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Kék, vagy posta
Nem azokkal a boldogtalan em

bertársainkkal akarunk alább fog
lalkozni, akiknek nincs pénzük és 
megélhetésük örök rejtély, hanem 
azokkal a boldogtalanokkal, akik 
még úgy, ahogy el vannak látva 
pénzzel. A felületes szemléző bizo
nyosan megvetően legyint a kezé
vel: ostoba beszéd, mi baja lehet 
annak, akinek az istenek pénzt jut
tattak? A felületes szemlélő azon
ban nem ismeri a magyar állapoto
kat, nem tudja, milyen pokoli zűr
zavar tombol itt és nem is sejti, 
milyen gordiusi bonyodalmakat kell 
megoldania annak, akinek véletle
nül van valami pénzecskéje.

A fizetését mindenki a poslalaka- 
rék közismert bankjegyeiben kapja 
ez azonban nem akadályozza megj 
a háziurakat és a kereskedőket.! 
hogy ők viszont ne osztrák-magyar l 
bankjegyet követeljenek ettől a sze-, 
rencsétlenlől. A lakás nemes ver 
senyre kel a portugál szardíniával 
és az olasz tésztaáruval, amelyért a 
kereskedő indokoltan kér kékpénzt, i 
lévén külföldi áruról szó. de hogy a 
lakásért milyen jogon követelnek; 
kékpénzt, az őrök rejtély. A vajért., 
a zsírért, a szivarért, a szénért, a 
fáért, a cipőkrémért, a kolbászért, 
a húsért és a cipőért is kék pénzt kö
vetelnek, kérdezzük tehát a pénz
ügyminisztert, hogyan fizessenek az 
emberek, mikor mindenkit posta 
pénzben fizetnek és hogyan éljenek 
meg. mikor kék pénzt csak tizenöt: 
százalék veszteséggel kapható?

A kormány rendeletben szabá
lyozta a pénzforgalmat és elren
delte, hogy a posta pénz' egyenlő ér
tékben kell elfogadni a kékpénzzel.* 1 
Hogyan lehet mégis, hogy ekkora 
nyíltsággal szegik meg léplen-nyo- 
mon a pénzügy miniszter rendeletéi, 
és hogyan merészelnek a szeren eset
len, kiiizsorázott pesti embertől kek- 
pénzt követelni a vajért, a lakásért 
és a szénért, mikor mindez, belföldi 
ám? Ha valakinek |>orlugál szardí
niára vagy olasz tésztaárura fáj a 
foga, ám fizessen kékpénzzel, de 
belföldi áruéit senki se merészeljen 
kékpénzt követelni.

A világ teremtése előtt nem le
heteti olyan káosz a világegyetem
ben. mint amilyen káosz dühöng 
Magyarországon napjainkban. I‘os 
tapénz, kék pénz, jó ké százas, rossz, 
kétszázas, jó huszonöt koronás, rossz 
huszonöt koronás, ember legyen a 
talpán, aki el tudja sorolni a forga
lomban lévő bankjegyek különböző 
és hiteles elnevezését. Ha az ember 
véletlenül olyan szerencsés csillag
zat alatt születeti, hogy van mun
kája és keres néhány garast, külön 
pénzügyi tanácsadót kell tartania, 
aki átvezeti a pénzügyi káoszon és 
megmagyarázza, hogyan lehel va 
la mit vá-őrölni. A baj csak ar, 
hogy ez a pénzügyi tanácsadó is 
kék pénzben követeli a fizetését.

Letartóztatták Tisza 
délelőtti látogatóját 
Gáriner beismeri, hogy fi járt a gyilkosság 

napján Tiszánál
— A Hétfői Napló

A főkapitányságon vasárnap dél 
elölt is folytatták a kihallgatásokat 
Tisza István meggyilkolása ügyé
ben. Ma érkeztek vissza az állam

ügyészségről a főkapitányságra az 
eddigi nyomozás iratai s most újból 
megkezdik a nyomozást, egészen uj j 

alapon, amint ezt a csütörtökön
délután megtartott helyszíni szemle 

szükségessé teszi. Az első n\; mo- 
zás aiklái még mindig nem kerüli1 k 
elő, a második nyomozási a prole
tárdiktatúra bukása után, augusz

tus 5-én rendelte el Váry Albei i dr. 
főállamíigyész s azóta a gyilkf"- -a\' 
elkövetésének, illetve a gyilkosság

ban való bűn rész, ességnek vádj.i 
alatt öl ember ül vizsgálati fogság
ban.

Szen’bcsitések és kihallgatások

A hétfői napra várják Rákóczi 
Zsigmond csendörőrmcstci- megér
kezését. O volt a vezetője annak 
a c-sendőrkülönilménynok, amely a 
Hermina-ut 35/a. szám alatti Ro 
heim-\illában Tisza Istvánt őrizte. 
Az ő vallomásától is sokat várnak, 
mert fontos a lefegyverzés ügyének 
felderítése s hogy kik voltak 
a csendőrök, akik vonakodtak 
Tisza védelmére sietni. Detektívek 
nyomozzák (Irirtner Mór Marccllt, 
aki a gyilkosság délelőttjén állítólag 
rahlási szándékkal Tisza lakásán 
járt s aki a mull hét eleje óla eltűnt 
M á r i a - u te a i lakásáról.

A rendőrségen a nyomozást maga 
a deteklivfőnök. dr. Nagy Káról1, 
rendörfőlanácsos vezeti, mig a ki
hallgatásokat <ir. Szrubián Dezső 
rendőrkapitány végzi. Cl fogja ki
hallgatni mór a hétfői napon a 
Nemzeti Tanács intézőbizottsága 
nak tagjait is. A rendőrkapitány a 
tanuknak felmutatja azt a fényké
pet, amelyen a tizenegyes katona
tanács tagjai vannak lefotografúlva. 
Eddig Dobó István vegyipari vál
lalkozót, a volt matrózt, vélik a lég 
határozottabban felismerni. A 
szembesítések dr. Kovács Lajos 
vizsgálóbíró szobájában .téré/ Imre 
főá I Iáin ügyész hely el I ?s jelen lét él >cn 
történi, de eddig pozitív eredmény 
re még nem vezetlek. A nyomo
zás, noha nagy apparátussal folyik, 
még mindig tapogatózó, mert az a 
lény, hogy fontos tanuk vidéken 
tartózkodnak s csak nehezen érbe 
tők cl a nyomozás gyors lef A ta
tását akadályozzák. Egész sereg

tudósítójától —

detektív utazott a vidékre, misszió
jukról azonban még nem érkezett 
jelentés. A mai délelőtt folyamán 
lényegtelen tanúvallomások törté i 
lek, uj fázisa a nyomozásnak még' 
nincs, azonban a rendőrség mái 
olyan fontos adatok birtokába ju
tott, amelyek alapján a gyilkosság 
ügyének teljes felderítését reméli.

Almássy grófnő fe'ismerte Dobót

A lapoknak 
szemh n. hogy

ama jelentésével 
Alniássy Denise 

grófnőt törvényszéki orvos vizsgált:! 
meg lútóképességére vonatkozóm 
arról értesülünk, hogy ilyen indií- 
■á'r l á!lamü:.v;'s/-é < n. I •• 
jesz'ell »lő, a vizsgálóbíró orvos
szakértői xizsgálatol nem rendelt 

1. A gia fnő mmtí’gv öt percen át 
állt szpinlől-szomhe gyilkosokkal 
és határozottan felismerte Dobó 
Istvánban az (gyík gyilkost. Hétfőn 
reggel a rendőrségen kihallgatják 
Dávid csendőrt is, aki Tiszái őrizi'?, 
azonkívül a rendőrkerületi pa
rancsnokság a csendőrök múlás- 
fására vonatkozóan a legszigorúbb 
vizsgálatot rendelt? el. Rendkívül 
fontos Giirtner Mór Marcell kézre- 
kerítése is, mert eddig már négy 

......... feltétlen szavahihető tanú jelenlk?- 
azok akik mind egybehangzóan val-

I

I

lottáik, hegv G&rlner járt a gyilkos 
súg 
sán.

délelőttjén Tisza István laká-

Gürlnert keresik a vidéken 

I

A
sza-:

deleklivíenök inl-ézke lésére a Ti- 
ívilkosság nyomozásával meffbizoU 

delek I \ csoportok egyike vásárnál) dél*  
után is inspekciót tartott, hogv esetle
ges újabb nyomok fel merülése esetén a 
legsürgősebb nyomozást ci végezzék. 
Ugyancsak ügyeletéi tart a főkapitány 
sát'on a bünutgv előadója is. hogy ujab > 
tanuk jelentkezése esetén jegyzőkönyvet 
vegven fel. \l a uéhitán Barabás dr. 
lendórlógalni.i/.o tartott ügyeidet, tana 
azonban nem jelentkezett.

