a budavári hely
őrségi templom; Zadraivecz István tá
bori püspök Mindiszenteík napján fel- 
avulta a tábori püspökség főtemplo
mává. Az ünnepélyes aktusnál Horthy 
Miklós kormányzó- is megjelent A 
Inteplom előtt a Prónay-zászlóalj és a 
szegedi vadászzászlőalj diszszázadai 
ülőt lak sorfalat, bent a templomban 
pedig az összes budapesti katonai ala
kulatok, a honvédelmi minisztérium 
ősszel osztályainak tiszti kiküldöttei, 
a tábori lelkészi kar teljes számban ős 
számos más egyesület képviselői fog
laltak helyet. Pontban 9 órakor fel- 
barsant a diszjel és bevonult a tem
plomba Horthy Miklós kormányzó, 
kísértében Zadravecz István tábori 
püspök, Berzevfczy Béla vezérkari fő
nök, Dani Béla altábornagy, körletpa- 
ranesnok. A m. kir. összekötő csapa
tot Károlyi Gyula alezredes képviselte. 
Zadravecz Istt'án tábori püspök fé
nyes papi segédlettel ünnepélyes szent
misét pontifikáit, melynek végeztéivel 
hatalmas felavató szentbeszédet mon
dott.

— Segítsünk a vaggonlakókon. A 
keresztény nőj tábor vezetősége üze
netei küld a tábornak, Budapest min
den lakosának, egész Csonk®-Magyar
országnak. November 15-én készül el 
az Cllői-ulon számukra tízezer lakás. 
Addig azonban tizenhárom csikorgó 
liidog éjszakán keresztül megfagy a 
vaggonlakó gyermek s tönkremegy a 
meglelt ember. Fblkér tehát minden 
érző ativü magyar embert, liogy erre 
• pár napra vegyen magúihoz egy-egy 
vaggonlakól, hogy megmentse őket az 
ország munkás társadalmának. Választ 
haladéktalanul kér az üzenoles: Orszá
gos menekültügyi hivatal VI.. líötvös- 
htca 11-b. Telefon 83—74.

— A Területvédő Liga Rákóoziü ti
rí epe. Vasárnap délelőtt a Középponti 
Katholikus Kör nagytermében ünnepelte 
meg a TEVÉL II. Rákóczi Ferenc holt
teste hazahozatalának évfordulóját. A 
kecyeletes ünnepélyt a Himnusz vezette 
be. Utána dr. Ajtay József a Liga ügy
vezető alclnöke mondott megnyitó besaé- 
det. majd Puszta? Jenő irredenta éneke 
után dr. Karafiáth 'Jenő tartott ünnepi 
beszédet.

Gyásziiunepély Kossuth cs 
Batthyány sírjánál. A Függetlenségi 
és 48-as párt nagy küldöttsége ke
reste fel november 1-én a Kerepesi- 
tili temetőben Kossuth Lajos sírját, 
ahol a párt ünnepi szónoka, dr. Szap
panos Gerö helyezte el a mauzóleumra 
3 nagy babérkoszorút, majd Batthyány 
Lajos gróf sírjához zarándokoltak, 
hói az ünnepi szónoklatot Lombos 
Alfréd evangélikus lelkész mondta.

— A francia köztársaság ötvenéves 
jubileuma. Páriában november 11-én 
ülik meg a köztársaság fennállásának 
ötvenedik évfordulóját. A Panteonban 
óriási karáíalkot emelnek, amelyon el
helyezik a Gambetta szivét rejtő urnát. 
A középhajóban állítják fel a nemzeti 
egyetértés szobrát. Sigare szobrász
művész alkotását’. A vároeháea elé ko
rül Morcáore szobrász Glória Victis 
cimü müvének hatalmas méretű mása. 
Jdesereglenok majd a nagy politikai és 
társadalmi egyesületek, a harmadik 
köztársaság nagy férfiúinak. mint Jttles 
Ferrynek, Viktor Hugónak, Pasteur
nek. J auráénak neveit viselő zászlók* 
kaL

— Farkas Ernőd meghalt. A régi 
mHgtrók ritkuló gárdájából megint ki
dőlt egy wávben-lélekben nemes, tche!‘ 
ségben a legjobbak közül való kolle
gánk: Farkas Ernőd 55 éves korában. 
A fludopesf szerkesztősé,g>5nek kötelé
kében dolgozott csaknem 30 esztendőn 
keresőül, majd a Kis Újságnál. de a 
fárasztó, idegölő napimunkn mellett is 

ibámuKos Morgslommal értékes mű- 
RrdŐje volt • történeti és eaéplrom

lómnak. Különösen Damjanich tábor
nok hős alakja lelkesítette és srinte 
fanatikus rajongással őrizte meg az 
utókor számára a dicső vérlanu életé
nek mindaddig ismeretlen részleteit. A 
magyarság lángoló szeretőiével mélyedt 
el a 48—-40-iki szabadságharcban és 
több regényben dolgozta föl a legmeg- 
ragadóbb fejezeteket, gazdagítva kör
ben az ifjúsági irodalmat js. Újságíró 
társai közt ritka népszerűség vette kö* 
rítt és mindönki gyönyörködött ,-Mődi 
bácsi" elpusztitha''atlan jókedvében. 
Szombaton délután a Damjanich- 
uIcába ment látogatóba. Ott az utcán 
hirtelen összeesett; a mentők bevitték 
a Rókus-kórházba, ahol hétfőn reggel 
csöndes haláltusa után kiszenvedett. 
Megölte a szive, amely annyi szép és 
nemes gondolatát és tervet kelttette 
életre.

