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Magyar mozgósítás 
áihirét 

terjesztik Bécsben
A bécsi sajtó folytatja rágalom

hadjáratát
— A Hétfői Napló tudósitójától. — 

Bécs, szeptember 11.
(A MTI. magán jelentése.) A Neues 

Wiener Tagblatt mai számában a kö
vetkező bécsújhelyi jelentést közli:

Egy megbízható egyéntől, aki ma 
érkezett Sopronból Bécsújhelyre, azt 
a hirt kaptuk, hogy Magyarországon 
részleges mozgósítást rendeltek el. Ed
dig négv korosztályt hívtak be. A behí
vás alól csupán a nyugatmagyaror- 
szági lakosoknál tettek kivételt. Ezt a 
közlést egyelőre fentartással kell fo
gadni. A Bécsi Magyar Újság bécsújhe
lyi táviratában ugyancsak arról ad 
hirt, hogy a magyar kormány négy 
korosztály tartalékosait névre szóló 
behívóparanccsal katonai szolgálatra 
hívta be.

A MTI. ezekhez a hírekhez a követ
kező kommentárt fűzi:

A bécsi sajtó, úgy látszik, már kezd 
kifogyni a maga rágalmazást arzenál
jának fegyvereiből és végső szorultsá
gában nem tud mást kitalálni, mint 
hogy Magyarország mozgósítását kür- 
löli világgá. Hogy mennyire légből ka 
pott valótlanság a négy korosztály be
hívásáról szóló hir, ennek bizonyságául 
elég csupán arra az egy körülményre 
utalni, hogy Budapesten szövetségköz? 
katonai ellenőrző bizottság működik, 
amelynek elsősorban kellett volna tu 
domást szereznie ilyen intézkedések
ről, ha ezek valójában megtörténtek 
volna. A mozgósítási hir ép oly rövid
életű mese lesz, mint a többi rágalom, 
amelv a becsi sajtóban már eddig is 
gazdagon felburjánzott.

Az olaszok nem szélllák mejjyuíntniiiíyarornísot 
FelsöszllÉziába vezényelték oz olasz zászlíaljnt

— A Hétfői Napió tudósítójától —

z Budapest, szeptember 11. I séböl most kiderül, ez a hir nem feleli 
Bácsi lapok azl „ tendenciózus hirl me8 a valóságnak, meri az olaszok | 

kolportálták, hogy a pénteken Bécsuj- | máris útban vannak telsöszilézia felé, 
helyre érkezett olasz zászlóalj Nyugat-1 erre vonatkozó hivatalos távirat I 
magyarországot fogja megszállani. Mint 1 a következő: 
a Távirati Iroda hivatalos jelenté-'

Az osztrákok
ismét megszülték Királvhldát

Elhurcolták és kegyetlenül bántsam az ák a 
községi jegyzőt — Kommunista ba-tdák 

garázdálkodnak Sopron környékén
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Sopron, szeptember 11. 
meg a rend fentartásának kérdését,(A >rn. kiküldött tudósítójának je-

! lenlése.) Az osztrák csendőrség kivo- hogy egy őrnagy vezetése alatt 
nulása után kommunista bandák nyug 
talanitják a környéket az A zónában. 
Gálosról tegnap éjszaka nagy tűzvészt 
jelentetlek és azt is közölték, hogy a 
faluban csőcselék fosztogat. Királyhl- 
dára Britekből osztrák kommunisták 
három Ízben is át akartak menni. 
Végre is az osztrákok úgy oldották

az osztrák csendőrség ma uj-
1 bői megszállotta Királyhidát. 

Az osztrákok első dolga volt, hogv a 
községi jegyzőt, Puszter Edét, aki teg
nap az osztrákok kivonulása után a 
községházára magyar zászlót tűzött ki, 
elhurcolták és kegyetlenül bántalmaz- 
fák.

I
Béta, szeptember 11,

MTI. magánjelentése.) At az 
zászlóalj, amely tegnapelőtt

(A 
olasz 
Bécsújhelyre érkezett, tegnap áthaladl 
Bérsen. A zászlóalj útban van Felső
szilézia felé.

A jelentést most késziti Dömötör 
Mihály, Hencz Károly és iklódi Szabó 
János és valószínű, hogy erőteljesen 
meg fogják bélyegezni a mozgalmat, 
amelyet ,,munkapárti aknamunkának*4 
minősít a nemzetgyűlés mindkét oldala. 
A kisgazdapártban valószínűleg újabb 
szenvedélyes vita fogja követni a jelen
tést és a párt követelni fogja a közigaz
gatást reform sürgős megalkotását, va
lamint a törvényhatósági bizottságok 
uj vétefiüását. E tekintetben az Ar» 
drásSy-párt is teljesen szolidáris a kis
gazdapárttal, kétséges azonban, hogy 
a kormány, elsősorban pedig Ráday 
Gedeon gróf belügyminiszter, aki a 
régi vármegye neveltje, milyen állás
pontot foglal el a vármegyék demokra
tikus átszervezése dolgában.

Angol, francia 
és cseh lapok rémlátásai

' Mindent elkove’nek. hogy ne vegye
nek fel bennünket a népszövetségbe

Prága, szeptember 11.
(A MTI. tudósítójának szikratávira

ta.) A Havas-ügynöksg összefoglalja 
a sajtó kommentárjait a szövetségesek 
Magyarországnak küldött jegyzék érők 
A francia lapok szerint a jegyzék ki
elégítő, de ha a magyar kormánv to
vábbra is megmarad ellenszegülő ál
láspontja mellett, mind valószínűbbé 

i klsantarnt közbelépése, ami 
| Magyarország számára uj területi vesz-- 
teséget jelentene.

A Figaro külön tudósítója Bécrből 
írott levelében olyanformán vázolja a 
helyzetet, hogy Ausztria nem megfele
lő időben akarja elfoglalni Nyugat- 
magvarországot; a lakosság n.rrvr'sze 
ellene van annak, hogy a tönkretett 
és félig kommunista Ausztriához csa- 
toltassék.

Az Edho de Paris a következeket 
írja: A hatalmak tiltakozása hatáslas 
lan maradt és informált körökben fok- 
tétlenül szükségesnek tart iák az újabb 
deimarsot, amelynek még erélyesebb 
hangúnak kell lennie.

Az Action Franchise azt mondja, ha 
Magyarország nem adja ki o nyugati 
megyéket, akkor összeomlik minden 
szerződés, összeomlik a béke és össze
omlik a szövetségesek tekintélye Ed- 
zépeurépában.

«A Journal dós Debals szerint 
Londonban ar a hir terjedt el, 
hogy a magyarok hatalmas hadse
reggel b. törni készülnek Ausztriá
ba. Az osztrák kormány elhagyja 
Bécset. ! 0 '11 a: antant főbadh-.áj- 

lására vonul ion-

JWwcs pánt bomlás 
a fclsgazdá&nái 

Néhány képviselő & íté lését várjak — sürge
tik aKii igazgatás demokratizáld -át — Szer
dán döntő értekezlete lesz a kisgazdáknak

— .4 Hétfői Napló tudósllójátöl —
I A kormány természetesen legtelje
sebb szabadságot enged a nyomozók válik a 
nak.

A kiviteli engedélyek dolgának po- 
litíkni konzekvenciái nem igen lesznek, 
fia voltak kijáró képviselők, azoknak 
szereplésé’ m ’•;> az Andrússy párt is 
esetenkint kívánja megítélni é.:- csat 
akkor követelnél. eljár ót ezek el’en 
■képviselők ellen, ha az inkompalilrli- 

i tás esete forogna fenn. Az ilyen esetek 
a ben megvannak a törvényes eszközök, 

de politikai bonyodalmat az, ha egy
két képviselő meg nem engedett mó
don szerepelt volna is, 
maga után.

A döntő jelentőségű esemérr ck a 
kisgazdapárt szerdai értekezlet're .ma
radnak. Szó van arról, hogy néhány 
képviselő kilép a pártból, de komoly 
bomlásnak előjelei sem mutatkoznak, 
dacára annak, hogy azokat a mozgo- 
' ód ásókat, amelyek a kisgazdapártban 
sűrűn szoktak előfordulni, a döntő 
pillanatban rendszerint le lehet szerelni.

