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Publlcatlon
Pour oemptelor les argonét de sú

roló padbliirue de la vilié Budapest le 
' Commoodajnent roumain d'accoixl avec 
ila Mission Müitoire int uráliié, a autó- 
I tisé rarganisation tenypopdre d*un  
jcompa de volonbaíres.

Les hóm mos qui le formeront, se- 
roatt recrutés parmis les httbithntes de 

.Ja vilié, qui de Ieur propre gré et gra- 
tuMtemcnt oflrent lour service.

JjO surviHance et le eontrole de oelte 
organisation, som confióes fi une Sous- 
Commission interaliiée pr esi dióé pár le 
oolonel Yates de la mission militaire 
idea JvtabSíl nis d’Amerique.

Comme Chef de lörganisaíion on 
DOmmera le Comiuand-ant Folkire-lrózy 
Lajos.

Un bureati spócial fonctionnena dana 
chtaquc arromfissomenit <T«pres qui 
■Maite.

I. kér. Szirrház-ntca 7.
TL kér. Főutca 81., II. cm. II.

’ULL kér. Fő-tér 1.
IV. kér. Ferenciek-fct 7., TI. !’

< L em. (»—9.
V. kér. Vadász-utca 14., ikwpitánv.s 

VL kér. Aradi sirfca 21., fdszl., k . 
elöljáróság.

j V1L kér. Ilernúd-utca 48.. polg. fiú
iskola.

'VIII. kér. Gon li-utca, rendőrség.
IX. kér. Gróf Haller-utca, Nádasdy- 

laktanyn, ,-A“ épíüet.
X. kar. Szent Lásztórtér. elöljáróság 
Újpesten és Ráknspalotán lakók: Uj- 

ipest, Mária-utoa 56.
Képesten. Szent-Lőrincen. Csepelen 

és Erzsóbctfalván lalkók: Budupost, IX. 
'kerület, Gróf HaHer-utca. Nádasdy-lak*  
ílanyia.

Albertfalván és Bcdhíokon lakók: 
(•Budafok, Annn-vtcn 1.

Les inseriptions seront recnes oux 
lliurcaux en question de la íjublication 
’<le cet te puflilivation ot prendropt fin 
le 20. Octobre crt. diaqne jour de 
jfih—lh a. ni. et de 3h—7h ip. m.

Des corporatíons ckwes. comme de 
;ck*bs  .sportiws, des universitós, drs 
ÍCureeuK de service publrques. ele. j>pu- 
vent a'iixscjiire pár une Halé coBeetrve 
présén léé pár un dolecué.

dh'nqiue voloidfcire sora m«n»i d*une  
<srrte de l<^?’rtrniation ct <fX!<n sígne <hs- 
itinctiooj <jui seront livrés sons le oont- 
rple d**  la Seua-Go’"'viskón b’iemlliée.

.‘Ulwl’Jf de In '-■■•'ír

Hirdetmény
A Budapest főváros körtúztonságát 

■szolgáló szervek kiegészítésére a To
lnán parancsnokság és a szövctségközÁ 
katonai missziók egyetértve, felhatal
mazást adtak egy ideiglenes önkéntes 
karbafalom szervezésére.

A karhatalom tagisi a főváros azon 
lakosságából lesznek kiválasztva, akik 
önként és fizetés nélkül ajánlják fel 
szolgálatukat.

Ezen szervezés fektével elet és el- 
lenőrzósét egv szövet sárközi albizott
ság fogja gyakorolni, mely Yates ez 
redős, az Egyesült-Állasnak katonai 
missziója tagjának vezetése alatt áll.

A szervezést Folkwdiázv Lajos őr
nagy viszi keresztül; az. egves kerülő- 
tcklien a következő irodák fognak mű
ködni:

I, kor. Színház uKa 2.

II. kér. Fő-utca 81. II. em. 44.
HL kér. Fő-tér 1.
IV. kér. Ferenciek-tere 7. II. lépcső, 

I. em. 6—9.
V. kér. Vadász-utca 14. kapitány-

VI. kér. Aradi-utca 21. fdszt. kér. 
elölj.

VII. kér. Ilemád-utca 46. volg. fiú
iskola.

VIII. kér. Conli-utca. rendőrség.
IX. kor. Gróf Haller-utca. Nádasdv- 

laktanya, ,,A“ épület.
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Pétervár lángokban áll
Angol hadihajók bombázták a várost — Judenics tábor

nok bevonult a fővárosba
öécs, október 19.

G1 Af. T. /- mofitónjeZenféíe.) A 

lorgen jelenti Londonból Kábel -

távirat szerint az angolok Pétervúr- 
tói délre partra szállottak. A vá
ros egv része lángokban áll. A bol- 

seviki csapatok visszavonulnak. Az j 

utcákon számos holttest, különösen 
nők és gyermekek teteme fekszik. 
Három legutóbb érkezett hadiliajó 

megkezdte Pélervár bomMzását.

Amsterdam, október 19.

Kopenhágából érkezett jelentések 
megerősítik, hogy Judenics tábor
nok bevonult Pétervárra. A bolse- 

viki hadseregben a felbomlás folya
mata általános. A bolsevikiek 

frontját számos helyen áttörték. 

(Af. T_. I.)

Bécs, október 19.

(A M. T. I. magún jelentése.) A Neue

j Frcle Presse jelenti Amsterdamból,1

hogy a ifim vezérkar megerősíti azt a 

hírt, amely szerint Kronstadt tegnap 

délután kitűzte a fehér zászlót.

Tlel.singfors, október 19.

Kronstadt tegnap kitűzte a fehér 

zászlót. Krasznoje-Szelő elesett. Pé- 

lervár küldöttséget küldött Jude

nics tábornokhoz, hogy a kapitu

lációról tárgyaljon. f.V. T. 1.)

A szoclíldemobrattk 
leztóöszerlnt rendet oKnrndR 

Az osxtátvharc most nincs 
előtérban

—~'A Hétfőt Napló tudósítójától —

Budapest. októbeT 19.

Egy reggeli 13p vasárnapi számában 

feltűnő formában közli azt az értesülé
sét. hogy a szodáhlemokrala párt ..haj
landó ekei íenkutásavui az o: z.láiyiuu-- 

jcot felfüggeszteni”. A hírre vonatkozó. 
• lúg megkérdeztük a Magyarországi S/n- 
iciaikknwkiala L.irt egyik vezekő ■tflpjnt, 

juhi a következőket mondotta;

— A hír ebben a formájában nem 
| egészen fedi a tényeket. A szooiál 

demokrata párt az osztMybarclú! 

el nem térhet, azt fel nem adhatja, 
túszén az osztáiybarc ft port pro- 

' gianunjái k lényeges és sarkfllulos 
i tétele. SzociáMemokrata part o«z-
' iályharc nélkül nincs. Azt azonban

valljuk — és k Népszava is többször 

megírta, — hogy az ország mai szo
morú helyzetében mindenkinek, aki 
itt tMztcsséges, becsülcks országot 
akar, azxui és eyuelőrc csuk rt:on kdl 
dofyoznW hogy Mag?ar országon 

végre rend, nyugalom, bókc. munka 
és nutfóHielvs l.-gyrn. FMxm a 

nagy munkába i a s rrvezclt mun- 
kásság sáwseu segíti uústdazo-

X. kér. Szent László tér, elöljáró
ság.

Újpesten és Rákospalotán lakók: 
Újpest, Mária-utca 56.

Kispesten, Szent-Lőrincen. Csepe
len és Erzsébclfalván lakók: Buda
pest. IX. kerület gróf Haller-utca. Ná- 
dasdy-laktanya

Albertfalván és Budafokon lakók: 
Budafok, Anna-utca 1.

