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Tüntető felvonulással
vagonlakókat telepitettek a Lipótvárosi Kaszinóba

A rendőrség beavatkozása — A kaszinó három családot befogadott
be s a jelenlevő tagok előtt kijelen
tette, hogy a kaszinó helyiségeit lefog
lalják a vagonlakók számára. A bent 
történő jelenetek folytatása az volt, 
hogy a Nádor-utca és Zrinyi-utca sár- 
kán levő első emeleti erkélyre tódult 
az épületet elfoglaló tömeg egy része 
és egy nyúlánk, sápadt, idősebb ember 
bejelentette az elfoglalás tényét, beszé
det intézett a lent várakozókhoz, a 
melyben kifejtette, hogy a

Lopunk más helyén részletesen be- 
számoluink arról a demonstratív tilta
kozásról, amelyet a Társadalmi Egye
sületek Szövetsége rendezett vasárnap 
délelőtt. felemelve szavát a béke rati
fikálása ellen. Ennek a demonstratív 
gyűlésnek együk mellékhajtása volt 
a jelenei, amely vasárnap délben ti
zenkét órakor mintegy nyolcezer főnyi 
tömeg jelenlétében a Lipótvárosi Ka
szinó előtt, majd később a kaszinó he
lyiségében játszódott le.

A demonstráló tömeg egy része el
foglalta a kaszinó épületéi, vagontakv- 
kat helyezett be a második emeleti he
lyiségekbe és rend csak akkor követ
kezett be, amikor a rendőrségnek a 
helyszínére érkező csapatai eltávolítot
ták az idegeneket a kaszinó épületé
ből.

A Hétfői Napló nninkatórsa a Lipót
városi Kaszinó elfoglalásának előzmé
nyeiről és részleteiről a következők
ben számol be:

*
Vagonlakók érkeznek 
butorszállitó kool .on 
a Llpótváfosl Kaszinó elé

A Vigadóban megtartott gyűlés kö
zönsége felsorakozott a Vigadó-téren, 
hogy négyes sorokban a Muzenm- 
kőnrton megtartandó nagygyűlésre 
menjen. Amikor a sorok már állottáik, 
hatalmas felírások, zászlók, jelvények, 
tablók tarkították és diszdtetlék a fel
vonuló menetet, egy szokatlan látvá
ny osság is megjelent a menet élén. A 
Dorottya-ulcából lakásholmikkal meg
rakott néhány lapos szállítókocsi érke
zeti, amelyre három vagonlakó család 
minden bútorzata volt felrakva. A há
rom kocsi megjelenését nagy kiabálás 
és a vagonlakók helyzetén érzett kifa- 
kadások egész sora követte s a tömeg
ből hangok holla'szőttek, amelyek azt 
követették, hogy a három családot, ugy 
ahogy van a stráfkocsrkon, kísérje be 
s tömeg a Lipótvárosba, keressen ki 
egy házat, ahol a családokat azonnal 
heszállásolihalják. A kiabálás azzal 
végződött: „indulunk a I '. " 
Kaszinóhoz, ott majd talá’unk szál
lást". ui nji a ________ _________

A kivonult lorasrendőrök és gyalo ^z inzultus több helyűt sulyo-
gos rendőrök kíséretében a menet meg ^5^ fajult. Félnyoic óra tájban a

ahatahnas épületet iefog- 
laJjáik a vaggonlakók számára, Ugyan
ekkor bejelentette azt is, hogy a há
rom családot, akiknek holmiját stráf- 
kocsikon magukkal hozták, beköltöz
tették a második emeleten lévő helyi
ségekbe.

Körtíetep a rendőrig
K szomszédos főkapitányságon ez

alatt jelentést tették és pár pere .italt 
Horváth rendörtanácsos vezetesétvd 
egy rendőr gyalogos- és lovaskülönit- 
mény érkezett a helyszínére, azonnal 
elzárták a kapukat, a bent tévők közül 
senkit ki nem engedlek, majd az ut
cán oszlásra szólították fel a tömeget. 
A tömeg tovább vonult, hogy a nm- 
zeum-köruti nagygyűlésen részlvegyen.

A rendőrség az épületbe senkit nem 
engedett be. — Közben megjelent 
Andrejka rendőrfőtanácsos. aki azon
nal intézkedett, hogy a betódull fiatal
emberektől az épületet tisztítsák meg, 
utasítást adott, hogy abban az esetben, 
ha ez ellenállással történne, parancsát

Részletes jelentésünk az esti eseményekről

kíméletlenül hajtsák végre. — Pár 
perccel később megjelent három fiatal
ember, akik a bentmaradtak nevében 
tárgyalásokat kezdtek a rendőrség ve
zetője veL

A tárgyalások eredménye az volt, 
hogy a megszállók elhagyták a kaszi
nót s a rendőrség az esetről jegyző
könyvet vett fel.

A Lipótvárosi Kaszinó helyet ad 
a három menekült családnak

Az incidensről kapott értesítés után 
a kaszinó igazgatósága a rendőrséggel 
tárgyalt az épületben történt esemé
nyekről és önként felajánlotta, hogy 
helyet ad a három menekült család
nak. Kerestek is helyet számukra és a 
második emeleten találtak három 
olyan nélkülözhető helyiséget, ahol 
ezeket a családokat betelepíteni lehet
séges.

