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A Sanyarú Vendelek 
városa

Senkinek sem kell külön meg
magyarázni, hogy Budapesten mi
lyen rémséges a drágaság, mert ha 
még akad egy olyan ember, aki 
nem tudja, úgy az illető világkörüli 
útra indulhat, mutogathatja magát 
és nagyobb attrakció lesz, mint volt 
valamikor a szakállas hölgy, a vágj’ 
maga Fregoli mester. Ilyen ember 
azonban nincs Budapesten, mert 
mindenki a saját külön borén ta
pasztalja, hogy Magyarország fő
városában teljes lehetetlenség meg
élni és okvetíon korgó gyomorral 
kell járni, hacsak néni segít az em
beren egy amerikai nagybácsi. 
Fizetésből élni, mibázkodm és ele
get tenni az úgynevezett kultur- 
igényeknek, teljesen lehetetlen. Ne 
ruházkodjunk tehát és ne akarjunk 
kultur-cmberek módjára élni, elé
gedjünk meg azzal, hogy naponta 
reggelizünk, ebédeljünk és . va
csorázzunk: villámgyorsan ki fog 
derülni, hogy a fizetésből még erre 
som futja.

Manapság ezertől kétezer koro
náig terjed az emberek többségé
nek a jövedelme. Nem akarunk ez
úttal azokról beszélni, akiknek nem 
lévén munkájuk, nincs jövedelmük 
sem, most csak azok sorsa érdekel, 
akik becsületesen dolgoznak és 
munkájukból akarnak élni. Ho

gyan élhet meg tehát ma egy em
ber, illetve egy család havonként 
ezer-kétezer koronából?

A proletárdiktatúra káposzta
korszakát tehát nyomon követi egy 
újabb nyomor-korszak, amelynek 
még nevet sem tud adni az éhes 
budapesti nép. Mert ez a boldog
talan nép éhes. Hiába van tele a 
kirakat a legszebb gy ümölcscsel, a 
legkívánatosabb szalonnával, son
kával, ingerlő csemegével és sok
sok ízletes falattal, a szegény em
berek sokasága álalakulva egyen
ként és összesen Sanyarú Vendellé, 
hiába áll a kirakatok pazar bősége 
előtt. Az éhes ember és az élelmi
szer közé odatolakszik a szörnyű 
és a megfizethetetlen ár. nem vásá
rolhat az éhes ember semmit.

Ha pedig nem csak enni akar az 
illető Sanyarú Vendel, hanem lyu
kas cipője helyett, rongyos ruhája 
helyett, szél foszlott inge helyett 
újat akar, ha néha kiváncsi és 
színházba megy, — akkor bi
zony kiderül, hogy legalább tíz
szer annyi fizetésének kellene len
nie, mint amennyi jelenleg van, 
hogy ezeket a kiadásokat is fedez
hesse.

Mindenki láthatja, hogy Buda 
pesten csak a milliomosok és vn- 
hilaspekulánsok, árdrágítók és 
lánckereskcdök élhetnek meg. Meg
élni nem tud a szegény ember, de 
legalább nagy a választék a poli
tikai pártokban, azt se tudja, me
lyikbe lépjen be a sok közül. És ha 
meggondoljuk, ez is vajft-iui
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Válságban 
a Friedrich kormány 
Sir Searge Clark Andrással és ké
rette maiéhoz — Távozni készülő miniszterek

Bndapcst, október 26.

(A ,,Hétfői Napló” tudósítójától.) 

A magyar politikai élet kétségbeej- 
löen sivár helyzete, amely hetek 

óta pártok és emberek tárgyalásai

ban merült ki, tegnap óta megválto
zott. A Fncdríc’i-kormány, ame
lyet az antant ismeretes augusztusi 

jegyzéke nőm ismert el Magyaror
szág megfelelő képviseletének, vál

ságos helyzetbe került. Bár kor

mánykörökben egész az utolsó per
cig arról beszéltek, hogy a kor
mányt semmiféle válság nem fenye
geti, hogy Friedrich István rendü
letlenül áll helyén, egyre világo

sabbá vált, hogy a kormány a belső 

és külső helyzetből kifolyólag kény

telen lesz levonni a konzekvenciát 
és az ország kormányzásában *el  

kell jönnie annak az uj irányzat

nak, amely végre a béke és nyuga

lom vizére viszi az ország sokat há
nyatott hajóját.

A Friedrich-kormány válságban 

van ós az clkövetkezendő napokban 
fontos és lényeges változásnak kell 
beáFlania az ország vezetésében.

Friedrich és a Nemzeti Pért
A válság első jelei nyomban Sir 

Gcorg Clark első tárgyalásai után mu
tatkoztak. Világos jelei voltak ennek a 
szombati nap eseményei. Mint ismere
tes. az Országos Nemzeti Párt nem
régiben felszólítást intézett Friedrich 
Istvánhoz, hogy az ország rendjének 
és békéjének érdekében tárgyaljanak 
és tárgyalási alapul fogadják el a kö
vetkező hat pontot:

1. Pártatlan kormányzás.
2. Az osztály- és felekezeti iz

gatásra vonatkozó törvények ér
vényre juttatása.

3. A személyes szabadság vé
delme.

4. Pártatlan karhatalom.
5. A társadalmi béke helyreállí

tása a kisgazdákkal és munkások
kal való megegyezés utján

6. A: állami közegek utján tör
ténő párlagitációk megszűntetése.
A miniszterelnök akkor nem is vá

laszolt a Nemzeti Pártnak, szombaton 
délelőtt azután egész váratlanul üze
netet küldött a párthoz, hogy a fen-

kbki bot pont alapján tárgyalni kíván.

| A párt részéről Slmonsits Elemér és 
Hcinrich Ferenc fel is keresték Fricd- 

\'richet és ennek credményeképen ma- 
radt el Hegedűs Lóránt indítványa a 

| párt szombat esti ülésén.

Friedrich nam Jeiesit meg a 
heresatánjf pSrtoh TuziCián

A válság egyik érdekes momentuma-

Andrássy G villát és Vázsonyi 
Vilmost kérette magához, mig 
délutánra a demokrata párt 
több más politikusa kapott 

meghívást.

tény párt szombat esti fúzióján, ami
kor a Keresztény Nemzeti Egyesülés 
Pártja megalakult és elnökévé Fried
rich Istvánt választotta meg, a minisz
terelnök

nem foglalta el az elnöki székét, 
sőt meg sem jelent a gyűlésen.

Sir gtaarge OSark

Sir George Clark tárgya-lásai ez
alatt egyre haladnak előre. Az an
gol állam férfi Fricdrichet, majd 

I Wckcrlcf, azután pedig a szociál
demokratapárt két vezető Ingjál; 
Garami Ernőt és Peidl Gyulát fo 
gadta együttes kihallgatáson. A két 
szociáldemokrata vezér kiballgUása 
csaknem másfél óráig tartott.

A vasárnapi napon Sir Georg 
Clark különféle irányban tájéko
zódott, hétfőn délelőttre pedig

A miniszterelnök vasárnap nem 
[folytatta megkezded tanácskozásait, 
[hétfőn- azonban e téren is újabb 
' tárgyalások lesznek.

fl Mspnzíááh

Nagyatádi Szabó Islván.’k vasárnap 
az ország különböző vidékén tartatlak ' 
gyűléseket. A kisgazdapárt illetékes' 
tényezői a leehn! árazol lobban meg
cáfolnak minden olyan hirt. am.iy a 
pártnak akár a Pal!a-(é]e csoporttal, 
akár másokkal való fúziójára vonat
kozik.