A szerdai pártérlckezleten különben

I

Bécs, szeptember 11.
(.4 MTI. magánjelentése.) A bécsi la

poknak ahhoz a jelentéséhez, hogy olasz 
csapatok fognak Nyugatmagyarországra 
bevonulni, a Rote Fahne mai vezér
cikke jellemző kommentárt fűz. Azt a 
látszatot, hogy a határok meg vannak 
védve, — Írja a lap — csak addig le
het fenntartani .amíg Magyarországnak 
tetszik. Ez megmagyarázza, miért ha
zudik egyre-másra a kormány és a 
sajtója. Már jóval előbb, hogy az an
tant nevetségéi jegyzékét Magyaror
szágnak elküldötte. Schober hivatalo
san kijelentette, hogy az ánlánl közbe
lépett Magyarországon. Ez közönséges 
hazugság volt. Amikor ennek nem ül
tek fel. következett a második hazug
ság: a kis-ánlánt csak Ausztria felhí
vását várja, hogy bevonuljon. Jellem
ző, hogy az ilyen hazugságok mindig 
akkor keltek szárnyra, amikor a ma
gyaroknak újabb előretörése rémületbe 
ejtette a kedélyeket. A legutóbbi táma
dás nvomán Schober újabb hazugság- 
X& | t^t. « ügv-
v ” ,8 hazugtás. ben szereplő személyeit m érdekesek

aL1Los"z a Xetho«y őrnagya-'és kenősen a papért hangsa 

luk (.kenuulmm ----
fognak megállni az osztrák, haláron, 

helyzetét/ A h ?lárvéd lemről messze- 
monő módon gondoskodtak. Bécsúj
helyben a munkások már egy t.------
mi zászlóaljat alakítottak.

A nemzetgyűlés megnyitásától még 
tizenkét nap választ el és az is valószí
nűtlen, hogy a ’
együtt kh ......
lilikai rsemén , 
galmas a politikai éld,, mini r 
szokott lenni. Különösen a most 
vetkező hét olyan, amelytől

minden oldalon a helyzet 
tisztázását várják.

Kétségtelen, hogy a legfontosabb, 
kiviteli engedélyek kérdése, amely kér
désben a kormány a legteljesebb erély 
lyel kiván eljárni. A kormányhoz kö
zelálló helyeken hangsúlyozzák, hogy 
a szenzáció éppenséggel nem olyan 
nagy, mini azt kósza hirek formájában 
fel akarják fújni, sőt maguk a pártok 
sem látnak a kiviteli engedélyek ügyé-

a Házat a kormány
v níná tartani, mégis a kü'po- 

lyeken kívül is olyan i?
.............. • ■ ritkán

ki.-

nem vonhat
í

Jchoner ujanu n«4un«.e- ben politikumot, hanem mindössze o 
kijelentvén, hogy Olasz- pfcs-aflése* megbüntetésére vonatna- 

•' . . »r_.i I r »____1.. MfltFlllr 07 UCV-
ben "szereplő személyek som érdekesek

Aiiaianus az. a ■■ nj u,,-.,
rok csendőreink kivonulása után nem lyozza. hogy 
fognak megállni az osztrák ha'áron. 
Bécsújhelyen igen komolynak látják a

nagyatádi Szabó István sze
mélye a legtisztábban á’1

Hogy környezetéhez tartozó szemé-
.. . .._ii—| ó nyé-(

i kot a miniszter tiszta becsületére.

IJCCMI.I- ............
örvédel Ivek mcptéved’ok. .nem ''ethel

szerdai pártérlckezleten különben
Jrkn'é t tesznek a nemzet
gyűlést a vármp**vel kon- 
grrsazve részéről ér 'áradás 
dolgáls". wf’’’ ’»• II vizsgá

lati ól y

V
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vei nem hagyott fel A magyar kor- | kezőket jelenti Powonyból: Az Osztrák 
mány a békeszerződés 
Ausztriájuk juttatott területet meglát- 
tani szándékszik és azoktól a nemze
tektől, akiknek hiszékenységét igy ki- 
játszotta, azt kívánja, hogy tartsák 
tiszteletűm azokat a jogokat, tme- 
lyek szájnára a béke szerződésből fa
kadnak.

A Magyar Távirati Iroda megjegyzés*:
A jmagyar kormány ismélellan kinyilat* 

korlattá, hbgy szigorúan be kívánja tar
tani a trianoni békeszerződést. Hangoz
tatta ezt Auaztriávai szemben is, amelytől 
csupán anyagi garanciákat óhajt kötele- 
zetsségeinek teljesítésére,

Prága, szeptember 11.
A Narodni Listy tegnapról a kővet-

A Dwily Tcl€gmph a magyar ko<- 
toAny, valamint Fricdrttíh éa ■ Mke- 
pk között nyilvánvaló k»|>csoia<o4 HH. 
hunciaország én Angiit nem rendel
kezik a kellő erővel és nem « kívánja 
k területileg erősen érdekelt kísanfant 
Eözlx'njáratát ('a ezért mandátum fór 
májában Olaszországra bizza a katonai 
közbe lépést és részt ad belőle a kisan- 
Imtt valamelyik ál la mának i». A lap 
pjemére hányja a bizottság francia 
téjniselöínek, hogy megengedte Ba- 
panya kiürítését, mielőtt Nyugattna 
pfa-rországot kHirttrttéflt és végered
ményben arra következtet, hogy te
kintettel a helyzet komolyságára, fog- 
ki kozni kell a katonai akció tervével.

A Magyar Távirati Iroda megjogy-
JÓRO !

A fonti lapszemléből látihatő. horv a 
Irancia és ac angol eajtó egy része még 
jnindig kizárólag osztrák íorrábon-uul 
Meríti értwüléscdt és igy természetesen 
Ignn egyoldalúan ítéli meg azA esemé
nyeket. Kissé grófccwkiil hat a Journal 
ins Dcfoatanak az a jelentése, hogy a 
magyarok hatal.’nas hadserggol betörni 
késni In ok Ausztriába. amikor tudva
lévőén a magyar haderőt a trianoni 
béke értelmében oly minimálisra kel
lett leszállítani, hogy a belső remi fenn
tartására éppen hogy eflég. Magyaror- 
.«y.4g békés szándékai különben sem két- 
tégesek. Azt a rómlátást, hogy az osz
trák kormány menekülni készül Bécs- 
Ml, bizonyára az osztrák kormány sem 
köezöni mez francia sajtóprotektorának. 
Egészem tarthatatlan a Daily Telegra.pdi- 
nak nx az óliiláau Is. amely szefint a ma# 
jrvar kormány, valamint Friedrich és a fel# 
kelők között nyilvánvaló a kapcsolat. A 
magyar kormány tudvalévőén a legszigo- I -•■ —---- ---- -----------
rubh intézkedéseket tette, hogy a felkelők- stíga foglalt helyet. Megjelent az éP 
hör olynnok no csailakoBhassanaik, akik tckezleten Polónyi Dezső is, akit az 
■ főhatósága alatt élló területen twtóz# | egybegyűltek lelkes ovációban részesi- 

Nagygyűlés 
elbocsátott fővárosi tanárok 

és tanárnők ügyében
Követelik az elüldöző ttok visszahelyezését

— A Hétfői Napló tudósítójától. —•

A Nemzeti Demokrata Párt ma dél- _____  . ____
előtt Ugrón Gábor elnöklésével impo nek a polgárok közé, a jogrendndek 
záns nagygyűlést tartott, amelyen ” ’
elbocsátott fővárosi tanerők és lefoko- I hogy nemzetiségre 
zott iskolaigazgatók sérelmes ügyével 
foglalkozott. A Központi Demokrata

[' Kör helyiségeit zsúfolásig megtöltő
| közönség soraiban a főváros politikai
1 és társadalmi életének számos kiváló-

az

az

kodnak. A nyugatmagyarországi lakosság 
érzelmeinek spontán megnyilatkpzáí* kí
vül esett a magyar kormány befolyásán. 
Hogy Friedrich István és a magyar kor
mány közölt nincs semmi kapcsolat, ezt 
Bethlen István gróf miniszterelnöknek az 
egyik vasárnapi lapban közzétett nyitatko- 
imta is élénken megvilágítja.

Párte, szeptember 11.
(A MTI. szikratávirata.) A kis-ántánt 

n legélénkebb sajtópropngandát fejti ki, 
nehogy Magyarországot a nemzetek 
szövetségének mostani genfi ülésezése

tettek.
Ugrón Gábor elnöki megnyitójában 

utalt arra, hogy a kérdést azért kellett 
a nagy nyilvánosság elé hozni, és 
n közvélemény ítéletéi kérni, mert tel
jesen eredménytelenek maradtak azok 
n lépések, amelyeket a párt vezetői eb
ben az üisüvben a törvényes fórumok
nál megtettek.

