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Ezrekre menő sokaság 
fogadta a miniszter elnököt 

és a külügyminisztert
Bethlen uj reményeket ftlz a határ kiigazító sfaoz 

Üdvözlő beszédek és miniszteri válasz a pályaudvaron

isznak bele 
inos sztrájk 

Pelsöszilézlában

Párls, október 16.
K nagyköveti értekezlet 

tóinak a megbízásnak alapján, amelyet 
frgnap délutáni ülésen a szövetséges 
(kormányoktól nyert, elfogadta a nép
szövetségi tanács javaslata megoldást 
'Felsöszil ózta határvonalának megol
dása és K Németország és Lengyel
ország közti közvetítő gazdasági rend- 
gaabályok ügyében. A végrehajtás 
egyes részleteit hétfőre kitűzött legkö- 
relebbi ülésén foggá megállapítani. 
(MTI.)

Bécs, október 1&
-(A MTI. magáujelent&se.) A Deutsche 

Voiksblattaak jelentik Londonból: Balfour 
a sajtókóp-viselö elölt fontos nyilatkozatot 
tett azokról az okokról amelyek a nép- 
ezövetségi tanára határozatának elfogadá
sát szükségessé tettik. Akár jó ez a hatá
rozat, akár rossz, — mondotta — annyi 
Jjb.onvos, hogy a iFatórozatel egvhangulag 
hozták -meg cs hogy az a lehető legjobb 
megoldása a súlyos pr oblémának. Balfour 
tiltakozik az ellen a vélemény-üllen, hogy 
a népszövetségi tanács csak eszköz lenne 
n legfelsőbb tanács kezében. Elmondta, 
nűlytm nagy nehézségekkel van össze
kötve á felsősziléziai iparterület megosz
tása, majd Így folytatta: Meg vagyok győ
ződve. hogy minden angol ember, aki ezt 
r vidéket, beutazza, csak ijedelemmel 
nézheti a megoszlást A megosztás kétség
kívül igém veszélyes, de remélem, hogy a 
tervbevett megállapodás a veszélyeket 
jpsaknem teljesen ki fogja küszöbölni

V Kattowitz, október 16.
TWolff.y A félsöszilézáai német végre- 

Kajtó-bázottság Felsösrilézia németségé
hez fölhívást intéz, amelyben a genfi fel
osztási tervezetre vonatkozólag a kővetke
zőket mondja-. A német lakosság soha
sem fog ebbe a megoldásba belenyu
godni. Jogainkon elkövethetnek erősza
kot, mert Németországnak inu nincs ha
talma, de még a leggonoszabb ellenségünk 
Bem rwlwlhirtja el német mivoltukat. A 
Hzottság a néniét kanccll álhoz táviratot 
küldött amelyben követeli, hogy a kor- 
jnáriy határozottan utasítsa cl a népszó- 
yetsdg fehószilérfni döntését. Kijelentik 
ínfftj a táviratban, hogv a németségnek
* keleten való teljes föladását jelentené 
Mi a gondolat hogy a német népnek abban
* hiú reményben el kell fogadnia a dön- 
tá-rt, mert ezzel az elfogadással talán el- 
M a jóvátétel! törhetnek roméit csökken-

(MTI.)
Párts, október 16.

Kengyel forrásból eredő hírek sze- 
rint a felsőszilézitfi németek tiltakozó
tól jeléül ált alános sztrájkot tervez • 
Bek. Attól tartanaik, hogy a titkos né
met katonád szervezetek emberei leve
gőbe röpítik a hidakat (MTI.)

München, október 16.
'A kalhoiikus népegylet gyűlésén 

bswa/d népjóéli miniszter a felső
sziléziai kérdésről beszélt és ezeket 
mondta: Wilson tizennégy pontjában 
az igazságos béke és az önrendelkezési 
jog ünnepélyes Ígéretét láttuk, l-.z.l az 
ígéretet a velünk szemben álló nem
zetek nevében tették és azt be kell 
váltaniuk. A versaillesi szerződés nem
fsak reánk, .hanem a többiekre nézve 
is szerződés. Ha megszegik, elöltünk 
nincs többé érvénye. '(MTI.)

Bethlen' Isi \ fen gróf miniszterelnök 
és Bán ff y Miklós gróf külügyiiminiszter 
ma délelőtt érkeztek vissza velencei 
Útijukról Budapestre. A nyugati pálya
udvar érkezési oldalán és a váróterem
ben a Társadalmi Egyesületek- Szövet
ségének nlápcs küldöttsége várta a ma
gyar delegáció tagjait, A kormány ré
széről a fogadtatáson gróf Ráday Gi- 
dcon belügyminiszter és Vass József 
kuluszminrsztcr jelentek meg. Jelen 
volt a nemzetgyűlés több tagja ré.

71 fogadtatás
Tíz perc késéssel futott be az állo

másra a berlin-práigai gyorsvonat, 
mely a magyar delegációt hozta- Lel
kes éljenzéssel fogadták a miniszter
elnököt és a külügyminisztert, aonig 
kocsijukból kiszállva a küldöttségek 
sorfala közöt az előcsarnokba men
tek.

Az éljenzés csillapultával elsőnek 
dr. Lázár Andor, a Nemzeti Szövetség 
aielnöke, üdvözölte a miniszterelnököt 
és a külügyminisztert

— A régi görög regékből tudjuk — 
mondotta —• az argonaulák históriáit, 
akik elmentek Koldhiszba az arany* 
gyapjúért. Nem várta a magyar nemzet, 
hogy a koléhiszi aranygyapjut elhoz
zák Velencéből, de bizalommal és sze
retettel kísérte Nagyméltóságtok útját 
Végtelenül csekély az az eredmény, 
amelyet a velencei konferencia nekünk 
hozott azokhoz a veszteségeikhez ké
pest, amelyekkel a trianoni béke sze- 
icncséllcn hazánkat sújtotta. És mégis 
üdvözöljük üt Magyarország minisz
terelnökét és külügyminiszterét. 
(Hosszantartó éljenzés.)

Nem táplálunk túlzó reményeket, 
de bízunk a magyar nemzet jövőjében 
és hisszük .hogy az útlörhetelennek hi- 
reszfe.lt falakat talán a békés meggyő
zés eszközeivel is sikerül majd visz- 
szaszoritani. A velencei konferencia 
volt az első igazi alkalom arra, hogy 
a magyar nemzet egységes nemzeti gon
dolatát, pártviszályoktól ment szavát 
hallathatta olyan helyen, ahonnan ez 
messze elhal latszik. És hogy némi meg
értéssel találkoztunk, ez ad reményt 
orra, hogy ha az egységes magyar nem
zeti akarat kellő erővel fog jelentkezni, 
akkor a jövőben is meg fogják érteni 
ennek az erős magyar nemzetnek 
szavát.

Turchónyi Egon az Ébredő Ma
gyarok Egyesülőiének nevében üdvö
zölte a miniszterelnököt és a külügy
minisztert.

Végül az erdélyi ma^yarságt nőé
ben Jancsii Benedek üdvözölte a de
legációt.

Talán sohasem voll olyan pilian.il, 
— mondotta —• amelyben az erdélyi 
magyarság annyira egynek és dvúlavl-

— A Hétfői Napló tudósi tó jótól —

liatatlannak érezte volna magát a 
közös hazával, amelynek szimbóluma 
és élő megtestesülése ez a fogalom: 
Magyarország, mint a jelen pillanat
ban. Velencében az isteni irgalmasság
nak és az emlberi belátásnak egy har- 
matcseptpje esett Sopronra és bízunk 
Sopronnak és vidékének hazafiasságá
ban, hogy legalább ezzel a kis részszel 
ki fog egészülni Magyarország.

Bethlen válasza
A lelkes éljenzéssel fogadott üdvözlé

sekre Bethlen István gróf miniszterel
nök a következő beszédet mondotta:

Tisztelt Uraim! Engedjék meg, hogy 
meghatva mondjak köszönetét azokért 
a szép szavakért,a melyeket a szóno
kok hozzám intéztek. Valóban érde
men felül méltattak. Ha az elért ered
ményt ahhoz mérem, hogy mit kíván
tunk elérni, hogyha ahhoz az erőfe
szítéshez mérem, amelyet a magyar 
kormány és a társadalom kifejtett, 
akkor azt mondhatom, hogy csekély 
eredményre kell hivatkoznom. De 
azért mégsem kicsinyeihetjük ezeket 
az eredményeket.

