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Románia 
nem mozgósít ellenünk

M nagykövetek tanácsé, 
megvitatta

ráíy
Károly ki- 

ügyét

JI kisentenée a bivaly ittmavadását casus bellinek tekinti 
— Tniíkovics szevb belügyminiszter a magyarországi 
ményékről — M pápa nem lép közbe — Francia hang Mac, 

ország mellett
: ese- 

agyar

Paris, október 30
hú tamu.M megvitatta 
Irórókd, amelyek •! Ká-

Magvaro^/ághól való 
< ■Ijáb j alknlmazz-m.

Belgrád, október 3C.
A belgrádi román követ a következő 

nyilatkozatot tette:
— Az hiszem, hogy a jelenlegi helyzet

iben a kisanit-ut sikere hiztositottnuk lát
szik. Teljes az egyetértés Bclgtád is Bu
karest között. ■

Románia nem rendelte el a moz- 
« gósitást.

ve minden szükséges lépést megtett, hogy 
annak idején akadálytalanul léphessen 
fel. A mi államférfiaink art vélik, hogy 
nem kell mindjárt a mozgósítást elren
delni és kitenni az államot olyan költsé
geknek, amelyek mvglédléye ragvon két
séges.

Hogyan gondolják, hogy Ma
gyarország megfizeti Csehországi
nak és az S. H. S. királyságnak 

mozgósítási költségeit?
X trianoni békeszerződésben bentfog- 

laitatik és a jóvátétel! bizottság ki fogj-a 
fizettetni Magyarországgal a szövetsége- 
Beknek járó minden adósságát. A szövet-

ségcsck az elsők, akik követelésüket hr 
fogják hajtani. Ha Magyarorstág ki 
akarná fizetni a mozgósítás költségeit, a 
jóvátételt bizottság a maga számára fog
lalná le az összeget.

Ezért nem is követeti Románia 
a mozgósítási költségek megté

rítésé'.
Románia megtett minden ciökéswüit tel 
mozgósításra. A főkövetelés az, hogy

Gróf Mndp/'tssy 
és társainak ügye

A kirúlxpiicc.Mil |,m ><:••«> l:« Ib.m lelát 
áztatott gróf Andrássy Gvula. Rakov- 

Reviczky 
éirr.ap semmi érdem- 

kv’es foidnlaí nem történt. Polóvyi 
,,ezső. llellcbrandl János és Rovta 
dr. Helbbrand! János és dr. llnn(n 
*»án.'ly védők ke re-új, II »•\ii,i iveik-. I 
fi pestvidéki tt^)<;s'7ség Imdiázúban ■-<

Az Hőkelő politikusok meg.rhviíH 
nyugalommal törik u rájuk j min 
dinképpen szokatlan fogságot. András
sy Gyula gróf és Friedrich István, dr 
Rakovszky István is I;■ legek, régebbi 
betegség gyöiri őket és a fogság a 
gyógykezelést erősen hátráltatja. Jo 
gnszköröklteTi élénken vitatják a cse
lekmény minősítését. Sokai tárgyalnak 
a jogászok a mentelmi jog kérdéséről. 
Vannak, akik azl a felfogást képvu.-lik. 
hogy most, aanidőn a ncinvctg-vülís 

............................................ ■selek- 
‘ niénvek esetében nőin várhat ja a nem
zetgyűlés összehívását a mentelmi jog 
felfüggesztése' érdekében és amellett 
kardoskodnak, hogy a letartóztatás a 
mentelmi jog felfüggesztésének hiányá
ban is törvényszerű. Az ügyészség 
egyébként széleskörű nyomozást foga
natosít ás megállapítja, hogy DúncsM- 
tól Budaörsig mi történt, ki mit cse
lekedett. Csak h nyomozás befejezés, 
után juthat sor arra, hogy az ügyé-*?., 
vég a cselekmény minősítése kknilt’ló-

mány év a magyar nép olyan bölcső- 1 
séget és jóindulatot tanúsított, ami ■ 
megtiltja, hogy a szövetségesek meg- J ............ ...............  ..... ,
engedjék a kixanlantnak a -Vm///nror-1 j tv^U| ‘ísh ;lt.
rzág területére való betörést. A magyar Ödön ügyében vsr<;
köz,vélemény szerint — írja a lap — j 
a kisenlentc mindenáron provokálni 
akarja Maf^fnrországot és pusztán az (P-. 
alkalmat lesi arra, hogy végiig elpm-z- I Kái 
tittinssu.

A Daily Telegraph szerint a magyar 
kormány magatartása kiálló módon 
cáfol rá Csehországivá k arra az állítá
sára, hogy « mozgósítás folytatására 
szükség lenne.

Jl siepö kormány az ul
timátum ügyében pa
rancsát kapott felsőbb

akarja Maftfrirországot és pusztán az

a

uk-

nocsak Károly királyt, hanem 
az egész Habsburg-dinatztiát 

fosszák meg a tróntól.

Épen ezért nem szükséges fegyveres
ciót kezdeni, nun t a nagy antant kikeres 
diloouáciai intézkedéseket tolt.

A sajtónak az a közlése, aintly nMimá- 
tumközlésrftl szól, nem elég szabatos.

Nem ultimátumról, hanem csak 
közönséges jegyzékről van szó.

amellyel remélhetőleg sikerűi bialositaiw 
Csehország, Románia és az S. 11. S. ki- 
rílység közös érdekét. (MTI.)

_______ Ranón
helyről

Berlin, október 30.
(A Magyar Távirati Iroda szikra-

lól’iraía. A liewyorki SffOíce | nincs cgyiill, a linlúsag ily biiriw
tudósítója jelenti: Azok a hálmrus fel
hők. amelyek sohasem sötét lettek fe
ketébbén Kcleleurópa egén a hahóra 
vége óta, mint a legutóbbi pár nap 
alatt, mára mintha oszladozni Kezde
nének. A szerb kormány a kisen tente 
Magyarországnak küldendő ultimá
tuma dolgában bizonyos parancsot ka

Jugoszlávia nem viad vissza a fetf-
széísöbb eszközök alkalmazásától sem j túrna rioigtiDan oizonyos parancsot na- 

A nagyantant erélyese lépett fel. Egy- | pofi felsőbb helyről. Ez az ultimátum 
idejüleg nyilatkozatot kaptunk a len-I ugyanis o’-j ,;//«»» ,./a
gyei kormánytól, amely helyesli \ amelyeket önérzetes nemzet

Belgrád, október 30.
'A parlament tegnapi ülésén Trifko- 

Vics belügyminiszter a magyarországi 
eseményekről a következő nyilatkoza
tot tette;

— Élénk megelégedéssel állapíthat
juk meg, hogy azok az aggodalmak, 
amelyek kel az európai béke, fenntai- 
tusának gondja a kisantantot eltöl- 
tötte, gyors visszhangot találtak a 
nagyanlanlnál. Nyomban érinthet sbe 
léptünk Prágával

lapítottuk, hagy cnsus belli
nek tekintjük K'reAy király 
magyarországi tartózkodásá
nak mindenféle meghossaab* 

liitását.
Románia hasaid ’ álláspontot i'>CJal 
és Olaszország 
arra, hogy a 
ugyanilyen szc...,

a ‘unaiSaA‘ö^eB
kapcsolatban igen rokonszenves han
gon ir a magyar kormányról.

Az angol sajtó szintén egyhangúlag 
helyteleníti a kisenlentc magatartásit. 
\ Times hosszabb cikkben foglalkozik 
a kérdéssel és nyomatékosan hangoz- 
latja, hogy n kisentente a maga köve
teléseiben nem lépheti túl azoknak n 
követeléseknek kereteit, amelyeket 

' Mag varországgal szemben a nagyköve- 
j ti értekezJct támasztott. Magyarország. 
L maga kötelességének teljesítése terén 
elment a lehetőség legvégső határáig. 

