iHtíapesS, 1921 szeptember 26

~___ -i— Előfizetési dij: =5^,.
évre 160.—, negyed évre 40.—, I hóra 15.— korona

ngvö George nem vesz részt
a washlnstonl Konferencián
London, szeptember 25.

(Wolff) A Dailv Mail szerint az
EgvesültíÁliaanök kormánya Anglia
bán lépéseket tett aibból a célból, hogy
rábírja Llovd Georgiát a washingtoni
konferencián való személyes részvé
telre. Llovd George azonsai véglege
sen elhatározta, hogv nem utazik Ame«
rikába. A* angol kiüldöiltségnek Bonar
Uw lesz a vezetője. Még bizonytalan
az is, vájjon Balfour betegsége miatt
Amerikába ulazhatik-e. (MTI.)
London, széptember 25.
(WollT) A Dailv Mail Írja: Most úgy
látszik, hogv a november 11-én kez
dődő washingtoni értekezleten csak
az EffvesiillsAllamO'k, Japán és Anglia
vesznek részt és a tanácskozások csak
a Csendes-óceán és a fegyverkezések
korlátozásának kérdéseire szoritkoziiak. (MTI.)

üegiKsSylt
a bűnvádi siiárás
a
megvádolt
képviselő ellen
A vádtanács még nem döntött
Esküdt és bűntársai szabadUbrahelyesésQ ügyében
— 4 Hétfői Napló tudósítójától. —
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A nemzetgyűlési merénylő
vellomésa^rendőrségen
Nerhiyldet akart eMtetral fitórisw,
WirnnsAftadz is Mtoistas ellen .s
Ovér Ifera8i!m CWW& ssS®®s»£ tínfeossársal
— A Hétfői Napló tudóultójától —
A szombati parlamenti merénylő,
Kövér Ibrahim György vasárnapi kihall
gatása alkalmával teljesen tisztázódott
az a körülmény, hogv a Rakovszky
képviselő elleni merényletet teljesen
elmedül készítette elő, semmiféle se
gítőtársa nem volt és a merényletet
egyedül is követte el. Vasárnap dél
előtti kihallgatása alkalmasai szintén
megmaradt azon állítása mellett, hogy
nemcsak Rakovszky, hanem
Andrá-sy, Wíndtschgraetz és
Pallavlcfai ellen is merény
letet tervezett,
akiket a Habsburgok leg-exponállabb
híveinek tartott és min! ilyeneket,
működésűkben az országra nézve ká
rosaknak találta. A rendőrség most a
merénylőnek a forradalmi időkben
való szereplése után is kutat és ki fogja
hallgatni mindazokat, akik vele együtt
voltak orosz hadifogságban és kikkel
bizalmasabb viszonyban álló I. A de
tektívek szombat éjid fölkerestek azo
kat a lakásokat, ahol az utóbbi idő
ben Kövér Ibrahim György lakott, ez a
nyomozás azonban jelentősebb adato
kat nem szolgáltatok-.
Vasárnap délelőtt 10 órakor a nemzélgvülés üléstermében folytatták a
helyszíni szemlét.
Ez a helyszíni bírói szemle megál
lapította, hogv Kövér Ibrahim a II.
számú karzat 3-as szánni székén ült
egv ideig, majd fölállott és
előre hajolva, célozva Jo’I
Rakovszky Istvánra.

Esküdt Rajos és bűntársai ügyében
az iratok a vádtanács elölt feküsznek.
Dr. Eless G vörgv vizsgálóbírónak ■ vég
zését részben a le adóztatott terheltek,
részben pedig a királyi ügyészség tá
madta meg felfolyamodással és igv a
íbgvalarlás; illetve a szabadláibrahélyezés kérdésében másodfokon a vádtanácsnak kél! dönteni. A bűnvádi per
rendtartás azt irja elő. hogv az ilyen
felfolyainodásokat. a yácltanácsnak 48
órán beiül kéll elintézni, e biinpörben
azonban a pagy . adathalmazra és az
ügy nagy jelen-őségére váló tekintettel
a tónényes határidő nem volt bet*rliato. .\z iratok ugyanis már négy
napja a vádtanácsnál vannak, három
mipig dr. Kiss István táblnbiró, a vád Rakovszky az első padsor szélén, gróf
tanács elnöke tanulmányozta azokat, Apponyi Alber! helyén ült. amikor az
M'zbeselt vasurrtap és csak ma, hét első lövés eldördült,
lön szignálja kj valamelyik vádtanácsi
a folyó feje mellett
pár
előadónak. í la ez szintén-.áltanuhnácenliméternvi távolságra cf’
nyozta a hünü&Vcl, akkor tpforál a
pódotf
az
előtte
lévő
minis:
Főtanács zú^lMlésen.
téri bársonyszék karfájába.
A nemzetgyűlés szombati ülésén ez
ö'-'vben komprotr.ilIáit négy képviselő ahová 8 millimétcrnyi mélységnyirc
^nlehni jogának felfüggesztése u án, fúródott bele. .4 második lövés szintén ‘
Rakovszky melleit csapódott a pado
megindul az eljárás dr. Gaál
zatba, átfúrta a vastag szőnyeget, az
Endre. Pákozdy András, Zá
alatta lévő többszörös papirréteg-1 és
kány Gyula és Zcökc Antal
a padlóba 11 milliméter mélységnyirc
ellen.
hatolt bele.
Tekintettel arra, hogv a képviselőA harmadik gblyó l^óf
*e* ,r*ég a rendőri nyomozás során
Andrússy Gyula feje fölött
,!€,» hallgatták ki, az ügyészség az
röpült cl
wk ügyére vonatkozó nvomoi'.ás le-a végett megkeresi a rendőr- és a pénzügyminiszter széke elöl!
'"kapitiinyságot, ha azonban a gya- ugyancsak a padlóba halóit i»e. 11
rnil.a fogott képviselők a vizsgálóbiró I miilimétcrnyi mélységbe. A tettes ne
élőit jelentkeznek. akkor a vizsgáló- gyedik lövése csütörtököt mondott.
A kilőtt -evolvcrgolyók közül még
®'ru kezdc.aénvezési joga alapján a
rmidörség mellőzésével kihallgathatja az esel alkalmával az elsőt maga Rakovszkv
találta meg, aki azt eltelte. A
'•let. Mindenesetre meg kell azonban
v,:r!’.. amíg a Ház elnöksége értesíti többi golvót nem találtak meg A
hivatalosan is, a hatóságot a menelmi helyszíni szemle alkalmasai Stanipa
1 László palolaörségi főhadnagynak si
'v' ‘kifüggesztéséről.

azok uralják őt. Fanatikus embernek
került a többi golyót is mcg’alálni. aki
álszolgáltalla azokat
dr. Ruszinkő ismerik volt tiszltársai is. Omszkban
vizsgál’bírónak. Részivel’ a szemlén előadásokat tartott a mjigyaroknak
Rerayek fegyverszaki rtő is, aki kije Turánról, török tiszteket magyarra,
lentette, hogy a tettes állal használt magyarokat a török nyelvre tanított.
fegy-Vcr átülőképessége akkora, hogy j ()l évi hadifogság után jött haza ez-év
emberi élet kioltására feltétlenül alkal áprilisában. Első útja tisztté rsához,
mas. A bizottság a rendőrségi folcgra- Paizs Elemér dr. ügyvédhez vilié, aki
fussal lcfényképezlette a Ház beb- jél nek megbízást adott v:dopörene,k le
és a fényképeket a bűnügyi iratokhoz j folytatására. 'Üz éves kislányát és fe
csatol ják. A képs isclöliáz mii szaki hi-1 leségét évek hosszú sora ója nem
valaki egyébkén! terv rajzó! készület a látta. Asszonyától azért válik, mert
— ... nem ta- megérteni epgem —•
gyilkos merénylet színhelyéről és azt is
mondja vallomásában. Omszkban az
az iratokhoz fűzi.
Kövér cselekménye gyilkosság kí tán ráért olvasni és tanulni. Állandósul
sérletének büntette és nem xtatáriál s, a világtörténelmet bújta. Az orosz vi
hanem rendes büntetőeljárás ala tar szonyok nagy hatást gyakorollak reá.
tozik.
— Minden uj és főleg radikális po<
Elegáns 35 éves ember Kövér litiki irányzatot kitörő örömmel foga
György. Barna r.örényhaja, kissé bi dat!, a szélsőségek vonzották gyer
zonytalan tekintete, ideges felugra- mekkora óta. — igy szól a merénylő
lásai, az a hév, amellyel beszel, mind nővérének vallomása' és igy beszél
róla minden tanú, volt, barátai és má
az exaltált ember megnyilvánulásai.
— Gyűlölöm őket ... — és meg sok, akik ismerték régebben.
Vasárnap délben hirdette ki az elő
rázza ökleit. Eorr benne az indulat,)
letartóztatásról szóló végzési
Kövér György az az ember, aki indu- zetes
Iatail nem tudja uralni, ellenben Szrubián kapitány a merénylő előtt

Biofff is Bocs találkozása
A msMnlsztter Brünnhe ulazöil
Sihaher IMvnlt a bécsi maávar kőveHel

ViHM v&i a meáeá’je^s
—

.4 Hétfői Napló tudósítójától.