Hiszen tény, hogy megmentettünk 
egy magyar várost, ha a város is ugv 
akarja, megmentettünk nagy célokat, 
megmentettük azokat a gazdasági kö
veteléseket, amelyeket ehhez az ügy
höz fűztünk és elértük azt, hogy

■ hatúrkiigazJlás rendjén rö
vid Időn belül fog eldőlni, 
hogy milyen területek fog
nak esetleg Magyarországhoz 

kapcsolódni,
Magyarország 
mint egyenrangú fél 
tárgyalt

Ézek csekély eredmények, de még
sem kicsinylendők. Ne felejtsük el, 
hogy, az utolsó percben kellett

Nagy éhség-zavargás Bécsben
Megostromolták az élelmiszer-kereskedéseket

(A MTI. magán jelentése.) A lapok I 
hosszabb tudósításokban számolniuk 
be azokról a drága-vági zavargásokról, 
amelyek tegnap délután Hermds és 
Favoritéi i munkásnegyedében lezajlói-1 
iák. A tüntetők dühe különösen az 
élelnii-szcTkcreskedők ellen fordult, 
úgy, hogy a legtöbb üzletet be kelleti 
zárnv. Este-, a sötétség beálltával niítgy- 

' szabású tüntetést rendeztek. Hangos 
rcíckdőkel é- az őrségnek keltett 
közbelépnie, mert komolyabb zavargá
soktól leintett tartani. •

.4 tüntetők a rendőrüknek tű- j 
i mndtak és az eryik rendőrt ,

visszafordítani a vonalot és még a 
visszafelé menő útról is egy bi
zonyos területet visszaszerezni. Ne fe
lejtsük el azt sem, hogy eddig a világ
ban a nemzetek tanácsában úgy állot
tunk olt, akiknek parancsolnak és 
akiknek csak egy kötelességük van, az 
engedelmeskedés és most elérkeztünk 
ahhoz a ponthoz, amikor már nem 
parancsoltak, hanem leültettek és mint 
egyenrangú féllel tárgyaltak. (Élénk 
éljenzcs.)

Eléri ük azt, hogy egy győző hata
lom oldalán, mint egyenrangú fél tár
gyalhattunk e kérdésről és ezt elértük 
azzal, hogy a magyar társadalom és 
kormány egységesen működtek, hogy, 
ki tudtuk kapcsolni azokat az ellenté
teket, amelyek eddig mindig a nagy 
akciókat tönkretették (Éljenzés) és 
elértük azzal, hogy erőt tudunk mú
lani, amikor erőt kellett mulatni és 
akkor, amikor szükség volt rá, mér
sékletet is tudtunk tanúsítani.

De erre a jövőben is szükség van. 
Szükség van egységre, erőre és, amikor 
kell, mérsékletre. A magyar nemzet 
tanúbizonyságot tett mindig arról, 
hogy mikor lojálisán szerződéseket 
vállalt és megkötötte saját kezét, eze
ket be is tartotta. Mi most Velencében 
szintén szerződést kötöttük. Amint 
eddig erőt és egységet tudtunk mu- 
tini, arra kérem tehát önöket, hogy 
ebben a munkában, amely ezentúl 
ránk vár. hogy elérjük a célt, egyek 
legyünk és együtt működjünk. (Hőst* 
szantartő éljenzés és taps.)

A mihisztcrclnök és a delegáció 
tagjai ezután a küldöttségek lelkes ün
neplése közt távoztak a pályaudvar
ról. A nyugati pályaudvar érkezési ol
dalán ezrekre menő tömeg várta a le- 
legációt és miközben a miniszterelnök 
és kísérete autóba szállt, percekig tartó 
meleg ovációban részesítette.

j késszurássol megsebesítették.
■ t~ őrséget kövekkel dobálták 

meg.
HusZ embert letartóztattak. A pé

keknél óiiá-si a tolongás. A lakossá
got különösen a következő álelmicik- 
kek drágítása böszitette fel: a zsíré, 
amelynek kilogramjáéri 1100 koronát 
kérnek, a húsé kilogramonként 360 K, 
a burgonyáé kilogramonkénl óó K és a 
tojásé, (/melynek darabja iö koronába 
kerül. A tüntetők több ízben megpró
bálták letartóztatott társaikat kisznba. 
ditani.

reszfe.lt
pilian.il
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Búcsú
A régi emlékek hazudnak-e vájjon, 

rólunk kopott-c le a hiuipor, vagy 
valóban maga a búcsú lelt szürkébb, 
rongyosabb, slvárabb, ki tudja?

A zürzajos hangzavar talán az 
egyetlen, amely ma (s vlsszamuzslkál 
még fülünkbe onnan a messze gyer
mekvilágból: kereplők, trombiták, be- 
szed ■ zsibongót, kikiáltók, csengetés, 
összeroskadó ffummlhurkák sípolása s 
t pohár-köszörűs fürge gépének sür- 
i éné se valami elfakult illatot hoz visz- ‘ 
6za, falán nem is az Igazi múltból, I 
hanem a mesékből, valamit, ami nem 
is volt, csak m i szeretnők, ha lett 
volna.

Külső kellékei ma is megvannak még 
a búcsúnak. Ponyva és a ponyván fan- • 
lasztikits, egymáshoz nem illőségben 1 
Genovéva története és Lohengrin, >U0U«n cím.
avagy a Ilatlyulovag, zsebkés, cipő- j Akciómmal Olaszországnak azt a misz- 
kenöcs, pápaszem, fakanál, játékkard, szióját akartam szolgálni, 2
fütyülő, fapipa, kis zsámoly, kereplő, ‘ 
faszerszám, brostü és tudja a jó Is
ten ml minden 
szivek 
komoly háztartási cikkek.

És a ponyva mellett sátrak megra
kott asz'alaikon mézetkalácscsal, tük
rös szivekkel, vörös üvegü lornyonok- 
kal, amelyek ugyan esetlenek egy ki
csit és nem foghatók gavottra lépkedő 
frank dámák szerszámjához, de kedve
tek, bohókásak és meg is lehet őket 
enni, hiszen csak a rövid, párosán 
megtett andalító séta idejére italők.

Ha sivárnak is tűnik előttünk n 
ponyva a maga szerény kínál kopásával, 
mert sivárak lettünk ml magáink: a bá- 
mész kis emberflőkák karikára nyitott 
szemmel és drága vágyakozással bá
mulják tengernyi gazdagságát és apró, 
gondos szülői tenyérben nyugvó ke
zecskéjük nyugtalan szorítással remegi : 
lelkűk vágyódását. j

De a szülök ma már Istenem, meg
elégszenek a mutogatással is. Csak I 
omolt, ni, marcona-bajuszu, merev I 
dereka úriember, látja cl fiacskáját , 
minden szükséges harci eszközzel. /. , 
papiroscsákó nem a régi, büszke fej-, 
fedő immár, silány 
munka, délceg I

I A: ásókról, bizony az árakról is il
lett volna írni, mert mindenfelé táblák, 
hogy: 20 kor., bűkor., 170 kor., de ta-

1 Ián ez a legfájdalmasabb és nem is 
' muszáj tudni annak, aki csak másnap, 
[újságból élvezi a búcsút,
1 • (b. I.)

mlsera plebs közé, mert áld c'cst sl 
interéssant . . , unott, fáké pú gaval
lérja, vagy uduarlója, vajyj barátja, 
vagy akármije arisztokratikus beletö
rődéssel veszi barátnője apró szeszélyét, 
kezét óvatos eleffánciáixd pénztárcáé, 
zsebében tartva ...

„Olaszország minden utódállamnak 
pártatlan barátja**

Delta Toretta márki a oelencel értekezlet eredményiről
Róma, október 16.1 országnak ez a szilárd álláspontja ki-

Á Giornale d‘Italia munkatársa elöli niindfn uíltozált a: uj elrendező- 
külügv- désben. Az utódállamok egyikének 

. _ ... „T------- 1. ül__ !X1...» —• J- z-1, della Torretta márki olasz
I miniszter a velencei értekezlet ered
ményéről a kővetkezőket mondotta:

Azt hiszem, nagy szolgálatoj tettem 
közvetítésemmel Ausztriának is és 
Magyarországnak is. Mindkét kor
mányfő igen melegen fejezte ki háláját 
Olaszország iránt és biztosított arról, 
hogy e válság elsimulta után barátsá
gos viszonyban fognak egymással élni.

amely a 
béke, a rend és a szabadság biztosí
tására irányul.

Olaszország nem keres va
zallusokat a dunai és a bal
kán államok körében, csu
pán azt célozza, 
fegyvereink által 
lőtt régi monarchia 
kialakult esenysuly 

billenjen.
Meggyőződésem szerint a velencei 

egyezséggel a nagyantant súlyos és vál
ságos fordulaton esett túl. Valójában a 
kisantantnak is hálásnak kell lennie, 
mert ezzel biztosítottuk Középeurópa 
békéjét. De a kisantantnak azt is 
domúsul kell vennie,

liogy Olaszország valamennyi 
dunai- és balhán-néppcl 
szemben egyaránt Igazságos 
szellemben jár el és nem 
engedi meg, hogy ezek közül 

1 az államok közül egyik a 
másik elnyomója legyen.