ÍA magyar k<wé_nyzó, a nmgynr kor-

táilá.sunkat. De sem mi, sem a csehek 
nem elégedhetünk meg azokkal az 
eredményekkel, amelykei a rtagyantant 
idáig elért. Nyugodtan várhatjuk ar. 
isemónvck további fejleményeit, mert 
megtettük a szükséges intézkedéseket. 
Minden igyekezetünkkel rajta va» 
gvniik. hgov hozzájáruljunk a kérdés 
békés megoldásához, de

és közös egyetértéssel megát- 
szükség esetén nem riadunk 
vissza a legszélsőbb eszközök 

alkalmazásától sem,

hosv biztosítékokat szerezhessünk ma-
r„/l - álláspontot >1: gu.>kimk a tekím-k megóvására, annak

kfs-nek békín«k. amelyre rrflkulozlwt.lk.nul
„ akciójában i, | .züksr^ van m-memk JuaoszUn urimk
e:nponl illán fog icmodni. hanem eKÓsz. Kozópcuionanak. IMII.)

Pária, október 30.
CA MTI. tudósitójának szikratáu- 

irata.) A francia lapok együrtelmulcg 
Tosszalják a kisentcnl.- kíAetelodze.wl. 
Az Ere Nouvelle a kővetkezőket írja: 
Csehország és Jugoszlávia kedvetlen a 
velencei egyezmény jóváhagyása imatt 
és a karlisia puccs gyors liqutdac.iója 
után is olyan kérdésekkel ál! el<>, ame- 
lp"kct rossz szemmel néz Olaszorszug, 
de Amelyeket Franciaország sem fo
gad Int el.

Snucrwein a Matinban közli Hetiden 
líAváu gróf nyilatkoztát,

gadhat cl.

oly követelésekkel állott elő, 
nem fo-

"7F cseh, mozgósítás
ma már tárgytalannak [átszik^

Géni, október 30. 
jak ugyan, hogv a mozgósítás csak 
clővigyázriti rondszábály, de tapaszta
lásból tudjuk, hogv minő veszélyt rej
tenek magnldian az ilyenfajta óvóin- 
tézfkedúsck. Sokkal töi-lK-t ér. ha neu> 
játszanak a lüzzcl

A Tribüné, de Génévé szerint a ki
rály rnugyaj országi utjának incidense 
opercHszerüen végződnék, ha nem tör
tént volna meg a cseh mozgósítás, 
amely ma inár tárgytalannak látszik, 
de azért eléggé nyugtalanító. Art nvmd-

Galacban készen ált az 
ágyunaszád

Párkí, október 30.1 várja Imj íi nagykövetek tanai sánal. » 
Az az ágyunaszád, amely 

szállítani Károly királyt, 

n svéd sajtó elitéli Ká
roly király fellépését

Stockholm, október 30.
A svéd sajtó behatóan foglalkozik a 

Magyarországi eseményekkel. A vezető 
stockholmi lapok kiemelik a Bethl -n- 
kormány erélyes és megfontolt maga
tartását, amely megkímélte Magyar
őr szótőt a polgár háborút ól és az ide-

lv el fogia ; király tartózkodási helyére vonatkozó
* Galacban * dőntt-sét. (MTI.)

nok meggondolatlan éa kalamioi szerű 
fellépését. (MTI.)

Kik készítették elő a 
puccsot?

(A MTI- tudósító iának szikralúv- 
irata). A Petit Journal genfi levelezői? 
beszélgetést folytatott Quefkniann szú 
zadossal. Káról v király bizalmi em* 
herével, aki kijelentette. hogv a iklc.- 

I csőt Andrássy Gyula gróf. Rukovszky
yen megszállástól. Az összes lapok éle- Grál: (Írisz' ív és Ostenburg űr-
se<j elítélik Károly királynék és hiv^i- * nagy feszítették elő.I

kir%25c3%25balxpiicc.Mil
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Lingauer Albin 
a Királypuccsról

Szombaton usszezuiódott a legitimiz
mus tábora

Mit-
De l»a netán

szen-

S/ombathely. október 30.

A Vafixármrgve mai számában Mór
iig < iin alatt I . A. jelzéssel J.ingaticr 
Albin a következő vezércikkel írja: 
Nincs !ájdahmL>abb. nihil pálcái törni 
nehéz sorsba jutóit barátok dolga fc 
lett. De ami igaz, az igaz. Bődülelrs 
bolondság voll az, ami! u király má
sodik hazaiérési kísérlete körül egyes 
lullmzgó hívei elkövettek, pláne éppen 
mosl. mikor n rél törvényes utakon 
▼aló elérése már-nuir biztos volt.

Október 21-én. pénteken esle még 
riadó tetszéssel oJvatrtnm Pesten a lól- 
liivatalus közlést Bethlennek aznapi 
pécsi beszédéről. Rendkívül kellemesen 
lepett meg, Imgy Bethlen magáévá 
letté év; konnányzali programjában ki- 
vániu most biztosítani (szinte magáiéi! 
értetődő; H nemzeti irányú kikötések 
.mellett u nyílt legitimizmust. Az agi
táció és harcaink gyümölcsének meg
értését láttam a pécsi lieszédb. n. 
Ugyanaz a legitimitás volt abban cé
lul kitűzve, ugyanazokkal a fettéte
lekkel, melyeket ón e helyen még a 
múlt télen mint a nacionalista legiti
misták cgy-két cikkben kifejtettéin.

És másnap reggel hallom, hogy a 
király uUri.ii van Bu<ta|>ffit felé, Ra- 
kovszky vezeli éf, Ostenbury katonái 
kísér A.

Úgy jártunk, mint a madár fészek 
után mászó gyerek. Roppant fáradság
cél. s»»k küzdelem, jiropagamki és |x>li- 
tikai eröíeszilés sínán Icljuiottunk a 
fa tetejére, de a döntő pillanatban, mi
kor a pécsi programm,al már elértük 
akciónk dióda tat, merőbeu felesleges, 
dijainkkal ellenkező pajkos rugaszc 
kodás eltörte alattunk az á$at. Lezu
hantunk mi is, az eszme is. Ha csak 
mi törjük « nyakunikal némely Imrá- 
iáink önhatalmú eltitkolt hirtelenségé
ért, azon nincs mit inegsirailni. 
grfungrn, m rtgeiuuigen. 
az eszme is olyan zuzőrlásokat 
fedett, nolna. amely annak a törvé
nyesség keretei közt való újraéledéséi 
kizárttá teszi, azt már csakugyan saj
nálnánk. Szomorúan igazolta a ize 
renraétlen puccs azt az állításomat, 
melyet husvétkor niondottann Szombat
helyen u királynak és király híveinek. 
A legitimistáknak nem szabad illegitim 
eszközökkel harcolni, mert aki a jog 
«evé’l»en küzd a jogfolytonosságért, 
•v nem nyúlhat a jogrendbe ütköző 
rsziközökhőr Pedig hál, arai húsvét
ikor ignr. volt, ur. igazság volt most is. 
Úti figura <ioe<*t. Nekem meggyőződé
sem, hogv azok az urak, nikik a királjt 
hazaJűvták és vezették, ha Bethlen 
|jónleki l>e*zéJét Mmerlték volna, 
szómba tan megállották volna vagy 
visszacsinálták volna ezl a szerencsét- 
lem megmozxlulásl. Hiszen nbban a 
l«?<-.si beszédben íanme roll mindaz, 
amit a legjlimisták kinifüak. Legiíci- 
jehb néhány Imvi vagy egy-két évi 
türelemről lett volna szét, Pénteken 
Pécsett elértünk mindent s másnap 
Budaörs nu-Uetl elvesztettünk mindent, 
amit másfél év óla építgettünk. Végre 
ininleken halálos sebet kapott a sza- 
iMulkirálvvtduMziás jmrtja. szombaton 
|M\lig ösvezuzéndott » l<*gilimizinus 
tábora.