Hegycslialssiy és Korányi ' 
lamoiidása

A vasárnapi nap folyamán különben 
|nz állal.'nos kormányválságon khül 
.mind határozol lobban és egyre erő.sob- 
I ben tartolla magái az a hir, hogy a 
i kormány kél tagja: Hegyeshalmii La
jos s Korányi Frigyes báró eltávozik 

l helyért

TroiMüe tengernngy 
buktatta meg 
Károsai Gyula 

szegecs termányát
A száznapos szegedi kormányról érde

kes könyvet irt Paál Jób kollégánk. Ebből 
közöljük nz alábbi, ismeretlen részletet;

Június huszonhatodikán Szeged
re érkezik Franchel d’Espérey, aki 
fogadja Károlyi Gyulát. A tábornok 
nem lesz konkrét kijelentéseket a 
miniszterelnök elölt. A miniszterek 
ellen személyileg nincs kifogása. 
Karolyi ezt be is jelenti a minisz
tertanácsnak. A kabinet szilárdnak 
látja a helyzetéi.

Másnap aztán lecsap a bomba ...
Június huszonhelcdíkén Szeged

re jön Troubridge angol admirális. 
Varjassyl kérdi magához. A hosszú 
ideig tarló beszélgetés során az an
gol admirális kijelenti, hogy sem 
Anglia, sem Franciaország nem tá
mogathatnak egy olyan kormányt, 
amelyben grófok és bárók ülnek és 
amely a reakciót szolgálja. Trou
bridge felhatalmazza Varjassyl arra 
is, hogy nevében ezt a nyilatkoza
tot mint Anglia véleményét közölje 
a miniszterelnökkel. Varjassy nem 
vállalja e megbízatást, megkérdezi 
az admirálistól, vájjon ő személye
sen hajlandó lenne-e álláspontját 
Károlyival magával is közölni.

Troubridge azt .feleli erre:

Természetese i! Amit egy angol 
meg mer mondani az egyik ember
nek, azt meg meri mondani a má
siknak is. Egyébkén’ közlöm ön
nel, hogy állásfoglalásomat a kor
mány lagjiai közül már mások is 
tudják. N< i i c.bnáilam abból titkot. 
Amikor Tel-ky Pállal és Horthy 
Miklóssal Belgrádhan beszéltem, 
nekik ugyanaz! mondottam, amit 
önnek.

Es Troubridge még aznap este 
felkelői Károlyit és megmondja 
neki a véleményéi.

Es ennél a találkozásnál Trou- 
b'idpe egyebeket is mond. Ilyeneket 
például:

— Még egyet ki kell jelentenem. 
Nem leln i val‘ki mim ztcrclnök, 
ha Károlyi a neve.

Hiába magyarázzák Troubridgé- 
i.ak, hogy Károlyi Gyula nem azo
nos K:iroi;.i Mihályival. Az admirá
lis ingerülten mondja:

— Í zt én nagyon jól tudom. Ne
kem ezt nem keli megmagyarázni, 
de Angliában ezt nem tudják. Tes
sék elmenni Londoni):), tessék ott 
kiállni minden uh (sarokra és les
ék minden .mgohiak kü'ön-külön 

mcpna'.'yarázni, hogy emu 1 a Ká
rolyinak ninc cn semmi köze ah
hoz a Károlyihoz, aki a forradal
mat megcsinálta.

Troubridgénak ezzel a látogatá
sával a Károlvi-kormány sorsa meg 
van pecsételve.
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Károlyitól fátatte a férjét
Budapest, október 26.

(A Hétfői Napló tudósító fától.) Éppen 
most ogy esztendje történt. Karoly király 
családjával együtt Gödöllőre érkezett és 
itt fogadta a különböző pártállásu magyar 
politikusokat, akik sűrű egymásutánban 
bukkantak fel a gödöllői kert sélán<x A 
magyar politikai élctlxm már heves, 
inas események játszódtak le, az idők 
raéhében rejlő forrongás sötét, bizonyta
lan árnyakat vetett előre, a frontról 
ijesztő hírek érkeztek, az ország fölött ne
héz, vihart jósló felhők tornyosullak.

Ebben az időben a politikusok során 
kint járt Gödöllőn gróf Kiíróim Mihály 
is. Ekkor már ö volt a forradalmi láztól 
elkápráztatott elemek látható feje, «z or
szág nagyrésze hitt csalfa mesélnek és 
tőle várta helyzetünk javulását, a békét és 
kenyeret. A gróf kihallgatásra várakozott 
n gödöllői királvi kastélyban és ekkor 
történt az alábbi história, melvet uralmá
nak idején maga Káro-pi Mihály meséli 
el egy nagyobb társaságban.

A volt köztársasági elnök a kitűzött idő
nél előbb jelent meg Gödöllőn és hogv cl- 
töltse az időt, sétára indult 
parkjában. Néhány percig sétált, amidőn 
észrevette, hogy sclaki nyomon 
Hátrafordult és meglepcEssel látta, 
Zita kirá'nmé halad utána. Károlyi először 
nem tulajdonított a dolognak nagyobb 
fontosságot, de később uszTcvebe, hogy a 
királyné m.'g most is nyomában jár. 
Megállt Irát. s megkérdezte, hogy paran
csol-e valr.mil.

__ Arra akarom kérni — mondotta a 
kinilvné —- ig ri? meg. hogy a jéricninck 
nem lesz semmi bántódása.

__ Felséges asszonyom — válaszolta 
Károlyi — e tekintetben egészen mnigodl 
lehet!

Zita cllávoz-ott, s Károlyi nemsokára a 
király előtt volt.

Vájjon a prágai külvárosi vitalmn 
nincse-e egv asszony, aki most ép igy 
aggódik férjéért, mint tavalv. október vé
gén Zita királyné a gödöllői kastély páni
jában.

SzíMióynuli szsMitl 

a előtt
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Ez óv mújusáluin történt Vörös 
színben lángolt Budapest. Szamuely j 
tobzódott, a gvüjlc/fo^házat telerak- ' 

tál; a polgári társadalom lcgjobbjaiva., ■ 
a tiszai fronton a vörös hadsereg csa*  
láű csatára veszteit, a főváros népe I 
hozzászokott a nélkülözésekhez, üre- | 

sek leltek a vásárcsarnokok, a gerslii 1 
aranykora éledt fel. Ezekben a szó- ’ 

moru napokban apró-hirdetés jelent 

meg Az E-!A)en:

kastély

követi, 
hogy

;(vcr

Saluszinszktt Gvula 
. Másnap két fiatal 
iilkezell az ügyvéd-

A hirdetést dr. 
ügwcd . He közi 
pa-jszllcánv jck 
uél.

— Olvastuk a hirdetést, szolgálni 
jöllün'k! — mondták szerényen.

— Majd mcgiel izik velünk elégedni 
— szóit a fiatalabbik.

Vígul is megegyezlek 
két lánv azz .1 távozott. 
cMoglaijá'k az ui beivel 
l.ozzák könyveiket is. 
harmadnap, sőt két hét múlva 
jöttek, bidu.sz.inszkvi k más 
fogadlak fel; azt hitték, hogy a két 
lejiiiV meggondolta magát.

F.zmi a héten RÜ elegáns hölgy 
csengetett be Snkiszinkszk’,éki’.íl.

— Boe únetol iöllíink kérni. — 
mon-lta az cgvik. — hogy májusban 
nem jöUdküKk cl sw/IrúUik

Az ügyvéd nem tudóit hová lenni I zelt 
bámulatában, Ök parasztlányokal szer*  kérjünk, 
zödleltek s most két urihölgv. a divat 
legújabb remekeibe öltözve, kér tőlük 
bocsánatot. De a hölgyek magyarázat
tal is szolgáltak:

— Én lovag Wahl Oszkár kánya, 
Wahl Verona vagyok, ez meg az uno
ka nő vérem, dr. Fejérné, Slern Daisy. 
Apát májusban letartóztatták, túsznak 
viliék cl, p.' Iánkat elrokviiállak s 
mi uem t-.’dluk hogy mi lösz velünk. 
Eilia'.úro.-.K.lk kh.M, hogv bc-áillunk 
valahová csel-étinek. P?rs.sztriihát sze
reztünk s első uluuk az üiyvi-J uJioz 
vezetett. Itt nőm ismerlek fel bennün
ket, paraszt lányoknak nézlek s mi el 
is akarunk jönni, de a papa nem en
gedte meg. Azóta azonban csak pa*  
raisztlánvoknak öltözve járjunk az ut
cán. egészen addig, mig sikerült Bu
dapestről megszöknünk. ____________ ______ __ ___ ____________ _____________
Ion elfoglak Ixcnnünket. három bélig üldözött viadfcónt (bolyongott, pétiig 
voltunk fogva, de mégis sikerült Ausz- 
hi.'b.'i kijutnunk. Most jöttünk vissza j nők a húga, 
s első utunk ide vezetett, hogy a szer-1 idők! . . .