Olaszország missziója az, hogy 
zépeutópában a béke fenntartásán őr- 

1 köd fék, mert csak igy biztosíthatja 
'0UÖNmének gyümölcseit. Ezért kö- 

y ~ cs ‘hevenycs^ figyclmezteni a monarchia ■
lószőr-forqó hc/ír7 iva,amenn>’i utódállamát a dolgok uj | 

aujs-cn, ludloll iklti, ami 'idü^erühbé^^ Hszteletbcntarlására. Olasz- (MII.) 
is, olcsóbb is; a kardot sem lehet ki-

ezer apróság, együgyű 
vágyai, vidám léhaságok és

|

I

huzni hüvelyéből, mert pengéje elma
radt valahol a -szörnyű kavarodásban, 
Liége és a Piave között, a puska agya 
nincs barnára festve,. hanem meztelen 
fehérségben szégyenkezik, a kis huszár 
mégis büszkén szorítja vállához, boldo
gan szalutál jobb kezével, míg baljá
ban trombi'áját szorongatja.

,4 dohok is de mcgsoványodlak, meg
szürkültek, összetöpörödtek. Régi, dét- 
ccg pergésük fakó rekedt re vált, szijjuk 
sincs, amivel magára aggathatná az 
ember, nem is dobok már, csak szint, 
bólumal régi örömöknek. Nem Is igen j 
fagynak, inkább az olcsó, haszontalan

h<W a 
mcgdön- 

helyén 
meg ne

tu-

Kő-

sem akarunk illúziókat kelteni, de tel
jes mértékben támogatjuk őket abban 
a munkájukban, hogy belsőleg talpra- 
állhassanak és megszilárdulhassanak. 
Minden olyan kísérlet, amely a st. ger- 
malni és trianoni szerződések által te
remtett egyensúlyt fel akárja forgatni, 
szigorúan megtoroljuk, bárhonnan 
eredjen is az ilyen kísérlet.

De ezen a határon innen politikánk 
mindig barátságos lesz valamennyi 
utódállammal szemben. Erről bizto
sítottam Ausztria és Magyarország 
minisztereit, akik ezt tudomásul vet
ték. De a többi utódállamnak is 
mondom, hogy

minden bajukban bármikor 
bizalommal fordulhatnak 
Olaszországhoz, mint pár

tatlan barátjukhoz.

Mi a dunai és balkán államokkal 
szemben állandó, egyenes vonalú és 
minden változástól és zökkenéstől 
ment politikát űzünk Ó3 a mi hivatá
sunk az, hogy ezeket az államokat se
gítsük és támogassuk. (M. T, 1.)

azt

fekete kávé mellett a belső 
politikai helyzet Iránt érdek

lődött a miniszterelnök 
és mind a két oldalról ínformáltatta 
magát, de — tiir szerint — ma még 
kialakult, megállapított véleményt nem 
alkothatott az eltávozása óta alaposan 
összekuszálódott helyzetről, mert Iá- 
volléte alatt teljesen távolállott az ese
ményektől és még csak magyar újsá
gokat sem volt módjában olvasni.

Ebéd után tovább folyt a miniszteri, 
tanács és letárgyalta a folyó ügyeket 
de gróf Bethlen miniszterelnök meg’ 
kérte a kormány tagjait, hogy tekln- 
tettel az ő és Bánffy gróf fáradtságára 
csak a múlhatatlanul sürgős ügyeket 
terjesszék ma elő.

A miniszterelnököt egyébként fá
radtsága megakadályozta abban, hogy 
a pártok vezetőivel érintkezésbe lép-« 
jen és őket is informálja, vagy hogy 
tőlük a belső politikai helyzetre vonat
kozólag információkat és véleménye- 
két kérjen. Egyébként

elesett az a terv la, hogy a 
nemzetgyűlést a közeli na

pokban összehívják,
fognak elégedni a külügyi M- 

ami kedden

Bethlen Istoán sürgönye 
a oelencel prefeMushoi

Róma, október 16.

Velencéitől jelentik a Stefeini-ügy- 
nökséginok: Bethlen István gróf Tair-

meg 
zottság informálásával, _____
fog megtörténni, míg a sajtó képvise
lőit hétfőn délelőttre kérette magáhos 
a miniszterelnök.

Politikai körökben az a vélemény, 
hogy a kormányelnök megerősödve 
tért hasa, bár nem lehetetlen az a 
szokatlan kilátás sem, hogy a kormány 
külpolitikái sikerének boldog pillana
tában a belpolitika narancshéján fog 
megcsúszni. Hogy e tekintetben, hogy 
lesz, miként lesz, nem lehet tudni és 
addig, amig a kisgiftdapárti vezérek 
nincsenek idehaza, addig nem lehet 
világos helyzetet teremteni. Nagyatádi 
Szabó István kedden, Rubinck Gyula 
pedig szerdán érkezik meg és szerdán 
kisgazdapárti pártértekezlet is lesz és 
igy ez a nap ígérkezik dönőnek. A rö
vid intervellumot mindenesetre min
den oldalon ki fogják használni, akikiiunraniivm ucdiivn isivou K3<»1 A<u- , , , , .

visbói dél Adamt velencei prefektushoz !békul"\“knr"ak> orffunienfu.
« kővetkező tíivirutot intézte: A legjobb ??W'na* “ ármány kulpMIM 
. . ... . . Xlk'prfihpn F.ttóI eznnihnn mírf rníndilJ

í

érzéssel emlékezem vissza a velencei 
kellemes tartózkodásra és súlyt helye
zek arra), hogy újból hálás és őszinte 
köszönetét mondjak Önnek azért a 
nagyszerű vendégszeretetért, amelyben 
u gyönyörű város minket részesített. 
(MTI.)

sikerében. Ezzel szemben még mindig 
azt mondják, hogy nagyatádi Szabó 
ezúttal nemcsak feltűnően makacsul 
áll álláspontja mellett, de egyben ked
vetlen, sőt elkeseredett is.

Bethlen és Bánffy 
beszámolták a kormányzónak 

és a minisztertanácsnak
Nem hívják össze a nemzetgyűlést — Jí kormányt mega 
erősített# a külpolitikai siker — Afagyatádf Jzabő el uan 
keseredve - Mi történik a felkelőkkel

— A Hétfői N«pló tudósítójától. —»

A belső politikai kérdések mára 
meglehetősen nyugovóra tértek, mert

holmit ias:t a «>. I.ercplöt, papiros Bethlen István miniszterelnök ,’s
fr./mí ; íf HrsmUmi ca/mii-ipal a ' prhi Ihinfl'l Miklós külügyminiszter 
' ' 'anabd, amit ily aikor minden hazaérkezése, ....................................gén, f ka 
gavallérnak a combi gubába illik tűzni.
A fakanál fején színes feliről
Bözsi", nem is főzésre szolgál, mert 
biztosan elrontaná a leves izét a festék, 
mint .nkább a gavallér érzelmeinek! dt 
tolmácsolására.

A luftbalonos ember is hiába

a velencei tárgyalások 
sikere és a nyugalmagyarországi kér- 

„Eljen ,j(5s küszöbön álló megoldása minden 
más kérdést clnéini’ott és általában 
azt hiszik, hogy a belső politikai kér- 

sckkcl még fogják várni a soproni 
j népszavazás egyáltalán nem kétséges 

.. . ....... .......................„ ...__ múlja eredményű befejezését.
gömbjeit. Kőkkadf csenevész madaruk j
(rrV Kronj', c régiek feszülő /<7'önA-- megkezdték beszámolójukat, 
rése nélkül, megütnek a vékony lécen, négy lóriimmal ismertetnek: 
amelyhez hozzá vannak kötözve, 
nem is azért, hogy meg ne szökjenek, 
hanem talán csak tradícióból.

Hanem a: emberek, akik fel-le to. 
Ion tanai: a Gyár- meg a Nagymező
utcán, mégis vidámak, tele képpel fúj
ják a trombitát, forgatják a kereplő', 
megjelenik köztük néhány rönké pil
lanatra a drapkabátos démon is, 
ftniit az utcasarkon szállt le d

Gróf Bethlen és gró/ Bánffy ma 
amelyet 
a kor- 

1 irányzóval, a minisztertanácscsal, 
külügyi bizottsággal és a sajtóval, 
két l *

előtt már amúgy is ismertek voltak, is 
a miniszterelnök, meg a külügyiül- 
niszter inkább egyéni impresszióikat 
közölték. A rövid audiencia után gróf 
Bethlen és gróf **-**■ 
miniszterelnöki 
már a kormány 
juk. Azonnal

Bánffy visszatértek a 
palotába, ahol ekkor 
tagjai várakoztak

összeüli a ___________
amely délután 1 árától kö
rülbelül délután 5 óráig 

tartott.

minisztertanács.

rá-

szavazásnál semmi otyart körűimén^ 
nem fog közrejátszani, ami Magyar
ország helyzetét gyengíthetné. Ninc| 
kétség, hogy

Sopron és környéke a mienk 
marad.