Ezután meleg szavakkal üdvözölte 
Polónvi Dezsőt, majd Bársony Elemér 
előadó ismertette a sérelmes ügy anya-

al kai mával fölvegyék ebbe a testületbe. I gát. 
Legutóbb a román sajtó egyik párisi ‘ 
exponense a következőképpen hadako
zik Magyarország fölvétele ellen:

Magyarország, úgy látszik, sokat vár 
egyes államoknak vele szemben tanú
sított rokonérzésétől és főleg arra a 
minősíthetetlen tudatlanságra számit, 
•mellyel a delegáltak nagyrésze fogal
mat alkot magának róla. Ugyancsak 
kihasználja néhány más delegációnak 
nem egészen pontosan meghatározott 
érzéseit. ***

Az albizottságnak kell majd meg
állapítania, hogy felvételi kérése rend
ben van-e, hogy a kormányt jogosan 
elismerték-e és mennyiben teljesítette 
nemzetközi kötelezettségeit, főleg a le
fegyverzésre vonatkozó előírásokat. Ez 
a vizsgálat igen kedvezőtlenül üthet ki 
Magyarországra né :ve, a döntés azon
ban attól függ, miijén többség alakul 
ki a plénuinban.

Ha Magyarországot összehasonlít-.. .y*»—*•
juk Németországgal, amelyet szintén iog^ételmök orvoslását és az elüldözött, 
nem vettek még fel a népszövetségbe, 
biztos, hogy Magyarország kórósét, is, 
vissza kell utasítani, mert többel, mint 
Németország, Ő sem tett eddig. Ma
gyarországot egyedül a Millerand-féle 
kisérő levélből levont következtetések 
vonzzák a népszövetség felé és igen 
élénk felvételi propagandája ebbe a 
levélbe vetett reménykedésében leli 
magyarázatát. (MTI.)

Ixmdon. szeptember 11.
I Reuter ) Az Obscrver hetilap a 

nyugat magyarországi eseményekről 
ezeket mondja: A magyar oly nemzet, 
amelyet csak akkor ldiet felvenni 

Beszéde végén a következő határo
zati javaslatot terjesztette elő:

— Az értekezlet a főváros tanácsás 
mák fzt a törvényellenes intézkedését, 
amellyel felekezeti szempontoktól irá- 
nvittatva. óvek óta működő szaktan i- 
tókat (nőket és férfiakat) és óvónőket 
elbocsátott. továbbá pályázat utján 
törvényesen megválasztott iskolaic®z« 
gatókat lefokozott, a kereskedelmi is 
kóláknál több esztendő óta működő 
tanárokat minden megokoló® nélkül 
.polgáriiskolákhoz helyezett és bizo
nyos tantárgyak tanításától, még ha 
képesítésük arra a tantárgyra, szól is, 
eltiltóit, végül szintén évek óta működő 
helvcttes-tanitókat. tanítónőket, taná
rokat. tanárnőket a főváros oktató sze
mélyzetéből elbocsátott. — a kulturá* 
nnk, a jogegyenlőségnek, nemzetünk Jó 
hírnevének, a felekezetközi békének és 
n társadalom nyugalmának megvédése 
érdekében elítéli ős követeli a flagráns

fegtclmileg is kifogástalannak talált 
tanerőknek állásaikba való viszahelyc- 
zését. Az értekezlet felkéri a főváros 
törvénvhatósági bizottsági tagjait, hogy 
minek a határozatnak a közgyűlésen 

I szószólói legyenek.
Erután Polónui 

szólásra.
s/önte az elnök üdvözlését, majd igy 
folytatta:

— A szőnyegen levő kérdés nem hit
felekezeti kérdés, hanem egyszerűen a 
jogrend kérdése. Addig, amíg az «nti»

Dezső emelkedett
Bevezető szavaiban megkö-

szemitiamus egyes társadalmi rétegek-! ne *°Ryjon. A tőzsdéi tehát__
■ ben jelentkezik, ez lehet sokak szem- miután nem akar a levólbélyeggel baj- 

• pontjából helyes, vagy helylelen, de • Jodni —. nem tart bélyeget és a vevő-< , , . . ------  : ,..... “ pontiftböi nelvcs. Va«v helylelen. de, uuu‘ ~ ne™ tan bélyegét és a vevő-Hepszxnclsegbe. miután már elegendő | effv hatósl^ an)plv „im# két azzal küldi el. hogy: kifogyott Azt
próbát áttolt ky A magyarok ugv lát- buszát, egész lékít B jogrendnek kő-,neni mondhatja, hogy nem tártok 
szik, oly naivak, hogy a népszovelsé- ^^önlhcti. tesz olvan lépést, melv a jog- P°Mai értékcikkeket, mert nem fizeti ki 
K<4 szanktiTánumnak tartják, ahova rendnek esrv pillérét dönti ki. akkor ez ' magát, mert ha ezért feljelentik a i«t’«íitÁliiít”»J^’ 

M g^^'aRdd« i n,inden h'za- a V?84*

r c ,i X2’ * 1 * IX !oS k2f
jogtalan vagyonnal megrakodva

A trafikosok maguk is érezték en- 
nek az állapotnak a tarthatatlanságát 
és beadványt intéztek a postaigazgató, 
sághöz, kérve pártolja a kincstári ju
talék felemelése iránti kérelmüket a 
kereskedelmi miniszternél.

A Hétfőt Napló munkatársa ebben 
az ügyben felvilágosítást kért a posta
igazgatóságtól, ahol a kővetkezőkép
pen tájékoztatták:

— Annak, hogy a frafikosnái alig 
lehet postai értékcikkeket kapni, két 

(oka van. Az első az, hogy a postain va- 

értelmébe®' csendőrök éjjel az utasításhoz kó
péét kiürítették Köpceényt. A magyar 
elővéd reggel 8 órakor szállt• meg • 

.helységet A magyar gyalogság dél
után vonult be Köpceénytx:. A ma
gyar-tót határon magyar lovasság tűnt !

' fel. A magyarok a délután folyamán 
megerősítették a gróf Batthyány kasté- 

I lya mellett álló készült ség Ükét Oroar- 
várnál magyar csapatösszevonás ész- i 
lelhetó. A pozsonyi hidat czei) kato
naság szállotta meg.

A Magyar Távirati Iroda a fenti hírről talok eddig hetenkint egyszer adtak ki 
szemben is a leghatározottabban megái# postai cikkeket, az uj tőzsdések pedi™ 
lapítja. hoB, magyar rtsxröl aom a cselt akik s2egóuv emberek, nem
holÁSzm oam mó-iilt a^mmnóu, MentitÖR71 . , , .. * . ,

tudtak annyit beszerezni, hogy egész 
' heti szükségletüket fedezzék. A máso- 
, dik oka az, hogy a trafikosok nem is 
forszírozzák ezeknek a cikkeknek a 
beszerzését, sőt lehetőleg nem is vásá- 

I rolrtak, mert kdbeslik a kincstártól ne
kik járó egy százalék jutalékot.

— Ezek az anomáliák rövidesen 
megszűnnek, mert a dohánykisárusok 
szövetsége beadványt, intézett a posta
igazgatósághoz és kérte, hogy ezentúl 
hetenkint trűbbször is vásárolhasson 
postai értékcikkeket. Arra is felkérték 
a postaigazgatóságot, tegyen előter
jesztést a kereskedelemügyi miniszter
nél, hogy az egy százalék jutalékot 
emelje fel két százalékra. Kijelentik a 
beadványban, hogy ha ezeket a kíván
ságaikat teljesítik, nem fog többé elő
fordulni, hogy valakit el kelljen uta- 
sitaniok, aki bélyeget akar vásárolni.

— Nem lehet a trafikosokat arra

határon, sem másutt semmi féle etapatösz- 
«zevonás nem történt.

íüknél fogva mindig válaszfalat eaneli

azonban nem ez a hivatása, hanem az, 
’' —.  -----és hitfelekezetre
való tekintet nélkül egyformán sújtson 
le mindenkire és egyformán óvjon min
denkit, s a politikai összetartozás <ncl. 
lett a társadalmi összeforró ttság által 
is erősítse a nemzetet. Nem jogrend ... ........
az. amely az egyik hitfelvkezetnek, kötelezni, hogy mennyi értékű posta-: 
vagy nemzetiségnek más jogokat bizto. cikket szerezzenek be, mert az érlók- 
sit. mert abban a percben ez már moiga cikkeket a posta nem hitelezi, 
a rendetlenség. Most kétségtelen doku- Kijelentette még intforanátorunk. 
mentuimat látjuk annak, hogy itt nem hogy a kérdés rövidesen feltétlenül 
em térek ellen, hanem hit felekezet el- rendeződik, mert a tárgyalások kedve
iéin fi-rlonf lAi.Ae :_____ 1 ......1 .x . i. ■------ v. renaezocriK, mert a uirgyaiasos kcuvis-

'len (jt 1 lépes, ez pedig a jogrend- zg irányban haladnak. A postaigazga- 
I nek legnagyobb sérelme. Amikor m«ga lóság teljesiu a dohánykisárusok ké- 

nkknr 3 •' rPi.aZ ,ö,rv™yt* relmét, a jutalék felemelését pedig ja-
i ••...... e , r ei^sza,’« melynek az a vasolia. ürv hát talán nem lesz akadá*
következménye, hogy ezen en utón 
többé megállni nem ldliet. A jogrend 
veszélyeztetésével szemben pedig min
denkinek fel kell támadnia és nem sza
bad engedni azt. hogy egy közhatóság 
odáig merészkedjék, hogy ő maga gás 
zolion keresztül a törvényes rendelke
zéseken.