Az egész affér déli 12 órától Vií-ig 
tartott, akkor a rendőrség megszállotta 
az összes utcákat, amelyek a kaszinó

tizenhat esztendős és Tornya Endre ti- 
zenlhatéves tanuló szintén a fejükön 
sérültek meg.

A rendőrség, hogy késő 
zultusoknak elejét vegye, ______
forgalmasabb útvonalakra nagyobb lo
vas- és gyalogos különítményeiket ren
delt ki és este tíz órára a nyugalmai 
Budapest utcáin teljesen helyreáMi- 
tolta. A kora esti tüntetésekből kifo
lyólag három előállítás történt.
>*>»*****W«**<SWí*^*^

A trianoni öéRe előadója 
Ma$yarorszú$rú!

Danielou cikke az Eclairban

Páris, november Z,
Danielou az Ecktiiten cikket köad, 

amelvben sajnálatát fejezi ki. amiiri 
nem tudja megfelelő módon leírni Bu
dapest nagyszerűségeit. Szükségesnek 
mondja, hoev hangsúlyozzák azoknak 
a problémáknak súlyosságát, amelye
ket a háború felvetett és amelyek sür- 
gős megoldást követelnék. A legelső 
megoldandó feladat — szerinte — » 
menekültek problémája. Danielou fel- 
hívja a fíauelmet azoknak a magyarok* 
nak sorsára, akiket honfitársaiktól ei*

este az in-
az összes

épületéhez vezetnek, rendőrkülönitmé-! szakítottak, különösen azok helyzetére.
A 11 : t1. É.,1 -- IXv Ac . ...nyékét állítottak fel az Erzsébet-tér és 

Fürdő-utca sarkán, a Zrinyi-utca és 
Nádor-utca keresztezésénél, a Ferenc 
József-téren, sőt nagyobb készenlét he
lyezkedett el az Andréssy-ut és Vilmos 
császár-ut találkozásánál.

Délután */í4 óta minden csendes.
A rendőrség mint a Magyar Hír

adó írja — magánlaksértés vétsége 
címén bűnvádi eljárást indít azok el
len, akik a kaszinó épületébe be
hatoltak.

Este hit árakor a tamullózus jele
netek ismét elkezdődtek a főváros ut
cáén és egyntásulán érkezett jelentés 

l ugy a rendőrséghez, mint a mentőkhöz 
arról, hogy a forgalmasabb útvonala
kon kisebb csoportok verekedéedket 
kezdtek.

A legelső jelentest a délutáni tünte
tésekről és verdkedésokrtl hét óra táj
ban kapta a főkapitányság. A Rom-
'1>ach-'ul^an yo^Aiotol teíjcsito rend-j

Lipóivaro 1 i^ipnlett? fiocv cev harminc főből I 
álunk szál- ö. J<lenteue’ nog^, _ u

álló csoport vonul vt-gig a Rombach- 
uteta ós ínzullál'ja az ülőin larlózko-

is indult, előbb azonban egy kisebb j podmanicziky-utcában, nyolc Ara táj
incidens játszódott le a Vigadó Deák j fean Izabella-, majd Aradi-utcákban, 
Ferenc-utcai kapujánál. Kőt fiatalom- , a Károly-köruí és Doh-
ber, névszerinl Faragó Gyula húszéves t sarj^n| háromnegyedtiz óra táj-
műszaki tisztviselő és Herczeg Endre 
huszonegy esztendős mogánlhivataknok 
a Vigadó épületébe akarlak bemenni, 
amikor néhány fiatalember körülfogta 
őket. A szóváltásból verekedés támadt 
s Faragó Gyuláinak a fejét szakította 
be egy ólmos bot és összeesett ott a 
helyszínen, Herczeg Endre p^dig a sa
ját lábán a mentőkhöz ment, ahol be
kötözték. E zavart kellő incidens után 
a menet, élén a vagonlakók kocsijai
val, vonult a Lipótvárosi Kaszinó álé, 
ahol pillanatok alatt ellepték ugy a 
Nádor-, mint a Zrínyi-utcát. Pontban 

I tizenkét órakor egy körülbelül nyolc- 
/ van főből álló csoport behatott a ná- 
v dor-ofccas főkapun, felrohant az épület -
i

A mentők tizenhét esetben vonultak 
ki sebesülésekhez és többek között 
első segélyben részesitettéik Waldmann 
Imire tizenhét <•.«•; endős szerelőt, aki 
súlyos fejseivel >ott, Schön Miksa 
huszonhárom esz.endős bankhivatal- 
nokot. Steiner Imre tizenkilenc esz- 
tendős hankhivatalnokoí. Deutsi h Ár
pád húszonöteszlendős kereskedőt, — 
mindannyian ólmosboloklól és éles 
tárgyaktól származó fejsérüléseket 
szenvedtek. Haldokolva szállították el 
sebesülése színhelyéről Ormai Jenő hu- 
szonhétéves kereskedőt, aki szakított 
fejsebe folytán agyrázkódást szenve
dett. Balassa Manó negyvenegy esz
tendői kereskedőt a kocsijából rángat
ták ki és verték meg. Kaszab Zoltán 
negyvenegy éves gyáros a fején sérült 
meg. Peri Tibor harmincnyolc-éves 
bankhivatalnok a fején és a karján 
kapott mély vágásokat. Slnkovlts Illés

akik kénutelenek voltak Mamraorszári
ra menekülni.