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
BúníTy Miklós gróf ldilügyiululsz (cr vasárnap Rrünnbe utazott, ahol
Benes Ede cseh külügyminiszterrel tál úlkozik.
Bécs, szeptember 25. ‘

.4 Magyar Távirati. Iroda magán jelentése.) A Neue Ereié Presse arról
értesül, licgy Schcbcr szövetségi kancellár tegnap az esti órákban fogadta
Masirevleh bécsi magyar követet.
l’árls, szeptember 25. kflliievmiiriszterorl hétfőn délelőtt less
Brünnben. (MTI.)
Bécs, szeptember 25.
A I’olitische Korrcspodonz értesülése
szerint a cseh külügyminiszternek
Bánffu giólTal való holnapi talátko*
záva és az ui cseh kormánynak clöreláthallag kedden történő megalakulása
folytain dr. Schober szövetségi kancellánmk dr. Benes külügyminiszter*
rcl való találkozása három napi ké
sedelmet szenved. ’MTl.)

(A Magvar Távirati Iroda tudósító
jának szikrától irata.) A Tettips lon
doni jelentése szerint Ausztria és Ma
gyarország tárgyalásai ió utón halad
nak. A kompromisszum rendkívül
valószínűvé váll. A lap egyu tál meg
cáfol ia azokat a híreszteléseket, ame
lyek a magyar mozgósitúsról szólnak
és közli a Magyar Távirati Irodának a
külföldi rágalmakkal szemTxm kiadott
cáfolatait..
Praga, szeptember 25.
Renes cseh bülügvminjszlcr t-»lúikozásu lián ff u Miklós ;wf magyar1

. 2.......................................................
Prátia, szeptember 25
A Prager Presse dr. Schober szö
vetségi kancellárnak dr. Benői kül
ügyminiszterrel
való
találkozásáról
azt írja, hogy a kérdések egész sorá
ról vui szó, melyeket sem a béke
szerződés, sem pedig a későbbi tár
gyalások
nem
tisztáztak
teljesen.
(-1/77J
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|6Őbh .nyolc napon belül ki kell )f jJ

ÍApponyiMa^-ysrország felvételének! A bíróságnak nem lehet a
címe alatt vissza ónul ni és
a nerlwU lö/.l
elhalasztását K ri a népszövetségtől ;’ tetőben alapján
vissza vonul ás'bun
ku “'I
a bünpört. Az egyik védő
vei, hogy volt már ennél la','4' 1
Ijedelmü pönbör is. i-y példán]
Elnök Ur' Noha a magyar kor oszlári-pörbon
nyomban kihirdotrl
mány szilárd elhatározása, hogy Ítéletet, Droyfus-pőrében pe<li» 'ój‘1
minden nemzetközi kötele zetlségút alatt meg volt az ítélet. l)r. Ga<P t]
telivsili, a trianoni szerződés 71. v;:n elnök álláspontja pe-di ■ az k i
cikkelyének magyarázata és e cik perboszédek után u tárg.valást nnm
kely \égrelmj'ásának módja körül Kitolta félbe, sőt el sem napolta ij
törvénynek nyolc napos határidfiU^
néze eltérések merüllek fel. Ezeket mos som kezdődött.
4 “
.a nézeteltéréseket várakozásunk el
Az ítélet- kihirdetésének hatérnszJ
lenére nem lehetett idejében meg meg maga a bíróság sem tudja ak
szüntetni. Mivel pedig mindaddig, nácskozás ma mé« olyan stódiur í
mig ezek a nézeteltérések fennálla-,' van. hogy az elnök a határúi.;*
nak, Magyarország felvétele a nép-1 nem tudja. Dr. Gadó István
szövetségbe nehézségekbe ü'köznék. I zata szerint lehetséges, hogy e
a magyar kormány nekem adott I1 «eu kihirdetik az Ítéletet, de az ó
lezárva, hogy a jövő hétre zn.v.-/
mégha almazá.sa alapján van sze

— A Hétfői Napló tud ősit óját ól —
Gcnf. szeptember 25. I

fA Magyar Távirati Iroda tudósító
Prága, íizeptomhor 25. jának távirata.) Magyarország azzal a
(Cseh sajtóiroda.) Dr. Bcnes kül I kéréssel fordult a ncpszöelséghez, hogy
ügyminiszter a legutóbbi külpolitikai i kéréssel fordult a népszövetséghez, hogy
események folytán Nemec külügyi bi | országi kérdés elintézetlen volt miatt
zottsági elnököt arra kérte, hogy hív ‘ ne a mostani, hanem a legközelebbi
ja egybe a bizottságot, mivel a par ülésezés alkalmával vegye tárgyalás alá.
lamenti fórum előtt ezekről az. ügyek Ez a lépés seinimieselrc sem jelenti a
ről nyilatkozni óhajt. (.MTI.)
felvételi kérelem visszavonnál, csupán
arról van szó, hogy a kérelem tárgya
Bécs, szeptember 25. lása későbbi időponti un történjék meg.
(N Magyar Távirati Iroda magánje- A hala:/fásra vonatkozó kérést ApIcntcse.) A Neue Ereié Presse jelenti ponyi Albert gróf, a magyar küldött
ség vezetője szombaton délben jut
Prágából; Itteni politikai körökben az
tatta fi Van Karneheck holland kül
a liir járja, hogy a brucki incidens el ügyminiszternek, mint a népszövetség
lenére sem lehel pessaimisztikusan második ülésszaka elnökének.A levél i
jncgilélni a nvuga magyarországi kér szószerint igy hangzik:
dés megoldására irányuló akciókat. A
tárgyalásokat legközelebb folytatják.
Schober szövetségi kancellár lienes
cseh külügyminiszterrel legközelebb
fog találkozni. Bcnes a nagvanlantnak
jelentést leli közvetítési akciójáról.

rencsém a népszövetség gyűléséi
tisztelettel arra kérni, halassza el a
kérdés feletti döntést és az ezzel
összefüggő egész eljárást a legköze
lebbi ülésszakra.

