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APPONYI
'.C magyar nemzet elszorult szív

vel gondol a békekonferencia zöld 
asztalára, amely előtt meg kell je
lennünk, hogy meghallgassuk a- 
világ urainak 
bott feltételeit.
de nagyszerű nép sorsáról dönte
nek ennél .az asztalnál és minden 
magyaT ember aggódva keresi azt 
a férfiút, aki a békekonferenci *.  elé 
fegja vezetni Magyar ország béké
déi egá tusait.

Gróf Károlyi Mihály évek óta 
azt hangoztatta, hogy ő különös 
kegyben áll az entente elölt. Hival
kodva ütögette mellét és titokzato
san, avagy .kérkedve hitegette poli
tikai barátait és nt országot, hogy 
Magyarországot csak ő tudja meg
menteni, mert benne bíznak a 
győző hatalmasságok államfő1! és 
politikusai. Súlyos és fájdalmas 
árat fizettünk, amíg megtudtuk, 
hogy gróf Károlyi Mihály nem 
mondott igazzal. Mert neki sehol 
sem voltak barátai, nem számítva 
a külföld előkelő klubjaiban szer
zett ismerőseit, öt sehol nem tar
tották eléggé súlyos egyéniségnek, 
sehol nem bíztak benne, .sehol i:,un 
tárgyaltak vele. Mire itthon elosz
lott áfkas személye körül a dics
fény, amelyet maga vásárolt magá
nak, akkorra késő volt, megtörtént 
az összeomlás.

Most újból szüksége van az or
szágnak valakire, aikit a külföld 
nagyra becsül, tisztel és aki nem 
ismeretlen az idegen országok ha-' 
talmasságai előtt. F.z a valaki 
azonban most tényleg valakii le
gyen, ;rkit tényleg ismernek és 
nagynabecsiilnok. Gróf Apponyi 
Albert nevét halljuk emlegetni, ö 
vezetné a magyar békéd. I.gátuso
kat, ö állna a szövetséges és társult' 
hatalmuk elé. hogy átvegye a beké- ! 
feltétvldket. v

Nagy és súlyos feladat vár a 
békedvlegáció elnökére. Legyőzöl 
len, de emelt főveJ kell odaállni a 
győzök elé és elmondani, hogy ez 
a nép nem akart háborút, hogy ez ; 
a nép nem akart hóditam, ez a népi 
csak élni akart és a jövőben is csak . 
élni akar. Apponyi AHmtI nevéti 
az egész müveit világ ismeri, sze- i 
mélyét becsülik és tisztelik Név 
yorktól ’lok-i-Sig és Tokiótól Lon
donig. Soha alkalmasabb emlxr 
nem vezethetné a magyar kikül
dötteket, mint ő, aki szónoklatával 
magárad ragadta hallg:tfó»it New 
york’Ban és Parisban is, aki ugyan- í 
úgy beszéli a nüivetl nyugat nyel 
veit, mint anyanyvlvél. akinek 
egész politikai pállyafutását a nreg- 
győződéslH' vetett hit és az őszin
teség irányitól la.

Apqxpivi Albert l«öJcs előreláhts ’ 
:.al hangsúlyozta, hogy csak az1 
egész nemzet felkérésére válialko- , 
vík a nehéz szerepre, mert ő épp . 
úgy képviselni akarja a szociális- | 
Iák érdekeit, mint a haza más pol
gáraiét. Apponyi Albei-tben nem 4 
fog csalatkozni a magyar iwuiícL,

számunkra kisza- 
Egy szerencsétlen,

Tisza OB ivilRosa 
ifissBea van 
Elfogató isarsncs&i adtak ki ellene

— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —

rendőrség ma délelőtt Szrti-'A 
bián Árpád dr. rendőrkapitány és 
lianzély Béla dr. folytatták a Tisza 
ügyben jelentkező tanuk kihallga
tását. Lényegesei ]) bejelentéseiket a 
tanuk nőm tették. Jelentkezett egy 
nő, aki elmondotta, hogv a Bal- 
thyány-utca 48. számú házban 
lakó Hitt Miklós ismer egy tenge
részt, aki állítólag szintén résztvett 
a gyilkosságban. Rillel beidézték a 
rendőrségre, a matróz fényképét 
be is mutatta, de kiderült, hogy a 
tengerésznek 
kossá' hoz és 
hívta fel a 
hogy esetleg 
detek tivdk nyoníozása 

eredményt.

eJren-

kormány rendeletét és Garami Ernő 
jogviszonyszabályozásának alapjaira 
helyezkedett. (Garami Ernői viharosan 
‘éljenzi a közönség.) Ezeket az álla
potokat továbbra elviselni nem lehet. 
Munkát és kenyeret akarnak, azonnal. 
Ha az állam politikája miatt ezeket 
nyújtani nem tudja, akkor munkanél
küli segélyt követelnek. A kormány 
törje le az élelmiszeruzsorát. Elég volt 
az agrárius kedvezésből. Vonják vissza 
a lex-Friedrichet s léptessék életbe, 
azonnal, a Garami-féle tervezetet. 
(Percekig tartó éljenzés: Éljen Garami!)

a vizsgálóbíró letartóztatást 
delő végzését. Vasárnap délben je
lentkezett a fiwrti»iniiiv.-,.iKvu nu«-i , , , ■- ... ....

,, .. . i- i i • „ i érvényben levőknek tartja. Ezután a zsics Emil honvedsznzodos, aki a , .. - ..... . 1 ,
e , . . kővetkező határozati javaslatot nvuil-
forradalom után a katonatanacs1^ |)e. 7 J
tagjainak fejenkint tízezer koronát )J Az jpari és KözIeliedési Tisztviselők 

fizetett ki. A százados, elmondotta, orsz^gOS Szövetségének 1911. évi no- 
hogy a pénzt I.inder Béla akkori ■ .ember hó 9-én tartott gyűlésén 
hadügyminiszter rendeletére fizette, következő határozatokat hozta: 
k«i, a katonatanács tagjaihoz sémimi; 
köze sincs. Csak azért jelentkezett! 
most, mert idáig hivatalos ügyben 
Nagy váradon tartózkodott.

Ma délután a főkapitányságon 
tanúként kihallgatták Kállay Ta
más volt országgyűlési képviselőt.

Ma este a rendőrség sürgős fel-j 

terjesztésére « külügyminisztérium' 
megkérésié az osztrák igazságügy- j 
minisztert, hogv szolgáltassák AtI 
azonnal azl fl Mécsben időző köz
katonát. —■ nevét ma még nem le-1 
Ind nyilvánosságra hozni — aki al 
beszerzett döntő bizonyítékok alap-1 
jón egyike volt Tisza István gyil
kosainak. /\ külügyminisztérium 
távirata a bizonyítékok pontos fel
sorolásával vasárnap este ment cl 
Becsbe s a gyanúsított vá
logatásával a rendőrség a gyilkos
ság ügyében döntő fordulatot vár.

fftkapitóuv-.íifion Ihid 'Á kolleWv szerződéseket továbbra is 
. . I prvónvhpn li'VnknpL- tnrlifi [■•ziil.'.r. n

1. Követeljük, hogy a munka
nélküliek tömegének munkál ad
janak: 2. követeljük, hogy a nyo
morgó tisztviselőket pénzbeli, vagy 
természetbeni segélyezés állal 
mentsék meg a teljes pusztulástól; 
3. követeljük az élelmiszeruzsora 
azonnali letöréséi; 4. követeljük a 
gyárakban és üzemekben folyó 
tisztviselő üldöztetések és fegyelmi 
elbocsátások revízióját paritásos 
alapon; 5. követeljük a március 
21-iki jogállapotok visszaállítását 
a tisztviselői illetmények és munka
viszonyok tekintetében, végül 6. 
követeljük a minden jog nélkül, 
önkényesen hozott rendeleteknek, 
elsősorban a Friedrich-féle 4424. 
számú kormányrendelet vissza
vonását.
A határozati javaslatot a jelenlévők 

’ i lelkesedéssel elfogadták, 
j mire Strohmayer elnök a taggyűlést 
berekesztette.

semmi köze a gyil 
Bilire a saját felesége 
r en (lő rség figyel mé t. 

jutalmat kapjanak. A 
sem hozott 

újabb eredményt. Gcirtner Mórt 
vasárnap délelőtt dr. Kovács Lajos 
vizsgálóbíró hallgatta ki ismét s ez 
alkalommal szomlxsitette a szin
tén letartóztatott Szabó Ferenc 
csendörőrmcsterrel. Mu döntött a 
törvényszék vádtanácsa a letarióz- 
tatolt Ho/fmann György főhadnagy 
felfelvamodása ügyében. A főhad
nagyot ugyanis, mint a tizenegyes 
katonatanács tagját, pénteken a 
rendőrség kl. r.lóz.latta. , llofi’mann 
a határozat ellem felfolyamodott, a 
vádtanác.s azonban helybenhagyta

tBnieMse 
s ellen

Rí Ipari és KöslHkadési Tiszivlseiök Országos 
Szö»et'>6gÉnek gyüiése a ré^i képviselöíiázban

— A Hittől Napié (ndósitöjálól —
Budapest, november 9.