Meglátogattam — 'mondja — elhe
lyezési helyüket ég igen élénk im- 
pressziókkal tértem onnan vissza. A 
nyomornak ily nagufoku összetorló- 
dósa rendkívül me<i kapott. Nem felejt* 

| hetem el azokat a szenvedéseket, ame
lyeket ellenségeink észak és északkeleti 
Franciaország népének okoztak. Isme
rem azokat a nehézségeket is. ame
lyekkel akkor találkozunk, amikor a 
jóvátétel müvének kezdetét sürgetjük, 
főként pedig annak a szénmennviséjfr 
nek átengedését, amelvlvel a 
által elpusztított bányáink 
kell

németek 
terméséi

bán a körutakon voltak hasonló irgal
mas jelenetek.
TjirLT" ammlK

Az internált magyarokat 
kiutasították Romániából

Bukarest, november 7.

(DamféK.) A nilnlsvtertü.á« elk itdrewte, hogy »« lnlamíU.I táborokat 
telMzlatln. ,Ivókat, akik román nfikat vetlek MesógüL <■« arakat, akik a/, uj 
téríttetek asatl.kozása folytán román állampolgárok lettek, elbocsátják. az 
oroszokat i* az ukránokat haza-zállltják, a magyarokét, a .temeteket, « 
bolgárokat ás a törököket kiutalják. (M. T. I.)

pótolni.
Lehetetlen azonban meg 
hatódni, amikor — a régi el
lenségei knél is — oly.-n 
nyomort lát az ember, ami
nőnek én voltam tanúja a 

budapesti pályaudvarokon.

Danielou ezután hosszasan leírja 
cikkében az eléje tárult látványt ét 
erősen kidomborítja azokat a része
ket, ahol a beteg asszonyok és gyér- 
mekek helyzetét írja le.

Felhívást intéz Franciaország
hoz és kéri, amennyire I hét, 
könnyítsenek ezen a rettene

tes helyzeten,

különösen azzal, hogy megakadályoz
zák a magyar lakosságnak a megszál
lott területekről való kiűzését és meg
könnyítsék, amennyire lehel, a mene
kültek minél nagyobb számb n való 
visszatérését családi tűzhelyükhöz

Tudni véli, hogy cseh és jugoszláv 
oldalról lehetséges volna a megegyezés 
és hogy ha román részről nem volna 
olyan kiélesedett a helyzet, a diplomá
ciai viszony felvétele ugyancsak ked
vezően hatna az ilyen irányú meg
egyezésre. Franciaország mindenesetre 
siettetheti ezt a folyamatot. Egy ilyen 
humanitárius feladat mindenesetre 
megfelelué a francia nép tradícióinak, 
(N. T. 1.)

nem
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Repülő nap a Mm 
A kormányzó és József főherceg 

végignézték a versenyt
'A Hétfői Napló tudósítójától. —

Vasárnap, kedvező idólsen folyt le az 
előirt programm szerint a Magyar 
Aeroazövetség által a Magyar Aerofor
galmi Béözvénytársaság közreműködé
sével Horthy Miklós kormányzó és Jó
zsef főherceg védnöksége alatt a rákosl 
repülőtéren rendezett repülőverseny. A 
nemzeti zászlókkal és címerekkel dí
szített repülőtéren már reggel hél óra
kor nagy katonai és rendőri (készültség 
állott fel, mely mindvégig példásan 
tartotta fenn a rendet. A katonai ké
szültség feleli Patnoky István ezredea- 
ténparancsnok, a rendőrség felelt Szesz- 
lér Hugó főkapitány! clyettes és Re- 
niczky Tamás főparancsnok rendelkez
tek. Kivonultak a mentők is, de ten
ni val óljuk nem akadt.

Pontban tíz órakor érkezeti ki 
Horthy Miklós kormányzó ur öfömél- 
tósága családijával, Magasházy száza
dos-szárnysegéd kíséretében. Érkézé- , 
sekor a katonai zenekar a Himnuszt ! 
játszotta. A kormányzót és családját | 
az intézőség részéről Gerenday György, 
Krisztinkovich Béla, Petróczy István, 
a Légiforgalmi Hivatal igazgatója, Cza- 
páry Gyula, az Aeroforgalmi Részvény
társaság igazgatója és Felcky Miklós ; 
főtitkár üdvözölték és kalauzolták. Va
lamivel később érkezett József királyi 
herceg Auguszta főhercegasszonynyal 
és József Ferenc királyi herceggel 
Álgya ezredes, szárnysegéd kíséretében. 
A védnökök tribünjén végignézték a 
mratatváilyokat gróf Teleki Pál minisz
terelnök, Sréter István honvédelmi mi
niszter, Rerzetticzy Béla altábornagy, 
vezérkari főnök, J-aenger tábornok, I 
Nádossy rendőrfőkapitány. A keres- 1 
kedelemügyi minisztert, a'ki a Falu
szövetség nagygyűlésére utazott, Lipták 
Pál állaimtitkár képviselte.