A lelkes tapssal és éljenzéssel foga
dott beszéd után Pakots József mon
dott nagyhatású beszédet, maid Szb 
lág.yi György föv. biz. tag, a dolgozó 
keresztény iparosság nevében bélye
gezte meg n főváros igazságtalan intéz
kedését. A nagygyűlés a himnusz el- 
éneklésével ért véget.

Miért nem Kapni 
postai értéKciKKeKet 

a IrafiKoKban A kincstári jutaléK félémé- 
losét Kérik a KistőzsdvseK

— -4 Hétfői Napló tudósit ójától —
Altalános a panasz a közönség kö- 

lv>n • Jnh___ - .. ° *reben a dohánykisárusok ellen, “meri 
rendszerint egész sor trafikot kell 
végigjárni, míg az ember néhány levél- 
bélyoget, vagy levelezőlapot kaphat. A 
legtöbb tőzsdében azzal utasítják el a 
vevőt hogy a bélyeg elfogyott, van 
azonban olyan Irnfik is, ahol még 
ennyi fáradságot sem vesznek maguk- 
nak, hanem egyszerűen — és a legtöbb 
helyen agresszív hangon — kijelentik 
hogy: nincs. Mert a laikus nem is 
tudj, hogy ez . két kijelenté, tulaj, 
donképpen ravasz és finom disztinkció

Az állam Ugyanis kötelezi a traflkosl 
arra, hogy postai értékcikkeket árusít
son, azt azonban nem követelheti meg 
hogy annyit tartson raktáron, hogy

vasolja, igy hát talán nem lesz akadá
lya annak, hogy ezentúl postai ér
tékcikkeket is tartsanak a trafikosok.

A Tisza-bünpörben 
hamarosan kihirdetik 

az Ítéletet
Csak azután foglalják írásba 
■— A jegyzőkönyv 5600 oldal

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Éppen öt hónapi főtárgvalás után 

jutott dr. Gadó István törvényszéki el
nök. a Tisza#gyilkossági bünper főtár#
gvalásúnak vezetője odáig, hogv szóm; 
Laton délben megtelhette az elnöki 
cnunciációt, hogy a perbeszédek is l’4’1 
fejeződtek és a bíróság a főtárg>’3,lás 
félbeszakítása, illetve elnapolása nél
kül ítélethozatalra tanácskozni vissza
vonul. A bíróságnak ez a munkája nem 
valami egyszerű, mert a tanácskozás 
azzal kezdődik, hogx- végigvonul a hi- 
róság az egész főtánavalási anyagon, 
Ha figyelembe vesszük, hogy a jejíyző- 
könW maga 5600 oldal terjedelmű 
ha hozzáveszük éhhez a bíráknak kü
lön fői jegyzéseit, amelyek ugvoncsök 
vaskos kötetre rúgnak, ebből tnyilván- 
valónafk következik, h-ogv az Ítéletei 
egv-két nap alatt metrózni lehetetlen* 
séw.

Az eddigi dispoziciók szerint «z e^ 
nők a lehető lesgiröviddbíb határnapra 
akarja kitűzni az Ítélet kihirdetését, 
korábban, mintsem az Ítéletet hasba 
foglalnák. Maga ez az írásbeli munka
heteken keresztül tart majd, de a« el
nök ezt megelőzőleg minden valósn* 
nűsvvr szerint kihirdeti az Ítéletet, « aJ
rffdokokat élőszóval terjeszti elő. Érdé
kes. hogy a Tisza-bÜnpöiben a véd és 
a védelem, meg a vádlottak, együtte
sen 185 semmiségi panaszt jelentettek 
be. Ezeket maid a fölebbezési* fórum 
veszi tárgyalás ulá. Mert valószínű, 
hogy u törvAnvszék Ítélete nem válik 

I jogerőssé. Ha fölmentő lesz, az ügyész 
megapellálja és ha valamelyik vádlót-

I
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Biztosító intézet 
.mint betörővállalat

„Negyvenegy betörést 
követett el az „Árgus"

. '4 Hétfői Napló tudósító iátói
■ X^wárnap <®te nyolc óra tájban erős 

'csendőríedrzebbel euz.v megkötözött brics- 
L-esznadrágos fiatalembert vittek be a 
^kapitányságra. Kísérői lihegve követ
nék' az egész csoport k Volt pirulva. A 
különös menetnek sok bámulója akadt 
és robe a Zrínyi-utcai kapuihoz értek, 

tömeg követte Őket. A csendőrök 
Elvitték foglyukat a vasutas-csoport 
szobájába- egyidejűleg Boor és
Jakab detektívek egy ugyancsak erősen 
megkötözött fekete férfit és egy átko- 
sódé nőt tereltek a Zriuyi-utcai bejárait

Hogy az létem vérié meg! Még, 
Í&oíy engem is belekavar! Fusson, itt! 
ftt!- fusson ki secmem. ha egy szót is 
Judok az egészből- . .
; Azután könyörgő re fogja a dolgot. 
Pckötóre sülit arcéit ezer ránc borítja, 
apró ravasz szeme ijedten pislog.

. tessék elhinni nagyságos ka
pitány ur, olyan ártatlan vagyok . . . 
f Hangját siráá tremolója rázza.

de ... olyan ártatlan, hogy 
feazán. Tessék elhinni!
r ~ ’ * ’ ’ ’ . akinek a „nagyságos

érzéketlen 
felvitte a 
ahol mcs-

Az 
ból: 2

a követ-

i Boor detektív.------------
ifraptany ur‘‘ titulus szólt. 
inflKidl és ezt a csoportot is 
vasutas detektívek szobájába, 
Rareadték kihallgwtósukat.
L 'Á /.kfiraTlizai-ás eredménye

F- Janő 21 éves műszerész. — <rákit 
p csendőrök Ihoztak — two«lL V.'~ 1 
Sna.no Sándor 31 éves géplakatossal 
pvt hónap alatt

negyvenegy lakást fosztottak ki 
a fővárosban, főleg olyanokat, 
melyeknek gazdája a nyári hó
napokban távol voit a főváros

tól.
módon szerezték meg a 

Kasok címeit. Még április eleién kiír
ták a nagyobb kereskedőik, néhány ügy- 
ütőd, orvos és mérnök címét és ároknak 
p következő

nyomtatott clrkulárét küldöttek!
Betörés és lopás ellen 
megvéd és bfiztoat az

wARQU&'<
Rpost. VT., Dewewffy- 
ntca 13. Telet: 88—57.

Budapest, postábólgeg kelte. 

Méttóságos nrftm.
Nagyságos

’Áz 'Árgus a legmodernebb biz
tosító társaság. Nemcsak hogy 
megtéríti a betörésből származó 
kárt, de még jutalmat h ad an
nak, akihez betörtek, mert az 
Árgus őrizteti is a biztosított la
kásokat. Amennyiben nyugodtan 
akar nyaralni, írjon a mellékelt 
blankettán és ügynökünk fel fog
ja fint keresni.

Teljes tisztelettel

társult Werk-
C8

az Árgus.
jellemző, hogy — mint Biró bé- 

rallotta — a széjjelküldött készé® cir- 
kuliróm hatvannál több válaaa érhe
tett.

A díszes firma két „íctxks- 
tója" fel Is kereste az áldoza
tokat és pontosan megtudta 
tőlük, bor? mikor mennek 

nyaralni.
A többit tudjuk. Bírót és Wériemannt 

valamint az ártatlanságát jajgató Öreg 
tssaonyt, özv. Sohönwald Eemátnét, aki 
srgaedájuk volt, szintén letartóztatták.

7- Kürthy Lajos báró halála. Kürthy 
^njoa báró, aki szombaton hirtelen 
Meghalt, este még fentjárt klubjában* 
derűs hangulatban tárgyalt a politiku
mokkal, hírlapírókat fogadott, majd 
e«ti kilenc órakor a Nemzeti Kaszinóba 
ment vacsorázni, ahol Nddossy Imre 
ornfcroa főkaptt/ínr és Szécsen MA 
los gróf főudvarnagy társaságában töl
tötte az estét. A vacsora után barátsá
gos beszélgetésbe merült el. Egyszerre

tr«> a nyaba megdagadt volna. 