’sa. még nagyobb nyo-1 
egybe az 1KTOSZ vezető- ■ mórba kergette a szellemi proletá-1 

. . .... . riátus-f.
.. . - iuiaia*iíti  iqvu oruciji cs uuiAWtri
l .l<lií: tizenötezer /őre tehető a: cl- l ségü foglyok vagy menekültek, 

őocyílott « kenyér nélkül lé„ö liszt. ■ Az csa„a(ok cafMranoha,
viselők szama. Ezek közül 7300 mü ______________ ___  _
szaki tisztviselő, 7630 pedig kereske **B'tl*' í*eW“*!**9****«*e« tü»ü

Vasárnap délelőtt tíz órára taggyii-] diktatúra bukás; 
■ u ..... I... .... lk'mK7 ti>7plí>. ’ mnrhn knrmH h>I lést hivott

’sége 1 tisztviselők szolgálati viszonyt 
, és a tömeges elbocsátások ügyében A 
régi képviselőhúz ülésterme ez. alka
lommal zsúfolásig meglelt az 1KTOSZ 
tagjaival.

Mintegy ezerötszáz tag jelenlétében 
nyitotta meg Strohmayer Sándor gé
pészmérnök, az 1KTOSZ elnöke, a tag. 
gyűlést. A Szövetség múltbeli állásfog
lalását nem kívánja mentegetni, mert 
mindenki tudja, hogy a proletárdikta
túra alatt nem az történt, amit a Szó- • 
vétség vezetősége, vagy a tagok khán , 
lak.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki l 
megnyitó után Irtai Béla, a Szövetség , 
titkára, emelkedett szólásra. Nem pa
naszkodni akar, mert hiszen a liszt j 
viselők ijesztő nyomora nem mai ke , 
lelij. Nem a pr< lelúrdiktatur:’.. nem az 
októberi forradalom jelenti kezdetét 
a tisztviselők nyomorúságának, hanem i 
az visszanyulik a világháború kéz-1 
ietöfr, A iifsMófiUlitalWV. majd a

i

____________
-mber el-i

PUBLICATIUNE,
Se aduce la cumostinta, ea conform 

deciziunii guvernului Román toti prizo*  
nierii sau refugatii transilvanem sau 
bucovineni aflati in Austria-germana sau 
Ungaria, urmeasa sa fie repatriati pana 
la 31. Decembrie 1919.

Comandantul Trupelor 
(Hu Transilvanía.

HIRDETMÉNY.
Köztudomásra hozatik, hogy a román 

kormány határozata alapján 1919. évi 
december hó 31-ig hazabocsáttatnak az 

I összes Német-Ausztriáhan vagy Magyar- 
I országon lévő erdélyi és bukovinai illető- 
. Ségü foglyuk Vagy iiiciiökwiívk,

delim vállalat alkalmazottja. A télviz ! forradalom ÜHHCDlcái£ 
idején utcára kitett tisztviselők közül V uuuepivatí

Münchenben
München, november 9.

A forradalom ünneplése nyugodt 
lefolyású volt. A munkaadók kar

tellje átiratot intézett a szakszerve- 
j zctek karlelljóhez, amelyben ki 
i fejti, hogy a szünnapot nem ismeri 
jel. A keresztény szakszervezetek 
kedden külön forradalmi ünnepet 

! ülnek.
A közüli vasút forgalma ma szü

netel, a lapok sem jelenlek meg, a 
posta és a városi hi rálátok azon 

........,  ___ bán rendes szolgálatot végeznek, 
fledi tábin WAi...........................a_____________ 1 & í-2

1020 okleveles mérnök, 1320 művezető. 
A munkanélküliséget a szén- és 

nyersanyag hiányával akarják mente
geim. De mindenki jól tudja, hogy 
kapnánk szenet és nyersanyagot, ha 

\ idehaza lelkiismeretlen emberek nem 
| űznének káros játékot a politikával. ■ 
1 Az. elbocsátott alkalmazottak nagyrésze J 
; minden végkielégítés nélkül és csak 1 
kis része hat heti felmondás fizetésé- I 

I vc| ment a nélkülözésekkel teli küzde- I 

' lembe. Vájjon mihez kezdjenek ezek | 
ezzel a pénzösszeggel, melyből a mai I 
élelmiszerárak mellett éppen három [ 

i napig lengethetik életüket?! Mehetnek í 
(lopni, gyilkolni, vagy koldulni. .4 szc-
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1 nemzeti Pírt mije 
tmíselt i Koiutówi 

<3lesaw«ln Sándor tanács- 
koxáaa a NberMlsokkal

•Budapest, november 14.
(A , M. 'N*  tudósi tó iái ól.) A va

sárnapi napon egyetlen lépéssel senw 
jutott előbbre a válság megoldásának 
kérdése. A helyzet még mindig nem 
olyan, hogy a hónapok óla tartó po
litikai ellentétek rövides elsimulását 
és a megegyeaést remélhetnénk. A kor- 
máapárlon még mindig makacson ra
gaszkodnak bizonyos személyi kérdé
sekhez, főként pedig l'riedrich István' 
miniszterelnökségéhez. ami természete
sen nagyon megnehezíti a kÜMJHluko- 
zást A legaulyosabb eMentótek egyike 
a propaganda-minisztérium ügye, 
amelynek megszüntetéséhez a Nemzeti 
lYirt föllétlenüt ragaszkodik, inig a i 
kormány ezt sem hajlandó akceptálni, i 

Azokat a Lárgyakísokal, amelyeket , 
a Nemzeti Párt részéről .Símonnih! 
Elemér és PMlhy György a kormány- | 
nyal felvettek, vasárnap nem folytat
ták, de a hét elején újból tanácskozni. 
fognak. A Nemzeti Párt egyik vezető, 
tagjálál nyert információink szerint , 
ezek a tárgyalások legjobb cselben is 
csak a hét második felében nyerhetnek 
befejezési.

Gicsswcin Sándor. oki irár.í bizo
nyos körökben most is msgv a szim
pátia. vasárnap folytatta tanácskozá
sait a Nemzeti Párt, a DcmoÁraták, 
nagyatádi Szabóók és a szocialisták 
vezetőivel. Az este folyamán Gimtufb! 
fenn is járt a Nemzeti Fárt köfhc’.yi- 
s egeiben.

Egyes helyeken apponyi Albert 
iráni fokozódik az érdeklődés és sze
retnék őt megnyerni az aktív politikai 
szereplésre. Apponyi azonban egye
lőre Ebcrbardon un és semmi hír 
arról, hogy rövidesen a fővárosba . 
jönne. Meg egy fontos külső körül
ményre is tekintettel vannak a poli
tikusok, amelyhez a helyzet lényeges 
javulásának reményét fűzik.

isadáí cserit A hát
Látogatás Kiss Józsefnél

— .4 Hétfői Napló tudósítójától —- 

Budapest, november 9 

A Btídapcsii Közlöny ma reggeli szá
mának 16-ik oldalán olvastuk a k-ösveü 

kezö hirdetést;

fuv felem megv. itv a ,.'í ,'/.■ / 
című szépirodalmi és politikai 
hetilapot. Felhívom a l.ípvúila'.tt 
esetleges hitelezőit, hogv követe- 
léseiket irodámban három napon 
belül jelentsek be.

