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Írország ragaszKodiK 
függetlenségéhez

4z Írországi tartománygyülés elnökéneK 
nyilatkozata

Paris, október 9.
Aa Excehior egyik mmikalársúnak 

0'Caillaighgel, az. Írországi turl ygyíi- 
lés elnökével, folytatott beszélgetést kö
tői. Az elnök, aki most Parisban tartóz
kodik ki jelen'ette, hogy az ír tartomány- 
gyülésnek őszinte kívánsága, hogy Angliá
id a bókét helyreállítsa. Írország azon
ban külön nemzetis'g és nem < légi dhc- 
tík meg a domínium rangjával, Ok igaz
ságos és tisztességes békére törekszenek 
anélkül, hogy Vlslerl<"4 elszakadnának, 
amelynek oly kiterjedt autonómiát kel'c- 
ne adni, amely a nemzeti .szuverenitással 
összefér. Az önálló Írország nem utasí
taná vissza az Angliával való védszüvet- 
ségcf, <lc az Aíngliától való függő hely
zetbe sohasem egyezne be'e. (M fi.)

Hatvanhatniillió frank a 
munkanélküliek foglalkoztatására

Bem, október 8.
fSvlijci Távirali Iroda.) A svájci 

szövetségtanú cs az országgyűléstől 
batvanhalmillió frank hitel! kéri ha
tósági ős magán sziikségmnnRákra a 
munka né 1 k ii 1 ick f ogI a lk őzt a I :’i - a c é I i á - 
bél. (MTI.)

„A monarchisták 
Bertalan éjszakája"

A bécsi Arbeiter Zeitung 
köztársasági cikke

Bécs. október 9.
(A MTI. magán.ielentéoc.) íz „Arbei- 

ter Zeitung" ..A fékét‘■sárgák, mühelyv- 
böl“ cimü cikkében az. .ii'sziíi.n nnin- 
aróhista mozgalommal foglalkozik. A 
monarchista üzelmek vázolása után 
megállapítja, hogy azt a megnyugtató 
bizonyosságot meríthetjük, hogy kö
nyörtelenül. el fogunk nyomni minden, 
a k<»?táp‘iaxá2. pilon intózoff. < .í.madnst. 
Azt egész nyugodtan Imiiül adjuk a 
Puccsistáknak. Nem áJl módunkban, 
hogy inetra ka dúl yozz.uk a fokét esargáka t 
az ágyú elsütéséiben, amelyhez már évek 
óta készülnek a hatóságok szemeláttám 
«s .a törvények védelme alatt. Az azonban 
módunkban all, hogv véres fejjel verjük 
őket vissza. Ök a közlársasúgiáknak akar, 
uak Bertatan.éjszakát rendezni, ez azon. 
l«n a munarchistáik Bertalan-éjszakája 
lesz, —

A Sforza-vonat alapján 
osztják fel Feísősziléziát

Becs, október 9.
t.t Mii. jnaftynjclenlésc.) A Neue 

ti'Feie Presse tudósítóját olasz körök- 
böl arról biztosítják, hogy a népszö
vetségi tanács Folsőszilézia feloszlását 
a Sforzavonal alapján, minden változ
tatás nélkül hozta javaslatba. A nagy
követek tanácsa ma délelőtt tárgyalt 
azokról a rendszabályokról, amelyeket 
a béke és rend fenlarlására kellene fo- 
gnnatosiUmi Felsös/.iléziában a legfelső 
tanács közeli döntésének végrehajtásá
nál.

Páris, október 9.
(Jianas.) A lapok genfi jelentése 

•szerint a népszövetségi tanács még 
nincs annyira, hogy a felsöszitóaai 
kérdésben véleményt nyilváníthasson.

Bethlen és Bánffy 
vasárnap este elutaztak Velencébe

Castagnefo herceg is velük utazott
A miniszterelnök és külügyminiszter nyilatkozata

- N Héj föl Napló tudósítójától

Bethlen István gróf miniszíercluök | 
és lianffn Miklós gróf kiilügvminiszter 
vasárnap este nyolc óra húsz perckor 
a Dólwasiit pályaudvaráról elutaztak 
lelencébe, hogv a Becsből odaérkező 
Schober osztrák kancellárral meg
kezdjék a lágvalásokal Nyugatmagyar- 
orfizág jövendő sorsáróló Velük. uta
zott Cusfagneto herceg budapesti olasz, J 
követ is, hogy a velencei konferencia 
elnökéi, Delin Torrettu o'asz. külügy
minisztert személyesen is informál ja a 
magvar viszonyokról és 'budapesti ta
pasz tál a Iáiról. lligyjük és reméljük, 
hogy az ni. melyre a mag var nemzet 
vezérei ma elindultak, eredményes! 
lesz, hogv annyi megpróbáltatás, any- 
iivi csapás uhui végre egv cseppnyi 
őröm is vegyül a sok ürömbe, hogy 
abbéi. amit álnokság és rövidlátás el
vett tőlünk, ez a velencei ut mégis 
visszaszerez egy lalpalatlnvi darabot.

Teljes csencMien történlek meg az 
elutazás előkészületei s az utolsó-pil
lanatig még nem vedt hizlo- sem az. 
iiliránv. seift az indulás idöi»ónl‘j;i. 
Vasárnap délután kapta meg csak az 
ciicsilésl a Délivasul állomásföa 'iksége, 
hogv az este nyolc óra httV. perckor 
induló pragenholj személyvonathoz csa
lói jón a Velencébe induló magyar de
legáció számára egy hosszú szalón- 
kocsil. Este hét órakor■ megjelent a 
púivá udvaron Szent miklóssy külügy
miniszteri titkár, aki egy nagv vas
ládát hozott magával, melyet hatal
mas pecsétek borítottak. Ebben viszik 
a magyar delegáció indáit, a nyugat- 
magvaror.-zági jel'Hívseket és az. ál- 
esalolási területek kiürítéséről szóló, 
az ántájH soproni képviselői állal alá
íróit jegvzököiiv vet. A fontos iratok
kal leli ládát a szalónkocsi első fülké
iében helyezték el.

Nyolc óra tájban robogott a pálya
udvar elé a mhiiszlerclcökség gép
kocsi ja- melyben Hetiden István gróf 
miniszterelnök érkezett egyedül. Né
hány ]M*rccel később jött meg Szci- 
tODSzky Tibor volt kereskedelmi állam
titkár. majd Sziankoininszkit külügy
miniszteri titkár Ottluk (iyörggvel. a 
londoni Times budapesti tud'.silójával. 
A miniszterelnök nyomban kisietell a 
perronra. ahol a Hétfői Napló munka
társának ezeket mondta:

- Nehéz itt van előliünk. Fi
zikailag is nehéz, pszichikailag is 
nehéz. Kedden déli egy óráig uta
zunk egyfolytában, tehát teljes 
harmncihét órát, ami nem cse
kélység. De a fizikai fáradtságnál 
természetesen haoonJithatallan sú
lyosabban nehezedik ránk az a 
felelősség, amellyel a magyar 
nemzetnek tartozunk. Hiszen, ha 
vannak is jelenségek- amelyek 
arra vallanak, hogv utunk ered
ményes Icftt, megift ru hűién Hifi

egyezés problematikus. Heinélum. 
hogy sikerül megegyeznünk. Bi- ' 
zom benne, hogv a jobb belátási 
az egész vonalon győzedelmes | 
lesz. Azért messzebbmenő rémé- j 
nvesket nem szabiul ehhez az ut- j 
hoz fűzni . . .

Mialatt a miniszterelnök beszélt, 
megérkezett Castagneto herceg. buda-' 
pesti olasz követ, három titkára kisé- 
relc.ien, maid Bnnffy Miklós gróf kíil-1 
ügvminiszler Khuen-Héderintru Sáu-1 
dór gróf osztályfőnökkel’ a kiilügy-1 
minisztérium politikai osztályának ve- ; 
zöldjével.

A külügyminiszter a Hétfői Napló 
munkatársának igv nyilatkozott t» 
tárgyaláshoz tűzött reménységeiről:

— Intimitásokat nem mondha
tok el, mert talán útját vágnám 
bizonyos dolgoknak. De maga az 
a. ténv. hogv utazunk. sok min
dent elárulhat a közönségnek. Ha 
nőm lennének reményeim, akkor 
nem is mennék. De nemcsak re
ményeim \anjnik, hanem bizonyos 
mértekig kilátásaim is. Hogy 
íneimvi válik belőlük valóra, azt 
egyelőre tcrjnészelcsen nem tu
dom. De legyen nyugodt az or
szág közvéleménye abban u tu
datban, hogv mi mindent meg
teszünk, amit megtenni emberi
leg lehetséges lesz s azon fogunk 
Igyekezni* hogy megvédjük a ma
gyar érdekeket. Hiszem, hogy 
annyi csapás után mégis csak 
megvéd bennünket a magyarok 
istene.