Sem « harag, sem a mohútág nem jó 
a politikában. Legjobb ott 

« sak kilorlassal janii « törvényes ági 
tóció utjain. Szívóssággal és törveny- 
tkvztclvttel sok mindent el lehet érni, 
de erőszakkal elő1»i> lehet száz bajt 
< sinálni. mint egv- hasznot. Mcggondo 
lattan akcióink miatt fényes nevű ]x>- 
litikal bandáim nyitották meg önma
guk cJÖti a iöglkiz ajtaját, sajnálom 
v'.ket, mint embereket, de sokkal job
ban -<ajnúiom azokat, akik az o sren- 
▼edélyeskedtésük miatt többel vesztet
tek mint ök azokat, akik nemcsak sza- 
htt.Lsugukat vesztették, hiúiéin életüket, 
mint •» Imd-aörsi ütközet lw’oítai és lat- 
zajukat L. mint a király. ;«ki engedett 
hir.i.-nüuwk. (MTI.)

v(U]il (i Habsburg ház is
Tárunulíisok /I’. Karolu királlyal — Döntii hét a 
politikában— ÖsaxeÜl^e a nemzete/yülés? — Megoldó
dik a külpolitikái bonyodalom — Ax egységen párt

— t Hétfői Napló tudósítójától —

A politika második izgalmas hete 
kezdődik meg, de a jól informáltuk art 
mondják, hogy *'* ■'« második hét 
lesz tulajdonképpen u döntő jelentő
ségű. Meg kell oktani ugyanis 
egy és más esetben ha a megoldás
lég nem is sikerül, de meg kell kez
denie a kormánynak azokat a kérdése
ket :

végleges

1. amelyek a király személyével ál
lamik összefüggésben,

2. amelyek a királykérdés 
renrlezásérc irányuhuik,

3. amelyek külpolitikai vonatkozá
sainkat hivatottak tisztázni,

I. amelyek a belpolitikában — való
színűleg az egységes párt megalakulása 
révén - hozzák meg a megnyugvást.

A király személyét illető kérdésekre 
vonatkozólag a nagyentente szombati 
jegyzék határozott utasítást ad és a 
kormánynak elhatározott szándéka, 
hogv- pontosan eleget fog tenni az en- 
tente követelésének. Ezt , megelőzőleg 
azonban tovább folynak IV. Károly 
királlyal a megkezdett tárgyalások, 
amelyek remélhetőleg megnyugtató be
fejezést nyernek rövid órák alatt, mert 
c tekintetben az idő nagyon sürgős.

.1 királykérdés végleges rendezése te
kintetében meglehetősen tisztázódott a 
helyzet, bár a kereszténypárt nem haj
landói addig a pontig elmenni, amed
dig az cntente követelése terjed és 
ameddig a kormány és a kisgazdapárt 
is hajlandó elmenni. Azok a hírek, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy a 
ormány nem hajlandó a nemzetgyű
lést lmmarosan egybehívni, túlzottak, 
mert a nemzetgyűlés összeülésére a 
hét folyamán valószínűleg múlhatatlan 
szükség lesz.

A nagyentente és a kisentente szom
bati kívánságai azonban a királykér
dés végleges rendezése tekintetében 
nem egységesek. A nagyentente Írás
beli jegyzéke „IV. Károly király trón
vesztésének haladéktalan prokiamálá 
sát“ kívánja; a kisentonte szóbeli köz
lése pedig „a ’Habsburg-ház detronizá- 
ciójához szükséges lépésekéről beszél.

Megkezdődtek 
a baranyai választások 

Pécs két kerületében erős a kUzdelem — Ráday Gedeon 
gróf és Bleyer Jakab képviselők lesznek — Néhány 
liberális felőlinek Is kilátása van a győzelemre - Tize
negy kerület közül halban pótválasztásra számítanak

— A Hétfői Napló tudósítóidtól •—

Ma kerxkkMvk meg « telsrabadwlt 
területek tizenegy kerületében a nem- 
zetgyülési képvi.se kiválaszt fisok, ume- 
lyek közül valósziuülcg csak Pécs vá
ros két kerületében nyúlik át a küzde
lem a hétfői napra. Általában müuten- 
h<>! igen nyugodt h'hangulat. rendzava
rás sehol sem történt. A jelöltek száma 
ti legtöH> kerületben szokatlanul nagy, 
tiintindk oka az, hogy a legtöbb kerü
letben nemi respektálják a központi je
lölteket. hanem 1'elvonnHnk a helyi .je
löltek t’x pedig a legtöbb helyen ko
moly reményekkel. Bizonyos az is — 
éppen u jelöltek nagy számára való 
tekintette) —, hogy a szavazatik na- 
gjon meg fognak osztani és igy a vá
lasztási jósok art mondják, hogy J—6 
kerületben lesz pótválasztás.

Igen erős a küzdelem Wr* város 
két kerületében. Az ehő kerületben 
bizton számítanak gróf Ráday Gedeon 
belügyminiszter győzelmére, bár Ham- ; lvpelt fel. De lehel, hc^y póHűlaszli, 
>wr/(i Imre, aki az pmtfai fa ke. k«r, ElkmjeMHjei Fd» Lőrinc kis-

A kisentente szélesebb körű kívánsá
gára vonatkozólag még sem a i or
mány. sem a klsgázdapórt nem dön
tött és ez a kívánság még valószínűleg 
sok megbeszélést igényel.

A külpolitikai hely esetet ma már lé
nyegesen nyugorftabban ítélik meg, 
aminek az oka az, hogy a magyar kor
mány u maga álláspontján látja ál
lam n nyugati nagyhatalmakat, ame
lyek nem hajlandók a kisentente láz 
bán született követeléseit támogatni. 
Kormánynyilatkozat c tekintetben nem 
áll rendelkezésre, de az egész magyar 
politikai világ hisz benne, hogy a k;s- 
entente nem fog újat húzni a nagy- 
ententc-val és ha a sokat emlegetett „ul
timátum mégis megérkezik, az már egy 
kompromisszumos és erejét vesztett 
jegyzék lesz, amely aligha fogja tartal
mazni azokat a követeléseket, ame
lyekről tegnapelőtt még Prágában és 
Belgrád'ban álmodtak. .1: „ultimátum" 
tehát lényegesen össze fog zsugorodni 
és aligha lesz olyan, amelyet a diplo
mácia utján ki ne lőhetne védeni.

Végül nekilát a hólen a kormány a 
belpolitikai kérdések rendezéséhez is, 
nevezetesen megkezdi gróf Bethlen Ist
ván miniszterelnök az egységes kor
mánypárt mega laki fására v 
tárgyalásait, amelyek — mint mond- ■ tegnap őszinte 
jók — igen ke.lvcző auspiciitmokkal 
kecsegtetnek. Szemben állana ezzel az 
Apponyl-féle pú italaik itási terv, amely- 
lycl azonban a nagynevű politikus — 
legalább a kormány körében igy reme 
liik-— csak abban az esetben áll elő. ha 
az egységes kormánypárt megalakítása 
meghiúsulna. Mozgalom indult meg 
egyébként arra vonatkozókig, hogy azt 
a hatalmas erkölcsi erőt, amelyet Ap- 
ponyi képvisel, az egységes párt ré
szére nyerjék meg. Erre azonban igen 
kevés a remény.

A mozgalmas hét, amely döntőnek 
ígérkezik, nagyjában talán a nemzet
gyűlés üléstermében hozza meg az ese
ményeket és nem lehetetlen az sem, 
hogy súlyos összecsapások árán ju
tunk el csak a kielégítő eredmények- 
hoz.

Pécs. október 30.

rés ked őket a maga híveinek tekinti, 
nagyon erősen áll. A második kerület
ben úgy jósolják, pótválasztás lesz 
fíaumann Emit liberáli jelölt és Ru- 
zsinszky Béla keresztény polgárpárti 
letölt között, bár erős pártja van Kő
in öcs y István kanonok, keresztényszo- 
cialista jelöltnek is, mig Magyartídy 
Baross íxtjos honvédelmi párti gyen
gén áll.

Baján Kiss György pártunk inüli, 
volt főispán győz Schnetzer Ferenc 
tábornok. kereszténypárti jelölttel 
szemben.

Törökkanizsáji legtöbb sansza Bodó 
János kisgazdapárfinafk van. aki két 
kereszténypárti jelölttel vette föl a 
küzdelmet

Regőcsén bizonytalan a helyzet. Sxá- 
miianak hegyiméi Kiss Pál győzelmé
ig. oki a Ba.v<«»v«|)árt progranunjátval 

gazdapárti és Láng János keresztény, 
párti.

Dárdán pólválasztás lesz Mnndy s<. 
mu kisg.nzdupárti Fenyő Miksa lh^. 
rális-blokkpárti között. Kívülük még 
két jelölt küzd az ország eme;: egyik 
lég k i seb b ke r ü le tőben.