kétoldali
kabinel-alakitási tervek

Az űgetőversenyen

letartóztatott álbáró'
Nénet dragonyos Kuuitán.nak
adta Ki magát

— A Hétfői Napló fudó«7óiá/ój-J
Pompás fogást csinált szombaton (J
után az ügető versenypályán Aríi-J
delek Uvíőfefügyelö, aki egy hónJI
Óla Európa minden rendőrsége áhil
Bécs, szeptember 25.
keresőit nemzetközi szélhámost larlóztj
(A Magyar Távirati Iroda magánJ} Bethlen-’cormány likvidálása — Nagyatádi
tolt le. A szélhámos, aki magát
lelentéso.) A lapok tegnapi rezignált
von Keltenburgnak nevezte és azt jljl
az ellenzéken — Jobboldali és baloldali
lángjukul
ellentétben, ma sokkul élte
........
tolla, hogy tényleges német dragonml
tőbb hangot használnak és a lapok egyremények — Kikapcsolják a királykérdést
kapiláiny, elcímte nagyhangon tiltakozol!
tésze olntadi.ia azt az állítólagos maa rendőrség njolesztálásn ellen de amila»
r.var javaslatot, hogy Sopront hagyják
— A Hétfői Napló tudósítójától —
átül, hogy .KriízJcr főfelügyelő tiszti,
nog Magyarorszúgna k.
Nz elmúlt héten tartott pártközi zékbe menetele most már igazán csak bán van viselt dolgaival, nicgnyugübtl
sorsában és ellenkezés nőkul követte |
Bécs, szeptember 25. konferenciának eredménye volt, hogy napok kérdése.
j
— Már torkig vagyok — szokta deleklivekct a főkapitányságra.
A Magyar Távirati Iroda magán a nemzetgyűlés háromnapos ülése alatt ■
jelentése.) A Neues Wiener Tagblall az ellenzék nem támadta a kormányt j ilyenkor mondani — megyek ellen
zékbe.
Az állítólagos Báron von KclÍcnJxir|
inl.inlkörökből a kövei kezükről érte azokkal a hatásos fegyverekkel, amoIlyen körülmények közöli egészen dragonyoskapitiányról hamarosan rm'il
id: A bécsi ántántkörökben arra Ivek kvíséget kizárólag rendelkezésére
lapították
n rendőrségen, hogy flitla,
természetes,
hogy
italnak, hogy Magyarországnak az, állanak és ha a tegnapi rcvolveres
Alfonznak hivják és
•.........
/. újabb
jegyzékét, amelyről
a klUVilSHavas’’ I merénylet .nem történik és utána föl
•.
I.'
U
a kormányalakítási kísérle
kilencszer volt büntetve A-ülőnfclf
1 éled Hakovszky István harcias
IgynÖkség tegnap adott hirt és amely - I
tek máris folynak és pedig
bűncselekmények miatt,
ion a magyar kormány kereken meg jókedve, amelylycl . az Ecldiardt mi
jobb és baloldalról egyaránt.
niszteri
tanácsos
ellen
intézett
táma

A budapesti rendőrséggel sem ctó
tagadja Nvugalmngyaror.szág átadó
dását szenzációk sejleívsévcl szőlle ál;
Jobboldalról ugyanis arra számíta ízben akadt össze. Tíz esztendővel e»
iét. túlszárnyalják a magyar kormány
akkor a három nap leglelje-sebb har nak, hogv egységes pártot lehet alapí elölt egyizben a lóversenytéren tartóz,
nak azok a legutóbbi kijelentései, ame
tani, baloldalról pétiig arra, hogv fel tailta Te fíialoskurski Géza detektivföH
móniában
telik
el.
A
közelgő
vihar
lyeket a nagyköveti konferenciának
szele azonban már megérintette a nem tétlenül megvannak a feltételei egy ügyelő. Akkor is ugyanazt a szélhámos,
lelt, Egész valószínűt len, hogy a ma.
súgót követte cl, mint most. Befuraio,
zetgyűlést.
Hakovszky
megniulaUa 1 baloldali koalíció, esetleg egy a bal dott a tiszti társaságokba és amikor (
t/yar I.ormány ilyen meggondolniIftn
oroszlánkörmeit. Rassay
és pártja oldal felé graviláló koncentrációs ka- tisztek összeadták a pénzt, hogy a toli
épéssvl hívná ki a legélesebb eszközök
szemmel Iá hatóan fojtotta cl indula binelnek. Meg vannak ennek a lehető lizatőrnél valamelyik lovat megfogadják
il kálin a zá sé t. k ü 1 önősen abban a piltemperamentuma ségei a mai parlamentben is, de csak Bittér ajánlkozott a tikett megsállásán
tait.
PTiodrichék
Kínaiban, amikor
közbeszólásokban abban az esetben, ha tényleg és komo — hiszen magam is nagyobb összeggé
apró,
tiiszurásos
az ánlánt azon van, /">/>»/ lcpattogott el, nagyatádi Szabó vágya- lyan kikapcsolják a királykérdést, fogadom meg azt a lovat! — mondta.
Természetes gyanútlanul átadták I
kelővé tegyen oly kompr'okozva tekintett az ellenzéki padok felé, amely az igazi demokratikus, igazi li
misszumot, amely a- egész
berális és igazán őszinte és jogrend pénzt az elegáns szélhámosnak, aki Icg
s mindenki tisztában volt vel<?, hogy
többször ,,in sich“ játszott. Nem váltott!
párti elemek egybekapcsolódásának meg a tikettet, hanem megvárta a ver,
magyar nép legforróbb kíván
nagy érdekek kényszere fojeddig a legfőbb akadálya volt. Jobb seny eredményéi. Ha nyert a ló.
ságait megvalósilfiná.
tolla el az eseményeket, ame
oldalról alakulhat kormány, amely állt efő1. ho^\j már nem volt ideje jo
lyeknek feltartóztathatatla
Paris, szeptember 25.
magába szívja az Andrássv-párl nagy gyet váltani, mert lecsöngettók. Ha
nul el kell jtfnntök.
(A Magyar Távirati Iroda nuwjónrészéi, a Robinek-csoportot és a disz- maradt, akkor megtartotta a pénzt
jelen'tésc.) .A Neues Wiener Tagblatt
A tiszti társaságba — amin! azt I
Monti lő .mából : A oonstílfához közel
A nagv érdekek csak, amelvck íih- szidenseket, de éppen úgy megvan a rendőrségen elmesélte, — úgy jutott 1«
ii Jo l.< .vökből kijelentik, hogy az antant hoz fűződnek, hogy a nehéz külpoli- lehetősége egy baloldali kabinetnek, hogy a totaliznlörnél’ „^leHenfil14 heh
i"Z.ólóg semmit sem tudott Benos cseh likai órákban a magyarságnak egysé amely elébe vágva a közelgő időknek,
bilirg.viu.niszter közbenjárásáról a nyu- gesnek kell lennie és amikor Nyugat- felölel mindenkit, akiben szikrája él a ütközött egy huszártisztbe. Előkelőéi
megemelte a kalapját és pardont kód
noiHzáui kérdésben, l'xz.ért nem
liberalizmusnak és demokráciának.
Be is mutatkozott:
módjában, hogy beleegyezését Mogyarországról van szó. akkor e.l kell
némulnia a belső politika harcának, s
— fíiltincister Báron von f\ c/lcnbudl
z a lépéshez,.
ha a nyugatanagyarországi kérdés
Beszédbe elegyedett a tiszttel, a tőbe
meg már gyerekjáték volt a simanyd"
megoldási nyer, még mindig elígér.lő
szélhámosnak.
idő van arra, hogv a Rethlen-k ormány
Többizben kint voM a versenyeken I
gazdasági sáfárkodását, a kiviteli pa
tisztekkel,
akik egyáltalán nem gí311*
namák körül történt dolgokat és ha
kodtak a civilruhAs német kollégára. J
szükség lenne rá. a külpolitikát is
napokban azonban gyanússá vált <
kritika tárgyévá tegyék és akkor min A terheltak türelmetlenül várják báró ur, aki folyton arról beszélt, h°w
felmentésüket
den bizonnyal
t birtokot vásárol
megtörténik a páriáméul!
— A Hétfői Napló tudósítójától — Magyarországon cs versenyistállói aiupíl
erők uj csoportosulása és n
Á lapokban különbőz/? híradások je
Az a tiszt, akivel a totalizatőrnél erő
Belhien-kormiiny likvidálása.
lenlek meg, amelyek a Tisza-féle gyil- szakosan megismerkedett, véletlenül
Bethlen-kormánynak
feltét lc- kossáffi hünnör itélefckihirdetósénck ha látta Ilittert, amikor egy zugszáltodá
tárnapját találgatták. Az iraz, hogy az
rül el kell hagynia hclvél. annál is öt hónapon át tartó főtárgyaláa már kilépett Most már gyanússá vált ne
inkább, mert mihelyt a külpolitikai több mint két hqttoi azéíött bífe?éződött a leendő istállólulajdonos és
n rendőrség figyelmét Kritzlcr
kérdésekkel készen vagvnnk és mihelyt lés azóta folyik a bíróság tanácskozása ügyelő és csoportja napokig ügyc
nagyatádi Szabó Istvánnak a rendőri |az ítélethozatal felett.
az álbárót, míg végre B szóm báli üfle
nyomozás megadta az elmaradhatatlan i] A letartóztatásban lévő vádlottak cel versenyen teltenérték. Kritzler főfcliw
idegesen türclmetlonkcdr.ek, lö éppen abban a pillanatban larlózU
elégtételt, feltétlenül lemond minisztert lájukban
...
. .valamennyi fölmentő Ítéletet vár és
tárcájáról és párt híveivel, ,CT . mini-indokolatlannak vélik a bíróság hosszas le, amikor a tisztektől összeszedett Pe
máiinán negyvenen, de optimista
! tanúsak ozását. A védőügyvédek is kü- 7.cl el akart szökni, ugylúiszik sejtett
mi lássál nyolcvanon Is lehetnek, ellen- lön-kiilön beadvánnyal sürgetik az ité- lamit, mert most már nem ki^érleté
zékbe megy.
I letet, valamennyien azt állítják, hogy a tovább az ,.in sich“ játékkal.
sokkal biztosabbnak találta, ha a hc
Nagtja'ádi Szabó Istvfin nemcsak biinpör minden ínyagát alaposan meg dett pénzzel megszökik.
lehetett ismerni a tárgyalás öt hónapja
X ÍEFÖÍftROSt ORFEUM a legbizalmasabb barátainak, de nz el , alatt
•
tis a törvény narancsolólog úgy!
M£Cw C«A • NtHÁNY NAP Gi
lenzéki padokon ülő és hozzá nagyon rendelkezik, hogy az ítéletet a perbeBittér Alfnnzot, aki ellen a tisztek nf
Tanay frigyes in v. C; .. rendkívüli nagy szépközelálló politikusoknak is határozott szódek bofejozése után nyomban, vasy lettek
fel jelen'őst,
lettek feljclcn
’ést, mint
min közveszélyes
_ trmbeti mitsor. Kezdete este fel 8 érakor
•aérelct telt arra nézve, hogy ellen- bonyolult ú» indokolt escVokbon le&ké- I ’uet internálni fogjál^