A felvételre ezen hirdetmény meg- 
I jelenésétől kezdve 1919. október 20-ig

kai, akikben ilyen irányú hajlandó
ságot hit. A reakeáó, ö, gyülölség, a 
felekezeti és faji izgatás lovagjai el
len azonban tetjes crcjém'l küz'l a 
munkásság...

Véfftefl meghiúsult a polgári pártok blokkja
Bu<lai> ■ lóber 19.

A polgári partok blokki . i ;-klit-z a 
VazstHiyi—Upron, Lm . . icinrich-
féle pártok fnziójti ul .. < i remény
ség fűződött, végkép "• i ■=/11. Nem 
lezt tdiál blokk, am ;• cm nem
jelenti art. amit a kon vi támogató 
pártok és ezeknek sajtó, mond, hogy 
a iiboriüis pártok tehetőt - uck a poli

| bezárólag naponta délelőtt 8 órától 
délutáni 1 óráig és délután 3 órától 

| délután 7 óráig lehet ezen irodákban 
» jelentkezni.
i Zárt testületek, mint sportegyletek, 
i főiskolák, közhivatalok stb. megbizott- 
j juik utján névjegyzékkel jelentkezhet - 

i nek.
j Minden karhatalmi közeg a szövet
ségközi albizottság által ellenőrzött

; igazolvánnyal és jelvénnyel lesz el- 
i látva.
I Hadügyminisztérium.

Mindez tehát azt jelenti, hogy H 

szociáldemokrata párt ezidöszeriidi 
tevékenységében nem osztályharc, 
hanem a rend és b,',k<’ áll
előtérben, 

tikai kibontakozás ügyében. A szabad
elvű pártok célja ma is az, amit a. 
blokk létrejötie esetén is követett 
volna; konszolidált helyzetet terem
teni és a kormányzás munkájúiba az 
ország minden fontos tényezőjét bele
vonni.
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Hol vannak a 
magyar diplomaták

Feljegyzásek a Ballplatz 
régi uviéralakairől

A volt ősz'rák-magyá r monarcflúia 
*k:jéfi>**n  folyton azon panaszkodtunk, 
hogy nincs megfelelő diplomáciai kép
viseletünk a külföldön. Mindenütt osz
trák dipdomclák képviselnek bennün
ket — mondoitiík, Ez alapjában 
véve igaz is volt, azonban, iia igv utó- 
Tag áttekintjük u névsort, mégis aotk 
magyar diplomata nevére akadunk. i 

Nem tartjuk érdektelennek, hogv fel- . 
elevenítsük ezt a névsort, annál is >n 
lótbb, mert azokra a férfiakra. akik va 
Janiikor a monarchia szoltsilatúban ál-

palyán , az elkövetkezendő ülőkben j 
nagy léha dat vár, fed téve, ha örökre el- 
felejtik a dualizmus gondolatát. Ezek 
közűi a diplomát :& közül a legtehelsc 
Sescbiieke*  és a legdiivaioltabbakal xJl ■ 
majd kiválasztania a magyar kiib.i..v 
miniszternek, hogv Magvarors/ágm.k 
megfelelő képviselete legven a kül- 
fljld&n.

.Sokszor ihaMottiHn, hogv gróf An- i 
rkrássy Gyulának legfőbb vágva az volt, • 
hogv a BatMiphdz élére kerül ión. Hu ' 
igaz ez a híresztelés, akkor Andrússv- 
nak ez a vágva jogos is volt, mert nagy j 
tudása, készültsége és ismeretei ró-, n 
már régen a Badlptatzon telt volna j 
a helye. hogy onnan irányi sa a kettőd 
inonarchta külügyi politikáját.

Pallavicini János, őrgróf egy >v-lize- i 
det meghaladó időt töltött Konstanliná- 
poiybim ahová Bukarestből kérőit. Olt 1 

is liz esztendőnél tovább szolgálta a 
kettős monarchiát. Ez a kiváló diplo
mata Károly román királynak legbizal
masabb emberei köz/; tartozott ás /■'<■/- 
dinánd király is nagyon nagyra becsüli 
öt. Konstantimípodvban igen nagy volt , 
a népszeiüsége,

Kaposméröi Méreg lvajelén volt rós ' 
mai nagykövet, egvike azoknak a k; 
váró dipiimrafáknak, akik helyesen itél« ; 
ték meg a helyzetet. Hazajövel újra , 
(iologhoz látott a BaJIplatzon és amikor 
a monarchia feloszlott. nvugdijlKi ’ 
ment.

Gróf l'orgách János, akit Czcniin 1 
gróf disponibififásba helyezett, a hú 
ború alatt a vörös keresztes iijveknek I 
szentelte tevék envség.M. Töífl> irin n 1 
fordult memoranduiinokkal Ferenc Jó- | 
zsefhez. söl Károly királyhoz., hogv 
vessünk véget a hóbortunk, mert ő, 
előre látta a háború borzalmas végét. | 
Most gácsi birtokán tartózkodik csa- | 
kid jó val egvütt.

Gróf Széchenyi Dénes Kopenhág.í- 
ban vort követ, az xsztrák-magvar | 
monandliiát ért kat.'pszlrófn irtán nvinp 
d-iflxa ment .a jelenleg horpácsi bíró 
kán larfózkvdik. I

Gróf Széchenyi Lajos a Kúrolyiskor- 
in&ny idején első oíMAlyfőnök volt.a 
közös külügyminisztériumban.

Ugrón István fvgulói;b Varsóban volt 
követ és Károlyi miniszterei nők <égo 
első napján nyugdíjaztatásai kérte. 
Varsóból hazament I-rdólvtbe.

Hassa Gyiüa volt az egyetlen isko
lázott diplomata, aki a Károlyi-Jjor- 
inány alatt követséget vállalt és 
Bed i] -S eh ívimmvr Ró za , ■ k e evei mos * é - 
gél” perepullyostól kiűzte Svájcból.

_ Magló-; i R’od/oncr Rezső- a búbom 
kitörése előtt Sziámbán volt követ. A 
háború befejezése után nyugalomba 
vonult.

K anyai Kania Kálmán egv ideig a 
közös külügyniiniszlerium sajtóügy! fős 
nőké volt <s a B.dlplatriói Mexikóba 
helyezi, k ál. Mint a sajtóosztály főnő
két nagvrahecsüllék.

Gróf Pál ff y Móric a háború alatt a 
vatikáni nagyl ó ó vezetője volt 
Svájciján. Jelenleg isméd Rómában éJ. 

i Gróf Ambrőzy Lajos követ a magyar 
I k ü I ügyminis.- i <* r iu • i m u n!ká la ta i bán se - 
|gú ikezt. it és a prolelártjuk'.altira aluli 
' .. d-aigi a ment.

I Ba;ó llubido.'/.iciiii Iván Szófiában 
I volt kövelségi I n.; -os a háború alatt, 
i Erős magyar érzelme miatt nagyon 
szerelték honfitársai és Iórdinúnd ki
rály is igen nigvra becsülte.

! Szentiványi Móric Athénben volt kö« 
vet évs a fórra .Li’■ >m óta viszavoDtu'lit.

Gróf Csekonics Iván a kellős mon- 
i a-chiát ért kalas dr. fa után \ arsóba 
ment, hogy a likvidálást vczes.-e. A je
lenlegi kormány újra vrtszakiildöltc kö

Tásifiáísgls Erztoser és Ki&sa berces eltsn
liées, október 19. 

C.l }f. T. I. magán jelentébe.) A Neues 
Wiener Tagblalt j.ü.'n.li Berlinből, 
hogy a u.-met nemzeti párt egyre he- 
\ monareliizta propagandát foly
tai. Tegnap a RluinguM-palota osá- 
szárlcrmében nagygyűlést tartott, ame
lyen ljttdendorff tábornok is résztvett.

tetejezett naggaránvu szökési terv
— .4 Hétfői Napló tudósit ójától.

