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Hivatalos Jelentés
IV. Káraid király magyarországi táljáról

A .Vaewar Távirati Iroda jelenti hi
vatalosan: A magyar 'kormány szom- 
Ibaton a reggeli óráikban tudomást 
szerzett arról, hogy IV. Károly 'király 
és Zita királyné pénteken Sopronba ér
kezett, olt az uralkodói jogok átvételét 
Droklamálta és Rakovszikv István el
nöklete alatt kormányt nevezett ki. 
Bethlen István gróf miniszterelnök a 
hír vétele után azonnal miniszter taná
csot hivott egybe, amely a külső és 
belső helyzet alapos megfontolása után 
egyhangúan arra az álláspontra jutott, 
hegy IV. Károly király az 1920. évi I. 
törvénycikk értelmében Magyardrszá- 
gon az uralkodói jogok gyakorlását ez 
idő szerint nem veheti át és az ország 
területét ezért, hacsak sulvos veszedel
meket nem akar felidézni, ismét el kell 
hagynia. A kormány elhatározásához 
Horthy Miklós kormányzó teljes mér
tékben hozzájárult, mire a kormány 
megtette a döntésének végrehajtásához 
szükséges, már ismert összes intézlkcdé- 
seket.

Amidőn a kormány a fenti határoza- 
Eatot meghozta, teljes figyelemmel volt 
arra a külpolitikai helyzetre is, amely 
IV. Károly visszatérése következtében 
elöállana és Magyarországot a végső 
pusztulásba döntené. A kormányt el
határozásában azóta csak megerősítet
ték azok a közlések, amelyeket úgy a 
hagyentente, mint a kisentente itteni 
követei a magyar kormány előtt meg
tettek. A magyar kormány nem mu
lasztotta el, hogy a helyzetről, amelyet 
az. említett lépések csak súlyosbítottak, 
Rakovszky Istvánt és az ő utján IV. 
Károly királyt is informálja. Beiben 
István gróf miniszterelnök távbeszélőn 
izemélyescu ismételten, részletesen vá
dolta Rakovszky István előtt a helyze
tet, rámutatván a végzetes következ
ményekre, melyeket a királynak Buda
pestre való bevonulása okvetlenül 
maga után vonna. Bethlen gróf c meg
beszélések rendjén legnagyobb sajná
latára kénytelen volt megállapítani, 
hogy Rakovszky István a helyzet józan 
mérlegelése elől tökéletesen elzárkózik 
i a miniszterelnök megfontolásra intő 
szavaira csupán fenyegetésekkel vála
szol, amelyek komoly figyelembevétel
re alig tarthatlak számot. 

E kísérletek meddő volta következ
tében a kormány szükségét látta an
nak, hogy egyenesen a királlyal ke
ressen érintkezést és iparkodjék őt a 
valódi helyzet felöl meggyőzni. Még. 
szombaton az esti órákban Vass Jó
zsef vallás- és közoktatásügyi minisz
tert arra kérte fel ezért a kormány, 
vigye személyesen a királyhoz Horthy 
Miklós kormányzó Írásbeli üzenetét. E 
levélben a kormányzó a király haza- | 
fiass,'igára apellálva, arra kérte őt, hogy i 
fl Bul pestre való bevonulás lenét' 
ejtse cl és a királyi hatalom átvételét 
r.c erőszakolja, meri ezzel végveszély- ' 
be döntené az országot. A kormányzó : 
mellékelte e levélhez az cnlente köve- , 
leinek aznap délelőtt átadott írásbeli1 
Jegyzékét és ismertette a kls-entente 
követeinek állásfoglalását is .amelyek t 
semmi kétséget nem hagytak fenn a 
tekintetben, mi vár Mjigy a rangra1

az esetben, ha a kormánynak nem si
kerül IV. Károly tervét meghiúsítani. 
E követ kroimíényekre való figyelemmel 
Horthy Miklós kormányzó teljes nyílt
sággal ljejelcntelle azt is, hogy a ki
rály szándékának megvalósításával 
szemben kénytelen a leghatározottab
ban állást foglalni s kérve-kérte őt, áll
jon el tervétől s ne ontson tesivérvért 
céltalan és felesleges módon. A kor
mányzó inkább arra kérte a királyt, 
jöjjön személyesen Budapestre vagy 
küldje ide cgy-két bizalmasát, akiknek 
a kormány a helyzet megítélése szem
pontjából tekintetbe iövö minden ada
tot rendelkezéséie fog bocsátani s aMk 
személyesen érintkezésbe lépve a kül
földi államok itteni követeivel, min
den kétséget kizáró módon meggyő
ződhetnek majd arról, hogy a ma
gyar kormány nem túlozza a vesze
delmeiket, hanem egyedül a nemzet 
érdekében teljes pártatlansággal jár 
el. A kormányzó ezzel a levéllel egye
nesen a királyhoz küldte megbízottját 
Vass kultuszminisztert. A király ta- 
nácsadói azonban sem a minisztert, 
sem a kíséretéiben volt alezredest nem 
engedték a király színe elé jutná. így 
kénytelen volt Vass József a rábízott 
levelet a király bizalmasának, Ra- 
kovszkvnak átadni. Érdemleges választ 
azonban Rakovszkylól semmiféle .te
kintetben sem kapott s kénytelen volt 
végül is dolga végezet lenül Budapestre 
visszatérni.

A Lehár ezredes ós Ostenburg őr
nagy parancsnoksága alatt álló lázadó 
csapatok ezenközben folytatták elő
nyomulásukat Budapest felé. A kor
mány először enyhébb eszközökkel 
próbálta az előrenyomulást meghiúsí
tani. A vasúti síneket Nagy Pál báró 
gyalogsági tábornok több ponton fel
szedette. Ostenburg elővédje azonban 
a síneket rendre helyrállitotta s igy 
történt, hogy az éj folyamán a lázadó 
csapatok lövédjé vasúton egészen 
Budaörs tájékáig juthatott előre. Ily 
körülmények között a kormánynak, 
amely minden békés eszközt kimerí
tett, nem maradt más választása, mint 
a támadásnak fegyveresen ellenállni s 
megakadályozni minden áron fővá
rosba való behatolásukat, amely eset
ben a nagy- és kisantaint államok ré
széről bejelentett megtorló rendszabá
lyok haladéktalanul életbcléptellettek 
volna.

A kormány a békés eszközök kime
rítése terén elment a lehető legvég- 
sőb határig s csak akikor szanta rá 
magát idegen kalandorok álfai félre
vezetett magyar véreivel szemben a 
fegyverhasználatra, amidőn azoknak 
a főváros közvetlen közelében történt 
támadó szándékú előrenyomulása más 
megoldást már nem tett lehetővé. A 
Budaörs közelében lefolyt sikerült el
lenállás u'án a kormány még egv kí
sérletet tett s a király kíséretében levő 
Hegedűs Pál altábornagyot felkérte 
arra, jöjjön személyesen Budapestre 
és győződjék meg itten a helyzetről. 
E felszólítás következtében Hegedűs 
Pál vasárnap délelőtt narjjesőrtisztjj

i

í

kíséretében Budapestre érkezeit, Jtfrol1 
Bethlen István gróf jelenlétében Mr. 
llohler, Anglia budapesti köveié rósz-1 
letesen ismertette Hegedűs altábornagy 1 
előtt úgy az antant-főhatalmak, mint' 
a kis-antant állásfoglalását íj. Hegedűs ’ 
elölt ezek után nem lehetett többé I 
kétséges, hogy az antant-főhatalmak 
IV. Károly visszatérését a magyar 
trónra sámánt körülmények között 
meg nem tűrik s hogy Károly király
nak Budapestre való bevonulása a 
kis-antant államai részére azonnali 
casus bellit jelentene. Bethlen István 
gróf az angol követ felvilágosításai 
kapcsán egyúttal arra kérte Hegedűs 
Pál altábornagyot, tegyen részletes je
lentést a helyzetről IV. Károly király
nak, vegye őt ró szándékainak meg- 
másitására s az eredményt közölje 
mielőbb a kormánnyal. Hegedűs altá- 
bornagy e közlés vétele után haladék
talanul visszatért n Bicske közelében 
álló királyi vonatra. Sajnálattal kell 
megállapítani, hogy tőle mindezideig 
válasz nem érkezeit.