Nagyszentmiklóson dr. Gulácsy Sán- 
dór kisgazdapárti jelölt győzelmét ió. 
solják, húr kilátás van pót választásra 
is, mert Gulúcsynak négy ellenjclöltjc 
van.

Siklóson Simon János kisgazdapárt! 
van előnyben, de nincs kizárva, hogy 
pótválasztásra kerül a sor négv ellen- 
jelöl tje va larnelyik ével.

Mohácson Prakatur Tamás volt fő- 
ispán, kisgazdapárti biztoson veri két 
kereszténypii rti ellen jelöltjét.

Szabadka imásodik kerületében pót. 
választás lesz Kórody-Katona János 
pártoirkivüli és Temunovich Zoltán ke
resztény párl i jelölt között.

Villányban Bleyer Jakab volt nem
zetiségi miniszter kereszténypárt! győz 
két kisgazdapárti ellenjelöltjével szem
ben.

Klausz Imre temetése
Ezrekre menő tömeg kisérte ki 

a temetőbe

— .1 Hétfői Napló tudósítójától —

Egész nap kopoglak a manlicherek 
és géppuskák Budaörs fölött és mire 
az ütközetnek vége volt: tizén marad
lak nyitott, meredt szemmel a nyirkos 
gyepen. Tizen maradlak mozdulalla-

vonatkozó j nők és elnyúlt tagokkal, akiket azután 
részv"ét kisért el utolsó 
hogy csak kilencet, 

: Klausz Imre közvitéz
ut jókra. Azaz, 
mert a tizedik: 
zsidó volt, akit szonib.iton nem szabüd 
temetni, hogv csikorgó kötelek le
engedjék a nedves gödörbe és hogy a 
kupák, pengőse örökre megbonthatat
lan halmot emeljen fölébe.

A hatalmas szertartási (eremben 
ember-ember hálán szorongott ma dél
előtt és a sárga, kavicsos téren, a szé
les temetői utón ezrek állottak, akik 
odabent már nem férlek el. Megjelen
tek a nemzeti hadsereg, a kormány és 
az ifjúsági testületek kiüldöttei, a test- 
vérhifközségek, az elhunyt szülőváro
sának, Egernek népes küldöttsége. 
Lazarus és Abraftamson főikántorok 
énekeltek gyászdalokat a ravatal mel
lett. Hevesi Simon dr. főrabbi gyáaz- 
beszédében kiemelte, hogy a magyar 
zsidóságot a rágalmak özöne, az ül
döztetések minden fajtáj' sem fogja 
soha eltéríteni attól, hogy mindenkor 
hazáját szerelő magyar maradjon. K 
zsidó Klausz Imrét a haza iránti lán
goló szeretető vitte a harctérre és a 
legnagyobb áldozatot hozta: életét adta 
odn magyar hazájáért. Utána Lederer 
hitközségi elnök a budapesti izraelita 
hitközség, majd Hevesi Ferenc dr. a 
zsidó főiskolai hallgatók nevében bú
csúztatták megható szavakkal Klausz 
Imrét.

Ezulán az eilrunyt bajtársai a ko
porsót vállaikra vették, Lazarus fő* 
kántor és a kar újból gyászdalba fo
gott és megindult a hatalmas gyásznw- 

i net a háborúban elesett zsidó hősök te
metőjébe, ahol Klausz Imrét a többi 
hős mellett helyezték örök n.mgulom
ra. Künn a simái elsőnek Oláh Gábor, 
a Műegyetemi Athlétikai Klub kjkul- 
döttje hajtotta meg az elhunyt előtt a 
baj társak lobogóját.

Klausz Imrét u numerus clausus 
kitiltotta a műegyetemről, —- mon

dotta. — de nem tilthatta ki a magyar 
hazafias köielességteljesitósbőL Ugyan
ilyen .szellemben beszélt a Csaba-szö- 
vétség kiküldötte is.

A sírra koszorút küldtek a nemzet’ 
hadsereg és a kormány.

k%25c3%25a9pvi.se
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Hyolc zutdohánitvárat 
leplezett le eddig a pénz 

ilgvórség
A terhelteket ma viszik 

át a rendőrségre
A ren<Jőr»égnek és a pénzügyőr ség- 

nek hónapokig tartó együttes nyomo
zás után az elmúlt héten sikerült mind
azokat a sugdohánygyárakat leleplezni, 
omelyék az utóbbi dohányinségee évek 
alatt az egész budapesti piacot ellátták 
hamis dohánygyártmányokkal. A ha
talmas arányú bűnügyben eddig tizen
nyolc emberi vettek őrizetbe, akik szél- 
háauos manipulációikkal, mint az ál- 
lám konikurrensei, milliókra menő ká
rokat okoztak a kincstárnak.

]-.id'ig összesen nyolc ilyen z.ugdo- 
hánygyárat lepleztek Je, amelyek könil 
három a legnagyobb üzemmel Újpes
ten, Pestújhelyen, Dunaira rasztin na
ponta több ezer szivart és cir/areitát 
gyártott. Az őrizetbe veit emberek, 
mindannyian dohánygyári munkások, 
közülük ketten a Síp-utcai dohánygyár 
alkalmazottai. a többiek pedig külön
böző dohánygyáraikból már régeblien 
etbocsájtolt munkások voltak.

A zugdohánvgyártás miatt előállított 
tizennyolc embert a pénzügyőrségen 
vették Őrizetbe és hétön viszik át őket 
a rendőrségre, ahol még aznap délelőtt 
meg kezdik k ftra 1 lgulásu kai.

A HÉTFŰI NAPLÓ egyes száma 
mától kezdve 3 koronába, kerül. A 
nyomdai árak drágulása oly rohamos 
hogy e héten az összes budapesti napi
lapok kénytelenek voltak fölemelni 
áraikat. A HÉTFŐI NAPLÓ, melynek 
előállítása még a napilapokénál is 
aránytalanul drágább, szintén nem 
maradhat meg a régi árnál. Olvasóink 
bizonyára belátják, hogy az emelésre 
csak a súlyos viszonyok kényszeríte
nek bennünket.

— II. Lajos bajor király holttesté
nek hazaszálttása. II. Lajos bajor ki
rály holttestét tegnap szúllitottáik kü
lön vonaton Sopronon keresztül Mün
chenbe. A soproni pályaudvaron dísz
század várta a magyarbarát uralkodó 
vonatát. A fogadáson megjelent Gtril- 
leaume tábornok. Köhler ezreden ős 
segédtisztje kíséretében, továbbá a me
gyei és városi tisztviselők élén űr. 
Zsembery István főispán. Délután fél 4 
órakor futott be a sapromi Jélivasut 
állomáséra a négy kocsiból álló gyász
vonat. A diszszázad tisztelgett, a tábor
nok fogadta a vonatkísérő nemzeti 
ho<lseregim’N ezredes jelenléetet, majd 
bemenve a királyi fenségek termes- 
kocsijá'bn, Ferenc, királyi herceg, a 
halott király második fik, krsráltt a 
kocsiból és közvetlen melegséggel 
mondott köszönetét a megjelent uruk
nak, majd fehzúHt a kocsiba és a vo
nat a diszsrárad feszes tiszlelgése kö
zölt robog ki az állomásról. (MTI.)

— Tisza István emlékezet#. Ma há
rom esztendeje an-oak, hogy az októberi 
forradalom dühe elsöpörte a mngywr köz- 
'•tet színteréről próf Tisza Istvánt. Tra 
K&tus hakiVimk évfordulóján a Tímm- 
Iinlékbizottság a miniszterelnökség palo
tájában ünnepség keretében 12 óra
kor leplen le Tisza István emléktábláját. 
Délután 5 órakor pedig a Károly-körut 
;k saárn .Matt tartanak ünnupélyt, amelyen 
‘U. ünnep beszédet dr. Vonlára lápot volt 
áfkarntitkAr tartja.