Ezalatt a miniszterelnök és KJiuen- 
Uédcrváry gróf Caslagneto hcroggel s 
az olasz követség többi tagjaival be
szélgetett. Nyolc óra busz perckor 
füttyszó jelezte az indulást. A dele- 
gá.'ó tagjai sietve beszállóitok. A mi
niszterelnök és BáníTv külügyminiszter 
nvmnban fülkéjükbe mentek. mig 
Caslagneto herceg a kocsi ablakán ki
hajolva beszélgetett kísérőivel, mialatt 
a vonat lassan kifutott a pályaudvarról.

A pályaudvar közönsége tisztelettel
jes távolban, néma csoportba verődve 
nézte végig a jelenetet, \bban a pilla
natban. mikor a szalonkoc.si clhagvla 
a csarnokot, megemelték az emlicrek 
a kalapjukat éw egyszerre kiáltották: 

Sok szerencsét!
(’iistagncto herceg is nie^mueltc a 

kalapját s azzal integetve kiáltotta a 
közönség felé:

— A rividcrci! (A viszontlátásra.) 
A miniszterelnökön és a külügymi

niszteren kívül KJuieti-Héderváry Sán- 
I dór gróf osztály főnök. Scifoirszky Ti
bor vvh kereskedelmi államtitkár. 

StiankmHins:/.>/ é» >:eiilmildóssy köU 
ijgyminiszleri titkárok, l'ahró Henrik^ 
a Magyar Távirati Iroda .szerkesztőjét 
é' (Hllifk György. h Ti.nes budapesti! 
tudósítója utaztak < I a 'zalonkw.sival^ 
mely hajaali négy órakor érkezik' 
Prageiliotiin. almi 1»e kell várnia x 
Bév.-.hől hobnip reggel induló gyorsvo
natot. Ezzel folytatják utjókat Frieszt-i 
Le, ahunnéi hajón kelnek ál az Adriáik;

Sihober kancellár, aki szintén va«i 
súrnap este indult BécslaV. mar hétföni 
este Velencében lesz, mig a magvait 
delegátusok csak kedden délben érnekt 
oda. A velencei tárgyalások clőreladui-> 
tőkig több napol fognak igénybe vennie

A magyar delegátusok elutazásáról a 
félhivatalos Mafpitír Túlóráit Iroda ■ 
következő közleményt adta ki:

A Magyar Távirati Iroda jelenti# 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
liúiif)!/ Miklós gróf külügvjninis/te^
mini a magyar kormánv delegáltja^ 
ma este l elencébe utazlak. Kíséretük
ben vannak .Srrffors-ku Tibor volt ál
lamtitkár és KHuen-Héderbáry Sándor! 
gróf kővetségi tunácsos a kiilügymi- 
niszlériiun politikai osztályának vezető-1 
,ic. \ velencei tárgyalásokon C.itstag* 
neto herceg budapesti olasz követ ij 
résztvesz.

Biztosítva van a konfcrcncta síken*1

lióina. október ft<
(A MII. tttdosHéíjánnk jelentése.)| 

lhlla Tnrctta márki nyilatkozott ai 
külügyi bizottságban a nviigatmagyar- 
országi kérdésről. Kijelentette. hogv. 
bár Angliának eleinte aggályai voltak^ 
ameiycket külön memorandumban kel
lett eloszlatni, mosl már biztositva van 
a velencei kongresszus sikere. Ausztria, 
Magyarország és a szíiv ■!ségesek egy
aránt elfogadják a közvclitési javaslatot

A kolozsvári egyetem 
megnyitása Szegeden

A Hétfői Napló tiidősitőjától — l

•Szeged, október 9.
Vasarnap délelőtt volt Szegeden a Zti- 

loz.wári l-erene József tudoinányefiyetínn 
tinncpcliics inegnyilúsa. Az országod jc- 
I ntöségii kulturiinuepólycii megjeleld vi
téz nagybányai ll-.n!iv Mikló .’ Mugyur- 
ofszág kormányzója Is. Kbéreiében vol
tak: Vas- .fóz.sef kitlhisznnniszter. Hml! i1 
llicliatd n kabinetiroda főnöke, Z;ulr,i-' 
vivz István tábori püspök báró Láng 
Boldizsár, a katonai iroda főnöke.

Az egyelem felavató ünnepségét meg
előzőleg 4 rókusi templomban ünnepélye.'* 
Veni Sancte volt, amelyet Várhelyi Jó-' 
zsaf pápai prelátus teljes papi segédlettel ’ 
celebrált. A kurműijyrói az Abna Materi 
lejáratánál Menyhárt Gávpó ■ rekíor éa 
a négy fakultás dékánja hagyományos, 
középkori díszben fogadta- Pont 9 óra- • 
kér az egyelem ctőcsaruokábjMi e tor

yozz.uk
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Jirányeó HfogtsMa helyét a részére emelt 
nmet vényen

A felszenteled alkahnúvai Zadnnccz 
Twt váa püspök Ixnzédet mondott, majd 
megáldotta és i'<thzenl<-ite az egyelem 
falait.

Menyhárt Gáspár dr. rektor magmifi- 
mis, a közgyűlési u magyar Hiszekegy 
elmondásával nyitotta meg, amit a kö- 
rön«ég állva hallgatott \ égig. Ezután 
mogkérk a kormányzót, engedtessék meg, 
hogy az egyetem rendeltetésének átadas
sak. A kormányzó a következő szavak ki- 
méretében adta út az egyetemet:

— A ni. kir. Ferenc József tudoniány- 
egyetcimd uj székhelyén rendeltetésének 
áladoon, Isten bőséges áldását kérem tu
dományos és nemzotnevelő működé

sűkre.
Menyhárt Gáspár rcctor beszéde kö

vetkezett most, amelyben megköszönte a 
konuányjDÓirak é sa díszes vendégseregnek 
megjelel rését, kiemelve, hogy a nemzet 
eli.smeréaére méltók azok, akik az egye
temet fen tartottá k és köszönetrí mondott 
Szeged városának is. amely azt lehetővé 
lette.

Utána $johneller Károly dr. jMrorckt- r, 
majd újból n rektor szólalt fel. Szeged 
város nevében Somogyi Szilveszter pol
gármester, Márki Sándor a tndoniányos 
akadémia dr. Kenyeres Balázs orvos
le htí dékán, a budapesti tudományegyc- 
kom, Tóth Lajos a debreceni Tisza István 
tudományegyetem, Beim Pál rektor a po
zsonyi tudományegyetem, Kanyó Béla 
szigorló orvos a megcsonkított magyar 
nemzet diáksága és a szegeik diákság 
nevében üdvözölték nz egyetemet. Erre 
Menyhárt Gáspár dr. rcctor nz ünnepi 
közgyűlést bezárta.

HBfetífél mlUInrd korona 
utazása Zürichből Budapestig 

Megérkezett e 9* láda 
uj államjegy

Szonrfjaton este nyolc órakor érke
zett Budapestre az a hat és félmilliárd 
korona, melyet a pénzügyi kormány 0 
svájci Őrei Füssli-cégnél rendelt Tel- 
•jcs csöndben, minden feltűnés nélkül 
'vették át 4hz illetékes közegek a hat- 
ezerötszázmiliió koronát, mely az or 
ezáglrau lévő pénzhiányt remélhetőleg 
hamarosan enyhíteni fogja.

Az állami jegyeket tartalmazó 99 lá
dái, melyeknek inindegyi'kB nyolcvan, 
kiló súlyú volt. Zürichben rakták vas
útra s tchervonaton szállították Pas- 
jü'uba, ahol a Duiiugözflia józfus-í Társa
ság egv külön uszályba jójára vitték át 
a ládákat. Az uszályhajón jött az a 
két pénzügyminiszteri tisztviselő is, 
aki az állami jegyeket Zürichben átvette, 
valamint Schachermayer, a budapesti 
rcudőrséR politikai detektivoszlályá- 
tiaik tagja, kél melléje rendelt delek- 
tiwcl. IJgy a würtembergi. mint a 
bajor hatóságok, melyeket előzetesen 
táviratilag érdesítettek mindig a szál
lítmány érkezéséről, a legnagyobb elő
zékenységgel viselkedtek a magyar ki
küldöttekkel szemben 5 a kellő rendőri 
[felügyelettel támogatták őket. Ugvan- 
-ilv készséggel voltak segítségükre ősz. 
frá.k és a cseh-szlovák területen is.