Dr Konkoly Blemlr 
OgWéd

2448 IX., Lónvav-IHCÍI 36. sz.

■Kiss József, az. ;ig-: költő, a magyar 
irodalom büszkesége tehát eladta lap- i 
ját. amely aiwiyi sok. jeles írót szólal- I 
tulolt meg előszűr és mutatta meg a ] 
lehet bégeknek az érvényesül. útja.. * 
ö'.icírnap délhon iátogalfttf tétiünk « j 
■költő Ní»p‘zii'.’'űz-iitc;«i 1a'l;á«.ü» hogy
megtudjuk, niiéil vonult vissza ’iiz- | 
dókon ál redigált kitűnő foíyóirntál( 
A költő dolgozó szobájában az ágyban ■ 
feküdt — és dolgozóit. Kézüftlc/kkal . 
teli mappa feküdi a pttptaiian. Kiss Jó« 
zseí pedig magasan aiúpar ./v.a itta 
költeményét. Trófeák, szobrok. emlék-I 
lapok. plakettek és koszorús zadagok 
díszítik a sarokszoba falait. a jéghideg 
sz)lxíl>am dhtareg a költő, melegei, de
rűt és fényt egyedül nagyszerű kedélye 
és kedves Iritvcstár.-w nyújt. aki egy 
pj+fömkra sem hagyja rt urát

— Urain, én egy tebjes éve néni 
hngyki.ni el a szobái, — mond ja 
Kiss Jómrf — imádom a magányt 
és mint ktfjn, dolgozom. Donorom.

és élteim Ko^ewlyx cz^a

Daniandi. Románia meghatalmazott 

minisztere fogadta a A’eiie K'reie Presse 
budí’.ycs.i szerkesztőiét, .iki élőit rend-, 
'kivú' írde-kes nyilai-kozatokai teli. El
mondta, íx>g:v a román badsere«nek le ' 
kellett fen x.rtxnie a vörös Ikadseregcl 
es le kellelt szerelnie a magyar hadi- 

anvagsvóra'kul. hogv Románia biz tu
si !$a magái minden támadás eben. 
Maki igv foiviattat

—• Ilogv az ország megszál
lása még tovább húzódik, ezl 
kűlöniböző körülményeknek ro
vására kell irai. Romániának 
(yyáitalában nem i*olt  érdeke, 
hoffy halasztgassa csapatai kioo- 
nulását és a minden katonai 
megszállásnál szükséges rokvi- 
rálúsok miatt maga ellen han
golja a lakosságot. A körülmé
nyek azonban erősebbek voltak 
akaratunknál. Meg kel! jegyez- 

m ezzel kapcsolatban, hogy 
az országban ezidőszerint mu
tatkozó élelmiszerhiánynak egy
általában nem a megszálló csa
patok az ok ű. összesem .nincs 
több százezer román katonánál 
Magyarországon és a csapatok 
szél vannak osztva az egész or
szág terűidén, igv semmiképp !!

----- —-—
» < «OVT és 3TEIHHARÖT 
FELLÉPTÉVEL NAPONTA ESTE 7 ÓRAKOR 
ELŐADAS :: MINDEN VASÁRNAP 2 ELŐADÁS

A CSÖPPSÉG
Eéiiycs > s^innKIve filmen és

RKCL9USOXKLUBJA
einiu eredei: • -'.'lék

sors1, öreg lornníirá írz éhséggel 
kírodem. A lapot inog jomiátibiHi 
átvette Rózsa Miklós, azután a, 
-üccnranünistúk beszüntették. most 
periig nőm jelentettem nteg. Hiszen 
én, törődött öreg ember vagyok, ■ 
honnan kapartam elő azt n rettene
tesen sok pénzt, amibe, ina nyomda 
meg papír kerül. Ezért adtam el a 
szivemhez nőit A Hél-et. Jó (kelők
ben lesz a lap, ezt garantálták ne
kem, a nevem továbbra h rajta 
lesz a lapon: ennyi az egész.

— És a gárda, amolylvel Mester 
megajándékozta az irodalmat? — kér
deztük.

— Hagyjuk ezl, uram. Drága 
jóemberek a híveim, akik szeretet
tel vesznék körül. Kóbor Tamás, 
Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc, a 
többi, mind-mind, aki ma az iro
daion Ixi.n elismert tekintély, ná
lam kezdte, az én szárnyaim alatt. 
De azért ne beszéljünk erről. 
Em cinbe jut Turgenvov egy gyö
nyörű ir.c jc: Jupiter szalonjában 
nagy és fénye*  ünnepség van. Két 
gyönyörű hölgy itt találkozik elő
ször egymássá*!  az életben. Az egyik 
az Érdem, a másik a Hála volt.

Uyen ar fiirt is, de taevjiil.' m 1
A felesége közbeszól:

— Egy szomszéd JcísaSszony se
gített (ki ma néhány darabka szén
nel. Télibujidában jánnik a szobá
ban, fázunk, didergőnk és éhe- 
züiik. Ezért adta el férjem a lapot.

— De azért étek,— vág közbe 
a Mester — friss vagyok, eleven és 
jól érzem magúin, csak nem alka
rok vesződni a lappal. Nézze, /tú
rom nap alatt mennyit írtam. Hu
szonegy stancát, még huszonnégy 
jön. Es mindezt három nap alatt. 
Mintha még ma is ifjú lennék, oly 
ifjonti hévvel dolgozom. Befejezem 
a „Legendáik a nagyapámról“ cik
lust. Ez a rész lesz a legluísszabb. 
Hallgassa csak, ha már idefáradl. 
felolvasok egyikét stancát.

És hévvel, tűzzel kezdi o Mester ol
vasni legujahb alkotását. Felragyog n 
szeme. írt szellemül az arca, nem az 
aggastyán szavalja remekéi, hanem az 
ifjú szerelmes.

— Nagypapa, nagyapó! _ kiáltja 
egv szökehaju bájos leányka és ff nagy
papa, hidegről és éhezésről elfeled^ 
kezve. hívja be magáho--- kis unokáját. * r,

Auísíií-eilfinőrzás aiaíí $16 tizBZErfőnyi 
fEHíIőrs^ lógja íBiiMm a misleí 

©íswan-Ss nyilatkozata a magyar probiémamegoldásáróS

Gróf Monté Christo
* tne^íilmeíilctt viKgliini Dumas*  
reg;1, ■ x1;kré»:c

ROYAL-
APOLLÓBAN

nem okozhatják az élclmiszcr- 
Jiiányi. Ennek okaii a bolseviki- 
uralombfrn, a rossz termelési vi
szonyokban és egy éb jelenség, k- 
lxm kell keresnünk. Kivonulá
sunk után a rendet mintegy tíz 
ezer főből állá ántánl-ellenőrzés 
alá helyezett rendőri karhatalom 
foltja fenntartani.

Diamandi ezután Románia <•*.  Ma
gyarország jövendő magatartásáról
r, vitai 'kozott és hangsúlyozta, hogy 
legalább ffazdusági megevuezésnek k-ll 
télre jönnie a kél or.'záe közölt.

— Ami Magyarország líelső 
politikáját illeti, mi csak keve
set mondhatunk. Meggyőződé
sem, hogy Sir George Clerk, aki 
nagyszeui diplomata és poli
tikus. rövidesen megoldja a ma
gyar belpolitikai problémát. Nem 
akarunk Magyarország hcl- 
ügyeibe avatkozni, azonban épp 
ugv, amint a román megszálló 
csapatok az egész országban, fő
leg Budapesten a demokratikus 
vil’ágfclfogást védelmezték és 
minden antidemokratikus é.s va’- 
liáseliews mozgalmai megaka
dályoztak. meg\édk‘lmezvén a 
j/olgári szahíirlsúgókat a konz'T- 
vativökét, i liberali.sokéval a 
szocialistákéval együtt, — lei - 
mészetes. hogv Románia a jövő 
legjobb biztositékát olyan kor
mányban látja, amely az összes 
néprétegekre támaszkodik. \z 
olyan nemzclgyiilésnck, amelyet 
ilyen alapon hívnának egybe, 
okvetlen megvolna a kellő súlya. 
A nó|> valamennyi rétegn’nrk 
akarata csuk úgy érvényesülhet a 
nemzctgyülós:bf*n,  ha a válasz 
tusokat olyan kormány vezeti, 
amely :iz egész lakosságot kép
viseli. Az ilyen megoldást a leg
nagyobb megnyugvással vennénk 
tudomásul.