A műsor teljesen zavartalanul és a 
legszebb eredménynyel folyt le. Rendik 
.Ibisei igazgató és Krisztinkovich Béla 
ailelnötk tisztelgő repülése után Gergye 
József mürepülése, majd Albl István, 
Minár Gyula, Udvardg László és Ke
rekes János utasversenye, látványos 
jajrepülés. sasviadal, látványos cso- 
porlrepülés következtek. A legnagyobb 
hatást Minár Gyula izgalmas és bravú
ros mutatványai, de főképpen a pro
gramm legfeszültebben várt pontja, 
Kovács Endre ugrása keltette, aki két
ezer méter magasságból ejtőernyővel 
ereszkedett le és teljes biztossággal éri 
földet. Nagy volt az érdeklődés az 
utasrepiilés iránt, valamint állandó 
ostrom alatt állott a két postahivatal, 
ahol a feladott küldeményeket külön 
repülőnap-béilyegefckel és alkalmi bé
lyegzéssel láttak el. Repülőhirlapszol- 
gálatot is rendezlek be. amelyet Varga 
István főellenőr és Szekér Kálmán el
lenőr vezettek. Az egész műsor alatt 
katonai zenekarok szórakoztat Iák a kö
zönséget.

A verseny végeztével valamennyi 
résztvevő gép tisztelgő repüléssel vo
nult el a védnökök előtt, akik félegy 
óraikor a Himnusz hangjai mellet! 
hagyták el családjukkal és kíséretükkel 
együtt az ünnepség színterét.

Lacnger -tábornok. I 
ípitány. A keres- '

Olaszország 
fflggetlen Fiúmét akar

Róma,'november 7.

Sforza gróf külügyminiszter eluta
zása előtt a Tribüné munkatársa előtt 
■kijelentette, hogv Olaszország kész 
arra, hoctu Jugoszláviának minden en
gedményt megadjon, ami katonai vé
delmével és az egyéb szükségességgel 
megegvezloUhető. Ehime számára Olasz
ország teljes függetlenséget kíván, ami 
mellett Olaszország olasz lakosságára 
való tekint ettek keddező fejlődést biz
tosit.

Fájós lábakra oipült
Felvilágosító irat ingyen és bérmentve.

kényszerre hivatkozva 
ratifikálják a békét

JVem lesz pártbomlás — Jlpponyi beszél a földbirtok reformról 
Rubinek a béke ratifikálásáról

A nemzetgyűlés tagjai már második 
hete vívják önmagukkal a legsúlyo
sabb lelki harcot a békeszerződés ra
tifikálása miatt. Mindenki a kél rossz 
közül a kisebbiket szeretné választani, 
luiaidonképpen azonban senki sem 
tidia, hogy mikor nyúl a n alvóbbik 
rossz felé.

(Törli,.)

politikusok ugyanis, akik a 
ellen foglaltak állást, azt

el-

kor-

Azok a 
ratifikálás 
mond'júlk, hogy az ország tulajdonkép
pen nincsen tisztában azzal, hogy mi 
is van a békeszerződésben, milyen tel
jesíthetetlen föltételek vannak benne és 
volt ellenségeink milyen hatalmas be
avatkozási jogot kapnak belügyeinkbe. 
Ez elsősorban Frlcdrichék álláspontja, 

j valamint a Szmrecsányi-cwporlé. és a 
demokratáké. A kormányzópártból 
azonban — ebben a pillanatban leg
alább ez a helyzet — senki sem fog ki
lépni a nyugat magyarországi képvise
lőkön kívül, akik ezzel akarnak tün
tetni a trianoni béke igazságtalansága 
ellen. Természetesen, miután más 
len-tét nincs.

* nyug.itmagyarorstógi 
viselők a ratifikálás 
azonnal visszatérnek a 

niánypártba.
A többi ratifikáció-ellenes képviselők

kel útiban inam a megegyezés, ök 
ugyanis azt kívánják, jelen lse lei a 
nemzetgyűlés, hogy egyedül a kény
szerhelyzetnek enged, amikor a békét 
ratifikálja, lsz azonban szinte felesle
ges, — mondják a kormányférfiak — 
mert a „kényszerhelyzet" kifejezés 
benne van magában a ratifikációs tör
vényjavaslatban is. A teljes megegye
zést a keddi párt értekezletre várják, 
majd pedig szerdán rákerül a sor a ja
vaslat tárgyalására. Az Qntente áltál 
adott terminus a jövő hét nétfőjén jár 
le és igy szómba'ra el kell fogadni a 
javaslatot, hogy a« a kormányzó alá
írásával vasárnapra megjelelhessék a 
hivatalos lapban. Egyelőre azonban 
még előadója sincs a javwsla-tnak, az 
összes bizottságokban előadó nélkül 
tárgyalták, és a külügyi bizottság jelen
lését is gróf Andrássy Gyula, az elnök, 
irta alá. Ilyenformám

n keddi pártértekezleten ki
sorsolják a javast t előadó

ját is,
akinek nem léhet mentsége, el kell 
szenvednie a rémért szomorú szerepel. 
Külön gond az is, hogyan lehet kellő 
számú képviselőt egy ül tartani a fájdal
mas aktushoz, mert egészen termesze- ' 
lesen mindenki menekülni akar majd.