Budapestre tegnap délelőtt érkezett 
« távirati jelzés, hogy a hat és félmil
lió r<k>t hozó uszáljilu<jó este 6 és 8 óra 
közt érkezik az ujjJesli 4-es számú 
rokodápartra. A rendőrség egész sereg 
detektívet és rendőrt küldött ki s 
megjelent egv vegyes hivatali bizottság 
is. mely az uszályba jó kísérő szcunély- 
ndélőb jegyzőkönyv felvétele után, az 
értékes szállítmányt átvette. Fgv tel
jes óráig tartott, míg az emelő daruk 
a ládákat a hárwin Ini tor szállító ko
csim átrakták. Már teljesen sötét volt, 
mikor a kocsik, nagy cscortc-jukkái, 
az Állami Jegy intézet Szabadság-téri 
ójhik-te elé megérkeztek. Itt újra jegy
zőkönyvbe foglalták a pénz átvételéi 
• az állam jegyeket azonnal elzárták a 
volt Osztrák-Magyar Bank Irózorjaidva. 
A szotniwitról vasárnapra virradó éj- 
rmvkán már ott aludtak s valószinftleg 
arról a kalandos pályafutásról álmod
tuk. melyben a szegény és pénzében 
Budapesten részük lesz.

A hehedféí milliárdból három mil- 
(iűrdot már a legközelebb szétosztanak 
az állami tisztviselők közt, akik ért- 
hető t űréin Wlcnsóggol ▼’á-rják a svájci 
ládák icllKMaúwW

Jl kormány elutasítja 
a tíz pontot

Jlz ellenzék nem örül Nagyatádi akcióidnak 
Jindrássyék is a kormány ellen támadnak

/I Hétfői Napló tudósitójától. —
Gróf Bethlen István miniszterelnök 

és gróf liánffy Miklós külügyminiszter 
velencei tanácskozásai idején semmi
esetre sem lesz döntés abban a nagy 
politikai pörben, amely a kisgazdák 
csütörtöki tiz pontjának nyilvánosság- 
rah ozat a Iával indult meg. Szerdán este 
ugyan uj és rendkívül heves vita lesz 
a kisgazdapárt értekezletén, mert ez 
alkalommal a tiz pont ellenzéke már 
nem egy halasztási indítvánnyal fog 
taktikázni, mint az legutóbb történt, 
hanem nyílt sisakkal áll ki a határozat 
ellen, amelynek tulajdonképpen annál 
kevesebb íiive lesz, minél közelebb 
szorulnak .Vagyaládiék az ellenzéki pa
dokhoz. Általános a hit, hogy

a nagyatádi Szabó-csoportot 
igen nagy csalódás fogja érni, 
mert még az ellenzéki pár
tok sem fogadják őket külö

nös örömmel;
de nagy kétség fér még ahhoz is, hogy 
eljulnak-e egyáltalán az ellenzékig és 
nem állanak-e meg ismét a félúton? 
Sokat beszélnek az Andrássyjpárt klub
jában arról, hogy a kisgazdák elöbb- 
utóbb megifuijják a takarodót és gróf 
Bethlen István miniszterelnök is erő
sen meg van győződve róla, hogy nagy
atádi Szabó ellenzékbemenetelének el
háríthatatlan akadályai vannak; de 
még ha megtörténnék is a nem vári 
esemény, akkor is azt hiszik, nem kö
vetné a vezért ebben a lépésében hur- 
mincnál több képviselő, akik

ax ellenzéken Is kezes bárá
nyai lennének a kormány

nak
és semmi szín alatt sem vennék az el
lenzéki szerepet olyan komolyan, mint 
a Itassa y Károly vezetése alatt álló 
független polgári és kisgazdapárt, 
amely éppen ezért nem is tartja valami 
különös jelentőségűnek a most lezajló 
válságosdit

A szerdai pártértekezlet, amely elé 
olyaai nagy érdeklődéssel tekintenek, 
nem igen hoz szenzációkat A szakadás 
csak későbbi időpontbán fog megtör
ténni, ha ugyan nem jön létre a végén 
megegyezés a kormány és az égést 
kisgazdapárt között. Ha ma még ez 
ellen a tízpontosak hevesen tiltakoznak 
is, ha tele vannak is még reménnyel, 
hogy ők egyedül vegyék át a kormány, 
hatalmat, ma snűr körültekintenek, 
hogy merre vannak azok az ajtók, 
amelyeken észrevétlenül, botrány nél
kül vissza lehet vonulni. Elaborátum- 
szerző Hencz Károly a napokban még 
próbaelőadást is tartott arról, hogy az 
ominózus második pontnak semmi kö
ze sincs a detronizálás gondolatához. 
Ezzel szemben a kormány mély hall- 
gahtólw merül, a külpolitika jótékony 
függőjét most minden belpolitikai kéi- 
dés elé oda lehet huzni; de a nyugat, 
magyarországi kérdés megoldása után

nyilvánvalóvá lesz, hogy a 
kormány semmi szín alatt 
nem honorálhatja u tíz pont

ban foglalt követeléseket.

ckvősorbau azt a pontot nem, amely ti 
pragmatika szankció eltörlésének tör
vényijeik! a fására vonatkozik, mert ha 
cWm* belemegy, akkor a másik kor
mányzó-párt vonja meg bizalmát a 
kormánytól.

A kónnány azonban valószínűleg 
ablnui a könnyű helyzetiben lesz, hogy 
akkor már elvesztheti bármely oldal
ról a bizalmat, mert a nehézségek ak
korra úgy megnövekednek feje fölött, 
különösen az Andrússy-párt állal fel- 
sainre hozandó kellemetlen kérdéssék

révén, hogy két oldalról fog megbil
lenni az egyensúly, amelyet ma szilár
dan tart az a körülmény, hogy a Nyu- 
galmagyarországért folyó küzdelem 
idején senki sincs, aki a kormány hely
zetét megingatni akarná.

Annak, hogy a kormány a nyugat
magyarországi kérdés megoldása után 
is helyén maradjon, egyetlen módja 
van, ami valószínűleg be is fog követ
kezni és ez az, hogy

mind a két párt a kormány 
ellen támadva tulajdonkép
pen megerősíti annak hely

zetét

és a kél párt csak egymás lejáratásá
nak megindult utján halad majd to
vább meglehetős sikerrel. A kisgazda
párt ugyanis a királykérdést veti is- 
inét az izgalmak középpontjába, 
ugyanakkor pedig az Andrássy-párt a 
most folytamatlMUi levő események 
igen súlyos kritikájával illeti a kor
mányt. A királyfkérdésben a kormány 
támasza az Andrássy-párt lesz, azok
ban a kérdésekben pedig, amelyeket 
Andrássyék fognak hánytorgatni, a 
kisgazdák veszik majd igon erélyesen 
védelmükbe a kormányt.

A helyzet egyébként olyan, hogy 
neun lehet jóslásokba bocsátkozni, 
mert az események vad iramban kö
vetik egymást, valószínű azonban, 
hogy ez a hét még komolyabb esemé
nyek nélkül múlik cl és csak a követ
kező héten kelnek életre az ellen
téteik.

A Beniczky-Sréter 
sajtóper

Beniczky kifogást ad be 
a vádirat ellen

— A Hétfői Napló tudósítóját őt. —-

■ Tavaly dccmber 5-ikén Az Újság 
hasábjain „ Beniczky Ödön szombat
helyi ujIáról és a királykéndésről" cí
men egy nagydbb .közlemény jelent 
meg. amelynek keretében Beniczky 
Ödön volt belügyminiszter nyilatkozata 
is napvilágot látott. Beniczky Ödön 
többek között ezt irta: „A magyar 
király dolga nem a rácoktól’ cselektől, 
oláhoktól és a velük összeházasodott 
Sréter—Kovács—Meskó—Dömötör tár
sulattól függ. Ami engem illet, ón az 
ő forradalmukkal szemben is az ellen
forradalom embere leszek.** E sajtó- 
közlemény folytán Sréter István ak
kori honvédelmi miniszter felhatalma
zást adott a királyi ügyészségnek, hogy 
hivatalból üldözendő nágahnazás vét- 
séffé miatt el járást indítsanak -Beniez- 
ky Ödön ellen.

Az eljárás során a kir. ügyészség 
vádiratot adott Beniczky Ödön ellen, 
aki ez ellen kifogásokkal nem élt. az 
trafóik főtárgya lás kitűzése régeit dr. 
Nagy Béla tanácselnökhöz jutottak. 
Most azonban Benic2kv Ödön védőije 
utján kérvényt adott be a főtárgyalási 
ehiöldiöz. amely közölte., hogy az 
ügyészség vádiratát szeptember 3-rkán 
kézljcsitettók ki. amidőn ő köztudo
más szerint Nvugatmagyarországon 
tartózkodott A fontos okmányt ház
tartási alkahnazottia vette át. akivel 
távoliét folytán nem beszélhetett és ez 
az oka annak- hogy kifogásokkal nem 
élt. Kéri, hogy az iratokat tegyék 
vissza a törvényszék vádban ácsához és 
adjanak módot, hogy a vádirat ellen 
a kifogásait benyújthassa. A vádtanács 
ezen igazolási kérelem felett e hét fo- 
ivotnún fog dönteni.