S;.ranvuku>

kei lemctlvn ségek ér t bocs ánu tol

|

— És le nem hmersz meg? — 
kórdezlq az ügyvéd nejétől Slern 
Daisy — hiszen i.vkolatáisaU voEunk.

Persze
hölgyeket bevezették a szalór.'ba.

— Bezzeg, akkor nem ültettek le 
bennünket, — mondta Wahl Verona, 
— mikor cselédlányok voltunk.

És elkövetkeztek a vissz.; emlékezés 
sck. Amikor Wahl Veronkát, a millió 
mos leányt bevezették a kis Snlu- 
sinpzky prínc szofaáiú'bn, az juitik 
nvermcki';:yacs!..át n;c.<pill ontva a bo» 
korugrés szoknválu parasztleány ói
méi kodra szólott:

— Jaj, de szép ágy! Ilyen ágyban 
én még sohasem aludtam. Jaj. be 
szép!

Akkor májusban Wahl Verona már 
nem lakhatott hófehér leány szobában.

a 
magyar Krönusr.uk, Wcisz Maufréd- 

Milyen idők, milyen

nagy lett a bar&lkozás. A

HsglsenéSIddöti
3 ^erceghalml hatssstrófa

TeímvoaaS és szemétywonat összeütközése
.1 „Hétfői Napló" tudósítójától. —-

I

niozd-onv az első vopalrésszel Bicske 
felé rohant. mig az elszakadt hátsó
részéi a tohcrvoFalnak, a bejárati kar: 
felzőnéi megállították.

rolni ekkor kijelentette, 1iq"v csak az 
ő személye guranlálhnl'in Mqjyaror*  
széíjon a rendel és ha még a mai nap 
folyamán ki nem nevezik miniszterei- 

úgy a forradalom el kerül he-

Szlerénvi ezután röviden ismerteti a 
ikövelkcző napok ese:nén-\’ei-t, majd ki*  
jelenti a nyilatkozat végén, hogy aíki 
MagvarorsránsQ helyre akjaria lUlítani 
a jog. az igazság és a rend uralmát, 

i annak követelnie kel! Károlyi Mihály- 
! lói Kun Béláig az összes bűnösök kö- 
j nyörlclcn megbüntetését és a jogfoly
tonosság helyreállítását. Végül arra hiv 
fel mindenkit, hogv szakítson a párt*  
póÜlikúvBl, s v-aiamennvien egcVsül- 
jün'k a munkának aHxan a páirljáina®, 
ahol csak egy jelszó lehel: Mind-erjki a 
fedélzetre!

Áldetektivek 
az ékszerbörzén

Éppen akkor 
állomás felé a 

mozdony össze*  
.... ,........... ött a teherkocsikkal, amelyek por-

kormányzó szűr- dórjává zuzVa ugrottak ki a sínpárról, 
iielver. ember éleiét Sok kocsi megrongálódott, de valóság

gal csoda történt, hogy ellentétben a 
| három év előtti katasztrófával, ezut; 

lal sem halottakban, sem sebesültek*  
ben nincs kit keseregnünk. A sze

mélyvonat mozdonyvezetője ugyanis 
az ulo’só pillanajban fékezett, s ezzei, 
ha már nem is háríthatta cl az. össze

ütközést. annak hatását mindeneseire 
| tompította, s igy az összeütközés áldó*  

latokat nem követelt. Az államvasutak 
. igazgatósága a ha.eset ügyében megin*  
dltolta a vizsgálatot.

Herceghalom . . . Még emlékfln'k- ’ 
ben van az a nagyarányú katasztrófa, * 

amely 1916. november 30-án, Fcrcncz 

József király temetése napján történt.
Akkor a győri személyvonatot derék*  robogott Herceghnlom 
bán szelte szét a bécsi gyorsv orúrt. lu-csi személyvonat. .1 
Thallóczy Lajos osztályfőnök, az ak-( üt kő: 
kori szerbiai polgári 
nyclhalt és méj 
■követelte áldozatul a rettenetes síc* 
roncsé Uenség.

Vasárnapra virradó éjszaka ugyan*  
azon a helyen, ahol három év elöli 
történt a katasztrófa, ismét összeütkö
zés történt. Akkor is a bejárali jel
zőnél futott össze a -két vonat, ma is 
ennél a szemafornál történt a karain*  
bol.

Éjszaka három órakor kétszáz lé*  
pésnyire a Ivéreeghahni állomás épüle
tétől cpv tehervonat kettészakadt. A

Károlyi Miháiyné sírva figyelmeztette 
Andrássvt a forradalom közeledésére

KI akarták fosztani 
az ókszerügynököket

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Vasárnap délelőtt izgalmas jelenetek 
színhelye volt a Dohány-utca és AVes- 
solényi-utcíí sarkán lé.v’o Quarnero- 
káuéház. Ez a hely a budapesti drága
kő-ügynökök és aranyművesek talál
kozóhelye, valósággal L'örzeszcrüen ál
lapítják meg a Quarnei óban á brillián- 
sok. gyémántok meg az aranyncmüek 
árait, rengeteg spekuláns Éldorádója 
leli a kávéház, sok visszaélést fedeztek 
már M, csaknem kéthelenlJnt razzia 
színhelye a Quarnero, sőt a rendőrség 
uiég két év előtt intézkedett, hogv a 
kávéházion állandóan detektív tartson 
inspekciót. A mull héten is volt razzis 
a Quarnoróban. Ez alkalommal negy
ven ékszerüzért fogtak el, akiket a ke
rületi kapitányság lebünlelett.

Ma délelőtt azonban áldeleklivci 
rontottak b? a kávéházba. Egy sastol- 

ilas katona négy polgári ruhás ember

rel belépett a Quarncróba, amelybeo 
áthatolhatatlan volt a füst, fulsíketrté 
lárma uralkodott s az hszíalok körül 
állva 'licitáltak az ékszerekre az Ügy
nökök.

— Kezeket fel! — kiáltotta a katona 

és szavai nyomán a négy polgári ruháé 
ember revolvert rántott.

— Egy lélek se mozduljon, mert le- 
I tojj ük, delek! ivek vagyunk! — kiállót- 
i iák a civilek s megparancsolták, bőgj 
i mindenki adja elő a nála lévő ékszei 
I reket.
! Óriási volt a ribillió a kávéhúzban, 

Az emberek megriadtak, mert a raz
ziáknál, amelyekhez már hozzászoktak, 
az ékszerek elkobzásáról sohasem volt 

.szó. A négy civil erre — valamennyien 
I áldcteklivek — motozni kezdték i 
i kávéház vendégeit. Ezalatt azonban 
! néhány embernek sikerült a kávóhát 
I udvarra nyíló ajtaján át elmenckülnL 

'Már az. is gyanús volt, hogy ezt az 
[ajl 't nem állták cl, mert, razziák alknl- 

; mával a rendőrség a kijáratok ólé őr- 
.sé.get állil.

Az utcán
l pillantottak 
. Quarnoróba 
igazi rendőrök is megjelentek és a rab
lásba belemclegedetI áldetektiveket le-

I fogták,

| Félóra .múlva a’ rablók már romén 

katonák!<>l körülvéve sétáltak a főka- 
, pitánvságra, ahol őrizetbe vették őket.
Kiliailgalásuknt In tőin kezdi meg >i 
rendőrs-'g. Az áldet»klivek állal elkölt
ött éksztíek az utolsó daraing meg

kerüllek.