Tudják, hogy Bethlenéknek igéd 
erős küzdelme volt az osztrák kancel
lárral, aki azonban mégis nyugodtan 
fog Ausztria közvéleménye elé állhat
ni, mert azok az előnyök sem megvo* 
tendök. amelyeket ő ért el. Azt is 
mondják, hogy a kormánynak meg 
vannak azok a békességet eszközei, 
amelyekkel a felkelőkre hatni tud. de 
hogy vannak eszközei, az is bizonyítja, 
hogy úgy Della Torretta, valamint ai 
osztrák kancellár, akik természetesen 
megismerték ezen a vonalon is Bethlen 
gróf felfogását, teljesen megnyugodtak 
aban, hogy ezen a vonalon sem for
dulhat elő olyasmi, ami a megegyezési 
felborítaná.

Sok szó esett ma írről is, hogy aJ 
Ébredő Magyarok Egyesülete meg* 
lépőén melegen üdvözölte a hazatéri 
államférfinkat. Azt mondják ugyanis 
hogy az Ébredők is t épen ré
szesnek érzik magukat c sikerben.

Mindenekelőtt természetesen gróf
Bethlen és gróf Bánffy a velencei ese
ményekről és eredményekről számol
tak he minisztertársaiknak, akik teljes 
számban jelentek meg. csak nagyatádi 
S.aóó István iöldmjvelcsügyi minisz
ter hiányzott és helyette Mayer János 
főldmivelési államtitkár jelent meg. A 
minisztertanács örömmel és megelége
déssel vette tudomásul a beszámolót, 

fa- majd a miniszterelnök Vendégül látta 
őke í ebédre. Ebéd után még egy dara-

a
A

kormányíéríi megérkc. esc ‘után 

azonnal klludlgabison je
lent meg Horthy Miklós 
kormányzónál, aki együtte

sen fogaria őket.

Ezúttal röviden számoltak be a 
cskozá.ok lefolyásáról, valamint

ORFEUM
Nirschy [miliő

______ berimlKor. Kezdete este'- ao-koL

„1.1
... ........... ............... .... ........... .

. k^básu autójáról, hogy elvegyüljön a * eredményekről, amelyek a kormányzó big együtt maradtak és 

I / (

NEMZETI ROVML ORFEUM
1'.' az

Snrkadl AladAr felléptével A ?8-«s. Bu* Fékei® 
LAszló és Zerkovltz B la ul operettje és n nagy* 
siciü októberi mtlsor. Kezdete fél8-kor.
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HÍREK
Letartóztatták 

a Népszinház-u cai 
revolveres támadódat
_ A Héttői Napló tudósítójától — 
Vasárnap délelőtt újból kihallgat

(Helyeslés. Többen köri»kiáltai>«k. hogy I SaJtópSr HeUee Róbert »gye| 
majd tüntetőleg elhagyják « mtatL Amikor a rendőrség Weisz 

X, ír™™ elhalálozása után . Heller R6-
Kettö, tarcoM’txteSnk - moMult,^ l^rt Hle ^"“^00 nyomozást (oly- 
mdnczy. - Befelé a kishitüek ellen, ki- Széljegyzetek a legújabb bun-
ieló rabló szomszédjaink ellen. Egyik fö- *"
bajunk, hogy a kormányon főleg olyan 
férfiak vannak, akik hatvanhetesek vol
tak és egész életükön át hirdették, hogy 
Magyarország nem élhet meg Ausztria
nélkül. Másik főbajunk, hogy a kormány- színpadjáról került a Madame szer- 

_ü“
~— ---- ----------- —  ------- (TO1, MiijuiiK gyógyszere, hogy naszasze- • . ,

iák, hogy két támadójuk már a Conti- rezzük az országot Zajos tapssal fogadott If? 8 Clkk 82e5zöJe’ ll08y 
___ it-iKU/ri ___ t i___ ■ ,. .. ... .. i lllv Ovonnt knrii I mon voll

„volverea támadókat, akik azt vjülot-; !Un ‘ ba”™^^ é* »“ '‘telepedett. Aztán arról is
.......................... * -• - ° - -• . 8J . . . . irt « cikk szerzője, hooy Lukatsevits

UJ. u.ouagvu Csujuo muosai lUKauoil M
beszéde alán a megszállott területek kép-1 "'X Syanus körülmények ■ közölt halt | 
viselői sztólaltsik td és jelentették be sí'1 A közlemény mialt az elhunyt 
párthoz való csatlakozásukat A gyűlés [édesapja, Lukatscvits János földbirto- 
a Szózat eléneklésével ért végöL Ikos sajtópört indított, Szentgyör5yi

— A beteg bajor király. Szombat-1 F«renc hírlapíró, mint az inkriminált 
helyről jelentik, hogy a bajor király.cikk szerzője ellen. A budapesti bün- 
állapotw váltoaztlan. Betegsége nem tetötörvényszék dr. Nagy Béla tanács
ad okot aggodalomra. (MTI.) |®lnök vezetésével ma tárgyalja ezt az

— A Magyarországi Túrán szövetség ugyct t .
első propaganda-estélye. A Magyaror- 1 — Bénitz Forono gyásza. Id. Bónita
szúgi Turáni,?x5vétség hétfőn este 6 őrá- Ferenc Fehértemplom (Temesmegye) 
kor tartja a MOVE Podmaniczky-utca 45. menekült Keszőhidegkuton 84 trtcs korí- 
-számu helyiségében első propaganda- **“’* *" *'u“~ Dx“’*'
háziestjét. Az estélyen Liska Béla a Túrán 
törekvésekről tart előadást.

— A Magyar Orvosok Nemzeti Egye
sülete folyó hó 20-íkán esti félhét óra
kor tartja rendkívüli közgyűlését a má
sodik számú (Kuzmik-féle! sebészeti kli
nika tantermében VIII, Baroas-utci 23— 
25.

— A Magyar-Olasz Bank sikka6ztója. 
Megírtuk, hogy Gyenesei Gíiibor a Ma- 
gyar-OJosz Bank kúrára 262.000 koronás 
sikkasztást követett el és a miskolci Köz-

utcai vendéglőből kimenet életveszé
lyesen megfenyegette őket. Rövid szó
váltás után, hogy minden további in
cidenst kikerüljenek, bérkocsit vettek 
és a Népszinház-utca irányába elhaj
tatlak. A Népszinház-utca és Aggteleki
utca sarkán támadóik utolérték őket 
és ki akarták huzni a kicsiből, mire 
Méret Hugó és Szigcthy Lajos önvé
delemből a nagy izgatottságban hir
telen előkapták revolvereiket és a tá
madók felé lőttek. így történt aztán, 
hogv a sötében Mérei Hugó revolver
golyója véletlenül Kovács István bér
kocsissegédet halálosan megsebesí
tette.

Ezzel szemben a szemtanuk vallo
mása szerint Méreiék már a Conti- 
utcában teljesen lerészegedett állapot
ban voltak, egész fellépésük és visel
kedésük fenyegető jellegű volt az ösz- 
szegyült emberekkel szemben, sőt még 
mikor a bérkocsiba beültek, hátra
fordulva többször megfenyegették az 
utánuk jövő embereket. A merénylet 
jzinhelyén egy-két szó felhangzása 
után azonnal előrántották revolverei
ket anélkül, hogy erre szükség lett 
volna.

A terhelő vallomások alapján Mérei 
Hugó fakereskedői és Szigethy Lajos 
hivatalnokot letartóztatták, Ziar József 
renészt pedig, akinek a revolveres tá
madásban szerepe nem volt, szabadon 
bocsájtotta a rendőrség.

ván megholt Az elhunytban Bónitz Fe
renc uy. sajtófőnök, a Nemzeti Újság fő
szerkesztője édesatyját gyászolja.

— Bonyolult lakáscsere. Szegő László 
budapesti lakos a kommün alatt kényte
len volt feladni lakását és a Vadász-ut
cában lakó Grünbaum nevű rokonához 
költözött, ahol a hat tagból álló család 
egy szobában volt összezsúfolva. Nagy 
nehezen sikerült Szegőnek megállapodni 
fíack Dávid Vilmos ©sászár-uti házfelügye
lővel abban, hogy ennek az I. emeleten 

________________ w , lévő egyszobás lakását 
alkalma zert lak Beszerzési csoportja sérel- maradhat a házmesternek 
móré pedig 750.000 koronás sikkasztást.}.is>^‘eg leánya átmegy 
A rendőrség annak idején letartóztatta' Grünbaum-féle lakásba, 
és fogságát Medvés-Medico István rizs- " ’'■*-* j—
gálóbiró is fenntartotta. €_,____ 2
szabadlábra helyezése érdekében 
lyamodást jelentett be a vádlanácshoz,. 
amely azonban dr. Janovich Tibor bíró I 
előadása után továbbá fogvatartáaúi ren
delte el. I

— A Szentszék a bikaviadalok ellen.[ 
A íouloni Állatvédő Egyesület snegke-j 
resté a Szentszéket, hogy erkölcsi sú
lyával lépjen föl a hik a viada lok ellen.} 
Gasparri bíboros államtitkár most le
vélben válaszolt a megkeresésre s ki
fejezte, hogy « Szentszék szívből kí
vánjál az akció sikerét, hrsz.cn már ré
gen állást foglalt e kérdésben és V. 
Piüs bullája az állatviadalokat kifeje
zetten elítéli.