Letartóztatták 
a dollárhamisitókat

A doUárhamisitós ügyében a r®<jör 
ségnek még szombat este sikerült m6, 
tudni Schön Béla tiniét, aki Magyar OlaT 
Bank fiók jánál öt darab hamis 20 dollár/ 
bankjegyet akart beváltani. Schön Bél t 
azonnal előállították a fökapitén yságra 
Mikla József rendőrkapitány va.sáraaJ 
délelőtt kezdette meg kihallgatását. Schöi 
Béla elmondotta, hogy a hamis dollárokat 
egy ismerősétől kapta beváltás oéljábél 
akivel gyakrabban szokott érintkezni és 
aki bank- és tözsdeügyekben járatos cm 
bér.

A hivatalos szakértők holnap fogják az 
öt darab hamis huszdolLárost megvia' 
gálná, de számos körülmény máris ajnri 
lett a föltevés mellett bizonyuk, hogy i 
hamis dollárok szintén ezeknek a dollár 
hamisítóknak a műhelyéből kerültek ki 
Ugyanis hamis dollárokat eddig még 
gyarországon egyáltalán nem hoztak fór. 
galomba és a dotlárliannisítőknak olyan 
tökéletesen kész gépei, szinfestékük és le 
hu^ópapirosuk volt, hogy valószínűnek 
tartják, hogy nemcsak levonatokat, hanem 
már kész hamis doUárokai is gyártottak.

Mikla József rendőrkapitány a súlyos 
terhelő gyanuokoik alapján vasárnap dél. 
előtt hirdette ki a dől lánhami siló banda 
tagjai előtt az előzetes letartóztatást cím 
dclö végzést Schön Bélát pedig, akinek w 
ügye doUáThaniisitásban még tisztázva 
nincs, egyelőre őrizetbe vették.

Turfhirek 
a szabadságtéri 

futtatásról
TNppjeink a hétfői versenynapra

A hétfői verseny igen mozgalmasnalc 
ígérkezik, bár a nagy istállók, me
lyek a legközeleljibi klasszikus versei 
nyeltre tartogatják anyagukat, még nem 
igen vesznek részt a küzdelemben. 
Biztos indulónak mondják a Keres
kedelmi Bank Izzó-jót. melyet a ki
tűnő Wertheim menager idoanitolt, 
az öreg Mütrágpá-t, mely most von 
teljesítőképessége tetején, az Athe- 
naeum nevű mént s a Danicza nevű 
kancát, mely mór nem egyszer jelen
tékeny kvótát juttatott híveinek. Sokra 
tartják a Nasicit, melyet Kr«b 
tzer zsoká fog lovagolni s a siker lát
szatával indul két másik kanca is: « 
Victoria és a Concordia. A Spodiunu 
mely: Dámán trainer idomítása, holnap 
még aligha indul, de ugyanennek az 
istállónaík Szikra nevű ménje valószí
nűleg ott lesz a finishben. Az öregebb 
év járatiból még kétséges a Magyar Hitéi 
indulása s kizárt az Osztrák Hitelé* 
melyet valószínűleg véglegesen nrénes- 
be küldenek. A Rima és a Salgó ciadó- 
versenyben futnak, hogy milyen eredi 
ménnyvl, az a talajviszonyoktól füg4 
nedves és mély talajban ez a két kan^ 
ca tudvalevőleg nem mutat senuni 
formát. A mezei gazdák versenyébeií 
alkalmasint résztvesz a két virgonc! 
félvér: a Lipták és az Ófa. A legfiata* 
labb évjáratot a még ismeretlen kvaln 
tiVsu Jutta és Kendet képviseli A< 
öregsirlvuak közül nagyon sekan bbs 
nak a sok klasszikus versenyt. nyert 
Ganz-Danubiiis-b&n. Akik a szászvári 
ménes crack.jének reggeli galoppig 
látták, ranénnvvl néznek az istálló 
teljesítménye elé s a beavatottak a Mák 
g\-őzelm1ét is bizonyosra veszik az öU 
ezertiatszázméteres akadályversenyben. 
Béniéntesek szerint az Államvasat nevit 
csődőr. mely a bécsi versenyeken 
túlontúl résztvesz. ismét letört.

Tippieínk a holnapi napra cgv^' 
ként a következők:

I. Izzó (lor. Ponák)'.
TI. Műtrágya (lov. Ágoston).
ILI. Athenaeum (lov. Scbwartz Lw
IV. Szikra (lov. Wildmann).
V. Lipták (lov. Kis Démán).
VT. öfa (lov. Verő). ._______________ frg.) 
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HÍREK
— Petőfi századik születésnapjának 

megünneplése. A Petőfi-társaság va
sárnap délelőtt az Akadémiában felol
vasó-ülést tartott, amelyen Pékár Gyű. 
la elnök bejelentette, hogy a társaság 
megünnepelni kéf&zül Petőfi századik 
születése napját. Tél végére a társaság 
a különböző korok magyar dalkölté. 
széfét fogja csokorba kölni, ősszel Pe< 
tófimatínékat srendez, amelyen Petőfi 
dalainak muzsikáját szólaltatja meg. 
Megiratja Petőfi népies életrajzát, Pe
tőfi életéről színdarabot és regényt 
Irat, Amerika számára filmet készíttet, 
kiad egy Pctőfi-almanadhot, és Szil
veszter estéjén egy ünnepi Petőfi-elő- 
adás lesz a Nemzeti Színházban. Azon
kívül elhatározta a társaság, hogy a 
Petőfi-nagydij mellé egy ötezer koronás 
Jókai-dijnt alapit, hogy minden év jn 
lius 31-ikén irodalmi ünnepet rendez
nek Leányfalun megünnepelik Varadi 
Antal és Jászai Mari jubileumát cs ün
nepi vidéki ülést tartanak Kecskemé
ten, az ottani színház 25 éves jubi
leuma alkalmából. Az elnöki megnyitó 
után felolvasások voltak, a többi közt 
bemutatták Eme Le iné finn küllőnek 
a „Magyarokhoz" cimü költeményét.

— A kalocsai főgimnázium volt ta
buiéinak kongresszusa. Mint Kalocsá
ról táviratozzak, a Jézus-társasági fő
gimnázium volt növendékei vasárnap 
kongresszust tartottak- A gyűlést ün- 
íiepélyes S7c.nl mise előzte meg, amelyen 
J'rohászka püspök szentbeszédet mon
itort, hangoztatva, hogy ha föl akarjuk 
• hazát támasztani, akkor a geográfiai 
integritás mellett a morális integritás
ra is legyen gondunk. A kongressuson 
iVáradg L. Árpád kalocsai érsek. Sker- 
iccz Iván báró, Visota Gyula főigazgató 
'és Siettet György beszéltek. A diszgyü- 
lés után bankett volt

—- Pasics Páriába utazott Párisből 
jelentik, hogy Pasics szerb miniszter
elnök szombaton reggel Párisha érke
zett ahol » jugoszláv’ követség tagjai 
és a ióvátételi bizottság jugoszláviai 
fkiküldöttje fogadták. (!MTÍ.)

—> Huszonötéves találkozó a Ludo- 
■vikán. Vasárnap délelőtt a Ludovika- 
;A ka dóm tónak huszonöt év előtt vég
lett növendékei jubileumi találkozója 
,kat ünnepelték. Iiévy Kálmán ezredes, 
la Ludovika parancsnoka, meleghangú 
'beszéddel üdvözölte az intézel diszter- 
rinében egybegyűlteket, mire Ferencsik 
Ottó ezredes válaszolt. Ezután a juhi 
lálók a házi kápolnába vonultak, ahol 
Meyer Lajos lelkész tartott istentiaz- 
teletel és ünnepi beszédet

»—i Osztrák hazudozások. Bécsből 
táviratozzak: A reggeli lapok Bécs
újhelyből ezeket jelentik: A lakosságot 
ina éjjel állandóan nyugtalanította a 
város közvetlen környékén hallható 
lövöldözés. A magyar felke lök éjjel 11 
óra felé tüzelni kezdtek a Bécsú jhely 
melletti Lajta-bidra. A védőirség egyik 
járőre világitórakétáíkkal fedezte fel 
az ellenséget. Ekkor a Lajta magyar 
partjáról fokozódó erővel kezdtek tü
zelni* amit osztrák részről ugyanoly 
hévvel viszonoztak. Bizonyos időre 
csend állott be. Éjjel 12 óra felé újból 
tüzelni kezdtek a hidra. Erre a Séd
őrség és csendőrség akcióba lépett és 
elnémította a tüzelést A Lajtahegysé- 
gén tömörült felkelők reggel 4 órakor 
Erchbüchcl helységet kezdték löm. A 
tüzelés folyamán géppuskákat is hasz
náltak. A tüzet főleg az etóhbficheh 
kastélyra irányították, aliol az osztrák 
csendőrség helyezkedett el. A védörség- 
nek sikerült a felkelőket állásaik el
hagyására kényszeríteni. (MTI.)