- - - - - - - -a forradalom közeledésére
Szterényi József az októberi forradalom előzményeiről

| szobáim titkos minis, téri telefonja. 
Szurmay báró honvédelmi miniszter 
Li'bZi lt t . ar«a kért, hogy azonnal men- 
j ‘á fel hozza hivaíai:;;i.:. Néhány perc 
mulva olt toltam és nóta találtam We, 
kérlel is. Sutrrnay a következőket 
mond j Ha:

Andrássy Gyula mostothaleánya. Ká- 
ro!i/i Mihály eró.fné ma esle megjelent 
a pályaudvaron Andrássv elutazásánál 
vs sírva mcs-.dle neki, hogy a forrada
lom ma éiszaka ki fog törni, erre nézve 
már meg is történt minden előkészület. 
Andrjssv nyomj un intózíkcdclt. Buda- 
pesten hagyta W'in tiy h /raclz herceget, 
aki azonnal Szuronyhoz fordult. A 
Honvédelmi miniszter megfelelő utasí
tásokat adott a katonaságnak és rend
őrségnek és iparkodott minisztertársait 
mcHfaj.oz gyűjteni. Igv rövid idő múlva 
negjiitl 7 óry űtazsátfi&vminiszter, 

| I'. ind:icharaetz herceg llunyady gróf- 
ul és Sándor László rendőrfőkapitány.

A köveik -ző két nap elmúlott nm-l 
ki'J, ho *v  ton'to-aibb események tör*  
Leniek volnci. Qktólw 2fl-án jelent 1 
meg Ihfalaix'slrn József főherceg, mini 
..homo n-d i DéJetóU ágihoz t,-’. 
i He Káro:\i Mihályt, aki Ha'lhnánti 

móf és lo> Márlop - \

Budapest, október 26.

'.I Napló tudőtihüától.) Síié
rt'imi József báró, a W^kcrte-kormánv 
volt kercskedeleinjj'rvi mhiis.-.i .*re  a 
Fester Ltoí/ó vasárn. ni számé j.;n rend*  
kívül érdekesen mondta c| az o.. 
ló kéri forradalom <■’. • mii ón veit. A tör
ténelmi órdekess ’gü cikkből kiöljük

—• A forradalom luk.-.ionképpen 
1918. október 23-án kéz ! • itilí. Ezen a 
napon provokáltak tűt van is a Káról vi 
párt lelki ismére', len elemei olyan jele*  
nclAct, amelyek mgsnrmisilclté.k a 
.parlamentáris rendel. En ti !.■;> minisz
tertársammal együtt ezen a ropon a 
király kíséretében Debrecenben vol
tam. A király innen Budapestre, iile- 
lőteg Gödöllőre utazott és a vonalon 
történt többek köz .11 Barim gróf fel
mentése és Andrássá Gyulái, ik kill*  
iigyministzcrré való kinevezése.

Wökerle október 24-én audiencián 
jeleni meg és beadta a kormány lo- 

I mon-.Iásál. A király n lemondást clf■ 
gadta, de a mijiiszírreket megbízta n*  

I ügV‘.k további vitelével. Andrásait 
I Gyula október 2ű>.'-n este utazott 
j H;'.~«bc. Ezen az c:: den külöi.ös és ér 
!drkes e»rr'''''--'dl \ p-. |gy 
Ifvlegy óra korul megMolu.il dolgozó-. reWib<» jelent meg a Mwcwnvk Ad*

i

a bérben s a 
hogv másnap 
és akkor <1-
De má-nap,

sem 
cselédet

I

a menekülő emberek metf- 
cgv román Őrjáratot, I 
hívták, ahol időköziben

valr.mil
Kr%25c3%25b6nusr.uk
megMolu.il
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Pofonok a Ritzben
— .4 Hétfői Napló tudósit ójától —

Budapest, október 26.

Budapest központja ina a Duna- 
palota. Itt laknak az. entení^missziók 
tisztjei, sokáig áhítozott nemzetközi 
elet bontakozik ki Ritz elegáns ter
meiben, estére lóul Budapest ide ad 
randevúi, a legújabb di\aikreúciókat 
.itt vonultatjuk fel. pletykáknak a Rilz 
hallja a kiinduló forrása, édes, bizal
mas titkok itt kerülnek először szellőz
tetésre, az arany ifjúság a Ritz.be jár 
ártatlan flörtölisre. ami sikk és elegan
cia, itt találkozik, feledve ezen a helyen 
a nyomor, a leffv<">z< lés, a bőké gomb 
tálán napjait találjuk a Dunapalotá- 
ban. A műit h l n azonban ez »/, ex- 
khiziv hely csúnya botrány központja 
Jelt. Az történi, hogv egy ismert millio
mos még közismertebb íia, aki csak 
nemrég békült ki sok évi harc, után 
apjával, kissé tulhangos hangulatban 
volt. Talán azért, mert édesatyja sze
rencsésen túladott azokon a csillogó 
bribliánsokon. amelyek annyi irigyet 
teremtetlek a Váci-utca sétáié) hölgyei 
•között. Az ifjú ékszeiherceg jókedvű 
volt és olyan megjegyzéseket pattogta
tott, amelyek a Rilz hölgyeit zavarba 
hozták. Eleinte leinteni próbálták az 
ifjút, de nem sok credménynyel. Ké
sőbb az Eötvös-léui álterem’.c:i is 
handa-handázolt a Schwarzert is meg
járt milliomos, de ezúttal már alapo
san megjárta. Egy magyar összekötő
tiszttel szólal kozott össze, aki angol 
tisztek társaságában volt. A liszt, egyik 
ismert alakja a pesti társaságoknak, 
nem akart nyilvános botrányt, de a 
fiatalember csak azért is tovább lármá
zott. A vége az lett, hogy a főhadnagy 
n fényárban úszó terem kellős közepén 
hatalmas pofonnal térítette észre az 
ifjút, majd vállon ragadta és a hallba 
cipelte, ahol még néhány nyakleves 
•kíséretében magyarázta' meg neki, hogy 
nemcsak milliók teszik az embert, ha
nem műveltség és jólneveltség is. A 
pofonok láttára persze összecsődült a 
llitz népe. Kóczé bandája tusst húzott, 
igy akarta az általános kavarodást és 
lármát tulhnrsogni. az idegen tisztek 
összes ereg let lek. óriási tumultus tá
madt, a hölgyek a ruhatárt rohanták 
meg és végül sikerült a lármás bot
rányhőst idegen tisztek segítségével az 
utcárH kitenni. Péntek este az ifjú 
ismét asztalt rendelt a Ritzben, azon
ban bizalmasun tudomására adták, 
hogy a társaságok nem '.szívesen látják. 
A pofonoknak eddig -— minden szokás 
ellenére — lovrtgias utón nem lett foly

tatása.

— Insztiniare. Bíróul de rcpalri- 
arc le adnce le cunostinla taluror ro- 
manllor si sasilor de ajicl cári voeso sa 
salat orcasa cu tremii de répát rinli se va 
plesa in saptamana aceasta spre 7 ran- ■ 
silnanin, sa se prezinte pana Miercuri. 
ín 29/A’. /9/9. harcié /2 din si la Bi- | 
raul <.’<? re patria re (Strada Váczi tíH. 
etaj II.). Bíróul de repajríarc.\

.— Hirdetmény. A visszatelepítési i 
hivatal tudomására hozza a: összes itt 
tartózkodó románoknak és szászoknak, 
akik e héten Erdélybe induló visszate
lepítési vonallal szándékoznak elutazni. 
hogy szerdáid, azaz folyó évi október 
hő 29. déli 12 óráid jelentkezzenek a 
visszatelepítési hivatalnál < Váczi'utca 
G2. II. cm.) .4 visszatelepítési kiválni.

— Az óvatos Becs. F.résazn saját kü
lön kiküldőit tudósit .uk jelenti, Iwgv 
Pécsben jclrn'cg a Golterbnlte uj szöveg
gel igv éneklik Itavtln dallamára:

— Gólt crhalte, (lőtt bcschütze 
Uascrn Itenncr, ntisern Scitz 
l nd mán kann ja gar nicht wtssen 
Auch Kaiser K irí in dér Schiveitz.

