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jfétjöi Jfíipló
Szenzációs fordulat

Nyugatmagyarország ügyében
A nagykövetek tanácsa utasította a magyar és az 
osztrák kormányt, hogy Rómában egyezséget 
kössenek a nyugatmagyarországi kérdésben

.. ......- ' . .... SS
R tárgyalások elnöke az olasz külügyminiszter lesz

- M Hit/Dl Napló ludillti/dlil -
Párti:, oktőbar 2.

(MT!. s«l!<ratá¥lrata.) Havas ügynökség Jelenti: A nagykövetek tanácsa Bonin Longnra 
elnSkSatevel tartott ü.isén elfogadta azt az olasz részről tett Javaslatot, hogy szóllisak 
íel a buaapesU és a béc .i kormányt, küldjön teljhatalmú megbízottakat Ró mása, akik az 
©Ja&z kíílügymímszter elnöklete alatt egyezséget kötne t majd a nyuga magyarorszá >1 
kérdésben. A szövetségesek ausztriai es magyarországi képviselői e célból meg.e«zik 
a szükséges démarsokat.

Bécs, október 2. Inak ultimátumát olyképpen akarja ’ hogy ha Ánsrtríú Sopront nem kapja
MTI marúnielentise ) A Neues' teljesíteni, hogy csapatai! és esendői- inog, jelentse ki nyíltan és ünnepelve.

Wiener Taglalt közli cgvik tudósítója- Nyugatmagyarországböl kivonja sen, hogy a békeszerződést megszegték
£sz»< egy olasz állami- és október 3-án Sopronban aláírja a ré a st-germaini béke semmi. (MTI.) 

. . ° . , . , • .. 'iívjv7i vUí»n’-vr»f amo Ivói .\vu£a"Dia- — - ■
Ural, aki különleges 
zott az egyik utódállamba. A lap meg
jegyzi, hogy ez az államférfi teljesen 
benfenles a Róma diplomáciai körei
ben jelenleg dívó eszmékben. Az állam
férfi kijelentései igy hangzanak:

Meg kell állapítani, hogy tény
leg magyar részről kezdemé
nyezték az olasz közvetítést.

Bánffy gróf magyar külügyminiszter 
budapesti c7isz követet, aíkit De! 
Torretta márki olasz külügyminiszter 
bácsi tartózkodása alkalmával jelen
téstételre hívtok Becsbe, arra kérte, 
adja át a külügyminiszternek a közve
títési javaslatot. Bella Torretta márki 
haladék t a tonul tudatta Bánffv gróffal, 
hogy vállalja a két ország közt fenn- 
álló súlyos ellentétele barátságos ki- ■ 
egyenlítését. Bella Torrella márki min- ( 
den kétséget kizáróan kijelentette, hogy , 
nem szabad megengedni, hogy a vitás | 
terület, ahol oly sok gyúlékony antfag 
van felhalmozva, az örökös veszcly 
zónájává váljék. Olaszország ezért szí
vesen látná, ha a két ország között, — 
amelyek a kölcsönös gazdasági meg
egyezésre jobban rászorulnak, mint 
akármelyik másik nemzeti altom — 
Nyugatmagyarország dolgában- barát
ságos megegyezés jönne , létre. Hajlan
dónak nyilatkozott, boy ezt az akciót 
önzetlenül táanoga’ni fogja a szövet
ségeseknél, mert Olaszországnak tény
leg érdeke ez az ügy.

Olaszország sohasem engedné 
meg, homt Ngugatmagyar- 
országből lúg ószláv-cseh kor

ridor váljék.
1 Hágta. lio-srv az e jarastatról folyta
tott tárgyalások követkennénveWPen. 
ha a tárgyalásokat sikereseknek óhajt
ják, engedményeket kell tenni.

Ausz’ria 
m"c»»a-artla 
J®gyző’'5"?yv aláírási-

Bécs, október 2.

megbízással uta- jegyzőkönyvet, amellyel Nyupt'ma- 
r, fzyor országot a szövetséges tábornoki 

bizottságnak átadja. A szövetséges tá
bornoki bizottságnak ebben az ügyben 
az osztrák kormányhoz intézett kér
désére, vájjon hajlandó-e megbízni 
soproni képviselőjét az átvételi jegyző
könyv aláírására ós megkezdeni az or
szágrész megszállását, az osztrák kor
mány azt válaszolta, hogy az átölelt 
formalitás mindaddig illuzóris, amíg 
az országrész a felkelők kezén van. 
Az osztrák kormány semmiképen som 
elégedhetik meg formális átadással, 
hanem tényleges átadást kíván, vala
mint garanciákat kíván Nyugat-magyar- 
ország teljes megtisztítására és zavar
talan birtoklására a jövőben. Éppen 
ezért,

a mostani körülmények között 
nincs abban a helyzetben, hogy 
megbízottját az átvételi jegyző
könyv aláírására utasítsa és nem 
nem is foghat hozzá az országrész 

birtokbavételéhez*

öiszeOtktizé* 
Füntenle'dnél

Béei, október 2.
(A MTL magánjelentése.1 A Neue 

Freie Prc&senok jelentik Géniből: Ma-

Mozgósítási hírek 
Prágában

Bécs, október 2
MTI. magánjc’entáse.) A Neue» 

“ ............................ Prágából:

r a
Delta

hogy a Hsentente körében Benes WrM. 
illő akciója egyenetlenséget kelleti.

Tegnap Prágában mozgósítási ' ‘ '* 
terjedtek e/, de ezek alaptalannak 
nyúltak,
Magyarország ekvetlevül 

lse akarja tartani a kiürítés 
határidejét

Bécs, október 2-
(A MTI. miuránjetonlóse.) A Neuí 

Freie Presse budapesti levelezőjétől 
ról éx testit, hogy a magyar kormány

okvetlenül be akarja tartani a 
kiürítés ha tár ide jót,

ftacnban kénlés. hogy lehetséges lecz-4 
a felkelőket is rábírni a nyugatinak áru

(A
Wiener Tagehlattnak jelentik
A nyugatmagyarországi viszály fejtemé, 
nyelnek uj (ázását cseh politikai körök, 
ben igen komolynak tartják, mert meg. 
lehet, hogy közéreurópai konflagrúciő 
fog kialakulni belőle.

A Narodni PoWlrka, mely nem nézi ha.
rátsógosan Benes politikáját, megemléke. a iejreioKcx. is raoirui a nj 
zik a borvát topoknak arról a 'híréről.1 országi terület elhagyására.

(A

hírét 
bízó, 

i

A disszidensek 
vezetőszerephez jutnak 
A baranyai választások kilátásai — 
A felkelők és „a magas diplomáciai szem
pontok^ — A parlamenti erük átcsopor

tosulása
' — A HftPi Napló tudósítójától _

A képviselők elsnéledtek, legnagyobb 1 érkező hírek igen kedvezőek az ellen- 
részük a baranyai kerületekbe utazott, zéknek és magának a Polgárok ú 
hogy megkezdjék ott a tapogatódzáso- ' Munkások Szövetségének is, amely ezo- 
kát s mihelyt az agUációt a kormány ! ken a választásokon jut először ló-a. ....ü * í, . 1 c Kai * mmiciyi az ngtKiutn a awausunj nvu a vuíuszihsukuh jui ciuszor kx

X Oltóit felszabaditja, megkezdhessék a kortes- ' legzetvéteftez. Tökéletesen biztosra ve-
Weldi reendörörs körletében Gillnrs- minden. 1 .zlt. Fen,„r

Idarf és Nenbrenten falva ellen puska- 
és kézigiÁnáfc támadást intéztek. Aj 
ceendőrség éa a katonaság viszonozta a, 

•tüzelést. Az egyik osztrák csendőrt el
hurcolták. Egy magyar felkelőt agyon
lőttek. hulláját később megtalálták a ■ 
cserjésben.

Tüntetés Bétsben 
Nyugalmajyarorszó > miatt

Bécs, október 2.