— Úgy lesz majd. — mondta a na
pokban a folyosón Ugrón Gábor — 
mint mikor a koalíciónak meg kellett > 
szavaznia a kvótaemelést Akkor is , 
mindenki a folyosóra alkart menekülni. I

Az lesz a boldog tehát, aki szerdán • ,^10
orvosi bizonyítványnyal tudja igazolni, helyzetiből és 
hogy beteg. Meri a párt fegyelem szi- 14

orra i, ki Okozlák .er/M ’
Beszélnek arról is, hogy egy-két napig; , , , . .. .... ,
... i , , 1 ti’ 1 cetnek, a kormanv ilyen álláspontrahatározat képtelen lesz a Ház es csak , . ... __. . 1 . 1 nem helyez kod hetik. Megvan a remenvszombaton, az ulobtó drnban, ftgadjAK , OTMá f,lttoadAsára. kéri leMt a 
el a jnrazlatot. Ez azon Kin allffha tör. csteft5M „„ konWMák , halálha- 
H-nbcli'k meg, mert a kormóny nem. , ram!ot hanem fniiök meg az élei har
csak arra h.valkozA, hogy a nemzet- sonáiél é, Magyarország fel fog 16- 
gyiilósnok sok sürgős munkája köziben n)adni A miniszter ft kísérete Bözs
nőm lehet amerikázni, hanem arra is, 
hogy ezen a veszedelmes javaslaton 
jobb minél előbb átesni.

A hót másik szenzációja, hogy 
Apponyi hétfőn, de legkésőbb 
kedden felszólal n földbirtok

reform vitája során.
A várt szenzáció ezúttal azonban 

alighanem elmarad, mert beavatottak 
ugv tudják, hogy Apponyi ezúttal ki
zárólag « javaslattal foglalkozik éa csak

annyiban érint más tárgyaikat is, 
amennyiben azok összefüggésbe hoz
hatók tulajdonképpeni témájával. Ez
zel azt is dokumentálni kívánja Ap
ponyi, hogy neki tulajdonképpeni célja 
nem a párlalakilás, hanem a parla
menti és az újjáépítő munkában való 
aktív részt vétel.

Haller kultusz minist tér 
beszámolója Cegléden

Vasárnap délelőtt tartotta meg Hal
ler István kultuszminiszter. Cegléd vá
ros képviselője, beszámolóját. Nagy 
éljenzéssel és tapssal fogadták a mi- 

I nisztert. Haller beszélt a kegyellen bé- 
I kéről, a ratifikálásról, majd azt mond- 
j la: El fogja hozni Isten az időt ami- 
' kor újra felüliünk és jaj azoknak, 
j akik u másik .oldalon állanak. Ebben 
i a reménységben nézünk a jövendő elé 

es hiszünk, bízunk Istenben, hogy fe- 
I leltünk is újra ki fog derülni az ég.

Ezután a nemzetgyűlés munkájáról, 
a földbirtokreformról szólott a mi
niszter. Áttért a miniszter a numerus 
claususra és kifejletle beszédében, 
hogy a törvény megalkotásával a ma
gyar falj szupremáciáját kívánta meg 
óvni. A kormány elhatározta, hogy 
nyolcmillió koronával a diákellátást 
megszervezi.

' Ezután a nemzetiségi kérdésről be
szélt, majd a zsidókérdésről szólva, 

’ utalt a miniszter arra, hogy a belügy
miniszter kiadta a rendeletét, amely képviseli, 
szerint az 1914 óta bejött idegeneket , Dczs 

i eltávolítják. Ez folyamatban van és a ' 
kérdés ilyen megoldása ki fogja elégí
teni a keresztény közvéleményt

; Hosszantartó éljenzéssel és taipssal
■ fogadták a miniszter beszédét, amely 
i után Szmrecsányi György, niinl az 
Ébredő Magyarok ánöke, tartód nagy 

i tetszéstől kisért -beszédet, amelyben az 
i aktuális politikai kérdéseket világitot'a 

meg a hallgatóság előtt. A Himnusz 
eléncklésével fejeződött be a népgyü-

: lés. A miniszter és kísérete vasárnap 
este érkezeti vissza a fővárosba.

Rubinek a béke ratifikálásáról
Vasárnap reggel alakult meg Szék- 

száTdon a tolnamegyei Fnluszövelség. A 
gyűlésen megjelentek Rubinek Gyula 
miniszter, Meskó Zoltán, Ruffy Pál 
állam titkárok és a nemzetgyűlés több 
tagja. A katolikus és református tem
plomban tartolt istentisztelet után a 
városháza előtti lérségen folyt le az 
alakuló gyűlés, melyen Rubinek Gyula. 