A forgalomban lévő postatnka- 
rékpénzlári jegyek összege. A magyar 
postain . n kpó ulár a i Ivatalo 
bán k«>z,éleit hirdetményében köz. 
hírre teszi, hogy 191 '. október lő-cu 
964,837 (00 kői . ö ■■ ’u postataka 
r&pénzlári jegy van forgalomban.

Bombamerénylet Lenin esten
Troskíjt Carszkoje-Szeióbasi vezérkarával 
elfofitik, de megszökött — Judenics tá

bornok elfoglalta Carszkoje-Szelűt
Bécs, október 26.

(.4 .V. T. 1. magán jelentése) A Morgen jeienti Kope.nl ágából: Moszkvai 
jelentések szerint Lenin egy bombamerénylet alkalmával súlyosan meg
sebesült. Eleinte kételkedtek felépülésében. Csak nehéz operációval hárít
hatták el a veszedelmet.

Berlin, október 26.
A Deutsche Allgemcinc Zeitungnak jeleneik Kopcuhágából: A Antiénál 

Tidcnde re vall híre szerint Trockljt Carszkoje Szelőim ti 
riilt megszöknie és Pétervárra menekülnie.

Béo&, október 26.

(M. T. I)
elfogták, de síké

Berlin, október 26. 

orosz lap a követ
harctéri jelentést közli:

Judenics tábornok arcvonala: A 
krasznajagorkai helyőrség folytatja cél
talan ollenúlhisát. Az ellenség Pulkovó- 
nál, Carszkoje-Szclóíól északra, heves 
támadásokat intéz, amelyek eredmény
telenek voltak. Csapatai maguk is tá
madásba mentek ál és harcban állanak 
a pulkovói magaslatokért, amelyeket 
még tart az' ellenség. P. kov körül az 
ellenség visszanyomta osztagainkat. Pi- 
lalovo irányában az. észt csapatok si
keresen folytatták támadásaikat. A pé- 
fervári harcok során a bolseviknek tan
kokat vet étiek harcba.

A 
kező

Prisyw cimü(.4 Mii.) marján jelentése.) A 
Neue Freie Presse jelenti Kopenliá- 
gából: A Nationali Tidende tudósi- 
lóju azt táviratozza, hogy nem hi
vatalos híradás szerint Judenics tá
bornok elfoglalta Carszkoje Szelőt. 
Trockij egész vezérkarát, hír sze
rint, Carszkoje Szelőnál elfogták. 
Trockijnak magának sikerült egy 
vasúti kocsira ugrania, onnan pedig 
egy automobilba, amelyen elmene
küli. Jii(le.;ics katonái utána lőttek, 
de Trockijnak sikerült Pétervárra 
menekülnie.

«— Aszpirin. Bár sem kedvünk, sem I egész névleges tőkéje. De ez a hang-' 
módunk a fogadására, a tél már clkül-1 za(os cini sok mjnticnrc j<j> cz a bér-1 
döllc tátogató jegyit Mólóban "<>'> <'-J hÓ7Úpilís „ hol<lbnn ís a hcl(1 köriil I 
ősz es a hideg, zord napok beálltával | ,
mer/órkezetl minden ulzumo, akadály li,,unB P“hisl ‘"o*™  az !'ruuzs°r-' 
ellenére ar in/luenza. Újból aktuális i üzletekre, amelyek a direktornak lö , 
lett a meleg bor, a forró tea és az asz- j jövedelmi forrását képezik és amelyek 1 
pirin. — Van egy aszpirinje? —• kér- j élénk forgalom mellett krumpliban.1 
dik cyymá.,1 az emberek, Melóén haza ' sArgn)Mbban műtrágyában, cipözsi- 
a filletten szobába. Csak aszpirin segít! \ . , . .Ver,yen be kettőt! - ozztoyatja a ta-\n6rb!ln’ óngyujlnbnn es egyeb ardra- 
nácsid kávéházi, mindentudó ismc- 8úó üzletekben fényes hasznot bizto-1 
rősünk. És a patikák ajtai sűrűn nyíl- j sitanak azoknak, akik néhány korona’ 
nak míg. aszpirint kér a feltört gal- árún fényes és hangzatos cégtáblát 
léru fiatalember, aszpirint rebeg a 1 akasztottak ki irodájuk fölé, ahol 
ios hölgy, mialatt többezer koronás. .. ...... ...

■ ■■ i , ii -i-i i - - csakis zárt ajtók mosott lehet az maz-premjevcl eltakarja náthától kiooro-\ 6 1 ’
södíilt orrocskáját, aszpirint rendet a úrral üzleteket kölni. így volt ez
doktor is, — hiszen, ami igazán és j tegnap és mindent el kell követnünk, 
könnyen segifene — a jól fűlött, meleg] hogy ennek holnap ne legyen foly- 
szobát hiába tanácsolja. Szegény aced. 
iceticium. vagy köznyelven és egy
szerűen’ aszpirin, mennyi reménység] 
fűződik most hozzá, mennyi bizalom * 
fordul felé, hányán emlegetik, hányán . 
várják tőle a gyógyulást. Fél- avagy 
egész grammokban, ostyában vagy 
por alakjában, c: a nagy hivatás vár 
reá. hagy a fűtött szoba helyeit meg- 
izzassza az embereket, amíg egy kon- 
junktura-loüaff (ízre nem veszi és 
olyan árat szab, hogy aszpirinre sem 
tellik a szegény embernek.

A Házépítő Részvénytársaság 
árniizletoi. .\ Budapesti Közlöny vasár
napi számában teljes oldal terjedelem
ben egv meghívó terpeszkedik (beik
tatási dija legalább 2000 korona',, 
amelyben a ..Bérházépitö Részvény
társaság" részvényeseit közgyűlésre in
vitálja. A meghivó. amely az aprócska 
rt.-nak 1914. évtől kczdödöleg 1918 év j 
végéig szóló ötrcndbcli méilcgszámlá-1. 
ját is tartalmazza, parányi méretekben ’ 
egész kis tükrét adja annak, hogy j p 

egyesek miként igyekeztek nálunk a 
múltban apró tőkéjükéi, csekélyke 
közgazda -ági összeköttetésüket föl
használni arra, hogy filléreiket köny- 
uvüszcrrcl és munka nélkül 

váltsák 
égvén.
.'0.000, mond ötvenezer korona alap
tőkével. amelyre természetesen 
10% ot fizettek b<» és 
’'érhó:épileni. Bérhá-mt 
Budapesten, ahol egv 
majdnem annyiba kerül,

fel. Összeállt 

részvénytársasággá

és

— Belvárosi Színház. Hétfőtől kezdő
dően a Belvárosi Szánház előadása este 0 
órakor kezdődik, hogv a közönség a II 
óráig közlekedő villamosokon még haza*  
juthasson. A Tériké fokozódó sikerrel, na
ponta táblás húz előtt kerül színié.

— Andráfisy-uti Színház. Még néhány 
napig kerül színre az Andróssv-uti Szánhúz 
pompás műsora és a Csöbör és Vödör 
cimü vidám francia bohózat. Az előadás 
mától kezdve tini órakor kezdődik, hogv 
a közönség n 9 óráig közlekedő villamo
sokon még hazajuthasson.

—- A szezon legjobb vigjáléka: „Az 
osztrigás hercegnő", amelvci zsúfolt 
és kacagó házak előtt játszik minden 
előadásban a Mozgókép Otthon. Őszi 
Oszpclda, Harrv l.icdtke. Ju-lrus Fal- 
kenslein, Viktor Janson u Irumornaík 
olyan kvartettjét képviselik, amilyet 
nem láttunk még egy Iliimen ®epi. Meg 
kell még emlékezni a I.ubilsch leiemé- 
nyes, ötletekben gazdag rendezéséről. 
Ugy-'ancsa'k nagy sikere van ..Az igazság 
útja" cimü Corvin-íilmnek. lunelynek 
főszerepét Várkongi Mihály jálsza ki
tünően. — Előadások: 4. 6. 8 órakor.