Hilda pest, októlx’r 19.

Néhány szemfüles fogházőr ébersége 
az állami ügyés/<.get az ehnul-t héten, 
sok kellemes lényégtől ♦zabaditolla meg 
A Margit-kömti volt hadoszliílybrró*  
sági fogházban vannak elhelyezve 
most a terroristák s azok a koinmu» 
nislák. akiket gyilkosságok elköveté
sével vádolnak. Kétszázhetven cmlier 
várja ítéletét. veszedelmes gonoszte
vők, akik a prolcíé. -.ra’.oiu alatt a lég- • 
súlyosabb büncselekménveket követ
lék el s . kikn k <":ri/.elétv egész külön
apparátust kellett zerveziii. Noha a
vizsgálati foglyokat megillető kedvez
ményekben a terroristáknak is részük 
volt. Pagonyi Nándor loügvuM'helvet- 
les mégis megszórtsokat rendelt el a 
levelezés, látogatás é, az ételkfiblés ! ■ 
rén. A ralmk azonban kitalálták a 
módját a külvilággal való érintkezés
nek. Azokba a bádogé i-nvekbe, ame 
b.'-kben helcnkint kétszer hozzá adó
zóiktól f'lelek ’t kar! ik. levelei. I rej 
lellek el s ugyancsak igv vet ék kézhez 
a leveleket is. amiket ismerőseik csein- 
pész.b-k ke hozzájuk.

A mull Jié! szerdaién sz.'ibavizygá'al 
volt a foffházlwin s ekkor az egyik rab 
szalmazsák iában ei’v ie\ól r áz iii la- 
inllák. (bak nMc’n s-r v. imv a le

Ibó), aüii.i_ aui Riui io.i, dox > a Mar

veinek Varsóba.
Gróf Csóka Imre a Károlvi-kornuinv 

politikai osziályánaik vezetője volt. 
Károvi több Ízben megkínálta őt a mi
nis/, térséggel, de az. óvatos diplomata 
mindig ügvesen kitért a megtisztel letés 
elől.

Gróf Nemes Albert hosszabb klóig 
volt Récében osztályfőnök és onnan 

.Stuttgartba ment követnek. A vroJctár- 
1 diktatúra alatt sikerült neki és csa- 
. hídjának elmenekülni Budapestről, 
i Ijlöbb Wicnlbe s aztán Rómába ment, 
mert neje olasz •hercegnő.

Gróf Hadik Miksa Stockholmban 
volt követ és az összeomlás után de, 
mondott állásáról, de továbbra is ott 
m a rad t Slockhuhn bon.

Prúznooszky Iván sokáig volt a kül
ügyminisztérium sajtóosz Iáivá nak fő- 
nökhelycllese. L'ky a külföldi. mint 
a belföldi sajtó emberei, akik vala
ha is érin t köziek Práznovsz.ky val,
nem győzik eléggé dicsérni és amikor a 

■ Ball] k tízről távozott, csodálat ősképen a 
I bécsiek sajtnáilák legjotbíban. Hazajövel 

hozzáfogott a külügyminisztérium 
.megszervezőéhez és jelenleg n küíüffv- 

I minisztérium politikai osztályának a 
vezetője.

; Gróf Somsich József, jelenleg a ma
gyar külügyminiszter Amikor a hás 
ború ki! >rl, hazajövel azonnal dispc*-  
i.ibiblásba helyeztette magát. Erős 
magyar érzelméről ismeretes. Rendkí
vül eszes eiuber. Gyönyörűen ra jzot és 
pompás karrikalurái régebben köz- 

ikézen forogtak Budapesten.
Bordás Samu

A gyűlés főszéxnoka IVestarp gróf volt, 
aki heveden támadta Erzbergert, Schei- 
demannl. Dretvs volt belügyminisztert 
és végül Miksa badeiü herceget. Be
széde végén annak a reményének adott 
ki;', ■■■••.őt. hogy a német birodalom a 
német csősz rí r uralma alap újabb vi
rágzásnak fog indulni.

I
i
gil-köruti rabok november 1-én egyért- 
les akcióra készültek. A Kxv szerint 
novemJ>er 1-én. amikor a sétáról risz- 
szelvrlck volna, megtagadják az enge
delmességet, nem mennek vissza a 
fogházba, hanem . . , Tovább nem ■ 
szól a levél. Tóth Ernő terroristát, '■ 
akinek szalmazsák iában a levelet meg- ! 
találták, vállalóra fogták s ő mondotta ' 
el. hogy .\nucskai András politikai 
megbízóit, akinek parancsára Návav 
Lajost meggyilkolták, szervezte a sző- ' 
kést. A rabok valamennyien tudlak a I 

tervről és el voltak készülve arra is. 
hogv az őrséget megtámadják. Segít- I 
végre is számitoltak. Azt hitték, hogv ! 

nóhánv bujdosó terrorista, akiknek k- 
\eleket csempésztek ki. megtámadja a! 
bíróság épületét ugyanabban az idő
ben, amikor u foglyok fellázadnak s 
az igv támadó zűrzavarban megtörté
nik a szökés.

A fogházban szigorú vizsgálatot 
rendellek cl s egyúttal a vizsgálati 
foglyok összes kedvezni én veit meg 
vonták. A szökés előkészítőit magán 
zárkába csukták, lábukra bilincseket 
kovácsoltak, levelezniük látogatóikat 
icfadniok nem szabad, kívülről nem 
•’i Irnrzhelik magukat s ezentúl n fog

•z udvif n a!«S S'1 'j’ik Is
1-Xjs‘bkúil a kel ciclcÁÍivciUjKirl, ame-i 

’ lyel a nyomozás kiegészítésére a Mar

git körüli fogházba vezényeltek, már 
befejezte munkáját. Az elfogott terro-

I rislák luinlajstroma teljes és most a 

Kádár és /fóno-detektivcsoporlok a 
szökésben lévő Lenin-flukat nyomoz-

1 zák.

BeszÉlgetés a tábornaggyal
(A Hétfői Napló tudósítójától.) t 

Bécs, október 19«

' bécsi Johíinnes-gossdban csöndes, a 
jobb polgári közönség állal látogatott 
vendéglő a Ganse-étterem. Olyan, nrin< 
Budapesle.’ n SehuJIer- vagy a Fren- 
rcisz vendéglője. Itt minden este, pont

iban bél órakor csendben, szinte észre- 
i véblenül helyet foglal egy magas, s-z.i- 
[kár, kékruhás ur. markáns arcvonások*  

kai; feltűnően magas a hotmlolka, az 
erek kidagadnak a halántékán, szemei 
lágyán, szinte bátortalanul tekintenek 
körül. Ez az. ur Böhm-Ermolii nyugal
mazott osztrák-magyar tábornagy It H. 
hadsereg volt parancsnoka, Keleí- 

iGa-licia felszaltaditója. Az első vendé
gek közölt van mindig, meri unatkozik 
is Becsben, de meg azért is, mert Bécs
ijén még mindig az a divat járja, hogy 
a vendéglői étlap hamarosan elfogy » 
aki kt sebben megy vacsorázni, az 
már e.sak főzeléket kaphat A tábor
nagy ur egy alkalommal rcáru ismert, 
emlékezett rá. hogy hetekig voltam « 
hadi-szállásán s beszélgetni kezdett ve
iéin.

— A múltról jobb nem beszélni, — 
niondoHa, miközben, hústalan nap lé

vén. zscmlycgomb'ioot rcn leH kupon
márt ássa! hiába értőnk ej sikereket, 
nem tudtuk a helyzetei kiaknázná. lta 
mi 1015 május 22-én, Przemysl felsza
badítása után, amikor az orosz tömeg 
ész nélkül futott kelet felé, wfkalmas 
módon a békéi keressük, vagy megköt
jük az orosz kezét, sok minden más- 
képpen lett volna. Nem kelleH volna 
Olaszországgal sem hadakoznunk. De 
én nem voltam diplomata, csak katona 
s ma is kellemesen emlékezem vissza 
azokra a magyar csapatokra, amelyek 
a II. hadsereg harcaiban igazán vitézi 
módon vettek részt.