—A reformáció évfordulójának ünnepe. 
A kolozsvári református kotlerium volt 
tanárai és tanítványai október 31-én, a 
reformáció ünnepnap ián délelőtt J£12 
órakor a Lónyav-utcai református főgim
názium dísztermében ünnepi összejövetelt 
tartottak, amelyen n-agy számban vettek 
részt az intézetnek Erdélvből menekült 
tanárai és tanítványai is. Az ünnepséget 
a főgimnázium igazgatójának üdvözlő 
szavai vezették be. maid Csűrös István 
ref. lelkész mondott szén imát. Ezután 
Hegedűs István volt kolozsvári egyetemi 
tanár, Imre Sándor A Ham titkár és Szabó 
Dezső beszéltek, maid az ünnep a Himnusz 
eléneklésével ért véget.

— Az angol bányászok november 
4-én újra dolgoznak. Bécsböl jelen
tik: A Dér Montay jelenti Londoniból: 
Az angol bányászok ttrlnvomó több
sége kész (Afogadni a kormánnyal kö
tött megállapodást (két shillinges bér
emelés és a termelés fokozása) ami
vel a sztrájk véget ért. Az üzemel no
vember 4-én ismét megkezdik.

— Take Jonescu Varsóba utazik. 
Take Jonescu a cseh sajt/) képviselői 
előtt a lobbi közt így nyilatkozott: Nagy 
nyugati szövetségeseinkkel egyetértve « 
béke fenntartása érdekében akarunk dót: 
gozni. Prágából Varsóba utazom, ahol a 
barátságnak és az őszinteségnek ugyan* 
ilyen nyelőén fogok beszélni. Ezután 
visszatérek Bukarestbe, ah onnan még 
Belgrádba és Athénbe szándékozom 
utazni.

— Dr. GyŐrffy Gyula meghalt Né
hány napi kínos betegség után meg
halt Budapesten csikcsatószegi és 
szentimrei dr. Györffy Gyula, aki 30 
éven át országgyűlési képviselő volt, 
Csik vármegye törvényhatósági tagja, 
a Székely Nemzeti Párt elnöke, az 
erdélyi katholikus státus volt elnöke, 
a budapesti Ügyvédi Kamara volt el* 
nökr* E hó 2-án délután 4 órakor 
temetik a farkasréti temető halottas
házából.

— Requiem a csehek által meggyil
kolt tót áldozatokért. A tót kormányzó
tanács a Poroszkán, Sárváron. Léván, 
Zsolnán ét N ám észtén a cseh légioná
riusok fegyverétől eleeett testvérei lel
kiüdvért folyó hó 3-án délelőtt VslO 
órakor a szent Ferenorendiek templo
mában ünnepélyes gyásziston túszt ölet ct 
tart, amelyen dr. Kmoekó Mihály egye- 
térni tanár, a tót kormányzótanács he
lyettes elnöke celebrál a menekült tót 
római katolikus papság MMmtenci Ójá
val. A gyáezbessédet Ceerny Lőrinc, i- 
monviból nemrég elüldözött rám. kát. 
tót lelkén tartja. A tót kormányzóta
nács ezúton is félhavi a a monok ült tó
tokat, hogy tarteák kötelességüknek a 
requicmen való megjelenést.

— A belga szoelall ták a genfi In- 
tcrnacionáléhoK csalta’óztak. Brüsz- 
szdbő! jelentik: A szocialista koncresz- 
szus 491.173 szavazattal a II. Interna- 
cionnléból való kilépést ajánlotta és 
elhatározta, hogy csatlakozik a genfi 
fnternacionátéhoz. *A központi tanács 
indítványa, amelyhez a tanács csatla
kozott. kijelenti, hogy a moszkvai föl
tételek el foyart hatatlanok.

— A eeJtótójékMtató bizottság el
nöke. Az újonnan szervezett minisz
terközi sajtótájékoztató bizottságnak 
a kormánv ma kinevezte az elnökét 
ig Kirchner Viktor tfiblabiró szemé
lyében. Az uj elnök már el is foglalta 
hivatalát. A sajtó mindenesetre meg
nyugvással fogja fogadni, hogy azt a 
fontos pozíciót n független magyar 
bírói kar egy kiváló és tekintélyes 
tagjára ruházták,