Ily körülmények között a mRgyar 
■kormány folytatólag végrehajtja mind
azokat a katonai intézkedéseket, amc- 
leyket egy lel'kiismcretlenül felidézett

ÍV. Károly kiráhr utazása
Sopron, oíkt. 23.

(A Magyar Távirati Iroda tudósító
jának jelentése.) Az egyik soproni lap 
vasárnapi számában ezeket Írja: Ká
roly király tegnap reggel 6 órakor a 
Zürich mellett lévő Diibendorf faluból 
Zila királyné, Borovicenl követségi 
titkár, Alex és Fekete pilóták és egy 
bajor pilóta kiséretében repülőgépen 
ulralkelt Magyarországba, A repülögé- 

1 pet Bajorországba vezették. Bajor- j 
í ország területéin motorhilba állott be, ----- • ........*•'-?............. . .
i melynek következtében le kellett vei- ? él. k.öz?kta.tl‘sü« i' a! uiviyjiVK uimv.iwcu ív u - r-j •• -
! na szúllani. A bajor pilóta azonban a keresMelemugyi, foldmivelMgyi ó, 

levegőiben kijajitolta a bibit, úgy ™ÚS, nincsenek be-
hogy a repülőgép folytathatta útját. A ™ « k‘^‘ Pár
repülőgép Dénes fa mellett Sopron 
vármegyében gróf Czirá'ky vármegyei 
főispán kastélyától néhány kilométer
re leszállód. A királyi párt itt ünnepé- 
lyesen fogadták és a királyi pár a 
grófi kastélyban szállott meg. A légi 
utazás emlékére a repülőgépet „T)é- 
nesfa“ névre keresztelték. A király rö
vid tartózkodás után a királyné kísé
retében Sopronija ment. A város a 
királyi pár érkezéséről már értesült. 
Sopronban a királyi párt az Ostenburg ______ . .urci.nvu <*
parancsnoksága alatt álló helyőrség j kirílIy„i. hogy Dz c’nl,.nte a m;li 
várta. A fogadtatásra Lehár ezredes |folyamán a magyar kormányt demars 
is megjelent, nkil a király megölelt és uljín m4r értesítette arról íiogy a ki- 
azonnal kinevezte tábornokká. A ki-[rály áprilisi ittléte alkalmával érvény- 
rály Lehár kíséretében eltépett aí ben volt körülmények ma fokozott 
Ostenburg kíilimilmíny dlsrszúzada , raér;;,kJ)cn fünuáilanak. eszerint az en- 
előtt. A király Oslcnburgul ezredessé (icnte erélyesen tiltakozik a királynak 
nevezte ki. Ostenburg jelentést telt Magyarországon való jelenléte ellen é, 

ezért a királyt magatartása követkéz-, 
ménycire figyelmeztetni kénytelen,' 
Értesülésünk szerint a kormány hatá
rozatai végrehajtása érdekében megtölti 
minden intézkedést, A statáriumot! 
életbeléptették.

nevezte ki. Ostenburg jelentést 
a katonai állományról, ezt a jelenté- 

lsét a király és a királyné, aki szürke 
ruhát viselt, tudomásul vették.

Dénesfalvúról Sopronig Rakovszky 
István, Andrássy Gyula gróf és Köhler 
ezredes kisérték a királyi párt. Sopron

puccs elhárítása céljából szükségesnek 
tart s a következményekért a felelős
béget azokra hárítja, akik a haza érde
kére való tekintet nélkül, rosszul fel
fogott egyéni érdekeik elérése céljálxó] 
nem átallják egy súlyos megpróbálta
tásokon átment nemzetet a végveszély 
örvényébe taszítani.

A Maauar Távirati Iroda jelenik 
Kormánykörökben a IV. Károly király 
váratlan visszatérése által teremtett 
katonai helyzetet teljes nyugalommal 
ítélik meg. A kormány, a nemzet bizal
mára és saját ereiére támaszkodva, ki
merített előbb minden békés lehetősé
get s csupán a főváros közelében vettaj 
fel a fegyveres támadókkal szemben a 
harcot. A kormány védelmi ij;tépkedié- 
sei minden tekintetben eredményesek
nek bizonyultak s a lázadókat a vasár, 
napi nap folyamán a nemzeti hadse
reg kitünően fegyelmezett csapatai fo
kozatosan visszaszorították. Az elren
delt katonai rendszabályok foganatosí
tása a fővárostól minden veszedelmet 
elhárított s remélhető, hogy a holnapi 
nap folyamán a helyzet katonai meg
oldása befejezést nyer. Budapest néps 
tökéletesen nyugodt, mindenki megbí
zik a kormány intézkedéseiben* .*■;

ban a lapok különkiadást adlak hl, 
amelyek azt jelentették, hogy a király) 
az uralkodói hatalmat ismét átvette. 
A király a Sopronban időző politiku
sokkal visszavonult és Rakovszky Ist« 
vánt meghízta a kabinetalakitással. Ra. 
kovszky a király elé terjesztette a m!< 
niszteri listát. E szerint a kabinet 4 
következőleg alakul: Miniszterelnöki 
Rakovszky, belügyminiszter: Beniczky, 
'külügyminiszter Andrássy, pőnzügymw 
niszter Gratz, honvédelmi miniszter!

három katonavonattal elhagyta Sop
ront és Bydapesct felé utazott. A ki
rályi pár a Komárom mögött lévő Ác< 
állomásig, Budapesttől 123 kilométer-, 
nvirc jutott el. Itt azonban a síneket 
már fölszakitották, úgy hogy a királyi 
pár és kísérete utazásukat nem folv- 
tathatlák, hanem most is nyílt pályán 
tartózkodnak. A Budapesten perma. 
nenciában lévő minisztertanács Vass 
vallás- és közoktatásügyi minisztert, 
miut parlamcntairt Ácsra küldte a 
kormányzó levelével, amelyben közli a
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ÜletAoi helyid a Magyar TíviraH 
Iroda utján közllk: IV. Károly titok
ban élőké,riietl utazásának részletei 
i-aak epránklnt Jutnak köziudoutásra. 
így. a hivatalos Svájci Távirati Ügynök
ség már tegnap közölte az egész mű
kelt világgal, hogy IV. Károly Ismétel- 
len adott ünnepélyei ígérete dacára 
fezökve jött el a menedékjogot biztosító, 
Vendéglátó svájci köztársaság területé
ről. A rosszhiszemű tanácsadók szere
pére még különösebb fényt vet az a 
körülmény, hogy e kalandos utazásra 
a királynét Is rávették és személyét 
Minden józan belátás ellenére céltala- 
hul veszélyeknek tették ki. Egyik sop
roni lap rna reggel részletesen megírta 
fokirály érkezésének körülményeit is. 
információit a király tanácsadóinak 
köréből merítette és igy azok hiteltér- 
Heinlöknek minősíthetők.
, E közlésből vált köztudomásúvá, 
kik voltak a királynak tfzok a tanács
adói, okik öl tt Magyarországba való 
FÖTgő.s visszatérésre felszólítottak. A 
Ikirály repülőgépe « soproni lap köz
lése szerint egyenesen Dénesfára szól
jon, ahova tudvalévőén Andrússy 
(■villa gróf alig egy-két nappal előbb 
érkezett meg. Az első perctől kezdve 
« király kíséretében volt még AnJrfie- 
fevn kívül Ra'kovszky István is. A leg- 
negyolA» felháborodást azonban Os- 
fen'burg őrnagynak és Lehár ezredes- 
íick szereplése váltotta ki n közvéle
ményből. Csak a nemzeti érzés teljes 
hiánya magyarázhatja meg azt, ho
gyan vetemedhetett ez a két liszt tett 
esküjének és adott szavának súlyos 
megsértésére, különböző ígéretek ha
tása alatt miért váltak lázadókká, ma
ciikkal rántva az. alattuk szolgált jó
hiszemű, de sajnálatos módon félre
vezetett magyar liszteket és legénysé
get is.