\ mt’í.’hal.ainnv.oll minr*zlcr  liefck 
7ám»I Románk- és Au«zlrin viszonyáról 

| nyilatkozóit « - Imiiül dvozla lm.: 

| (..«zu« !»• öl! nincs semmi
| kérdé , in>i> czerl Románk: . - Ausztria 
|a jövőben a legjobl) báré'.tagban fog

Hazaszállít, ák Angliából 
a magyar foglyokat

A Petit Journal jelenti: Az ötös 
tanács elhatározta, hogv a u éy 
Angliában lévő osztrák és magyar 
polgári és hadifoglyokat nyoml>a-t 
hazaszállítja, (M. T. I.)

Letartóztatják a volt
Radosziavov-kermáiiyt
(Szikratái)iral.) Szófiúlxíl jelentik, 

hogy a bolgár kormánv a Radoszla-. 
vovpárl vczclöemlwreil letartóztatta, 
hogy biztos helyen tartsa azokat, akik 
okai a háborúnak. A letartóztatottak 
közölt van Toncscv volt liaiiiiavmi- 
niszlcr, I’elrov tábornok, a Radosz,ia*  
\ ov-koroiáTív tóid) tagja 
képviselő. (MTI.)
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HÍREK
Gerbeaud

leshirosabb európai 
cukrász h -tlála

Budapest, november 9-
(A líélWi Napló tudósítójától.) A lél- 

fJó' fagyos szele gyáxzlobogót kerget a 
Glzcila-lcri ház fölött, a redőnyök föl
dig ereszkedve zárják el a cukrászda 
bejáratát, a kétfogatu nem áll meg az 
ajtó előtt, a sclyemhari.'nyában rejlő 
boka nem villan elő. mig a hölgy ki- 
1 ebben a kocsiból, s a gavallér, ki na
ponta ide hordja égő vágyait, szintén 
nem látható. Mindenkinek Imik bánat 
járkál üt a szivében: meghall Gerbeaud.

Több történt Budapesten annál, mint 
hopii elmeai innen valaki, akinek híres 
neve támadt az iparában, több nu * </, 
mint egy érdekes, ismert ember. Ger
beaud fogalommá lelt nemcsak e vá
rosban. ez országban, de európa,zcrie. 
Az embc. ckm k abból a különös, nagy
szerű fajtájából való volt, amelyik te
remteni. alkotni épp úgy tud, mint a 
megvetett alapokon tovább építeni. 
Cukrász volt s a családjában örökletes 
mesterséget a műrészeiig emelte’. Ami
kor harminchét évvel ezelőtt átvette a 
Kugler üzletét. senki rém i merte 
franciás nevei, ma büszkék vagyunk 
reá, hogy a sors szeszélye a magyar fő
városba hozta és gyermekkori dadoyúf 
salak közepette már ismertük ezt a 
szót: Zserbő.

b'anr.zcrii tulajdonságait elsősorban 
ársai i t térték fel és maguk fölé 

emeih'k. Tanulni jártak hozzá és kö
vették a utiát. .4 kedves bakács cuk
rász. aki igen jól ismerte, meséli róla 
a következőket;

— Gtil md ma a leghíresebb cuk
ra; : egész Európában. A híres Rumpci- 
magért, a.- előkelő világ első cukrászát 
is túlhaladta. fa, bár a világ minden 
tó. .'.I jártam, nem láttam annyi Ízlést, 
ötb-lct. s.-akértehnet együtt, mini Ger- 
bénádnál. \áta mindennek volt valami 
sajátos finomsága, a legcsekélyebb cu< 
korkán is ott volt valami az ő egyéni 
ízléséből.

Valamikor Algában szódagyáros volt 
Gerbeaud. tönkrement és azután Buda
pestre jött, ahol részlet fizetésre vásá
rolta meg Kugler üzletét. Ma harminc 
milliót kínálnak üzleteiért, gyáráért, 
telepeiért. De öregségében is dolgozott. 
Meg i olt néhány nagyszerű terve, nme
in ! — sajnos — már nem tudóit nieg- 
vci' sitani. Igy a kommiin előtt azzal 
I '■ zol h fffy o'.apit egy olyan 
c: < koládégyáral, amilyen nincs több a 
világon, Hatalmú.'. ipari telep lett volna 
ez, modern, uj. egyetlen a maga nemé
ben. ’ gyárhoz egy világiíó tornyot 
tervez dl, amelynek fénye beragyogja 
a fővárosi. De jött a bolsevizmus, a 

‘finom öreg ural elkeserítették a garázs 
dűl kodé. <>k. az üzletbe sem járt be. 
h'.-'-n nem voltak olt az ö- műves z ele
gük megértői, nemes szive belchctcge- 
>/• a keserűségbe és most megállt 
őrökre.

Holnapután. ha majd újra kinyitnak 
a Gizclta-téri pompás (érmek, az Hl i- 
l<>< c.-'i. iáié, a csábit', íi/emény mel- 
b ■' '■ kan fogják kegyelettel emlegetni 
Gerb •■md nevét és nem szabad ham- 
t’tidiő, ha némely cukrász kisasszony 
.'ölét szeméből ilöbuggyon egy-egy 
'könnifc.-epp.

— f j helyettes államtitkárok. Mint 
a hivatalos lap vasárnap jelenti, a 
mi": /ferk-ná s a kereskedelmi minis/ 
tr i.l'ílvr iesztéséru dr. líciuméit Vil- 
nuf-i . 3sin és távírda fő faMtfgtiónak. 
l<>-./ h;i 'n. Barthos Andur és Micseh 

.(• n>iiiis,|. ri iiui.k-snsokimk a he 
bvürs áltanrtilk ri ennél és jelleget 
:wknri;mvozi;j. .

Dcv«<mlA*rbeti  konr.hrtrórlumot 
tart ■ pápa. Az Eeho d: Paris 
ri.ni.L i' !?-■.illése srorint' n pápa (le- 

felében konzhz'óriuniol 
la i . o beszédet m<H*i  <■ kor cm* 
hí '.é; »iu»s tekintettel a sro»
eiiilis . lésekre, nmeivel; n Széf \ 'ié- 
kel éíxk'K’lik. (MTI,),

Két percre megáll az élet Angiiéban 
a világégés megszűnésének évf erdulélán

Amsterdam, november 8.

A ReuTer-iigyoökség jelentése szerint az angol király a birodalom 

összes népeihez felhívást intézett, hogv' november 11-én délelőtti 11 
urakor, abban az órában, amelyben a fegyverszünetet aláírták, két 

percre, minden hivatásos foglalkozást, minden munkál, minden moz

gást, minden megnyilatkozást, minden üzletet és minden szórakozási 
szüntessenek be, emlékezésül a világmészárlástól való megszabadítás 
nagy müvére, es tiszteletteljes kegyeletül a dicsőséges halottak iránt. 
A liehigyminiszter közli, hogy círendeUe ez időben az összes vonalok. 

megáJJHásdt, a rcixlőrség nediff az utcákon minden forgalmai szüne
teltetni fog, (M. T. T.

— A poetaforgalom njra megindul. J 
A letűnt proletárdiktatúra emi) ■.rtclen 
intézkedései közé tartozott a belföldi 

i ptvrta forgalom teljes koriáloowia is. 
Sem táviratot, sem levelet nem torábe 
bitóit ekkor a postaigazgatóság a nép
biztosok vagy politikai megbízottak jó
váhagyása nélkül és l>a meg is volt rá 
az engedély, napokig, sőt hetekig tar
tott, mig a levél rendelt 'iési helyére 

éri.