— Vicinális és szemeteskocsi összeüt
közése. Szombaton délután 4 árakor a 
Ráskosfalvia felől haladó vicinális, ame
lyet Molnár István villamosvezető vezetett, 
a Hungária- és Kerepesi-ut keresztezésé
nél beleütközött cgv fővárosi szemetes
kocsiba. Dudás Lajos, a szemeteskocsi 
kocsisa éppen akkor akart a vágányokon 
áthaladni, amikor a keresztezéshez ért a 
vicinális. A helyiérdekű vasul felfordi- 
totta a szemeteskocsit, a lovak a villamos 
alá kerültek és a szegény párák azonnal 
elpusztultak. Dudás Lajos kocsis is leesett 
a szemeteskocsiról és a villamos alá ke
rült, úgy hogv a mentők ulvos állapotban 
a Zita-kórtiázba vitték. Az esethez a VII. 
kerületi kapitányságról Márfíu Sándor dr. 
rendőrkapitány ment ki. aki az ügyben a 
vizsgálatot folytatja. A sérült Dudás La
jost a kórházban kihallgatta a rendőr
kapitány és most folytatta a vizsgálatot 
annak megállapítására, hogy a szerencsét
lenségért kit terhel a felelősség. A két ló 
elvesztése a fővárosnak 100.000 korona 
kárt jelent

— Betörők a kalocsai érsek palotá
idban. Nehány nappal ezelőtt éjnek 
klején ismertlen tettesek betörtek az 
érseki kastélyba. A gonosztevők az 
egyik folyosóablakot betörve jutottak 
be az épületbe és az érsek első emele- 
•!»én levő dolgozószobájába hatolva, 
onan az összes érték tárgyaikat, köztük 
egy arany püspöki mell'kcresztet, há
rom pallium gj-iirüt, a vaskoronarend 
láncát, az érdemkereszleket ellopták. 
Ezután a betörők átmentek a házi ká
polnába, összeszedték az arany kcly- 
heket, azokat agy zsákba csomagol
ták, a nagy ‘izgalomban azonban ott 
felejtették. Ugylálszik a betörőket ga- 
rázdállkodásuk közben valami megza
varta, mert a fosztogatást félbeszakítva 
az érseki dolgozószoba ablakán át egy 
kötélen leereszkedve elmenekültek. A 
rendőrség erélyes nyomozást indítóit 
a betörök kézrekeritésére.

— Halál órás. Dr. zólyomi Wagner 
Géza, a Képzőm ürászoti Társulat volt 
igazgatója, 78 éves korában meghalt. 
Kedden délután 3 órakor tünetik a 
Műcsarnokból.

— Megmérgezte magát a rendőrségen. 
Kuésera Károlyné 24 "éves cselédleány a 
VIII. kerületi rendőrkapitányságon ön
gyilkossági szándékból nagymennyiségű 
szubiim ál oldatot ivott. A mentők súlyos 
állapotban i Dolog-kórházba vitték.

— A tűzifa uj ára. A helyi faármeg- 
áUapiító bizottság folyó évi november hó 
2-ától kezdve az eddigi tüzifaársikat a 
nagykereskedelemben kilogrammunk int 20 
fillérrel, a kiskereskedelemben pedig ki- 
lónkint 22 fillérrel ©melle. Ehhez képest 
az. aprított tűzifa ára házhoz szállítva és 
pincébe lerakva métermázsáirként nagy
kereskedelemben &z eddigi 130 korona he
lyett 150 korona, a kiskereskedelemben 
pedig az üzletekben átvéve métermázsán- 
kint 143 korona helvett 185 korona lesz. 
A tűzifa a nagykereskedelemben a telepen 
átvéve hasábban mólermézsánkint 134 ko
rona. füvíiswlve 139 korona, apritvk' 142 
korona. »

— Egy autó két fiakkerrel ütközött 
össze. An Erzsóbet-kóruton Giuseppe 
gyártulajdonos két fiákkor között akart 
elhaladni. A hely azonban kevés volt és 
az autó a két kocsival összeütközött. A 
48-os számú kocái, melvet Pásrti György 
hajtott, teljesen összetörött, a másik kos 
esi és az autó is erősen megrongálódtak. 
Emberéletben kár nem történt. A rend
őrség megindította a vizsgálatot annak 
megállapítására, hogy a balesetért kit 
terhel a felelősség.

— Tűz Újpesten. Hétfőn délután két 
órakor Újpesten özvegy Porzer Mihályné 
tulajdonát képező Arpád-ntea 73. snámu 
ház tetőzete tüzet fogott. A tűz egy lakó 
lakásában keletkezett s a mennvezelen át
csapott a tetőzetre, lttelv tettesen leégett. 
Az újpesti városi tűzoltóság Jónás Gyula 
tűzoltóiőtiszt vezetésével vonult ki a tűz
höz, egvórai tűzoltás után sikerült a tü
zért lokalizálni.

— öngyilkos uriasszony, Szabó Sán
dorrá 31 éves uriasszonv Rádav-utca A 
számú lakásán öngyilkossági szándékból 
mellbe szúrta macát. A mentők súlyos ál
lapotban a Rókua-kórházba szállították. 
Az uriassrony öngyilkossági kísérletének 
oka ismeretlen.