- - Az összeomlás előtt már nem vóP 
tani komlóiltá.n>. I kgánia. a Fekete
tenger orosz partvidékének mogszáb 
lasa volt a hatásköröm. <tz. ón fronto
mon régen elhallgattak az. ágvuk. Mos! 
a cseli-szlovák államba vifló felvétele
met kérlom. mert csehországi iUetősé.gCl 
lévén, a cseh honosság illet meg. ürcá 
időm túlontúl elég van s mit csinál 
ilyenkor egy öreg katona? Megírja 
emlék czéjieit.

Szinte meghaló az a visszavonulhat?, 
amelvbcn Böhm Efmolli él. Ebéd- és 
vacsora után h sétál a Rlngre, feketé
jét megissza a Solnvarzenberg-kafé- 
bán, ahol olykor egy-egv bajtársával 
találkozik össze Egy volt Iá’ ■ 
szintén elviben, a múltkoriban n kávé
házban ősszel ilú’kozr.ll a iái őrnagy
iul A régi katonai fegy lein még a 
polgári életben sem mar mt távol. 
Strammul megállót! a tábornok Böö.m- 
Eruiolli előtt, mondhatni azt is. hogy 
hokíil 0«.w<'.wpla s ugv állo't Impül. 
l.ol a láhornaiív ek>U. mi? hclvlyel 
km.’.lla mea. Ónk nle'enai |, (ij ;„Bui 

■ oltunk a I ■• ' ■ r;ek. Mi ")
ö lhet -k V. • a ’

» » • WeÁSid Uu, dic 17. Pívis;ou bei



IWDAI'EST. 1910. OKTÓBER 20. HÉTFŐI NAPLÓ
Kamionka-Strumilova nl« Rückgral...

A tábornok persze, hogy pcrszé-zelt 
a tábornagynak, csak a válasznál volt 
mindig zavarban. Nem tegezhette 
JMhm Ermollil, Fcldmarschallnak sem 
szólíthatta, viszont excellenciás urnái 
magasai:!!) rengtkon volt a tábornagy és 
•gy ugyancsak sok gondja volt, hogy 
elkerülje ügyesen a, megszólítást, 
j Most egyszerű, igénytelen polgár

emberek azok a félelmetes hadvezérek, 
akiknek láttára megakadt a szivünk 
verése. Eltűntek a színtérről, az Ein- 
reisc-nehézségek miatt nem mehetnek 
Grácba, sütkéreznek a napsütéses Rin- 
gen s a lombok hullásával konstatál
ják, hogy' minden levél múlandó, még 
az arannyal hímzett cserfavelél is a 
tábornagy! galléron.

HÍREK

lesz szivarom
*

Mentorom, a derék lánckereskedő, 
aki a háború harmadik éve óta zsírral, 
barommal, vajjal, szivarral, cigarettá
val, női szövetekkel, selyemharisnyák- 
Lal, tojással, szítéval, élesztővel, sváj.ii 
iráni t kkal és dollárokkal kereskedik, 
s aki a háború alatt, a Károlyi-forrada. 
lom után, a prolclárditatárában és a 
megszállás óta egeképpen kizsigerezi 
belőlem az utolsó filléremet, tegnap 
igy szólt hozzám az ebédutáni fék' te
liéi :

— Maga legjobban tudja, hogy én 
mind ml.ível c ak jót tellem, hiszen 
nélkülem családostul óhcnhalt volna. 
Nem én adtam nia nak marhahús: 
kétszáz k.-: rí, egy ! hát ezeröt zó
koronáért, e.yv kiló va/il háromszázért, 
egy ruhának való születet a kisleányá
ra kél zci 'rl ' Ha el is a ila a •lepő
di il és a fc-les’gc jegygyűrűjét, de min 
dene megvoH amit < ik a szí 
kívánt. H; 'ára azonban ettől a hit
vány világtól nem számíthat az. ember. 
Olvasta a tegnapi újságotHarminc 
segédem állt a nyugati, az Edison-kávé. 
ház cs az. linké elölt. rongyos öt hat 
koroná it adtam a szivart és másfélért, 
k Hőért a cigarettát, s most jön egy 
sí-.": detektív és elkobozza az egész 
kész! ■!' mel. Hogyan jön a rendőrség 
ahi 07. hogy a éu szivar.iahnat elvegyeí 
Az. én < <z. mer. akarnak kifogni? Ezen, 
tol nem az. utcán fogom eladni a do
hány!. hanem a ká\óhá.akban és a 
lakó minőn. de akkor tizenkét koronán 
nini senki se fog Pesten trabukkől 
szívni. Várjon csak :: jövő hétig: (ér- 
denállva Lg maga könyörögni nekem, 
hogv adjak bárom koronáért egy diitle 
szőriét, utcai árusítás nem lesz, de 
hogy szivar sem lesz, azt száz fiz egy
ke • megfogadhatja nálam.

A vérigs'rl. It lánckereskedő méltat
lankodna simogatta meg a szakállat, 
én pedig, akinek :» dohány nagyobb 
életszül..ég, mint az ebéd, hízelkedve 
igazat adtam ueki. igazai adtam, mert 
a d •• ; - H : < r ilyes li t teke lése 
folytán most jövede '.ncm háromnegyed 
r ?"t szivarra kell majd köllenem. 
holott eddig a harmadrész jövedelmem, 
bő] is liszle.;ség 'sen dohányozhat lám.

A lánc.kcrcskodö, akit helyeslő *zn  
vaim levettek a lábáról, kivette a zsc- 
bJxöl a s/harlárcá iát s megkínált egy 
világosbarna me '.iával.

—> Fogja. — mondta leereszk 1 lölcg. 
___m.i"a. áráig én élek, nem fog hiányt 
szenvedni szivarban. Adjon i<l' tizen- 
két koronát, de kék pénzbe-

__ 0rsmdanhal’"atón6, mini rik- 
lancx. Az elmúlt héten a Hétfői 
Xaplő nyomdái-I an megjelent egy 
jólöl törölt kisasszony, aki lapot 
kért. Ez. a kérés nem npv értendő 
I.orv meg akarja vA'úrolni komik 
esy'p" " ’<■ n
t:opy WO lapot kéri vlsionUladus-

400 msllió korona érkezett 
a tőzsde megnyitására

Csak ezresekben bonyolítják te a forgalmat — A vasár
nap! magánforgalom

' Ma a szokottnál is izgalmasabb bán ' Z‘’U Heidlberg Vilmos is, a Fabank 

gúlát uralja a tőzsde tagjait. Érthető részvények ismert „specialistája", Műnk 
ez, mert hal hónapi szünet után ajból Péter, az Érlékpapirkereskedők egyé

megnyílik a tőzsde, a régi hivatalos 
forgolom előírásai szerint. A feszült 
várakozás és vitatkozás azonban nem 
akadályozta meg a börziúnepíkel, 
hogv nagy üzleteket ne csináljanak. 
Fabank, Déli vasút ma ismét szenzá
ciósan emelkedett. Fabank 1420- 1440, 
Déli vasul 270—280 volt. De a többi 
értékek is számol levőén emelkedtek. 
Bosnyák Agrár 700. Fi pia 1350, Ha
zai fa 1890—1900, Országos fa 900— 
910, Földbirtok 480—490. 
bank 500 körül jegyezlek.

A tőzsdei forgalom akadályai.