— Midás király. A Star filmgyár 
egyre elvontabb és nemesebb művészi 
célokat tűz maga elé. Mától kezdve a 
Corso mozgóban előadásra kerül 
Ambrus Zoltán művészi regényéből, a 
.Midás királyból készült gyönyörű 
filmdráma, amelyet Pakolt József fej 
lesztetl fiimdarabbá. Ambrus művésze 
lének nemes finomsága és mélysége ér 
dekesen érvényesül a íilmtcchniku 
bravúros eszközein át. Deésy Alfréa 

i rendező kitűnő készséggel nyúlt a ne 
héz feladathoz s a főszereplőnek 
Hollay Kamillának, valamint part
nereinek, Igalits Sandynak, Komád
nak, Dán Norberlnek, művészi játéka 
teljesen a regény finom szellemét é« 
nemes művészetét szolgálják. A Corso 
második hatásos darabja a Párduc 
cimü érdekfeszitő külföldi dráma.

— Bőrviszketegség összes bajai ellen 
a legbiztosablvan bevált szer a Czaicli- 
félc „Kontrakulin" kenőcs, kopható 
„Báró Wesselényi" gyógvsz’ríárban. 
Budapest, VII.. WesseV-nvioutca 30.

>zu

SPORT

tatása.
— Az iitközűk küzd került A nyu

gati pályaudvar fütöházában vasárnap 
délután Bailalovics József vasúti 
munkás kél mozdony ütközője közé 
kerüli, amelyek derekút összenyom
ták. Haldokolva vitték a Rókus- 
kórházba.

—• Az Intim-kabaréban irodalmi 
magSslaton álló darabot kap a kö
zönség, finom vígjátékot, jó zenéjü és 
ötletes szövegű operettet, kacagtató 
tréfát, izgató drámát és dalokat, ki
tűnő szinós-zek pompás előadásiban.

Villányi Andor vigjátéka, 4 tábor- 
nők. a legnemesebb irodalmi eszkö
zökkel váltja ki a hatást a közönség
ből. Szeless Elza, ez a vígjátékban és 
operettben egyformán kitűnő művész
nő viszi megérdemelt sikerre a darabot 
partnerével, Mészáros Alajossal együtt.

.4 zö'd szamár a cime az operettnek, 
ötletes szövegét Faragó Jenő irta, ze- 

1 nejét pe/lig Marthon Géza szerzetté. 
Szeless EL a. Asztalos Mária, Ihász 
'Aladár, a Király-Színház tagja. Virúgh 

renc és Cseh István viszik sikerre. 
Harsogó kacagást vált ki minden este 

Mihály István Indája, amelynek cime: 
mester. Szenes Andor zenés tréfája, 

a? Ö, puccráj.', szintén folytonos de
rültségben tartja a közönségei. Még 

ezresekre jegy drámai játék is szerepel a mü- 
két-három rimc: Mister Jim és Asztalos

tömörült i öoklor János és a kitűnő .V!Ki
nyi játsszák stílusosan és pompásan.

Ezt a gazdag műsort tarkítják n 
csak I jobbnál jobb magánszámok, öllelesek 

k zdlck — a népszerű Kovács Andor aktuális kon- 
épiteni itt Hcri’nsza’ valóban nincs semmi

' lcsodálatos azon, hogy ezt r. nagyszerű 
tegladarab n)^sor| peténként végig tapsolják az 

mint a utiLntim Kabarcbau, i

Az

I

Labdarúgás
1919/20. évi elsőosztá'lyu labda- 

rugóba jnokság-ért vasárnap az .VSC
kivételével az összes csapatok játszot
tak. A legnevezetesebb mérkőzés az 
MTK—KAC találkozás volt. amelyet a 
Testgyakorlók végig biztos fölénvnyeí 
és ragyogó játékstílussal megnyerlek és 
ezzel a győzelemmel az őszi fordulóban 
végleg az első helyre kerüllek. A Kis
pestiek is igen szépen dolgozlak, össz- 
játók dolgában azonban messze mö
götte maradiak a bajnokcsapatnak. A 
BTC. ismét győzött és most már a Jmr» 
madik helyre küzdötte fül magát. Dön
tetlen erodsnénvnyel végzett az FTC 

lödrk helyen áll. Hat 
r első győzelmet 
ovábbra is az utolsó

(1:0), Hun.
18.000

1 ás lovrbbra is 
vereség után 

'aratta a BAK. 

! helyen ál

MTK—Kispesti :\C 5:2 
gária-ut. Bíró: Fchéru Ákos, 

jnéző. A bajnok súg döntő mérkőzése az 
őszi idény legszebb játéka volt. Mimi
kéi csapat tudása legjavát produkálta 
és a küzdelem fel ejthet ellen ül szép volt. 
Az. MTK végre kijátszotta igazi formá
ját és minden ein'l>ere . . 
vurral dolgozott. Külön ki 
Orth, Nyúl és Kertész II 
Kis^wstiek végig bírták az 
n kellő ossz játék nőikül 
nem tudlak elérni. A c.vjlárok egyéni 
nkcié'kkal azonban gyakran veszélyez
tették a MI'K kapuját. Varga ypli a 
mezönv lcgjo4)l» rmlierc. aki kitünően 
védett. Az első gólt Winkler. n harma
dikat Orth és a további gólakai Se Idős- 
ser rúgta. A QUisodik öngó) volt Túri 
hübéjábft

I

■

nál-at lan bra*  
kell emelni 
játékát. A 
iramot, de 
ered-mónvt

Ritz.be
Kope.nl
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VTE—.VtC 4:1 (2:0). Népszágcl. 
Biró: Reiner Ferenc. Az. újpestiek végig 
biztosiul nyerték a játékot. A gólokat 
Pribój rug+n egv kivi-tevével. anielv ön
gól volt Szafka hiibájálml. 
egyetlen eredményes nwását 
csinálta.

FTC—III. k. TVE 0:0. Határ
utca. Bíró: Vértes Imre Mindkét csn*

A .VÁC
Bodnár

Javulás ax értékpapírpiacra
A Giró a hét végén bekapcsolódik a forgalomba — 

Újabb botrány a Cafó Unioifoan
\ Giró 

rendezése 
érk kéziét

beillesztése és a pénzkérdés 
ügyében .szómba 1 dél alán 
volt a Giró helyisjgvi.l-en.

pattan löbb -iarlalók játszott. A csa- , értekezlet. amelyen Práger vezér- 
társorb in levő játékosok géilképtalenck , *F nzKaK‘ elnökölt. 1 órakor kezdődőit 
voltak. !l‘s szünet nélkül :?S óráig tartóit, l .gv -

- - . — |.()'öuletü óhaj hangzott el a Giró mielőbbi
(0:()l. Hungária üli pálya. Biró: Oromi ! l'’knP<‘;'“'lása 
llenu... A vasasok az. első félidőben a !-'.V:lkf,r‘ld)á 
BTC szünet után >cil a többet tárnádé. történt
fél. Gól csuk a játék vége felé esett ti- j " ....... ' . ...........
zenegves büntet5rúgásból.

TTC -Törekvés 2; 2 (2:01. Cll ii-iit. 
Biró; Gerö Ferenc. A Tcréwárosiak 
csak a mérkőzés első részé-ben produ- I 
üiáll.’.k kiel.'qilő kitékot. \ második fél- 
időben u Törekvés döntő fölénybe ju-! 
lőtt e-s kit -ív enlitclte az. eredménvt

R.\K—rrsi-: t:o (2.01. ümőí-ui: 
Biró: ITiidmann Hugó. A BAK reorga
nizál! csapata öím. gvőzehnét aratta az 
őszi idényben. .lói játszott 
Kapus és Károly.

RL'AC-OTE 7:0 (2:0).
Biró: Hoffcnreich Károly, 
csoport.

Zuglói Turul- Ilusiparosok 
Erzsébet-utca. Bíró; Schiller. 
csoport.

V//. k. Sp. C.—Józsefvárosi .IC
1:1 '

BTC—Vas- és fémmunkások

íiálás is. törvény leien volt. Szerencse, 
hogv e delog elintézésébe meg mások
nak is van beleszólásuk, mint a liaus 
si-l: kn.ik.