Telesen DizsnyMiin
nz iMMetés Időpontja
ti Tíszn-üűnpör^en
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hétfői n^plo
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| kelő közönséggel,
a karzatokat a mii.
f
••
• • I adáson Drastl:.he Lázár Alfréd, Zágon
ebienyészet
| egyetemi hallgató5súg foglalta el. A Ilim. érdeklődést tanúsítottak az
h-><, és
/.< a.. kiváló
i
iráni. Délciőil és délután rpndflrkiilvn
rendőrkulya. 1 Iván
fialni zeneszerző, dr.
nus; eléneklése utón Rojtó
Sándor le. versenyt tartottak, ezen folyt le a Derbv- Ángyán Béli ,,Délibáb herceg” cimü opr.
- •terrier
•
Derbyl. roii < kerül színre ki! .án vosságs-.. nLa
rektor tartotta meg beszámolóját, mérkfízés is. Az elsői főz
i ’ tána Zelovlcb Kornél, az uj rektor valamint a rendőr•kutya*vcrseny.ben a inon ' díszletekkel és gyönyörű kowtii
1 nvmz'lgmdesi reifolvermerénylel ' t-'»rlotla mg? székfoglalóját és bejelentőt, rendőrk iitva-szalag versenyt tartották meg műkkel.
nagy érdeklődés mellett, A mii kotorék,
fi!halmából sokat emlefíették, lapokban le, ‘hogy a műegyetem jO éves jubileumát versenyt hétfőn tartják meg,
műsor köszönti a Vá
ez atka, rosi Változatos
S/inház közönségéi e bélen is. Ma
is megírták azoknak a bátor férfiak
lommal mükolorékveisenyt rókára rcn. és szombaton uj betanulással Palog Ma
a Vuncv végén fogják megünnepelni. ‘
nak a nci)él. akik a löin'sek közben is
dívnék.
liid, Ocskay, Bálint dr.. Bársony dr. ti
a helyükön maradtak s ui'Aziil kkelléic '
11!íbá"í c«yl’áiközség ünnepe. A
—■ Birkózó- és borversenyek
az öszi- S'orn/<5 felit j tévéi a Bajazzók, utána
_ .....
vasárnap
magukat a merénylő golyóinak. Biza- , budai tabáni egyházközség
ünnepélyen, október 2-án a Vigadóban, Coppclia kerül színre Plasinszky L.vcl,
óf.
C
.
n
l
....
t
?
enÓrl
,
v6rlai
W
püspök
emlékére
Sér^adT
Világszerte hírneves
........ .............
.............
hozol óink
és bir- az Operaház prímaballerinájával. Kedden
i . . . ■
----a
pie.
t
a koldusdiák előadásán mutatkozik i»e
baniR.templomban Czapik Gyula dr. fej. kozóink adnak egymásnak találkozót
őzen
a
versenyen
az,
értő H. Csillag Erzsi. Szerdán Faustot, csü
és
küzdenek
nem fimmakuak mondani azokat, akik ilegelte
szntbeszédben Szent Gcllért törté,
“<P»H2 tznlbrszcilbcii
riadtan kimenekültek a teremből. ;,ól neli jelentőségét, utána Angyal Károly kos dijakért. Jegyek 20 ás 10 koronáért törtökön a kipróbált együttessel és Kúl.
azokat se. akik egy hirtelen lendül:!- .dr. plébános celebrált ünnepi nagy misét. kaphatók a b.elydzncn és a nostakézbe- mán Oszkárral Brognt szerepében u
sitóknél, valamint az összes postahiva Zsidónőt adják. Ritjoletlo pénlo.ki előadá.
tel a pad alá bujtak. Ez nem bátor I Délután fél 3 órakor gyűltek össze a talokban.
sán Gildál és vasárnap délután a Széni/.
ság, vagy gyávaság kérdése. írig,;; >ln i különféle egyesületek és testületek és kiIái borbély.han
Rozinát AgnUa.Adtrr
i
vonullak
a
Szirtes-ulon
levő
újonnan
azoknak az uraknak a flegmáját, akik
Adelina
énekli, vasárnap este a nagy,
kápolnákhoz. Egymásután tör.
nyugodtan szembenézlek a revolverrel, i| restaurált
sikerű Koldusdiák-ol ismétlik,
Iónt meg az egyes kápolnák fölszentelése,
de teljesen megértem azokat is, ukik I az énekkarok éneke után dr. Mészáros
* Az Odeon — a tradíciók őre. Az
rohamlépésekben sietlek ki a folyosók i János érseki hely tarló végezte a szertar.
* A császár anyja bemutatója pénte Erzsébetváros népszerű mozgóképszinluizs
I ...............
biztonságúim.
| fást, utána az első kápolnánál Bernolák ken lesz a Magyar Színházban. Dáiuelné a Rottenbiller.utcai Odeon, mint isméié,
Mi a bátorság.' Ha a magam éleiét .| Nándor <lr., a másodiknál Ah’
Lengyel Laura ez első egész estét betöltő tes, megmaradt a Projcklo;,, :ph lulajdo.
darabja úgy kiállításban, mint szerep, i ában s a közönség, amely tudja
,/v-1 1IOS prclálus mondott besz<
kockára teszem, hogy ezzel másoknak
oszlásban kiváló műélvezetet ígér. A ve. mii vészi irányitá só batn
szolgálatot tegyek. Ha egy nugy és net>_ I Istvánról, a negyediknél pedig
a Szent zelö fő női szerepben Rákosi Szidi lép diciók és sokéves lap
mes cél érdekében akár g halállal is | Károly. A kápolnáktól a ment
színházat, :
fel. aki Letíciát, Naipolcon anyját szó. júk
I Gellert.szoborhoz vonult, ahol
szembenézek. Ha egu eszme szolgála- j • ■•t a Jézus társasági atyái csatlako. mélyesiti. Kívüle Darvas Lili.
Pécsi a mai rossz kenj
vezetése
tóban nem ijedek mega legb.orzalma-! dalt álló) férfi kongregációnak ünnepsé. Blanka, a színház uj tagja, Simon Mar. líinően sűrű lúto
sabb eshetőségtől sem. Ila az igazamat géhez. Itt V. Bangha^éha S. J. mondott csa, Z. Molnár, Uray kaplak halasabbnál, Az Odeon az évad legkitűnőbbnek igérkc.
'A magam elmúlása árán is megvédel- nagyszabású ünnepi beszédet
halasabb szerepel. Az. érdekes darabot r.ö filmjének előadását biztosította i
amelyet nem hoz premiernek, azt feltét
szombat és vasárnap este megismétlik.
niezem. De kinek vagy minek tett
— Dr. Nagy György pécsi jelölése. A
* A Falu rossza
ötször. A Falu lenül a megjelenés utáni héten müso
volna szolgálatot az a képviselő, aki pécsi
.
______függetlenségi
_ ______ _ párt
első ____
kerületi
rára tűzi. Hétfőtől szerdáig az c heö
rossza
uralja
a
Vígszínház,
c
beli
műsorát.
bátorságának puszta fitogtatása ked- ! küldöttsógilog kérto fel dr. NagyGyörlegkimagaslóbb filmcsemény, a ,,f.á:o(lc
véért kiteszi magát annak a kellemel- evőt, hogy a kerület jelöltséget fogadja A szenzációs előadás iránt oly rendkívüli Htok" cimii nagyszabású társadalmi drá
;
az
érdeklődés,
hogy
két
este
kivételével
lensérinck. hotiu hullaszúUitó íocsto
Sora-1
mindennap a Falu rosszát adják Fedák ma van műsoron, azonkívül a Baranyj
vigyék el a parlament épületéből? Ha ■I a jövő héten a letartóztatott
~ * dr. IloffI mann Ottó ügyében Pécsre utazik és Sárival. Csorlossal és Hegedűssel a ve. felszabadítása.
• A Kamara Mozgóképszínház mcq?
az utcán lövöldöző vagy kését villog- , y^or
_
zelöszerepekben. Szerdán a Piros bugycl.
-2.1— - ha föltételeit teljesitik
fővár o mii vészkod velő kis
tató embert látok, akkor — ha módom j programbeszédét is megtartja.
Jiirist, szombaton a Taifunt játsszák. nyitását a fővárexi
zönsógo
nagy érdeklődései
---------------- várja.
------- _A
és erőm van rá — lefog m a kezét, ha
Vasárnap délután a TündéThiki lányok
— Perújrafelvétel a vádlott terhére.
megnyitó díszelőadás programmja, melj
nincs, akkor bizony sietve odébbállok Róna Lajra szobafestő a diktatúra ide keiül színre mérsékelt helyárakkal.
n Kamara .Vloz^rókópszinház o]>lső hobénol
s nem pályázom arra, hogy hősnek ne jén. mint a Szellemi Termékek Orszá
* A kék egér bemutatója. A Ronais- műsorán szerepel, általánosi meglep®
vezzenek.
gos Tanácsának kiküldötte. Nyujjat- sance.S-zinliáz, amely csak most aratott tóst fog kelteni.
rendkívüli
sikert A lót lcánv előadásával,
Kenéz
'
Magyarországon
tartott
agitációs
beszé.....
...................
M indnyájunknak im p ónál
'* Sárga bestiák a címe a Rcnaiw
Béla, aki a lövések alatt is erélyesen ’ doket a diktatúra érdekében. A kom- pénteken újabb darabbal élénkíti műso sancc.Moziban színre kerülő monstre,
rát: előadja Engcl és Horst páratlanul
I
műn
bukása
utón
a
királyi
ügyészség
filmnek. Ar ezerarcú ember szenzációi
rázta az elnöki csöngettfüt s harsa- \
kacagtató
bohózatát,
\
kék
egér
címűt.
Afrikában
nyan fclszólitoJia a képviselőket, hogy !i izgatás büntette címén indított ellene A falrengelő darab főszerepeit Mészáros harmadik részének, amely
eljárást és a budapesti királyi büntetőfoglalják el helyeiket. Kalapot emelek törvényszék ötös tanácsa felelősségre is Liza, Vágódé, Baxanics Anna, Vjváry, oroszlánok közölt játszik. A jrnndiózui
mii
hétfőtől
kezdve
naponla
báromnegyec
azok előtt az urak elölt is. akik — vonta, neonban bizonyítékok hiányában Dezséri, Várnai. Rélliev, Solymossy jutsz, 5 .5 fél 7 órakor kerül színre a Reruiis.
mint Ugrón (iábor — egyáltalában felmentette. A felmentő Ítéletről a la- szák. A kék egér péntek, szombat és va sáncéban A siófoki rporthét cimü érdé,
nem mozdultak el a helyükről, de |x>k utján tudomást szereztek olyanok, sárnap este szerepel a műsoron, addig kés aktuális képpel együtt.
eszemben sincs megróni valót találni akik resztvettek gyűléseken, amelyeken kedden és csütörtökön A tót leány, ma
♦ Mozgókép-Otthon. Táblás házak so
és szerdán Rajnai Gábor vendégjátéka,
abban, hogy a legtöbben nem várták ; Róna izgatóbeszódeket tartott. Tanu- vad A faun kerül színre. Az előadások 9 rozata jolzik a Mozgókép-Otthon am®
jelenkoztek. e igazolták.
be
negyedik lövést. Ettől ezek az j vallomásra
rákui
műsorénak nagyszerűségét. „Kini
órakor
kezdődnek.
",
'y'
* hogy Róna Lajos a proletárdiktatúra
trrak méa bizwst a lenbal rabi, férfiak 'l(.rdMbon
izeató asitóciós beszé* A fakir: Törzs Jenő. Lakatos László csők a hó alatt" (6. felv i izgalmas ói
lehetnek. A bátorságnak bizonyára (leket tartott. Ezen az alapon a királyi rendkivüli sikerű darabja, ,,A fakir", e egyben művészi alkotás a prómesempó
nem az a próbája, hogy italaid legdrá íigyészséK a por ujrafebvételét kérte, héten négyszer szerepel a Magyar Szín, szét világából. A „Mozgalmas éjszaka**
cselekményében, hanem hu
gább értékét, az életét, oktalanul és amit a birósáa el is rendelt.
ház játékrendjén: ma, kedden, szerdán nomcsak
morában is mozgalmas. (5. 7, 9.)
cél nélkül kockára tegye.
— ítélet a kispesti kommunisták és csütörtökön. A címszerepet mindenkor
*
Odette
asszony vétke. Az Uráliit
................................
____ ügyében. A kispesti direktórium tao annak kiváló kreálója. Törzs játssza, a
A szelíd irónia,
melylyel ön. —
kedves
nö<.uvbii tudósítását
njjainak bűnügyében a nestvidéki királyi többi főszerepet. Tarnay, Ujj, Kertész, a francia íilnijét a dicséretek egész özü
kartársam, szombatesti
t
núvel
árasztja
cl a közönség. Ez a mvs
num —
u»ll -Ac. I
Kerewtww Gyük tábla- vendég Titkos Ilona. Jankovích ^Magda. termü egyesíti magában a szépet az ér.
menekülőkről ímeoirlu.
..„„---- - ----’ mi-O tanácsa
T^>.nni*>ca a
■. tárgyalást
tnvmrál-ial'
- —-.1— ős Jövő vasárnap délután 3 órakor mérsé
befejezte
lyérwaló. Kegyed is kisurrant a.z első bíró
dckcsscl.
—
mint
az igazi parisienne, aki
kelt helyárakkal a 1.Buzavirág‘,-ot ad.
az ítéletet október 1-én hirdetik ki.
a film elénk állil. Az l'ránia c remei
lövés után az újságírói karzatról, de
— Tiiri vaklárma a Városi Színház jók.
műsora 5, 7 és 9 órakor kerül bemuta
én nem hibáztatom érte. Ezt sokkal
* A kék mazur 89—95-ik előadása tásra.
ban. Vasárnap délután négy kerület
okosabban tette, mint hogy most a
és a központ tűzoltósága vonult ki a lesz e héten a Király.Színházban. Lehár
gúnyolódás nyilacskáival lövöldöz.
• Az Imperial, ÍAréna-ut ós Dóm
népszerű
darabja, mely a bemutató ki.
Városi Színházhoz, niionnan tüzet je
tűnő szereposztásában kerül minden este binszky.utca sarok) a Kertmozi előkelt
— A budai Szent János-szobor ünne lezlek. A nagy apparátussal kivonult színre, most is állandóan telt házakat téli helyisége ma mulatja be azt idei ma.
pélyes megállása. Tóth János szob tűzoltóság megállapította, hogy a szá- vonz. Jövő vasárnap délután 3 órakor gyár filmtermelésnek egyik legsikerül
levő tüzjclzőkésaülék mérsékelt helvárakknl János vitézt ad. többjét. A ntcgbüvöttek.ct. Dostojevsz.ky
rászművész alkotását, Nepomuki Szent l>óinü helyben
a Bán és biinhödés világhírű Írójánál
János szobrát vasárnap reggel 8 órakor gombját valaki tévedésből megnyomta Ják.
egyik elbeszéléséből készítette a Staí
ünnepélyesen megáldották. Ez alkalom és ezáltal tüzet jelzett.
* A Negyvenéves asszony bemutatója filmgyár A niegbüvöllcket, melynek mű*
ra a miseruhába öltözött Vass József
— Szélhámos artista. Kovács Irma a Belvárosi Színházban. Wachtliauson vészi rendezését Cál Gyula intézte. A fő.
kultuszminiszter szentmisét colebrált,
aip táncosnő az egyik Bakóczi-uii vendég. és Bénillard rendkivüli finom lélek rajzzal szerepekben Bajor Gizi, Lalabár Árpád
tnoly alatt a katonai zenekar ad -'.t < . I löbcn megismerkedett
magát Éránk mógirf és Parisban nagy sikert aratott Bakó László, Sugár Károly és Abong
„
----- ... .egy
or —
egyházi énekeket. Mise után dr. Téry
el 5
HprinMin.n-lr
Ilennannak nevező állítólagos müncheni drámája bemutatójának Budapesten az n
Tivadar az egyházközség nevében át artistával. Az artista elmondotta, hogy külön művészi esemény ad jelentőséget, Géza nyújtanak felejthetetlen alakítást
adta a szobrot megőrzés végett a fővá azért jött Budapestre, mert a nagyobb hogy benne Márkus Emma talált hosszú Előadások 5, 7 és 9 órakor.
rosnak A fővárra részéről Váross.y
német városokban táncturnét szervez és a idő utón ismét egyéniségének megfelelő
Gyula tanácsnok válaszolt.
tánccsoporthoz megfelelő partnereket Bu. brilháns szerepet. Az előadást dr. Búr.
Itt van újra
__— Kizárják a cipőfelsőrész készítőket dapesten akar szerződtetni. Egyben föl. dós Artúr igazgató rendezi és kitűnő
____________ és a cipész- kérte n táncosnőt, hogy a tánccsoportban szerephez jutnak benne Titkos Ilona. |
**_______
A cipészmunkáltatók
niunkpsok közötti harc mé,’; tovább tarl, az egyik szerepet vállalja cL A táncosnő Petheő, G eltért, Bérczy, V, Hahnel Arán. ;
ezért a kiílöbözö cipószszuícm a beli mun. : Itcle is egyezett a doiogl>a cs Frank ka I/Oránd, Somiár. Zilahy és Vnszary
a szeplő I
kaadók közös bizottsága vasárnap dél. megbeszélte vele a szerződés részletért Piroska. A díszleteket Pán Jőzsof tervezi.
előtt nagygyűlést tartott ?z iponestütet c3 „.UI1U, ducsu|
I
I és azután búcsút vett Kovács Irmától.
*
A
Belvárosi
Színház
jövő
heti
já