Vasárnap délelőtt a Südanark egye- 1IOB UB,^, ..... ------- --------
sülét a városháza elOt* és a Volkstiall- |1Ogyan fogja az cgjTségea programnak 
bán tüntetést rendezett NijuriOtmaruiar-1 me^nyernl a különböző párti jelölt. 
orssónnnk Austtrláhor. unió csaiotásu kel ji;ppen ezért a i>olitíkai jósok azt 

I mellett, főbb szónok beszédet intézett |
_________ | a nem túlságosan nagyszámúi közön. I

Politisdie Korrespondenz seglhez, amely a gyűlés után feh-orulást | 
••• i mai^yar rcn'tezctt a RÍDtfstraissén. Magán a ■ 

.........; a, gyándé gyűlésen határozali javaslatot fogadtak ^fXádá.tS amelyben fel-Wk a hiányt,I

kedést. Érdekes, hogy — amit minden- szik Fenyő Miksának, a pécsi 11. kerü- 
áron cl akartak kerülni — a baranyai ' •’ 
kerületekben a leghevesebb választási 
küzdelemre van kilátás. A keresztény
párt és a kisgazdapárt egyenlő optimiz
mussal van eltelve a maga győzelmét 
illetőleg, egyben pedig már előrevc'.i 
az árnyékát az is, hogy a két párt a 
legkeményebb eszközökkel fog egy
más ellen küzdeni. A kérdés csak az, 
hogy gróf Bethlen István miniszterei* 
nők október 9-iki pécsi beszédében

Mint a - - 
irányadó helyről értesül, a

tartják, hogy
■ két párt dacos küzdelmé- 
böl Igen könnyen as ellenzék 

kerülhet ki győzelmesen
Is valóbanö Pécsről á Baranyából

leiben való megválasztását, akit a szo
cialisták is teljes erővel támogatnak. 
De számítanak több blokk jelölt megvá
lasztására is különösen azokban a 
kerüle'.ekbcn, ahol ma is ÍJ még a 
régi függetlenségi ideológia. Az ellen* 

I zóki padokon fog elhelyezkedni a két 
I most fölmentett főispán, dr. Kiss 
(György és Prakatur Tamás, akik kö- 
I zül az egyiknek Baján, a másiknak 
Mohácson biztos a megválasztása. 
Blokkjelölt fog győzni Dorogon is, ahol 
a bányászok döntik cl a küzdelmet, a 
végleges jelölést ebben u kerülőiben 
azonban még nem döntötték el.

A politikai élet egyéb, jelentéke
nyebb megnyilvánulása mindaddig, 
míg a Nyugatmn'.'yarország sorsa vég
legesei! eJ ucm dőlt, nem válható. Uj
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elhatározások itt sem Tárhat6%, hhzrn 

a pénteki minisztertanács, 
omely késő éjszakáig tartott, 
kizárólag Nyugatmagyaror- 
szág kérdésével foglalkozott 
és a külügyminiszternek, Il
letőleg a mlnlazterclnOknek 
megadta az összes szükséges 

felhatalmazásokat.

Nem férfiét hozzá kétség, hogy a 
kormány a legmesszebbmenő előzé
kenységet fogja tanusitnni az entente 
kívánságaival szemben, mindent ke
rülni fog, ami növelhetné a bonyodal
makat és előscgiti majd a megértés út
ját, hogy az útban levő megegyezés 
teljes sikerrel végződjék. A politikusok 
mindenesetre nagy érdeklődéssel tekin
tenek az események elé és különösen a 
szabadcsapatok kérdésének sím • meg
old ásót kívánják. Erre vonatkozólag 
különben 9 Szózat, amelynek politikai 
iránya jól ismert, vasárnapi számában 
figyelemreméltó megjegyzést tesz;

— A nyngatmagvwországi felkelők 
»— írja a hrp — nem kötelez
hetők arra, hogu « magas diplomáciai 
szempontok figyelembevételét túlzásba 
vigyék és a magyar kormánytól sem 
leidet követelni, hogy őket, akik elke
seredetten védekeznek az idegen uralom 
rájuk kényszerítése ellen, ennek a 
szintén jogosult szempontnak megta
gadására rábírja vagy még rákénysze
rítse is.

Ilyen körülmények között egészen 
természetes, hogy az ellenzék akcióját, 
a kormányt támogató pártok elégedet
lenkedését a nehéz pillanatban későbbi 
időpontra kell elraktározni és a kor-, 
mánynak ezekben a napokban nemcsak 
meginogni nem szabad, de támadások
ban sem lehet része. A nvujjatinagyar- 
országi kérdés megoldása után azon
ban lejár a pártközi megegyezés határ
ideje és alkkor

megindul az átalakulás a bel- 
belpolitikában, ahol nagy
mértékű átcsoportosulását 
várják a parlamenti erőknek

és ennek az átcsoportosulásnak mi- 
nemüségétől fog függni azután az is, 
hogy kiknek a kezébe kerül a kor- 
márrfiatnlom. Általaiban az a hit. hogv 
Andrássyék kezébe kerül a politika 
súlypontja, de valószínűleg nagy sze
rephez futnak a mai disszidensek is, 
akik ma is kezükben tartják a tárgya
lások fonalát és az újonnan alakítandó 
kormányban is nagv rész jut nekik. 
Úgy tudjuk, gróf Andrássy Gyula ma 
nk'g nem látja elérkezettnek az időt, 
amikor ő alakíthat kormányt; s így 
valószínűleg az uj kabinet feje is gróf 
Bethlen István marad. Minden cáfolat 
ős minden fogadkozás dacára áll nz 
is, hogv nagyatádi Szabó István, aki 
ina már maga is kifelé vágyódik a 
Jiorinűnvhál, feltétlenül ellenzékbe szo
rul. aminthogy merő képtelenség is 
lenne, hogy tagja maradjon olvan kor
mánynak és olyan pártnak, ahol őrgróf 
Pallavicini, Huszár Elemér, Czettler 
Jenő és gróf Klehelsberg Kuné fogják 
átvenni rt vezetést. A disszidensek elő
nyomulását ma már mindenki látja, 
n közel jövőben minden valószínűség 
szerint ők jutnak vezető szerephez, 
ami persze egyértelmű azzal is. hogv 
n demokratikus ellenzék is Jelentéke
nyen meg fog növekedni.

í. dwoltratapárt iinnene 
a?. aradi vértanuk emlékére

llaron Gábor 
a megértés polltlkájóröl

— .4 Hétfői Napló tudósítójától —
Ai aradi vértanuk emlékének áldo

zott a Nemzeti Demokrata l’árt leg- 
i. többi illésen. Az ünnepi wénok dr. 
Ilévai Tibor volt, aki hatásos beszédé
ben az aradi vértanuk korát, a vértanuk 
működését vázolta. A nagy tetszéssel 
fogadott tetfód után Ugrón Gábor 
ímelkodett szólásra. Kössönetet mon
tott Lévai dr.-nak tartalmas beszédéért, 
majd megemlékezett a szabadságharc

hőseiről, akik között — úgymond —- 
megtalálhatjuk úgyszólván öarópa min
den nemzetének leszármazottját, akik 
nem emilettek magyaroknak, de mártír
halált haltak a magyar nemzet függet- 
lenaégééii ée a demokráciáért. Ez csak 
a nemzeti érzés tiszteletének ée a de
mokratikus gondolatok iránti fanatiz
musnak lehet eredménye. Ez az ereje a 
mi progrujnmunknak. Csak ez képes 
összefogni minden alkotó erőt, ennek a 
nemzetnek szolgálatában, er. válthat ki 
megértést a világ minden nemzetének 
polgárai köoött, akik a nemzeti függet
lenséget, nemzeti boldogulást, az em
beri uzabadsájojBöt, az emberi egyenlő
ség alapján óhajtják kivívni. Ha azok j

A panamával váM hépvisalőK ügyébsn 
a tanuk visszavonják vallomásukat 
Zböííb Antiit KMIsaííák — Klipért Rézsű v£di 

Tömör fingéliáí
—- A Hétfői Napló tudósítójától, —

Á kiviteli panamák ügyében szomba
ton este kezdte meg dr. Horváth And
rás randőrfogalmazó Zeöke Antal kép
viselő kihalgatását. a/ki tagadta, hogy 
a kiviteli panamákban rósztvett volna. 
Elmondotta, hogy csak egy ízben kért 
kiviteli engedélyt egy mezőgazdasági 
szövetkezet részére, de pénzt ezért at
tól se in fogadott el. Vasárnap a tanu- 
kiha Ugatásokkal megbízott négy rend
őrtisztviselő összegyűjtötte a tanúval
lomásokat és referáltak az ügyről dr. 
Kiss István rendőrtanácsofynak.