— Betiltották a Kronstaedter Zel- 
tangót. Bukarestből jelentik, hogy a: 
Kronstadter Zeitung cimü brassói la
pot egy hónapra! beszüntették. A Mp 
megrendszabáiyozásának oka az, hogy 
bírálta Q lialóágok törvényes intézke
déseit és felhívta! » német lakosságot, 
hogy álljon ellen a román hatóságuk
nak. sőt szükség esetén mutassa meg a 
német ököl erejét. A betiltás ügyében 
hivatalos közlemény jelent meg. amely

■ iMugsuIyozza, hogy a kormány nem 
tűrhet ilyen lázitó felhívásokat (MTI.)

— A nuncius Veszprémben. Vesz- 
pufimból jelentik, hogy Sdhioppa Lő
rinc pápai nuncius ma délelőtt a 
püspöki székesegyházban ünnepélyes 
nagymisét pontiíikált. A ceremo- 
niúrhisi tisztséget dr. Kada István pá
pai prelátus, székesegyházi kanonok, 
látta el, a szent beszédet pedig Bécsy 
Márton apúlkanonak, városi plébános 
mondotta. Délelőtt 11-kor a hatóságok, 
hiavtalok, társadalmi körök és egye
sületek tisztelegtek a pápa követettél. 
Délben diszebéd volt, amelyre a társa
dalom előkelőségei kaptáik meghívót. 
Délután az angolkisasszonyok inté
zetében műsoros ünnepélyt rendezlek 
a növendékek a nuncius tiszteletére. 
Este a Legénycgyleti. Dalárda és a fő
gimnázium ad szerenádot. A nuncius 
ina Székesfehérvárra utazik.

— Glattfelder püspök huszonötévcs

w oívmi VM»- P^d’S a házban lévő és c.._. 
Gyenesei Gábor bérelt kislakásban maradnak.
‘ ‘ " fetfo- lakáscserével készen voltak, közbelépett a 

Lakáshivatal é® a lakáscserét nem en’ge- 
d&lyerte. Indokolásában kimondotta, hogy 
főbérletet albérlettel nem lehet felcse
rélni. A Vilmos császfir-titi I. emeleti 
Back-féle lakást pedig elrckvlrálla egy Si
mon nevű igénylő Javára. Símen köteles 
a két Back-fiu számára valahol szükség
lakást teremteni, a családnak tüdőbeteg 
leánya pedig a földszintes kis szobába 
költözködni, bár a kerület tisztiorvosa ki
mondotta, hogy ez a földszintes lakás, 
helyesebben kamrahelyiség annyira egész
ségtelen, hogy az abban való lakást meg 
is tiltotta.
- A Keresztény Iparosok Országce UUíI UIC1/,VICI</ --------- -

Szövetségének zászlószentelésl ünnepélye. leM A.ÍPtft,H engedélyeket kapni. 
A Keresztény Ipnrosgk Országos Szivet- rcs2tc’.ések ..................
sége ma délelőtt tartotta meg zószlószen- 
telési ünnepélyét, amelyet a lipótvárosi 
Szent István Bazilikábau mondott szent 
mise előzött meg. A szent misét Kovács 
Kálmán apálplébánoa celebrálta nagy se
gédlettel, aki a rajtán rövid szent beszédet 
mondott, majd megáldotta éj, megszen
telte a zászlót s beverte az első szöget. 
Utánna néhány szZ> kíséretében a kor
mányzót képviselő IIegveshakni minisz
ter, majd sorban a többi előkelőségek 
verték be szegeiket. A szertartás után a 
hatalmas tömeg négyes sorokban vonult 
a Vigadó épületébe, ahol az avató ünne- 
pólvt tartották meg..

— Rablótámadás agy tehnrvonat el
len. Szabadkáról .ieicn'-k hogy r»,ütör- 
tökön este a Zombor felé haladó teher- 

.......__ vonalot Sebcsi-'s-pusztán ki akn<Mk ra-
abesültek és tizennyolcán eltün- l olni, a vonatkísérőknek azonban sikerült 

nagy gvászpompávai « rablókat elüzniök. Ugyancsak meghiú
sították egy liszttel megrakott tehervonat 

uria.HS7.ony ön- kirablását Í3. (AÍTI.)
7 órakor az| 

______ _ ház harmadik 
emeletéről egy urlasan öltözött 22—2A 
éves asszony leugrott és meghalt, 
írást, melyből személyazonossága meg 
állapítható leurfe, nem találtaik nála.

— S. Bokor Malvin Írónő november
20-ikún este a Zeneakadémia nagyterűié ;

I 
I

— uiattieiuer puspoK nuszuumcvca -
lubllemna. E h«,n lesz. huszonötödik - Hosyyoaeyolc áldozata van a Ru- 

Cvlntficlder (SenLerŐd felrobbanásának. Bukarestből 
... rí™™! jelentik, hog? a Rudcni-cröd felrobbanása

puspovu . P | következtében tizenöten mghaltak, tizen- 
.öten me; obesültek és tizennyolcán el*J!“hívei, 

lelki lek. A halottakat 
temették el. (MTI.)

— Egy Ismeretlen 
gyilkossága. Ma este 
Eölvös-tér 2. szánni

évfonJulója annak, hogy 
Gyula dr. csanádi . ’ . 
szentelték. Csauádegy aázmegyoi 
likiknek Glattfelder dr. tíz éve 
pásztoruk, ez alkalommal hálaadó klen- 
tiszteletiéi ünnepük a püspök pappá 
szentelésének negyedszázados forduló
ját. (MTI.)

— A Honvédelmi párt alakuló gyű lése, 
k Honvédelmi párt vasárnap délelőtt tar
totta alakuló gyűlését az Újvárosháza 
közgyűlési termében. Király Aladár is
mertette a párt programúnjúL Felvetődik 
a kérdés — mondotta - vájjon van-e 
szükség egy uj pártalakntásra? Nem 
nyujl-e alkalmat egy újabb alakulás a 
lúrsedalmi gyűlölködés terjesztésére? Nem 
látunk sehol oly koncepciót, mely a tár
sadalmi rékfeliét kiirtani képes volna. 
Meg vagyok győződte, hogy minden baj- 
”;|k, minden nyomorúságnak kulforrasa 
l‘•onka Magyarország,■ minden társadalmi 
■''íillésne.k, minden keservnek MagyaroT- 
s •’ csoTiküsága az oka. Programiunk: 
k’-. .ni akarunk az ország területi inleg- 
’ilásáérl. .............’ -!-
íunely megtagad mindenféle s:élsőséges 
okidig-, faj- vagy felekezeti 
'■z'’rt az Vj iHjuio^ ams »••>»» j......  ■ vi •• . ...................— ----
' '- ■1" cl veszi mn<n mellé munkatársul ' kére. A nnays-ániu jelenlévők sz fi
' 1 a liczafn* .’sjdősógot, amely nvilt ség befejezte lilán a Srabadság-tércr 

-1. erős nemzeti érn's’el köz- „Dé4.s’obor1'O7“ wJiullik • • a r-/ 
n Magyarország feltámadásáért. Huogkosaoruzlák.

20-ikún c«!e a zeneakadémia nav/icruie-, — « isnvia vrvn'uja, a waK-wn 
ben önálló irodalmi Mlélyl tart, nmel«» ! »’■ bkot. di«!ermében „ ev. agyelemi 
Artlcr Adel'na é» Palló Tmro, ar Opernliúz >'> Miikoni hallnalók vasárnap tartották 
tagjai is ktaOTiiikódnek. • második banflu estélyüket. A műsor

— A „Délvidéki Otthon" ünnanséee. inmden egyes .rima, a szereplőkkel .... — . ■_ Mvrai.ll m.'ir ,r.ll>nll*!l esLrvrf nrofnltA „Délvidéki Otthon'* ma délelőtt tar
totta az elnökség rendezése mellett Pest- 
Pilis-Solt-Khkun vármegye s’ékhózának 
dísztermében ünnopségél. Temcsvórnak a 
tőrök járom alól vuló felszabadulásának 

. ..na(U>IA ___ emlékére. Az ünnepség az irredenta imu
I. Ezen nyugszik a párt létalapja, elmondó sóval kezdődött, maid az ünnep

szónoka előadásban mutatott rá Tcmev
,u/- ,v.~......... politikát. várnak a török járom alól való felszaba

dj iionfó'r’alás nagy munkáját;»n '(Másának történelmi nevezetességű amié- 
. J .?. i ..1 ! . . . _____ ..__  i-t. ... át

<’-’í ki'

ügyhöz címen egy cikk jelent meg Az 
Újságban, amely a korában elhalt Lu- 
katsevKs íny szerepét aposztrofálta. 
A cikk szerint LukÁtsevits Iily mint 
kispesti szininövendék a sziniiskola I

Fehértemplom (Temesmegye)

átveszi, de ott 
két fia továbbra 
a Vadász-utcai 
a házmesterék 
eddig is általuk 

". Amikor n

— ükrajnai parasztok lázadása a
szovjeturalom ellen. Bukr restből je
lentik, hogy a Dimineaca értesülése ___ ______ __  ,_____ _
szerint az ukrajnai parasztok fellázad- engedélyből persze nem leit 
lak a szovjet uralom ellen. l>gy vörös Tornai Miklós föszolgabin 
ezred átpártolt az ellenforradahnárok- 
hoz. (MTI.)