Illetékes helyről l.özlik a Magyar 
Távirati Írottá utján: Az első percek
en rejtélyesnek lálsvott nz a hir, 
hogv IV. Károly király kiséretélxm kél 
joszlrák szó'ad is szerepel. Megbízható 
Iforrásból értesülünk, hogv ez a kél ide- 
,een század, amely Owlen'biirg őrnagv 
'katonái mellett IV. Károly csapatai- 
Via-k zömét képezi, már jóelőrc el- 
lielyezkcdicll N vugal magyarors/ágon, 
amely tudvalévőén immár hosszabb 
idő óta ..senki-földje". Állásiióbkiili osz
trák tiszteik és a világ minden tájáról 
összeverődött kalandorok fcjkásziiilve 
várták a kóüritelt Nvugalmagvarorszá- 
kon IV. Károly megérkezés út. .hogy 
hznvtán melléje szegődve, rátörjenek n 
milseni sejtő Magyarországra. Így 
x Alik csak érthetővé, hogyan vállalkoz
hattok ezek a csapatok a nemzeti had- 
jkercg alakulatainak 'megtámadására s 
ihogy nz érveknek, amelyeket a ma- 
,gyar kormány isméi és ismét fe 1 vonul- 
latolta nemzet éhdórdekeinck meg.! 
silágilására, miiért volt a lázadók és 
kalandorok szemében oly kevés foga
nat jak.

Jugoszlávia minden 
összelköttatést m®g- 

1 szakított a határon
Kaposvár, okfóber 23.

• A jugosziávok Gyékényesnél a vasúti 
.sint felszedték és n telefon és távhe- 
«zé lovon a lakat elszakították. A kapos
vári állomátíönökséR ezt a hirt mog* 
•erősíti. (MTI.)

Sváic még nem 
dörtóöts károly 
kSrály (Jgyében

Bern, oki. 23.
A Svájci Táxirali Iroda arról érte- 

■föl, hogy a .'•/■oets.'ci tanács még nem 
‘döntött Károly király ügyében és nem 
s/aWilyo. la Sxájc állásfoglalását. En
nek eldöntése a legközelebbi ülésre 
marad. A legutóbbi ülésen csak any. 
nyit állapítottak meg, hogy a szövet- 
Kóglanács egyhangúlag szigorúan elíté
li Károly király magatartását és azt, 
hogy adott szavát megszegte. Arról 
valószínűleg szó sem lehel, hogy Ká
roly király visszatérhessen Svájcba. 

' (MTI.).

Hadparancs
A nemzeti hadsereg az én kezembe tette le az esküt, tehát

én parancsaimat tartozik követni. ... , ,
IV. Károly király Ófelségének a hatalmat csak az országaz

megválasztott'kormányzója adhatja át. Ez azonban a mai körül
mények között hazánk végpusztulását jelentené.

Elvárom, hogy a nemzeti hadsereg minden egyes tagja 
nekem tett esküjéhez hűen minden parancsomat feltétlenül 
teljesíti.

Bucíapest, 1921 október 22.

So©s altábornagy káá^ványa
Pécs, október 23.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Soós Károly altábornagy ma a kő

vetkező kiáltványt tette közzé:
Kiáltvány Baranya-, Somogy- és 

Tolna-vármegye, valamint Pécs sz. kir. 
város lakosságához!

IV. Károly király felelőtlen és köny. 
nyel mii tanácsadók által félrevezetve, 
Magyarországba, Sopronba érkezett, 
ahonnan vasúton Budapest felé kezdte 
meg útját, de útközben megálllttatott. 
Az ennek folytán előállott kivételes ál
lapotra való tekintettel a m. kir. kor
mány engem felhatalmazott a Baranya, 
Somogy és Tolna vármegyék és Pécs 
sz. kir. város törvényhatóságainak te
rületén levő összes katonai és polgári 
hatóságok feletti intézkedési jogok 
gyakorlásával.

IV. Károly királynak Magyaror
szágba való érkezése nem változtat a 
kormánynak az 1020. évi 1. t.-c.-bc-n 
alakuló álláspontján, amely szerint a 
királyi hatalom gyakorlása jelenleg 
szünetel.

Az 'ország területén egyedül csuk a 
kormányzó ur Ö főméit óságának és a 
magyar királyi kormánynak rendeldci 
irányadók. Igu követeli mindenekelőtt

hazánknak jól megfontolt, egyedül jó
zan érdeke, mert különben a jelen ese
ményekből kifolyólag oluan belső za
vargások és külső következmények ke
letkezhetnének. amelyek hazánk torsát 
végveszélybe sodorhatnák, hazánkat 
végromlásba döntetnék.

A magyar királyi kormány minden 
intézkedést meglett, hogy iy„ Károly 
király országunk területét mielőbb el
hagyja.

Felhívok mindenkit — hivatkozva 
Baranya-. Somogy- és Tolnamegyék, 
valamint Pécs sz. kir. város lakosságá
nak mindig bevált, igaz magyar, lán
goló hazaszeretetére és józan gondolko
dására —. őrizze meg higgadtságát és 
nyugalmát, feltétlenül engedelmesked
jék rajongón szeretett kormányzónk 
öfőméltósága és a magyar királyi kor
mány minden rendelkezésének és kö
vesse azokat, hogy az események min
den lapos, fenyegető következménye, 
minden belső zavargás elhárítható le
gyen. amely ellenségeinknek ürügyet 
szolgáltatna hazánkat újabb megpró
báltatásoknak kitenni.

Csak egy gondolat vezessen minket: 
Hazánk java mindenek előtt!

\ Pécs. 1921. október 23.
Soós Károly, s. k. ailábornaky. (MTI)

& részeges
mozgósítást késeit elő

I rönu, o .Kbn -.1. [ v£(| jini-,rl, sz,CiS.. kisAntönt kelw.
(A Ml'l jiíkrahlnirala.) A miniszter. | Iín teIjc$ az éjvctjrtós. minden

tanács ma clólrlölt 9 órakor rendkívüli rMMlszíitalvt ahwiún és
tartott, hocv mwriz.-sMia a Kíi-1 eívfillesen lénlnllrt< életbe. Kaviittes 

1-olv királv masvarorsráRi restauráció- vo!t a szombati di|>!«náciai démars és 
iának uiabb kísérlete állal teremtett, «t azóta n>:Vs rcndszabálvokkal is ki- 
helyzetei. A miniszterelnök kifciMta a | eeísziteltek. Isv liiztonsáai katonai 
tényállást, valamint az eddig meg-; rendszabályokkal, részleges moz-ósi- 
liozoll mbízkcIéseVt és megúllepiWta. | tás elíikészilísóvel és nz érdekelt ’ bi- 
honv késlekedés nélkül életbeléptéitek [ .0|t,.i(!o)t értesítésével, amelyek már 
mindent, ami a köztársaság érdekeinek megkezdték munkáinkat.

tók meg a trianoni szerződő, megaze- 
Bősével. Nem szabad tekintettel lenni 
a maevar kormány nyilatkozataira, 
amelyeknek csupán ltlönyerés a oéljiA,