Az értekezleten ott láttuk H erl- 
heimer, Tóth, Rerger. Kreulzcr. \us- 

.. ...... ............. Hirsehl itfazglllúkul. a lözsde-
<-s a leszámolási Iia|>.>k il nór-k kíi7ft| Heínlieroer,

leírt- mellen. '«-Sl<W'I sll, ó, ',„k

másokat. Az O:>zlr;ík-?4agyar Bankot 
l'older titkár képviselte.

mellel I. Véglege-.,
abban, hogy a| 

Giró, a régi Giró naptár szerint bonyo 
lilja le az üzleteket és ez a bekapcso
lódás rögtön megtörténik, mihelyt az 

I uj rendre vonatkozó megállapodást a 
tőzsdetanács, az. Eri •kpapirkereskedők 
Egyesülete jóváhagyta és a tagok is 
aláírták. Miután ezek <1 leslüiilek hét- 

\fón és kedden foglal koz mik ezzel a 
jkérdéssel és a tagok kétségkívül ma
guk is sietni fognak aláírásukkal lehe- 

I tövé lenni az egyezmény gyakorlati 
■ megvalósulását, rcniélht tő. hogy már c

ív., ptesu-WTca 3
[Xoronahci ceg-utca sarok}

❖ SZÖVETEK
IV., KECSKEMÉTI-UTCA 14 

j.K-l.-ir. tér sarok]
VJL, RÁl’üCZ1-UT 2 SZÁM 
VI!., F'- ÁLV-UTCA 3 SZÁM 
II.. fő-’jrCA .<2 SZÁM 

[Ba'.líiyú-.ii-ter sarok)

Ps6!>-
Sizieieíí:
0 ❖ ■&

Vasárnapi forgalom pofonokkal

uh -x u-ininu.su. i ..-inciiK niur <
•U(,rgy (iu-.( lfógén bekapcsolódik a Giró a fór- 

Vll&i-ut. 
Kárpát i-

(/alomba.
A Giró is drágít

i A régi Girá-n-aplár életbe
• ' p • ’ t.'dzn/en J-ffc napon lesz rend'ezv 

’ ’ ‘ fizetési napol (megelőző napon 
üzletek, már a kivetkező leszámolási

2:1 (1:0.. í

Izgalmas botrányba fulladt a vasár 
napi magánforgalom. Rózsa és Dttkesz 
elvlársak a kávéházban hajbakaplak. 
egymásnak mentek, pofozkodtak. Hogy 
ki kapta, ki adta a pofonokat, persze 
nem leheteti látni a nagy Ilimül tusban. 
Tény az. hogy a: l'nió-kávéház főbe- 
járójánál; egyik ajtaját betörték, söl 
ki is emelték, mert a lárma hírére min
denki rohant esze nélkül a kávéház
itól, abban a Iliiben, hogy ismét razzia 

A magánforgalom egyébként 
csöndes volt. <|o a vélelkcdo az egész

é|>vén. van. 
í. de a
kötött vonalon észrevehető volt.

- Lei 327. márka
- Tő’/j. font 358. le

|

a pekallsan 
és a többi kitint > attrakciók. Az clöadáí 
kezdete este (ét 7 órakor.

(Rsyal) Orieum
VB., Kruébol köt ut 81. Tol »f m lés er 121—68

Még cspk néhány napig 
yálWJJtiFECSStF.K

és a kíliinó októberi műsor!

Nemzeti Royal Kabaré «4-"U!.8r‘,í“

VI., Teréz-körut 28 Telefon 144-98
Az csztricás hercegnő. V.b-ij.-cé’í 4 felv. 
.. j ■ , . j n ...
(X.wilda. Il.i'-rc.v Lidiké. Az. igazság útja. 
Dráma 3 fel vonásiban. — Co vin-íilm. — 
Előadások kezdete d. u. 4. 6. 8 óraikor. 
Pénztár: <l. <- 12I1.-—1-.•l-ir'-. <1 u. 3-tól.

—■—rjTTHr-rrirT/r——
morr és STE8IMMARD7

FELLÉPTÉVEL NAPONTA ESTE 7 ÓRAKOR 
ELŐADÁS :: MINDEN VASÁRNAP 2 ELŐADÁS

338 340, dollár
ewa -180. francia 

volt, 
kér- 
12% 

................................................. ................................ , 1280 
i az ügynökök legtöbbje élükön Sehwarz ‘'örül maradt. Ebből a papírból Grn.sr- 
!.la'kaldM)| a 10.000 korimás bank jegyek j V,o,f gombaion 1500 darabot
•bekapcsolása mellett foglalt állást. . i'ósároll. A többi fnérték közül Slavó- 
! csak az a nehézség merüli fel. hogy ehszá-i ""'rn is vevő volt, mert nyilvánosságra 
i niolás esetén, a fenmaradó töredékeket KláriiIt. hogy az érdekkörébe tartozó 
nem tudják elosztani, ha csupn tizi^z- g:’lg<>ci .szekergyár összes szekereit 
rés bank jegy nraruvhia meg. Sehwarz. ( ’ millióért eladta a cseh-szlouák kor- 
.lak.'ib azt u javaslatot lelte, hogy u | y^'áPmk. Elénk érdeklődés volt Gold- 

jegybank minden leszámolás u^,. 
váltsa át apróra a f< nmaradó tízezrese
ket. A jegybank jelenlevő képviselője 
azor.iian ezt nem tudta garantálni, ugv 
hogy egyelőre az a felfogás alakult ki. 
hogy a forgalmat, ómig- lethel szóló ez- 
rcs'-k’fO ixxnvol'iiják le. Az ülés ezután 
megválasztó!ki azt a bízoltsfufol, anielv 
az uj egyezmény életbelépése után mu*

... , lalkozó hiánvos bajokon segÜQi»e. A
nem folyt még le. | m^allapodost n Gi.ró ki fogja nyom 

az a ragyogó külsői íMÍni és azt külön-külön aláírni ja a tn-
s Király-dijat j gokkal.

hiányzottak

1 ni Th;-.',-.iv .. L,. .„i ’Bipru turtoz.mvk. Szóba került a Giró-i
1 dijak felemcfése is, köpésenként / koro-1 *,-S1,*k  950. Romanov rubel 285 

/idró/ 3 koronára a-karjá-k felemelni aí 1 ,zézres váltásáért 880 920 l\-t
leíró iulal'kól. \ pónakór.ií-s tekinteté.1 t'*-  Owtnik ezres 13%. posta 

'ben nem alakult ki ejjv-séges felfogás.

ysfliaaK abjusmi au »»

k&zponti

Budensslb fi/.,
Kósert' Xn.; -s-u.

14 -16.

wz«iu alntí mr^nyllt éa lebonyo- 
■■zoió és halmozott fogaim- - 

K”J;at fix. és !sti.rti»«]<ls mellett.