— Qázmórgarág. Fő-ntea 10. srámn 
házban Fehér Erzsébet 65 éves szakácsnő 
és Kodoán Margit 18 éves e.selédleány 
gázmérgezést szenvedtek, szolgák ti helyü
kön nyitvalragvták a gázcsapot és ez 
okozta a mérgezést. A szakácsnőt súlyos 

: úllcpothan vitték a mentők a Rókus-kór- 
házha. Kodoán Margitnak a helyszínen 
nyújtottak etoő Mgályt á« lakásán lsa<y- 
tak.

Szlnhúz és nimujdonsílsok
* Az Éjjel az erdőn err nagrr premMre 

sikerével vonult be a Vigszmlház játék- 
rendjébe. E hét műsorát Rákosi Jenőnek 
ez a kedves énekes játéka dominálja.

* Ida, Fedora. Mara dél Carmen, 
Névtelen asszony tölti be a Magyem- 
Színház műsorát. A nagysikerű „Ida" m®, 
csütörtökön és szombatom van műsorra

! tüzTvc, Rákod Szidivel, Báthoru Gigával, 
Kökény Ilonával, Sárvayoal. Tdrzszsel é» 
Urayiffll a fíkszenopekbeiK Szerdán, pénte
ken a Gőth-vór fedlúpésévd a táblás háza
kat vonzó „Fedorá“-t adják. Jövő vaaár- 
n'aip délután P. Márkus Eimiüa felléptével 
a „Névtelen asszony" van műsorra tűzve 
rendes esti h el várak kai

* A Király-Színházban a gyönyörű >»- 
néjü Utahi lányt adják esténként, melynek 
minden eddigi előadása zsúfolt ház előtt 
folyt te. Vasárnap délután a népszerft 
János vitéz kerül színre. A délutáni dó- 
adás 3 órakor kezdődik.

* San Toy a Váróéi Színházban min
den alkalommal táblás ház előtt kertt 
színre. A klasszikus angol táncoperefl 
nagy sikerében osztozkodnak: Viyh Manci, 
Tisza Karcla, 7ihu ui IlöDo Sziklai 
Jenő, dr. ZMrzons, Solymossy. Halmazt. 
Sík, Pázmán, Tarnau.

» A Lányom bemutatója pénteken 
lesz a Belvárosi Színházban, Földes 
Imre három felvonásoa vígját ék a iránt, 
mely a Terikéhez hasonlóan magyar úri 
miliőben játszik, igen nagy érdeklődé* 
nyilatkozik meg. Az előadás szereplői: 
llosvay Rózsi, Harsányi, llarmos Ilona, 
Matány, Szeghő, Pázmánné és Tárnoky 
Gira. A rendező dr. Bánőczy Dezső, it 
díszleteket Pán József tervezte.

* Az Uj 8zinházbna (Budapertl 
Színház épületében) szerdán, pénteken, 
vasárnap este a Téli ballada kerül szinre, 
melynek főszerepeit Péchy Blanka, Dár
dai/, Toronyi, Szentioángi játsszák. (4 
többi napokon Rákosi Jenő romantikm 
mesejátéka megy a nagy sikert aratott 
Szerelem iskolája, Péchy Blankával, Ma* 
gyary Natáliával, Forbáth Erzsébettel, 
Somiárral, Toronyioal, Szentioányioal, 
Ruzáoal a vezető-szerepekben. Mind a két 
darabról a sajtó osztatlan elismeréssel 
emlékezik ineg. A színház fübve van és 
az előadások £él 10 órakor érnek véget, 
úgy hogy villamoson lehet haza menni.

* Az András8y-uti Színházban ogéaz 
liéten minden este és vasárnap délután: 
A bölcs király, Schőnbrunn, Mátyástér, 
H. B. stb. Húsz zsúfolt ház kacagta és 
tapsolta végig az Andrássy-nli Színház 
nagysikerű és változatos uj műsorában 
Liptai Imre, Mészáros Iván, Szomaházy 
István, Balassa Emil, Lakatos lészló és 
Zágon István darabjait, tréfáit és a gon* 
dósán összeválogatott magánszámokat.

* A Marionettek huszonöt táblás háza 
a Shaw, Tristan Bemard, Schnitzler és 
Karinthy egvfelvonásosának az utóbbi 
óvek egyik iegnagyobb drámai sikerévé 
avatta. A Marionettek ma és csütörtőkÖK 
kerül színre a Belvárosi Színházban- 
Szerda este a Politikusok van műsorra 
lüzve.

* A szerelem králya a Revü smhlsl 
sláger operettje e héten ia minden este 
szán re kerül a bemutató előadás kitüaő 
együttesével.

* Fővárosi- Orfeum. Mulattató. Izztal- 
mas és látványos produkciók tömege 
képezi a Fővárosi Orfeum novemberi 
műsorát. A programúi szenrációja Nick 
Winter-n-ek. a világhírű fita-szmésznek 
vendégjátéké egv irgalmas Grand 
Guignol-sketohben, míg a muhi itatásról 
„A bőrlingtoni jaguár" cimü 4 képből 
álló énekes bohóság gondoskodik, amely* 
ben Fercnczy Károly nagyszerű kóanikua 
játékával olyannyira mulattatta a publi
kumot. hogv a hangoz nevetéstől helyeve, 
ként teljesen megakad az előadás. Mel
lette Antal F.rzsi játssza a női főszerepet 
n>agv sikerrel. A miisor veriété-rásrábm 
Pepita Ptaszynski. a m. kir. Opera 
primabalterinája, Sandwina a női Herku
les. Nadrage a világihirü hoabeszélő, Ro* 
sello idomított kutyáikkal. Humsty* 
fíumsttj excentrikusok stb. biztosítják a 
programm rendkívüli sikerét.