Á tanuk legnagyobbrészt 
enyhítették vagy visszavon
ták azokat a terhelő val
lomásokat, amit elsőlzben 

tettek a rendőrségen.

Azt hittek ugyanis, hogu azáltal, hogy 
neves, közéletben szereplő politikuso
kat kevernek a kiviteli panamák ügyé
be. a saját bűneiket enyhítik. A tanú

Szabad-e látszani 
az Erger-Bergert?

Amikor a cigány elkergeti 
a vendégeket

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Schnünnacher Ignác, a Lipót-köruton 
lévő „Palatinus"-kdvéház tulajdonosa 
Rác?, József cigányprímást héttagú 
zenekarával szerződtette a kávéházába. 
A na«y forgalmú kávéházban igen jól 
kerestek a cigányok, különösen ha niu- 
lató:»abb kedvű vendé.r’ek megrendelé
sének eleget téve húzták az akkoriban 
divatos nótákat, köztük a legdivatosab- 
bat, az Enger-Borger-Schcssberger-t. 
Azonban amilyen mértékben növelte 
ez a nóta a cigányprímás keresetét, oly 
mértékben csökkentette a kávését. A 
kávéház vendégei ugyanis túlnyomó 
többségben lipótvárosiak, akiknek nem 
igen volt ínyére ez a zsidóellenes nóta, 
úgy, hogy laasankint elmaradoztak a 
kávéházból. Schnürmacher több alka
lommal figyelmeztette a cigányt, hogy 
no játssza az Erger-Borgert, mert ezzel 
elkergeti a vendégeket.. majd amikor a 
puszta figyelmeztetés hiábavalónak bi
zonyult, felmondással íenyegetődzött, a 
cigány aoonban ezt sem vette komolyan 
s továbbra is mulattatta a kávéháznak 
az erre a nótára szomjazó vendégeit. A 
kávés végül is megelégelte a dolgot, fel
mondott Ráér, Józsefnek és augusztus 
15-én bandástul elküldte a kávéházból.

Ráca erre kártérítés címén keresetet 
indított a kávéháztulajdonos ellen «záz- 
tizenhatezer korona tőke és kamatai 
erejéig abból az álláspontból kiindulva, 
h gy a felmondás jogtalan volt, neki 
tehát a raorzodési véghatáridőig a ki
kötött díjazást a kávés megfizetni kö
teléé. Később ezt a követelését tízezer 

[koronára szállította le, Schnürmacher 
képviseletében dr. Vajda Mihály ügyvéd 

: kérte a kereset elutasítását, azzal az 
indokolással, hogy Rácz Józsefnek és n 
zenekar tagjainak vi««lkeJéw a kávést 
t SzerzŐQM ielbontására följoaositotta.

A budapesti királyi törvényszék a 
megtartott tárgyalás után ítéletet kö
rött, amely szerint a törvényszék Rácz 
Józsidét kereeatvvel elutasítja éa vég

a férfiak, akiknek a kommunizmus bn- 
ká«a után a reakció megteremtésében 
nagy érdemeik annak, a hivatásuk ma
gaslatán állotlk volna, akkor el tudták 
volna vehetni ezt a nemzetet a helyesen 
felfogott nemzeti és demokratikus po
litika felé.

Olyan politikát kell folytatni — fe
jezte be beszédét Ugrón, — amely min
den becsületes magyar eiubelr egyesit 
akár kerefiztény. akár zsidó, gazdag, 
vagy szegény, földmives, vagy iparos. 
Ha az igazi jogrendet és az emberi 
szabad?ágjogokat akarják, akkor ebben 
n munkában a legteljesebb támogatá
sunkra számíthatnak, mert mi csak a 

I nemzet érdekeit tekintjük.

vallomások bizonyítói erejét Iegyüugi- 
lelte még az a szembesítés is, aurákét 
most foganatosítottak a rendőrségen.

A kiviteli panamák bünpörében a le
tartóztatott terhellek védőügyvédjeik 
utján terjedelmes Írásbeli felfolyamo
dást adlak be a vádtanács fogvjitartást 

I rendelő végzése ellen. Tömör Angéla 
ui védőt választott dr. Ruptrt Rezső 
nemzetgyűlési képviselő, ügyvéd szemé
lyében és a most jelzett felfolyamo
dást is már Kúpért szerkesztette és 
nyújtotta be. Esküt! Lajos, aki mint 
ismeretes, a kiviteli panamák érde
mére vonatkozólag a vallomástételi 
megtagadta, most, hogy a vádianács is 
a fogvatartását rendelte el, dr. Pless 
György vizsgálóbíró előtt személyesen 
is 'bejelentette a maga fel folyamodását. 
Ez alkalommal olyasféle kijelentéit 
is tett, hogv türelmesen bevárja, mit 
szól az ügyben a királyi ítélőtábla, 
mert bízik abban, hogy e végső góru- 

I mon mégis szabadiábraj helyezik.

rehajtás erhe mellett kötelezi az alpe
res részére 4120 korona pörkölte egot 
fizessen meg.

Az ítélet indokolásában kimondja a 
törvényszék, hogy’ Rácz és zenekara az 
Erger-BerKer-Sohlossbergar címen isme
retes dalt játszották, amely dalnak a 
szövege a zsidókra nézve bántó és sértő, 
s amely miatt, a kávéháznak nagyszámú 
zsidó vendégei tüntetőiéig eltávoztak és 
elmaadoztak, úgy, hogy ezáltal a kávé
háztulajdonosnak üáeti kára szárma
zott.

ZseMszá, ahi vidéki 
hansversenyeket rendez

MunhaközbBn fogták bI 
a izRralfijCval ogyatt

— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —

Még a nyárom történt, hogy egy ele
gáns megjelenésű fiatalember sorra 
járta a nagyobb vidéki városokat és 
hangzatos plakátokat ragosztatott ki, 
amelyeken világhírű művészek fellép, 
tét hirdette. Olyan nevek szerepellek a 
falragaszokon és az ujságkommÍEnrkék- 
ben, hogv a közönség valósággal meg
ostromolta o jegyelúrasitó-helyeket. Ju
lius 20-án Szegeden, a Tisza-szálloda 
nagytermében kellett volna a hangver
senyt megtartani, de mire a kezdésre 
került a sor. nemcsak az derült ki, 
hogv a hirdetett fővárosi művészei 
semmit sem tudnak a hangversenyről, 
hanem az is. hogv a rendező ur

az elővételben eladott iegirek 
árával együtt eltűnt.

a városból.
A rendőrség meginditotfa a nyomo- 

."ást és megállapította, hogv a szél
hámos. aki magút lovuct Kenderessé 
Györgynek nevezte, több vidéki város
ban hirde'elt ugyanarra a napra 
hangversenyt és mindenütt hasonló 
módon járt ,el. A töiilri helyeken

cinkostársai szedték össze a 
pénzt

és tették lóvá a publikumot. A szegedi 
rendőrség a fővárosi rendőrséget is 
megkereste, hogv a ravasz csalók után 
nyomozzon, eredményt azonban elérni 
nem tudtak.

Szombaton délután Götzingcr delek, 
livfelügyelő a városligeti Miiszinkör 
előtt egv elegáns fiatalemberre leit 
figyelmessé, akinek szeméről a monokli 
sem hiányzott. Egv nem kevésbé ele
gáns nőt kalauzolt a ligetben, majd be
tértek a színházba. A detektív utánuk 
ment és észrevétlenül figyelte őkvt, 
azonban semmi gyanúsat nem tuJctl 
felfedezni. Már éppen távozni akar!, 
amikor észrevette, hogy a „hö!gy“ a 
mellette ülő vidékinek látszó idősebb 
ur zsebében kotorász. Most már volt 
jogcimc a gyanús pár közelébe férkőzni. 
Szünet alatt melléjük ült és szép csen
desen igy szólt:

— Maguk most szépen, minden fel
tűnés nélkül kimennek a szinházból. 
Ne próbáljanak szökni, mert abból 
csak maguknak lesz bajuk.

Az elegáns ur ránézett a nőre, azláai 
vállat vont, felállt és a detektív elölt 
szép csendesen kisétáltak, anélkül, 
hogv a közönség bármit is észrewtt 
volna. A detektivfelügyclő odakint iga- 
zolásra szólította őket. Eleinlén ál
nevekkel próbálkoztak, de amikor lát
ták, hogy Götzínger detekíivet nem le
ltet megléveszleni, bevallották a valódi 
nevüket. A férfit Schrammel Károly- 
nak hívják, híres zsebmelszö, a nő a 
szeretője és tanitvá-nya. Bevallották 
azt is, hogy a vidékit is meg akarták 
lopni.