— Yamata. — A szerelem hiénái.; 
Frappáns sikert arat a Mozgókép-Otthon
ban a Corvin filmgyár legújabb remeke: 
„Yamata . amely az idény egyik lcgna- 
gvoLb szenzációjának bizonyult. Főszere
peit: Rajnai Gábor. Lótli Jln. Fcnyvesy 
Emil. Vándorú Gusztáv játszák kivételes , 
niiivéizellcl. A filmet Korda Sándor ren
di.'le tökéletesen -- s i«y a legszebben' 
éjxény.sül a filmen Vajda Lós/Jó gyönyörű 
léniája. ..Yamata" mellett ..A szerelem 
hiénái * című crkölcsdráma arat igen nagy 
sikert. — Előadások: 4, 0, 8.

— Az Intim Kabaró ma h.' csta! 
játszin utoljára A tábcrii->k. A zöld stamár, 
■:tb. kitűnő darabokat. Kedden tartja uj ; 
műsorának bemutató-előadását. Irodalmi ; 
és müvcr.zi szenzációnak ígérkezik a . Di- 
namit" cimü dráma Vizmíri Mariskával é:> 
Abonyi Gézával a főaz-yepekben. nagy si- 
kerre számíthat a „Jő éjszakát" cimü pom- , 
pás operetl. amelyti'‘k főszerepeit Szele:s 
Elza és Ihász Aladár, a Király-Szidr.I:áz mii-' 
vésze játsszák, Urai Dezsőnek . A trükk-* 1 

: ember * cimü bohózata, Mészáros Alajos-. 
sül a főszerepben, szintén nagv tetszést fog 
r.rs-tni. Kitűnőek és rnulnlsúgosak az uj 

i tréfák óa ina ".inszámok is. Jegyek 8 napra 
I előre válthalók a izénztárnál, Teréz-körut 
I 46. szám.

Öngyilkos lett 
egy tizenhétéves ’eánc 

mer’
; kiváncsi volt a másvilágra

Budapest, novomfocr 9.
Rövid rendőri jelentés szonrl.'Mon 

I öjkitán arról száimolt be. hogy a 
; Tompa-utca 12. számú hóéiban Ereseid 
i Teréz fiz mibét esztendős aimnazlsía
■ kár.v önsvikkoí.'sáig! szár.dék'hól cianlká-
■ lírai nuii'mérs: ;z(e magát és mire a 
j mentőket kihívták hozzá, már halott 
i voll. .A rendőrség az öngyilkosság okát 
1 nem tudja. Mi tudjuk. A fiatal, félti'.- 
; nőén csinos és szép urileánv nem szc- 
' relmi bánat miatt vette be a halálos 
1 mérget, hímen', nyerő &zesz<lvből. olliha-
talkan kiv;íticsisá'"ibóJ. égette a váyv 

; megtudni, müven k> lehet a másvihi:' 
| És hogy ezl mielőbb mcíliNlja. itl- 
iiagvta ezt a szomorú vilástot, ilthagyta 

1 ragvogó fiatalságát, üdeséffél. pedig ez 
a világ lehel akármiíven kietlen, ke- 
nvértelen és szénnéikíili. eav tizenhét- 
éves leánynak mégis csak n Jcíjszt‘14). 
lele rózsaszínű álmokkal, bolaog re- 
ménvny’el. de a kis Tériké az örök 

: álomra volt kiváncsi.
I A Tompa-utoai ház tokói. akiknél a 
; laánv iet’.e iránt érdeklődtünk, könnves 
' szemekkel beszélnek a szép Freíchl Te 
i rézről. Nem volt gimnazista leány, ha
nem a Meslor-uicai felső kereskedelmi

■ iskola harniadosztálvu növendéke. Min- 
j óig vigkedélvii. mosolygóin kedves 
l leány volt, még tegnap is színházon 
| fúrt a feje, egv barátnője részére szín
házjegyet vádlott s azután Budára ment 
; rokonaihoz, egv Zsolt-utcai vendéglő -
iiöz. Amikor ’ i/ajött Lakására, a kezé
ben krizantém volt, de orcáról eltün’. a 

! mosoly. Leiül az aszta Iáihoz és több 
| levelei irt. Barátnőinek, budai rokonai- 
, nak és Karezagcn laikó szüleinek. Az- 
i után lefeküdt az ágyba, haját össze-' 
I íontá és szájába vette a leghatásosaibö 
mérget, a ciankálit. melvei valahonnan.

; rejtélyes módon, szerzett.
Cs-a’k este hét óraikor, amikor a va

csoráihoz hívták, vették csare. he .’v 
mozdulaliánul, szederjes aiktiknl fek
szik ágyaiban, llivlák n mentőket, áiu 
késő voli már. Teriké meghall. Jöít a 
IX. kerületi rendőrkapitányságról a 
bizottság, iegvzőkönvveztfik a fiald 
leánv holtteste melleit. aTnilán az i- 
sziafkni órákban megjött a morfiné ko
csija és egv bá'dogbéiéses koporsóban 

| elvitték- Fk-schl Teréz hoTtcstél. hogv 
feliboncol iáik.

Erzsiké barátnő á‘><tek irt bűznie ve
iében azt írja, hogy ne haragudjék rá, 
azért lelt óngvíikossú. mert nagvon ki
váncsi magtudni, hogy miluen a más
világ. Kéri barátnőjét, hogy fizesse ki 
a *2B4)ószá«ntoiát  a varrónőnél t. 
fizesse ki i ron tora tanárnő óraöiiaif. 
is. maid a szülei megtéri*̂  oz összegei. 
Eddig volt. Teriké elment n más- 
viláfira. cibol bizonyára nincs <zéi!- 
hitinv. kenvérhiánv. drúűasáig. posta 
b.'iw. «*i»o!  minden oly szép, oly ra
gyogó. A kis Ereschl Teréz most már 
tudja, hogy oii vau a másvilágon.

—- Föl támadt a wlvarosj’yerek. 
Boldog világunk szép emléke volt már 
csak az utóbbi időben a xzivarosgyerck. 
.4 háború elsöpörte őt is, mint a fehér 
kenyeret, a habos kávét, a ropogós 
zsemlyéi s sok más egyebei. Eltűnt a 
;<zivarosgyerck, aki barna dobozával 
úgy hozzánk tartozott a kávéháziján, 
mint kedvenc lapunk, vagy bizalmas 
pincérünk. .1 szőke, mosolygó ftu, aki 
ismerte, a vllácpos média kedvelőit, a

, pettyes trabuco híveit a princesas 
rabjait, egy szép napon kimaradt a 
káuéházból. Elfogyott a portékája, el- 

\ szikkadt az üzlete, a szigora rendi let 
1 odadobta öt is az áldozatok közé. De 
tegnap egy klubban boldogan konsta-I Értesülünk ...

szerint most a Dunántúllal való rendes ’''"ill n''"' í'"’ a rúji
‘ lcn ------------- - ••

; poMaforgaloni utolsó akadályai h e**  
simultak é« a kereskedelmi miniszté
rium rendeletet adott ki a p&sia'forga- 
lom megiiKÜfására. E rendelet éri emé- 
f>en Indfő reggeltől kezdve n buda- 
pe«t—gyűr—bécsi 14-es számú és a 

budapes'.—-gyűr—grúei 54-cs számú 
mozgóposták a régi szabályzatok szc- 

i rinl ismét megkezdik működésűket és 
| igv hétfő regeitől Budapest és az egész 
Dunántúl közt a rendes postwforgalcnn 
újra megindul.

— Tűz a Larakláborbiui. Szombaton 
e^tc liároannegyednyolokor nagy tüzet 
jelentetlek ü tűzöl lóságnak. A Lenke- *'  
üli katonai baraktábor gvuHodt ki 'jr. 
mire az I.. IX. kerületi és központi í.”1* 
őrségek kiérkeztek, a tábor már nagy 
lángokban állott. A közelben van. a 
lágymányosi katonai i 
niíMiós anyaggal. A tűzoltók -... - 
traktust akarták megmenteni s ez a fá
radozásuk négyórás munka árán sike
rült is. Blaxnek Hsigó fdtiszí vezetésé
vel dolgoztak a tűzoltók s éjfél után 
egy órára sikerült s tüzet lokalizá.l- 

Iniok Egy nagy Imi rak teljesen leégett.
\ kár anyagban nagy, emberéletben 
nőni történt kár.