25 millió ember éhezik 
Oroszországban

Vizbefoftfáft az anyák gyermekeket
— A Hétfői Napló tudósilójától. —»

Stockholm, szeptember 11.
c Aftcnbladct jelenti Helsingifons-’ pusztul. Az éihezö hordák teljesen cél- 
Anfiteatrov orosz iró egy inlervju- 

bán kijelenti, hogy Nansen tanár fel
fogása az orosz helyzetről helytelen. 
A szovjet-kormánynak nincs élelmező
tanácsa. amelyet Na-nsen segitőakciója 
támogathatna. Élelmiszereket az éh
ségterületre szállítani nem lehet. Kft- ; éhezők áradatát vörös katonák tgy-'k- 
rülhelül 25 millió ember éhezik, akik- szenek megállítani. A Volga menti né- 
nek cgyharmadrésze feltétlenül el- | inét gyarmatok eltűntek.

Felkérte asztaltársait, nézzék meg, 
nincs-e kívülről feldagadva, de azok
nak még idejük sem volt arra, hogy a 
báró kívánságának eleget tegyenek, 
mert Kürthy Lajos feje hirtelen le
hanyatlott. A pamlagra fektettek, 
nyomban orvost hívtak és a mentőkért 
telefonoztak. A mentők eszméletlen ál
lapotban átszállították a Pajor-szana
tóriumba, ahol megállapították, hogy 
a halál még a szállítás alatt bekövet
kezett A Nemzeti Középpárt, melynek 
Kürthy Lajos elnöke volt, gondoskodik 
eltemetéséről. A párt hétfőn este 7 
órakor értekezletet tart, amelyre a 
párt tagjai megjelenését a vezetőség 
ezúton is kéri. A párt Károly-körut 3. 
szám alatti L emeleti nagytermében 
hétfőn este ravatalozzák fel a holttes
tet, ugyanitt lesz a halott beszentelése. 
Az emlékbeszédet a párt és a nemzeti 
társaskör nevében Szász Károly, volt 
képviselőházi alelnök mondja. Az 
egyházi szertartás után a halottal Ko- 
márominegyébe, költői birtokára szál
lítják. ahol a családi sírboltban helye
zik örök nyugalomra.

— ötméteres sáv miatt akadt meg 
a Pécs—Barcs közötti vonatforgalom. 
A szabadkai Bíiicsmegyei Napló jelen
tése szerint, miután a magyar csapa
tok megszálltak a Barcs közelében le
vő Sánc-puszlát, a Dráván átvezető 
vasúti híd mindkét féle ma^ar kézre 
került A jugoszláv csapatok retorzió
kópén megszállották az u. n. Pilics- 
területet amelynek egv ötméteres sa- 
roksávja a Pécs-Barcs közötti vasút
vonal sínpárjára esik. Mivel az ötméte
res sóv most idegen terület, a vona 
tok közlekedése ezen a ponton szüne
tel és csak a Barcs előtti Belcse-pusz- 
(a állomásig tartható fenn.

— A váci kommunisták bűnügye. A 
pestvidéki kir. ügyészség újabban 84 vád
lott ellen adott be vádiratot, amelyben 
Maróthy Lajost, a váci forradalmi tör* 
vftr.yszék hírhedt vádbiztosát és 83 társát 
személyes szabadság megsértése, izgatás, 
lopás, zsarolás s magánlaksértés bűntetté
vel vádolja. A terjedelmes vádirat ól8 
bűncselekményt sorol fel. Számos tanul 
hallgatnak ki az ügyben. A tanuk között 
szerepelnek Vác város főpapjai, o piarista
rend tanárai, a királyi jánáshiróeág több 
tagja Vác város polgármestere és főjegy
zője és Vác városának csaknem vala. 
mennyi számottevő egyénisége. A 84 vád
lott közül 41 vádlott javára kegyelmi el
járás van folyamatban. 43 vádlottat azon
ban kegyelemre méltónak nem találtak. 
Ezen 43 vádlottal szemben a főtárgyaidat 
a peatvidéki kir. törvényszéknek Kecske* 
méthy Gyula kir. ítélőtábla-bíró elnöklete 
alatt működő gyorsított büntető tanácsa 
szeptember hó 13-án és az azt koverö na
pokon Vácott, a városi közgyulésteremoen 
l„rlj» n>eB. Teklnleltnl . tanuk "•» «*; 
mim. a lúrgyatts díreláthalólag M hetet 
fog igénybe venni.

— Kisiklott expresszvonat. Lyonból 
jelenük, hogy a strassburg—lyohi ex
presszvonat tegnap 22 óra 30 perckor 
az echelsí pályaudvaron kisiklott. A 
postakocsi és három személykocsi fel
borult. Huszonöt ember meghalt, kö
rülbelül hatvan megsebesült. (MTI.)

— Aa ágfalva! csata hősi halottjá
nak temetése. Szombathelyről jelentik, 
hogy ma délután temették eí óriási 
részvét mellett Pehm Ferenc pénzügy
igazgatóság! tisztviselőt, az ágfalva! 
csatában hősi jwlált hgJt ^zombathclyi 
leutcl&L A temetésen képviseltették

lalanul két nagy hullámban vándorol
nak és vagy azt mondják, hogy Angiié- 
bn akarnak menni, vagy a török, eset
leg az indiai császárhoz. Egyes anyák 
Ázsiába adják el gyermekeiket, má
sok a vízbe fojtják őket Kazánnál. A»

tninap éjjel a város esv részét elöntötte. 
Eddig hat halottat húztak ki az árból. 
A halottak eaámát ötszázra becsülik. A 
kár több millió dollárt tesz ki. (MTI.) 

— őszi ünnepély, Ma«aa színvonalú 
ünnepség színhelye lesz, közeljövőben * 
hővárosi Vigadó. Box- és birkozóver- 
senjr, bélyegaukció, mllvészelőadás, 
Hzimfiónikus hangverseny és táncmulat- 
ság a műsor kiemelkedő pontjai. A 
Vigadó összes termeiben lefolyó ünne- 

i Pély póstás jótékony célt szóltál és 
kétségtelen sikerét előkelő fővárosi

, művészek közreműködése biztosítja.
i Helyreigazítás. A következő leve- 
| let kaptuk: Igen t. Szerkesztő url A Hétfői 
1 Napló múltbeli száma közö'te, hogy Bleicr 

Iffnácné bútorkereskedő feljelentis> re en 
gém a rendőrségre elrtvezettek. Kijelentem, 
hogy Blelern-é koholt követeléssel állott

. elő, melynek valóságát büntetett előéletű 
I tanukkal akarta igazolni. Dr Ruszinkó 

vizsgáJóbiró ur gyomban megállapította a
| feljelentés alaptalanságát s engem szabad

lábra helyezett. Bleierné ellen hamis vád, 
tanul ellen pedig hamis tnnuzás miatt a 
bűnvádi eljárást megindítom. Tisztelettel 
Spilzcr Jenő, a Kramer Márton-Céq bel- 

' Ingja.
I — Padlástü^, Vasárnap délután tűz 
támadt a Vilma királynő-ut 38. számú 
ház padlásán, a kivonult tűzoltóság 
azonban hamarosan eloltu;a a tüzet, 
amely csak jelentéktelen kárt okozott.

A

magukat az összes egyházi és polgári 
hatóságok. Kivonult a csendőrség és 
a katonaság is, mely diszsortüzet adott: 
a világháborúban is részt vett ifjú hős > 
tiszteletére. A beszenlelést három tá- , 
bori lelkész végezte nagy papi segéd
lettel. (MTI.)

— Az elnyomott népek kongresszusa. 
Az elnyomott, n-épek genfi kongieszusa el» 
határozta, hogy ái’andó szervezetet létesít. 
Ebben a szervezetben a magyar-rutén párt 
kiküldöttei meg a lapították a rutén osz
tályt. Az o.h/’álv tisztikara: Kutkafalvy Mik 
lós elnök. Illés József alelnök, Balogh* 
Beéry László titkár. Ugyancsak mega'a- 
pitották a tót osztályt Dvortsák Győző 
elnök és Christian Géza alelnök vezetésé
vel. A kongresszus eUiatározta, hogy 
propagandát indít a cseh elnyomás alatt 
szenvedő népek érdekében. (MTI.)

— Halálozás, fíékésy Géza dr. he- 1 raiáviratot fogott fel, amely 
lyettes államtitkár, a Népjóléti mi- Schober dr. osztrák szöveti 
niszteriumban, vasárnap hajnalban 56 
éves korában elliunyt. Az elhunyt 32 
éven út áz ország közegészségügyének i 
szentelte életét. Egészségügyi lapokban ■ 
számtalan cikke jeleni meg, több köny 
vét pedig idegen nyelvekre is lefordí
tották. Neje és két gyermeke, vala 
mint nagy kiterjedésű rokonsága gyá- 
szolja.