A tegmigvob'b fontosságot Giirtner 
szerepének tulajdonit ja most a rendőr
ség. I'e’l.utalása iránt nagyszabású disz 
pozíciók történlek, mert Giirtner déli 
előtti látogatása még nincs teljesen 
nieg'\ ilágitva. Giirtner Marcellnek éppen 
a gyilkosság napján lett rendkívül fúr 
vsa „rablá.si kísérlete**  egyes tanúvallo
más. .khól k -.étkeztetve, nincs minden 
egvéb szándék nélkül és erre nézve a 
nyomozás már eddig is fontos máitok 
birtokéba jutott. Detektívek ma reggel 
’i tél re utaztak, mert Giirtner tarl'ziko 
dási lielvérí nézve bizalmas értesítést 
ka”t-k. A íokanilánvságon ne u . ’nak 
felvilágositú-t a nvomoz/is mai stádlu 
máról, mert n nvi - mov-ág info; métá
jával nem akarják vc&zélvczlelui a nyo- nyekkel, zászlókkal, a műk század olc-

I

mozás eredményét. Annyit azonban 
mégis köszönhetnek a nvilvánossúcna-k. 
rogy az eddigi sötétben való tapoga
tózás helveti máris pozitív adatok bír*  
tokában van a rendőrség.

Lapzártakor értesUiiink, hogy ■ 

rendőrség elfogta Giirtner Mércéit. A 

főkapitányságon ki hallgatták, ahol 

beismerte, hogy ő járt a gyilkosság 

délelőttjén Tisza Istvánnál. Mikor ki

jött Tiszától, a villa előtt több kato

nái látott, akiket elküldött azzal, 

hogy hiába jöitek, mert Tisza István 

nincs otthon. A rendőrség természe

tesen a legnagyobb apparátussal nyo

moz tovább a döntő és fontos vallo

más alapján. Giirtner Martéit a mai 

■ ao folyamán letartóztatták. 

Süta ez entenie- 
missxtók hadíszá.lásain

— .1 Hétfői Napló tudósítójától —

' Esek ó.'a. ha Budáról beszélnek az 
emberek, sohasem beszélnek máskép, 
mint a csendes Buda, a csendes Vár. 
! -<i;g ma a \ ar nem is olyan csendes. 
-Xincsenck ugyan nagy parádék, az 
egykori királyi palo'a elölt nincs vár- 

í lavállás. Got erlialte. burgzsandár, ne- 
, "íes testőr, koronaőr, darabont testőr, 
hatalmas száj angol katonák strázsá-I- 
nak itt leiszetös kaki-egyenruhájuk
ban, barátságosak, intelligensek s ép
pen ugv komáznak az amerikai vagy 
olasz sl rúzsával. min! a rendőrünkkel, 
aki persze nem érti a szavukat, de 
mosolygós arcot vág a némajátékhoz, 
amelynek pedig történelmi jelentősége 
van. Olyan a Vár ma, mint egv Bieder- 
maver korai.éli vitrin tele antik csecse- 
becsekkel, Sevrés és Alhvienporcel- 
lánokkal.

A Dísz-téren Hatvány báróék, Ap- 
ponvi gróf. Esterházy Miklós herceg 
i < nu'leles. előkelőén finom palo'áin,
hol az Egyesült Államok negyxennyolc 
csillagos lobogója, hol pedig Nagybril- 
lania kereszt ávos fehér zászlaja. A 
kapuk előtt katonai őrségek, olyan a 
közém) terek arca, hogy nehéz lenne 
iiugállapi ani ezekről az intellektuel 
arcokról, vájjon a polgári életben ke
reskedő. bankár, hivatalnok vagy fő
iskolai lanár-e az illető. Pompás auto- 
inibolok állnak a paloták előtt, vagy 
a kapualjakban. Az amerikai autók 
rendszáma valahol a kétszázezresen fe
lül jár. az. angol meg a francia autók 
is a számok magas régiójában kalan
doznak. Az Uri-ulca. a Tárnok-utca. 
Vcrbőczv-utca házain is sűrűn látni 
cntcnte-zász.lókat. a Várban a házakon 
még lengnek az esömosolt. szineha- 
gvolt nemzeti zászlók, itt még van lel-

A Vérbőczv-ulca 27. számú egyeme
letes palota Zichy Rafael grófé. Fehér
kék-fehér lobogó a házon, itt székel 
Sir George Clark. \ kapu előtt autók 
és elegáns foga'ok. néhány kiváncsi, 
két szál rendőr. A kapu alatt halra egy 
empire-slilü terem, régi olajfcslmé-
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jéröl. a szabadságharc ideiéből valók. 
A terem, inkább szoba, mint ball, lén 
cső vezet fel az emeletre, a párisi ötös 
tanács teljhatalmú küldőt iéh.*.-.  aki 
békét, ni«?, irtást, gr, .l.isa.J boldogu
lást hivatott szeretni ynwk a meg
gyötört, meg tévedt országnak. A ház 
előtt már lovasrendőrftk is álltak, a 
bécsi kapu elő t meg a Szentháromság 
téren is. egv román télzászlóa] j az 
Albrtrht-uJ sarkán pos/tolt gépfegy
verekkel meg ?;><•.sliuelokkcl.

A oörös ház
Apróságok a történelmi trilláról

Ott áll a vörös ház a ligetben. a le
hullott falevelek arany-szőnyege veszi 

körül, lialdokló iák meregetik előtte 
ágaikat a szürke égbolt felé, mely mint 
egy beiáthatatlanul nagy ki:p< i-sár 
nők borul a fakózftld, őszi hervadásra- 
A csatakos kertben kis gyermekek ját
szanak. Nem lebeg semmi titokzatos
hág a vörös ház fölött, az elegáns rác-?- 
kaput megpillantva, nem csap félénk 
az angol detektivregények hangirata, 
gazdag emberek palotája e/. melyhez 
hasonló százával akad a nagyvárosok 
perifériáin. Es mégis: a vőr.’s háznak 
volt legnagyobb szerepe a száz salából 
véroö Magyarország történetében, a kert 
megsárgult utjain rohantak végig az is
meretlen katonák, akik az acélból ko
vácsolt magyar államtérül megölték 
a megfeketüJl folt, mehet Tisza Ist
ván vére hagyott, még ma is olt söléllik 
a parketten, ahol a vasemlx?r a gyilko

saival szemben állott.
Tisza bérben bírta a villa földszint

jét, tizonJrafezer koronát fizetett ért? 
évenkint, 1917-ben bérelte ki a fia aki 
azóta szintén elment a-z édesapja után.

A szolgálatkész Tisza.

Nyolc-tíz főikéi álló woigaszemch - 
«tel tartottak, de mégsem igen éltek 
fényűző életet. Vendégeik minden- ip 
voltak. de többnyire csak teára. Tisza 
egész délelőtt dolgozott, könyveké! 
bujt, Tiszáin*  leginkább egy karosszék
ben ült. mer! 1m-essége minit nem igen 
bírta a járást. Bohcimékal. akii- a, 
emeleten laktak, nagyon kedvelték, 
gyakran lehívták őket magukhoz *. a 
volt miniszterelnök annvira szolgalat- 
kész volt velük szemben, hogv egyszer 
maga szaladt föl a lépcsőkön s böjtien, 
tette:

— Nagyságos asszonv. 'essék te 
küldeni valakit, szenet hoztak.

A Halai Tisza inkognitóban vdte ki 
P|zja számára a lakást ér. Rohcimn**  
aki nkkor még nem tudta, ki le.<z az 
uj lakója, kikötötte. hogy a földszb; 
te.s hallt nem engedi liaszuárnl a bikó 
nak. K'é?őbb udvariasan visszavonta 
ezt a kikötést de Tiszáék nem vették 
igénybe az előzékenységet és solmsom 
tartózkodtak a hallban, G?ak egyezer 
velt’k igén v be. október 3!-én. mikor 
jt katonák lármájára kijöttek a *»dot>

hói. Tisza István élve többé nem tá
vozott innen.