A detektív előállította őket a főkapi
tányságra. ahol nagy meglepetésre ki
derült, hogy Schrammel Károly a híres 
vidéki hangversenyrendező. ö szere
pelt lovag Kenderessy néven, ö hirdette 
a világhírű művészek felléptét és ő 
szökött meg a pénzzel, amit a jegyekért 
előre beszedtek.

Schrammelt a rendőrség letartóztatta 
és átíkisértette az ügyészségre, a nőt 
pedig a toloncházban helyeztek cl. 
Ellen■■ jnternálási eljárást indítanak.

A csal®
A m«gkár©rítoi8 bankok fegyzükí
— A Hétfői Napló tudósítójától. ■—

Becsből jelenti tudósítónk: A Reichs- 
ixjst azt hja, hogy Duim holland keres
kedő összesen 1300 milliót sikkasztott 
el. Pénzügyi körökben a bankok kárát 
a következő összegekre becsülik:

Az Anglobank kára több mint 12Ö 
millió, a Wiener Bankvereiné több 
mint 130 millió, a Bodenkrcditanstalté 
100 millió, a Wiener Commcrcial- 
banké 40 millió, a Landerbanké több 
mint 150 millió, a Mercuré 20 millió, 
az Unionbanké 150 millió, a Verkehrs- 
banké 400 millió és a kisebb bankcé
geké együttesen 190 millió.

A bankok értekezletén elhatározták/ 
hogy két megbízottat Hollandiába küb 
denek. Egyezkedésről próbálnak tár* 
gyalni Duim apjával, aki állítólag 
igen vagyonos ember. (MTI.)
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9 A Domonkos-rend 700 éves jn- 
Ejileuina. A magyarországi Szent Do- 
^Kiankos-reríd vasárnap ünnepelte fenn- 
Kjlásáirak 700. évfordulóját A jubi- 

alkalmával a rend Thököly-uti 
■templomában ünnepélyes szent mise 
Hvolt, melyet Csernoch János bibornok- 
■hercegprimás pontifikáit. Az ünnepé- 
Híve nagyinkét óriási közönség; hallgatta 
H'V'i'*' amcly zs'uf°ías‘o megtöltötte a 
■hatalmas templomi. A szentélyben
■ foglallak helyet József Ferenc flőlher-
■ ct-g, Auguszta és Zsófia főhercegnőik.
■ — Feljelentették a Gyáriparosok Fo-
■ gyasztási Szövői kőzetét. A budapesti és 
■környékbeli gyáriparosok néhány évvel
■ ezelőtt 800.000 korona alaptőkével fo- 
■p osztási szövetkezetei létesítettek. A 
|szövetkezet TÖvid fennállás után csődbe 
■került. Egy millió aktívával szemben
■ 45 millió passzíva mutatkozott. A hi-
■ idézők közül most többen csalárd l>u-
■ iás büntette, sikkasztás és hitelezési
■ csalás miatt feljelentést tettek a szö-
■ vfkezet igazgatósága ellen. A nagy-
■ arányú bűnvádi feljelentés ügyében dr. 
I bariba Gyula rendőrkapitány megin-
■ ditja a nyomozást.
I — Clémenceau résztvett a saját
■ szobrának leleplezésén. Parisból jelen- I tik; Clémenceau St. Herminehen részt- I veit saját szobrának leleplezésén. A I szobrot ft vendéeiek emelték nagy 
I hanfitársu kirak. Clémenceau beszédet 
I mondott és dicsérte a győzelmes hazát, 
I maid pedig költői lendületű és irodal- 
I mi értékű versekben dicsőit ette a lö-
■ vész-árkok katonáinak hőstetteit.
I — Elhalasztjuk Magyarország fel- 
I vételét a Népszövetségbe. Genfből 
I jelentik: A népszövetség teljes ülése 

tegnap elfogadta a VI. főbizottságnak 
azt a javaslatát. ho<gy Apponyi Albert 
gróf levele értelmében Magyarország 
felvételi kérvényének a tárgyalását ha- 
feszszák el a legközelebbi ülésszakra.

- Halálozás. özvegy Ujfaluesy Ká- 
' robné pénteken este rövid azon védés 
' után meghalt. Temetése kedden délelőtt 

J.1 órakor les?: a Farkasréti temetőben. 
Az elhunytban Özvegy Móréi Adolfnó 
édesanyját gyászolja.

— Elhalasztják a washingtoni 
konferenciát. Berlinből jelentik: A 
Berliner Tagiblatt londoni jelentése 
szerint a washingtoni konferenciát 
Lloyd George kezdeményezésiére 1922. 
márciusáig elhalasztják. (MTI.)

— Lelkész-szentelés. A Magyar Ku
rír jelenti: Dr. Ravasz László, a duna- 
mcllóki rvfonmáius egyházkerület teg
nap beiktatott uj püspöke, a Kálvin
ién református templomiban vasárnap 
délelőtt végezte első püspökii funkció
ját, amidőn is a református egyház
nak 12 végzett fiatal teológusát szen
telte leikészszé. A szép ünnepség al
kalmából a hatalmas templom hajóját a 
református egyház hívei zsúfolásig 
megtöltötték.

— Sztrájkolnak a berlini pincérek. 
Berlinből jelentik: Tegnap a pincérók 
és a vendéglői és kávéházi alkalmazot
tak bérdifierenciák miatt sztrájkba 
léptek. A kezdetiljen jelentéktelen moc- 
falom a nap folyamán jelentősen ki
terjedt. A sztráfkolók számát körül
belül 35.000-re becsülik. A srlrájlkolók 
és a sztrú jkelicnesek közt összeütkö
zésekre került a sor. A birodalmi gaz
dasági minisztérium holnapra megbe
szélésre hívta egybe a munkásokat és 
munkaadókat.

7- Letartóztatott zsebtolvajok. Du- 
Sajecz Ferenc 19 éves rovottmultm tol
vaj a 63-as villamoson Dobni József 
Boffórtől egy órát.. Poosgaí László 22 
lyes zsebtolvaj i'edig Valcnt Pálnak a 
•arcúját lopta el. amelj’ben körülbelül 
1000 korona volt. A rendőrség mind a 
»él zsebtolvajt előállította. Letartóztat
ok őket.
7- Récsben fokozódik a drágaság, 

wcsbűl jelentik: Ausztria állami pénz
gyeinek tarthatatlan helyzete kapcso
latban a korona árfolyamának állandó 
hanyatlásával újabb drága^ági hullá
mot. idézett elő. IItt szerint a cukor 

amit csak nemrégiben emeltek 
kilónként 110 koronáról 180 koro

déra most 236 koronába fogják meg
alapítani. A közúti vasutak aikalma- 
■dtainak követelése következtében 1*8-

közelebb már 15—16 koronára emelik 
az utazás díját. Evvel összetűzésben a 
gáznak és a villamosáramnak a dm át 
is megdrágítják. A kenyér árának eme
lése mellett a fehérkenyér is drágább 
lesz, úgy, hogy most egy 30 dekás 
cipó 48 koronában kerül. A sör és a 
petróleum árát szintén tetemesen 
emelni fogják.

— Kémkedéssel gyaniudtják tfóf 
Grotta Hamva! Ödön!. Jelentettük, 
hogy a rendőrség előzetes letartózta
tásba helyezte gróf Grot(« Hamvai 
Ödönt, akit a királyi Ítélőtábla más 
bünüRveüböl kifolyólag a mull bél ele
jén helyezett csak szalxidlábra. A mos
tani letartóztatása régebbi bűn folyo
mánya. mert a hatóság azzal gywiiwsil- 
ffu hogy 1919 augusztus híwában 
kémkedést követett el a románok ja
vára. elárulta a magvar állam fcgwwr- 
és lőszerkésxleteit. Eljárás tárgyát ké
pezi I-lanwai ellen inég az «. hogy 
Mctzl századost a románokkal elfo
gatta. Hamvai Ödönt n kir. figészség- 
hez kisértók át, majd vasárnap dr. 
Pless György bűn tetőt örvényszéki 
vizsgálóbíró elé vezették, aki részlete
sen kihallgatta. Hamvai azzal védeke
zik, hogy az egész följelentés bosszú 
ntüvv., iizt akarjuk azzal elérni, hogy 
az örökségig! kiforgassák. A vizsgáló
gazdasági krízisről, a pénz elérlékte 
tartotta Hamvai Ödönnel szemben az 
előzetes letartóztatást.