— A Magyar Országot Esporanto- 
Egyosület közgyűlése. Vasárnap délelőtt 
tartotta meg a Társadalmi Muzeum 
helyiségében a Magyar Országos Espe- 
raon-Egycsület ozévi rendes közgyűlé
séi. A közgyűlést Giesswein Sándor dr. 
ünnepi beszéde nyitotta tneg. aki rá
mutatott az eeperanto nyelv fontossá
gára és vázolta azt. hogy ’WF
szükség van a mai viszonyok között Ma
gyarországon olyan nyelv elsajátítására, 
mellyel nemzetközi vonatkozásokban >s 
megértetheti magát' az ember. Ezután 
rendes évi tiszta jitások következtek.

Nagyatádi Szabó István 
tanúvallomása az Esküdt ügyben 

Esküdt Lajost szembesítették a képviselőkkel — A 
rendőrség befejezte a nyomozást — Az ügyészség 
nem emel vádat a képviselők ellen — A gyanúsí
tottak elégtételt követelnek a nemzetgyűléstől — 

Fogva maradnak a letartóztatottak

— .4 Hétfői Napló tudósítójától

Mrkor a példátlanul nagyszabású 
méretekkel kirobbanó bűnügy a rend
őrségei! megindult, a közvélemény és a 
sajtó is azt hitte, hogy irgalmatlanul 
le fog hengerelni minden korrupciót és 
minden panamistát. Ma az a helyzet, 
hogy Esküdi és társainak monstre-pöré 
egyszerű kis panamáivá zsugorodott 
össze.

Befejezték a nyomozást
Szombaton a rendőrség befejezte a 

nyomozást. Dr. Bede József rendőrta
nácsos hétfőn referál Marinkovich tő
kapitánynak, azután átküldik az összes 
aktákat az 
előtt azzal telt el a rendőrségen, hogy 
dr. Gaál Endrét és Zeőke Antall szem- 
besitették Esküdt Lajossal.

, azután átküldik az összes nem a képviselők személye ellen for- 
ügyészségre Szombat dél- ' dúlt. Nagyobbszabásu akcióra készül-

A szoinibesih^s után Esküdt Lajost 
visszavitték az ügyészségre Kakaóst 
Lajossal együtt.

A kihallgatások befejezése után He. 
ggi Sándor dr. kapitány és Horváth 
András dr. fogalmazó referáltak Bede 
tanácsosnak és utána a rendőrség autó
ján átmentek a Cöldanivelésügyi mí- 
nisztóriumilM.

Nagyatádi Szabó István 
tanúkihallgatása

A meggyanúsított képviselők majd
nem valamennyien hivatkoztak Nagy
atádira, Koós Mihály helyettes-állam- 
titkárra, Pasteiner Alfonz miniszteri ta
nácsosra, az elnöki és állatkiviteli osz
tály vezetőjére és Jekel Frigyes mi
niszteri titkárra, minit olyanokra, akik 
igazolhatják, hogy a képviselők néni 
jártak közbe kiviteli engedélyek ügyé
ben. Hegyi kapitány és Horváth fogal
mazó először a miniszterelnöknél je
lentkeztek, hogy vallomását jegyző
könyvbe vegyék. Gaál és Zeöke kép
viselők ügyében tettek föl kérdéseket

ügyancsak tisztázódott tegnap Pá- 
kozdy András ügye is, valamint Zá- 
kóni; Gyuláé. Csak nélulny lényegtelen

__ Vámossy Tibor és Losonczy An
tal temetése. A Nyugatmagyarországon 
a felkelői küzdelemben részt vi tt és 
hősi halált halt Vámossv Tibor. » 
Műegyetem kiváló rajzolójának teme
tése vasárnap délután 3 órakor torb n . 
Az elhunytat e farkasréti temető ha lót- 
tárházából temették nagy katonai pom
pával’ amelyen az elhunyt 1,OZZ!lt'l5' 
tozóin kívül számos katonai <,h>kel7; 
sétí és az elhunvt nagyszámú tisztelői 
és barátai vettek részt. Losonczi Lo 
soniczy Antal temetése hétfőn délelőtt 
11 órakor történik. Losonczyt a Kert. 
1>esi-uti temető halottasházából helye
zik örök nyugatomra. Temetése ugyan
csak nagy katonai pompával történik.

Harangsz»ntelé&. A Toroori-nti 
ftriwliszi' kislakáson ^lepen lévő ká
polnák számára a katolikus hívők ha
rangot öntettek. A hkrang ^szental^e 
ünnepségokJőwött^ 

a harangszenteléMiél 
pápai nuncius, aki 
gerie.

— A női szabók 
szombaton ért véget

tuinep»«MVA. vasárnap délelőtt
folyt le. Délelőtt féltiz ómkor megjelent 
1 -------- s<-hioppa Lőrinc

a bőszen tolást vé-

kizárása. Csak
___ _ . t a férfiszabó- 

munkások kizárása és ez az eredaitónv 
a munkások győzelmél jelenti. \ fér- 
fi szabómé s terek kénytelenek voltak a 
munkások követeléseit 
beu teliaUem. De alig kezdődőt! mvg

de-részletet dérit föl Munkácsy Artúr 
teklivfőfelügyclő. Ez hétfőn megtörté
nik és egyben ez a rendőrség fináléja 
az Esküdt-ügyben.

A megvádolt képviselők elég
tételt kérnek a nemzetgyűlé
sen. — összeférhetetlenségi 

indítvány.
panamába keveri képviselők aA

legteljesebb elégtételt fogják követelni 
a nemzetgyűléstől. Pártjukban az :» 
felfogás alakult ki, hogy az ügy éle

nek, melyben követelni fogják annak 
a —- szerintük — rejtett tendenciának 
a publikálását, amellyel nevüket Es
küdt panamáinak ügyébe keverték.

— A retorzió épp oly hangos lesz, 
— mondják, — mint a nagydobbal 
hirdetett vád ...

I gy értesülünk, hogy ez ügyben sze
replő két képviselő ellen összeféhetet- 
lenségi bejeelntést tesznek. A nemzet- 
gyűlés mindeneseire, hangos echoja lesz 

kiviteli panamáknak.

Esküdi tizenegy megvesztege
tésben bűnös.

a

Pless György dr. vizsgálóbíró va
sárnap délelőtt anaga elé vezettette az 
összes letartóztatott terheleket és mind- | 
egyik előtt két végzést is kihirdetett.1 
Az egyik végzést a kir. ítélőtábla hozta, _______ ___ ___ __ ___ ____
amely e.lutasitotla valamennyi terheltek katonabandája kitett magáért és a Him- 
szal>adlábrahelyezés iránti kérelmeit, a 
másika! pedig az ügyészség indítványa, 
alapján hozta meg a vizsgálóbíró, 
amelyben a terhelteket vizsgálati fog
ságba helyezte és valamennyi ellen el
rendelte a vizsgálatot. Eszerint Esküdt 
Lajos ellen tizenegy rendbeli megvesz- j 
tegetés büntette és három megveszt ege- [ 
tés vétsége címén folyik a vizsgálat, a 
többiek ellen ]>edig mint felbujtók és 
bűnsegédek ellen. Dr. Kakucsi Lászlót 
megvesztegetés Ínintette címén fogják, 
perbe. Valamennyi terhelt a kihirdetet: 
végzéseket megnyugvással tudomásul 
vette.

b*

a munka e szakmában, a munkás-kizá 
rás dühe * átcsapott a női ruhakészítő 
szakmába. Szombaton n Női ruha 
készítőié Országos Szövetsége gyűlést 
tartott, amelynek végén azt a határo
zatot hozták, hogv a mai naplói kezd
ve valamennyi műhelyből kizárják 
úgy a szervezett, mint a szervezeten 
kívül álló munkásokat is. Választot
tuk nyomban 50 tagú bizottságot, 
amely az a feladnia, hogv szigorúan 
ellenőrizze a mestereket és a női szabó- 
szalón tulajdonosait, hogy valameny- 
nvien kizárták-e valamnenyi munkást.