De
segít rajta
székházéban. A,
n"n‘?s'el < a tai CM,k
később vette észre, tékrendjén ötször szerepel a Legény i
Maycr János, a Ubbrtk.^tok Országos .»
p \ eltávozásával
eltűnt egy. kérés: ma, kedden, csütörtökön, pénte.
Szövetségének elnöke nyitod Ineg, Áriám Ij szersmind
„„'"...-.r a. székre helyezett rétik ülje is, I1 ken és vasárnap este. Szerdán és szóin,
György titkár ismertette az ipar helyze- I amelyben egy értékes aranyóra és több haton ,,Az apám feleségét", jövő vasárnap
a valódi
legközclebb
folytatják
a
Ut. A gyűlést_______________
.
•
ezer
készpénz volt. A rendőrség délután pedig
* ”~ a ,.Buta
•* * emhcr
’ ",'.t‘ adják
'**■ 3“
munkaadók. miután a mai nagvgyülésü- keresikorona
az állítólagos árlistát.
órakor mérsékelt helyára-kkal.
•kön semminemű megállapodásra nem ju.
— 8port-kabaré. A VI. kér. SC va
* Az Andrássy-uti Színház renkivüli
toltak. Á cipőfelsörészkészitök cMiUa.
koztak a cipész műnk aad ók mozgalmához sárnap nívós kabaréelőadáct rendezett. sikerű szepteml>eri műsora o héten is
kerül, ugyancsak
„_____ ezt
és a mai napon ebben a rokonszaiuná. A műsor keretében Hajdú Oszkár kup minden este színre ____
lián is megtörténik a munkások kizárása. iéival nagy hatást ért el. Megérdemelt a műsort játsszák jövő vasárnap délután
PövAro*’
vaponta esfc1 »8-kot C8üsikert arattak még: Hegedűs Erzsiké, is. A délutáni előadás fél 4 órakor kéz.
fi
i;r|ilk’ szombat, vasár-éí
~ A Mücgyotcm jubiláris tanévónok Kőszegi Tibor. Reiner Itószló és Rajna dődik és mérsékeli helyáru.
K| n
fifi
uinepnap d. ti. l-kur az
mognyitása. Vasárnap délelőtt 11 óra Pál.
■>
IldényzAróazeptctnberi
* A Bíaha Lujza-szinház megnyitása.
VároalU*
1
műsor.
Előadás u»án
kor volt a királyi Józsaf Műegyetem tan— Ax első foxterrier-derby. Vasár Már a végső díszítési munkálatok foly.
---Ivillanios közlekedés a
Telefon-szám: 35-3 Iviiros minden iránvriban
évmrgnyitó ünnepélye a Műegyetem dísz nap tartották meg a szokásos cbkiúlli- nak az október elején megnyíló Blshn
termében. Ilorpiy Miklós kormányzó (ást és rendőrkutyavercsnyt a TatterudL Lujza-színházban, mely gyönyörűen di.
b:»n. Délelőlt 10 órakor megjelent az
KIS KOJviÉDta
nézőterével, továbbá tökéletesen Révaiképviseletében Vass József közoktatás, ehkiállilúson Auguszta főhereegasszony szított
felszerelt színpadával egyike lesz a fővá oK*n is
ügyi miniszter jelent meg. , A halaimm* , 7 'ifin főhercegnő és társadalmi életünk ros legszebb és egyben legintimebb szín, Rótt és Steinhardt 'cllep'í-. cl •' évadnyitó
aula zsúfolásig meglelt a megjeleni eiő. ‘ számos kiválóságai, akik mindig
nagy házainak. Az ünnepélyes megnyitó elő. I niüjtoi. Kezdete 8 órakot. Vn«»rT>;> lét clOad.te.
£