* Makóinké őfelsége a Royal 
Apollóban. A kalandozások során, 
amelviben a nwrvsxerü hármas: Marti 
Gregaards. Nfaidsen konníl éa Klem 
Lung részt vesznek, e héten a teg:for« 
róbb trópusokhoz érkeznek el Afrika 
belsőiébe Malkombe király szereatan- 
orsrágába. Az irmlmas teWedenőut fH 
envíhübetet vesz, a fckctabőrüek mu
latságos folkloréjával IsmeritedAa* 
meg, euró-pai szentnek kedvesen biomr 
néo?er Mokáaokktl, amelvok Monba* 
a felfedező-trió számára nlneaenek te 
annyira veszedelmek, nélkül A BNMrt 
ktalkitó Mffrodik stemk MonoobB
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^felsége a címe s a végén mór krbon- 
ferkoznak Opibirnak. az ötezerúves cso
davárosnak kör vonalai.
megelőzi 
bohóság Maxi 
adások 4 6 is 
ünnepnapokon 
kezdődnek. Jegyek Bárónál is.

• Mozgókép-Otthon. Púra tton
'Tusért n „TigrisnTcu embiyr“ I.
1'mJndf'n előadását. úgyszintén a 
fikhírfi műsor is igen népszerű.

• Az éjféli postakocsi Btoí
regénye ős fíenny Portén legújabb film- 
tvigjdlcka az Uránia szombati pretniórjén 
nagy sikert aratott. A Eret Harte-rcgény 
izgaimas cs etetem ínyével. érdekes miliőjé
vel, Henuy Porton uj rtgtáték-fllimje pe
dig pompás humorával raendltn mngúvai 

La közönséget. Az előadások 5. 7 és 9 óra- 
joor kezdődnek.

• Királyok Számiizetóoben olm film 
ídnároa 5 felvonásban ób a ..Hét főhűn" 
sagy teljesen kffMnfflIó 5 felvonásos dTá- 
>»ja. a „Hanac“ c. Min szenzáció, n fő
szerepben Franceska Berlinivel, képezi a 
jCorso e heti mtiaonát. E két nagyszabású 
attrakció az összes külföldi mozgó>szi»lrá- 
aokhnn óriási sikert altatóit s a C.orso 

‘^publikuma is élvezettel fogja végignézni e 
két gyönyörű felvételekben gazdag mű
vészi főmet. Az előadAsoik órakor kez- 

;JdWnefc.
> * A fehér mnzmé nz Ommában- Az 
a tökéletes világsiker, amely a Ceza- 

jrina. pályáját már eddig is egész sereg 
fWszágiban jelzi, csak fokozódott, ami- 
ilkor a grandiózus n*ü Budapestre is 
[feléri. I fórom hét óta ez a filmóriás 
íüonunálja a mösorokat és nincs az a 

^’mozflá lógató, aki ne tartaná fontos 
j'nak, lw»gy megszerzi magúnak azl a 
csodálatos élményt amelyet a Cezaii- 

íml ígér. Hétfőtől kezdve az Omnia 
•vásznán kezdődnek n>eg Mau<l Gre-1

A vasárnapi és hétfői 
labdarugó mérkőzések 

Egy nemzetközi 
és öt bajnoki játék

kellős ünnep kimagasló sporlesemé- 
n bécsi Amatőr vendégszereplése volt, 

a magyar bajnokcsapattal, az 
MTK-va\ mérkőzött. Döntetlen eredmény- , 
nyel végződött a játék, mig a bajnoki J 
mérkőzések papírforma szerinti eredmény
nyel végződtek.

MTK—Amatőr 1:1 .(0:1). Nagyszerű, i 
a várakozásnak megfelelő játékot produ- ' 
kdlt mindkét csapat. Az Amatőr különösen 
az olső félidőben brillirozot*. csatárai 
bravúros technikával dolgoztak és Fttchs 
résén megszerezték * vezető gólt. Szünet 
utón az MTK került frontira és Károly 
rúgta Braun beowlásából a kiégvén Illő gólt. 
A mcz&nv legjobb játékosa Orlh volt.

RAK—TTC 2:1 (0:1). Végre első
győzelmét szerezte meg vasári.ap a BAK, 
amely különösen a második félidőben ját
szott vendlkivül telkesen. Az első félidőben 
a TTC játszott jól. megszerezte a vezető 
góűt is Procenkó révén, szünet utón gyors 
egymásutámbtn a BAK két gólt rúgott.