— Az eltűnt bélyeggyüjtemény. Gróf 
Vay Kárólj né följelentést tett a rend
őrségen, hogy az OrszA,ház-tér 10. szá
nni házban lévő trafikjából bélycggyüj- 
teményn amely ki). 150.000 koronát 
képviselt, eltűnt. A rendőrsúg a nyomo
zást moginditotta.

A Vasutasok Országos Gazdasági 
Egyesületének nagygyűlése. A ma
gyarországi keresztényszocMilista Vas
utasok Országos Gazdasági Egyesülete 
vasárnap délelőtt országos gyűlést tar
tott a régi képviselőháziján. Beszélt 
Szabó József nemzetgyűlési képviselő 
is. aki hangoztatta, hogv ami idáig 
történt, az neui volt keresztén vség. 
mert nem emelte fel a szegény emberi- 
nein küszöbölte ki az oaztálvgviilöle- 
Let. A hibát nem uj ptogiainuiok csi-

nálásával lehet helyreütni, hanem a 
régi kereszténvszociajista programúi 
megvalósításával.

— Pcrlmutter Izsák kiállítása az 
Ernszt-muzeumbcn. Vasárnap nyílt 
meg Perlinuiternflk, ennek az egészen ki. 
vételes tehetségű és kiforrottoágu művész, 
nck kiállítása az Ernszt.muzeumbán. Ké
pei a csillogóan tiszta látású művész pom. 
pás alkotásai, nagyszerű színei, életrehi. 
vóan megrajzolt formái Perimuttert euró
pai relációban is a legnagyobbak közé 
emelik. Lázár Béla dr. a művészről cs 
fejlődéséről könyvet irt.

Egy hétmilliós sikkasztó letar
tóztatása. A bécsi rendőrség megkere
sésére Génuában elfogták Morvát 
Menyhértet, egy nemzetközi váltóhami- 
si-ló banda vezérét’ röviddel azelőtt, 
hogv Braziliába utazott volna. Morvát 
7 millió koronával károslolla meg az 
egyik bécsi részvénytársaságot és min
den valós7Ínü«ég szerint más cégeket 
is nagyobb összegek erejéig csapott, 
be. Ilorvátot már 1920-ban Budapesten 
elítélték zsarolás miatt 2 hónapi fog
házra. Állítólag a tanácsköztársaság 

i idején Kun Béla futárja volt és az Ö 
megbízásából ismételten Becsbe ula- 

' zott, bőgj- a felesége számára divat
cikkeket szerezzen l>e. A kommunista 
párt bizalmával is visszaélt azonbam. a 
propagandacélokra rábízott összegeket 
elsikkasztotta és elmeneküli. (MTI.)

Színház és filmujöonsc$ok
A Kamara Mozgókép- 
színház megnyitása

Ö fensége Au&txszta főhércei> 
asszony jelenlétében, meghívott közönség 
elölt folyt le szombat este 6 órakor •. 
Kamara-mozgóképszínház ünnepélyes meg
nyitása. A publikum nem tudott betelni 
a nézőtérnek pompájával, azzal az ott
honos kényelemmel, melyet a dohány
zók, vesztibülök, ruhatárak nyújtanak. 
Az építkezés Novak Imre műépítész zse
nialitását dicséri. Hangoztatták, hogy 
először hallottak igazán tökéletes kísé
rőzenét ,ami nem csoda, Fricsay Richard 

iiusz és Hiszekegy sehol sem hangzóit ol 
oly megrázó erővel, mint itt. Gál Gyula 
olyan prológust interpretált, melynél nem 
tudták nü! csodáljanak inkább, az elő
adás tökéletességét, az élőszó film össz
hangját, vagy az ismeretlen író lendüle
tét és tömörségét. A mii sor befejező szá
ma, a Sugárka, a Star-filmgyár mester- 
müve ritka síkért hozott. Balogh Béla 
rendezői tehetsége még sohasem forrott 
Lóth Ha virtuóz játékával ily tökéletes 
egésszé. — összegezésként pedig minden
kiben az a meggyőződés alakult ki, hogy 
bármilyen nagy igényeket támasszunk a 
Kamara-mozgóképszlnházzal ’-zeinben, ex 
betölti feladatát és fővárosunk kuMur- fa 
mflvészélelének büszkesége lesz. Előadá
sok a nagy műsorra való tekintettel S5, 
%7 és 9 órakor kezdődnek.

hétfőm 
kedden, 

szombaton és n kővetkező 
a Taifunt 

mérsékelt helyárakkal, 
a Piros bugyeláris kft-

a Magyar Színházban 
e héten a „Császár 

kedden, szerdán 
csü-

♦ Vígszínház. A ..Hazatérés" •* «
Falu rossza váltakozik n Vígszínház jövő 
heti műsorán. ',1 Hazatérést ma, szerdán, 
pénteken,, jövő vasárnap és 
játsszák, a Falu rosszát pedig 
csütörtökön, 
kedden, szombaton délután 
adják rendkívül 
Vasárnap délután 
riil színre.

* Rákosi Szidi 
négyszer lép fel 
anyja* címszerep ében 
szombaton és vasárnap este. Ma, 
törtökön és pénteken a nagysikerű 
..Fakirt“ adják. Jövő vasárnap délután 3 
órakor, mérsékelt hclyárakkal a „Búza
virágot" ismétlik Törzzsel és Dana* Li
livel a főszerepekben.

♦ A Király-Színházban minden oster 
a „Kők mazur1' korul szinro o héten isu 
Jövő vasárnap délután 3 órakor, mérsé
kelt helyámkkal r,János vitézt" adják.

* A reichstadti herceg. Stojanancw 
Péter uj operettje a Várost Színház a 
betömik eseménye. A regényes operett, 
mely a bécsi közönség változatlan lel- 
kesedése nullett közeledik húromszáza- 
dik előadásához, Liptai Imre és Kulinyi 
Ernő kitűnő fordításában kerül színre.' 
Első felvonása a bécsi „Arany szarvas* 
vendéglőben játszódik, kedves ó-bécsi le
vegőben, a inási’ilik n császári kastély 
kerti ünnepségén, a harmadik a „Safr,



ntt. OKtüBMt«, i
fiók ‘ pmnpá« sehönbrnnni lakonztúlyá- J 
bán. Ebben a vonzó keretben pereg b’ t 
•JA relehsPidtí herceg" érdekes, hatign I. 
latos és rendkívül inulaíságo* ' ‘
menye, melyet szcbbnél-sz--bb 
inak gazdagítanak. \ színház 
előadásban az uj pihnadonná' 
Irénnel, Ti*za Cároknál, Szi/dai/ Jó/«of- 
fcl és a kitűnő veml-'pnióé-zekkcl Haján 
Józsefié) Itihari Ákossal n vezető src- 
repekben hozza ki a beiuulatót, melytől 
évadja nagy sikerét sárja. Ma Tosca 
címszerepben Sebük Sárival, kedden 
Bohém étet, szerdán W/jpion, csíilörlíík-
• fíajazzök ús Coppélia van iiiüsoroo.

• Három rendkívüli siker váltaJ-.ozHi', 
a Renaissnncc-S'.inház jövő beli inÜMzráfi. ' 
A kék egér bélfőu, kedden, pénteken é* : 
Axombaton kerül előadásra. \ faun
dán és vasárnap. A -tót leány pedig csü- | 
törtökön. A bórám kitűnő darabban a ! 
Remássance-Szilíiiáz társulatának Fzínc i 

java játszik. (Telefon 61—70.)
•A Blaha Lujza-szinház megnyitó űn- í 

nepj előadása, mely e^ben szinházuva- 
táa -m volt, a legdisze-ii bb és legelőkelőbb 
közönség el/kft folyt le. A kormány, 
hatóságok ca n miivévzfársadaloin legki
válóbb képi iselői jelentek meg. Tckín- 
tettel arra az órjá i érdeklődésre, mely a 
nagyközönség köréből a megnyitó előadás 
front megnyilvánult, az igazgatóság ugv 
határozott hogy a rnegnyitóelőndáx teljes 
műsorát inogi'im frllcitk. E héb-n minden 
este n s.Délibáb her<'ag‘‘-rt mlják 7‘.j 
órakor, jövő va<irjiap délután 3 órakor, 
mérsékelt helyárakkal ]Xidig 
báaasság*' kerül színre.

• A tőrbecsalt torreádor 
'.4 • ezerarcú ember nugA szx'tni 
■aénck, amely hétfőtől kezdve 
Kcnai^s űrire-mozgó műsorán, 
ajánlatos jó korán gondoskodni, 
fon 61—79.)