A bátorság próbája

Színház és fümujtlonságok

HÖLGYEINK KÉKE

HÖLGYEIK KRÉMÉ

Diana-arcftrém
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A .
labdarugóbajn okság
élen az MTK áll'
A vasárnapi mérkőzések
eredmén f/e

HÉTTŐI NMPEO
magát a verseny! olyan izgalom előzte
• ncg. amilyen régen nem adódóit ezen
a pályán. Hét starteré voll a Dáina'(■rsmiynek. az alagi falkavidász
társaság legjobb uöi lovasai, közlük a
két Recves kisasszony, akik a reggeli
munkáiban is szoktak lovagolni. A
ritka parádét Horthy Miklós kor
mányzó és családja is végignézte. A (>()(>
méteres verseny úgy folyt le, mini egy
r.ndes galoppversen). Start után előbb
a kisebbik Adams-leúny lova vezetett,
a távnál viszont Reeves Mary kis
asszony előredobta Ugyebárt s mint
igazi zsoké, nagy bravúrral győze
lemre is vitte. A hatalmas közönség
tapsolt és lelkesedett, a professzionáI tusok viszont melegen gratuláltak a
győztes lovasának. Maga a versenynap,
amely nem volt se jobb, se rosszaid),
mint más versenynapok, a kővetkező
eredménnyel végződött:
/. falam, 1. Akáczfa 2% reá (Govrikl.
2. Ak.odé'.<>s 2. (Biernáczky). Totálisa,
teur 20:24.

!

//. fulam. 1. A Mago
(Biciste). 2.
Gáboi tfiúk 1
A. Somló 4. Futottak
még: Coquelle, Marci. Tok: 20-30. 20:22,
20:22.
///. futam. 5. Rózsafa. 2 (Tusa). 2.
Rózsi II. 4. 3. Harmat Ji. 6. Futottak
még: Baísors. M.dvoisie, Szattyán. Tol.:
20:82 20:31, 20:42, 20:44.
/V. futam. 1. Affért 8/10 (Takács). 2.
Babuczi á. 3. Vera III. 4. Futottak még:
Hárfa Vivcur, Morna. Kegyelet.. Dölyfös,
Belladonna 11., Fredon. Tol.: 20:34. 20:24,
20:32, 20:28.
V. futam. 1. Magda 2 (Iliuiser). 2. Va
rázsfuvola 3. 3. Gerniaaiicus 3. Futottak
még: Sakál. Livorno, Színésznő, Lót ti,
Djilvékiar llelia. Gerő. Tot.: 20:52, Mag
da és Hcíia, 20:26, 20:28, 20:32.
VI. futam. 1. Spinnettc
(Szabó
Gv.) 2. Mac 3. 3. Mulatós 8. Futottak
még: Repkény,. Jupiter, Alkotó, Ouragan.
Vándorló, íme. Tol.: 20:50, 20:26, 20:30,
20:60.
VII. fulam. 1. Panditr 4 (Hofbauer).
2. Lángzó pari. 3. Násfa 5. Futottak még:
Frankopan, Bojár, Mátyásföld. Maruja,
Kemenate. Tot.: 20:238, 20:46, 20:30,
20:42.