A gyilkosság punján.
Nem érdektelen visszatekinteni ú 

vakmeiő Tisza viselkedésére azon a 
napon, mikor gyilkosai örökre végez- 
lek vele. x

Mikor a Hermina utón megkezdődött 
a veszett autózás, Roh1 írnék óvatosság
ból becsukall.ik a nyaraló kapuját. 
Tisza röglön parancsol adott, hegy 
nyissák ki a kapui

- Nem kell lélni. — mond bt moso
lyogva. — Egv kis lármától még nem 
hal meg az ember.

De mikor délelőtt az ismeretlen c.m
'.►er valami iirügvgvel olí járt a villá
ban. gondolkodóba esett és nem kifogá
solta töblrc, hogy a kaput bezárják 
Ekkor már sejtelme volt, hogy aligha 
fogja megélni az éjszakai. Egész nap 
olt állt dolgozós/obája ablakában, 
amelyből ki lehet látni a Hermina útra 
s szótlanul nézte a kapu előli ácsorgó 
tömegei. J óétvágyu ember volt, de 
délben alig nyúlt az ebédhez Késő 
délután hazajön a fiatal Rolnim. Tisza 
találkozott vele a lépcsőn. Ekkor már 
oiv zavart volt, hogv idegesen rákiál
tod a háziúr fiára:

- Mii akarnak tőlem .'
-- Kérem, kegyelmes ur. én vagyok.

-- mondta Rolieiin Géza.
Tisza szelíden elmosoíyodoil.
— Bocsásson meg, de nem ismertem 

magáin. Az*  utóbbi idői, n n igvc'i 
;rosszak a szemeim.
| Estefelé jöttek a katonák, a gyilko
sok. A lármára a személyzet ij'd'en 

'fölszaladt a villába, mivel k'iriil akni-
■ tűk fogni az urukat, de Tisza, aki akkor 
már bizonyosan tudta, hogy meeö'ik.

S3r Georg C!erk ma befejeis a kihaHgatasokat
— A Hétfői Napló

Sir George Glerk a vasárnapi na 
pót a fővárostól távol, l.mryón 
töltötte, ahol vadászaira vendége 
volt Károlyi József grófnak. Igv 
szüneteltek azok a kihallgatások, 
amelyek most már végük felé köze
lednek és amelyek teljesen tiszta 
ké|x*t  nyújtanak az ánlánl idektii- 
dött meghatalmazott jóm. i< a ma
gyar politikai élet mai helyzetéről 
és arról a kibontakozási k-h. tőség
ről. amely meghozhat i;i a polilik;*'  
válság megoldását. Hétfőn fok 
tatja Sir Georg Clerk a politikusok 
meghallgatását és ekkor fogadja 
Apponyi Albert grófot, aki ovi főn 
reggel érkezik n fővárosba, inig 
utána Gicssiuein Sándort

A vasárnapi nap politikai érdek. 
ségc különben az. hogv tekintélyes 
faktorok közbelépése tok lan előtérbe 
keríiil (iics.ttnein Sándor neve Egves 
l< 'veken őt vélik alkalmasnak arra, 
hogv a kihallgatások után Sir G urg 
Chrknél lefolytatandó yártközi kon
ferencián elnököljön, de ennél többről 
is szó Min még |x*dig  arról, hogv 
Cdesstnen hímen <i: uj korinálai fejt .

A íe illem liléit és sulykai bíró tény 
z.ők azért tartják liiettsuieiril legaikal- 
m:».sabnak kormán, alakításával mert 
szerintük GicMwcin nem k iniunklura 
hekefiolUiku.'i, nem drfaili :'n hanem 
a béke eszméjének évtizedes harcodé. 
Ezek a tenvezök ; hkeni más kü'ön 
bÖző pártállásu politikusok i.e-ét is 
felszínre hozták, akik tárcát vállalná 
nak a Giesswein féle korm ónban.

De alkalnunak larljnk bit rfnueint 

megparancsolta, hogy azonnal térjenek 
vissza a soulenrain-be. Igv, a borzal
mas percben, nem volt m *llelk*  más, 
mint a felesége és Almássj Don isi 
grófnő.

Négy láda patron.

Mikor a gyilkosság történt, négy láda 
patron állt rt nagy előcsarnokban. 
Tisza hozatta ide a ládákat, hogy mi 
okból, a/4 senki sem tudja. \ katonák 
golyói .i ládáktól kél lépésnyire üiród- 
lak a latba.

| A lapok annakidején megírtál*  a pár- 
i beszédei, mely Tisza é.s gyilkosai közt 
lefolyt. d<*  ez nem cg. -zrn hiteles, mert 
a közkatonát szimuláló úriember, aki 
elsőnek lőtt Tiszára, nem csupán azt 
vetette a szemére, hogv ő (fkozta a há
borút. hanem ezt is:

A kegyelmes ur az oka. hogv a 
feleségeink a háború alatt rossvakkrt 
lellek és hogy az apró gyermekeink 
koplallak. A kegyelmes urnák most 
ütött a halálos órája.

. E’ikettesen megadta neki a címzést, 
mielőtt holt és mozdulatlan embert csi
nált belőle.

\ hal'rji. ahol a gyilkosság történt, 

egy körülfutó galéria tekint le mely 
a Boheimék lakásához, tartozik. \ c-s» 
Iád itt jár-kel egész nap. s éjszaka, mi
kor a világ elcsöndesedik a Herminá
idon. olt látja maga alatt a gyöngén 
megvilágított csarnokot. melyben a 
Tisza-din.'t-’fia utolsó nagy-ága, a kö
zépkorból ráiikrn aradi. kemény és nya- 

i\:is magyar, a gyilkosok golyóitól ta- 
- lóivá. összeomlót!. Néni borzadnak-e 
össze a csöndes éjszakában, mikor a 
ki'c-rli*|:cs  karzaton vi gigmennek?

tiidóíiilőiáfól. -
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j maiiszterolnöki szerepre azért is. 
mer! az eben a kereszti nv pártok mit 
■-'nj szólhatnak, hiszen trief-\mein va- 

j lóban és a ,«zó nemes ért •’.inéb«vn veit 
| kereszt nv politika?.
| (ikssvvein Sándci egyéb-kénj való.

- i» n n r mind z k ludái iban 
H ü! oléh párlközi Iá.-'Másokba kéz 
; Ht. V.. inmp défulán frlk-.reUe tor

•' u M.:; !i uf. akinél löhb órás láim/a- 
hii illán ''Itáimiaiou ()r-/ű ,’4.s Nem

■ : . ahol .-•• ( lnö'r^:<''i
■ 7e/ ltjai,'> erzniecnerét folv.alotl

A ll'-iföi Aun/d műnk ;társanak ab 
kahua volt vasú-ww e»fe l.<*<z-*l-*ctvst  

! b Maini tli-'s'-iinin Sándorral, aki a 
j !■ óvebb-Aiket volt szives mondani;

Minden .'inigvai embernek 
i óhaja a/, hogy jöjjön meg a nn*̂  
: értés <»raja. amely M .gvatország 
i |>< litik'ii. társadalmi ós szociális 
| h'nvezöif egy táborba hozza, meri 
l h uni vagv nem lenni, 'erről van 

jiiosf s/(, arról, hogy méltókép 
pen 1h le tudjunk illeszkedni a mü
veit európai népek '■órába Nem le- 

i szem le ;i reményt, hogv ha meg- 
1 '■'‘tjük az uj idők követellíuMiyét 
| es l-ozie Hidunk miiRöíhii abban, 
i I: »uv jövőre az. < Iszigi lell álltlmok 
i In Iv.■ az államok szövetsége lén 
I jen, okker a népe.k szolidaritása 
1 utján megint nagyok tudunk lenni. 
I Iji ezen a térim társadalmilag min- 
j (lenescfrc fogok működni, politikai 
szereplésem pedig átlói függ, hogy 
a nemzet bizalma miiven pozíciót 
ad nekem.