Legtöbb szó esett a technikai lebo
nyolításról. Megállapodás történt, 
hogy a lefizetések kizárólaa ezresek
ben történnek. Tízezer koronást 
ugyanis a bankok nem fogadják el 
teljes értékben, mert ma i.s 7—800 ko
rona a váltás dija. Tárgyalások foly
nak meg az érlékpapirdepók ügyében 
is. Egv ismer’ncvü tőzsdééi.:vnök igy 
fejtette ki agálvait a forgalom lebo
nyolítása tekintetében.

Elleneztem a tőzsde megnuitását, 
különösen a hivatalos forgalom visz- 
szaállitását, mert a kékpénz hiánya 
lehetetlenné teszi a forgalom lobonvo- 
lilását. De tartok attól is. hogy a fél, 
ami egyináskö/ ö li m?gú 1 ’apcdásaink- 
ra egyszerűen fütyül és ha a leszállí
tásig esetleg visszamegy a papír ár- 

mcgéchpodús ellenére a [e- 
koronásokban fi.éti. A lőzs- 
nem helyezkedhet k más ál- 
minthogy e törvényes pénz- 
kell fogadni. Nincs tehát 

és így az üzletre csinosan rá-

esetleg visszamegy 
folyama a 
lél tízezer 
deb íróság 
lás pontra, 
nemet el 
mentse) 
fizethetnek az ügynökök. Ami a 'eho- 
nyolilást illeti, az sem történhetik meg 
az egyik napról a másikra. Fellé 'cirill 
két-háromnapos időközt kell enge
délyezni.

Cgyoükök

A tőzsde megnyitására
Ho ff maim Gusztáv Birsből. fiaim 
Jaques, az ismeri nagyspekuláns, egy
előre még BécslH’n marad. Ilazaérke- 

és bankárok, lőtt meg. 

hazaérkezett 
Birsből.

ra. Mikor elárusító-igazolványát 
kértük, a kisasszony elpirult és elő
mutatta indexét, aineljf szerint a 
budapesti ornascf/tjclein liaEf/aló- 
nűje. ös.szeszorult a szivünk 
Ökölbeszoriill a kezünk. Rettenetes 
valóságában állolt elénk a mai meg 
élhetés minden lehetetlensége és 
reménytelensége: amikor már az 
egyetemi hallgatóknak is ujs igárti 1 
sitással kell foglalkozni.»k. A derék, 
és nagyszerű medikára azonban | 
mégis büszkén néztünk fel és meg : 
csodáltuk ezt a fiatal, szép leányt 
aki a nagyváros csábító foi'/alag:''- 
bun és rémsége*  nyomorában a 
tisztességes és becsületes munkát 
választotta.

— Doiiányjt'gy-börze. Budapesten tu
domásunk szerint van pénz! őrze, 
aram börze, dohánybör/e. sző’< . e, j
fabörze, bőrt örze. cukorbörze.Ii ,zl 
börze, husbörze, uj •á. bö'-zc. pap rí or-1 
zc, vau azután egv áru- és értéktőzsde, 
amelyet e vigrc szintén börz -n -k ne
veznek, van bizonyára még sok. sok 
lsörzc. amiről az egyszerű szer ’nv pesti 
polgár nem is tud A sok börzéhez 
ii’ost <’ v ui:d b sorakozik, nmelv egve- 
pisen p thn a maga mm’! n. Ar

lakosuk, uMk ucia dvbáujo^uak. áru*

i

ületének elnöke, sincs még Pesten. 
Svájcban van Bettelheim Miksa, aki 
nagy tranzaj-ciókat bonyolít le és Zü
richben van Vágó Mátyás, a.Vágó és 
Meer cég volt tagja, aki olt banküziet t 
' alapított. Becsben maradi egyelőn 
' lluttmann Géza. L'j tőzsdei cég is de

bütál hétfőn: Vágó Leó, az Erlé.k]>apir- 
I forgalmi bank igazgatója, a tőzsde régi 
ismert tagja, önállósította magát. Tőzs
dei di.sponensek közül, hír szerint, Dé- 

Forgaltni m<,n igazgató, a Magyar bank tőzsdei 
igazgatója nem jön vissza a tőzsdére, 
mert már uj beosztást kapóit.

A pénzváltás és a devizapiac.

Az Osztrák-Magyar Bank tegnap 400 , 
millió koronát kapott - jórészt sajnos, 
10.000 koronásokban - é.» ennek hatásai 
alatt a 10.000 koronás váltási dija mégis 
10G0 K-ról 6€0 K-ifi esett. De .na már is
mét 700 -720 K-nút kérlek a váltásért. A [ 

i.ankok egyik feltétele az volt, hogy ez a 
100 millió a tőzsde megnyitá-.áig Buda- ■ 

] esten leszen. A magyar ezresért ma már > 
li'.-2"l.-o( lizettek. A deviza-piacon nagv 
feltűnést kellett az L'pagxiut'k az a tűn 
hogy a deviza-forgalmat felvzabiulitják. 
Lényegesebb vá’.loaás ma nem fordult elő. 
Forgalomba került lei 394—390-el, márka
404— 102-vel, dollár S4-cl, Napóleon arany 
’ 10-el, az angol font 372. francia frank 
'0.C0, ezüst 7 korona és dinár 4.05 korona 
volt. Az v!'anyhi:I.ist alacsomjaéb becsi 
tcalizések i 'ézték elő. Ma Bé.s'.-en a le
405- ről 370-ig ment vissza.

I. ma
liéi ven

Eme! kod It a korona 
S újéban

9
Becs, október 19. (A M. T. 

gánjelanlése.) A lapok vezető 
jelen ik azt a lényt, hogy Zürich ma 
ismét 5 centime-os árfolyamot állapi 

A Neue Freie Presse meg
jegyzi. hogy a bécsi devizaközponl a 
jegyzékeket változatlanul hagyta, 
ho’otl Berlinben a korona árfolyamát 
24.20-ról 25.20-ra emelték.

ha bocsátják aehánvjegyeiket. Még 
csak alig néhány napja osztották ki a 
dohányjegyeket, de az ui börze — a 
dohánybörze — máris megalakult. 
Egv ilyen jegy fllagos ára 300 korona, 
árhullaíhzás azonban nincs kizárva, 
mert, ha pél Iául a mmlagaszkári al- 
királv sógora spanyoibeiegségbe esik, 
avagy ha Quarléniában vi .aico-sz.- 
rencsvl'cnség törté >ik. a bu-izp ti 
dohányjegvbörze azonnal megérzi eze
ket az eseményeket, amelyek kélségíc- 
1. niil befuls ásolják a magyarországi
' ' i . .. ; m XI é azon, al i. '.t 1 a 

megf,’le'ő árhullámzás. Nincs kizárva 
lehal, hogy rövidesen találkozunk 
olyan milliomosokkal, akik dohány- 
jegv speku'ációvul szerezték vagyonú 
ka!. Különben, az összes uraknak, 
akik lohúnvjegyben spekulálnak, sok. 
sok erőt kívánunk, hogy minél jobb 
legven a termes, mert ugv In-nulluk n 
!.'ri-:é /'Irajzhaii. hogy a cjohánvjc-gv 
csak ugv szapora és 
ii.t sokszor mngá'ik.