— Az iskola Urániája, A Deák-téri |

I temi hallgatót siocnoru «or«át vázolta és 
1 egy bon felkérte a nagyszáma és díszx-s 
| közönséget azoknak támogatására. Aa 
1 estély a „Hiszek egy . . ájtatos imád

kozásával fejeződött be.
— Egy osztrák rxredfeR elfogatásu. 

Becsből táviratozzék a Magy. Távirati 
Irodának: A Reichspost tudósítást kö
zöl Holy osztrák ezredes elfogatás;i- 

jról ,akit Zillingsdorf mellett a hatón 
ron sétaközben a katonák, mint ké- 

I met letartóztattak. Ennek a vádnak 
Imegokolására felhozzák, hogy Holy 
egy védőrségi csapat osztrák parancs
nokával állítólag magyarul beszélt. 
Azokat a tiszteket, akik az elfogott ez-, 
redest védelmükbe vették, lázadó véd- 
örök megtámadták, akik a tiszteket 
különféle fenyegetésekkel arra kény* 
szeritették, hogy az ezredest ismét ke
zükre adják. Holy ezredest a katonák 
véresre verték. A tisztek igyekeztek a 
legénységet lecsillapítani, mire a ka-, 
tonák ismét támadóan léplek fel fel-, 
jebbvalóik ellen. Az egyik katonát va-< 

llóságos örjöngési roham fogta el és a 
tisztekre akart rontani. Valamennyi 
liszt a hadseregből való azonnali eh 
bocsátását kérte. Ehhez az esethez, 
mondja a Reichspost, nem kell kom* 
mentár.

— A veszedelmes rendőrkutya.
Szüllő-utca 3. számú házban az egyifi 
földszinti ablakon egy rendörkutyil 

I beugrott Gosztics Lajos igazgató la« 
I kásába és a 7 éves Sárikát és az -1 
éves Tibort megharapta. Mindkettőjük} 

I állapota súlyos.
I — A Magyar Királyi Folyan- és Ten
gerhajózási Rt. ijjawtósátja közhírré 
teszi, hogy a Budapest—dömösi hajó jára
tokat n rendkívüli kis vízállás tartamára 
a folyó évi oktőbar 15-iki felfelé nxmelfei 
mcgKzüntcti. Amint azonban a vizviszo- 

I nyok a Járatok fenlartását vnlamiképfen 
megengedik, azokat azonnal újból meg
indítják.

Főszolgabíró
1 a vádlottak padján

Kiviteli engedélyek megszerzésére 
vállalkozott

'A Hétfői Napló tudósitójátől. ■-«
A múlt dv elején az egész fővárosban 

sultoglák, hogy a pénzügyminisztérium* 
bán megfelelő pénzáldozatokkal könnyen 
................. , ■. E hl- 

miatt a pénzügyminiszter je
lentést is tett a rendőrfőkapitányságnál 

■ és kérte, hogy a legerélycscbb nyomozást 
l indítsák meg ez igyben, állapítsák meg, 
, van-e a híresztelések mögött visszaélés, 
I vagy pedig kóbor pletyka az egész.

A rendőrségen arról értesültek, hogy 
dr. Tárnál Miklós nyugalmazott főszolga
bíró érdeklődik kiviteli engedélyek meg
szerzése dolgában. Possert János delek- 
Ihfelügyelő és egy pénzügyminisztérium
heti scgédhivatali igazgató összeköttetési 
kerestek dr. Tárnái főbíróval és úgy sze
repeltek előtte, mint akiknek egy vaggon 
gyapju szállítására kiviteli engedélyre 

I volna szükségük. Dr. Tornai Miklós tár
gyalásba bocsátkozott velük és ennek ;ie 
Jelt n folyománya, hogy a detektív 30.000 
koronát helyeselt letétbe • jutalomdljul 
arra az cselre, ha a kiviteti engedélyt 
csakugyan megszerzi.

Egyúttal azonlmn felfelenitst is teltek 
.dr. Tárnál kfiklós ellen azért, mert az 
otőlliik állítólag azt a kijelentést tette, 
hogy a: összegből 15.000 koronát a pénz
ügyminisztérium egyik tisztviselőjének ju* 
talrnazására kell foriHtania. A szállítási 

semmi és dr. 
ró ellen u pénz

ügyminiszter felhatalmazására hivatalból 
üldözendő rdcalmoráa vétsége miatt eljá
rást inditollak.

Dr. Tornai Miklós Ügyet ma tárgyalja 
a budapesti kir. bünfetőtőrvényszék.

engedélyre

I

: KIS MOMÉOia :

AtelóadiU kezdetet! órakor. Vasárnap két dfiadils

együtt, megérdemelt sikert .aratott, 
chzést keltett Pocii Károlynnk. 
főrendezőjének beszéde, inelvben

^tíSMMX'lOiiikí ís íimíi Ur. 3'2,<■ I----- I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 Z. . . • ■. -
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Labdarúgás 
a bajnokságért 

liofrány ax MTK-BTC mér
kőzésen — Ax UTE és a VII. 
kerület meglepetésen győzelme

MTK—BTC 4:2 (0:0). A vasárnap
egyik legizgalmasabb mérkő oése volt, 
amdy u végén botrányba fulladt. A játék 
bofejezése után egy fanatikus BTC-néző 
nem volt megelégedve Spanring István 
bíráskodáséval és ernyőjével rátámadt. 
Az MTK-jáiékosok védelme alatt ment a 
bíró öltözőjébe és n támadót Orth György 
lefogta és az insi>ckciós rendőrtiszt-vise
lőnek adták át

A mérkőzés egy ébként végig bővelke
dett irgalmakban, amennyiben az első 
félidő változatos játékká] tett cl és egyik 
csapat sem tudott gólt elérni. A BTC 
szerezte meg Pócz révén a második fél
időben a vezető gólt, amely után a játék 
rendkívül erős iramban folytatódott. 
Orth szerezte meg a kiegyenlítő góH, 
majd a vezetőt sis az MTK rúgta és 
Sch/osser érdeme volt a harmadik gól. 
Ezután imiét Pócz érdeme volt a máso
dik BTC-góL Néhány perccel később 
Braunt közvetlen kapu előtt elgáncsolták 
és a bíró tizenegyes büntető-rúgást ítélt a 
BTC ellen. A játékosok nem akarták el
fogadni a bíró Ítélkezését és levonultak 
n pályáról és csak hosszas tárgyalás és 
rábeszélés után mentek vissza a játék
térre. A tizenegyesből Orth védheletlcn 
gólt rúgott, majd a játék befejezése után 
történt a botrány. A győztes csapat leg
jobb játékosa Kertész //„ Orth ín Braun 
volt, mig Kropacsek a két gól közül 
Bgyot védhetett volna.

UTE—Törekvés 5:0 (2:0). Végre tanéi 
Igazi formáját játszotta ki az újpesti csa
pat és meglopeté.werficn nagy gyözehnét 
enne kköszön hette. A csatársor nagyszerű 
összjálókkal dolgozott éj a gólokat Vrlboj 
Szidon, SchafTcr rúgták. A Törekvés igen 
gyengén szerepelt.

FTC—TTC 4:1 (2:1). A ferencvárosi 
agyiilles vasárnap tartalékot csapattal állt 
ki és igy is könnyen győzött a terézvá
rosiakkal szemben, akiknek különösen * 
Médelme játszott gyatrán.

111. kér TVE—Vívó ‘AC 2:0 (2:0), Nagy 
Fölényben volt n játék első negyedórájá
ban a Vivők csapata, amely több kapa
fát h ért el, gólt n7on*lwn nem sikerült 
rugniok. Ezután néiiánysuror a III. kerü
let támadott és két rosszul védett labda 
M VÁC hálójába kerül. Szünet után is n 
VÁC fölénybon voii, de gólt nem tudtuk 
íugni a csatárok crélyteleDsége folytán.