— Sztnhúajegy-razzlu. Amióta a szín-

házuk s:«z<n>ia meokezdődöM.
felviniazzott a >jcgvd.r.Hfi1 óknak. Különö
sen az Oporalváz iecvei körül történ
nek visMaóiéftdk. 4'aaárnn.p kora reggel 
nviljóA a pénztári. & délelőtt folyamán 
az előre lefoglalt incw?k«n kívül a hét 
•"•sszes előadásaira elfogynak a jegyek, 

Ijorv iivonilwn a iwivvásáriás után inéit 
az Opera főlépcsőjén megkezdődjék n 

kövekkel vrtfó üpéi'kedm. Most. Ixw n 
Budapesten időző ántántmissrióik mee 
u román tiszták látogetiák oióezenetát- 
lel ar Opera előadásait, ntác kevesebb 
)<ítv áll reirdefkcjsésrc és -.sak lenné- 
szeles, hogv a ietf'i ürórek mét' inkább 
felverik a jngvázK.iól. A 
iiick’sz’iint'Ms'sr érékében 
Henckel Italos i 
delek Hvvei eMapfc 
ánisitó csarnokát > nrc*kwl.  akik cvn 
nueak voltak, igazolt átlók. Azonban

♦ak ervctlen emberre hwilá-k rábízó- 
.vrtanf a fcvrü rórk«f*st  Ar illető 
Vrinmann István kercske lűseeéd. aki' 

VJ. kcsvilHi Iwvpitúinraűkon állrtolhi’. 
elő. 1zolás után cJborwáIo'Iák. de { elóndtoók pontn an ^, e 

ettánca uuMÓAditrái chene. dodnok.

lúg, a xzinarosgyerck ott járkál! a ver- 
dégek közölt, széles dobozából kacsint 
tollak felem a gyűrűs szivarok ca 

I karcsú cigaretták. .4 füstben, zajban 
fel-felhallatszoit ismét a kiáltás: szlvn- 
ros, szivaros és az ideges kezek nyugta
lanul járlak u dobozban, mig a sziva- 
rosgyeni: derűs mosolylyal 1 náila 
tűzzel vevőjét. Jön hát vissza a r^ji, jó 
világ, csak ott van csorba a boldogsá
gunkban, hogy n ’>éltai húsz fillér he: 
liget! hat koronát kell fizetni egy 
médiáért.

—• A felnőttek oktalúsáérl. Vasárnap 
: délelőtt 9 ómkor volt ünnepélyes tneg- 
1 nyitása a felnőttoktatási előadóképző 
tanfolyamnak, az. Uránia-szinházban, 
mely ez. alkalomra zsúfolásig megteli 

j nagyrészt pedagógusokkal. A lan-
I folyamot Huszár Károly közoktatás

ügyi miniszter nyitotta meg, reámutat
va arra, minő nagy fon toságu kérdő.-, 

’í a felnőttek 
különösen most, amikor

ruharaktár sok nemcsak a fiatalkorunk, rle
tüzrötó-k ezt " i Utalása is. különösen m< ....................

I ezer sebből vérző hazánk talpraálli- 
j Insa minden' igaz magyar hazafi lég-

nwetot ■ hatású

visszeé lések 
ma dél elült 

rendőr lanáwos több 
»r Operaház jegy-

szentrbb kötél essége. A most meg*
ovii ott lanfoivam módot nyújt majd 
az iFIctékeseknek és iáié ruletteknek, 
hogy a háborúban eldurvult erkölcsök 
és világnézetek helyibe tisztidlabb és 
nemesebb érzelmeket csepegtessenek 
azok lelkületébe, akiknek oktatását 
asüreiicséjük lesz szotgá'n ok. A nagy*  

megnyitó beszéd után Imre 
Sándor dr. köoklamsiiüvi államtitkár 
tartott magas szárnvalásu szabad elő
adást a .,Ncmzetnevelés'lirő}.

— Folwkasztolta magit. Ma délután 
André Pál negyvenhétévé*  nyomdász & 
Telepi-utca 1. számú házban felakasztotta 
magát. Mire tettét észrevették, már ha
lóit volt.

— A Tériké sikere egyre emelkedő 
iránvralot mutat naponta táblás ház tap
solja a In!jós darabot és a Belvárosi Szint 
ház kiváló együttesét.

— Az Andrássy-uti Színház uj mii
sora, a középpontjában bzonea Bőin. «kh- 
ráriój ogyfelvonásosávtd, a Vasárnap 
csté-xel, továbbá pompás t’Áfáival és szó
lóival i.agv sikerrel kerül színre. Kökény 
Ilona. Rajiwi Alicc. Ror<M<. BékcíTi, íiHEr1 
bársony és Bánóczi a fÖerősségei az elő
adásnak.

— A Gróí Monté Criető második ré- 
szét hétfőtől kezdve mntwtja be a Ro.vn1.- 
Apolló. A nnfiv’.zabáui mozRófény kép 
folytatása KTállitáshon és rendezésben fe- 
lülrmilfa ar •»l»<i vész szépségeit i.s és mrc- 
lepően fordulat >s honvodalrnnivil mind- 
n'uig a legfcvúllebh érdei.15 lést kelti a 
nézőkben. A má'odik ré««r h < sak egu 
hitig marmi műsoron és mintáin e? is l z- 

I löltl a teljes előadást, a köaönsést ponlo3 
| mcgiel'en-' ’i kéri ezúton is a direkció. Az 
l v.- ................. , A éí 8 órakor koz-
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SPORT Olasz bankok Magyarországon
flz flgrárbank és az Orszégosiiank tranzakciói — 
fi vasárnapi töztrie — Javul a pnstapénz értéks 

Ki legyen a jegybank vezetője?Labdarúgás 
flíS-Ikmngyar-aszirnKmérközés

£ magyarok győriek 3:2 (3:0)
A negyven.'LÓÜi'k. vál< aiott labda, uyy- 

inérkőzés Mttffj’arai'szág ós Ausztria 
jeprezejr.u'iv csapatai között a szokott
nál is fényesebb <>• impozánsabb keret- 1 
ben zajlott le vasárnap délután. Annak I 
ellenére, ho.ry az időjárás esőre hajlott, [ 
jnár déli 1 órakor z'vfohi-ig to’o voltak 1 
a tribünök és mikor a két. régi rivális ; 
megjelent a pályán, több mint 36-000 
főnyi közönség helyezkedett el a gyep-1 
pálya körül,

A mérkőzést a magyar cs.Tn.it nyerte 
meg, hozzátehetjük: nagy és állandó 
fölónynyol: a ki-zönség m hosszan- | 
kodva, csalódottan hagyta <i a pályát al 
magyar fiuk idegei1 szerit jé lék a miatt-. A 
teljes válogatott együttes a mezőnyben 
kifogástalanul szép és egységes játékot 
produkált, amikor azonban az ellenfél 
kapuja előtt álltak a csatárok: gólképes- 
•ben zajlott le vasa ma ... Annak I
sósuk cserbenhagyta ökot. A csatár
sor lelke Tóth volt. Páratlan bra
vúrral dolgozott az egész inórkő- 
ícós alatt. Lefutásai mindenkor ve
szélyt jelen tettek az ősz‘rák ka
pura, Támadást vezetni és gólt rúgni 
azonban nein tudott. A kapu el. it nem 
volt erély a csatárokban, ez volt a fő-1 
hiba. Hiány zott Schaffor, de Bodnár is j 
kitünően helyettesi tette volna őt. Nagy
szerűen a három leset. Közét-I
t-iik is Ortúi a legkiilönb. aki a mezőny 
legjobb játékosa volt. Úgy a támadás
ban. mint a védekezésben ő irányított a 1 
az egész csapatot; ezenkívül egy felejt
hetetlenül szép gó'.t is rúgott. A hátvédők 
közül Vegei 11. volt a jobb, Wiener né
hány súlyos hibát követett el. felszaba
dító rúgásai azonban mindig lendületibe 
vittek a magyar csatársort. Zsák az első 
gólt nem védhette, a második egyéni ak
ció eredménye volt.