Cseh szocialisták 
a Habsburgok ellen

Prága, október 23.
(A MTI szlkr távirata.) Prágában ma 

több nápgyülés volt, amelyeken a kor
mányt felszólították, hogy árig ári tóit 
rendszabályokat léptessen életbe. A caeh 
és német Bzociáldemo’lu'ácia felhívást 
adott ki, amelyben a Habsburgok elleni 
harcra izgatnak A városban az izgalom 
ellenére is általában nyugodt elszántság 
uralkodik. A magyarországi események*, 
kel szamben minden lap állást foglal.

rA Csasz kétségbevonja, hogy c 
Ny ugat magyar országra vonatkozó 
velencei egyezmény ezek után 
érvényben marad-e. A szocialista 
lapok azt írják, hogy most, már 
nem szavakra és diplomáciai 

• jegyzékekre, hanem cselekede
tekre van szükség, A Praget 
Presse kijelenti, hogy azok az 
államok, amelyek a Habsburgok 
birodalmának összeomlása után 
szabadságra tettek szert, minden 
erejükkel Károly király trónra- 

lépése ellen küzdenek,
de intervenciójuk ezúttal olyan lesz, 
hogy Károly királynak ez lesz az utolsó 
kísérlete. A Bohéania kijelenti, hogy 
Csehország egész német lakossága sú
lyos aggodalmakat táplál a régi dinasz
tiának, még a volt monarchia egyik ré
szébe való visszatérésével szemben is.

A Szerbek behívtak 
három hadosztályt

Belgrád, október 23. 
j A kormány Anglia és Franciaország 
| képviselőivel való tárgyalás után, akik 
ibiztosították a konfliktus elkerülésében 
paló közreműködésükről, valamint a 
|kisenlonte diplomáciai képviselőivel 
paló tanácskozások után, amelyek az 
'érvényben levő védelmi szerződések 
alkalmazására vonatkoztak, elhatá
rozta

Belládban m3nisster?awáesot tartottak a Magyaforssás&ai szemben foganat©. I 
sltandó rendszabályok tárgyában

Bécs. október 23.
A Neue ITeie Prcssé-nek jelentik 

Brlgrádból: Károly király Sopronba 
érkezésének hire 12 órakor, érkezeti 
ide. Azonnal minisztertanácsot hívtak 
össze, melynek összeillése előtt Anglia 
és Franciaország diplomáciai képvi
selői a helyettes külügyminiszterrel 
hosszabb megbeszélést folytatlak. 
minisztertanács tartama alatt a kis- 
autáni diplomáciai képviselői testüle
tileg megjelenítek a íninisztcrclnöksé- 
gen és megbeszélést folytatták a kül
ügyminiszterrel. Beavatott helyről 
67-ármüzó értesülés szerint

a minlazlertanácN a Magyar
országgal szemben fogaiinlo- 
hllundó rcnds/abáiyokkal 
foglalkozott. Elsősorban in
tézkedéseket leltek a határ 

védelmére.

A további lépesek tekintetében ho
zott döntés eddig nem ismeretes. 
I^ága cs Béig rád közt élénk telefon
forgalom volt. (MTI)

Belgrád. október 23.
A szerb-horvát-szlovén miniszterta

nács közvetlenül azután, hogy Károly 
királynak Magyarországba való vissza
téréséről érlcsüil. sürgősen összeült 
tegnap délután 4 órakor fa az állam és 
a nemzet érdekeinek védelmére hala
déktalan intézkedések meghozatalát ha
tározta el. A délután folyamán a fran
cia és angol meghatalmazott minisz
terek látogtást tettek a kormányelnök
nél.

A lapok egyértelműen febszólii(ák a 
kormányt, tanúsítson erélyes maga
tartást. A Pravda ezt Írja: Károly Ma
gyarországon van, Sopron varosában, 
amelynek sorsát Velencében pecsétel-

« Magyarországgal való vas
úti forgalom heszünteléöét és 
uz északi határ megtrősilé- 
sérc szolgáló három hadosz

tálynak bchlvsáf,
A Polilica című lap a követkéz őket 

|ivja: A magyarok kalandorpolitikája 
peszédyezteti egész Középaurópa béké
jét. Jóllehet, nagy szövetségeseink ki- 

| jelentették, hogy nem engedik meg a 
IHabsburgoknak Ausztriába és Magyar
országba való visszatérését,- alkalmas 

'időben semmit sem leltek, hogy Károly 
'meggondolatlan csinyjél meghiúsítsák. 
A mi részünkre Károly király visszalé

pése nyilvánvaló belső és külső vc- 
Jszéivt jelent, l'zért sohasem fogjuk 
i megengedni, hogy Karolj’ király Buda
pesten uralkodjak. A mi országunknak 
mindenekelőtt békére van szüksége és 
már ebből az okból sem tűrhetjük, 
hogy Károly király ugyanazt tegye 
Budapesten, amit Konstantin király 
Athénban tett. A mi nagy szövetsége
seink beérhetik azzal, hogy jegyzéke
ket és óvásokat szerkesztgetnek, a mi 
országunk — Csehországgal eigyetértőleg 
— azonban az egyedül lehclsétfci WA*
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Tartást fogja tanúsítani és minden 
ntérkedést meg fog tenni, hogy Ká- 
olyt olyan körülmények között űzze

el MagyBrorstágböl, hogy soha ne le
gyen többé kedve kalandját megismé- 

| leink (MTI.)

Károly király vállalkozása 
nem fele! meg 

az osztrák legitimisták terveinek
Bécs, október 23.

Mint * Nele Freíe Presse-vei beav/.- 
;Toti katonai forrásból közük. Károly 
király utazása folytán a katonai ha
tárvédelmi rendszabályokban változás 
•nem történt. Ahol szükséges volt, meg
erősítették a készenlétet. A tegnapi 
nap a határon teljesen nyugodtan 
tel! eL

Bécsi monarcbMa körökben azt ál- 
Ütlíík, hogy Károly királynak Magyar- 
[országra érkezéséről mitsem tudnak é»

„„ . Az angolok
Káról# király Internálásának 

tervével foglaltooaak
Bécs, október 23.

'A Neue Freie Pressének jelentik 
(Londonból: Itteni politikai körök má 
délelőtt értesültek Károly, (királynak 
Nyugntmegya-rorezágon való megjele
néséről. Beavatott helyről származó 
értesülés szerint ez az uj csíny igen 
kedvezőtlen benyomást keltett, any- 
nyivsi fakáM), mert a politikai körök 
r Károly király által okozott nyugta
lanság folytán a középeurópai helyzet 
újabb bonyodalmaitól tartanak. Azt 
•hiszem, irjg a lap levelezője, hogy

komolyan foglalkoznak Ká
roly király internálásának 

tervével,

11 órai záróra
A főkapitányság az általános zár

órát 11 ótrakor állapitolta meg. A 
rendŐTfőparaníOsnokság utasítására a 
rcndőrolk végigjárták este 8 óraikor az 
összes kávéliázakat és vendéglőket és 
értesítették a tulajdonosokat, hogy to
vábbi intézkedésig 11 órákor be kell 
zárru minden nyilvános helyiséget.

Szigora 
reMri 8?fa®fséÉ 

Budapesten 
PennanencE&ban a rendör- 
tiszlvlsoüök és detekHv- 

cscprrtck
A Hétfői Napló tudósítójától —

Azokkal az országos horderejű esc- 
ön-nyekkel kapcsolatban, melyek az 
utóbbi 48 úra alatt az országban tör
ténlek, a rendőrségen is fontos intéz
kedéseket tettek. Marinovich Jenő fő- 
kapitányíhelyellcs még szombaton este 
szigorú készültséget rendelt cl az egész 
budapesti rendörlcgénységnek, a tisz- 
ák a laktanyában várják n föbapi- 
iánv helyettes esetleges intézkedéseit. 
Hasonló ukisilúsoknt telt h pcslvjdrki 
kerületi rendörfökapHányság föpa- 
’ancsn ok a, Pclerdy fő kap i I ái < yhe I ve 1 - 
’,s is. Perniancnciá-Jmn vannak to- 
yúCk.i a főkí’pilúnyt.áigon fölváltva az 
összes rendőriiszhiselők s a delekliv- 
est poriak tagjai.