VH. kér. SC—MAC 1:0 (1:0). Rendkívül 
Hrtékes győzelmet aratott a VII kerület 
rsajMrta a MAC fölött, amelyet igen «mőp 
(álék után reálisan legyőzött. Az egész 
Csapat igen szép összjálékot produkált

.TT Foolball Club—Vjest~Rákoxp(dotai 
ItleHkai Club 1:1) (1:0).

Műegyetemi Atlétikai Foolball CM>^~. 
Nemzeti Sport Club 3:0 (2:0).

Budapesti Egyetemi 'Atlétikái Club— 
Budapesti Sport-Egylet 5:0 (2:0).

Zuglói Atlétikai Club-— Újpesti Tőrek- 
pts Sport-Egylet 0:0.

Óbudai Torna-Egylet—Budapesti. 'Atlé
tikai Klub 2:2 (0:0).

Kereskedelmi Alkalmazónak Országos 
Egyesülete -Erzsébetfalvai Törekvés 2:1 
(2:0).

Bakos palotai Torna diib—Erzsébedal- 
Val Torna Club 2:1 (2:0).

Ma állítják faszo n válogatott Ha
jtatot. \ niacyar válogatott o^apatoí, 
••melv árnai) Közép-NémckoFsaúg re- 
inezmlaiH együttesével mérkőzik, ma 
rstc állít.ia össze Kiss Gyula szövetségi 
kapitány a Magyar Lnbdnrugó Szövetség 
liclyiségéhtm. Ez lesz az első magyar vá- 
beirtott csapat, amelyet a szövetségi ka
pitány válogató-bizottság nélkül, örttMóan 
heves ki.

Obcanka nyerte 
a Lovaregyleti-dijat

A magyar l.ovuiegykt a mai nappal 
ffs-ir jvzte idei versonyf-zexonját. A 
finálé némikóp ehvtbilclt nzokimk u 
színfoltoknak erősségén, amelyek az. 
irreális eredmények folytán verseny- 
üzojiiünkel n lejtőn való zulumás szo
morú sorsára juttatták. A befejező 
amp fő verseny?; a Lovaregylcti dijai a 
legjobb ló, Übcanka lépésijén nyerte 
meg Valinál.- és Mamlat: ellen s ezzel 
:• formával egészen külön álló érlékre ! 
emelkedett bTivérnnyadunkban. A hl- 
tes vvrs« nv s n z utolsó nap kedvéért az

alagi tribünök zsúfolásig megteltek s 
az udvari páholyból családja társasá
giban Horthr Mikiás kormányzó is 
végignézte a nap versenyei!. A részle
tes eredmény:

I. Kétévesek eladó handicapja. 1. Ki- 
i rálynöm (3) (Schéjbnl). 2. Fakir II. (6). 
i 3 Vera 111. (8j. Futottak még: Persze (6),

Donna Magda (12), Sokoró (8), Pofa (6), 
I Deníkin (12), Eredőn (12), Bevuc (16). 
J Delmartino (12), Babuczi (6), Ki'zi (20), 
i Bitorló (25). Tót.: 20:74; 20:32, 20:50,
j 20.42.

II. Handicap. 1. Shogun (3) (Szó kólái. 
2. Oltóbb '6). 3. Black Gitt H. (6). Futót 
tak még: Balrőrs (0), Zs.cndicze (4), 
Morny (6), Lrania (2J$), Móka (8), Rn- 
cker (5). Róz.4 II. te,). Tol.: 20:42, 20:70, 
20:52.

III. Lovciregylett díj. 1. Obcanka' (pari) 
(Pretzncr). 2. Vatinius (2). Futottak még: 
Mamlasz (2y»), Aurelianus (16). Tót.: 
20:32; 20:30, 20:92.

IV. Kétévesek versenye, 1. Laczí bácsi 
(1%). 2. Áfonya 12). 3. Nur fúr Dich 
(pari). Futottak még- Babonás (10), Pan
nikám (Ő). Tót.: 20:62; 20:34, 20:12, 2Q:42.

V. Kétévesek handicapja. 1. Myosotis 
(4) (Nagy G.). 2. Elvtársnő (.'•). 3. Pega
zus (4). Futottak még: A prés (4), Wild- 
gráf II. (2), Nafa (5), Starost (16), Hárfa 
(12), Anyukám (10), Mesebeli .(25). Tol.: 
20:84; 20:34, 20:38, 20:44.

VI. Welter-handicap, ]. Havarie (2%) 
(Pretener). 2. Pintyőke (2). 3. Színésznő 
(3). Futottak mégc Napkelet (6i, Ursus 
(10). Carl\le (16), Viselius (4), Fecske
lánya (8). Tót.: 20:62; 20:21. 20:24, 20:24.

Színház és fllmujtíonsiigök
• A Hazatérés és a Falu rossza vál

takozik a Vígszínház e heti műsorain is. 
Vasárnap délután a Piros bagyelláris ke
rül színre. Szombaton népszerű délutáni 
előadásul rendkívül mérsékelt helyárakkal 
a Hattyút játsszák.

• A Magyar Színház e heti eseményé
ből : a „Színházból11 már a vógeő pró
bák folynak, a szenzációs sikerűnek ígér
kező bemutatóig „A császár anyját1* és n 
,,FakirtM játsszák felváltva.

• A hollandi menyecske bemutatója. 
Pénteken mutatja be a Király-színház 
Káhnán Imre „A1 hollandi menyecske" 
(imíi operettjét, melyet Bécsben és Lon
donban többszázszor játszottak s mely 
óvek óta a legnagyobb operetIsikerek 
egyike volt. A rendkívül mulatságos és 
fordulatos szövegkönyvei Leó Stcm és 
Jenbach írták, magj-arra Kulinyi Ernő 
fordítotla. A kitűnő librettó böségos al-' 
kaimat nyújt Káhnán Imrének szebbnel- 
szeb'b fcziwnok elhelyezésére valamint ha
fal mus finálék felépítésére. A darabhoz 
•*— melyet Stoll Károlv főrendező és 
Vincze Zsigmond karnagy tanítottak be 
— Márkus Jyászló tervezett fényes uj dísz
leteket. !A darab főszerepeit Péchy Erzsi, 
Somogyi Nusi, Nádor, Latabúr. Boro&s, 
Gyöngyi és Hajnal jál&szúk. Külön érde» 
kesBÓgc az előadásnak, hogy egyik vezető 
sziGrepében Dénes Oszkár, a szinliáz uj 
tagja mutatkozik Ix; a közönségnek. Az 
előforduló táncokat dr. Erdélyi Géza ta
nította he.

• Fedák Sári a János vitézban. A ma
gyar színpad legdindalmnsahb sikere, a 
Jáuós vitéz e héten háromszor szerepel 
a Király-szinüiáz játókrendjén, mind- 
aumyíszctf Fedák Sárival a címszerepben, 
akinek ez művészpályáján Jegnngyobb 
sikere. Ma, szerdán lövő •"asárnap Jé'- 
után. A szerdai előadás egyúttal 600-ik I 
előadása a darabnak, mellyel olyan állo
máshoz írt. amilyet magyar darab még 
sohasem írt meg. A jövő vasárnap dél
utáni János vitéz is rendes esti hclvárak 
mellett kerül színre. Kotld-en és csütörtö
kön Lehár rendki\űli sikerű Kék mazau- 
jét ismétlik.

tJ A reichstadti herceg tomboló sikoic 
a következő hét öt estéjét foglalja le a 
Városi Sxinluizban. Kedden, szerdái), pén
teken, szombaton és vasárnap este is- 
mvtirk meg a bájos zenéjú, regényes 
operetted h bemutató kitűnő szoreposztú- 
sában, melynek föeröeségei fíilhr Irén. 
Tisza Karola. Bosnyák Jolán, Sziklay, » 
kél vendégművész Hajdú ■ - Bihari. 
Horli, Pázmán «•, Cűbor Ernő. Hétfőn a 
7 fnbadutban mutatkozik be Mnurica sze
repében l.asrlő (n'-za dr. is Osucéna sze
repében Misncr Margit. Csütörtökön ( ar-
men megy Mútlo Rózsi vendégfelléplevel 
(’s Micaclu szerepéber., Aquiia 'Adler 
Adelrnúval. Vasárnap délután a R’ofJuj- 
dh'k van műsoron. Jövő hétfőn lesz 
lTAIbert Hegyek alján című népszc ü 
operájának ehö cUúid:ba n Városi Sri’j- 
liá/luvu.

| • A Góth-pár első fellépte. Góth Sán
dor és (iólhné Kertész Ella, a Renais- 

I‘.ancc-.-zinház iihi■rtris művészei, az uj 
| szezonban pénlekon lépnek elősuör n kö- 
I zönség elé, még pedig méltó művészi fel- 
; adatban. Hataille ' Henri Gyengédség című 
Inj müvének Ivét főszerepét fogják ját- 

■zani: Góth Bnrnacot, az öregedő 'híres 
irót, Kert Ella pedig Margueri'ie-et, a 
liircs száné.-..41'ít. Góth ezenfelül fordította 
és rendezi is a darabot. A pénteki bemu
tatóra s a következő első előadásokra 
már csak néhány jegyet lehet kapni az 
elővételi pénztárnál és a Bárd-jegyirodák- 
ban. A bemutatóig A kék egér és a Faun 
a sz.imház két nagy sikere váltakozik a 
n’iüscrofl.