Az osztrák ■ -apátban csupa ismeretlen 
nevű ni-gyság játszott. A Rapid és Hu- • 
dolfphügel tényleg nem boosájtották az 
osztrák szövetség rendelke/é-cre játé
kosaikat és a legjobb osztrák tizenegy a 
WAC. Amatőr. W ionná és F'. ridsdorfból 
került ki. B-randweiner a gólokat szín- ' 
lén nem védhette. A hát sédek önfeláldo- 
z-'an já t' alk, míg a hallok között al 
baloldali tűnt ki. A csatái ok egyéni 
akciókkal kit-ó: léteztek, ami szünet után 
kétszer eredménynyel végződéit.

öt percig tartó változatos játék után 
n magyar fiuk kerültek fölénybe és Pa- ’ 
laki SECTcz.e meg a vezető gólt. Továbbra I 
is a magyarok voltak frontban és Orth 
mesteri lövéssel a második gólt rúgta. A 
harmadik gólt, büntetőm sásból ismét 
Pataki szerezte meg. Szünet után to
vábbra is a piros-inge.-ok voltak fölény
ben. Néhány t ima Iáét v< zetitek az 
osztrákok, amelyekből a balösszekötő és 
a középle de-zet rúgott gólt.

Magyar labdarugócsapat Bécsten. Bócs- 
ből táviratozzék: A Budapesti Torna 
Club szombaton délután Becsben mér
kőzött a Hertha Sport Véréin első csapa
tával. A inórknz-nagyszáinn közönség ' 
nézte végig, amelynek eredménye 0:0 
arányban döntetlenül végződött.

Lóverseny
rÁz alagi futtatás. A Magyar Lovar- 

cgylet ma 1>ef<-iezte tíznapos meeting- 
jét, az egyetlent, amelyet szomorú 
x iszonyaink között rendezJielett. de 
amelvlve! mccis őszinte hálára köte
lezte a mostanában óriási költséffeik 
terhe aluli ro^kadó istállóiul.!jdonoso- 
kat. a milliókra rugó verseny ói jakkal 
I cbizonvilván. hogv a versenyrendezés 
dolga mégis csak a lx>v;iix.‘gx letnél van 
a legjobb kezekben. A meetinecl persze 
nem kiférhette az a íénves siker, ame
lyet várlak. Az időjárás állandóan a leg- 
kellemelldnebb volt, csaknem minden 
verseny napon szakadó eső telte tüfflhe- 
tetlcnnc az Aktgon való tartózkodást 
és a mélv futópályának rs része volt 

ryl r.-n, hogv éppen a ieffjobiban díja
zott versenyekben csak kevés ló ind uh. 
sőt egyik-mási/k méccsé tönpiilt kél teli
vér között. A mai utolsó napon a pro
gram m ihat száma közül három .szép 
klasszikus verseny került dűlőre: a 
Wcnckhcim-cTnlékverscnit n l.onarcau- 
leli dii a kétévesek utolsó nagv mér- 
kőzése, a Lás^ó-dti. Áz ek*ót  k-.

A pesti Cilv bankvezérei szorgalma
san dolgoznak u'abb tranzakciókon. a 
li'/lázalkwi polilikai helyzet dacára. Az 
érdeklődés előterébe kétségkívül az 
Agrárbank tranzakciója került, mely a 

Barira Diseoiitóval együtt ui nagysza
bású olasz-magyar bank létesítésén fá
radozik. Az alapítás terve már régebbi 
k 'jetii és vi-szanvulik a szovjet-időkbe, 
amidőn dr. Éber Antal az Acrárlwmk 

vezéritrazsfatéia Fiúméban iárt és ott 
nagyszabású behozatali üzleteket bo
nyolított le az Agrárbank egyik érdé- . 
kéltségé, a Központi Hitelbank fiumei 
export imporlvállalala révén. Itt Tibor 
Róberttal együtt dolgozott és az ola
szokkal való érintkezés kapcsán pat- ' 
lant ki a ierv. anielv rövidesen valóséi? 
lesz.

Éber Antal elmegy 
uz Agrárbanktól?

Pénziigvi körökben elterjedt hitek 1 
szerint az ui olaszmagyar vállalkozás- i 
nak Milanóban lesz a központja és 
fióktelepei lesznek Budapesten. Becs
ben és Fuméban. Szó van arról is. 
hogv az egész nagyszabású vállalkozás 
éjére maga o’r. Éber Antal kerül vezér
igazgatói minőségben. Ez azonban még , 
nem bizonyos.

A Magyar Országos Bank 
tranzakciója

\ másik igen érdekes tranzakció a ■ 
Mam/ar Országos Banknál esedékes, j 
Ez az intézet, arneh most igen agilisán 
dolgozik és legutóbb is áruosztályt lé
tesít éti. bécsi érdekel I séffé n Deposi- 
tenbank révén valószínűiéi? egv nagy 
olasz bankkal a Banca C.ommerciale 
Triestinával kerül szorosabb kapcso
latba. Az Országos Bank vezériűazga- 
lé>ia Veumonn Gábor minden valószi- ‘ 
nüsétr szerint vezérisrazffalóhelvettesd; 
ininéiségben Becsbe merni az Allaemcrnei 
Dcpositenbankba. ami egy gyors bank
karrier betetőzését jelenti. Neumann | 
Gábor a Köziponti Kereskedelmi és; 
Iparbankol szanálta és az intézetnek 
a Teréziával való fúziója után került 
az Országos Bank élére. Most már hó
napok óta Bécshen tartózkodik és ott 
nr.ffv tranzakciókat bonyolít le az AU- 
gemeine I)ei»o,ilenl;nnk részére. Távo
zása esetén Síéin, a Terézia volt vezér- 
iffazgatója kerül vissza az Országos 
Bankhoz, ui vezetőnek.

A bankok uj üzlete!

Az Anc/lo-Rank is nagy behozatali üzletet 
bonyolít le eseti tőkepénzesek és nagyke
reskedők bevonásával. A Marp.iar Kereske

péslwn nverle Anaeius. a Lovarc«v)eti 
<!iiat szép küzdelem után Schalk nyerte 
meg Guere velem és Talaat Basa elölt, 
a Szent /xisr/ó-dijból pedig Vii/alom 
került ki győzlesQn islállólársa Kabala 
és Bamsi habi ellen. A részletes ered
mény a kővetkező:

I. Wenrkhcim-emlékversenii. 40.000 K. 
1600 in 1. AiM/ebis (Csiszár L.l 2. Vidám 
(Ahinann). 3..St. Hernliard i I nni) hűtött 
niéi’: Hcrlerl. 3 hosszal első, 3 hosaal har- 
nmdik. Tol. 10:17, helyre 20:22, 22.

II. liladó kétévesek handicapja. 10.000 
K. 1100 m. 1. 1‘enditó ÍNaar G.i, 2. Vidu 
lAltmanm. 3. Pandúr (Sliejbal). futott 
nug: Parittva. I.oloma, Micike, Csicsóka, 
l-’ólhosszal első, 3 hosszal harmadik. Tót.: 
10:30, helyre 20:24, 20. 24.

/I/. Lovaremileti-dij. 50.000 K, 2800 in. 
1. Schalk (Pr-etznwi, 2. Gyere velem (Alt- 
nrrunji), 3. Talaat Hasa (Nagy G.). Futott 
még: Fuvolás, \ iadal, Bona causa. Két 
liosazal első, két és fékhcrwzal harmadik. 
Tót.: 10:27, lidvre 20:30, 30.