Fegyverek beszolgáltatása. Dr. 
Marinovich Jenő főkapitány he elles 
felhívást tett közzé. amely szerint 
mindenki kötelei azokat a fegyvereket, 
fűszereket és egyéb katonai cikkeket, 
•melyeket a levert lásadó katonák ko
mi valaki a polgári lakosságnál elhe
lyezett, beszolgáltatni. Aki e kötelezett- 
*Kőt megszegi, hot hónapig terjed- 
hető elaÍTásnál és súlyos pénzbünte-

is büntethető.
. Bojtárai öeazejövatal A roll 3-ik 
*°*nyák hercego'dnni gyalogezred tnzu- 

november 5-én e#> fát nvoke óraéor 
• Pidív-tÉrcn lévő ..Pálffy-vM**«W*ben

A nagykövetek tanácsa elküldte a kis ententenek ■ 
a jóváhagyott velencei egyezményt

Paris, október 30. • 
f Havas.) A nagykövetek tanácsa ér-1 ^Havas.) A nagykövetek tanácsa jó- 

tc-sitett Magyarország és Ausztria pá- ■ váhagyván a ciencei egyezményt, cn- 
risi követeit, hogy a tanács hozzájárult nek .'Zöcgél megküldött** a kisen! •utc- 
n velescei egyezményhez. ' MTI.) I nek is. (MTI.)

Jugoszlávia természetbeni követelései 
Magyarországgal szemben

Igényeiről összeállított számláját átadta a Jóvátételt bizottságnak

Belgrád, október 30. | s. királyság 5000 ökröt, 1500 tche- 
Az S. H. S. delegáció a trianoni bé

keszerződés értelmében benyújtotta a
jc'vátételi bizottsághoz Magyarország
gal szemben fennálló természetbeni 
követelésének számláját. Eszerint az S.

— Esküdt Lajos súlyosan megbete
gedett. A kiviteli panamák ügyében le-; 
tartóztatott fővádlóit Esküdt Lajos a 
fogházban súlyosan megbetegedett. A 
vizsgálóbíró tegnapelőtt akarta újítói 
kihallgatni, de nem lehetett, mert E«- 
kiidt magas lázi kapott, iüldoklási ro
hamok gyötrik és a fogházorvos je
lenléte szerint ily körülmények között 
őt kihallgatni ezidőszerint nem lehel. 
Dr. Pless György vizsgálóbíró egyéb
ként m kiviteli panamák iigyélten az 
ügyészség által beterjesztett vizsgálati 
indítvány tárgyában a három nemzet
gyűlési képviselőre vonatkozólag még 
nem döntött és csak e Ítél folyamán 
hozza meg végzésé: Zeökc Antal, Zá
kány Gyula és Pákozdy András képvi
selők ügyében.

— Az ügyvédjelöltek országos gyűlése. 
Az ügyvédjelöltek Országos Szövetsége 
vasárnap • telelőit az ügyvédi Kamara 
helyiségében tartotta dr. Várady Imre el
nöklésével éri tisztújító közgyűlését. Mi
után az elnök beterjesztette a veaolŐség 
jekrvtérét a szövetség éri működéséről, 
szóvá tette a helyiségmizériát, amennyi
ben az Ügyvédi Kamara az eddig szíves
ségből átengedett helyiséget fölmondotta, 
majd beszámolt a zugírászok elleni ak
cióró. A közgyűlés ezután megejtette a 
tisztujitást. melynek során elnökké dr. 
Várady Imréi, ügyvezető elnökké dr. Sze
mere Antali, vilavezető elnökké dr. Fáv 
Endrét s általában a megelőző tisztikar 
tagjait választották meg.

— J. Mac. Whlrter Budapesten. John 
Mac. Whirter. a Cunard Lrne kontinen
tális igazgatója Budapestre érkezeit a tár
saság itteni irodáiénak megtekintésére. 
Ez alkalommal átadta az irodavezetőié
nek az angol királv elismerő okirata má
solatát. anielvet n Cunard Linó nyolcvan
éves fennállásának jubileuma alkalmából 
intézett a társasághoz * wmclvhen köszö
netét fejezte ki a haiósvállnlat működése 
fölött, megállapítván. hocv fennállása 
alatt — a háború előtt és után — soha 
egvclJon emberélet ben vagy pottaszáBit- 
mánvban nem eseti kár a Cunard Iáne 
hajóin.

A reformáció emlékünnepe ■ 
Kálvln-térl templomban. Vasárnap 
délelőtt a Kálvin-téri református.temp
lomban a szokásos istentisrielet kereté
ben ünnepelték meg a relönníü.ió em
lékünnepét. Az igen nagyszámban 
megjelent hívők soraiban helyet fog
lak Szilagy Aladár egyházgondnok, 
Hamm- István teológiai tanár. Kovácsv 
Sándor főgondnok, dr. Bornál István 
Sigrey Pál egyháztanácsos, dr. Décsev 
és Kó.sa Z.rigmond gondnokok. Hava-sr 
László püspök családja s kiviilök még 
a református közélet számos előkelősé
ge. A szokásom zsoltárok elénekléxe 
után Ravasz László püspök lépett a 
szócizékre * ott imát mondott, majd 
emelkedett smvaktren vásottá a re

formáció erkölcsi jelentőségét.
_  Jugoszláviában mindenkinek 

arcképes Igazolvánnyal kell blrnlu. 
A íza-badkei rendőrség szombat dél
után hirdetményi tett közzé, ame.y 
miniswri rendeletre való hivatkozással 
közli, hogy az S. H. S. királyság egész 
területén lakó valamennyi polgárnak 
arcképes igazolvánnyal kell bírnia. 
Aki ezzel az igazolvánnyal nem remiéi 
kezik, az nem utazhat el SzalniJkáa-ol 
ás nem ‘érhet oda v iaaa-

net, 2500 birkát, 10.0000 kancát, 200 
csödört. 50.000 birkát és 500 kecskét, 
további ipari és gazdásági gépeket is 
egyéb iparcikkeket követel Magyar- 

; országtól. (MTI.)

A Kúria megsemmisítette 
a nagyváradi táblának a román 

király nevében hozott ítéletét
Aszegedi kir. tábla érdekes pörben 

hozott tegnap jogerős Ítéletet. Még
• 1918-ban történt, hogy az orosz hadi- 1 

fogságból a hiharmegyci Tónikére ;
; hazaérkező Kriska Mátyás gazda lele- 
I -égét hűtlenségen érte, sőt az asszony , 
a férje hazaérkezése után is a csábitó- 

I nál, Matajesz István gazdánál akart 
I megmaradni. Hosszas huzavona után 
egy félévvel később a térj öt revolver-

• lövéssel agyonlőtte Aíataje.szt. Ezért a 
j hunéért a nagyváradi törvényszék egy 
, évi börtönre Ítélte. Feléblvézes folytán 
j a nagyváradi tábla három évi legy- 
I házra változtatta az ítéletet, auielyet u 
| budapesti királyi Kúriához fcllebbez- 
; tek meg. — Mivel a nagyváradi tábla
• a román megszállás alatt hozta az íté
letet a román király nevében, a Kúria 
az ítéletet megsemmisítette és illetékes
ségből a szegedi ítélőtáblához tette át. 
amely Kriskát két évi fegyhá&ra 
Ítélte el.

Színház és filmuJdonsáSoK
* A Vígszínház e hete gazdag le«z 

eseménvekben. Szombaton mutatják be a 
Naplementét, Pierre Wolff szenzációs 
színmüvét, Gombaszögi Fridáva! és Hege
dűs Gyulával a vezető szerepekben. Ked
den lesz a Falu rossza huszonötödik elő
adása. Csütörtökön érkezik meg a kél- 
századik előadás jubileumához Molnár 
Ferenc vígjátéké,Az ördög. A töblii estiét 
a Hazatérés előadásai töltik Ix?. Kedden 
délután a Taifun, vasárnap délután a 
Trilbu kerül színre.

* A rendkívüli sikerű „Színház-1 o 
héten Is ötször szerepel a Magyar Szin- 
liáz műsorán: ma, keiklcn, szerdán, pén
teken és vasárnap este. Az érdeklődés a 
darab iránt oly nagy, hogy a jegyek ál
landóan egész hétre elővételben kelnek 
<4. Csütörtökön Bns Fekeh* László játéka, 
a „Búzavirág" jut el a 100-ik előadás 
ritka jubileumához. A jubiláris estén is 
azok lépnek fel. akik a daral>ot oly nagy 
sikerre vitték: Törzs. Urav, Körmendv, 
Darvas Lili. T. Forrni. Róz*l, Simon 
Marcsa és Janikovlch Magda. Kedden dél
után. továbbá jövő vasiirnap délután 
Rákosi Szidi vendégfeltép'tévvl a „Császár 
unviá"-t ndiák. E kút utóbbi előadás niti- 
sékelt helváru. .Szombaton a nagysikerű 
..Fakir“-t játsszák.