Tüzelöfa nz 
Hiába, a konzervatív 
igazuk Minden úgy jó és ugv van hc- 
hesen, ’ tihogv apáink és nagy apáink 
csinálják és bolond, ábrándos álmok 
•-7,ek a merész újítások, amikbe a ino- 
: rn fiatal .fű ig szerelme*.  Az élet 
- ma ’nait •’eg bennünk t ami, ho-.y

ugv női nagyra. ' dúlva

iskolatáskában, 
embereknek van

luájaii visszulcijónk a itogi, paUwdú- i púluwzei eiiuet^v^iuLzclbe.

tolt 
na- 

m ód szer ét 
ilyen mo-

k’.a .Iák a paran- 
diál. ezentúl egy 
n: ponla hozni. S 

fa'usi isko'ákban nmg- 
‘liíunak reg- 
d:ka fával a 

'-egv darab mindenki- 
z:». s i'y együtt a sok 
a lesz, hogy jól be le- 

(jeriis, meleg

tech

a

lis szokásokra és elismerjük iáídeink 

bán, ahol eddig minőm nn .ve. »'■ 
modern eszme öltbe ura talált, a 
pókban a fii és jó Őrt 
vették elő. A közpenli iii: 
dern ábránd lévén, 
csőt, hogy min it n 
mirab fát tart: zik 
úgy,
őszült apáink lelték, bcá' 
gelcrle hónuk al .il a dar. 
kis diákok. Egy
nél akad o \ /
darabból anyi fa 
hot vele fűteni. A deriis, nie eg szobá
ban azután nyii ,' l’. n ! ■ if:úk a XX. 
s/áz:iil v I- l ft'.nil.ai
vivmánvait, mialatt a i,:iA;'.ában ví
gon pattog a tűz. A fa pedig naponta 
össze '-ii! in:;.-.1 pa-irio . . .

— Vidám niiivé:,;.délután a V! ;:’.dó
ban. Vasárnap délután vi<i:im mü’.csz- 
ehöad isl lm : . !.. a . i "i ' . A n:'-
snrban azonban csak három szám pe
reghetett le, ree; l a n ’s r "... ói ré
szében szereplő szin s'ek. akik ugv-n- 
nkkor szoká-es elöa ■ ,.>n is részt 
vetlek — lekéstek és :gv az előadás 
folytonossága megakadt. Míg a reude- 

':'”k a színészek'rl siellek — a kö-- 
'önseg elszéledt az e!'adó-lereniből s 

Iigy az előadás fo’vlalá-a b’’•! li nsné 
vált. A niüvé'zdél’.il üt ennek folytán 

p—- vaiószinüleg — f. hó 2u-án taXják 
müso:ral. vá.iull 
n.aia ':ak. s iermé- 

4ba.lók vissza.
N i:i arról a vakító 

. i.ról s/’.b.k, amely 
övezne az, étterem 

' .ben ragveg, vagy a 
•bán a gavallér szerel- 
"■. ködtk, ez a plaszlron, 

< 'v szomorú való
inas hirdíl’-je. A napok- 

nagasrangu 
nhiel lalál- 

gal- 
l és

•dlen kap! 
az in; 
rá m

ml

’szinüleg — 
imeg váiiazatLin
jegyek érvényben 

! szelesen nem vb 
j Plaszlron.

fi hérségü [>/.lri 
Hói s/Tioll frakktól 
'csillárainak fér.

’ állcrcm iz •nini; 
iines szive lölöd'
amelyet én láttam.
súgnak 
bán a 
állami 
koztam.
lérja felg'
amikor kigúmbc'l: 
pénzt előkap.

■roell't hord, 
t-k.a lehel,'lt. 
tolnia, a plas

I vetkező pi'.lanalhan féli 
alól. Oda i

és mezi.'edlcm. A r ,.i alatt nem
volt ing. Az szél l;eg. ellenül
csípte a főüszt\iseiö csupasz mellét, 
szegénv ijedten kap! "dőlt, inig újra 
\ iss/^l ’lle az Ír, ■ ’■ I 1 I;- ■ . V alá
és azután rám nézett azt akarta
megtudni, lállani-e az ch'.hukó szegény
ségét. De él ■ ■ . .

■ és y r..':.? ’ üi’ü'í ’ h • ':no’l:rn, 
inennyi!.;! kerül ma. ha férfi ‘•se
rényen, de rcn l-süi fel ar ö't<>z- 
ködni. Hál nézzük: egv ing (gallérral) 

.‘00 kt roi.a. e.'v uX'n.< Iig 12,i kT., 
gv pár bnrisnva 50 Ive.. • >ár cipő 

'00 kor.. <-.y öltői.-,- ruha . '1 kor., 
'-.■y kalap 290 kor. eyv nvnkk't’dő 30 
kor., ami .'■.sv-'esen k ! ' !.>~o-
lál lesz ki. T’.ék'‘ n ko-
rrrá'rt ni" ; lehet !f !.’r:ii nő' '■ I. A 
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—Tüzek. Vasárnap délután két óra
kor a Bécsi-utón, a Gross és IFeísz-féle 
kalapgvár mellett lévő szénaraktár tü
zet fogott. Két órai munka után a 
tűzoltók elfojtották a veszedelmet. — 
A Főherceg Sándor-tér és n Sándor-ulca 
sarkán egy zöldséges hódé kigyulladt. 
A tüzel hamarosan eloltották.

— Megégett asszony. Vasárnap dél
utón a Szondy-utca Ö5. számú házban 
Németh Kálmánná gyorsforratón fő
zött. Az égő felborult, Némethné ru
hája tüzet fogott s az. asszony egész 
testén su-lyos égési sebeket szenvedett.

— Leesett a villamosról. A Thököly- 
ut és Aréna-ut sarkán Gálik Gyula fel
ugrott a robogó villamosra, de legurult 
a lépcsőről és a fejére esett. Koponyá
iért lésesel a Rókus-kórházha vitték.

— Gyenge a Fricdrlch, urak! Valaki 
a kommunizmus bukása irtán el
mondotta, hogy egy percig sem 
hitt kezdettől fogva a diktatúra 
hosszuéletüségében. Még pedig 
azért nem, mert egv uralom, amely
ről olyan sok viccet faragnak, 
mint Kun Béláék uralmáról, nem 
lehet tartós. Az utca kedélye tény
leg gyorsan megérezte a diktatúra 
sebezhető pontjait és minthogy 
ilyen pont igen sok volt, gyorsan 
születtek a szovjet-uralomról szóló 
viccek. Soha politikai irányt any- 
nyira nem gúnyoltak Magyarorszá
gon, mint a népbiztosok diktatúrá
ját Ezek előrebocsájtása után je
lentjük, hogy az utca humora 
immáron megérezte Friedrich Ist
ván miniszterelnökségének az inga
tagságát is, mint ahogy megérezte 
a Kun Béláét. Egy utcai cigaretta
árus ugyanis a legújabban igy kí
nálja a füstölnivalót:

— Gyenge a Friedrich ciga-reta, 
urak! Gyenge a Friedrich, a Fried
rich, urak!

Nem akarunk következtetni, 
csak figyelmeztetjük az aggódókat 
a legfiatalabb budapcs'.i politikus 
leveli békára.

— Fővárosi Kabaré. E héten nyílt meg 
a máris lelkesedéssel beszél a Fővárosi 
Kabaré-ról Budapest szinházjáró, intim 
kellemességekhez szokott népe. A mai ret
tenetes drága világban, amikor kánkánt 
táncolnak az árak, valóban határt nem 
ismerő áldozatkészséggel rendezték be a 
Fővárosi Orfeum épületében a Fővárosi 
KíibaréL Amit modernség, ízlés, szellem 
csak produkált az utóbbi időben, minden 
szenzációja a diszitőmunkánrrk és az ipar- 
művészetnek hajlékot tatólt ebben a ked
ves színházban. de ízlést és szórakozást 
ta’ál a közönség is. A tehetséges és nagv- 
jövőjü Komjálhu Károly Harmath Imre 
librettójára gyönyörű cgyfelvonásos ope
rát komponált s a muzsikéról elismert 
zenetekintélyek is elragadtatással beszél*  
nek. Harsánvi Zsolt egvfelvonásosa, Szenes 
Béla tréfája. Szomaházg István viejátóka 
állandó jókedvben tartja az intim néző
teret, a magánszámok egytől-egvig kitű
nőek, a rendezés elsőrangú és Budapest 
legújabb színházi vállalkozása megtalálta 
az utat a népszerűséghez s ahhoz, hogy a 
pénztáránál ácsorogjannk az emberek 
jegyért.