I*'n  Sir George ( leiknél mini :i 
i békvegj esti let elnöke voltam é.s azl

fejtettem ki, hogy a békwgycsiilet 
progrnmmja úgy érvtiiycMÍljcm. 
hogy a Jx'ke Magyarország számára 
a méltányossági követelményeket 
biztosion. Mint a keresztény szo
ciális gazdíwáipi párt képviselője 
holnap fogok ineg.H*' 0’1’ Sir George 
C.lerk előtt.

Végül annak a reményének adott 
kifekxéd OlesMwein Sándor, hogy e hét 
végére meglesz n kibontakozás és végit# 
munkához lálhntunk.

Konjunktúra
a művészetben
Megalakult a Magyar Képző
művészek Nemzeti Szövetsége 

i
Megalakult a Magyar Kcp/omüve- 

•z«k Nemzeti S.* jaelségc ts kilaicsálo!I« 
1 felliivásál. amelyben » társadalom tá

mogatását kéri. A szövetség <e l'eltsch 
* Edét, se K't’lós Edét nem tarfo'li 
'maga köze valónak, azt a ki I miivcv.l, 

akik márvanvbn ír rágták n Gizella- 
i téren a Hazádnak rcndáieUt nál . . « 
1 nemzeti imádság''!.
i Alkalmunk vöd képzőművészeink 
i egyik kitűnőségével hcv/. ’gclni. aki a? 
uj csoportosulásról a követ kezökd

mondotta:
| — Középszerűség és tehetségtelen ég
' összeállóivá ez a szövetség \ininl a 
prolHárdikln'tra elejíh a ..nyolcasok**  
!■/1 hitték. hog\ j» ő idriük elérkezett, 

pedig az is optimiUYius voh. ugv most 
i felekezeti siágvor’okkal ug ancsak a te- 
j h el seg leien ség -z- rrtne érvénvesűlni.

Nem csak felekezeti s/.empoptokból 
bíráskodtak. d<- mindazokat, kilmg'- 

' Iák. akik mint Ivárni Grüivvald vagv
Csók Ist .án, a n>o<». rn •.ét’ és ha'adiks 

' felé !örckszenek.
Küiörlwm is az u j c«t»poi losuiássaJ 

Inem érdemes sok d f.xj'aikozni Kis 
emberek konjunkturális miikő.dése aK, 

iamelv noha in aráid) magától mg ő»b/n- 

i omlani \ s/ősflseg sez.lói a 
! proletárdiktatúra oia«l a szak- 
■ szervezetben épp oiv Im/g > miiködvsl 
' fejtetlek ki és szinte ''-lélkedlek ab
ban. hnpv ki üld több munkát váthtlni 

1 a vörös májin megünneplésére \z 
egvik nagyságuk például az óriási 
Marx-szohor n.'gniinlá/..'-ábaii kereste 

találta meg gvön;.ör(iségét. Biztosra 
I \ eszem, hogy azok az urak, ha a fiai 
(idők ellenkezője fog beáilani. akkor is 
olt fognak tűntetni valahol az első <o- 
iokban

Pc-lilikával a müvés/et. I ÜM*/ekrveT-  
ni nem -zwbnd. A müveszetIm*ii 
egy dn’ognak van jogOMrlt’aga es ez a 
talentum, e? pedig megtalálja a maga 
útját.

Gazdasági szempontból »em észszerii 
••/. a külön (soportosulúx. meri a meg
csonkított magyar áll;nn még kevésj>l>c 
tessz abban a helyzetben, mint n régi, 
hogy n művészetet és a művészeket Iá 

mogaasa.



BUDAPEST, NOVEMBER 3 HÉTFŐ íNVPTO 3

HÍREK
Mennyit keres egy 

pesti hordár
Kevesebben vannak mint azelőtt

Budapest. november 2.

(.1 H V. tudósilójátót) A bolseviznuix 
utalt e’liinl a pcsli utcáról e.2v alak, 
mnelv Utfv hozzánöU ebihez q v ároshoz. 
UJÍnUha vele sziilelell volna. \ nirossai)- 
kirs. hajlott búin, apn-szemű sarki bi- 
zalmasl. aki szolgálj)l'készen in Iliit út
jára. bárhová szólítottuk, a diktátum 
legénvei a burzsui uszálvihom’ozótaak 
nevezték el és egv»ketlőrc elláxo'itollák 
a sarkakról.

Az augusztusi nduokban azonban las
sanként visszaállollak helyükre a pesti 
életnek ezek a szorgalmas szolgálói és 
most ismét vígan emeli ni-g piros s;i'i>- 
káját a hordár, ha csak esv .szvnirdbbc- 
néssel is intünk felé. Kiváncsiak vol
tunk. vájjon hogyan jövedelmez most 
ez a mesterség. Bov nincs, telefonálni 
nem lehel, a jó hordárra mi 4vóbb szűk*  
ség van. mint valaha. Meg is kérdeztük 
a derék 18'1-es számú pirossáokúsl. aki 
n kővetkezőket mondotta:

— Hét. kérem, nem is rossz mester
ség moslunuban a hordárkodá-s. Keve
sebben vagyunk, mint azelőtt, dolog 
meg mindig akad. Az öregek!mk lassan 
kidőlnek, ui.ik nem igen i"mnvk. Így 
hál megfogyatkozva alkuik a közönség 
rendelkezésére. Hogv mennyit keresek 
naponta? \z bizony különböző. de ugv 
átlagosan .vrúr korona körül van a napi 
jövedelem. Az élet nagyon drága, hát 
mi sem járhatunk ch-sáv Rövidebb 
liléi t 10—15 korona, hős-/ dibérl 20—- 
30 korona jár. de ak t I olyan inezbi/ás 
is. túr. ivik-.l ncuuvcn koronái is ka
punk.

A légi H.'b mvyhizú.s leiéi, esőimig*  
szállítás •tle-mm.

— Hál szerel, m .' — kérdjük.
— Szerelem1’ Levél az xan — moso

lyog a 184-es, — de virág, az már rit
kábban.

N’atfv konkorrum iát csinálnak*?  a 
boyok '

— Eh. Icgxi.nl a hordár, nem India 
az. amit mi huhnrk!

Tovább nem beszéli, mert a szomszé
dos kávéháziul valaki iiileit feléje. 
Megemelte a sapkáját és odhsielelL Pe
dig még meg a ka riadt kérdezni hogv 
vannak-e mos’ t*  olvan állandó meg. 
hízói, mini a régi jé időkben, amikor 
minden politikusnak. minden szinéar*  
nőnek, minden gavallérnak. minden ui 
ságirónii’k meg toll a maga stanun- 
hordárja Ez si/l.in India is parmus 
nélkül hová kqll mennie, nuivik mi 
niszter’mntlm. melyik mágnáshoz, me
lyik kisasszonyhoz, melyik redakcióba, 
de ennek az időnek bizlo-.in vége már. 

Halottak napja. A kalendárium 
bakiitok t topját miiliilj.i ma és az 
emlékezés hús megilletödé.s.sel száll 
a sötét temetők sivár sírjai felé. Öl 
esztendő óta a világ minden híjára 
el kell járnia a magyar kegyeletnek 
az emlékezés e szomorú napján. 
Szibéria hómezőin, (ialicia sáros 
földjén, a Doberdó szikláin. Szerbia 
járatlan ólain, Erdély hegyein
mennyi magyar sir rejti ezernyi
tarlót tait. akik fölöd jeltelen teme
tők körött is, örökké olt leng a hon- , 
szerelem olthatatlan világossága. 
ÍX a mull év útit csak szaporodott 
e fájdalmas hantok száma. Itthoni 
pihennek friss sírok, ölén az uj sza 
badságharcosok, akiket halálba kül
dött elvadult betyárok bűnös keze, 
a mártírok, kiknek vére hullott az 
nj magyar élei küszöbén. Halottak 
napján mily jó emlékezni u.iuk és 
felemelkedni hozzájuk é- tanulni 
tőlük: hitel az örök magvarsag örök 
élctélien. erőt a kiizdvlnn k i is/lol 
nagyságában, nu nviivva'l az ál 1 
dozal nvmhiáhav d ] y|ó
kezzünk hál véres t ' 1 '] ■■,(:'» «■/’ '
*<««u*'uminL  ethidlol*  kaljnáiia és a*

I

sötétben maradt síroktól vissza 
!<r\e gyújtsunk lángot nekik önnön 
kebelünkben. intsenek ők a meg- 
próbnltutás e kemény óráiban meg
értésre. szeretőire, munkára, becsü
letre. intsenek és parancsoljanak 
büszke magyarságunk törhet ellen
ségére. földünk, fánk, füvünk örök 
szerelmére.