FTC—MAC 2:0 (1:01. Az el*ő félidő
ién egyenrangú ellenfele volt a MAC régi 
riválisának, de szünet után teljesen vissza
esett. Mindkét gólt Nlkolsburaer rúgta.

UTE—Törekvés 3:0 (1:0). Fotón vés 
győzelmet aratott az újpesti együttes a 
Törekvés tartaWiko® csapata fölött. Mind 
a bárom gólt az ifjúsági johbösszekölő 
Cank rúgta. # •

Kispesti A C—MAFC 1:1 (1:0). A
hétfői mérkőzések meglepetése. A Kis
pestiek több tartalékkal játszottak, mig a 
MAFC védelme nagvazernen 
első gólt Eitenlioffer rúgta és 
a kiegyenlítő gólt.
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eav
A Cesarinárt 

frappáns Max Linder 
nihil toreádor. Az elő- 
8 órakor. vasárnap és 
3, 5. 7 és 9 órakor

siker
iv-zének 

kttűnö

Hnrte

A 
nye 
amely

* világrészeken él vezető ezernyi vészé- 
: delemmel l«H. meg9«rpk'' kalandjai és 

I (bizonyos hogv áfitandósni lett házak 
honorálni nz Ormiénak azt az 

ligyeáoejjetét. hogy közönségének púra'.- 
látványoesá$oi akar nyújtani. Mia 

l'May, MWhael Bohncn és Henry Sce, 
i,Mz az a nagysikert! trió, amely a telül- 
vtntniHteitaflan arányú és szépségű da
rabban a vezetszerepeket játssza. S 
aki az ő játélnikal. valamin! a kínai, 

és más színes színészek miivé- 
'szidérol nem tud betelni.
majd elismerései Joe Mavra. a kitűnő ' válogatott

Gvődi okig 4100, Ganz 20.000. őster
melő 1100. Nasfci 17.000, Ita|rír 3650, 
Áttér 2850, Orsz. fa 2400. Hazai fa 
6700, Do’lár 478, Lei 808—10, 
375, Lengyel 161—162. Márka 
639. Szóitól 568.

Devizák a zürichi tőzsdén.
8.25. Newyork 638. Milánó 23.50.
7.20. Budapest 1.30. Bukarest 
Varsó 1.90, Bcos. 1.97. Osztrák bélyeg
zett bankjegy 1.50. áZrlat: Berlin 8.20. 
Hollandia 193.50. Nowyark 639, London 
21.96. Páris 40.25. Milánó 23.50. Prága

Budapest 1.25. Bukarest 10.20, 
1.95, Osztrák bélyegzett bankjegy 
Vaisó 1.90. — Deviaa pótlás:

RuOtel
635—

A legfinomabb anyagból készül az
„APAR.1C%

Í ZI V A K A HÜV F.LY
NOVEMBER JEHfl, Bpe»t,II^UWfaHi.22/a.

•gAsa téían nyitva
Fölvételi iroda: VT.. Aiidrássy-ut 5. Telefon l.'in..«i 

Wien, I., Koblmarkt 12. Telefon.

7-20.
Bécs

■ 1.50.
Brüsszel 42.60. oKpenbágn 86.50. Stock
holm 123.25. Kristiánia 86. Madrid 88, 
Buenos-Aires 230.

A Rimamurányi--Salgótarján: Vasmű 
Részvénytársaság i«ar.gatósúgi ülésén dr. 
Bíró vezérigazgató beszámolt a cseh kor
mánynyal kokszl/eszerzés ügyében folyta
tott legutóbbi tárgyalásairól. Erős a re« 
niény, hogy az ózdi koiióiizem még a 
folyó üzleiév vége előtt részlegesen meg
indulhat. Tekintettel a társulati üzemek 
nek és a lársvállalatoíknak nagy pénzszük- 
siglctcire. az igazgatóság elhatározta, hogy 
a november 12-ére egybehívandó rendki* 
viili közgyűlés elé oly indítványt terjeszt, 
mely szerint a társulat alaptőkéje 100.000 
darab uj részvény kibocsátása által 20 
millió koronával 70 millió koronára esneb 
tessék fel.

A Magyar őstermelő R.-T. igazgató
sága elhatározta, hogy javasolni fogja 
cinptökéjének 30 millióról 40 millióra való 
fölemelését. Az intézet az általa alapított 
N’ektária bor- és szeszkcreskedelmi rt.*gal 
együtt megszerezte Borhegyi F. borkeres- 
l.vdő-cég tulajdonjogát, érdekkörébe vonta 
u Feuerslein M. miskolci és Geúger Sünön 
debreceni termén-yfoereskedö cégeket, ér
dekközösséget létesített a Kőrösbányai 
erdőipar résrvénytársasággal.