** Uj Barrie-darab. James Bairrie, a 
modern angol irók legnagyobbjainak 
egyike, az „Egyenlőség'* szerzője ismét 
szóhoz jut a budapesti színpadokon. Ez
úttal az, Andrássy-uli Színház e hó végén 
bemutatandó uj műsorában kerül színre 
egy rendkívül érdekes három képes szín
müve Relle Pál fordításában. A bemuta
tóig minden este a nagysikerű szeptem
ber-októberi műsor darabjait és magán
számait játsszák.

* A templomi csend, mely a Kamara- 
Moagó zsúfolt nézőterén uralkodik, 
minden tapsnál me.grázóbban fejezi ki 
a közönség mély inc-«hatoti«ágát. mialatt 
az Alom mesteri képei pereglek le 
előtte. A piros bugyelláris, Mattya- 
sovszky Ilona és Mcdgya«zay Jenővel n 
betétrészekben, szintén a várt nagy si
kert araija. Előadások J^5, •/«7 és 9. 
Jegyek elővételben.

* Az ezerarcú ember Vl-ik része. Ma 
délután a Farsangi detekliv cigiméi az 
Ezerarcú ember VI. része kerül színre a 
Renais’sance-moz.ihan. Ez a befejező rész 
az. eddigi ölöt is felülmúlja kedvességben 
és a cselekmény mulatságos izgalmassá- 
gábai). Harry Líedtko bravúrjai ebből a 
filmből sem hiányoznak. Az előadások 
%ű és y2l órakor kezdődnek.

• Az Eskü-téri Helikon ünnepélyes 
megnyitása e hónap 21-én. pénteken 
délután 6 órakor lesz a társadalom elő
kelőségeinek részvételével. Másnap, 
szombaton, a nagyközönség számára is 
megnyílik a színház, amikor is az elő
adások 5, 7 és 9 órákor kezdődnek. Va
sárnap négy előadás lesz.

* Mozgókép-Otthon. Mary Pickford 
példátlan művészettel megjátszott kettős 
szerepével a „Stella Maris" (5 felv.) 
cxmíi nagy amerikai újdonságban meghó
dította a közönséget. Az „Észak fia" (2 
felv.) izgalmas jeleneteivel és a „Tánc
királynő" kacagtató amerikai burleszk és 
a gazdag tartalmú Világesemények köz
tetszést arattak. (5, 7, 9.)

« 500.000 dollár ™ 300.000.000 koro
na: ennyibe került n „Stambuli szűz" 
cimü amerikai film. — Priscilla Doan, 
Amerika híres starja játssza benne a fö- 
szerépeL A „Stambuli szűz" bemutatóihoz 
Iséfszáhira állt a közönség jegyért — 
Amerikában.

• Uj csodák, uj bűnök. Aa okkult 
unsz téri úrnőkről, a spiritizmus furcsasá
gairól, a hipnotizmusról és a pesli szug- 
gerúló őrületről, továbbá n grafológia le
leplezéseiről tart előadást Tábori Korúéi 
az Urániában vasárnap, októb?r 23-án 
délelőtt féltizenegy ómkor.

• Az „Ezersziget4‘ kalóza. A« Uránia 
pompás amerikai fihn}ét zsúfolt házak nó- 
z-Uí v<Jig. Abból a derűs, bájos képekből 
való ez a film, amely feTüdííi az embert 
és gyönyörködtet. A híres Háruld Lock- 
mond, a losingolcsi strand ünnepelt férfi- 
starja, ismét olyan hálás szerepben lát
ható, mint a Mister 41 és a Csavargó 
ciniii filmekben. Az ..Ezersziget kalóza" 
lannészctesen nem valami tengeri .rabüó- 
vezér, hanem a new-vorki „felső tizezer1' 
milliomos 1ársas<ig tagja. Az Vránia e ki- 
tűnő filmje mellett egy brilliáns francia 
vígjátékot és az uj Pajhé-reidlt foglalja 
a műsorába. Az előadások teljes kétórá
sak és 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.

KÖZGAZDASÁG

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei magűnforgaloin már 

szombaton kissé élenkebb érdeklődést 
mulatott vríckpapirok iránt és noíra 
kötés kevés löfénl. az irányzat szi
lárd. Pénz volt íjalgóra, Rimára 2000 
ét több vaotpari részvényre. Orszáx'os 
fa 1386 -1430, Lidiiig 885—95. Egye
sült fa (133—60 köttetett. Dollár CÖ1-

osztrák 27’4-ig emelkedett.
•Márka 463—65. lengyel márka 19—20

< s cseh korotia 717—21 yolt*

Árutőzsde
A búza ára ma 1780 — 1800 kor»M 

10 kaként állomáson, Rozs 13751- 
Zab 14S0 K- 'íalMriru:r.ll:;r,lf, 
1600—1680 K. Sörúrpa 170Ó-—Isoq jj 
minőség szerint.

— Cunniugham ezredest megránt I 
mázták. Becsből táviratozzak: A Wie' I 
ncr Polizeikorresrohdenz jelenti; I 
jány bécsi lap tudósítást közöl CUn. I 
ningham ezredes angol katonai attasé 
valutaspekulációiról. Az angol követ 
felkérte az osztrák hatóságokat, hwy 
nevezzék meg e hírek szerzőjét, am». 
Ivek minden alapot nélkülöznek 
(MTI.)

A Fabank Rész vény tár saság igazgató, 
sága a f. hó 11-én megtartott rendkívüli 
közgyűlésnek bejelentette, hogy az 1921 
március 11-iki közgyűlés felhatalmazás 
alapján* eddig még ki nem bocsátott rési, 
vények Iirau&z és Bc.ttcllu?im-c6g utján 
elhelyezett nyertek és igy az intézet alap- 
tőkéjének 60 millióról &0 millió koronán 
való felemelése teljes sikerrel befejezte- 
tett. Bejelentette továbbá az igazgatóság 
hogy az intézet további fejlődésének ér
dekében az Amgol-Mugyar Bankkal szó- 
rosabh kapcsolatba lépett és ennek folvo- 
mányakópen a közgyűlés az Angol-Ma- 
gyár Bank ügyvivő-igazgatóját, Kálmán 
Henriket az igazgatóságba, aligazgatóján 
Déri Vilmost pedig a felügyelő-bizottságba 
beválasztotta.

A Neuschlos-s-Lícktig Repülőgépgyár 
és Faipar Rt. tervbeveíto üzemeinek ui 
gyártási ágakkal való kibővítését és rz 
okból f. hó 10-iki rendkívüli közgyűlésé
ben az alaptőkének 57.500.000 koronáról 
85,000.000 koronára való felemelését lm* 
tározta el. A régi részvényesek .3:1 arány
ban gyakorolhatják elővételi jogukat, di- 
rabonként 638 korona lefizetése md’eli, 
amely összegből "8 korona költségek, il
letékek és kamat fejében fizetendő. Ar 
elővételi jog f. hó 1-Létől 22-ig gyakorol
ható a Magyar-Olasz Bank r.-t. fcpénzfí- 
ráníil.

A Vármegyei Mezőgazdasági és Ipar, 
fejleaxtő Rt. az alaptőkének 60.000 da
rab 400 korona névértékű részvény kibo
csátásával 30 millióra való fölemciéd 
határozta cl. A régi részvényeseknek 1:2 
arányban 600 koronás áron elővételi jog 
biztosittatik, mely a Magyar Város- « 
Községfejlesztéri Rf.-rál (V., Zrinyi-u. 7.) 
október 17-ig gyakorolható.

Az Unió Bányászati és Ipari Rt. <4- 
lóber 5-én megtartott rendes közgyűlésén 
elhatározta, hogy az 1920. üzetévre rész
vényeseinek 10 százalékot, azaz darabon- 
kint 20 korona oazlalékot fizet. A társa
ság részvényeinek 1920. évre szóló első 
számú szelvényei folyó hó 6-tól kezdve 4 
Magj’ar-OJasz Bank Részvénytársaság &• 
tékpftpirpénztáránál (V., Nádor-utca ’-H- 
szám alatt) válthatók be-

A Pesti Tőzsde uj számának vezér
cikkét báró Szterényi József irta -Fdt- 
lösség és kibontakozás" címen. Fényé 
Miksa a lisztkivitelről írt cikket.
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