IV. Ilandicap 12.000 K 1600 m. 1. 
M«nnertrcu (Tami, 2. Galambom II. 
'Shejball. 3. Vírginc (Nagy G.). Futott 
még: Psylander, Torpedó, Postás, Szemér
mei én. Connie. Egv hosszal <4sö. felhős/
/•d tmunadik. Ivt. 10:31, hdkre 20:30,1 urlovasok 

3Q, 82,

delmi Hitelbank egvík igazgatója, Hűvös 
I József. Hollandiában van és ott nagy üz- 
[ leiekei köt az intézet megbízásából, Befe

jezettnek tekinthető a Fabank tranzakciója 
is. A részvények áremelkedése főleg ezzel 
a körűim énynyel van összefüggésben. 
Fónagy ’ladárt mindennap várják Buda
pestre.

A Jegybank uj vezetője.

(A MTI. magán jelentése.) A Neue 
Ereié Pressében Rcisch dr. államlils 
kárral folytatott inleajul közöl. Az ál
lamtitkár kijelenti, hogv különböző 
intézkedések történnek ui állami be
vételek feltárására. A vasúti tarifák 
felemelése már folyamatban varr és 
ugyanígy következik a posta® és táv- 
irdalarifák felemelése. Az Osztrák- 
Magyar Bank vezetői állásának betöl
tésénél ideiglenes intézkedést kell 
lenni. Az osztrák pénzügyi vezetőség 
kívánatosnak tartotta volna, ha I liaa 
dr. miniszteri tanácsost nevezték Volna 
ki helyettes kormányzónak, Tha.i mi
niszteri tanácsos azonban utalással 
megrendült egészségi állapotára kije
lentette. hogy c hisalait nem vállal
hatja. (MTI.)

Szilárdul az ár nívó

Ami a tőzsdei helyzetet illeti, az 
határozottan kedvezőbb kilátásokkal 
kecsegtet. Hétfőtől kezdve, mint isme
retes, a Giro is működik és ezzel lehe
tővé válnak a leszámolási ügyletek is, 
minek következtében a tőzsde ke
vesebb készpénzt fog konzumálni. 
Jövő hétfőtől kezdve a postapénzt is el
fogadják egyenrangú értekben. Ez is 
lényegesen meg fogja könnyíteni a for
galmat. Egyideig azonban minden
esetre érezhető lesz még a vidéki meg
bízatások elmaradása, ami a rossz pos
tai és hiányos telefonösszeköttetéssel 
van kapcsolatban. Béusből a napokban 
érkeztek le Budapestre Grossmann 
Adolf és Hcim Jaques, az ismert nagy
spekuláns. aki a kominün első napjai
tól kezdve Bécsben tartózkodott.

£ A vasárnap! magánforgalom

A vasárnapi magánforgalom a lehető 
legminimálisabb volt. A nagy razziák óta 
az Unió-kávéház törzsközönsége az utcára 
szorult ki. itt is azonban csak nagy titok
ban mer üzleteket kötni. A vasárnapi ár
folyamok a következők: Napóleon 302— 
305, lei 305-308. márka 308, dollár 84— 
85, lina 775, francia frank 05. A postapénz 
értéke valamivel javult, ma már 11 — 
12%-kal kínálták. A 10.000 koronás vál
tásáért 900 —910 koronát kértek, ez is ösz- 
szefüggésben van n postapénz értékemel
kedésével. Az értékpapírpiacon nem volt 
kötés, de a tendencia szilárd és bizaktxló 
volt ma is. Főleg fai és szénértékek iránt 
mutatkozott nagy érdeklődés.

K. J.

V. Szent Ldszlótdij. 32.000 K. 1300 m. 
1. Viaalom (Altmann). 2. Kabala (Nagy 
G.), 3. Bamschabl (CsizAr L.). Futott még: 
Hussile, Bocsáss meg, Ka.sz.i,, Szaniszió. 
Egy hosszal első .három hosszal harma
dik. Tót.: 10:23, lielvrc 20:26, 61, 26.

VI. Eladó-versenii. 10.000 K. 1200 in. 
1. Árpád II. (Nagy G.i, 2. Csusza (Shebali, 
3. tíalala (Altmann i. Futott még: K. T. 1)., 
Baligrod. Másfél hosszal első, két hosszal 
harmadik, l ót 10 15, helyre 20:22. 23.

Az urlova ’.orsenyek. Mindjárt a 
nagy lovai egyleti meethig után, kedden 
már az Urlovasok 8»>vctjk zvte kezd 
mez nágynapoa meetin^jót ós ozzol vé. 
képpon be is fejeződik atz. idei lóversen., 
t-zczxin. amelyet más években is az m- 
honfl.sok wpktak lezárni. A meeting fu
tásai november 11.. 13.. 15. és 16 ik nap
ján fognak lezajlani í-s hozj a lótnilajdo- 
nosok mennyire ki akarják használni 
még ne. utolsó nnixikat is. inuta ja mír a 
holnapi programm. amelynek elég tekin
télye*  dijaiért csaknem minden tulajdo 
nos n< vezto lovait. Érdekesnek tartjuk 
megérniiter i. hogv eraitlal bookmakcTck j 
is fogunk miikixlni a rin brn. holott : 

versenyein pár év óta é
a bwóto-M Xc a íojjjaUiUlt

AEtookmakerek 
kÖXPSMDti 
irodáia
Buda ®ct, 

KosseiEnLa?"'. u. 
W-16.

szóm alatt megnyílt is lebonyo
lít S7.ói<J Ch liiilmottott fogadó- 
sokat lix- As Ntartodda mellett.

•sraeroratn. aawmiKPwnvsvanMBHBMnM

ElsnerOsikér 
FőUzlat:
IV., PÁRISI - UTCA 3

IKoronalicrccg-utca sarukj 

CSIPKÉK
£EL¥£MÁRUK

♦ SZÖVETEK
IV., KECSKEMÉTI-UTCA 14 

IKulvin-tér sarok)
VII., PAKOCZI-UT 2 SzAm 
VII., KIRÁLY-UTCA 3 SZÁM 
II., FÓ-UTCA 52 SZÁM

(Batthyány-tér sarok]
-t-T-Lt-rJJnjjri LTi

mindennap 5Ifl Kímcutka" felvonás 
Mcdgyaszay Vilma uj magánsziimaival és a szen
zációs varieté-niii3or .. Kezdete este fél 7 órakor 

Fővárosi Kabaré

Memzets (RoyaO Orsiim 
vtt., Erasébet-körot 31. Telefon Jőtsef 121—68 

KflbflHnORKtSRSSZONY 
Harniath Imre és Zerkovitz Béla operettje 
és a kitűnő uj műsor.

Nemzeti Royal Kabaré

MOZGÓKÉP OTTHON 
VI., Teréz-körut 28 Telefon 144—98 
YAMATA Egy rabszolga története 3 felv. 
Főszereplők: Rajnai Gábor. Loth 11a. 
Fenyve-sey, Vándory. Kendőzte: Korda 
:: Sándor. — Corvin-film. ::
A szerelem hiénái. Erkölcs-d áma 5 felv. 
Pénztár : d. e. J.ill—%1-ig, d. u. 3-tól. 
Előadások kezdete d. n. 4. 6. 8 órakor.

Fiók
üzletek :
❖ ♦ 0

LshellEtszcrü finomságai
tapad az arc- és kézbőrre a valódi

DiNfi-puáer 

főleg, ha behlntés előtt a bőrt valódi 

D!MA-krém 

segítségével ápoljuk puliává és finommá 

Mindenütt kapható
Kis doboz 6 kor. Nagy doboz 12 kor.

BSrviszketgá
™>r és rfbcsM-i'jiél azon- 
y ada« törr.
rjfailin-fccnőesöt hozzá- 
uml epyüft, arpcb t’ttwni 
ui, nem ptaki*  * Or.nok 

•utosan haatntl KmWutó 
mktdenfltt. Fórakti: :

Czalch Zs. tói né1 
gv^ayttafeszn*!,  Bw.'a- 
rwsf. VH..
utca 39. uz (Ki i,.> 
S3. ok)„Bárt WcsaeMnyr 
gyóüv-,ci<Ar

Dr rÜREDaXy.;
--------■»------------------------betegok részére.

■ Rendel; reggel 9-rtlsl. ** i; e-t,VJI .K ...

Felelős szerkesztő:
SZOMAIIÁZY ISTVÁN

llr. ELEK HUGÓ és P VI0
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