Briand programmbe»zéd<‘. Briand 

tegnap Nanlcs-hen egv választól gvlilr 
kezeim nu2V pl ogia-mn) beszédet mon
dod. amelyben kifejtette, hogv minden
kor szivén feküdt a köztárstKsági cevség 
es valamennyi kőzéppárl koalíció iának 
< sznteje. Briand azután a következő 
prolii ammol fc Hello ki \ jelenlegi ab 
kotmáirv fenn-lurlá.sa. c|y módon azon 
han. hogv az. tűnök nmg.vátaszhu-a szé
leseid) •ikvoon történjék. A szenátus ui- 
jászt rvezése. szinté)) .->zélescbb alapos 
kon. Az elnök jogköréi tetemesen ki 
kell bőtifeni. V illási téren szükséges az 
állam Irlies semlegessége. Az ui parla
ment legt'otilosabb műnké itt a gazda
sági kérdések megoldása lesz. Az állam 
nak fokoznia kell bevételeit. Korlátozni 
keli a papírpénz lulságosan nagy fór*  
giilmál, mert ez az oka a <lrága*ignak.  
Meg kell szűnnie a termelés minden 
nmiilerii<l.'<ének M. T. I.'

— Miért titkolták a postnlukarék 
vezetőjének jubileumát? A postataka

rékpénztár iHodani ideiglenes vezetője 
/laro.<.-. (iéza, akinek nevéhez, fűző*  
dik n iiitegv 700 poxtatakurékpénzlári 
!>x:i viselő elbocsátása. - tegnap szol- 
j.ál’u le negyvenedik hivatali cn- 
ncpx-get nem tartottak a hívei, nehogy 
kiliiidódjcu a jubileum. meri akkor 
a szolgálati szabályzat értelmében 
nuur.dijba keltene mennie. Annál in*  
kább szeretnék Baross nyugdíjazását 
az. intézel tiszt-viselői, akik a saját po- 
xi.iójirkjit féltik, meri a postaiakat ék 
siralmas üzlenienele az ő exisztetjciá*  
íukal fenv-wli elsősorban.

Protekció. Valamikor ez a nem 
magyar szó jelentős jontossátju volt a 
mmpiar közeiéiben Várótereié volt, 
tüze, nmein égetett, lénue. rímein nilá- 
!/itott. zenéje, amchi biztatott. Csenf/ö 
artiiuinál, száz oklevélnél, nagyszerű 
ludasnál többet ért és hatalma erő 
.« bb vall, mint bárkinek ebben az or- 
.*:ú<íban.  [mi e földöm embernek el. 
érhető, azt mind meg lein lett szerezni 
protekcióval, s mikor a serdülő fin 
élete Htjára indul! fülébe csengeti apja 
szava: Protekcióval tudtalak csal: be
juttatni. És mindenhol, tunerre men
tünk, mankónk és szemüvegünk m lf a 
protekció. .1 napokban mit barátom
mal reriffelizíeni a kávéházit:i. Hozták 
neki a titokzatos szerekből készlett 
hát és a csészében — három szem 
szacharint. Heáuiéztem. mire ö el- 
taláh>a gondolalomaf igy száll.

Protekcióm i*n<  elvben a hóné- 
házban!

És boldirgan mosolygott. inig én szó 
uioruan gondoltam a régi, iá időkre, 
mikor még öl darab kocka cukor járt 
a valódi Icához és mikor még másra 
kelleti a protekció Óh. szegéiül ma
gyarok, hová kerülliinkf!

Primadonnák vándorlása. Amint 
önök tudják. Kosáry Emmy rlszcr- 
zŐdi’dl u Városi Színházhoz, s Király 
Ernő, uki nem lúd megszokni ujabh 
partneri, gavídETosan követte öt az 
uj színpadra. \ Kosáry szvrző<lése 
azonban szög*  1 iitöll Pechy Erzs’ 
fejébe, aki e.ldig a Városi Színház
ban ai ila a bal -rokal, s mellőzés 
lói félve, egy I 'tses mozdulattal ál- 
sz< rződöll a szer-Tsen-utrai Rexil- 
Szlnházhn íven ám. le mi lesz most 
\layazlnrr l’í>-1.' • e'. aki moslanái .’ 
a Ke ’i '■zii'lia’/b n b • í'o-i ;i hó 

-ls l,-.-....-. -.r I- Ki hogy
Mi jatihci Ib ..<• >e I"' I ■ lenyu 

godul a dologiul s nyomban átszer 
zödvk a Fővárosi Orfeumba, ahol a 
kedves Szőllősy Rózsit tapsolják ki 
esténként. Az iráni sincs kótwég 
hogy Szőllcisy Rózsi se fogadja nyu
godtan a szerződést s egy piruette t i 
átlibcg az Apolló Kabaréba. Hogy 
ez az. eltolódás hol fog megállani, 
azt csak a jó) isten tudja, mi pestiek 
légtől’itbb remegő térdkalácsokkal 
vitatjuk a fejleményeket. Csupán az 
\ igaszlalhat bennünket, hogy ha 
már a világháborút és következmé
nyeit kibírtuk - - ezt. a megpróbálta
tást is kibírjuk xahrhogy.

— Cégvezető lett egy tíwtvisclőnő. 
Budapcftten igen sokan veszik ('nőm
mel tudomásul az alábbi kinevezési, 
aiuel’. sem a hivatalos lapban nem je« 
leni meg, sem pedig egvéb módon 
nem kiirtölték világgá. Árról \:u; szó. 
hogv Csillag Lenkéi, a Központi Tej
csarnok hivatalnokát, céguctclövé léi)*  
tették elő. Az uj cégvezető évek hossz!) 
során ál. mint (ierlei Vezérigazgató 
tilkárnöjv működött, rendkívül szor
galmas, hozzáértő és .szeretetreméltó 
voll. egv hogv mindenki, akivel hosszú 
pálvuíulá.Mi alatt összeköttetésben állott 
szerétéitől goi.dol rá. \ rettenetes lej*  
hiáuvban minden jogos kívánságot elő- 
zékeívcn téliesített, most azután ó 
gyermekek és betegek ezrei hálásan 
emlékeznek meg róla és örömmel ve*  
szik tudomásul előléptetéséi.

I

Gázmérgezés. Snierdfis Alomé n&«.v- 
xeiikétéves asszenv Bort a lan-utca 24. 
szánni házban lévő lakásán véletlenül 
nvilvn hagyta a gázcsap »t. A kiütni# gáz 
mcgöUe.

Áídeleklivvk n% ékszerböricén. 
Ilven című cikkünkre vonatkozóan 
Körössg főhtulnagv a VJ1. kerületi ka- 
tonai nyomozó osztály vezetője annak 
megá.hipi!fisát kéri, hogv az elmúlt 
vasárnapon a Qiiurnero-kávéházban 
eevbegvülf ékszeriit’vnökök közöli nem 
áldeleklivek, hanem a jsalonai nyo
mozó osztály delek'ivjei tartottak raz
ziái é< eljárásuk eredményéről felettes 
hatóságuk ni'k jolrntést is tettek.

— Kihajolt a vonatból. VÁradi Gyula 
tizcnkétévfts tanuló menetközben kiSrajolt 
egv vonat ablakából. Egv oszlop elkapta 
a fejét s u fiú koponvalöróst szenvedőit. A 
llókus-kórházbu vitték.

— Házasság. Kicin Artúr eljegyezte 
Leichtmann Ilonka kisasszonyt Budi 
pesten. Minőén külön értesítés he
lyett.'

- Temetés. Tegnan 'itlelc-n 11 ■”,akor 
temették el a farkasréti trirctőben Hajdú 
(Iferzl Adolfot. >i Pester Llovd kiadóhiva- 
til.ínnk főtiszt viselő jel. A'temetésen rész.l- 
vellek testületileg a l'ester l.l-mi -c-cfkesz- 
tősége is kiadóhivatala, úgyszintén az 
Újságkiadó Tisztviselők Egvosillete.

A rokkantuk Ismét árusíthatnak. 