I u Faluszövetség elnöke, nagy tetszés 
mellett fejtegette az uj egyesülés jelen- 

na. . tőségét és a falu fontos szerepűt. A 
__ ' gyűlés után bőnket voll, amelyen Ru- 
.. binek miniszter beszéld a béke ratifi

kálásáról.
— A kormánV előtt, mondotta, csak 

uí van a mai válságos 
ez a béke ratifikálása, 
azt mond iák. hogy in
dicsőséges halál, mint a

községbe is elment és ma éjszaka tér 
vissza Budapestre.

Selyem és horgolt nyalt tiendőK 

nadrágtartSK,férfi divatciHKeh 
lelésee, gazdag válasatékban, Jutányos Áron

NyaKKendőház
Cégtulajdonos; LAoaló Andor. IV., Kigyó-a. 5 
(Klotild-palota) és V., Deák Feronc-utca 14

Imre Sándor államtitkár 
sajtópöre

— A Hétfői Napló tudósítójától, —

Az „Uj Lap" cimü napilap múlt év de
cember havában és ez év elején dr. Hindu 
Zoliim ügyvéd As hírlapíró tollából nyolc 
cikket közöli, amelv ckósz sorozatot tar- 
tahnazta a támadásoknak Imre Sándor 
közoktatásügyi adminisztratív államtitkár 
ellen. A cikkekben dr. Hindv Zoltán azt 
állítja, hogy Imre Sándor államtitkár a 
bolsevista uralo-m föbünöse, irányadója, 
irányítója volt és csal; a diktatúra bukása 
után mázolódott fehérre, illetve nemzeti
szí nii re.

Ez óv január 1-én a . Népakarat" cimü 
időszaki lapban öt. Kiss Menyhárt tanár 
hasonló szellemben tartott ciJkit irt, 
amelyben dr. Schack Béla tankerületi fő- 
igazgPlól is megtámadta. Azt irta róla, 
hogy elzsidósitolt;, az egész felsőkereske
delmi oktatást, ahonnan annyi népbiztos 
és politikai biztos került ki, hogv ezek 
nélkül a proletárdiktatúra léLekzctet sem 
tudott volna venni. A cikk további során 
azzal vádolja a főigazgatót, hogv nem el
lenőrizte a kereskedelmi iskolákat, ame
lyekben nvolc népbiztos tpnitolt. A cikk 

• szerint Schack dr. szabadkőinives. inter- 
| nacionalista, radikális és ezt becsületszóra 

is képes letagadni. A cikket ugv végzi 
Kiss Menyhért, hogy ilvcn emberek a he
lyükön maradnak. t.\áhb lerjesztik a 
botsevizmaist.

A megvádolt két !.<">/tisztviselő a köz
oktatásügyi miniszter lölhaln- nazúsa alap
ján sajtó utján elkövetett rágalmazás vét
sége címén bűnvádi fölijriontést nyújtottak 
he. .A budapesti kir. ügvó zség vádiratot 

I adott be a két szerző ellen és a büntet ő- 
i törvényszék vádtanácsa dr. Hindv Zoltánt 
nvolcnendlxili, dr. Kiss Menyhértet pedig 
egyrendbeli sajtó utján elkövetett rágni, 
mazás vétsége címén vád alá helyezte.

A budapesti büntelőlörvényszék a mai 
napon kezdi meg a monstruozus sajtóper 

I nyilvános főtárgyalósát dr. Nagv Béla biró 
’ | elnöklésével. A vádhatóságot dr. Baróthv 

i Pál kir. főügvészhelvettes sajtóügyész 
'. a jegyzőkönyvet pedig dr. Dere- 
.ő büntetőtörvénvszéki jegyző írja. 

A fötáagvatf.sra több mint száz tanút idé
zett be a bíróság, ugv hogv Ítélet ez ügy
ben csak a jövő hétre várható

Lensvelorsznfi 
nem lép öe n kis gntentehíi

Bécs november 7.
Teke Jonescu varsói ut jóval kapcso

latban a Neue Freie Presse azl írja, 
hogy az a nend-kivül szívélyes és ünnepi 
fogadás, amelyben a román államfér
fiul Varsóban részesítenék, egyáltalán 
nem a kis ententenak szólott, hanem a 
lengyel-román benső politikai együtt
működésnek. Lengyelországnak szük
sége van erre a közeledésre, de ez ép- 
penségel nem jelenti azt, hogy Len
gyelország be akarna lépni a kis en- 
lenleba.

ÁRVERÉS!
Tauszik L. és Társa bizományi és szállítási vállalat 
VI., OyAr-utca 1. sz. a. irodájában tor. közjegyző 
Jelenlétében nyilvános árverésre kerülnek hétfőn, 
8-án és kedden, e hó 9-én egész napon át az 
összes raktárakból nem rendezett ingóságok: 
hálók, uriszobák, ebédlő, angol bőrgarnitúrák, 
szignált porcdlAnok és régiségek, vitrinek, 
perzsaszőnyegek, gobelinek, angol szerkezetű 
Ehrbar és más zongorák, villanyplanlnó, Arn- 
heim stb. pénzszekrények, ezüsttárgyak, ék
szerek, zenélő és többféle óragyujtemény, 
hatalmas képtár neves mesterektől. úgymint: 
TelBpy K., Mednvánszk>', Márk l.njos, Katona, Pcsko, 

Mórö, Innocont, Béli stb.