Király Autombil Részvénytársaság ok
tóber 3lbán dr. Szelnár Aladár etnökiete 
alatt megtartott rcndkivüH közgyűlésén 
::z alaptőkének 5,000.000 koronára való 
fölemelését határozta el. A részvényese
ket minden régi részvény után egy nj 
részvényre 330 koronás árfolyamon elő
vételi jog illeti meg. A fennmaradó dara
bok átvételét egy tőkeerős szindikátus 
biztosította. Az elővételi jogot 1920. évi 
november 8dg a Magvar Leszámítoló- ék 
Pénzváltóbank RákóÁi-uti fiókjánál keU 
gyakorolni, hol ugyanazon időpontig az 
eilenérlék is befizetendő

A Ceáky László gróf prakfafvl 
acélgyár r.-t. ne 1919—20. 
1,0-10.971.42 koronát kitevő tiszta 
régéből 24 korona (12 szállók) 
kot fizet. Az esedékes szelvényt november 
2-töl kezdve a Budapekt-LÁpótviuiwi Ta
karékpénztár váltja be.

Az ..Óceán'1 Magyar Konzervgyár
ba Kereskedelmi Részvénytől saság 1919- 
l'.Jü. évi rendes közgyűlésén az előter
jesztett zárszámadásokat jóváhagyta és el
határozta, hogy a tartalékalap megfelelő 
dotálása után az tű 19—1920. évi osztalék* 
szelvények egyenként 60 koronával vál
tassanak Le. Egyúttal elhatározta a köz
gyűlés az alaptőkének 6 miilió koronáról 
10 millió koronára vjrfó fölemelését is. 
Az elővételi jog 3:2 arányban f. évi no-
■ ember hó 3»lól Kf-vig bezárólag gvakor- 
tundó a ,.Mercur“ Váltóüzlet rt. budapesti 
( V., Fürdö-u. 3. sz-), vatamint az Általános 
forgalmi Bank rt. debreceni főpénztárá
nál. részvényenként 900 korona lefizetése 
ellenében.

Urban 3. L. szénnagykoraekadő-oég f. 
évi október hó 2,-én tartott alakuló köz
gyűlésén 2.000.000 korona alaptőkével 
részvénytársasággá alakult At. Az uj 
részvénytársaság egysrersmhjd a grói 
Lnrisöh—Mönníőh-fé|c Karwini Szén- és 

I Pirszén-Müvek. valamint a Mannesmaiuv 
I <-«ő-müvek cézérkóptfseletét is átvette.

A Magyar Asphalt Részvénytársaság 
mai közgyűlésén nz 1918. és 1919. fiztet- 
évekr1 egvcíiikuit 6 százalékos, azaz 12 
korotm osztalék flxetóM't határozta cl A 

A mai inagáiifor;'alouibau a kövei-. részvénytőkét fi millió koronára ömölik

bevált. Az 
Gang rúgta

:0 (1:0). 
analott az 

egyetemi csapat íaneflynék góljait Ker
tessé és Erhardt rúgták.

33 FC^—Vas- és fipimunkúsok 0:0. 
Bajnoki mérkőzés. am elvnek eredménye 
hű kifejezője a Wojvt látóknak

Lapterjesztők SC—IX. kér. Törekvés 
3:1 (2:1). A Lapterioszlő-k fölényes já
tékkal újabb győzelmet arattak a IX. kér. 
Törekvés fölött. A második csapatok ered
ménye 1:1 (0:1) voflt.

A magyar válogatott csapat A Ma- 
i gyár Labdianuuó Szövetség válogató bi- 

golidolfjon i zotlsujja nia este Aliitia össze a intgvar 
csapatot, uniclv vasárnap 

főreiKlezőrc is, aki a Cezarinfthan «o- ; Anszlria reprezentatív egv ül lesével játszjk 
Mint i ® llungária-ufi sporttelepen. Iteavatott 

forrásból szerzett értesülésünk szerint a 
magyar csapat a kővetkező less: Zsák— 
Vot/el 11., Vopel 111,—rKerlés! 11., Kocsis. 
Biutn—Braun, Molnár. Orth. Schtosser, 
Tóth.

hiotorcsonáltvorseny a MargiWi igét
körül. A Királyi Magyar Automobil klub 
vaaámap délután rendezte Horthy Mik
lós kormányzó ur ŐfÖméltósága védnök
sége mellett motorcsónak-versenyét a 
Mfengitszitet körűi. A versenyre nagv és 
előkelő kőzöirség gviitekezelt a Hungária 
eve2öa egylet uszóházán. ahol megjelent 
Horthy Miklós kormányzó is családjával. 
A versenv győztese: Greaersen Endre dr. 
fökonaail ..Viking" nevű motorcsónakjá
val. idő 55 perc 12 másodperc. Nyerte a 
Királyi Megvár Autóinobil 
iptaketjét és estist serleg lUztdetdiját. 
Második ..NsuticH" nevű 
vezette fíreuer B. Artnand. 
Kásolvi István gróf Nitvtetei 
coóivakpi. vezette üinich László. Negyedik 
Stadler Viktor ..Juliska" ncarii iuotore.só- 
nakja. vezette a tuiakionvs. A tizenhat 
■br-neve. ett motorcsónak körül li^enketten 
in dűltek. Baleset érte Rter Henrik vezér- 
igazgmtó 100 HP. versenvhalóiút, n liar- 
•niatlrk körijén ugyanis a« alacsony víz
állás folytán zátonyra futott és csavar
tőré e t szem védett.

káitg utÓJiér<hete!lenl produkált, 
fefmereles az első résznek A fehér műi- I 
mé a címe és Rináiia, Kunion kikötő- , 
Ktetosáiba vezeti a nézőt. a-inelynek 
együk hírhedt speíimká;á5>a kerül el ; 
Jkfauü Gregaards, egy kopenhágai-diák- 
leány. Ez megelőzi qg.y frappáns Max i 
Limicr-iwilrfiság, a Muta min! toreiulor. | 
Az cJőmfósok 4 G, 8 órakor, vasárnap , 
'és Okznepntvp 4. hAromnegy ed 6, fél 8 i 
•tán 9 cjmkor kezdődnek.