Novem-ber 1-én eltüiilfk a pesti utcák
ról. a pályaudvarok- és az Ivinke sarok 
ról a rokkant cigaretta-árusok, akik lár
májukkal és gyenge < igareltárjukkal 
már an-nvira belcnóllck Bu-diu>est uleai 
éleiébe, hogv mosl. jetanMtük néfkül 
sziivle árva, kihall az utca. A Rokkant 
Raftao^ak Országos Szihelví-cc szerezte 
meg a j>énzügvminiszlerlöl tagjai ré
szére a dohánvnemüek uh-ai árusih'i- 
sá-ra vonatkozó engeo’élvl azzal a kikö
téssel. hogv a dohámv lövedék gyártmá
ny ail nem árusillhaliák. ellenlxm gyenge 
aWiánl. gyenge szovjetet, fii. falevelek*  
höl készüli doháuvt arusilhaliuik. Az 
cngedelv októ4>er 31-ikévcl lej-árt s a 
rokkantak, hogy a rendelet iránli tisz 
leletérzésükel dokumenlállák. szómba 
tón november l-éu műi ltom álltuk ki 
az utcákra. Hiányzottak k a forrnda*  
lom után feltürtlt utcai alakok, mert a 
dohány icgvi szelvényre kapott tetnhii 
mfir résjen elfogyott, a novemberi szel- 

. nvt pe<iig csak a bél vége felé kezdik 
beváltani. A rokkantak titkára. Szegő 
.lenó tárgyalásokat kezxielt az utcai ci-

.-1 dt aár'isiljs tovi'vbbi en* ’(‘<h»lvezy',sp 

ügyében a péiizwítx-

tekintettel arra, hogy a léi küszöbén 
nunknalk.iloin nincs s a rokkantak 
-ak importál'! díihányt fognak útusi 

tani, a minisztérium elözéknv»égét kérte 
i rckkanlíikkal szentben. Mint ért'*vii  
lünk, az erre vonatkozó tárgyalások 
eredményesek voltak és a rokkantak 
1920. március lséic ismét árusíthatnak 
.ív. utcán. A rendeiet holnap, hídfőn fog 
megjelenni és kedden reggel isinél sz? 
rém sénkl lesz a gyenge cigarettákhoz.

Az ehiilt fegyver*  Matyi Miklós 
luiszonötéves cipész Frommei-pisztolyát 
tisztogatta.' A fegyver véld lenül elsült s a 
golyó Mntvi coinb|á!ia iuródott. Bevitték 
a Roku.sxkórliázbii.

Helyreigazítás. Legutóbb megjelent 
‘zánmnkb:m tudósítás jelent meg egv \e 
rekedésiől, mely a llitz szálló éttermében 
történt. A szoréplők annak kijelentésére 
kérnek fői bennünket, hogy adataink nem 
voltak mindeniben pontosak, s hogy az, 
ügyel, niég a cikk ir.egjelenéie elöli, lova
glás utón elintéztek. Szívesen tuidomásal 
vesszük ezt. abban a reuiénvben, hogy 
ezentúl a lovagi-as ügyel n>ege>ődi vereke
dés szinbelvétll nem egv előkelő s-záUuda 
éttermét fogják kiválasztani, ahol Ix-kés 
uriasszonyok és kulturorszígokból ide
került idegen tisztek vacsoráznak.

— A ,,Tériké1' ötvenedszer került) 
színre vasárnap este a fíelvárosl Színház
ban. l’öldes Imre bájos vidéki története 
táblás házakkal alig hat hét alatt ér el 
ehhez a jubileumhoz és az elővételben 
megnyilatkozó érdeklődés egyre fokozódó 
sikert mutat. A darab intenzív sikerében 
irigy része van a Belvárosi Színház kiváló 
együtt,“;euek. melynek régi oszlopfii: A/é*  
szaros Giza. K. Simonul Mária, tlosvau 
Rózsi, továbbá littrsán'ii és Bámjczi, akik
hez uja-bbau Petheő Attila és Afotrfnv Antal 
csatlakoztak. Az előadás hétköznan hat 
órakor kezdődik.

— Andrássy uti Színház. Egész luoion 
minden esti a pompás műsor és „Vasár
nap este tízkor" kerül bemutatásra. A« 
előadás kezdete <i őrekor.

— Az Intim Kabaré- műsora.
.4 tábornok, .4 zöld szamár. Mister Jim stb. 
csak e héten kerül már színre, mert jövő 
héten. 10-én teljesen <// műsort mutat be 
a kitűnő művészgárda.

— A Mozgókép-Otthon e heti ui nvu- 
sora ismét egv fanlas7.liku.-jan érdekes da- 
íbbal lép a színházlátogató közönség e’é. 
Az öífclvonfisos C.arneval elinti fihndrá- 
í’iát hozza, amelvbon Lvdla Bőréül, az ola
szok egyik legnoveesbb művésznője adja a 
főszerepet, mindvégig izgatón érdekes ata- 
kitáasal. Ezen kiválóan érdekes drámán 
kívül a négyfclvonásns „Az osztrigát her
cegnő" Agjáték szerepe! a műsoron, 
mofvre nézve Ix.ival dlak .uecállapitották, 
hogy az idény legjobb vigjátéka. amelyben 
nem kisebb starrok. mint Os-si Oswahta 
és Hiirrv IJcdtke játsszák a főszerepeket. 
Az előadások 4. C: és 8 órakor kezdődnek.

SPORT 

Labdarúgás
Öt elsőosztúlyu bajnoki ta'tata-ruaó- 

luvrköréo volt kisorsolva vasárnapra, 
az egész nap tartó zuhogó es<i miatt 
azonban csak húrom játék került l‘,J 
bonyolításra. Két első, számos másod- 
é.> harmadosztályu mérkőzés pedig * 
pályák használhatatlansága miatt ctaná

rad!.
A szombati ős vasárnapi eredményc-k 

után a bujnokság helyezésében ismét 

jelentékeny változás történi. Az MTK 
immár véglegesen elfoglalta 19 ponttal 
az. első helyeit szombati győzelmével*  
Közvetlen mögötte óll a hétről-hetrr 
bravúrosabban játszó B'IC !<> ponttal, 
inig a Kispesti AC pontszámú 15 és igy" 
it harmadik helyre szorult. Negyedik 
az FTC. A bajnokság kél utaLsó he
lyezettje a ,?.7FC ús a BAK 2-2 poixta 

tál.
Kispesti AC—FTt. 0:0. Üllői-úti pá

lya. Mindkét csapat rendes összcálli- 
Ifisában szerepeli A sáros, nehéz tala
jon szinte egyformán játszott a két csa
ptot, mindössze nz volt a külöuhscg, 
hogy az FTC többet lámadoU, de 
VPidyteáeiMÉ. niic a hrfuiás«r«í 

Icgxi.nl
lurl%25c3%25a1.sa
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veszély ez let le a zöld-fehérek hálójáá. 
Egy rendkívül éles -lövése volt az egész 
.játék alatt Tóthnak, de Varga ügyesen 
Jiornerrel kivédte a támadást. Az FTC 
csapatából mindössze Wiener játéka 
tűnt ki. Pataki és Tóth néni játszott 
válogatott jelölthöz méltóan. Varga 
bravúrosan védett, Jenny ellenben gyen, 
gén szerepeli. A sáros pálya miatt *20  
perccel idő előtt befejeztek a játékot.

Fík. é.s fémmunkások—MAFC 1:1. 
Ül!ői-ut. Zuhogó esőben folyt le a mér
kőzés. Az, első félidőben a vasasok tá
madtak sűrűbben. Egy lefutás alkal
mával Gotllieb szerezle meg a vezető 
gólt. Szünet után h V.4FC volt többet 
frontban és az egyetemiek legjobb já
tékosának, Egrinek sikerűit kiegyenlí
teni az eredményt.

RTC—TTSE 3 1 (1:01. Ilungária-ut. 
A piros fehérek vasárnap egymásután 
a.- <tödik győzelmüket árulták. Rend
kívül Telkesen, önfcláldoz.őan játszóit 
az együttes, amelyből különösen Grti 
bér, Dobó és Kollár tűni ki. A gólokat 
nz utóbbi kél játékos készítette elő. Az 
UTSE jóval rendes játék formáján alul 
szerepelt.

V [C—IH. kér. TVE 0:0. Margitszi
get. Tíz percig játszott csak bajnoki 
mérkőzést a kél csapat, meri ezután a 
biró a mérkőzési beszüntette a pálya 
baszna’haI allansága inia-t I.