MOZGŰKÉP-OTTHOM
A TIGRISARCU EMBER

11. része.- A vészjtl és Az amerikai 
burleszkhumor gyöngyei
Előadások: 4, •/««. W-9'h órakor 

Pénztár: {télelőtt Vall—‘'»l-lg délután 3 órától

IBRILLIANST ?m(?ékszert a leg
magasabb napi árban veszek. Házhoz megyek. Tele
fon 163-C8 POSTL ékszerész. Semniclweis-u. 19.1 em
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Coonka Magyarország — nem ország. 
Egész Magyarország — mennyország.

HÍREK
Tízezrek tiltakozása i ratifikáció ellen 

Tiifakozó nagygyűlés a Vigadóban - Tüntető 
felvonulás és népgyülés a Muzeum-kertben

Szlnhúz és nimujdonsögok

A Hétfői Napló tudósítójától

EndrődI Sándor
1850 1920.

A 
séae 
tóttá meg második tillakozó nagygyű
lését a békeszerződés ratifikálása ellen 
sok ezer főnyi közönség jelenlétében. 
A Himnusz eléncklése után dr. Okoli- 
csánui László, a TEVÉL alelnökc tar
tott megnyitó beszédet. Ezután Persau 
Ferenc, Bars vármegye alispánja, a 
megszállott törvénvhatóságok diétájá- i 
nak elnöke mondott ünnepi beszédet. ' 
Percekig zugó taps és éljenzés közbtm i 
olvasta föl Persau alispán az Európa 1 
kvltumepeihez intézett kiáltsánvt. Ez
után sorban jelentették be lelkesítő 
szónoklatok kíséretében csatlakozásu
kat: Erdély képviseletében Királu Ala
dár főispán, az erdélyi munkásság 

; képviseletében Puskás Lajos, az eT- 
| délvi szászok képvisel el éljen Jekel Pé-
I tér miniszteri tanácsos, a Felvidék ré- ! 
j szóról Dingha Béla dr. a Felvidéki (

Társadalmi Egyesületek Szöoet- 
vasámap délelőtt itz óra után Lar-

zíSnsée CMitAn a Vigadó elit, sorako- 
zott.

(Törlés.)

Endrődi Sándor, a kiegyezés után fellé
pett költői nemzedék egyik legnagyobb, 
mindenesetre legliraóbb tehetsége vasárnap 
reggel hosszú szenvedés után meghalt. Az 
elhunyt az utodsó negyven esztendő leg- 
snagyanabb és legnemzetibb költője volt, 
aki ]járatlan szorgalommal ölelte föl a 
poézis minden tárgykörét gazdag érzelmi 
világával. Kölleméinyeiben a férfias jó
kedvtől és a szilaj mdiulattód a csendes 
meghatottságig sok jellemző lelkiáiHaipot 
nyer hajlékony, színező, dallamos nyelven 
kifejezést.

Költői tehetsége már a székesfehérvári 
főgimnázium önképzőkörében tűnt föl, 
amelynek elnöke akkor Wekerle Sándor 
▼olt. A székestefliérvári főgimnáziumban 
még ma is kegyelettel szavalják Kupricz 
(ez volt családi neve) Sándornak kézirat- i , 
bon ottmaradt és még kiadatlan verseit. elnöke, a ^zepességi németség kül-
Pesten befejezte bölcsészeti tanulmányait ; dőlte Ilauda Gvula miniszteri tanácsos, 
és miután külföldön is gazdagította isme- Déknaffvarország nevéflwn dr. Eőtte- 
reteit, Kolozsvárott megszerezte a tanári ■ vényi-Nagu Olivér nv. főispán. Nyugat- 

"................................... magvarország képeseidében Thirring
Gusztáv egyetemi tanár, a hazafias nv 
ténség kéTxvi sóletében dr. Jackovifs 
Iván miniszteri tanácsos, a magyar if
júság nevében Tőrös Sándor, a magvar 
vasutasok nevében Weiss Konrád. a 
rokkantak képviselet étien Lóskay Ist
ván. végül a székely ifjúság nevében 
dr. János Áron. Az elnöklő Okollcsámri 
László fölhisísára a sok ezer főnyi kö-

oklevelet. Közben több szápirodahni lap
ban megjelentek költeményei és 1874-ben 
kiadta első eredeti kötetét, amelyet sűrű 
egymásutánban követtek a többiek. A Pe
tőfi Társaság tagjai sorába iktatta öt. 
Utóbb tiz esztendőn keresztül Nagyvára
don tanárkodon, mígnem a képviselőházi 
napló szerkesztője lett és Buda pestre tette 
át Lakását. A nyolcvanas években jelent 
meg harmacfik költői gyűjteménye, amely 
őt tehetsége tetőpontján mutatja 1«. Itt 
már uj formákkal, uj azinekkal gaz
dagítja költészetünket és ez a törekvése 
később teljes diadalt arat Kuruc nóták 
című ciklusában, amely a régi kurucköl 
tészet molivumsival gyönyörűen, szinte 
tökéletes szépségben fejezi ki annak a 
kornak függetlenségi magyar szellemét. 
Kritikusai szerették Öt Heinével összeha
sonlítani és valóiban műfordításai Heiné
ből a legszebbek, ami e nemben magyarul 
megjelent.