A vasárnapi mérkőzések az. 1920/21.
évi kúnlarugóbajiiokságért nagy érdeklő,
dés mellclí folytak le a sport telepeken és
nz eredmények újabb meglepetéseket
hoztak. A bajnokság élén szereplő Törck.
M'éí a bajrwkcsapal Magyar Tcslgya.
ikorlók Hűre együttesétől súlyos vereségei
szenved. U. bár az. első félidőben a vas.
•atas csapat igen szépen játszolI. Az FTC
is biztosan győzte le ellenfelét, amely
ezúttal a MAC volt. Meglepetés voll a
Kispesti AC döntetlen eredménye a Vívó
és Atlétikai Clubbal szemben, továbbá az
UTE ugyancsak elílöntetlcuül végzett a
VI7, kér. SC csapatával. A bajnokság
élére a vasárnapi mérkőzések után az
MTK csapata került.
A második osztályú bajnokságért folyó
küzdelemben is voll mcglcpeléscs ered,
móny, amennyiben a 33 FC nagy gól.
wútivu vereséget
szenvedett vasárnapi
ellenfelétől, az IJTSE csapatától. A BAK
megnyerte mérkőzését és a bajnokság
óJtvt került ezzel a győzelmével.
Magyar Testgyakorlók Köre Törekvés
4:0 (3:0). A kék fehérek vasárnap nagy,
•szerű játékot produkálva
fölényesen
A Hétfői Napló tudósítójától. —
(győzték 1c a Törekvést, amely tudva
levőleg ebben a szezonban még veretlen
A minid nagyobb méreteket öjlő dett arra a hírre, hogy Kiéin Gyulá',
volt. Különösen a csatársor brillírozott hau.sseinozgalom a hét végén szinte a Hitelbank igazgatója Rómában táraz MTK részéről és Orth vplt a mezőny
megakadt
s
a I gyal a Levante ügyében. Hosszai idők
Sogjobb embere, aki egymaga 3 gólt ru. meglepetésszerűen
kínos ulán kötés volt a Dunagőzhajózási
közönség
tőzsdén
játszó
:«<itl. A további góléikal Rakilovszky
árfolyamok részvényeiben 16.000 koronával. A Ba
szomorúságára
az
Molnár rúgták.
l'crcnrvárosi Torna Club—Magyar Al. egyszerre
tendenciát rátiban a jövő hét végén jön ki a tőke-,
visszaanenő
létlkai Club 2:0 (1:0 i. A ferencvárosi csa. mutatlak.
Bár
kétségtelen,
hogy emelés. Minden két régi részvnyre egy
paí lel időn ként ért el egy.egy g-últ Pa. az irányzatnak ez az alakulása pillanat uj részvényt adnak előnyös árfolya
laki révén a MAC több tartalékkal jál. nyilag csak a gyenge kezeket érinti, mon. Az. erre vonatkozó megállapo
sró csapata ellen.
Vjpesli Torna Egylet—VII. kér. Sport azonban kihatása éppen a tőzsdei hely dást Neumann Dezső vezérigazgató már
Club 1:1 (1:1). Meglepeléscs eredmény, zet ezernyi kapcsolatánál fogva olyan I megcsinálta az. Allgemeine Deposilenamennyiben a VII. kerület védelme nagy szétágazó, hogy alaposam kell taglalni bankkal. Az. Athcnaeum be fogja ve
szerűen ellenlállt az HTE csatársor táma fis minden oldalról megvilágítani a zetni a tőzsdére rövidesen az. érdek
dásának s védlietellonül rugóit góljával helyzetet, nehogy annak elfogult értel körébe tartozó Riegler papirnemügyár
egy rendkívül értékes pontot szerzett.
mezésiétől bajok számlázzanak.
.4 rt. részvényeit. A Magyar-Olasz Bank
Kispesti Atlétikai Club -Vivő és Atlé.
tikai Club 2:2 (2:1). Az első félidőben a hausse tényleg nagyon gyorsan jött, a hét végén vagy a jövő hét életén
az
árfolyamok
nagy
lendülettel
ugrot
 vezeti be a Magyar Kender és Lenipar
<A‘C 2 I arányban vezetett, szünet után a
VÁC kerüli fölénybe és kiegyenlítette az tak felfelé, amí még nem lett volna i rt. és a Juta és Kenderipar rt. 200 kobaj. meri az árfolyamok‘roppant ala ■ róna tnévértékü részvényeit. A fppíac
ered mé n yt.
III. kei. Torna és Vivő Egylet—Vasa csonyak voltak hosszú ideig és a ko , érdekessége, hogy létrejött a Magyar
sok 2 2 (1:2). Az első gól öngól volt az rona óriási áresése kellett, hogv hir 1 Lloyd tranzakciója a külföldiekkel és
óbudaiak részéről, majd Hegyi révén ki telen megmozdítsa a papírok árfolya : a vállalat felemeli az alaptőkéjét
A
egyenlítették és a vezelő gólt Rusvay
mál. A növekedő kurzusok egyre na I Malomsoki az emlékezetes tőzsdemanörúgta.
gyobb
ipénztömogeket
konzuniállak
és
,
ver
után
már
ismét
visszaesett
900
ko

Budapesti Torna
Club—Terézvárosi
Torna Club 1.0 <1:01. A győztes gólt Póc mivel a jegyintézet szűkösen elégíti ki rona alá. A Hitelja iránt nagy az ér
a hiteligényeket, ugv, hogy a bankok deklődés, mert hir szerint a Lignum
•zerezto meg a BTC csapatának.
sem tuilnak elég pénzt adni a tőzsdé részvényeket kedden vezeti be n tőzs
Másodosztályú bajnokság.
nek, nem volt elég pénze a spekuláció- dere a Hitelbank. A Hitelfa egyébként
Budapesti Atlétikai Klub—Erzsébetfal.
naA* h papírok átvételére. Ez kitűnt fr nagyobb tranzakciókat tervez és min
vai Torna Club 2:1 (2:1).
denek előtt a vállalat horvátországi ér
Műegyetemi Atlélilai Football Club— legutolsó prolongálásnál is. ahol
dekeltsége, a zágrábi Fatermelő rt. fog
Budapesti Sport Egylet 4:1 (1:0).
hallatlan kölcsön dijat fizet
beolvadni a Lignum Fatrösztbe.
Rákospalotai Torna Club—Budapesti
tek a prolongálni akarók,
Egyetemi Atlétikai Club 1:0 (1:0).
A nem jegyzett értékek piacán fő
hogy ne kelljen átvenni a
( jnesl Rákospalotai Atlétikai Club—
leg a Fabank iránt mutatkozik nagy
darabokat.
Egyik
nagy
Erzsébelfalvai Törekvés 1:0 (0:0).
érdeklődés.
Kínálat van a tőzsdén al
bankunk éppen a pénzhiány
Ékszerészek SC Zuglói AC 1:0 (0:0).
Uniobank részvényefljen. Az ipar: pa
hatása alatt 35%-ra redu
Újpesti Törekvés Sport Egylet—33
pírok közül főleg a Pannónia Sort ke
Football Club 0:1 (4:0).
kálta a lombardot.
resik.
Kallós János.
Nemzeti Sport Club—Kereskedelmi Alk.
és egyes ügynökök lonibardletétjeit
OE 2:1 (0:1).
fel is mondta. Nagyon sok kis kéz
is vásárolt kevés fedezettel papirost ‘S
csak természetes, hogy az első szqlreibbonés-re ezeknek kellett legelőbb le
A Magyar Atlétikai Szövetség rende bonvolitaniok. A másik oka’ a lanyhazésében vasórnai) délután kerültök el ságnak, hogy n külpolitika nagyon
döntésre a staféta Inijnoksúgok, ame
izgatta a kedélyeket. A nyugalmagyar- Vasárnapi magánforgalom
lyeknek részletes ered menye a követ
kezz): 4X100 m. stálétafutáis 1. KAOK országi kérdés tartózkodásra késztette
Az értéktőzsdei magún forgalomban
46.3 i». 2. MAC. 4X400 ni. stafétafutás. a sjMikulációt és kedvezett a kontre1. MAC 3.29 p. 2. MTK* 4X1500 m. tninnek, amely számolva mindezen kö alig történt kötés. A kialakult árfolya
atafévafutás. 1. MAC. 2. BEAC. 5000 ni. rülményekkel. hétfőn Iloffmann Gusz mok inkább névleges pénzkurzusok.
osardbajntoksáu. 1. MTK. 2. MTK. távval az első harcvonalban megkezdte
A szombatiakhoz képest 50—100 koro
Egyénileg első Némclhy Jenő
(FTC.)
15.44 p. (Uj országos rekord.) Az ifjú a nagyarányú eladásokat.
nás javulást mutatnak malom részvé
Mindezek
a
körülmények
pillanat