Vasárnap reggel óla a főkapitányság 
épiikdének összes kapuit, a Zrínyi ; 
utcai rész kivételével lezárták. A| 
Zrinvi-utcai bejárat előtt hat rendőr 
öli. akik csak a legr.zigorühb leigazol
ás után engedik he az embereket. 
A főkapilánys-.ág különben vasárnap 
c&ész ;i késő esti órákig izgalmas képet | 
nyujlolt, a főkapitányság épületének a 
kapuján autók roboglak ki és be. amv- , 
beken Marinovich főkapitányhclyetto 
utézkedéseit l ovábbitjók.

NemzeSí Royal Orfet; m
Sarkadi Aladár A 90.B«9 F«’lete
_ , felléptével A ZÖ-3S László és 
zerkovltz Béla ui operettje ca a nagyszerű 
októberi müsoi I - Kezdete este fél 8 órakor.

hogy az események őket meglepték. 
Karoly király újabb vállal
kozása nem felel meg az 
osztrák legitimisták tervei

nek és Intencióinak,
akik Í922 tavaszára tervezték csak a 
döntő lépést. Magyarország királyá
nak váratlan megjelenése ebben a pil
lanatban az ausztriai mozgalomra 
nézve nem kedvező és az osztrák mo- 
n-arcJiLsták nem szádékoznak azt egy 
akció kiinduló pontjává tenni. (MTI)

!, hogy hasonló csínyek ismétlését meg
előzzék. (MTI.).

Sulyoskövetkczménye&etvtir 
a francia sejtő

Pária, október 23.
(Havas.) A francia sajtó egyhangú 

lag elítéli Habsburg Károly kísérletét. 
A lapok csodálkozásukat fejezik ki, 
hogy a király ily nehéz órái választolt 
ki koronajogánaJ: érvényesítésére. Ettől 
a gesztustól, amelyet meggondolatlan
nak minősítenek, a legsúlyosabb kö
vetkezményeket várják. (MTI.)

egwdiil követte el 
a tóulamlásl

— 4 Hétfői Napló tudósítójától. —
ScthacfTer Györgynek a Hitelbank 

ne véljen elkövetett milliós vahitaszc- 
ilelgésévcl kapcsolatban még szomba
ton több embert őrizetbe vetlek. Az 
őrizetbe vett emberok közül Schaefier 
Endrét, SchaeíTer Györgynek a báty
ját és ennek főnökét még szombat este 
szabadon hocsájiották, mert kiderült 
róluk, hogy SohaefTcr. tervének nem 
voltak részesei.

A többi őrizetljevetíeket, akik na
gyobbrészt. Lankhivatalno'kok voltak, 
vasárnap délelőtt hallgatták ki a rend
őrségen. Ezek közül hárman egyálta
lán nem tudtak SchaeíTer manipulá
cióiról, két cnilzer ugyan előre tudott 
SchaeíTcrnok a tervéről, azonban 
Sc’ialTcrf olyan embernek tartották, 

' aki mindig fantasztikus ötleteken töri 
1 a fejét és igy kijelentéseit nem vették 
komolyan. .Ez alapon azután ezeket 
az embereket, akik ellen a rendőrség 

! Jwinpártolás címén indított eljárást, 
vasárnap délelőtt szabadon bocsátot
ták.

SchaeíTer György ügyében hétfőn 
valószínűleg befejezik a nyomozást és 
n legközelebb^ napok egyikén átkisé- 
rik az ügyészségre.

Szerötín dönt az ügyészség 
Zeőke és társai ügyében 

U]ab!> terhest a klvltelbpan&ma 
Ügyében

- - A Hétfői Napló tudósítójától. —

A kiviteli panamák ügyében a ki
rályi ügyészségnek Ismeretes indítvá
nya folytán dr. Pless György vizsgáló
bíró hozzáfogott Zeőke Antal, dr. Zá
kány Gyula és Pákozdy András nem
zetgyűlési képviselők ügyében a rend
őri nyomozati iratok tanuJmókyozAsá- 
Iio7.. Ennek befejezte után —• ami 
előreláthatólag szerdáig eltart — dönt 

| nz ügyészségi.ok a vizsgálat lágyában 
lett icdilvúny* fölüli.

A királyi ügyészség egy újabb ter
helt ellen is vizsgálatot indítványozott, 
Pákozdy András esetével kapcsolato
san. Eszerint megvesztegetés vétsége cí
mén a vizsgálat elrendelését indítvá
nyozta Hír János pécsi számozása 35 
éves egyén ellen is, ölei m Agricola rt. 
állatosztályának vezetője. A szabad
lábra helyezett dr. Kakucsy László mi
niszteri segéd-fogalmazó ügyéfljeai a 
bűnügy aktáit bár teljesen lezárták az 
ügyészség vádelejtése folytain, azonban 
az ügyészség a vádelejtő végzést közli 
a földművelésügyi miniszterMimmeJ, 
hogy a fennforogni látszó) súlyos fe
gyelmi vétség tárgyában határozzon.

A kiviteli panamák ügyében letar
tóztatott Mengels Ixijos ellen a fogság
ban elkövetett újabb bűncselekmény 
miatt külön bűnügyi eljárást indítot
tak. Mengels Lajos ugyanis a fogiiáz- 
izan nyilván felindult ideges lelkiálla- 
potáhan olyan kifejezésekre ragadtatta 
magát, amelyek miatt a királyi ügyész
ség az állami és társadalmi rend hatá
lyosabb védelméről szóló) törvény alap
ján külön eljárást folytat le ellene.

HÍREK
• — A gróf Zichy Jcnő-inuzeum meg
nyitása. Intim ünnepség keretében nyi
tották meg a főváros legújabb mú
zeumát, a Verpcléti-ut 3. szám alatt 
lévő házban. A nagy értékű gyűjte
ményt gróf Zichy Jenő hagyta vég
rendelet ileg Budapest közönségére, 

| melyet a főváros 1911-ben vett át, de 
[ alkalmas helyiség hiányában csak 
I most telhették a nagyértékü kincseket 
a közönségnek hozzáférhetővé. A 
megnyitó ünnepséget vasárnap délelőtt 
11 órakor tartották meg, amelyen a 
közoktatásügyi kormány képviseleté
ben Czak.ó Elemér dr. miniszteri taná
csos, a fős áros részéről pedig Buzáth 
János alpolgármester, Szabó) Sándor 
dr. tisztiorvos és dr. Szabó Imre tiszti 
főügyész voltak jelen. Az ünnepséget 
Buzáth János alpolgármester nyitotta 
meg. Dr. Czakó Elemér miniszteri ta
nácsos hiondotl ezután rövid beszé
det. Buzáth alpolgármester köszönte 
még meg a tanács neveljen Csán'ky 
Dénes igazgatónak és Háry Dezső mér
nöknek a muzeum rendezése körül ki 
fejtett működésüket. A jelenvollak 
ezután Csáivkv Dénes igazgató tolmá
csolása és szakszerű magyarázata mel- 

i lelt megtekintették a bét teremben el-
1 lelycze 11 gy ü j t cm én yt.