Elmaradt továbbá az UTE—Törekvés 
mérkőzés is.

♦

A magyar válogatott csapat. Novem
ber 9-én, vasámatp kerül eldöntésre 
íz őszi válogatott mérkőzés Magyar
ország és Ausztria reprezentál iv 
csapatai között az üllői-uti pályán. 
Az őszi idény legnagyobb sport
attrakciójának szereplőit a Magyar 
Labdarugó Szövetség válogató-bi
zottsága ma, hétfőn délután állítja 
össze. A vasárnapi játékfonnák után 
•i bizottság előreláthatólag a követ
kező csapatot fogja szerepeltetni: 
Zsák—Vogel 11., Wiener—Kertész 
fi., Orth. Nyúl—Braun, Bodnár. 
W'inkler. Schlosser és Tóth.

AB^ok^nakerek 
központi 
irodája
Budapest, Itf.,

KossyO'i Haj - s-u,
14 - «6.

txAnt alatt megnyílt és lehonyn- 
llt HzólA hniinniou toiraiia- 

>k»< íi t- 6h nt irtoddá mellett.

Lóverseny
A Szent Jstván-dlj és n Kozma-em- 

fc ' erseny. ősz utolján, fagyos hideg 
idods-n jutóit a sportközőns.'g a forró [ 

óvári napok két nagy eseményéhez. | 
\z első), a Szent István királyról el- 

nevezettet jóformán már az ünnep I 

rendes program-injába iktatta a köz- | 
tudat és a Szent Jobb-körmén.4 után | 
a jó vidék népe dehogy mulasztó’ta | 
volna el. áogv a délután' künn ne ; 
töltse a városligeti versenytéren. Ma 1 
persze hiányzott a nagy verseny patri
arkális 'külső kerete, de hiányzóit a 
verseny érdekessége is. meri vala
mennyi klasszikus futás példájára az 
ö csak egv leli vérnek úgyszólván séta- 
”,i < pja volt az. ezresek sokaságáért 
Megjeleni ugyanis San Gennaro és 
mini eddig csaknem mindig megcsele
kedj e. jött, lát’.uk és gvőzötl A nap 
másik értékesebb dija, a Kozni.i-emlék 1 
verseny valamivel érdekesebb.- váll, i 

bár eredeti hív :'á .inak nem felelt 
meg. A réc, .i a túlra*  hegvek ajjún 
Kárpát dii in- .n lelu'oll versein i 
e-panis kié.'- i er«env vol! a külön 
l.’.ző járulok . .<;z való visxo-

Újabb hausse a ^i^basi
Nem mükttdik még a Girű. — KejrövMIHk a tőzsdei iílőt.

A vasárnapi magánforgalom igen 
elénk volt. Az egész vonalon feltűnt a 
na au vételkedv. mig eladásra alig kerüli 
áru. A lei árhullámzás után 327»röl égé 
.szén .TI2-ia emelkedett. \ legnagvobh 
érdeklődés mutatkozott azonban a dol
lár után, amely 81-ről 83-ra emelkedett. 
Márka 325—330 között hullámzón. 
Font n-cvleg 345. Aranyiban 283»al kö 
tőitek. Az osztrák ezres 17—18 ra emel
kedett, a román lepecsételésü 3.5% 
volt.

Érdekes, hogv a sz.okol ismét csök

kent, árfolyama ma 202. 203-ra eseti, 
holott néhány nappal előbb 25(1 volt. 
Elterjedt hírek szerint a felvidéken 
nőm fogadják szívesen az uj állami 
pénzt s még mindig nagyobb népsze
rűségnek örvend az Osztrák-Magyar 
Bank felülbélyegzett koronaban-k jegve. 
A postapé-nz 12.5% volt, a 10.000-es 
váltásáért 990—1 (MM> koronái fizettek. 
Ezűstiien nagy a kínálat, de vevő nem 
akadt. A forgalom egyébként ma min
őén rendzavarás nélkül Ixinvolódolt 
le. ami tekintettel arra, hogv eddig 
mé« minden vasárnap volt valami 
mozgalmas szenzáció, meglehetősen 
feltűnő momentum.

Az értékpiac

A vasárnapi mtigánforg doni értékpapí
rokban teljesen szünetelt. Az ügynökök 
legnagyobb része nem volt lent a kávéház
ban. Egv részük insszautazolf Pécsbe, meri 
a budapesti tőzsde forgalma nem elcgiíetle 
ki őket. Bécsbe utazott Grossnuinn Adolí 
és Guttmann Géza, továbbá a bankigazga
tók közül Rerger Mór. a Mcrctír vezérigaz
gatója. Kereslet volt ma i.s Tabunkban. 
továbbá a Leszámít ólában k részvén vekben 
egv nagv kompenzációs üzlet hírére. A 
Chinoinban is vevők voltak, meri Ilire ter
jedt. hogy a vállalat Londonba fog expor
tálni. Az Országos katermelő egv uj traiu 
akció hírére javul áltandóan. A Slummcr 
rövid időn belül 250 K-val emelkedett 
mert a vállalat csdli koronákban értékeid 
a cukrot. A bankirtékek közül még a Ma- 

I

nyának megítélésére, ma azonban 
csak kétévesek álltak slar -hoz az öt
venezer koronás díjért. Ezek közül 
Obnfu.v-ban bízlak a legjobban, ez 
azonban csak harmadik lelt Diana és 
Tagadom után. A szakádé) esőiien le
folyt versenyek részletes eredménye 

ez;
I. Kétéves nyeretlenek versenuc. ló.OíK) 

K. 1100 m. 1 Kábellá (Allmanrö. 2. Máskor 
(Szabó 1..' 3. Harsona (Pret/ner Egy 
hosszal első, három ho-sznl lut-rimidik. 
fut 10; 56. Helyre: 20: 28. 28. 56. Eut<>tt 
még; lzintorna. \geraiuin. Had-.e. -r. S/a- 
niszló. Hafner, Palmvrn, Sz-uvedélx.

II. Ké’éfiesek handikapja. 12.000 I-
1200 m. 1. Fapresto íSzaln'i l..i. 2. Emu i 
(Sliejbal). 3. Violanta (Vi<>l:a. .i I 1’ ■ 
szál első, egy hosszal harmad'k. Tol. 
10:56. Helyre: 20:16. 154. 10. Eul-dt
még: Akácfa. Hendb >ató. Zsendice. Bírza- 
kinc-se, Héja. Páva. Bcnditö. Eerblj. Susan, 
Vüiu.

III. Szem István-dii. 60.000 K. 1 «(M> m.
1. San Gennaro (Csiszár . 2. M; trvu
(Sajdik). 3. Gunár (Altuiunn). Fut ti mée. 
Heri'crt Egv hosszal első, három huss-a! 
harmadik, lót.: 10 . 12, Helvre: 20 24, 36.

IV. Hamlikap 12.000 K. 1200 m. 1.
Gcanahl ÍShejbu!-. 2. Virgi-u- Janók . 3.
S'tulzer (Tausz). I utóit még. Hngv -mány. 
Queda, I e< skenr. EalstaíT, Ó lé. Kél hosz- 
szal első, félhosszal banuadik. lót.; 10;.»7. 
Helvre: 20 ; 36, 2G. 40.

V. Kozma-cndékuercni]. 50.000 K, 1KK) 
ni. I. Diona (Pretzncri. 2. lagnlom l.la- 
r.eki. 3. Obulus (Altmanm. Futott még: 
llop. Hissitc. Két hoisznl első, két hosszal 
harmadik. Tót.: 10 35.

VI. Wcller-bandikap. 10.000 K. 900 m. 
1. Pandora Vincnz,. 2. Csi.szereda 
(Pretznn). 3. Notibene (Szók ólai;. I-utóit 
tné.-i Cornotte. Nuda, Gyorsvonat. 1 s- 
kendő, Carbajac. Kel hosszal e'ső, másfél 
hosszal harmadik. Tót. 10 36 li-lvre; 
20 ; 28, 28, 32.