sági staféta bajnokság eredménye 4X100
in. stafétafutás. 1. MTK. 2. MA<^ nyira ellanyhithatják a tőzsdét, azon nyek és néhány korlátérték. Országos
4X400 m. stafétafutna: 1. MAC, 2. ban vérbeli konlre.minőröknek is meg fa 1430—40, Rima 2900, Államvasut
MTK. 4X1000 m. stafétafutás: 1. MAC, kell egyezniük abban, hogy még a: ed 3700, Láchtig
1270—80 jegyezhető.
2. MTE.
diginél is magasabb kurzusoknak kell Láng. Phöbus, Liptúk iránt szintén
jönniük.
mutatkozott érdeklődés. Dollár 650—
Ami az egyes papírokat illeti, a hét 60. márka 620—30, lei 615—25. sznVol
érdekessége a Magyar-Olasz Bank rész
vényeinek nagy áremelkedése volt. 760—70 cs bécsi kifizetés 3G.25—37
A nini moB»verí versenynek nem a 11 ir szerint szindikátus alakul Castig- volt.
hél programszám, hanoin a nyolcadik 1 lioni vezetésével, amely a részvénye-'
faiam). a Dáma-verseny volt a szén 1 kel vásárolja. Keresték a bankértékek $9||^||if| a ÓAhmtatffTCfla
xá’jója. |«ír erre sem a totál iza tőrnél, közül a Mercur is a bank erős tor~ ^aUUIKIUZSuC
somi a könyveseknél nem Ichclell fo jcszkedúsére, a szén- és téglapiacon a | A malmok az összes felajánlott
gadni A szokatlan miliő, hogv egy ■ KoJiút arra a hírre keresték, hogv vál- ' búza- és rozstételeket a múlt hét végén
versenyben hölgyek lovagoljanak. a Inlalait nacionalizálják. A hajózási ér- megvásárolták főleg a további liszt-j
közönség számát a megkétszerezte s i lékek piacún főleg a Lcvantc emelke- export lebonyolításához és ennek foly-1

£esz-e hausse a tőzsdén?
Mi okozta az e Hányhutást?

A stafétabajriokságok

A Dámaverseny
Megyeren
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tán a gabonaárak szinte napról-napra
emelkedtek.
Búzáért 1(570 koronát is fizetlek már
paritás Budapest az elsőrendű tiszavi*
(léki búzáért, míg a pestmegyei és du
nántúli kcnyérinagvakért 1640—1(550
koronát értek el múzsánként az eladók.
A rozs ára 1250-—1270 korona volt
Budapesten. A terménycikkek irány,
zata már lanyha, miután a zab, tengeri
és árpa iránt nincs érdeklődés.
A korpa űrti is 900 koronáról
840—850-e esett vissza kereslet hiá
nyában.

„Atlantlca“ Trust Részvénytársaság.
Az ,.Atlantica“ Tengerhajózási Rész
vénytársaság igazgatósági ülésén folyó
hó 21-én tiszasülyi Polnav Jenő el
nök-vezérigazgató, volt közélelmezési
miniszter hosszabb előterjesztésben
vázolta az ,,Atlantica“ 15 éves múltját,
azt a nagv. fáradságos és gondos mun
kát, melvlvel sikerűit ugv a belföldön,
mint a külföldön nagyon értékes öszszefköttetésekie szert tenni. A múlt ta
pasztalatai alap ián és miután köze
ledni látja azt az időpontot, welvben
hazánk gazdasági ujraébredése ép az
ujraébredéssel kapcsolatos gazdasági
élei kiépítése aktuálissá válik, úgy
véli, hogy ezen munkában az „Atlanlicá“-na!k fontos szerep kell, hogy jus
son és ezen nemes munkában hazafias
hivatás betöltésére hivatott. Az igaz
gatóság a nagy vonalakban körvonalozott föladat részleteit 'tudomásul ve
vőn. egyhangúan hozzájárult az elnök
vezérigazgató tervezetéihez és elhatá
rozta, hegy ezen, Magyarország gazda
sági fejlődésére fontos föladatok el
végzésére a vállalatnak a megfelelő
eszközöket rendelkezésére fogja bocsa'ani: elhatározta továbbá, hogv a vál
lalat cégét, mely az uj keretek részére
már szűknek bizonyul. ,,At!antica“
Trust Rési’A'énvtársasággá fogja átvál
toztatni és a vállalat mai alaptőkéjét
11.000.000 koronáról 100,000.000 ko
ronára fogja fölemelni. Az Igazgatóság
a közgyűlésnek javaslatot1 fog tenni az
alapitjegyek megváltása tárgyában.
A Magyar Általános Fatormelö Rt.
mindenj25 darab részvénye f. é. október
hó 15-1" díjtalanul becserélhető a Ma
gyar Általános Hitelbanknál Budapes
ten. a Zürichben alakult Lignum Trust
A -G. 10 drb egyenkint 100 svájci fr.
névértékű részvényéről szó'ó ideiglenes
olismervényre. A svájci részvények f.
hó 27-től kezdve a budapesti tőzsdén
jegyeztetni fogunk.
Az österreichisches Credit-Anstalt für
Handei und Gewerhe. Wion. alaptőké
jét 400 millióról 600 millió koronára
emeli fel. Az 1921 julius 1-től osztalék
jogosult uj részvénytk a réíri részvénye
seknek ajánItatnak fel 2:1 arányban,
darabonkint 1550 osztrák korona áron,
hozzáadva f. é. julius 1-tŐl számított
4 .száznlék kamatot., töredékek nem vé
tetnek tekintetbe. Az elővételi jog Buda,
pesten a Mngj'nr Általános Hitelbank
nál az ellonérték egyidejű kiegyenlítése
mellett október l.ig bezán'xlag gyak-u.
Tolható.
A Pesti Tőzsde vezércikkében Rubi
nok Gyula kritikát mond Hegedűsről
és a termelő munka megindítását köve
teli. Eieky Károly a külföldi adóssá
gokról, Hantos Elemér a vidéki pénz
intézetek vai-fonváltságáról irt cikket.
Kádár Gusztáv, a Leszámítoló Bank
ipnzgatója a külföldi árumintavásárokróJ, dr, Goldzieher Károly, műegyetemi
tanár, a magyar koronáról. írtak. A
gyáripar helyzetéről Szász Ernő, Neu
mann Dezső, Aschner Linót nyilatkoz
tak. Információkat közöl a lap a Forestáról, Spodiuniról. Papíriparról, Athenaeuraról. Magyar Lloydról. az Angol;
Magyar Bankról, az összes külföldi
tőzsdékről, az árupiacokról stb. Szer
kesztőség és kiadóhivatal
Budapest,
VI., lzabella-utca 43. Telefon: 121—04.

NEMZETI nOYflL ORFEUM
Ben Kolnmbusz.
Pallay Anna és Dénes
Oszkár. Sarkad! Aladár.
Solt! a stran
don és a kitűnő u| müsör. Kezdete fél 8-kor.
Felelős szerkesztői
SZOMAHÁZY ISTVÁN
Társszcrkesztök:
Dr. ELEK HUGÓ
PAJOR MÁTYÁS
UJ3AQ0ZEM R.-T., BUDAPEST.