—- Pataki Tasziló meghalt. Budape^ 
icvik legismertebb, kedves, népszerű 
alakja, Pataki Tasziló halt meg ina. Volt 
idő, amikor nem volt a fővárosban társa 
sioág, amelyben Pataki Tasziló nem veit 
szhcMín látott vendég, nem volt vidám 
t'sztel, ahol ő meg rcm jelent volna, vagy 
ahol ne várlak v.ihia rá. Az egész város 
csak Tasziló-nak, sőt ,,Tasxi"-nal< hívta 
és a pesti éjszaka valaha nem is lelt 
volna éjszaka, ha Tnszi véletlenül odaha
za marad, de soha seon maradt odahaza 
és », kedves, szeretetreméltó bohém ív- 
lizedcko.i át olt volt mindenütt, nJiol kc- 

’ (lélycs társaság volt együtt és mindenhol, 
ű volt a lcgkcdéJyesebí), n legjobb hu
morú, neki voltak a Jcgmnlalságosabb 
anekdólái, a legkedvesebb mókái. Aztán ő 
az őrákifju Is, öregedni kezdett. Kezdett ! 
cstónkint az ágy után vágyakozni, sőt 
vagy tíz esztendő előtt rászánta magát 
arra is, hogy állást vállaljon. Az áUnt- 
kertben lelt felügyelő, ott sétált a parkos 
lilákon fehér sipkában, amelyet nem győ
zött eleget emelgetni, mert minden láto
gató jól ismerte. Itt is jól érezte magát, 
dé a kommiin Jxukása után egyszer vala
ki ezt is megirigyel!c tőle. Á főváros 
közgyük? én intézlek ellene támadást és 
követelték, hogy meg kell szüntetni az. 
állását. Az illetékes tanácsnok védelmé
be vette, de minden hiába volt, a lég-

nagyobb eredmény, hogy nem caapttk ti, 
csak szabadságra küldték. De ez a sza
badság már nem vott a régi, amiben aze- 
gény Taazilő évtizedeken 41 élt vidáman?, 
gondok nélkül Csak rettenetesen fájt 
neki, hogy vannak emberek, akik őt nem 
szcreLik. Betegeskedni kezdett, kedvetlen, 
elkeseredett lett és most elment örök pi
henőre, Sokan fognak r4 •zerctettet, jó 
szívvel visszaemlékezni, aoha senkinek 
jcm ártott, mindenkinek jó pajtása volt 
ó)3 őt sem bántotta soha senki, csak most 
az élete végén akadt olyan kescrüaége, 
amit nőm tudott elviselni.

— Az összckUtű vasút! híd kigyul
ladt. Ma este fél 8 órakor értesítet
ték a IX. kerületi tüzőrsópet, hogy az 
összekötő vasúti híd ég. A kivonult 
tűzoltók néhány perc alatt eloltották a 
tüzet. Mindössze néhány desrkm égett 
el. A tűz valószínűleg egy mozxlony- 
biM kipattanó szikrától támadt.

tíét akta...
— A Hétfői Napló tudósítójától 

Egry cisz talán két akta fekszik. 
Az egyik akta:

Nagytekintetü Főkapitányság!
Feljelentést teszek Hardt Fe-* 

renc magánhloatalnok ellen sik
kasztás miatt.

Hardt Ferenc átvett tőlem öt
ven dollárt azzal, hogy azokat a 
legmagasabb kurzuson váltja be. A 
pénzre időközben szükségem lett 
volna, mert Váradi Lajos nevű ős
in erősöm ajánlatára egy üzletbe 
akartam befektetni, mely Váradi 
ur állítása szerint tízszeres pénzt 
hozol! volna. Hardt állandóan 
húzta az elszámolást és végül is 
kijelentette, hogy a pénzt nem 
tudja ideadni, mert a tőzsdebizo
mányos, akinél beváltotta, el utá

nzóit. Miután meggyőződtem róla, 
hogy a tőzsdebizományos nem 
utazott el, kétségtelen, hogy Hardt 
a pénzt elsikkasztotta. Kérem a 
nyomozás megindítását és neve' 
zett letartóztatását.

Tisztelettel
S/nlkay Irén hivatalnoknő

Szín; Dr. Egry Pál rcndőrfogalsnazál 
szobája a főkapitányságon. Egry fo
galmazó nagy aktncsomóval a hóna 
alatt most lépett ki, referálni megy dr. 
Kiss tanácsoshoz. Szulkay Irén mágus, 
karcsú mélyszcmü szőkeség, üde arca 
lázasan piros az izgalomtól. Egy fe
kete angol Juijuszkás markáns aroélü 
fiatal ur lép Imj az ajtón, kezében zöld 
cédula: Idézés bűnügyben. Meglátja a 
nőt. meghökken. A szőke lány arca 
lassan halványul, majd egészen fehér 
lesz. Halk basszus szólal meg:

— Irénke . .
Csend.
— IrcMi . .
Csak egy óra. ketyeg s fogalmaz^ 

asztalán.
— Irén kisasszony . . .
Kocsizörgés hullik az utcán, a sao 

búban mély hallgatás.
— ... rosszul telte, hogy feljelen

tett. Megsértett. Porbu alázott. Rám ti
port, pedig nem érdemiem meg . . « 
b’gv szerettem magút ... és ezt meg
tudta tenni velőm. V.zl! Ártatlanul..^

Egry fogalmazó lép be az ajtón, lé

Magas isKola 
a New-YorKbán

Minden este 
VilO órafior

« z t fi o r d! a d !
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fii i»sztalá/hor. Elveszi a> angol baju- 
szoltól ax Mérést. Aztán egy blanket
tát tesz maga elé.

Hogy hívják .. . -hol születelt . t.
•

'A mdaik akta:

Nagytekintetfi Főkapitányság!
'Alulírott tisztelettel visszavonom 

'feljelentésemet, mit Hardt Ferenc 
ntagánhivatalnok ellen sikkasztás 
cimén teltem. Meggyőződtem ugyan
is, hogy Váradi Lajos szélhámos és 
csak ki akarta csalni a pénzemet, 
azért ígért tízszeres hasznot. Hardt 
Ferenc erről tudomást szerzett és 
nem akarta ideadni nekem az ötven 
dollárért kapott pénzt. Mikor ma
kacsul követel lem, azt mondotta, 
hogy a tözsdés, aki beváltotta a 
dollárokat — elutazott. Beigazoló-1 
dott, hogy ezt jóhiszeműen csele
kedte, ezért panaszomat visszavo
nom.

Budapest, 1921. október 22.
'Tisztelettel 

Hardt Ferencné 
szül. Szalkay Irén

Szlniíüz és fllmujdonstiáoK

Magyarország legyőzte 
a németek válogatott csapatát

Magyarország—Köxépnémetorsxág 3:2 (1:0) — X gólokat 
Orth (2) és Molnár (1) rúgták — A közönség tüntetett a 
magyarok javára megítélt tizenegyes büntetörugások ellen

Dollár 828—80, márka 530- 5^q .. 
610—620, szokol 820—30, osztrák e° 
rcs 24—25 és bécsi kifizetés 30 kör>*i 
volt.

Árutőzsde
A Hétfői Napló tudósitójától.

• A Vígszínház e hetét is a Hazatérés 
és a Falu rossza váltakozna töltik be. 
Szombat délután népszerű előadásul a 
Trilíbyl játsszák, vasárnap délután pedig 
a Piros bugyellárist siméllík.

• A Király-színházban esténként Kál
mán Imre viláifc'szcrte nagy sikert áza
tott operettje „A hollandi menyecske" 
kerül színre, melynek előadásai iránt 
oly rendkívüli az cideklődés, hogy a 
jegyeket egy héttel előre elviszik. Jövő 
vasárnap délután rendes hokyárnkkal, 
Fedők Sárival a címszerepben a János 
vitézt adják.

• A Magyar Színház e hetét a világ
hírű írónak, Molnár Ferencnek uj há
rom ewyfelvonásosa a „Színház1' domi
nálja, amennyiben szerda és szombat 
kivételével a hót minden ■estéjét be
tölti. Molnár Ferenc e gyönyörű darab
jai iránt oly nagy érdeklődés nyilvánul 
ineg, hogy a jegyeket két héttel előre 
árusítja a pénztár. Szerdán a nagysi
kerű Fakir van műsoron, szombaton 
Dánielné Leng&el Laura tpoélikus da
rabja A császár anyja kerül színre.