* ftapjuigÁi és » '1’1“
voUbxn. A legnépszerűbb néznél drá-1 
nww rmh ésaek ewvik*- Rf-inlio'W | 
SréaiivA-j iíHxák a ratroMűBin n Nap j 
tonfár <thwü drífimáimn. awnetv Német 
orsvAiíhiiii az elinuit avnd cgvil. lég- 

silcviíi Hlmtnüve volt. Ifró 
irftr.fmsiivJí’sfal préi a csdekuteuv. mely
nek ködwlmi nívója re leije*. Egv má
sik 4«enhniLV.tf« atlj-akció követi a 
Srénníl«eT<l«rt»bol. Ennek örxlögift9&* 
szonr a címe és föszer<^>1őie Emília 
Sannon. A nvejtlepikín szó® azinvaznö 

•<4ÍM5n a dnrahixan egv bünügvi reilélv 
•középpontiiá'lMm áU. Az előadások 4 6 
lés 8 órakor, vwsárn&pon ás üu-nepma 
rokon 4, hórommegyed 6 fél 8 és 9 
imakor k^zdŐdmüí.

Club arany

motorcsónak.
Harmadik 

•n motor

I

Hamis fogakat M **■■■•

Brilliánst
ékszert
Platinát s

Antik tárgyakat 5 v
■ s

K&ftaVaf ré9* moder-
oteijfest»raények^ *

Dísztárgyakat E**111* —

KÖZGaZöASáG

hitel 1910—15. Déli 1960—80 An- 
goJ-nwgyar 1070. Allanivasu 5600, 
Hima 460- 650. Közúti 1650. All. kő
szén 11900-—1200, italos-vásárhelyi 
petróleum 3800. Sdhliek 1015—1020, 
Gumi 3800, Lidiiig 210?. Kőrörtiá- 
arai 1700. Hitelfa 2500, Lámpa 3100.

»u. ée 
üzletóv 
gyere- 

osztalé*

’ föl, minden részvénv után 2 uj, 1020. 
évtől osztalé'kjogosult részvény 300 koroue 
költw’gmentes árfolyam melett fog ki- 
cdatni. A Magyar Asphall Rt. igazgató- 
sá«a Rottanljerg Jenő ügyvezető igazgató
nők a vezérigazgatói címet adományozta.

Kollny Mátyás helyettes i«az»atót 
igazi^atóvá, l.amborger Gyula cégvezetőt és 
Hollón Oszkár ci„'veretőmiérnökőt he
lyettes igargatóikiká nevezte ki-

A CEZARiNA
IV. részé: MAKOMBE ŐFELSÉGE

a ROYAL- 
APOLLÓBAN 

—i u
TtHkatfátok 
öUányök 
rövid 'mebekcMéJc 
városi ndák
Idbtuákok és svőrmetakfírdk 
eoivmanadráffuk és pantalók 
fíu- és leány karúlseik 
férfi-, néü ét gyermekcipők 

nagy válastttk 
Meumantt M. rtthaáruhiha

mozg6r£p-otthom

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keleti éa Ribner 

Niok Wintar híres filmművész yendcg^erepg 
és az uj novemberi varieté müsór. Kezdete 7 órakor

A CEZArnttiA
I. része: A FEHÉR MUZMÉ

OMNIÁBftN!
Előadások kezdete naponta 4, 6 és ti órakor 
jegyek a színházt pénztárnál és Bárdnál kaphatók

RORB B aranyától minden-DKlbfaliuri^ B nemű ékszert a leg
magasabb napi árban veszek. Házhoz megyei.. Tele
fon Ki3-6H POSTL ékszerész, Senimeiweis-u. 19.I. em

~ Még csak rövid ideig, a nagysikerű -~

TEHSLI-TA9IGLI
A TABARiHW

Borosa, Bársony és Sarkad 1 vendégföllépósével

BRILLIÍ^ST,
ENGEM ^ksxerház 

Rottenbillcr-utca 24 
Telefon József 52-04

Autotaxi'Sr
mert ntcat U'lofoa-hori'ndozésnnk utján a 
Iflffkörclebbl állomásról uonnal k(Ildiio- 
tllnk antctaxJt. — Hatósági viteldijszabás.

Telefon: Autotaxl.

NAPSUGÁR
5 felvonásban

a TIVOLIBAN

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Társszerkesztők:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

„UJSAGÜZEM" R.-T. BUDAPEST