• Mozit avat Budapest előkelő
Szombaton, e hónap 15-én intim 
lesz Budapest előkelő Lírsiukihnáimk. - 
KÖzfélcli és fársadahni notabilitásnink
részvételével ezen a napon avatják löl a 
Helikont, az Eötvös-baronessrek Eskü
iért moziját, amely - mint tíz előjelek 
mulatják - -erii talál'kozóüelye lesz
> liigh Elsörá-fign Projeclo-
h’i'aph-fihm >ri zenckiscret, a né-
wltércn kényelmes zsólhék, finom boffet, 
elegáns váróc-samok

• Az Ezeregyéjszaka nagy tikere. Az 
a példátlan ziker, amelyet az I. rániu c 
heti nagyszerű filmje, a sziliekben pnni- 
l»áz6 Ezeregyéjszaka-ülm arat, ez évad
nak legnagyobb filmsxenzációju. Sokun 
vannak, aksk kétszer, sőt háromszor is 
megnézik a felejthetetlenül szép kép?t. 
Olyan ez, mint egy m.-golwi nedöfl fest- 
nróny $ az ontber szinte sacrcfné. meg- | 
áflittatni futtában képsorozatot, hogy 
egyik má>ik jelenetében tovább gyönyör
ködjék. \om ifjúsági film ez, nem a iné- 
sekönwbeli Izefcygéjszaka: hanem r. 
Kelet buja potvKmuk nicgelovcnllése, A 
hatalmas ‘iker nug is hosszabbítottá 
film műsoron való rnaradúsál 
ben az I ráma a jövő bélen is' 
viyötrii kópt-l mulatja be. \z 
hétköznapokon 1, •'/■«. és 
kor kezdődnek.

• Mozgukép-Otthon, 'jábi 
sorozata elölt pergelt le a 
szaka" (7 folv.) ciinfi amoril 
ság. a mill-árdo; 
éjjeli szórakozó 
izgalmas cselek) 
gyönyörű Irlvélelek

A fóofball derbyt
1'• \azMTKnaytjfalúinyel nyerte meg

UIK-FTt :/,-o góhrktit Molnár én Orth migtáli
— Molnár egy tize Hegyent az FTC kapu tm'l.lé rúgott

— A mezőny legjobb játékosa Orth roll
i’fejíbtíH.ikr.i látvány vek vasárnap | Iqso:i Leiül r-unjá;! cifauIruHftk

( megiléit tizonegvest Motnár a kapu 
rogte. Továbbra is az MTK volt fölény- 
ímn. majd a játék-végén nz FTC is froit:- 
hu jött, ázo;:í>an ftrélytcte’u !övé>e’n‘n kí
vül má'.-.f' n'tmi tudott produkálni; A invr- 
közt-s lacfejezéso után a közönség vál
lára ctáylte Orth Györgyöt és iyy vitték 
öltözőjébe.

'spavriiig ’lMván vezette a mé*rközé.<d.
B. A, F. C. Laptorjezziók 1—1. (0-- -»<• •••-•« v-:i.y.ív. uveí.v .i larsuiai?

D. .F'fVAiH «U4u*fele3í« iaindkót [ folyó évi május 12-ikéu és junius 23-án 
II v Bíró ;' H«TíiL'sr. Lap terjeszt ők .íuegföríoí t Tondíkivűli közgyűlései álkií

|

137.500 darab, daraboiik-int 200 borún 
névértékű ré-z-.ény kibocsátásával 'ói 
millió 500.C0 koronával 85 mi]]'.;

7í H< . zá- 
lűkélctes 

d. Bili- r '

d.liéún az ( ilői-uúi 
a : lubdanigóbujnokság 

' k -.1 legjobb c«apal:
kurták hőre és a 
C.luh

V úgiglM’ZZC 3 
"■abbiíHk ígérkező 
városi sp/i’Le’f'p

a c.jmC 
ötödik ré- 
szcare.pel s 
Jegyekről 

’ (T«k-

világa.
ÍH171C|M!

i A Neue Wiener Bankgeselischaft á. 
!« Duim uyy. \ N-ue Wi.ner Kai”

a kar 
tálelőtlen 

l bank jgaap. 
.... . , a®int velünk

GjcshvJ k ik U7.piaera ködre?;;
hAÍrist >« W.nsvs Ur&w

iné?., ci.edet-t kelteit.
A Saleótarjáni rendkívüli közgyűlés.

A Sa' te.i Háni Koszenb,'ínra Bószvén^ 
rórsitsó,.; folyó hó
nak délelőtt 11 órájára rendkívüli koz- 
gyűlést hívott egybe, hop a társulat

uiy volt vasárnap I lo? 
sporttelep. A magyar 

ntő mérkőzése -u 
Magyar Testgya- 

Torna

<l< 
H 
Ferencvárosi 

Jadalán több mint ^ö.tfOó 
ég ránüujt ki az üllói-ntia, 

szezon, egyik legizu’alnia- 
mérkőzé tét. A fcenc- 

............. ,____ öt hntatáias tribünje 
z'-ofelá.-.ig mrgie’t közönséggel és' mikor 
a játék kezdetét vette m pályát köriu- 

| öleiö lépcsői Icrraszon sem volt egy talp- 
alatnyi üres hely.

' A döntő bajuo-ki mérkőzés, várakozás 
| ellenére a Magyne Teslgyako'riók Köre 
csapata nyoitr óriási fölény medett s 
legrn^yogóbb technikai játékot produ
kálva. Az M'J'K dicsőségére szolgál még, 
hogy kél líulifékkul játszotl., amennyi
ben a közcpf.-.dezel liclyóii (>nlhn'vin 
helyett Nyúl, mig :i Mánál balháivéil he
lyett Fcldmann játszóit. Egyébként » 
csapat teljes volt.. A győztes csapa!, de 
igyuttal a mer-őny legjobb játékosa Orth 
György voL', az MTK közé-pcsaláni, aki 
;; footballjáték [^ragyogóbb trükkjeit és 
a tökéletes tá tálán dogs»fó.» művészetét
mutat la be. A gólja is mesteri volt, de 
mgolf még néhány süvítő lövést az FTC 
Lapujára, winolyek aawb«u centiméte
rekkel a háló mellett repültek cJ. Kitü
nően játszott itá-g az M l'K csapatában ” 
( >atár.-orban llrattn. Molnár, volt n«- 

I hány bravúros támadása Opatűnak iá. 
| Scblosszcr kielégítően játszott. A födöz^t- 

íorhii!) nagyszerűen játszott a Vágó, 
Nyal. Kertész 11. trió, míg s fcözvellen 
védelem: Kropucsel:, Fcldmaiin, Senkcy 
ugyancsak hibátlainii látia el fefcidatál.

Az FTC. csapata nagy csalódás kelted. 
Egyetlen végig kombinációs, egységes ak
ciót nem produkált a csatársor. Ha 
frontban voltak a zöldfehérek, a tálnlát 
a szélső fedezetektől kapták, azonban a 
renii.szeileien támadások ftáytán egyetlen i 
veszélyes labdát sem védett Krctpac.sek. I 
Pataki j-eiiolscm wlt, igen bágyadtául 
játsz/.vll. inig Nikolsburger folyton dribli- 
zcll. Tóth alig tudott mozogni. nu»rt | 
Fcldmann állandóan lcszméTtc. Blfini.; 
Szabó Is gyengén szerojioilek, míg Ta
kács durva játékával tűnt ki. A tegna- 
gypbb meglepetést Csajka kapus produ
kálta. aki nóliány mcnlbctetlennek táti 
labdát páratlan bravúrral kivédett.

4 mérkőzés ohő réswe óriás iramban 
foly* le és lassan kidotftborodott az MTK 
föléntc, bár az FTC is sűrűn és vészé-

lít

ll-esl «.í1. Biró; H.tubor.    „ .  
11.-—B-A.FC 1-0. Laptcriaatők tea. I.— 
BAJ-C’ iefl. (.3—0.

KMoizUlyu mérkőzések. Az MTK- 
r J C inerközéfKjn kívül meg > következő 
bajnoki játékok kerültek eldöntésre ▼»- 
sár-nap délután: jVAC—V<r<- fémműn-

olhutározott ;i 1 aptőke emeli -sek kapcsán 
mntatikozó alaaJ’Szabályinódositiísokat ás 
határozatokat meghozza.