(ipar Országos fiunk részvénveil favorizál
ják, mert az. intézet nőst rtruüzlelet veze
tett I l nnék elére Xánkaii Viktort. a 
S'eilésíörgalmi iroda igazgatóját szerződ
tették. A bank egyik vállalata, a Ruróti 
.'.'c.s. is nagv kiviteli üzleteket bonyo- 
lit le. S.ilárd a hadikölcsönpiac is, ahol 
most . 0 .‘>1-1 szivtxsen vásárolják a köt
vényeket. Az ni Vöröskereszt sorsjegy is 
emelkedett néhány koronával.

A Giro bekapcso'ásn

Az a iiir. hogv a Giro már hétfőn 
niegke,. működését korainak bizo
nyult. A/, e.tc'kiigvnökök még az. ui 
< nic: mémit sem il lák alá eddig és igy 
kéts. hogv a bel elején megkezd 
heti-e működéséi a Giro. Sajnos a 
tőzsdetanácsnak ugv látszik nem na
gyon sürgős ez a dolog, mert külön
ben már el lehetett volna intézni ezl 
a kérdést is éppen ugv, mint ahogyan 
a pénz lebonyolítás problémáit. Az 
ügynökök körében az is elkeseredést 
s/.iil, hogv a Giro mindenben diktató
rikusán intézkedik és szavukat nem 
hallgatja meg. Végeredményben min
dig az történik, amit a Giro vezc’ői 
akarnak és az ügynökök, valamint a 
nagyközönség is. mindegyre jobban 
kiszolgáltatnak a teljhatalmú Giro- 
nak. A jövő bélen valószínűleg döntés 
történik a tőzsdei idő megrövidítéséről 
is. Az eddigi 1% órai forgalmat 1 
órára akarják korlátozni, olymódon, 
hogv ezen lnl 11 és 12 között bonito- 
lódjon le a forgalom. Az. árutőzsde üz
let télén, az ügynökök kifogásolják, 
hogv Maulncr és a többi nagv cégek 
nem küldik fel embereikéi az árubör
zére Forgalom már annál is kevésbé 
van, meri a kéri árak elfogadhatatla
nul drágák. Érdekes vendége volt az 
utóbbi napokban a tőzsdének Janson 
stockholmi bankár és papirgváros sze
mélyében. Krausz Simon és FleissiU 
Sán lor társaságában nézte meg Janson 
a tőzsde helyiségeit, amelyek módfe
le't meglelszeltek neki. Csak éppen a 
hideget kifogásol la. De mit szóljunk 
mi akkor, ha ő, aki hozzá van szokva 
<i 40 fokos hideghez, fázik a börze
terembe* ’!

1 A rlugből. A fogadóknak az idén 
! ugyancsak jól megy a dolguk a ring- 

!> ■;. A favorilok egymásután gyözte- 
-(■11 vonulnak el a bírói páholy előtt 
és e mellet! a közönség még az odszok

■ n inti se panaszkodhatik. A dolognak 
1 igen különös magyarázata van. A Ma-
„var Lovarcgylet ugyanis az idén öt 

Juj magyar cégnek adott bookmaker- 
, koma ssziől és a régiek annyira nem 

jó szemmel nézik az újoncok működé
sét. hogv meg a saját káruk árán is

I igyekszenek megakadályozni boldogít- 
i.óiikal. Alig kínálja o iszál valame- 

i Ivik uj könv\C'. nyomban fölhangzik 
la ré'_'i<k s.uáhól egv szonóru.s hang, 
amely letalább lél odsszal jobbat kínál 
és igv folyik a licitálás egész délu’án, 
nagv gaudiumára a fogadóknak, akik

I ilvképpen c'usabb araládioz juthat
nak. Egvre jobban bebizonvul azon
ban. hogy versi-nyüzemünk legszeren- 

itsé 'enebb intézménye a központi fo- 
1 g.idó iroda. Ezl igazán csak a kis kö- 

önség megká'<>si ásóra fundálta ki a
1 l.'ivarcgviel. amelv kártalanítani akar- 

xán az istállóiulaidonosokat nagv ál- 
dozalké'Z-égükórt, nem számol! azzal.

I hogv igazlalanul rövidíti meg a kis fo- 
' gadókal. Ilelvcs volna, ha előreloga- 

lások csak legalább 50.000 koronás 
i versenveknéi cngcd'eln'nek meg. vagy 
I ha minden bookmaker saját iródájá-
■ bán bonvoli'halná le a fogadásokat.

Hubertus-akadály  verseny. Kedden a 
szokásos hat xersenv helyett hét futóiban 

I gyönyörködhetik Alag közönsége. A hete

dik számot az Éllovas Szövetkezel illesz
tette a l.ovaregvh*!  program injába, név- 
s-zerinl a ’.G(r) i. étere- Iliit e.lnx aku.iálv- 
verscnxl. Sajnos, ez is lanyha eseménynek

■ ígérkezik, mert kevés résztvevője lesz az 
urlovas .j.seuyjick.

IEiseisf‘Oszkár
Föüzlat:
IV., PÁR858 - UTCA 3 

|Korünahcrceg-utcn saruid 
CSIPKÉK >

SELYEMÁRUK
SZÖVETEK

IV.,  KECSKEMÉTI-UTCA 14 
jKalv(n-tér sarokl , 

VIL, K’ÁKOCZI-UT 2 SZÁM 
VIL, K-KÁLY-UTCA 3 SZÁM 
II., iÓ-UICA 52 SZÁM 

(Batthyány-tér sarok j

R6k-
! üzletek:

inimlcnnap „A I^untutka"..
Mcdgyaszay Vilma az. ö uj műsorával és a többi 
szenzációs varieté-műsor. Kezdete este fél 7 órakor 

riemssíi (üüysí) Orfeum
VII..  Erzsébet körat 81. Tel, (un József 1'21—68

K'XKflI)RMEQRK!SfiS5Z0f<Y 
Harrnath Imre és Zerkovitz Béla operettje 
és a kitűnő uj műsor.

Nemzeti Royal Kabaré

MOZOÓKePOTTHON
VI., Teréz-körut 28 Telefon 144 - 98 
Carnoval, Filmdrájna 5 felv. A főszerep
ben : Lydia Borelji. Az osztrigás herceg
nő. Az idóny legjobb vijrjátéfco 4 íolvo 
násbaai. A főszerepekben : Ossi Oswalda 

ós Ilarry Liedtke.
Előadások kezdete d. u. 4, 6. 8 órJtkotr. 
Penz/ár: <1. e. '•.•11 — %1-k. <1 u. 3-tóL 

^iS KOMÉDIA
—----- (UvÁVTiTc,---------
RÓTT és SYE6NMARDT 

FELLÉPTÉVEL NAPONTA ESTE 7 ÓRAKOR 
ELŐADÁS :: .'UNDEN VASÁRNAP 2 ELŐADÁS

í/nnU TESTVÉREKOR
Ixöun Bp»8t.ar»ly-1Kt úü
Sikerült Angliából újabb tétel 

angol férfi öltönyt 
behozni! Elsőrendű minőségek 

ti 950.—, 1200.— és 1400 —
Ozleti órák: 8-1-ig és fél 3—7-lg
Nagybani elad ás a félemeleten________

Olcsóbb
készítményt sokat kínálnak a votő- 
közwnsógneik ceycs üzJctckbctn, de 
jobbat s hatá'K'tn bizloswbbat senki 
seui nyuj tálait-, mint a valódi 

MIH-sósborszm, 
mely válíoz/iíiim kiváló minőségben 

mindenütt kapható.
1 kis üveg ára................................. —
1 közép üveg ára ..... 24
1 nagy üveg ára ..... 48 — 

a_-~ur7yxTa-T* ixr*r A'^uL~xj~‘t-^~j i.**  • *

Biírviszketes 
, ótvar és riihes-,égnél azonnal vc- 
i - ., adag Cza.ch-i-le „Kontra- 
in"-kenócsőt hozzá', aló szappan
nal e.-viitt, amely '■• I -sen szagtalan, 
• ne.a piszkit . őrnek biztosan 

haszrál. Kapható mindenütt. 
For.iktár: Czalch Zs. 

Cornel gyógyszeíész- 
n". iU;dap<.st, VH., 
Wcsaelényl-utrn 3°. 
(K.-.i.'-.l -utcj ean') 

,B ró Wesselényi" 
• szertár

Dr VÜREDi;
nnr«r, Vfi

Felelő:, szerként-•
-ZO.MAHÁZY ES I V

bőr- és nci'.'i 
;ck részén.

i
I