* Fodák Sári a János vitézben. Fod<a<k 
Sári vasárnap délután újból vendége lesz 
a Királv-szinháznak. a kiváló művésznő 
ezúttal h» leghíresebb szeropát, a Kukorica 
.Jancsii iáissza el. Az dőadfist. mely '2% 
órakor kezdődik, rendi• esti helyárak 
mellett tart iák me_’

* Az Uránia — Boleyn-flmje ma 5. 7 
és 9 órakoi kerül bemutatási a.

* Kálmán Imre a Hollandi monyeoake 
című nagysikerű operettjét, melynek min-

1 den előadására napokkal előre kelnek el 
I az összes legyek, e héten is minden este 
I sdnre kerül a Kiráh'-srinliázbaTi, mind- 
I annviszoT a bemutató kitűnő szereposz- 

tásálmi). Kedden, november l én délután 
nuTM'kelt hrivárnkkal A kék umzur, jövő 
vasárnap délután it^vancsak mérsékelt 

| helvflrakkal isméi a János vitéz kerül 
xrinic, Nádorrul a címszerepben.

A reichsiadti horccg nasn-Mkerü 
előadásai uralják ■> Városi Színház követ
kező hetet is Hitler Irén, Tisza Karola, 
Bosnyák Jolán, Sziklat/, Horti, Sik, Páz- 
ntán, Gábor Ernő és Tarnay kitűnő ata- 
kitása esléröl-cstére viharos tapsot arat 
Ma Rigolelto van műsoron Aquüa Adlct 
Adelina, Somié és Pogány <Jr. felléptével, 
kedden délután a Zsidónőt, szerdán a He
gyek alján előadásait ismétlik meg az is
mert kitűnő szereposztással. Pénteken 
Hubaij Jenő népszerű dalművét, a Crenio- 
nai hegedűst illeszti műsorába a színház. 
A zenekart Ábrányi Emil vezényli, a hn 
rés hegedűszólót maga a szerző játssza, 
a főszerepeket pedig Aguila Adler Adelina, 
Somló, Bársony dr.. Lakatos és Vermes 
adják. A Cremonai hegedűs után a Bo- 
jazzők kerül színre Or.skayval e.s H. Csil
lag Erzsivel, aki ezúttal énekli először 
Xeddát. Vasárnap délután a Koldusdiák 
pompás előadását ÍMnéttik. Az esti elő
adások hét órakor kezdődnek.

* Három izzató felvonás. Jamos Barria 
„Egy fél óra alatt" című darabja, a gro
teszken mulatságos Lakatos László 
„Oroszlán"-ja, a megható és derűsen 
vonzó Szél Lajos „Palika játszik" című 
kis története és ostéröl-estére táblás házak 
közönsége tapsolja szereplőiket az .And- 
rássy-uti-szinház ni műsorán

ö Az Uránia Boleyn-flmjs ma 5, 7 
és 9 ómkor kerül bemutatásra.

* A Belvárosi Színházban e héten 
négyszer Szenes Béla kitűnő ós nagy si
kert aratott uj darabja, „A gazdag leány- 
van műsoron, háromszor pedig P. Márkus 
Éra ma felléptével a páratlan sikerű 
„Negyvenéves asszonyt" adják. Kedden, 
Mwlszcntek ünnenén délután és jövő va
sárnap délután „A legénvkérés", Villányi 
és Forró kitűnő vigíátéka vau műsoron, 
mérsékelt helvárukkal.

* A „Délibáb herceg*' huszonótödször 
A nemrég megnyílt Blaha Imjza-szinhúz. 
bán máris jubileum lesz e héten. Kedden, 
november 1-én $uszonötödször játsszák 
a nagysikerű Drasche--Ángyán—Zágon 
„Délibáb herceg" című operettjét, melyet 
ezentúl is minden este megismételnek, 
Kedden délután év jövő vasárnap délután 
a mulatságos Tündérek cselédje van 
műsoron, mérsékelt helvárak mellett.

* Az Uránia Boleyn-flmje ma 5. 1 
és 9 órakor kerül bantutatásr;i.

» Az előadások kezdete. A régi 1 órás 
záróra visszaállítása következtében az 
Unió színházaiban az előadások kezdetól 
illetőleg visszaáll a régi rend, vagyis hét
főtől. 31-étöl kezdve u Király, Magyar) 
Belvárosi és Blaha Lujza-szinházakban az 
esti előadások kezdete 1% óra. :j dél
utániaké 3. Az Andrássy-uti színházban 
az esti előadások 8 órakor, délutániak 
3% ■ órakor kezdődnek.

* A vasárnapi délutáni előadások kez
dete, A Király. Magyar. Belvárosi é« 
Blaha Lujza-szinhAzban, a zárórára 'alá 
tekintettel, a vasárraaD délutáni előadások 
2’,6 órakor kezdődnek, az Andrássy-nR 
sziníházban nedű; 3 órakor.

* Három páratlan siker gyűjti a zstu 
folt közönségei a Renaissancc-Szinhái 
gvöaivörü nézőterére. A Gyengédség 
amely a Góth-nár rendkívüli művészi si
kerével a szezon nagy niiirészi eseménye 
ma, pénteken, szx>ml*ak>n, vasárnap éj 
hétfőn szerepel a műsoron. A kék cgél 
lurllallamiI kacagtató helyzetei Mészánu. 
Giza és Kőváry felléptével szerdán és 
törtökön este fogiák muluttatni a közön- 
séjgef. Az előadások most este 9 órakoi 
kezdődnek.

* Fröhttoh János és Bállá Jenő, két 
régi ismert újságíró újólag megindította 
a Kinoriport cimü vállalatot, melynek első 
száma ma este jelenik meg az első hete* 
nagy mozgósanháznkban. A Kinoriport- 
nak ez a száma nagyon érdekes tartalmú, 
Nnövszerű felvételeket készített a muU 
heti eseménvckről Tat a tóvárosban és Ti
hanyban. A kormány engedélyével kizáró
lagosan a Kinoriport készítette a felvéte
leket. A többi között a szombati imjmzáiM 
nagy temetést is lefotografáfták.

' Boleyn Anna kivégzése a leghatAso- 
sahb filmrészlet, amely valaha is moziké- 
zönrég elé került. A megragadó szépségű 
Hennv Portén a racltóaágteljos királynői 
ezen védés és az életért való emberi resa- 
kelés olyan hellatlon drámai erejű jele- 

i neteit produkálja és Lubitsch Ernő z.sc- 
| niális rendezése a kin zóterem löl. a bá* 
I borzongató törvénszéki tárgyalástól a vér

padig olvan mesteri módon kiálHtott 
miliőt mutat be. hogy a néző lélegzet- 
viMzufojtó izgalommal szemléli az ideg
rázó reaénvt. A Renaissance-Mozgó a 
nagv érdeklődés ellenére is csak egy 
hétig tarthatja műsoron a filmet, jegyek
ről tehát njánlatos jókor gondoskodni 
Az **16a<lá.-ok és ‘<‘7 órakor kezdőd
nek.
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• Az Uránia Bolnyn-flmjt ma 5, 7 
és 9 órakor kerül bemutatásra.

• Mozgókép-Otthon, Amerika legkima
gaslóbb mozgó’-épe, latnbiili szűz' « 
fclü tanul hal. illa n Tamilba fő-
azert-nben < műsor kerül
bem utal óra.
nagyszcró
zal, bogi

amerikai

öolavn Anna-filmje
Az a lile 
mutatói*, 
tarlozii. 
zo nyílj: 

sunyi', 
bemutat:, 
alakítása, 
tusa méri 
aiémet íili 

z a film. jmelyi-t egy
„Chaplin u húTcm-

>b London Ncws (Vi-
meg: Az dőadások

9 órakor kezdődnek.

. amerikai ViíagrapL-
ült évben a Big-Bill-

szom bal 
tódulnál 
kétórá s 
dődnek.