A Fabank tőkeemelése. Temerelw, 
, bcyr.r u Fabank Bt. március 14-iki kó/,' 
j.xyulé^ elhatározta az. intéz - túkeeme- 
|lését._A bank most októlser 11-ére rend
kívüli kózgyiilóst hívott egybe, niely- 

1 nők napirendién az i.fazezuhisá- jelen- 
jtéi-e ;ió alaptőke főelem (de sóról és (•••>- 
|uttal határozni fognak a méc ki nein 
1 bocsátott részvényeik elhelyezésű tárgya
iban is. Lgyanekkor kic^úszitik az igaz.- 
I ántóságot

Az Anglohank Kálvín-téri fiókjának 
igazgatója. Az An-J-Ősztvák- Bank bu
dapesti fióktelepe igazgatóié/a Liiub 
Féréncet, a bank kö-|?>r(íjának cégveze
tőjét. az intézőt Kálvjn-téri. fiókjához 
igazgatónak nevezte ki.' Jziuh közel ne- 
üyed,százada isztvjselője ;i banknak é?t 
kiváló KzakíiA atottsága révén a bank 
ügyfelei kőiében is na^y népszerűség
nek örvenú.

A Pesti Tőzsde vezmőcikét'báré Ko 
r;’uyi Fri'i.vos irr:<. Hegedűs törcéu’-oi- 

, -1 w- vl;
«eie. Ha Pásztoriul! jövőre >s tjilpon laabella-tHea 43; Telefon 121-04.

törekvés—11/. f,er. Typ; 
■’l'C 2:0 (0:0);

kásák 2:0 él:Oj. 
3:9 .0:0: F4(.
5’7'C 1:0 (0:0.

Labdarúgás a másodosztálya 
sagert. AM Ff' .BAh 1:0 (<i‘:0) ■
IfíAK 1:1 (1:0; VTS1Í--NSC 3.1 
Zugló AC-ETC 2:0 (í<0); £Aá.v.„ 
—ETörekvés 3:1 (2:0): fíTK-KAOE 
(2:0).

r/A-

bajnok- 1
USE— 1 
(2:1;;I 

zt-részek i 
...E ■ 2:0 j

Pásztorfiu nyerte 
a Kozma emlékversenyt !

Tüneményes tdiiwíban nverte <neg ' 
Festetics herceg kétévese, Pásztorfiu, I 
a Kozma-emlékversenyt, t híres fenékr 
tenyésztésnek hosszrt évek meddő ered, j 
menyei után ez az első nagy, jelentő- ; 
ségfjen egyelőre felbecsülhetetlen ‘ 1

tudják tartani, nem kell koresni tovább ■ 
a Dcrhyk nyerőjét. A részletes ered
mény ez: ' i

1. Áliá (3), Tues L.Myosotís L-3#) !
2, Confiden.s (3V< ) 3. Futottak még: Ró-1 
ma. Persze. Oro Donna Magda, 20:66, ‘ 
20:30. 32, <36.

Ne- I
I 

' ’’ í 
3. Futottak i 

Gibbs, Mióta, |

a Ívesen támadóit. Mindkét kapus azonban

amennyi
ed u gyö- 
előadások 
Ví 10 órn-

házak 
Hét éj- 
njdon- 

'.-•ok életéből és Ncwyyrk 
hvlvchiek világából. Az 

iiu'tiy és a káprázatosán 
’ ‘ a legnagyobb tetszést 

váltották ki a közönségből. Nagyon mu- 
kilságosak a ..Cirkusz menyasszony" és a 
..Kaland u péti. intem" cimü exolikus 
vígjátékok. (5, 7. 9.)

• A Fővárosi Nagy-Mozgó hót-főn. ok
tóber 10-én mulatja he második műsorát, 
•mely épp úgy. mini a még vasárnap 
mutatásra kerülő A«mZ. nagv érdeklődést 
fog kelteni. Kél hatalmas ullra’kciót mu
tat be a mozgó a jövő tálon. Az egyik a 
József, Jákob fia cinül hatalmas bibliai 
történet, amely az olasz kinematográfia 
egyik pa/iiul kiáHilolt, nagy appaiálus- 
sal megrendezelI alkotása. A másik film 
.4 halál álarcában vinni rendkívül érdek- 
feszilő, romantikus kalandonegénv. niely- 
nek'k ’.L- ezüst csontváz cimü első része 
kerül hétfőn a közönség elé Hans Ma
rié ndorf fal és Margit Jlarnaynal a fősze
repben. A Kút ulti akcióból álló hatalmas 
műsor párját ritkítja még az cböhcles 
színházak műsorán is. Előadások d. n. 5, 
7 és 9 órakor.

réseit volt. A 40-ik percben Braun fta£y- 
szeril beadásából Molnár vódlictctlcn 
gólt rágott.

\ második félidő első percében Orth 
hatalmas lövését Csajka a kapuvouufrm 
fogta csak neliczon. A 7-ik percben Orth 
teljesen egyéni támadással remek gólt 
rúgott. A 13-ik percben Braunt a tizenha-

II. Odébb (2) Pretzuer, Monáv (4) 
2. Móka 3. Futottak meg: Rutilia, 
zsider. 20:50, 20:32, 40.

H'T. Pásztprfln (2‘v r.) Pindzner 
fhAicát (1’6) Ossijek (6) “ “
még: Plccaiiujng Out nuss ____ , ____
Laci bűeri. 20:34). 20:28, 48, 34.

ÍV. Nalaotiny tfiM) Stxbejbal 1. i 
PnmpoiiMjs (2) ?, Iburg 3. Futották még: ; 
Királyka, Ovid. 20:60, 20:32, 31. I

V. fíunta (2>á) préUncr 1, Fuílajtár ' 
f4l Apró (20) 3, Futották még: Másli, ' 
Szeged, Gyöngyvirág II. Pegazns. 20:81, 
20:32. 36, 88. !

VJ. Bovűri (8) 'fák'ács 1, Pouvoir i'2) I 
2. Mátyás király (1#) 3, Futottak még: j 
Ficsur, Kótyagos, Borongó, Muruju. I 
20:186. 20:28, 24, 24.

j

i
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CIANA
FO6KREM

NEMZETI ROYfiL ORFEUM
S«r*«dl Áladéi- felléptével A 28-as. Bús Főkefe 
László és Zerkoviti B*l« uj operettje és a nagy- 
srert októberi uj mílsor Kezdete iél 8-kór.

közgazdaság
Vasárnapi magánforgalom

Az értéktőzsdei magánforgalomlwn 
szombaton délután már üzletkötés 
csak hclvenkint valutákban volt. A 
bécsi események hatása alatt részvé
nyekben még névleges árfolyamok 
sem alakultak. Egyes szén- s korlát- 
értékek iránt mutatkozott érdeklődés 
és Országos fát 1430 körül vásárolták. 
Dollár javult és 665- -67-ig emelkedett 
üzlettelenül -jegyezhető: lei 582 -88. 
inárka 553—56, szokol 720—22. osz
trák ezres 22—23, tángvel márka 
14—15 és bécsi kiPzdés 22.50—2350.

a liszt kiviteli illetékekről. Nem felel 
meg a valóságnak továbbá nz ar. elter
jedt hir, hogy a Futura megbízást 
kopott 7000 vagffon búza vásárlására. 
A földmivelésiigyi minisztérusm egye
lőre nem vásároltat gabonát, miután 
az ellátatlanok szükséglete 6—8 hétre 
fedezve vau.

A. mai búzaárak: Tiszavidéki 1800-- 
1830 K. ror.r 1350;—1370 K budapesti 
paritással. zab 1500 K, takarmányárpa 
1450—1500 K- sörárpa 1600—1700 Ii.

Árutőzsde

Emelkedik a lengyel márka. Varsó
ból jelentik, hogy a tegnapi tőzsdén 
külföldi valutákban nagy baisse volt. 
A dollárt 560, a frankot 300 márká
val jegyezték. (Ml'l.)

A Lichtig tőkeemelése. A Neusohloss- 
Lichtig október. 10-ére rondkivűli köz
gyűlést liivott. egybe . alaptőkéjének

& r’SS? FOtf AHBSI ORFEUM S»
Hípcrhv Ímilin 6s ntávésznövendékei veadégjá- nlluWly Lllllllu téka, valamint a szenzációs okfó- 

beri műsor. Kezdete este V«8-kor.

Ifaltidy-ntw 
28/a. M- 

lel.: JózmI 
M»MiN»e/uMA 28—8.

Jcgyzctbérlct vidékre is. Előké
szítés ügyvédire, szigorlatra, alajc 
vizsgára. Minden jogásznak, ki 
címet velünk közli, infir*1' 

anegküldjüik a Magyar közjogi törvénytárt.

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztők:
Dr. ELEK HUGÓ is PAJOR MÁTYÁS

Teljes iizlcttetenseg uralkodott az 
elmúlt napokban a gabonatőzsdén, 
miután a malmok elzárkóztak, a leg
kisebb bura- és rozstételek vásárlásá
tól is. Értesülésünk szerint, a malom- 
konccntráció csak akkor fog ismét 
konyértnagvokat vásárolni, ha nvihá- 
nrwaágra kerül a kormány uj rendeleti

UJSAGÜZEM R.-T.. BUDAPEST.