-- Rejtelmes gyilkosság Bukarestben.
Bukares-tből jelentik: Pár héttel ezelőtt 1 
Bukarestben egy hid alatt, zsákba be- 
sarrva, egy fiatalember holttestét találták 
meg. A rendőrség sz.éleskőrü nyomozás in
dított, mely megállapította, hogy a fiatal
embert. Hia Zaharópilt, aki egy bukaresti 
bankház alkalmazottja volt, négy buka* 
resti görög gyilkolta meg. A gyilkosok 
régóta ismerték Zaharópilt és vele együtt 
megbeszélték, hogy ha főnökei nagyobb 
pénzöszeget bíznak reá, azt öten el fogják 
sikkasztani. Zaharópil csakugyan elvitt ba
rátaihoz 350.000 leit, akik három bélig 
rejtegették a sikkasztó banktisztviselőt. Ké
sőbb mégis föltek, hátha kiderítik a sik
kasztást és ezért bűntársukat meggyilkol* 
fák. A bukaresti rendőrség mind a ntégy 
görögöt letartóztatta.

— Nem indult meg a csomagforga- 
lom Jugoszláviával. Szabadkáról je
lentik: A magyar-jugoszláv posta
egyezmény értelmédjen szeptember
Lén kellett volna a két állam között 
megindulnia a csomagförgalomnak. A 

' BácMnegyei Napló értesülése szerint 
ez halasztást szenvedett, mer? a buda- 
pesti postaigazgatóság még nem küld- 

, te meg a tarifa jegyzéket. A lap értesü
lése szerint a forgalom csak október 

. l-cre indul meg.
— Kiállítás az ErnAt-muzcumban.

, Ebijén az évben ünnepli fennállásának 
tízesztendős jubileumát az Ernst-mu- 

, zeum. Ebből az alkalomból kiállitávt 
i rendezett, amelyen válogatott mesteri 

kollekciók szerepelnek. Rendkívül fi
nom grafikus a Páriában élő Boris 
László, aki a légiesen finom aktok 

■ nagymestere, kiváló rajzokkal szerepel 
Beron Gyula. Feltétlenül fel kell mét* 
említenünk két Ferenczy tanítványt: 
Jobbágyi Miklóst és SzŐnyi Istvánt is. 
A kiállítást vasárnap nagy és előkelő 
közönség tekintette meg.

— A bolgár miniszterelnök Genfben. 
Szófiából jelentik: Szlambulinszky mi
niszterelnök tegnap Genfbe utazott, 
ahol a népszövetség Ülésezésén Bulgá
riát fogja képviselni. (MTI.)

— öriáti felhőszakadás Texasban. A 
San-Antönio fol!rí5:,;á •felhftk^k-dtflhárern 

seőzések köveikeutébcm niccArodt éa a

Az osztrák kancellár 
vádaskodik

Felfogták egy szikra'ávlratát

Budapest, szept. 11.
A Magyar Távirati Iroda jelenti; 

budapesti szikratáviróóllomús szók- 
szériát 

gi kancel
lár kijelenti, hogy ma már egy hétnél 
is több elmúlod, anélkül, hogy Ma
gyarország gálád támadása Ausztria 
szerződésszerű jocrai ellen elérte volna 
a méltó és megérdemelt büntetést.

Schober több vádat emel a maffva) 
kormány ellen. A vádak az ismert re. 
cent szerint készültek és eg> tubegyij 
valótlanok.

A nBrtgök visszaverték 
a törökök Bltentámadását

Athén, szeptember 11.
Sz-mimából jelentik, hogy a görö

gök és törökök küzdelme, a csapatok 
kimerültsége követkéz teljen pillanat, 
nyilag nyugvópontra jutott. A törökök 
ellentámadását visszaverték. (M 11.)

Újabb zavargások 
Oroszországban 

Szovjetcsapatok rájöt
tek a tüntető diákokra

Bécs, szeptember 11.
(A MTI. magán jelentése.) A Neues 

Wiener Journalnak jelentik Berlinből: 
Oroszországból újabb zavargások híre 
érkezik. Az utóbbi időben ismét több 
helyütt volt felkelés. így a keleti ten
geri hajóhad megint megtagadta aj 
engedelmességet. A hajóhad személy
zetéből több száz emberi letartóztattak. 
Moskvában magában is sűrű ellen fór. 
rád a Imi cselek voltak, különösen aj 
értelmiségi osztály kóréhen. A' szov
jet kormány drákói szigorral jár el és 
százszámra veti börtönre az embereket. 
Egy ízben a diákok tüntető felvonulást 
Moszkvában magában is sürü cllenfor- 
a menetre, úgy hogy egy csomó halott 
maradt a helyszínén.

Itt van újra

HŐLGYEIHK RÉME
a szeplő I

De segít rajta

HÖLGYEINK KRÉMÉ
a valódi

Dlana-arckrém
Mindenütt kaphatói
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Megyeri versenyek
A megszokott keretek között, több

nyire reálisan zajlott le a mai megveri 
versenynap. A látogatottság jelenféké- 
nyen megcsappant. A részletes”éréd- 
mény:

I. futam. 1. Balsors, 2. Akácfa 3. Aka. 
dókos. Tol.; 20:76. 20:32, 46.

II. futam. 1. Bpndil, 2. !>őtü
Tót.: 20:20.

III. futam. 1. Pegazus, 2. Szüret 3 
Fulminc. Tol.; 20:50. 20:26, 26, 34. ’

IV. futam. 1. Rózsi II, 2. Ficsur,

3. Gerö.

IV. futam. I. Rózsi II, 2. Ficsur, 3.
Ommichen és Bovary Tót.: 20:60 20-22 
20, 20.

V. futam. 1. Imi, 2. Dudu. 3. Palmyra. 
Tót.: 20:2-16. 20:70, 64.

VI. futam. 1. Mustafa II, 2. Flirtvár 3.
Delmarlino. Tol.: 20:118. 20:40. 38. 100.

VII. futam. 1. Ívta, 2 .Virilist 3. Vi- 
piília. Tót.: 20:94. 20:34, 26 46.

Bécsi versenyek
A régi időkre emlékeztető stílusban 

vett lendületet a frendenaui sport. Jó- 
toraién valamennyi versenyben nagy 
mezőnyök futnak s az eredmény is 
nagyobbára reélis volt. A részletes 
eredmény:

/. futam, 1. EcJipse. 2. Kudarc. 3 Pa
csirta H.

11. futam. 1. Pomponius, 2. Pártoló 3. 
Arlur.

ZZ/, futam. 1. (Imid, 
Freibcuter.

IV. fularn.
V. futam. 

fiókra les.
VI. futam.

X Lívia.
VII. futam, 1. Vonzalom, 2. Lona 3. 

Aradoh.

2. Mesebeli, 3.

1. Bocula, 2. Unke. 3. A’Dalk.
1. Caesonia, 2. Királyné, 3.

1. Stry, 2. leányasszony,

Színház és nimujdonsöffók
, ,al“ ,rossza a Vígszinhtuban 

szombaton a következő szereposztásban 
kerül bemutatóra: Feledi Gáspár Fény, 
vesy Emil. Lajos: Zátony Kálmán, Bo- 
nska: Mdkay Margit. Hátki Tercsi: Molnár 
Aranka, Göndör Sándor: Csorlos Gyulá, 
Frnum Rózsi: Fedők Sári, Csapó: Fenyő 
Aladár. Csapóné: Balta Mariska. Sulyok né: 
Kürthy Sári, Tariszjiyáané: Kész Rózsi, 
Egy öreg paraszt: Szalag Károly, Megyei 
csendbiztos: Balassa Jenő. Kónya: Vend
reg Ferenc. Gonosz Pista:'Hegedűs Gyula, 
Gonoszné: Rajna Alisz, Cserebogár Jóska: 
Bárdi Ödön, Czene cigányprímás: Boross 
Géza, Adus, vén cimbalmos: Szerémy Zol» : 
tán, A Makkhetes korcsmáros: Győző La. 
jós, Neje: Czcglédy Róza. Jóska; Szepessy 
Kálmán, Rendező: Csortos Gyula. A dalok 
egy része dr. Kacsoli Pongrác eredeti rvép- 
dalgyüjteményéből való. A zenei részt 
Stephanides Károly tanitolta be. A dísz
leteket Málnai Bé>a tervezte.