A szép ünnepség al-

NEMZCTI ROYAL ORFEUM

Tu',0Mi,s Lojos - - HoBiran éltek a csalik - Joanovits József öarúinoje a rendőrségen — Pünkosdy Buba 
vaiioniása

A Hít/Si h'apló tudóiitójától. —

Menuhárt József |utón m«Sijedt és elutazott, flórom
i nir<w«iói- c^.11 'múlva azonban visszaiöit t.

elmondotta.

Drexfcr Gyula és ’ ____
detuktiivek ma délelőtt elfogták 
vadkertiéi a Foresta részvénycsalás 
másik tettesét, Joanovils József fivérét. 
Ixijost. Joanovits Lajos elfogatásiról 
és vallomásáról miurkalársunk a kővet
kezőt jelenti:

Miikor Joanovits József végre meg
tört és őszintén vallott, 
hogy a keresett Kamarás Béla senki 
más, mint a fivére; Joanovits Lajos 24 
éves mechanikus. Tartózkodási helyé
ről azonban nem tudott felvilágosítást 
adni. A nyomozást vezető Nemes fő
felügyelő és Szatlunáry felügyelő ki- 
nyomozAatták a fivérek rokonait és az 
egyik nőrokontól megtudták tegnap, 
hogy Joanovits Lajos Soltvadkcrten 
tartózkodik. A detektívek éjjel leutaz
lak Soltvadkertre. ahol Nagij Ferenc 
paraszt gazdánál tényleg megtalálták 
Joanovils Lajost. aki ott szüretelni se
gített és a prést kezelte, mert állítása 
szerint a részvények értékesítéséből 
származó pénze már elfogyott és kény
telen volt munkái keresni, hogu meg
élhessen.

Joanovits Lajost ma reggel behozták 
a főkapitányságra és azonnal kihall- 
gatlák. Elmondotta, hogy a csalás gon
dolata és előikészitése fivérének a 
bűne. Mikor felvették a részvényekéi 
a Miagyar Olasz Bank Nádor-utcai in
tézetében. még aznap megbízta őt 
bátyja 100 drh részvénynek a Róth 
Banknál való érlékesitéscavl. Itt Kama
rás Béla né\eu mutatkozott be. de a 
bank felszólítására nem tudta igazolni 
magát cs igy boldog volt, hogy ép bőr
rel kijöhetett a helyiséből, meri félt, 
hogy rendőrt hívnak. A részvényeket 
mind máig nem sikerült a Róth Bank
tól elhozniok. bár egyszer ö — most 
már ioN) ruhdl>an. kevésbé gyanús 
külsővel — és egviznen firóre is járt 
ott a célból. A többi részvényt Klauzál- 
utca 29. szám alatti lakásán őrizte. Az 
első három napon vidéken t'artózko- 
dott A Róth Banknál történt incidens I B.

uw,.,. —.........—1 nap
Solt- ,nu^'h azonban visszajött. Egy l’eréz- 

köruti banknál, a nevére nem emlék
szik — 50 darab rószrvénvl értékesí
tett 60.000 koronáért. A fivére 100— 
HM) darabonként vette át a részvénye 
két és ugyancsak ő értékesítőt le. Báty
ja az egész összeg egyharmadót ígérte 
neki, de csaq 250.000 koronát adott.

Joanovits Lajos, mihelj’t az első 
pénzt, a Teréz-körüli bank 60.000 ko
ronáját kézhez vette, menyasszonyá
nak. aki a közérdekű részvény társaság 
fürdő-utcai lwifTéjébcn kiszolgáló lány 
volt, három pár cipőt vett 10.000 ko
ronáért, ruháikat csináltatott, cgj-szóval 
kiöltözött. Az ujabtb pénzekből fivéré
vel, Eckhardt teréz-köruti motorkeres
kedőtől mótorkerékpáTt vásárolt 
120.000 koronáért. Ezt a kerékpárt az
tán két héttel ezelőtt 55.0000 koroná
ért eladta. E3>bŐl a pénzből tartotta 
meg a lakzit és elvette feleségül a büfTé- 
lányt. Ez volt az utolsó része a rész
vényekért kapott összegeiknek. Mikor 
ez is elfogyott, Joanovits T^ajos kény
telen volt munka után nézni, mert 
előfordult, hogy a mechanikus, aki két
milliós csalást követett el — annyi 
pénzzel sem rendelkezett, hogy mega
ebédeljen.

Ma délelőtt kihallgatták Pünkösdy 
Balxi táncanűvésznőt, Joanovits József 
volt barátnőjét is. A művésznő elmon
dotta. hogy 50—60.000 koronát költött 
cl vele Joanovits József. Pezsgőztek, 
autóztak, a fiú szerenádot adott n la
kásán és mindig azt huzattá: Lehullott 
a rez@~> nyárfa levele . . ." Mikor 
Joanovits felesége megtudta férje hüit- 
lenkodését, el akarta hagyni. A fiatal
ember erre észivtért és szakított a 
táncosnővel, annál is inkább, mert — 
elfogyott a pénze. De az ntols<) ezer-

a
a

koronásán még egyszer odarendelte 
cigányt és elhuzatta: a „Lehullott 
rezgő nyárfa levele . .

Színház és fílmujtfonsúöok
* A Vígszínház o hete n a ..Fala 

rossza" jegyében folyik le, amennyiben 
Fedák Sári felléptével ma, szerdán, 
csütörtökön és pénteken játsszák. Ked
den a „Piros buxryolláris" korul színre. 
Szombaton mutatják be a ..Hazatérést" 
a modern francia vígjáték irodalom leg
nagyobb sikerű alkotását. Mnsrt vasár
nap délután a „Hattyú**-! adják.

* Dánlelné, Lengyel Laura 
szár anyja" 
a főpróbán » telje* 
héten 
kedd.
este. .....................
László a „Fakir** _________ .......
kerü darabját adják, melynek minden 
e?yen eddigi előadását zsufolt ház nézte 
végig. Jövő vasárnap délután 3 órakor, 
mérsékelt helyár&kal a „Buzavirág"-ot 
játsszák.

* A Kék Mazur 100-adszor. Lehár 
diadalmas oj>crcttje „A Kék Mazur" 
pénteken, 7-én jut el 100-ik előadásá
nak díszéé jubileumához, a Király- i 
színházban. A jubiláns estón ugyan- I 
azok lépnek fel, akik a darabnak ezt a 
négy sikert szerezték: Péchy Erzsi, | 
Somogyi Nusi, Nádor. Matány, Lata- I 'űrnap fél 4, negyed fi, negyed 8 és 9.16 
bár, Borosa, Gyöngyi és Hajnal. A ki- órakor mutatja be az Uránia.
í 
í

---------------- ..A eaá- 
cimft darabja, mely már 

sikert aratott, e 
négyszer szerepel a műsoron: 
azotíIh. csütörtök és vasárnap 

A hót többi napján Lakatos 
cimü rendkívüli si- 

Gn kadl Aladár felléptivel A 20-aa. Bús Fekete
U.íiő . 9 Zerkovita Bólé ui opcrettle és a nagy
szerű októberi uj műsor. Kezdete íéJ 8-kor. ízt * o f d/ a!

tűnő darab termés?oteson minden est* 
műsoron van. Jövő vasárnap délután 
„János vitéz"-l‘ adják 3 órakor, mér
sékelt helyárakkal.