Tízezres váltásáért 880 920 K-t

olt. \ részvénypiacon Fabank

y i-iviik erueKiouc.s voil GOId-
után1 htrílf,r iránt nagy behozatali üzletek 

. I hírére. ‘

Ls-verseny 
A Király-dij

Á magyar lurf legszebb ünnepe, a Mii- 
leumi-dijra változtatott Király-dij, soha 
szerénnyebb keretben j 
mint ma. Hiányzoll 
kép. amely egvnélniclvik 
örfj.;. I ' .lli. l,.!! Iftle. hiány,-ollnk ! A szovjet alatti üzletek
a néző . tízezeréi, a toalettek szinpnmpája.
hiányzol! a városligeti versenypája, amc ' Szólxi hozta az ülésen Práger vezer- 

íntott föl a kom-1 igazgató a szovjet alatt likvi i;-!! fiz-le*  
nn.ni/invs ek je, és hiányzottak a lek lebonyolítását is. amelyet tudxTile-
teiivcrdi. amelyeknek végső I, ’ ’ 1,1
ras izgalomba hozta még a Egílcgmati- ‘ 
kusid,! sporlsmanokal is. Ez a mai Ki- 
iűJy-dij is szomorú tanuságtétel amellett, 
hogv veszendőbe ment sok nem: 
evünk n.cilclt milyen 
lótenyész 
1918 május 1-én a nagy verseny nevezései 
lezáródlak, a kötelezett 102 tedivér kö
zött <>tt volt tényé-ízlésünk szine-jirva. 
mire fölocsudtunk a véres úlomlMI és a 
Magyar Lovarcgvlet más púivá hiányában 
Alngon megkezdte komprimált mectingjét, 
:i Király-dij pályázóinak száma mind
össze négyre apadt. Még jó szerencse, 
hogv a pályázók közölt ott volt San Gero 
naro is. igv legalább érdemes névhez fű
ződik az idei százezer koronás dij sorsa, 
mert egé-z versenyügyünk szégyenére vált 
volna, ha Camár. Angelus vagy 
egyáltalán aspiránsai lehettek 
legértékesebb turflrófeúnak. A 
egyébként csak három ló állott 
fíennaro-mik igazán nem kellett 
hogy méltatlan ellenf'-leil, Gunár-t 
Aranyesőt megelőzze. Egyébként az egész 
nap a lanyhasag jegvéhen folyt le. A fu
tásokban három-négy ló indult, de az is 
épp elegendő volt, hogv a közönség meg- 
szabaaduljon jx'-nzétöl. mert csaknem va- 
Jamennvi favorit vereséget szenvedett. A 
részletes eredmény a következő:

1. \'ákő-dij. 1500 K. 1100 m. 1. Sátga- 
rigó (Altmann 2. Virgine (Kertész'. 3. 
Délíénv íVincenzi. Több ló nem firtott. 
Két hoszszal nyerve, egy hosszal li-armu- 
dik. Tót.: 10: 27.

2. K-'tévfsck handikapju. 12(10 K. 1000 
ni. 1. Eckehard tVinrenz . 2. Kabala (All 
manni. ’. C.omct (S/ vkolaii. I-ulott még: 
I’crzsi, bubiul. Máslél bpsszal nyerve, hú-1

A Déli Vasutat is élénken 
keresik. A hangulat a Giro közeli 
bekapcsolásának lehetőségére, a jobb 
bécsi árfolyamokra, határozottan biza
kodó. Tőzsdei körökben a forgalom 
jelentékeny mértékű élénkülésével szá
molnak. ami kétségkívül az ámivó 
reálisabb kialakulását is fogja ered
ményezni.

Rákóczi - ut 90.

Újonnan átalakítva

íja

...... . .................  J 

zerci, a toalettek szinpompája. 
városligeti versenypája, ame-

I | . . , .... .. • , .
.uiz.'leime l.i- | V(~,|tíj megtámadtak a haussislák. akik 

Inoílrpnir.l,. .
. a kommiin idejűben .tf’rdeniVHva kunvo- 
I róttuk előnyös likvidálási kurzusért, 

irxri kin- de incst, hogv magasan állunk az órfo- 
........................—. mélyre siilvcszt- He j Ivamok, a pairok leszállítását Aöi»e/r- 

■zlesünket is a bolsevizmus. Mikor ■ //F. azzal érvelvén, hogy a diktatúra ! 

minden intézkedése, tehát ez. a likvid

Emelkedik a korona árfolyama 

A MTI. bécsi magánjelentőse szerint a 
német-osztrák lebélyegzett koronabank- 
jegv árfolyama Zürichben tagnap 5.2.5-rő/ 
ö.áO-re. a .bécsi deviza 5.10-ról 5.75-.rc
emelkedett. \ bécsi deviza központ jegyzé
sei tegnap változatlanok voltak, csak a 
berlini deviza volt 10 koronával olcsóbb. 
A <levizaközponton kívül lebonyolított for
galomban a legtöbb valuta emelkedett. 
Lényegesei*  emelkodé.s következett he a 
román leibankjegyekben is.

K. J.

A zongoránál
W I L L I bécsi humorista ül.
Bárincstcr: J i M I

Töt.: 10: 55.

K. 1800 m. 1. 
Gunár (Alt- 

Aranyásó (Schnelleim. Több ló 
három

.1 rangeső 
volna a 
starthoz 
és .San 

! nyúlnia, 
és

I

rom hosszal harmadik.
Helyre: 20: 38. 28.

3. Miileniurni dii. 100.000 
San Gennaro (Csiszári. 2. 
maiin). 3.
nem futott. Két hosszal nyerve, 
hosszal harmadik. Tót.: 10: 10.

4. Welter-handikap. 10.000 K, 1100 m.
I. Gemahl (Shcjbal'. 2. Szerény i Alt*  
inann-. 3. Galambom II. Futott még: Vér- 

Cmnue. 
; rosszul 
20: 3í>.

virág. K. T. D.. Csusaa. Blam.'ge. 
Háromnegyed hosszal nyerve, két 
harmadik. Tol.: 10: 05. Helyre: 
36, 26.

5. Kettős iaadé koerscmi. 20.000 
m. 1. Vigadó (Altinamii. 
(Schnrllcini. 3. Seliisel.i 
még S'/.inisztó. fit negve I hozzál 
másfel hosszal 
Helyre 20: 26, 48.

6. Handlkap. 12.000 K. 900 m. 1. To> 
borzó (Csiszárl. 2. Árpád II. (Aitinann:. 3. 
Fecskendő (Vincenz). Futott még: Sala- 
nella. (Egv hosszal merve, öt hosszal har
madik. Tol 10:37. Helyre: 20:28. 27.

K. 1100
2. Fenegyerek 

(Prelzjicr). Futott 
nyerve, 

harmadik. Tűt.: 10: 15.

Bécsi lóvcrsenycrcdniény. (A MTI. 
magán jelentése.! I. Eladűver.cnv 1. Mu
latós (lov. Wcckcrmannj 2. Kadiua, 3.

Bescheidcnheit. Tol.: 10.10. 16, 29, 17. 
II. hétévesek hamlicapja 1. Zori (lov. 
lakács) 2. Tavalyi. 3. Bendler Tol- 10 
100 10:28. 15, 28. Hl. Hadersdoi fi dij

• Bezgő (Jov. Baschl 2. Ma miért réti. 3. 
(■raslcufel. Tol. 10:92. 10:28, 38, 17. IV. 
Henkel-emlékverseny. I. Moldnu, lov. 'la
kács, 2. Sufnin, 3. I.íssa. Tol.: 10:16. 10:18, 
24, 2>>. V .S.-ilmliofi lindicap. 1. Szegényem, 
lov. Tani, 2. Ilasdruhnl, 3. Morla. Tol 
10-18. 10:23. 17. 80. VI. Nyeretlen Idt -v/i 
sek versenye. 1. Mátrát inig. lov. Danek. 2. 
Aigrt-lle, 3. Hahcrecht. Tót.: 10:52, 10:15, 

II- A II. Handicn)). 1. Fiiniranl. lov.
Varga, 2. Monarda, 3. Gogo. Tót.: 10:12 
10:20, 51, 19.

A varsói derbyt, amely a más or
szágbeli derbvkkd ellentétben nem 2100. 
Iu:a< ni csak 2100 méterre lozi próbára a 

* rek kép ■ ég -i a héten futották le é» 
győztest Mtlanie lett a tőlünk elkerült J(l- 
nek Ferenccel nyergében, második Avenel 
lelt Winkpeld alatt, harm id k Tortajada, 
amelyet Pintér lovagolt.. Mind a három 
helyezett lovas jó ismerősünk c.s uj .-illo- 
iinsiieltiikón ecklig Junek Fercnt mint 
lumpion 12, W'inkpeld 8, Pintér 0 győ
zelmet Aratott.

készítményt &ukat kínálnak a vovő- 
közönségn • b i ben, de 
joblxit s hatásban brz!<>«a.bbfl.t senki 
sem nyujthait, mint- a valódi 

niAíU-sósöörszm, 
mely változz' 1 ar. kiváló minőségben
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