• A reichstadti herceg előadásait a 
bécsihez hasonló siker kiséri a Városi 
észinihózbain. A közönség minden zeneszá- 
mot megujráz, Sziklayt, Hajdút, a nagy
szerű vendégművészt és Biliét Irént, aki 
e«y csapásra meghódította a fővárost, n 
többi szereplővel együtt ethalmozza tap
saival. ‘ A diadalmas operett a következő 
hét játékrendjén kedden, szerdán, pénte
ken, szombaton és vasárnap este szerepel. 
Ma a Hegyek alján megy Pallay Maliid, 
Halász Gilta, Farkas és Gábor felléptével, 
csütörtökön Ho/fmann meséli adják 
adják Aquila Adlet Adelinával, Somlóval 
és Szerverével. Vasárnap délután a Dene
vér vivn műsoron. Ábrányi Emil vezényli 
nr előadást, melyen Ptaszinszky Pepi és 
Zöbisch mesteT is részt .vesznek a ballet 
élén.

• A Gyengédség nagy sikore. Bataillo 
Henri uj darabja a Gyengédség, rendkívüli 
sikert araiolt a Rcnaissance-szinliázban. 
A darab vidám részeit kellemes derű az 
érzelmes jeleneteket mindenütt fél'foltörö 
•írás, a felvon ás végeket pedig viharos taps 
fogadta. Góth Sándort óa Gótliné Ker
tész Ellát a földszint közönsége felállva 
ünnepelte és számtalanszor függöny Hé 
hívta. A harmadik felvonásbeli briHiáns 
tirádát a gyengédségről áhitatos csönd 
hallgatta végig és percekig lartó dörgő 
taps julalma«la u bemutatón és a szom
bati második előadáson in. A Renaissan- 
ce-szinbáz megtalálta a maga nagy si
kerét.

• Az Andrásry-uti Színház uj műsorá
nak bemutatója rendkívül meleg sikert 
hozott úgy a sezrzőknek, mint a sze
replőknek. Három felvonásának is gaz
dag cselokményü, izgalmas és mégis 
mindvégig irodalmi Barrio-dnrab fősze
replői : Németh Jukska, Bársony Ist
ván, Abonyi és Szegő, továbbá Lakatos 
László virtuóz ügyességű és kacagtató1 
„Oroszlán‘‘-jában Kökény Ilona, Ker
tész és Kabos a bájos „Palika játszik", 
a groteszk „Elszánt ember" a a mulat
ságos „Billiárd'* szerepeiben és a ma, 
gánszán. kban Ürmössy Anikó, Bánó- 
czinó, Békeffi s a két vendég: Jnckó 
Cia és Z. Molnár László kaptak viharos 
tapsok a).

Ragyogó keretben, több mint 30.000, 
főnyi közönség előtt zajlott lo Magyaror
szág cs Középnénictország válogatott csa
patainak mérkőzése a Hungária-uti sport
telepen vasárnap délután.

A mérkőzést nagy meglepetésre a ma
gjai- csapat csak egy gólkülönbséggel 
nyerte meg, még pedig úgy, hogy a ma
gyar csatársor első két gólját tizenegyes 
büntetőrugással szerezte meg. Először for- 

| dilit elő magyar football-pélyán^ hogy a 
liró (prágai német biró) által a magya- 

| rok javára megítélt tizenegyes büntető
rúgás alkalmával a közönség hangosan 
tüntetett, hogy Orth a német háló mellé 
rúgja a labdát. A második félidő első 
negyedórájáig ugyanis a magyar csapat 
annak ellenére, hogy döntö fölényben 
volt, nem tudott egy gólt sem 
csak az első félidő végén Braun 
csoksa miatt megitélt tizenegyest juttat
ta Orth a német hálóba és u második 
félidő lő-ik percében kézzel leütött labda 
miatt ismét büntcíörugást Ítélt a • biró. 
Ekkor tüntetett a közönség, mert a 
reprezentátor Csapat csatársora, annak 
ellenére, hogy fölényben volt, nem tudott 
gólt rúgni. Orth azonban berúgta a lab
dát és 2:0 volt az eredmény a magyarok 
javára. Három perccel később Molnár 
pompás önjátékkal ragyogó szép gólt rú
gott. Ezutnó a németek jöttek frontba a 
szép támadás keretében a 23-ik percben, 
védhetellen lövéssel megszerzik az első 
gólt (3:1). Hat perccel ezrután ismét a 
németek támadlak és a 29-ik percben a 
középcsatár révén a második gólt rúg
ják, amely a vasárnap legszebb gólja volt.

Rendkívül heves Iramban folyt ezután a 
játék és a 32-ik percben Orth egy táma
dás alkalmával összeütközött a németek 
csatárával, megsérült és néhány percig ki
áll. Ezalltt fílum volt a középfedezet. Az 
utolsó percekben magyar támadás 
de eredménytelen.

'A' magyar csapat megérdemelte R 
zelmct, bár nagy csalódást keltett. A 
társor, mely Patakival a középen teljesen 
góiképtelen volt, nem tudta irányítani a 
támadást és erélytelen lövései is voltak. 
Legtöbbet a Braun—Molnár-pár dolgo
zott, amennyiben a támadások legtöbb ré
sze a jobboldalról indult. A baloldal 
gyenge volt: Schlosscr és Jenny formán 
kívül játszott. A fedezetsorból Orth játé
ka maga siót t ki, aki a mezőny legjobb 
embere is volt. Kertész 11. nagyszerűen 
játszott és Blum is feladata magaslatán 
állott. A határvédpár bizony tálamul ját
szott, Kropacsek igen jól védett.

A német Csapat minden IVcséretet 
lejnél- Amikor 2:0 volt ”3 ered

mény a magyarok javára, páratlan lel
kesedéssel és önfeláldozással játszot
tak és hozzátehetjük., síkor re! is. A 
német csapat legjobb tagjai a közép
fedezet és a közóposatár volt. A kapus 
a gólokat nem védhette. Hibátlanul 
dolgozott a németek részéről továbbá 
a két hátvéd is. Rendkívül é 
volt, hogy a közönség nagy lelkesedés
ből tűntetett a németek mellett és 
mindkét góljukat viharosan megtap
solta. A bíró kifogástalanul látta el 
feladatát.

volt,

8>'«-
csa

A gabonatőzsdén eddig még nem (». 
pasztáit rendkívül szilárd az iránvza' 
Búzáért a tcnnielők feladóállomásról
2020—2030 koronát kérnek mázsán-
ként. A kereslet igen nagyaránju 
bár az állam az ellátatlanok részére 
még nem vásároltat keuyérniagvakal. 
A rozs ára hascmlóan emelkedik éj 
1500 koronánál feladóállomásról, ol- 
csóibban nincs kínálat. A zab 
1530—1540 korona Budapesten. 
■morzsolt tengeriből kevés a kínálat éi 
ára 1840—1850 korona. Csöves jen, 
geri 1400—1420 korona.

IS.

• Megnyílt a Helikon-mozi. Szombat 
este a kormány tagjainak, a politikai 
élet, a művészvilág és a társadalom 
előkelőségeinek jelenlétében adták Át 
rendeltetésének a belvárosi Helikon-mc- 
zit, amelyet az Eskütéri Színház helyén 
létesítettek. Az ízléses és intim néző
tér kellemes környezete biztosan ked- 
veltté fogják {enni ezt a mozgószinhá- 
zat, amely választékos műsorával a fő
város legműveltebb rétegeit * akarja 
szolgálni. A megnyitó ünnepség ódáját 
Cs. Aczéd. Ilona, a Nemzeti Színház mű
vésznője adta elő neme® művészettel s 

kivétel nélkül a 
színvonalat

ti bemutatott filmek 
magasrendü irodalmi 
gálták.