* Az érdeklődés középpontjában áll 
a Városi Színház Jútékrendjc, melyen 
Dia a ,,Denevér", szerdán, szombaton 
vasárnap este z „Koldusdiűk" van mü. 
soron. Csütörtökön „Traviata" megy 
Aquila.Adler Adelinával, ptSrteken a 
..Bajezzók" és „Coppelia", vasárnap dél. 
után pedig ,.Carmen"_t ismétlik. Javában 
folynak a színház első opcretlujdonságú. 
nak a magyar származású jelea zeneszer
ző, Sícjanovic-a Póter „Rdidistadli brr. 
ce.gé,‘-nek előkészületei. Napóleon fiát 
egy bájos szerelmi történet középpontjó. 
bán, a Ferenc császár kora)>eli Bécs vl. 
(lám, színes környezetében tótjuk itt vi. 
szont,

• Három rendkivfili siker váltogatja 
egymást r Renaissancc-szimház heti mii. 
során, „A kék ogér", amelynek falronge. 
főén kacagtató helyzeteiről a I>einutaló 
óta az. egész város beszél, szerdán, csü
törtökön és szombaton kerül színre Mé. 
szárny Giza és Kftváry Gyula felléptével 
a kél föszerepbon. „A tót leány" kedden 
és vasárnap kerül famétiésre. Berki IJN 
és Gázon Gyula szereplésével. Rajnai Gá. 
bor hétfőn és pénteken folytatja vendég, 
fellépéseit „A faun" előadásain. Jegyekről 
a pénztárnál (Telefon 64—79.1 és a Báni, 
jegyirodában ajánkvtos jókorán gondos, 
kodni.

* Keddon lösz „A negyven éves asz- 
ttony" bemutatója a Belvárosi Színház
ban. melynek pénztárát valóság-óé 
ostrom alá fogta a közönség, mely Már
kus Emíliát látni óhajtja szenzációs uj 
mondáin szerepében. ,.A negyven évoí 
asszony" kedden, szerdán, csütörtökön 
t‘3 vasárnap kerül sainre, a többi estéi 
a velő váltakozva színre kerülő ,,Le- 
Eénykérés". Villányi és Forró nacyiri- 
kerii, rendkívül mulataágos vígjáték* 
tölti be; vasárnap délután n népszerű 
„Buta ember" körül sünre, mérsékelt 
liejy árakkal.

* A Blaha Lujza Színház ünnep! 
mognyitóelőfldása. Az Unió legújabb, 
egyben a főváros egyik- legszebb szinhó- 
zát, a Bhha Lujza Színházat, szomba
ton, október 8-án nyitják meg. A meg- 
nyitóolőadá^ ünnepi műsora bárom rész
ből áll: 1. Blaiha Lujza nyitány, me
lyet Blaháné színpadi pályájának leg
népszerűbb számaiból a szir.ház 
nagya, Barna Izsó állított össz»; 1 
Szinházavatás. részlet a „Na«.vmamá‘‘« 
bél; 3. ,,A Délibáb herceg" cimü ope
rett, moly ragyogó kiállításával és olső- 
rangii szereposztásával nagy eikort ígér 
a szinliáznak. Az előadáort másnap. v?> 
sámap este megismétlik, vasárnap dél
után 3 órakor, mérsékelt belyárakkal t 
Scála Színházban a nyár folyamán oly 
rendkívül BÍikorrel felújított „Próbíihá- 
zusság".ot adják.

9 „A királyné bolondja'*: „Önattyságt 
vérszegény" éa a kitűnő m&gánszámok 
e héten is mindon este wnnrokerülnck 
az AndT,issy-utt Színházban, Ugyancsak 
ezt a műsort adják jövő vasárnap dél
után is 3J-Í órai kezdettél mérsékelt 
helyár akkut

9 kz ezerarcú ember IV. része ko
rul színre máitól kezdve a Resnamance- 
bán. Az uj rész, amelynek 'Az aranylenget 
a címe, a cselekmény izgalmas és mulat, 
ságos voltával az összes eddigieket főül, 
múlja, Ilarry Liedtke egyenesen bámu
latos dolgokat produkál. Az aranytenger, 
ben. Az. előadások háromnegyed 5 és 
7 órakor kezdődnek. (Telefon 64—79.)

• Mozgókép Otthon. A nwgyobbsEa- 
báeu amerikai müeor amelynek kimar 
gasló világhírű darabja: „Az afwzony- 
becsület" (7 felv.) táblás házak érdek
lődése mellett pereg le. „A kedvenc" 
cimü 2 felvonásom amerikai kép ép oly 
vig, mint emez izgalmas, A inai hétfői 
és a holnap, keddi előadások: 4, há
romnegyed 6. egynogyed 8 és 9 után 
kezdődnek.

• Az Ezerogyéjszska az Urániában, 
A s^imbali premiere olyan sikert wrr. 
zott wr. Urániának, aminőiven még soha, 
sem voil része. A ragyogóan saép színes 
film, az Ezeregy éjszaka, túlszárnyal 
minden eddigit. Valóságos ékszer ez a 
film: a drágakő minden szinpompájá- 
val. Az Ezeregy éjsaaka lflmjét n»at »«.

kar-
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,ázad<i titok wt Odeonbnn. Ma. 
aadden é* szerdán a rendkívüli sikert 
•eatutt avtwrikai társadalmi dráma, A 
lázadó titok szerepel a Roltenhillor.‘utcai 
Odeon művészi gonddal megválogatott 
’"'r—’A-    fölambaditása

és 9

Odron i ’ '.J • j
műsorán. Elölte Baranya 
kerül színre. Az efaődások 5 7

lőrekor kezdődnek.
• A Kamara Mozgóképszínház reom- 

■baton. 8-án délután 6 órakor nyitja 
fcjOR kapuit. Egy előadás keretében két 
pagy filmen látjuk a közönség kedven
ceit. Uth Ilát és Lenkeffy Icát. Ilyen 
élvezetben meg nem volt része, a fövá. 
zó# publikumának.

• Október ifr4n nyílik a Helikon. 
A Belváros legközcpén, ez Eskü.téren 
■okióber hónap iá-ón megnvilik az elő. 
kelő világ pazar szépségű mozija, a 
Ilohkon, amelyet néiiui báró Eötvös *Lo. 
rtnt profe&ozor leányai igazgatnak, in. 
tón xtézőterési a főváros exkluzív tórsa.sá 
!9tu adnak majd találkozót egyniásnak a 
megküi/irtböztctetlcn magasrendü. kifino. 
műk müidéssel megválogatott fihnmüso. 
*ok meglek’inléséa-o. Uj kulturintézmé 
tayfrnk lesz a nolális kra színház, uhol a 
'dlág iegbrilllánsabb moxgóképeiben való 
gyönyönködést jwtnpás srimfónikus ’ xo. 
iaekar művészi előadása támogatja.

Vasárnapi 
tabdarugómérköxések 

eredménye

kísérlet keretében megjavította a 2 angol 
ménfőidet tóvon a magyar országos re. 
kordot. A viadal főbb eredményei a kő. 
vetkezők.

100 yardot síkfutás. 1. Gtri KAOE 
10.2 mp. 2. Houbcan.

200 yardot síkfülűt. 1- Houben, Górö a 
startnál indulás előtt ötször kiugrott é* 
az indító erre a versenyből kizárta, ázni 
nagy botrányt Idézett elő.

Magasugrás, 1. Gáspár MAC 183 cm. 
Súly dobás, I. Bállal MAC 12.92 m. 2. 

Bedő BEAC.
400 m. síkfutás, 1. Flxl MAC, 60.6 mp. 

2. Kurunczy MTK.
3000 m. síkfutás. 1. Németiig Jenő 9 

p. 2. Grosz MTK
2 angol mrfldes rekord kisérlel. Né. 

methy Jenő I-TC 9.33.6 p. uj országos 
rckorodt tartott.

Hármasugrás. 1. Somfui 13.10 ni. 
Dlszkoszdobás. 1. Kobulszky Károly 

MAC 41.60 m. 3. Csejthey 39.10 m.
Távolugrás. 1. Halas ka 6.56 in. 2. Pét. 

rasovszky.

Alagi versenyek

MTK—Cracovia
V4J Kér SE—V iuax 1:1
Szolnoki MOVE—4BTC 3:0
RTK—Ékszerész 1:0
33FC—MAFC 1:1
OTE-B- <E 3:2
ETC—NSC 3:1
Zugló—KAOE 0:0

A vasárnapi labdarngómórközésak __
*ál kiemelkedő volt a Cracouia lembergi 

második budapesti szereplése a 
magynr bajnokcsapat Magyar Testgga. 
bariók Köre együttese ellen. Szombaton 
■®z / / C.tól vereséget szenwKtott lengyel 
csapat %--*—; ’j... _.'r... .....................
«a MTK-va3 0.0 arányban 
véf .-óó/1 a tmmzeiközi mérkőzés. 
ak',8 félidőben nx MTK lebecsülte < 
feléi és nem játszóit komolyan, i 
wtán p<nÜ«, mikor tényleges eredményt 
akartak elérni a kök.fehérek, a tanbergi 
CMV)Kut közvetlen védelme nagyszer fi já. 
Bőkot produkálva, sikernél védte hálóját 
•a nem kapott egy gólt sem. A vendég, 
csapat legjobb része a védelem, illetve a 
At4 hátvéd és a kapus volt. A Testgya- 
koriaknál n csatársor egyáltalán ne»n 
vette komolyan a játékot és igy nein tud. 
ta.k eredményt elérni. Az MTK menüsé, 
góűl szolgálhat, bogy tartalék csapattal 
AW ki, mert néhány jutók óról « jövőiieti 
•*1’C mérkőzésre való tekintettel pihen, 
•tó.