— Az Ardrássy-uti Színházban r a- 
ponta táblás házak. A páratlanul vktóm 
műsor keretében újra fellép Békeffi, aki 
néhány napig beteg volt, továbbá fíoross, 
Geüért, Kőként] Hona és Rajna Alice.

— A „Tériké" sikere. A lnggyako-ibb 
téma most a szárrltózkedvelő társaságban: 
a „Tériké". Földes Imre bájos vigjátéka és 
a Belvárosi Színház kiválóan összehangolt 
„Tériké" előadása. Harsányi Rezső. Mészá
ros Giza és llosvay Rózsi nstéről-estére 
fokozódó sikerrel játszanak.

— Se ki — se be. A fékeié golyó. (A 
Mozgói'i’-Gtlhon ujd.uLságni.l Pár nappal 
ezelőtt mutatta be a Mozgókép-Otthon a 
„Se ki. se be" című pompás amerikai 
flhnhurloszket, melyben a kacagtatóbbnál 
i,.x ngtntóbh helyzetek sora' sznak egvmás 
mellé. Gyárfás Dezső, Z. Molnár László, 
Vándor? Gusztáv, Ujváry Lajos, L’ray Ti
vadar, Csata v Janka. Farkas Antónia, Iki- 
íaszthy Hermin és Somogyi Nnsi pompá
san játsszák a film főszerepeit. — Igen 
nagyhatású „A fekete golyó" című négy- 
fclvonáso8 d etek ti vd rám a, melyet tegnap 
mutatott 1*  a Mozgókép-Otthon. A filmet 
az ismert német író, Pavl Roaenhayn irta, 
6 a Joe JenkfeM detektivsoeozatnak egyik 
JegizgahnavuM) és légérdekfeszítőbb da
rabja. Előadások 4 6. 8 órakar. ..

' Fél napos késéssel 
érkeznek a vonatok
TulztulBlfság És szénhiány az oka

Budapest, október 20.

C.l Hétfői Napló tudósítójától.) Utaz*  
ni nem t autózik az élvezetek közé. 
Eflész kálvária*  inig az ember a vo
natra feljut, a szaknszCxin aztán újabb 
szenvedés kezdődik. Az igazi kínlódás 
és gyötrelem legfőbb oka azonban az, 
hogy m embernek jóval tótié) időt kell 
a vonaton töltenie, mint amenurit a 
menetrend előír. A vonulóik állandó ké
séssel, keserves döcögős után érkeznek 
be a fővárosiba. Egy-két órás késésről 
nem is beszélünk, az ilyesmit ma már 
nem is lehel késésnek számítani, de 
napirenden van, hogy egv-egy vonat 
fél napokkal is később fut be, mint a 
menetrend szerint érkeznie kellene, 
így a gráoi vonat a napokban reggel 
nyolc óra helyett éjjel két órakor fu» 
tott be a keleti pályaudvarra, ami ép
pen húsz órai késést jelent, a bécsi 
vonat pedig nemrégiben este kilenc óra 
helyett éjjel fél hároníkor érkezett meg.

A vonatok ilyen nagyarányú késésé
nek elsősorban a széuuniaéria az oka. 
Egyrészt nincs elegendő szenünk a 
mozdonyok fűtésére, másrészt ami van, 
az is rossz. A meglevő szén, amellyel a 
anozkksnvokat fűtik, nem ad elég ka
lóriát, nincs elég gőzfejlesztő képes
sége és gyakorta tkejl a mozdonynak a 
nyílt pályán megállnia, hogy gőzt fej
lesznek.

A Bruck felől lövő vonat moz
donya naponta bejár Felsö-Gallára, 
ahol a bányáiban vesz szenet, ment a 
Bnickiban megrakodott szénnel már 

I nem brr tovább menni. Természetes, 
hogy ómig ű mozdony a bányába megy, 
ott megrakodik és <ujból visszamegy, 
az meglehetős időt vesz igénybe. A vo
natok késedelmes közlekedésének má- 

I .ük fő oka, hogy a vasúti kocsik hal
latlanul túl vannak terhelve, a tenge- 

j Ivek, a kerekek rosszaik, a túlterhelés 
; ‘következtében még egyre lobiban rom? 
Innak ős a hőn fut ások napirenden 

I vannak. *
| Segítség c bajok ellen csak egy van: 
I léfHb szenet. Ez aztán maga ulán vonná 
azt. hogy több vonat is járhatna. A 
szén azonban ma az a csodálatos kincs, 
i'.mclv után mindenki áhítozik, amely
ért mindenki lelkesedik, de amely 
egvre joMxvn fogy és egvre rilkálbhá 
válik.

SPORT
Labdarugó

Kétfős nemzetközi labdarugómérkő
zés került eltkhrk'.'xív vasárnap Buda
lesten. Mindkét játékot nagyszámú kö
zönség nézte végig. Magyar győzelem
mel csak az egyik mérkőzés végződött, 

■ a másik eldöntetlen nuiructt. Az osz
trákok igen szép, egységes játéko; pro
dukáltuk, az ellenfél kapuja előtt azon
ban a magyar footlmllbHegségbe es
tek: gólképtelenek voltak. A novemberi 
magyar—osztrák válogatott mérkőzés
re esélyeink növekedtek.

A nemzetközi meccseken kívül öt 
elsőosztályu bajnoki játékot is bonyo
lítottak le az egyesületek, amelyek kö
zül több ismét hatalmas meglepetéssel 
végződött. A bajnokság élén további a 
is a Kispestiek vezetnek, mögöttük az 
MTK. A bajnoki lista legvégén sze
replő egyesületek MAFC. NSC, V IC 
tellek ki különösen magukért és a 
papírforma szerint erősebb ellenfelei
ket: a Törekvést, a IMA'-ot és az 
L;7\$E-t biztoson legyőzték.

MTK—WAF 3:0 (2:0) Hungária-ut. 
Biró: Gerő Ferenc. A Tcstgyakoriók nj 
cMtársorrul: Braun, Nagu, Borost. 
Schlosser, Herlzka kísérletezlek, amely 
be is vált. Különösen az első félidőben 
klasszk játékot produkált az MTK. 
amely állandó fölényben voTL A flödö-

i
I

zelsortban játszott Kertész 11. és 111. 
Orth a mezőny legjobb emlx’.re volt. A 
bécsiek főleg védekezésre szómul tak. 
Közéfpfödjwelük, Ging jól játszott. 
Plattkó a kapott gólokat nem védihette, 
amelyeket Nagy, Boross és Schlosser 
rúglak.

FTC—Hapid 0 : 0 Üllői-ut. Bíró: Fe
hér/ Ákos. A legnépsz?riii)b osztrák csa*  
pat Uridil és Wondrák helyén tartalé
kokkal játszott, inig az FTC*ből  Nemes 
és Virág hiányoztak. A játék igv is 
ségig érdekes lefolyású volt. Többet tá
madott az FTC, gólt azonban nem tu
dott elérni.

MAFC—Törekvés 1:0 (1:0) Üllői-ut. 
Biró Schubert Ferenc. Lelkes és agilis 
játékkal ismét két értékes ponthoz 
jutott a műegyetemi csapat. A Törek
vés unottan játszott, bár a csatársorá
ban ismét szerepelt Nyilas. A győztes 
gólt Egri rúgta.

III. kér. TVE—TTC 3:1 (2:1) Ha
tár-utca. Biró Hajós József. A saját 
pályáján játszó óbudai csapat csatár
sora révén állandóan frontban volt és 
győzelmét megérdemelte. A Terézváro
siak játéka nem volt kielégítő különö
sen a második félidőben.