♦ A Kamarában a 
sikert aratta Gunnar 
diadal a másik után 
szerű uj mozijában.

szol-

óriási 
Egyik 

nagy-

megjósolt 
Tolnaes. 

fővárosunk _
Hétről-hétre na- 

Wobb a tolongás a pénztárak előtt és 
mind nagyobb azoknak a száma, akik 
jegy nélkül kénytelenek távozni. — A 
másik attrakció a« orosz miliői ű Tűz
piros virág, meliy Turgenyeffnök, a nagy 
írónak egyik gyönyörű költeményét va
lósítja meg lélekbemarkoló erőval és 
művészettel. Előadások a nagy érdeklő
désre való tekintettel, egész héten 4, 
háromnegyed 6, fél 8 és negyed 10 óra
kor kezdődnek. Jegyek egész hétre elő
vételben.

• Az áldozat és három a nagynéni. 
Az ezerarcú ember országra szóló sikere 
után kél pompás uj filmet hoz hétfőtől 
kezdve a Renaissance-mozgó. Az áldozat 
cimü gyönyörű film főszerepét Pola Neg
ri játssza, aki ma egyike a világ legérde
kesebb filniszánésznöinek. A Három a 
nagynéni cimü vidám fihnet pedig Lőtte 
Neumann bájos alakítása teszi különösen 
vonzóvá. (Előadások háromnegyed ő és 
fél 7.)

• Mozgókép-Otthon. „Stambuli szűz'* 
— Priscilla Deannal a főszerepben elő- 
adásról-előadásra fokozódik a lelkesedés, 
amit ez a világhírű nagy film, világhírű 
nagy Marjával a közönség köréből kivál
tott. A legújabb világesemények és Zi- 
gofto 2 felv. uj amerikai burleszkje egé
szítik ki a műsort. (4, háromnegyed 0, 
fél 8 'és 9 után.)

• Ohnet: Sarah grófnője az Urániá
ban, A nagy Francosra Bertini parádés 
szerepben, szépségének teljes ragyogásá
ban és utolérhetetlen eleganciájával áll 
előttünk Ohnet híres regényalakjának. 
Sarah grófnőnek szerepében. Ez már a 
tökéletes művészet. Maga a fűin annyi 
szépséget foglal magában, meséjének fel- 
pitése olyan érdekes, hogy aki egyszer 
látta, tijra meg újra lálpj kjyftnja.

A Weisz Manfród Rt, mérlege. A 
Weisz Manfréd Rt. ma teszi közzé löá 
decmber 51-én lezárt mérlegét. A mér- 
lég 35 millió korona részvénytőke mei- 
lett 4,056.432 korona tiszta nyereség 
mutat ki. A részvény társaság külön
böző tartalékai 76 millió koronát tos- 
nek ki. A mérleg a gy ártelepet és tarto
zékait mindössze 74 millió koronára 
értékelj, áruszámlája december 31-én 
1-edig 200 millió korona volt. Nyerő- 
ség- és veszteségszámlát az igazgatóság 
nem tett közzé.

A Glcbus-részvényak a tőzsdén. A 
tőzsddtamács — amint értesülünk — 
inai ülésén elrendelte a Glóbus Pénz- 

I intézetek Műintézete és Kiadóvállalat 
,"' ' . ' k tőzsedei jegyzését,
Ismeretes, hogy a Glóbus a főváron 
nyomdák között az elsők közt foglal he
lyet és a legmodernebb berendezésénél 
fogva munkával állandóan el van látva 
A részvényeket az Angol Magyar Báni 
fogja bovezetni, móg pedig a jövő hét 
folyamán, A bevezetési árfolyam 950— 
1000 korona lesz. A mai magánforga
lomban már élénk üzlet volt a részvé 
nyékben 1000 koronás áron.

Tízezer korona pályád:j — a korona- 
árfolyam megjavítását tárgyaló dolgo
zatra. A Pesti Tőzsde tízezer koronái 
nálradüat tűz ki ey rövid kis tanul
mányra, amely a magyar korona árfo
lyamának megjavitási lehetőségeit i 
legprecízebben tárgyalja. A pályázati 
munkákat egy zsűri bíráltja felül, ameb 
nek bankigazgatók é3 volt miniszterek 
a tagjai. A pályázati munkákat jeligén 
levéllel együtt legkésőbb december 
10-ig kell beküldeni a Pesti Tőzsdi 
szerkesztőségébe (Budapest, VI., li
bella-utca 43.) Az eredményt és * pá
lyadijat nyert munkát a Pesti Tőzsdn 
karácsonyi száma közli.

, , . I > lllCÍVll-ft. lUUlllUJZI
érdekes . részvényeinek 
kesedés- t____ i.._ ,......   _

Berlini-film mellett Ismét uj lassított 
filmeket foglalt magában a műsor, amely
nek teljes kétórás előadásai 5, 7 és 9
árakor kezdődnek.

—-i—-s~x~i~j~LTu~ri£íT»urix>

Megyeri versenyek
A kettősnevezésü akadályversenyt 

Atta Troli nyerte meg, miután a favo
rit Szerencse, éa a másodiSOTtban foga
dott Vadászkaland az utolsóelőtti ug
rásnál felinikott. Ugyanitt Delnőt is 
accidcns érte. Más esemény nem zaj
lott le Megyeren, mert a tö(Mri verseny
nek sport értéke nem volt A részletes 
eredmény:

I. futam: 1. Helia, 2. Patmyra, 3, 
Magda (1% r.) Futottak még: Rabonbán- 
Gerő. Tót.: 20:24, 20:34, 26.

II. futam: 1. Principal (2 r.) 2. Deres, 
3. Marci. Futottak még: MarschaU, Hin- 
denbnrg. Tót.: 20:28.

Jll. Futam: 1. Atta Troli (3), 2. Gá- 
borldák (4), 3. Sinnfein (8). Futottak 
még: Carbajac, Szerencse, Vadászkaland, 
Delnő elb. Tót.: 20:338, 20:50, 30, 40.

IV. Futam: Salvia (1%), 2. Cbquelte 
(2), 3. Maxim 13. Somló elb. Tót,: 20:58.

V. Futam: 1. Kaballa (1%), 2. Bal
sors (3), 3. Kólyagos (5), 4 Connette, 5. 
Rózsi II. 0. Jupiter, 7. Ommicher. Tót.: 
20:52, 20:24, 32, 30.

VI. Futam: 1. Katyi (1K r.), 2. Viveur
(12), 3. Herkules (0), 4. Hóbortos, 5.
Hárfa, 6. Mephisto II. 7. Sly Baby. Tót.: 
20:34, 20:26, 44.

VII. Futam: 1. Flirtvár (2Í6), 2. Nimfa 
(4), 3. Anyukám (I). Futottak még: Mán- 
dok, P. 1‘Amour, Dölyfös, Boy, Matndola, 
Mariette, Messze mentél. 
20:24, 28:20.

Béccsel megszakadt az összekötte
tés, emiatt a mai bécsi eredményeket 
nem közölhetjük.

közgazdaság

MIS MOHEDIR: K?
Gi i iko és ZlmmBr űr. ft

Az előadás kőzete 8 órakor. Vasárnap két előadás

FOCKRÉM

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei magánforgalom 

már szombat .télutón szilárd irányza
tot vettA Vasárnapra részvényekben 
csak keveset kötöttek. Országos fára, 
Lichligre volt 50—GO koronával ma
gasabb pénz. Allamvasut 3500—G50, 
Egyesült f| 610«j£0, Rirpa J60Q—700,

ÍG^FailfiHOSI OHFEUW
Nirschy Emiliu
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