• Lakatos László A fakir cámü drá
mája, moly a pénteki bemutatóján oly 
rendkívüli sikert aratott, e héten ötször 
sbercnei a Magyar Sznház műsorán : 
hétfőn, szerdán, csütörtökön, szombaton 
Ó6 jövő vasárnap este. Kedden ás pénte
ken a „Bu»avirác"-ot adják. Holnap* 
vata " p délután ..A kis lord*- kerül 
szinro lOO-adszor. jövő vasárnap délután 
ped.-g n „Cárcx ics’ -ot játsszák. A dói
ul áni előadások 3 órakor kezdődnek éa 
mérBi'kelt helyáruak.

• A kek Mazur 75-lk előadása ma,
héifő'n lesz a Király-szín hájban, a ve
zető szerepeket most is Péchy Erzsi, 
Somogyi Nusi. Nádor és Matány játsz- 
szák. A kitűnő darab azontúl is minden 
ecte műsoron van. __ .
után a „János vitéz*‘-t adják, a eimSBC- 
repben Nádorral. Iluska Zöldhelyi Anna, 
a francia királyleány a színház uj ta«ja, 
Karácson Ili lesz. A délutáni előadás 
3 órako- kezdődik és mérsékelt hely
áru.

* A ründárlaki lányokat adják ma, 
hétfőn is a Vígszínházban, ahol He!tál 
Jenő nagyszerű vígjátékénak felújítását 
fényes siker kísérte Ma is Varsányi Irén, 
Gombaszögi Ella. Hegedűs, Tanay, Zái 
tony. Kende Paula, Bállá Mariska, .Sftkey 
Irén, Korányi Mária játsszák a főszere
peket.

* A Váróéi Színház harmadik haté.
Kétererhatsráz hely telik meg előadáson
ként a Városi Színházban, melyet megnyí
lása Óta estéről pestére teljesen meglök a 
közönség. E bét operai műsorán Yerdi. 
Rossinl és Puccini szerepel. Hétfőn a 
MBdbé«néflcr megv Krönyev Bélával, Ad- .
l. j:.
M JUireodüir1. mrdta .lUgoleUo" U-

Jövő vasárnap dél-! mint a különleges művészi értékű, Tebilln- 
*‘-t. Hcliák. n cimi!' r«*lA lé re v ti mesteri földolgozást: és kva»

Mixxwwr>ejct megy Kronvev neiavai. Ad- . ™ ...... -- —
ter AWinkvü ti HaUu Gill«».l, kedden I H«.<i«.«i S, 7 íi 9 ör.kor kérdődnek. | poleon 1515—25
— ál-.—LAP* ---- .1- Olw.1^,^.. l- A A n -l------ —t  r.i  OA -Z.lt

Meglepetések a vasárnapi bajnoki 
labdarugómérkőzéseken
Az FTC döntetlenül végzett Az MTK ' 
nujlf fölénnyel győzött — Bodnár Sándor 
sipcsonttörést szenvedett — a MAC—UTE 

mérkőzésen
Másodszor mérkőztek a labdarugócsa

patok a., bajnokságért vasárnap és a teg
napi forduló ujal.b meglepetéseket ered
ményezett. Az MTK vasárnap már döntő 
fölénnyel nyerte mérkőzéséi, míg az FTC 
meglepetésszerűen isnrt veszített egy pon« 
tót, amennyiben döntetlenül végzett a
III. KTVE együttesével, Sajnálatos baleset 
történt a MAC—UTE mérkőzésén, amelyen 
bodnár Sándor o’y szerencsétlenül futott 
össze Vogel II-ve\, hogy a kiváló csatár 
sipcsontja eltörött. Bodnárt, aki egyike a 
legbravurosabb magyar footballjálékos, a 
mentők szállították el a pályáról. Síp
csonttörése következtéiben eben a szezon» 
bán alig fog már játszhatni. A Kispesti AC 
beigazolta multheti győzelmének realitását 
amennyiben fölényes győzelmei aratott 
vasárnapi ellenfele a TTC csapata fölött. 
A legifjabb elsőoszlályu csapat, a VÁC ve
reséget szenvedett a Törekvéstől,'

A másodosztályú bajnokság küzdelmé
nek keretén belül meglepetésszerü volt n 
M FC döntetlen eredménye a KAOE 
együttesével szemben. mig a Zugló le» 
győzte az URAK csapatát

MTK—Vas és fémmunkások 5:0 (2:0). 
A TeslgyakoTló végig fölénnyel könnyen 
győztek a Vasasok csapata ellen. Az MTK 
csatársorában szerepelt Dobó is a jobb
összekötő helyén. A gólokat Orth, Molnár, 
Dobó és Molnár rúgták.

III. KTVE—FTC 1:1 (1:0). Igen erős 
ira>m, majd durva mérkőzés, amelyen Ta-ii.uu., uiaju - ........ — .. ..
kácsot a biró kiáMilotla. Az első félidőben mény nem változott.

rül színre Sándor Erzsi kamaraénekesnő. 
Somló, dr. Pogány és Kálmán felléptével. 
Csütörtökön „Carmen" t. pénteken „Tos* 
cá“*t, szombaton a „Szovil’ai borbély“-t 
ismétlik meg. Vasárnap délután „Mignon" 
van műsoron, este pedig a népszerű, rég 
nem hallott „Koldusdiák" felújítása kö> 

i vetkezik H. Csillag Erzsi. Pásztor Ferike, 
I Halász Gitta, Gábor, Palotai és Bársony 
I együttesében.

♦ A legénykérés nagy sikere domi
nálja a Belvárosi Színház' e heti mű
sorát. Villányi és Forró nagysikerű víg
játék* ötször szerepel a színház játék
rendjén ; kétszer — kedden és pénteken 
— Vemeuil mulatságos vigjátéka „Az 
apám felesége", vasárnap délután pedig 
a két Lakatos-darab kerül színre.

♦ A legnagyobb siker jegyében folyt le 
az Andrássy-uti Sz’nház bemutatója. 
Német Juliska aratott ign nagy sikert 
& Balassa—Molnár zenés dramolettben, 
a műsor többi zugó tapsokkal fogadott 
darabjaiban ée magánszámaiban Kökény 
Ilonát,, Ürmössy Anikót. Gál Franciskát, 
Mihályi Licit, Bánóczynét. továbbá Bár
sonyt, Békeffit, Abonyit. Gárdonyit, 
Ihászt. Sárosit, Székelyt és Lengyelt 
jutalmazta a közönség elismerése. A 
vendég Z. Molnár László Tinódi karrika- 
turái viharos derültséget keltettek.

♦ Imponál. A Kertmozi téli üzeme: 
Aréna-ut és Dembinszky-utca sarok. Csü
törtökön. e hő 15*én tartja megnyitó elő
adását teljesen átalakított és a legmoder
nebbül berondezett helyiségében ez a mozi, 
melynek idei szezonja előreláthatóan a 
nagy sikerek jegyében fog lefolyni. Abban 
n közkedveltségben, melyben a Kertmozi 
fönnállása óta a közönség részesítette, 
minden bizonnyal az Imperinlnak is része 
lesz, annál is inkább, mivel a kontinensen 
párját ritkító elsőrangú vetítés, művészi 
kísérő zene éppen úgy meglesznek itt.

cselő tárgyú, mesteri földolgozás és kva< 
litásban is domináló film-műsorok.

* A Mozgókép Otthon Olaf Fönes és 
Ma-ng. Marsch előadásai telt házak előtt 
folynak. Előbbi az „Örök éjszaka'* (5 
felv.) dán, utóbbi „Egy asszony férje*4 
(6 felv.) amerikai mcstermüben gyö
nyörködteti a közönséget. Előadások: 
5, 7. 9.

• Az Uránia zsúfolt házai igazolják
a Veritas Vincit cimü filmóriós hatalmas 
sikerét. Három korszak tárul elénk e film
ben: a római cirkusz oroszlánjainak kar
mai közt vérző első keresztények, — r _______ ___
.kBripkor.rerctemm.I WI rom.ntIMj. Adri41, Csúkyt,' Allamvasutat, de kő-’ 

vészeiében egyaránt nagy alkotás ez a ' 97& 80, Országos fa 1215—
film, amelyről a kritika annyit jelez: hogy i 1225, Dollár 4445.50—19, lei 458—60, 
ezt mindenkinek meg kell némi. Az Uránia ' márka 445—47, szokol 531—33, Na-márka 445—47, szokol 531—33, Na

.......................és bécsi kifizetés.
• A Ranaiwanoneouó mér daő film- 34.26 volt, UJ8AQ0ZEM R.-T. BUDAPEST.

az FTC igen gyatrán játszott és a III. ke? 
fület Morvát révén érte el a vezető gólt, 
szünet után mintha kicserélték volna a 
zöldfehéreket, de egy tizenegyes büntető
rúgást elhibázott Hangtér és csak nagy 
ostrom után egyenlítették ki Svarcz révén.