NSC—BAK 5:1 (1:0). Hungária-ut. 
Biró Szusz Hugó. Régi játékstílusát 
kezdi visszanyerni az NSC, amely kü
lönösen a játék második részében döntő 
fölényben volt a BAA’-al szemben. A 
gólokat Killermann és Tímár rúgták. 
A BAK az őszi szezonban már a hato
dik vereséget szenvedte.

MAC—UTSE 4:0 (1:0) Népsziget. 
Bíró: Schűller Gyula. A vasárnap lcg- 
nagvciM) meglepetése a MAC győzelme 
az UTSE fölött. Ennek ellenére a gvö*  
zclem megérdemelt volt, mert az új
pestiek elbizakodottan, a MAC viszont 
észszerűen játszott. A gólokat Bodnár 
és Rácz rúgták.

Lóverseny
A káposztismegyeri versenyek. A Icg- 

nagyogóbb őszi napon ért véget a túlsá
gosan rövidre tervezett, mindössze négy
napos megyeri meeting .Ha a sokáig ön
kéntelenül szünetelő sportközönség előtt 
nem állana a tíznapos lovaregyleti mec- 
ting, a szenzációk egész sorozatával, azt 
hisszük ,sol? ezer főnyi dapuláció keresné 
föl a Peslvidéki Verscnvegyesiilet igazgató
ságát, hogy ne zárja el kapuit a liippikus 
mérkőzések előtt. A fiatal egyesület na
gyot, sőt nagvgyá nőtt az utolsó meetin- 
gen, ezt hirdette a ma megjelent tizenöt
ezer főnvi közönség és ezt hirdették a 
sportszerűen lefolyt versenyek, amelyek 
jórészt a papírforma jegyében folytak le 
és alaposan meggyötörték a bookmakerc- 
ket. A versenyek részletes eredménye ez;

I. Kétévesek versenuc. 15.000 K. 1200 m. 
1. Ráadás 58 lov. Allmaan. 2. P.nulur 57 
lov. Scjbal. 3. Marfa GOVi lov. Puszter, b 
h. nyerve, 1Í6 h. harmadik. Tót.: 10:20. 
Helvrc: 10 : 15, 21. 27. Futott még: Vidu, 
Ferbli Csebogár. Cornel, Gioconda, Héja, 
Lonum.

II. Háromévesek gálverteny handikapja. 
12.000 K. 2400 m. 1. S’chiuíciki tov. Szoko- 
lai. 2. Kipárolgó lov. Hausar. 3. Princes- 
sin lov. Böde. % ti. nyerve, 2 h. harmadik. 
Tol.:10:37. Helyre: 10:18. 11, 28. Futott 
még: Edith, Verűfénv, Baligrod, Kittv, La- 
bedame.

Ili Zuglói handikap. 15.000 K. 1800 in. 
!. Suttogó lov. Snjdik. 2. Pintyőke lov. 
Puszter. Sekk-a lov. Sejbal. ötnegyed h. 
nyerve, fejli. hnnnn.irk. Tót.: 10 : 39. 
Helyre 10 : lő, 26. 22, Futott még: Pcias- 
ger, Bester Bets, Tálnál Basa, Aranyeső, 
Dudu, Gyorsvonat, ó'te.

IV. Mátyásföldi gátver><np. 10 000 K. 
2400 m. 1. Rosmarin lov. Lii«tav. 2. Do
mine lov. Wodianer. 3. Psylander lov. 
Zangen. 1 h. nvervc, l’í h. hnrmadik. 
'főt.: 10.17. Helyre: 10:12, 12. Futott 
még Nóra. Serail.

ABookmakerek 
központi 
irodája
Budopast. IV., 

Kossuth Lajon-u. 

14-16.

«r.Am alatt ■ararlli ** lebonyo
lít (,» halmosott lonadt-
■ okst Hx- éa atnrtodda mellett.

V. Inkcn-dij. 10.000 K. 2400 m. 1. Tor*  ’ 
pe<Ió lov. Csiszár J. 2. Vadászkaland lov. 
Sajcttk. 3. Gyöngyharmat lov. Biemáczky. ■ 
’á h. nyerve, nvakh. harmadik. Tót.: 
10:36. Helyre: 10:16, 12. Futott még:
Mac.

V/. Weltcr-handikap. 10.000 K. 1200 ni. j 
1. Satanella lov. Csiszár. 2. Pandora lov. | 
Csillag. 3 .Mirliflora lov. Sajdik. Nyakh. ( 
nyerve, félh. harmadik. Tót.: 10:13.’ 
Helyre; 10:18. 18. 19. Futott még: Bér- 
kés, Gúnár, FalstofT, Lieblig, KuviL

A lovaregyleti menting. Csütörtökön, i 
október 23-án kezdi meg egyetlen idei 
mcetingjét a Magyar !x>varegylet, ezt is 
azoknak heves oppoziciója inellett, akik 
váltig hirdetik, hogy a versenvrendezés 
joga egyedül a Károlyi-kormány idején 
megalakult Budapesti Verscnvegyesületet 
illeti. A Lovarcgylet azonban, legalább a 
maga részére, helyreállította a jogfolyto
nosságot és olyan meetinget irt ki, a minőt i 
magyar versenypályán még sohase bonyo- 
litottaik tó. A városligeti versenypályából1 
a kommunisták tudvalévőén zöldséges ker
tet csináltak, igy a nagy meeting Alagon; 
fog leza jlani, de ez a távolság ugyancsak i 
nem jöhet számításba, mikor a tiz napon I 
belül gyors egymásutánban olyan verese-■ 
nyék kerülnek dűlőre, mint a Nemzeti, 
Hazafi-dli, Király-dij, Wenckhciin-emlék- 
verseny, Szent Istvánídij, Erzsébet ki- 
rályné-dij, St. Leget, Szt. László-dlj és a 
klasszikus versenyek egész hosszú sora. A 
meeting november 10-éig tart és utána 
valószínűleg még az Urlovas Szövetkezet 
rendez négynapos meetinget Alagon.

MOZGÓKÉP OTTHON
’ VI., Teréz-körut 28 Telefon 144-98

SE KI, SE BE Filanboliózat 4 folv. A 
j főszeronben : Gyárfás Dezső. A FEKETE 
I GOLYÓ, lietx'k.tivdráma 4 folv.
Flőadások kezdető d. u. 4, 6, 8 ó.ako-r. 
PÓTr.’ár: d. o. ’<?11 - ' •1-i?. d u 3-tól.

Nemzeti (^oya!) Orleum
VII., Erzsébe'.-körut 01. Tál fon József 121—63

VÁNDORFEGSKEK
ó« a nasynuerU varieté műsor

Nemzeti Royal Kabaré KÍp,6',,*?" 1™!!?.1"0'1

Fővárosi Orfeum 
mindennap Vénusz a pokolban 

és a többi kitűnő attrakciók. Az előadás 
kezdete este fél 7 órakor.

!• 30. izáin (KlMsál-titn nrok) ,3áró
W< nyi* gyótyBz<'Tlár

Bíírvlszketog 
sóvar ólvnrnU és rllb »ógnél uoo al vagyon <uy 
Ad«g CsCc’i-félfl UonirataiiliwkenAeslit, tol|ra»n 
bs*gtal»n,  mely Örn1* bittosan ha znA!, — a.,b^r« 
Wenocienyl**  *«rr«  Árban ItiulnncBt,
I IC . Wra«cl4i>vt-.*t<'A  30. ( la-aá - t a ->r i ).

Dr pÜHEDl
linót. VII . Ililleste 7-lg1 !

-féle rcndeló-lntézet 
vér-, bőr- és nemi ‘ 

_ betegek részére. 
Rendel: reggel 9-től 

llpest, VII , Bilkei-al tit 32 l.etu
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