A VII. kerilleb—Vas. 
’stórkő&'se ugyancsak 
•ráqiyhnn végződött. A 
roll a győzelem esélye, mert a javukra 
megítélt tizenegyes böntetőrugásból csak 
egyet értókesiletlek góMA. A VII, kerület 
<w»rata ennek eEénére is igen szépen ját- 
wott

A másodosztálya Iwfnoks.igért folyó 
Mfzdelem ismételten meglepetést eredmé. 
nycectt, amennyiben a 33F.C döntetlen 
véglett a MAFC.a! szemben, míg a Nem. 
séd Sport. CJuh súlyos vereséget azemve- 
d<4>t a ETC csapnlától.

Mamlasz nyerte a St-Légért
Az őeri napsugár már tényleg be- 

ragyogta a versenyteret. Horthy Mik
idé kontuónyzó és a sporiyiJág összes 
előkelőscgeinelk jelenlétóLen méltó ke
retek közölt zajlott le az őszi lovar- 
egyleti meeling legnagyobb klasszikus 
versenye, a St. Leger. Bár csak négy ló 
állt a híres verseny startjához, elvan 
érdeklődés előzte mez a verseny lefo
lyását, mintha legalább Is tizes me
zőny indult volna benne. A verseny i 
csuk a tásOBZlorXg volt iwed.nvn.c- A 1 
nagy favorit, Vah/iíus, itt már csődöt 
mondott s Mamlasz, amelyet tavaly a 
legjobb háromévesnek gondoltak, tény
leg igazolta ezt a nragas wlemvnyt 

______ .......................• A győzelem egyik leg- 
’dönleiienül j m^pszeriitb isiül lónknak, Wenckheim

Az j Dénes gróf kstállójának hozta meg a 
diadalt, 
örömet 
és az

kő.

vasáruwip igen szépen játszott és kójvessé^cról.

Igen szilárd oz árutőzsde
| lér nyereségével szemben. Az iga^alól/ 

A paboMttőrattón változatlanul fecn! ■ fotyó évi október hó 8. napján egv£ 
szilárd az irányzat, különösen a búza bivott XIV. közgyűlésnek javasolj [Cg, 

-----x ... utóJjW nádján ’ a különféle tartalékok bő dotág 
után részvényen kint 6fl korona osz|aú? 
lizetlesaók. A közgyűlésen ugyancsak döa 
lenek a társaság alaptőkéjének fölemek 
se ügyében is.

Bank é> a Mana. 
........... ......... fúziója. Az Induat™ 

: Bank Részvénytársaság közli, hogy s2e? 
tember hő.............. közgyűlésen a Magyar

! Nemet Bank Részvénytársasággal 
jút elhatározta.

A Rothmüller-Fyár terjeszkedési í 
! Rolhmüllcr fém. és íradogárugyár rt, 
|1921 'Zöptcmber hó 26 la tartotta mej 
u Maayar-Olasz Bank Rt helyiségeibe^ 
(V., Nádor-utca 16.) ilí. úzletévi ren
des közgyűlését. Az jejöto; vesztett zár- 
kimutatások 778,G1937 korona tiszta 
nyereségről tivnusk ódnak. A vállalat
t aprói-napra erősödik én terjeszkedik. 
Ily kedvező eredmények mellett a köz
gyűlés elhatározta, hogy 8 millió kora- 
nás • alaptőkéjét 16 millió korjnára 
emeli föl. A régi részvényesek mindeu 
2 darab részvényük után 1 darab uj 
Részvény átvételiére jogosuMailí, ameny. 
nyi-ben elővételi jogukat 1921 évi októ
ber hó 14-ig bezárólag u. Matyót Olasz 
Bank Rt. ...........................................
pénztáránál 
korolj ák.

A Baráti 
tőkeemelése. , — ---------
Rt. rendkívüli közgyűlése 
ÍJ4.000.260 koronára való félem-clését ha. 
tórozta cl. Minden régi két darab rész, 
vény egy újnak átvételére jogosít 555 
körönt) árfolyam és 50 korom-a költség 
megtérítése meílett. Az elővételi jog f. i.

ára emelkedett az
100—120 koronával mélermázsánként 
éá a vasárnapi jnagánforjaalooniKxn 
1880—1890 koronát fizettek 100 ka
ként tisztvidéká búzáért ibuóa<pe®ti pa-. . . riustrja
ri'ással. A rozs ána ugyancsak emeüke-1 ” Bank
dett és ára 1100—1420 korona ab Bei- - -
dajíest mázsánként. Az ajánlat mindkét 
cikkben a leffmini-máli^iájíb. míg a 
malmok mindem felajánlott tételt meg
vásárolnak.

A zab ára 1480—1500 korona Buda
pesten. A csöves tengeri 980—1000 ko
rona feladóállomásról. Takarmány
árpa 1400—1500 K. Sörárpa feladó
állomásról 1550—1650 között váltoko- 
zoti minőség szerint.

I

I,

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
igazgatóságának Weisz Fülöp elnöklelj 
axatl megtartóit ülése a legutóbbi köz. 
gviiles felhatalmazása alapján elhatározta 
40.000 darab uj részvény kibocsátását. 
Minden öt régi részvény alapján két uj 
részvényre gyakorolható az. elővételi jog 
szeptember 29.töl október 7-ig, 6000 ko. 
róna áron. E részvény kibocsátás után a 
bank teljesen befizetett tőkéje 140 millió, 
mérlegszerű tartalékalaqjjai 380 millió 
koronára fognak rúgni. A „Budapesti 
Közlöny1'.ben közzétett, a részletes fel. 
tételeket tartalmazó nyomlahámy a bank 
érlékpapirpéntnlárúaiál és fiókjainál kap
ható. A korábbi felhatalmazás alapján 
fennmaradó 10.000 darab részvény kibo. 
csáíása későbbre tartatik fenn.

A Nemzeti Hitelintézet érctekelteiga

i

i
főintézotnánek értékpapír- 
(V.. Nádor-utas. 16.)

Szcszfinomlíó R,-T. alap-
A Baróli Szeszfinomitó 

az alaptőke

. »i M nemzeii cTiieiinitzei ercraKoitsega -iz«airaa6. A „ unió.Banknál. A Moear Unió-Bank li* 3.M<M f. é- október bó I2.ls

-'. A* 1/VI1V3 IMWIU JÜUUK ífOZVfl
ellen- I rézen nélkülözött klasszikus 

szünet amj a sport világban

és fémmunkások 
döntetlenül 1:1 

Vadasok kezében

Nemzetközi
Kerékpár- és. momruerseny

A vasárnapi ncmMőköri kerkpár. és 
motorversenyen n nemetek úgyszólván 

győztek, míg a--magyar versenyzők 
rsak a kisebb versenyeket nyerték meg. 
U fölh eredmények a kővetkezők:

Ncmzetkőd főverseny 10(>0 m. 1. FAmz 
Haussler (Beríiu) 1.42 p. 2. Truchulet: 

• (Vas).
Magyar.német verseng 3-j-IOOO m. 1. 

Oaksr Peti (Berlin) 1.45 mp. 2. Krugler 
'(Berlin). 3. fíurghardt (Víl. kér.)

Nemzetközi tandcnwerseivr] 2000 m. 1. 
'Huudcr—Techner.yúr. 2. Pirity—Eigner- 
'pár. 3, Homály—Pfeijfer.pkT,
I Nemzetközi motaruezetéxt verseny 26 
'kim. I. Franx Naugolal 26.43. p. 2. Tóth. 
3. Partos.