• A fojnélkűli lovat Harry Pieltai én
a Pygmalion a Kamarában, A 3000 nózót 
befogadó, rdk kloi téi.yU-.i fürdő óriás 
lipcsei árén? n /ötére ós az éjszakába 
kiragyogó homlokzata, -.zines i.aleíl, cir- 
kuszelőadáíok. pazar l.iallitá- nyűgözik 
le a közön.'égd Harry Pici páratlan ka- 
landoTtörlémlében, a Icjnélküli lovasban. 
A Beridiard Shaw /’ygr/jmWon-jának mo
tívumai n\'hím készüli filmdrámában 
pedig l ;<•/■( ■< legbájosabb <un< rik ti
mozis tar kreálja a főszerepet. Előadások

• A Helikonban Jack London, az ame
rikaiak ni I ’ ’ ••IJr-jéHck legújabb |
flbnrcnicke, a fccgerek romiindikius vilá-j 
gában lejátszódó Oceania“ kerül színre,, 
egy pattanásig Megfeszítő dráma, 
a uewyorki Cajiilolban egyiolytáb:: 
hétig látszottak. l'eliilmulhalallan szép 
sécek du-s tárháza ei 
kacnglató lmrlesz.k: 
ben" és a legfrisscbl 
lágescn nvek/ előz 
egyformán •'>. 7 í» 0 
Jegyek Bét rd nál is.

• A sátán fiai. Az
RVÖT, aimlv a mi 
Barryt I..' ■■> ílclte, e nngvlwutá.su attrakció
hoz b'isouló u. indiózus kalnndortöTténe- 
tet küldőit le Budapc! trc. A ülni három 
fejezete:’ keresztül nntókalasztTő'fát, vas
utak l.í ; '•'•ál. robbanásokat és egyéb 
szó meglepetések hosszú sorát hoz
za. A iö-.'. ... ’ cn a közön'ség régi ked
venceit, idilli Jt>hi:':>'it <-s Willjam Dun- 
oanf. a fii;-Bill-Bn;ryt láthatja viszont.
'A film • <’> . t. amelynek cinre Az égő 
forrás, <-klóber 31-től kezdve játssza l 
Főműn i X.igymoígó kiz.éiróhvgos joggal 
egész Budapesten.

• Az Olympréban holnap „Az áldozat *’ 
című halfel-, ei'ásos drétnin, melyben a

I
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Labdarúgás 
a bajnokságért

zl ramlrnapi mérkőzés eredtnényid 
Az összes elsőosztáiyu csapatok *li- 

szú in szerint -- vasárnap az 
**v i Ldrdarugólxyjno'kságért mé'- 

Az eredmónvek nagyrészt papir- 
szerint végződtek, meglepetés mind
az b'TE—VA(>UM.rkőzé.s döntetlen 

eredménye, amely a legifjabb elsöosztályu 
lí’bb mcglepetéstszcrii eredményé- 
iHtását igazolja.
—Hl. kér. TVE Ö:1 (3:1). A buj- 

nokcsapat igen könnyen győzött az 
mdai együttes fölött, amelynek mentié
ül szolgálhat, hogy néhány legjobb já- 
kosát volt kénytelen gyenge tartalékok

kal pótolni. Az MTK csatársora Orfhtal 
a középen, ivén eredményesen működött, 

uil a félidőnként elért három gól is 
azol. A védelem kevés munkáját jól 
•gezte, a gól véd'heletien volt.
ITl.— Törketfés 3:0 (1:0). Rendkívül 

íves, sőt bcllyel-közzc! durva mérkőzés 
>11, amelynek végeredményében a biró 

a Törekvés csapatából Hajóst ki is uta
sította a pályáról. Hnglcr 11.-nek a térd
kalácsát úgy íniegnigták, hogy végig csak 
statisztált. A ferencvárosiak góljait A7- 
kolsburger, Pataki cs Hungler szereztek

AT-BTC 1:0 '0:0). A kispesti 
' csapat megérdemelt győzelmei aratott a 
BTC együttese fölött. A mérkőzés egyet- 

I len gólját A ver rúgta.
l.'TE—VÁC 2:2 (2:1). Erős iramú mér

kőzés, amelynek első részében sz újpesti 
csapat, szünet után a Vivők voltak fő- 
I. nybeu. Az UTE két gólt ért el félidőig, 
szünet után Jocke révén egyenlítette fii 
az eredményt a VÁC.

MAC—TTC 3:0 (1:0). Az atléták végig 
biztosan győzlek a rendes játékformáján 
jóval alul szereplő ierénvárosi együttes 
fölött.

V//. 
(l:0i. 
indult 
játékot, 
éri <1. .Szünet ulán a Vasasok igen 
játék nielleti kiegyenlítettek az eredményi.

Műegyetemi Atlétikai Football Club— 
Újpesti Törekvés Sport-Egylet 0:0.

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club—Ék
szerészek SC 2:1 (2:1).

Football Club—Budapesti Sport- 
:0 (1:0).

Atlétikai Club—Rákospalotai
Torna Kör 2:0 (1:0).

Nemzeti Sport Club—Budapesti 'Atlé
tikai Klub 1:0 (1:0).

■óbudai Torna Egylet—Újpesti—Rákos- 
palotai Atlétikai Club 2:2 (1:0).

Kereskedelmi Alkalmazottak OE—Er
zsi bel falvai TC 1:1 (1:0).

kerület—Vas-ó? fém munkások 1:1 
A VII. kerület nagy bizalommal 

a küzdelembe és könnyen vette a 
amelynek folytán csak egy gólt 

sz.óp

Szerencse nyerte meg 
a nagy akadályversenyt
Megver közön stégének az Ur lovasok 

Szövetkezete a befejező napra búcsú
zóul az Ala-gi őszi nagy akadályver
senyt szánta fölél ványasságul. Mig 
máskor ezek nz akadály versenyek a 
Jogsinál masabb futamai voltak a nap- 
nt-.k, ezúttal olyan szenzciós vereny- 
ben volt része a Megyeire kirándult 
publikumnak, amilyen 
sohase zajlott le ezen a 
stecplert nyergeitek fel 
amelyek jó tempóban 
6400 méteres távolságira.

talán 
pályán, 
a vr.senyre 

indultak cl a 
r„. amelyen a 

versenvt^le kellett fűlni. Elei trión liba
sorban haladt a mézöny, de a hosszú 
ut hároni'ncgye.i része utón egymás
mellé kerüllek az ugrók s ettől kezdve 
minden idegei megrázkódtató látvá
nyosság alakult ki. Az utolsóelőtti ug
rásnál Gábordiák elbukott, a többi 
csaknem egy vonalban tette meg az 
utal az egyenesig, ahol a legerősebb 
finish után a favorit Szerencse nyerte 
meg a versenyt — három lábon. A 
finish eldőlte utón derült ugyanis ki, 
hogy a nagyszerű steepler az utolsó

tíf ikoFtf/ad /

ugrásnál eltörte az egvi kl'áhál s a né
hány száz méteres egyenesen igy 
fimsheH Vadász kalanddal és Kindyvel. 
Az. izgalmas finish után olyan ováció 
fogadta az eredményt, amilyet c.-.ak a 
!(irály-dij ulán szokott haltóni a ver
senyük közönsége. Annál kínosabb 
ieltűnőt keltett, hogy a nvísoliknak 
beérkezeti Vadász kaland lovasa óvást 
:'dott l>e a nyerő ellen — keresztezés 
címén. Az igazgatóság azonban igen 
rövid tanácskozás után az óváK-t elve
tette s ezért aztán hatalmas ovációt is 
Impott « közönség^')!. A győztes .Sze
rencse tulajdonosnak, fíamberger Ist
ván dr.-nak is bőven jutott az uválió- 
búi, hogy annyi balszerenrse utón .si
került egy. nagy versenyt nyeniie, bár 
lova letört az erős finishben. A észlv- 
les eívdmény ez:
L.) 2. lTr.--us fi. 3. Pintyőke 4. Futottak

I. Zár handicap. 1. Vipidia 1 (Liptay 
még: Palmym 2J-Í, Gyepre lanka 10, ir- 
mii) 12, KememUü 4.

II. Alagi őszi nagy akadály verseny. 1. 
Szerencse 1 (Rajcsik T.) 2. Vadászka
land 3. 3. Kindy l. Futottak njég: Álla 
Troli fi. Principai 10, Gábordiák 8. Gábor-

; diák elbukott. Totalisateur: 20:40, 20:30, 
20:.’i8.

j III. Nyeretlenek gávyrsenye. 1. Lotti 8 
(Cxitó A.) 2. Pouvoir 1><, 3. Liivorno 3. 
Futottak még: Spinette 5, Csernahora 10, 
Carlvle 2.5, Bojár 10. Sötnpronia 12. 
Carlyie elbukott. Tot.: 20:308, 20:44,
20:2 7, 20:28.