MAC—UTE 0:0:. Az első félidő 30-ik 
percében Vogel II és Bodnár oly szerens 
esetlenül ütköztek össze, hogy utóbbinak 
sipcsontja összetörött. A mentők szállítot
ták el. Ezután igen deprimált hangulat
ban folyt le a játék, sőt a szomorú eset 
után Lencz (MAC) kiállt. A második fél, 
időben már nem folyt komoly játék.

BTC—VIl. kér. SC 0:0. Egyénié erejű 
csapatok mérkőzése, amelyen az eredmény 
reális.

Törekvés—VÁC 1:0 (1:0). A Törekvés 
győzelme azzal indokolható, hogy a VÁC 
a második félidőben kilenc emberrel ját
szott.

Kispesti AC—TTC 2:0 (1:0). Biztosan 
győzött a kispesti együttes, amelynek gól
jait. Boldog rúgta. Procenkót (TTC) durva 
játék miatt kiállították.

MAFC—E. Törekvés 2:2 (1:1). 33 FC— 
KAOE 1:1 (1:0). ETC—BSE 3:0 (1:0).
Zuglói AC—URAK 2:0 (1:0). OTE—RTK 
1:1 (0:1). BAK—Ékszerészek 1:0 (1:0).
MTE—BEVV 2:0 (1:0). Husiparosok— 
Kelenföld 6:1 (2:1). Lapterjesztők SC— 
Rác. A hátralékos 8 perc lejátszás alatt 
is durva volt a mérkőzés, amelyen a Rác 
bői kiállították Szemzár csatárt. Az ered-

| jével, az „Ezerarcú €mber‘‘-el rendkívüli 
sikert aratott. A nagyszerű film játék és 

I benne különösen Harry Liedtke páratla
nul átló alakítása mindenkit elragad. A 
kopenhágaj tőzsde izgalmas jelenetei, a 
dán milliomos hatalmas palotájának káp
rázatos álaTcosestélye, az orfeumi jelenet, 
melynek színpadán szenzációs akrobata 
szám játszódik le, az óriási luxushajó in« 
dulása a kikötőből, az égő hidroplán, de 
légióiként az Izgalmas automobil-hajsza 
mind rendkívüli vonzerőt adnak ennek a 
pompás képnek, amelyrőd ma egész Buda
pest beszél. A Renaissance igazgatósága a 
nagy sikerre való tekintettel megváltoz
tatta eredeti műsortervét és csütörtökig 
meghosszabbította az „Ezerarcú ember" 
előadásait, amelyeket tudvalevőleg 16 éven 
aluliak is megnézhetnek. A „Szahara csá« 
szárja" csak pénteken kerül bemutatásra. 
A „Fridolin, mint gentleman" cimü kisérö 
film rendkívül kacagtató bohózat Az elő
adások naponta 5, 7 és 9 órakor kezdődik.

• A Kamara mozgóképszínház (Hun- 
gária-fürdő palotájában) befejező mun
kálatai serényem folynak. A színház 
egyelőre el van zárva a kiváncsiak sze
me elől, csak egyeseknek adatott még 
meg, hogy láthassák a nagyszerűen ki
alakuló építmény belsejét és mint hall
juk, egybehangzó vélemény az, hogy en
nél pazarabb, femomenálisabb színház 
nincsen Budapesten.

♦ A „Vadludak szigete*' a Tivoliban, 
Uj amerikai filmprimadomnát mutat be 
közönségének e héten a Tivoli. Stella 
Taibot lép fel a ..Vadludak szigete" 
című izgalmas romantikáin filmregény
ben, amely egyike volt Amerika idei 
legnépszerűbb filmjeinek. Megelőzi ezl 
„Az üldözött lelki ismeret" cimü ötíel- 
vonásos dráma, ugyancsak egyik legsi
kerültebb alkotása a nemzetközi film
produkciónak. Az előadások köznapokon 
5, 7 és 9 órakor, vasárnapon 4, három
negyed 6, fél 8 és 9 ÓTakor kezdődnek.

közgazdaság
Vasárnapi magánforgalom

Az értéktőzsdei magánforgalom 
irányzata berlini jelentésekre megszi- 
lárdtilL A pénteki zárókul tusokon fe- 

majd i Jül többféle részvényt kerestek: Izzót, 
likáio 1 J . . . . . _

Szilárd az árutőzsde
A vasárnapi magánforgalomban 

élénk érdeklődés volt az árupiacon 
amennyiben búza és rozs iránt nagv 
az érdeklődés. A búza ára budapesii 
paritással 1500—.1510 korona, mi» a 
rozs 1130—1140 korona hasonló fel. 
tételek mellett. Az ellátatlanok részére 
ismét megkezdték a vásárlásokat. íla. 
sonlóképen szilárd az irányzal zabban 
amelyért Budapesten 1400—1420 ko^ 
rónát fizetnek mázsánkint. I akarmám,. 
árpa változatlanul 1375—1420 korona 
között váltakozott. A liszlpiac teljesen 
üzletielen. A malmok 28 koronát kér. 
nek nullás lisztért, nagykereskedőknél 
azonban 26 koronás árban is kapha
tó, azonban vételkedv nélkül. 
haTó^T1?’ - hirelí' Amint 61areIá‘- 
ható .olt, az osz, közgazdasági idény 
elénkebbé teszi a pénzpiacot. Úgy hall» 
juk, hogy több ipari társulat máris kérész- 
túl akarja vinni régóta tervbe vett tőke, 
felemelését. A legközelebbi időben rendki- 
vük közgyűlést hívnak egybe a Huzal Fa, 
termelő rt., az Égisz, az Egyesült oUlanios. 
sági es izolámpagilár. a Just Izzólámpa. 
Iiyár, a Villányi pezsgőgyár.

A Juta- és Kenderipar R.-T, ez éri 
augusztus 30-án tartott XVI. rendes köz- 
gyűlésén elhatározta, hogy az elmúlt űz. 
lotévre részvényenként 70 korona (14 szá. 
zalkos) osztalékot fizet. Ugyanez a közgyü- 
lés az alaptőkének 15 millió koronára való 
fölemelését határozta cl. — A Magyar 
Kendéi-- és Lenipar rt. (előbb Salzmann és 
Társa) ugyancsak ez évi augusztus 30-án 
tartott XVI. közgyűlésén az elmúlt üzlet, 
évre részvényenként 20 korona (10 száza- 
lékos) osztalék fizetése határoztatott el. 
Ez a vállalat alaptőkéjét 30,000.000 koro
nára emelte föl. Mindkét vállalat néhány 
hónappal ezelőtt a MagyarsOlasz Bank 
rt.-gal érdekközösséget létesitett és a bank
érdekeltség Joéipvib-leiében a Juta- és Ken. 
deripaT rt igazgatóságába Éber Antal dr. 
mint alelnök és Révész Alfréd, a Magyar 
Kender- és Lenipar rt. igazgatóságába po. 
dig Neumann Gábor és Halmi Miklós dr, 
választattak be.

A Központi Váltóüzlet R.-T. e hxS 
5-én tartott rendes közgyűlése megállapít 
tóttá az intézet mérlegét, mely 1,025.973.79 
korona tiszta nveresggel zárul.’ Osztalék 
fejében részvény enni ként 16 K (8%) kew 
rül kifizetésre. Á közgyűlés egyben elhatá
rozta az alaptőkének 12 millióra való fel* 
emelését és a további 8 millió korona név
értékű részvény kibocsátására felhatalmaz 
zást adott az igazgatóságnak.

Rlbnor lg. FŰMR0S1 ORFEUM merő-ii 17 
Minden este fél 8 órakor a nagyszerű szeptem
beri műsor Tanay Frigyes, a Vígszínház' mü- 

vészének vendégszereplésével.

i'övárow „ n
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Naponta este Vtó-koi csfl- 
törtök, szombat, vasár-éJ 
ünnepnap d. u. 4-kor az 
idény záró szeptemberi 
műsor. Előadás után 
villamos közlekedés • 
város minden irányábanTelefon-szám: 55-fiJ

Hamis fogakat 
Brilliánst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat

K
6nolfDfr^' es modern
C|JCfiül olajfestményeket

Dísztárgyakat
NEMZETI ROYAL ORFEUM
Kezdete fél 8-kor Kezdete fél 8-kor

Pallay Anna. Sarkad! Aladár, Dénes 
Oszkár és a fényes megnyitó mOsor

I Révai- •
I utca 16 •_________

Minden nte RÓTT *• STEINHARDTAL 
az u| évadnyiló műsor. Kezdete g-kon

KIS KOMÉDIA : »

/
Felelős szerkesztő: 

SZOMAHÁZY ISTVÁN

Tárxszerkesztők:
Dr. ELEK HUGÓ «a PAJOR MÁTY*S