' Térelónyversetiy, 1. Pirity, 2. Oskar 
Petet.

őszinte 
váltott ki. Wertckheim grófot 
istálló népszerű xezeiőjét, Jeszenszky 
Elemér örnacvot melegen űnaepeHdk 
a versenytéren.

A részletes eredmény:
I. futam: 1. Ruma, 2. AUright, 3. Vi. 

harcé. Tót.: 20:24.
II. futam: 1. Haft (Esoh V.). 2. Odébb,

3.. F.Trotl II. Futott még líopl Tol: 
20:68.

II. futam: 1. Mamlasz (Schejbal), 
Votin, 3. Korom. Futottak még: Léda 
Szokol. Tót.: 20:110. 20:84.

IV. futam: l. Zagreb (Stecker), 
Umsch. (Pretmer), 3. CigánylcnAy. Fu. 
tott még: OnkH Ludwig. Tót.: 20:38.

V. futam: 1. Sokoró (Szokofiai), 2. Spi. 
rilistin (Sajdik), 3. Cfairétte (Pretxner). 
Fulottaik még: Kalifa, Tös«, Jofe, Fakir
11., BombuJns. Reckete. Akarn., Adelaíde, 
Epsom!., Királyn;, Fredon, Fulfnine, 
Bábud. Delmart. Vera III., Mephisto U. 
Tót.: 20:118. 20:50. 72, 52;

VI. futom; 1. Ottragan (Bíernácr), 2. 
Pouvon; (Schejb.). 3. Kártyás II. (Sajóik) 
Futottak még: Kindy, • Pintyőke. Csernah, 
Bojár, Mulatós. Tol.: 20:66. 30. 38.

KÖZGAZDASÁG

s.
n..

ti.

gyakorolható Budapesten a Magyar 
Olasz Bank, Wienben az AUgemeine De. 
positenh&nk főpénztárába). A részvény, 
utalványok ’ ’ ' •
február hó 
cseréllietők.

A Pesti _____ ... -
tőcikkét Gratz Gusztáv, volt pénzügy
miniszter irta. A lakáskérdésről Bárcz? 

; István, az uj drágasávi hullámról Szur- 
, day Róbert irtok cikket. Az ingatlan- 

• , T',,. ,. . . piac' helyzetéről dr. Halom Dezső nyi-
inlázct kebrieben hvánm az összes ipán átkozik. A hadikölcsönköfrványek lom- 
érdekeltségért koncentrálna. kardjainak felmondásáról, a pénzszűk-

A tőzsdetanács ülése. A tőzsdetanács a tonavel márka megmentésére
A.. I.A VA-. mentówindikátusrólt 0 tőidéi

helyzetről, az árupiacokról. a maláta- 
s ■ • diká+Msi üzleteiről, a pwgkivitelTÖl, 
stb. részletoe információkat közöl a 
lap. Szeric:V.<ŐF'víi és kiadóhivatal: VL, 
Izabella-utoa 43.

Vlfl, "te- 
faludy-utot 

28 a. lt

Részvénytársaság múlt hó 2fl.án tartotta 
meg rendes közgyűléséi, amelyen 40 mii. 
”>'» korona íto.-lőke mellett az 1920 év 
üzleteredniényekfent 5.1ŐÖ.913.23 korona 
tiszta nyereség állapíttatott meg és rész, 
vényemként ezen nyereségből »2 korona 
osztalék utaltatott ki a részvényeseknek. 
A közgyűlés uj tga/galósági tagokul be
választotta a Nemzeti Hitclin-túzet r.-L de. 
légútijait, muitán a Nemzeti Hitelintézet 
,r..t. nagyobb részvény-érdekeltséget vál. 
laJt a Magyar Unió Bank r.-t.-nál.

I
eredeti részvényekre 1922.

1 .töl kezdödöleg ugyanott be.

T6zMe ui számának veze

Nemzetközi atlétikai viadal
A Magyar A ti éti kai Club vasárnap dél. 

utón nemzetközi atlélikai viskóit rendc. 
(nett, amelyen döntésre került n tűt) var- 
',dov Király.dij is, amelyet Gerő nyert 
kMM£ A viadtóon Németiig Jcoő rtóurd.

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei inagánforgalomibon 

szombaton még számos korlátérlóket 
kerestek, ma azonban teljes tartózko
dás mellett a bécsi tőzsdei események 
hatása alatt még névleges árfolyamok 
sem alakultak ki. Valutákban is alig 
kötöttek. A szomlratou olcsóbbodott 
(6S5—86) dollár erősebben javult én 
ma 697—700—696 volt. A többi kur
zusok inkább owik névlegesek: lei 
618—26. márka 590—603, líra 20.50, 
szokol 718—20, osztrák ezres 32%- 
33%, lengyel márka 11—11% és bécsi 
kifizetés 28—28%.

xrl.: KIS KŐplÉDin :

folyó évi október Ivó elsején Végül Károly 
elnöklésével ülést tartott s elrendelte, 
hogy • „Foresta" Soriéi* Anonyma per 
LTadustria c II Commerdo de’Legjnme 
milánói nésavén-ylársaság részvényei, n 
Fővárosi . Serföző Részvény társaság Kö. 
bányán részvényei, a Juta, és Kendéripar 
Részvény társaság részvényei, ■ Magyar 
Kender, és Lenipair Részvénytársaság 
részvényei, a Kiéin és Fia Részvénytár
saság részvényei, a Vármegyei Mézögazda- 
sági és iparfejlesztő Rvszvénytánsaság 
Szolnok részvényei lajstromo7>tassa’iyak és 
a tőzsde hivatalos árjegyzőlapján'jegyez, 
(essenek. Kimondotta vgül, hogy október 
havának 8..‘ 15., 22. és 29. napjain -az ér. 
téktőzsdei forgalom szűnt lel jen.

A Soédium tőkeemelése. __
Pesti .‘pódium’, és Enyvgyár R.-L 
érdelükörébe tartozó leányvállalatok nagy, 
arányú fejlődése, valamint a Spódium- 
gyár által legutóbb 5 millió korqna rész, 
v nytőkével megalapított Pannónia Bőr. 
gyár Rt oly nagy tőkéket igényelnek, 
hogy a Spódiumgyár igazgatósága oktő. 
bar hó lO.ére rendikivüli közgyűlést hi. 
volt ösrze a váBalai nJaptőkéj nek a je
lenlegi 25.3 millió koronáról 35 millió 
korinára való felemelését elhatározandó. 
A kibocsátásra kerülő uj részvények 5:1 
arányban, a régi részvényeseknek fogna>k 
kedvező feltételek mellett felajánltatoi. 
mrg a fennmaradó részvénymennyiséget 
az igazgatóság egy nagyrészt külföldi tó. 
kére támaszkodó pénzcsoportnál, a vál. 
falatra nézve előnyös fettictolek mellett 
helyed cl

A Püspöki tőkeemelése. A Püspöki 
Uradalmi Bérpince Bt. Vác, közgyűlé
sén elhatározta, hocr alaptőkéjét 55 530 
darab, egyonkint. 340 korona névértékű, 
1922 évre osztalékjoROsult részvény ki- 
bocsátáea utján 34.COO.OOO koronára 
emeli föl. A ré«i részvények tulajdo
nosainak minden 2 darab rési részvény 
'dán 800 koronáért 1 darab uj r<«z- 
vényro elővételi jajt biztosittatik október 

- s hezáróla.^ a Magj-ar Város- és Köz- 
egfejlesztési Rt (Budapest, V., Zrínyi
den 7.) pénztáránál.

Az Óceán üzleteredménye. Az Óceán
’gvar Konzervgyár és Kereskedelmi 

Részvény társaság körű, hogy ienzgalósá. 
ca legutóbbi ülésén nicgóllapitolta u vúl. 
Wat 1020—21. wá íaérlcfiúV emdy L
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! KIMiN/’&UMA

I Jpgyzetbérlet vidékre Is. E őké- 
[ szités ügyvédire, szigorlattá al?P- 
" vizsgára. Minden jogásznak, n 

dinét velünk közli, in y*a 
m«glf<kldjikk a Magyar közjogi törvénytárt

^RK£F0tfftHBS10aFEUI1^B
klirafthv FrrJIia és mflvésznövendékei vendéül- 
"liuullj llInllO téka, valamint a szenzációs nktó- 

béri műsor. Kezdete este‘' o-kot
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