IV. Urlovasok gátverseny-handicapin.
1. Gernianicust'2,A (Gsemovics A.) 2. Sakál 
2li. 3. Bovary 8. Futottak még: Hclia 4, 
Nevető 2.5, Bravó 33, Tedd reá 12. Tol.: 
20:58,- 20:20, 20:34.

V. Kétéves nyeretlenek versenye. I.
Pajti I. (Popovics), 2. Pour l.Amöur 10. 
3. Furfang 1.5reá. Futottak móg: Mundra- 
gora If. 8, Szdrcíia 12. Csokonai 10. De- 
mkin 5. .Marna 10. T<4.: 20:92, 20:24,
20:32, 20:22.

V'I. Eladó kétévesek handicapja. I. Vera
III. fi, 2. Nóta Ifi. 3. Ra-skcíe fi. Tat.: 
20:126, 20:46, 20:122, 20:54.

VII. Bucsu-handicap. I. Rózsi Ti. 3.5,
2. Mátyás király fi, 3. Malvoisie 3. Tot.: 
20:108, 26:50, 20:30.

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi magánforgalom

/\z értéktőzsdei magánforgaIon ‘gin 
csekély voll. Értékpapírokban még 
szombaton, hejenkint néhány kor,'i'- 
érlckb-en xolt kötés, de vasárnak már 
csakis valutákban kötöttek üzletet. 
Dollár 786—78—81, lei 532—42, már
ka 182—88. szokol 773—83, dinár 
1010—25, Napóleon 2350É70, bécsi 
kifizetés ÍO1/^—% és osztrák korona 
(ezres) 21%—22 volt.

Árutőzsde
A gabonatőzsdén megindult a búza 

és rozsvásárlás az. állam ellátatlanjai 
részére és a nagy kereslet folytán úgy
szólván naponta 60—-80 koronával 
drágul mázsánként, ami a gabona
tőzsde történetében ritkaságszámba 
megy. Búzáért a nragán-forgalomban 
tegnap liszovidéki feladóállomásról 
2250—G0 koronát fizettek, mig a rozs 
ára 1620 korona voll. A tömegcikkek 
között a zab ára 1650 korona Buda
pesten, mig az. idei morzsolt tengert 
1925 koronáig emelkedett. A icsöves 
tengeri ára 1425 korona állomáson 
száz kilognammonkrnt.

A Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság közgyűlése. A Rima- 
murány—Salgótarjáni Vacmű Részvény’ 
társaság közli, hogy id. dr. Chorin B’o- 
renc főrendiházi tag elnöklósével tartott 
rendes évi közgyűlésén az 1920—21. üz- 
lebév zárószámadáeai és az igazgatóság
nak a nyereség felosztására vonatkozó 
javaslatai előterjesztést és egyhangú el
fogadást nyertek. A részvényenkénti 30 
korona osztalék íokyó évi november hó
nap 1-én kerül kifizetésre. Az igazgató
ság uj tagjaiul dr. Hegedűs Lóránt, báró 
Korányi Frigyes és I’etachek Ferenc 
urak, a felügyelőbizotteág uj íagjává 
Gergely Hugó ur választattak meg.

A Villányi Pezsgőgyár és Bor pince 
Rtavéartáreaeátc tőkeemelés. A Vil-

lányi I’ezsgóuyír és Borpince 
tárfius.V,' kózgyidé-so a 400 kciuim 
értékű részvényeknek 200 korwiá;, rés?” 
vényükre .Sió nte.-'szfásái és (1r •' 
tőknek 18,000.000 koronára 
léséi huiároztr. cl akként, Iumv mije-,, 
lóri rószwnyre 2 ító^b 200 korona r“- 
t rtékü u j rés/.vény veiict > át ^-} .
W korotiáéii. Az elővételi ,io., ;; \j ..- 
Olasz .Bank Itt. f'djénztáráhá; ez’-vi p, 
vember hó 2--C , között jk<>-olhv' 
uffi-anakW Jlzvfteli Twá rémv&j, ’ 
kiirt bO korona ■ 15. osztalék is '

A 03áky-Prakfaivi osztaléka. \
Prak falvi V:>.-- Ao-i 

Itt. közgyűlése az 1920—21. ü'!-5;év»€” 
korona osztalék kidisetéóct határozta é 

e!isclék« '««lvénj-ek ezúvi novanfe 
á-tol a Budapebt-Lipótvároj-j Takart’- 
pónztúi-nál válthatók be.

A Wiener Commerrialbank töketme- 
te.se. A Iwxwi Wiener Conimerziclbank 

•Vn''kJn,darH,'Sl;ei.1 k 'va71 alap’
tőkéjét 200 millióról 300 niiJUó kor., 
nara íd A bank é/özWi^
mezből november l-erv * remikéül kó.. 
gyűlést hívott össze. .

A Gschwindt-féle Szesz-, Éleszti- l. 
kor- és Rum gyár Rt. tök.%zapojitásá > 
Gscliwjndt-féle Szesz-. .Élesztő-, Idk-te’ 
és R.uüig.vár Réf/vén;. társaság ivazgy., 
sa^a v hónap 19-én tartott ülésében e>- 
hatóroata a társaság cxldg 400 koronáról 
szóló reszvenyc-n< k 203 koronás cinik- 
tökre van. becsc-iélését és egyidejűk-; a 
részvénytársaság ala-pfökéiviiek (rt. 
fhgi 6.000.000 koronáról 12.000.000 koi--- 
nara való fölemelését. Ebbé] a célból e- 
éii november hó 9-óre rendkívül- köz
gyűlést hivatott egybo.

A Mezőgazdasági, Szesztermelési Rt. 
tőkeemelés. A Mezőgazdasági. Szeszter- 
inelési és Kereskedelmi Részvénj tára
ság f. hó 18-án megtartott rendes kő- 
gyűlésén az alaptőkének 20 millió kora 
nára való fölemelését határozta el. A 
regi részi ényesok 1:1 a.ránjbaai .grako- 
telhatják elővételi jogaikat. Az. uj*h-- 
vényok kil.ocsátási ára 220 korona. 
melyből 20 korona a rendes tartalékai u,. 
javára íordittatik.

. A Gisella-Gőzmalom rt, közgyűlése, a 
Gzella-Gözinalom 1Lsz-vénj-társaság köz
gyűlése elhatározta, hogy az 1920. üzlet- 
évre megái lapított 1,014.626 km-ona tisz
ta nyereségből 32 korona — 16^. — osz
talékot fizet, amely összeg e hó 21-étól 
kezdve a Magyar .T^zámitoló és Pénz
váltó Banknál kerül kifizetésre.

Az Első Magyar Részvényserfozde 
közli, hogy az uj részvényekre 2:1 
arányban október 31-ig gjakorolb.ató a:: 
elővételig jog a Magyar Országos Köz
ponti Takarékrénztérnál darabonkint 
2100 koronájával,

A Cukoripar ingyen részvénye, AMa- 
uya.r -c'uJiOriPar. Rt- igazgatósága — ér- 
testilécünk szerint — elhatározta a tár
saság alaptőkéjének fölemelésé.:. A 
tőkeemelés itt is úgy. mint a Műtrázja 
Rt.nál fog megtörténni, azaz a hád 
részvényesek névértéken fognak az ui

' részvényekhez jutni.

NEMZETi ROYAL ORFEUM
A nagyszerű októberi műsor utolsó előadása!
» . . Minden este íé.í 8 órakorSarkad! Aladár vendcgfelléptével: A 28-a>
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