Költői munkái meBett prózai téren is 
fáradbataiflanful dolgozott, mi mellett sajtó 
alá rendezte tölxb régibb poéta munkáit és 
szerkesztette a legtökéletesebb magyar 
anthologiát.

Tíz év óta nagyon ritkán szólalt meg. 
Súlyos betegség gyötörte, amely csaknem 
állandóan ágyhoz szögezte, de ott is föl
kereste tisztelőinek serege, amely most 
megitletődve tekint a kis budai lakás felé, 
ahol a 71 óva költő ma elköltözött az 
flők sorából.

— A Budapesti Hírlap jubileuma. 
A vasárnapi újságolvasók abban az 
illúzióban ringathatták magukat, hogy 
a béke boldog korszakát éljük: a lapok 
mai papirosnyomorusága idején a 
Budapesti Hírlap negyven oldalnyi 
terjedelemben jelent meg. Ezt a ritka 
fényűzést abból az alkalomból engedte 
meg a Papirelosztó Bizottság, hogy a 
Budapesti Hírlap ma ünnepelte kelet
kezésének negyvenéves jubileumát. A 
jubileum öröméből kiveszi részéi az 
egész magyar sajtó, melynek a Buda-

Majd a Nádor- 
Llcában és a Zrínyi-utcában a Vílnios- 
CMfszdr-uton és a AároZu-köruton át 
haladva, a Muzeuan-kertbe vonultak. 
A íölvoruiló sokaság először a Him
nuszt énekelte el. maid a niuzeum lép
csőjének arról a helyéről, ahonnan 
1848-ban Petőfi Sándor a ..Talpra ma- 
gvar“-t eLszavalta. a hazájuk megcson
kítása ellen tiltakozó magyarság, szó
nokai kezdtek beszélni. Először Tőrös 
Sándor egyetemi hallgató szólóit szen
vedélyes hangon a béke ratifikálása 
ellen, majd amikor a Talpra magyar 
szavaival zárta be beszédét, a tömeg a 
versszakok végén ismétlődő sorokat: 
. A magyarok Istenére esküszünk . . .** 
kalap levéve mondotta utána. A lieszéd 
után Kírálvné. Somló Emma szavalata 
kövel.kezelt. maid a rokkantak képvi
seletében Lóskav Isván mondott beszé
dei. melyben a magyar, sajtó támoga- 

j tását kérte a nemzet érdekéljen. Szűnni i 
■ nem akaró lelkesedés közben mon
dotta: Higyjétek el magyar testvéreim. ' 
Iha lesz magvar ember, aki rntifikáli? 
. a békét, a magyar nép soha sem fogja 
! in (ifik-Almi

1

ratifikálni
(Törlés.)

Ezután a tömeg kiürítette a Muzeuim- 
kertet.

— Titokzatos mérgezés. A Béke utca 
11. számú házban levő lakáséin Laikili 
Mária 34 éves háztartásbeli nő egy asz- 
szxjnytól kapott vata/mi ismeretlen fekete 
port, mélyet öngyilkossági szándékból be
vett. A mentők súlyos mérgezési tünetek 
között a Rókusba vitték. Az orvosok neon 
tudták megáltapittaini. hogv milyen méreg
gel történt a mérgezés. A titokzatos ön
gyilkossá g ügyében a rendőrség is vizs
gálatot indított.

— 3500 pár hasznavehetetlen cipő. Á 
dpészlpfcTtestület vasárnap délelőtt nagy
gyűlést tartott a We&sedényi-utcáhain levő 
székházban. Először a munkaadók és 
munkások között a szolgálati viszonyt tár
gyalták. Majd kritikával ostorozta a i- 
pésziper közszáíőtási ügyeit. .4 posta- és 
táuird aigazgat óság a postások számára 
3500 pár cipőt rendelt, de ezt a két és 
félmillió koronányl rendelést nem a szak
mabeli iparosoknak, hanem ean Teker 
Sámuel nevű vállalkozónak adták ki. A 
száffitott cipő hasznavehetetlen volt.

— A Landau-ügy. A budapesti 
katonai ügyészségen dr. Bárt ha
György a budapesti Ikir. ügyészség tag
ja, mini tartalékos főhadnagy-ügyész 
két hét óba kizárólag a Landau-ügy 
nyomán keletkezett bünpörök vizsgála
tával foglalkozik és a nyomozás ma 
már olyan stádiumban van, hogy a 
legközelebbi napokban befejezést nyer. 
Ismeretes, hogy az ügyben eddig hat 
embert tartóztattak le. Az is is- 

polgári büntető-
egész Kiagyal sajtó, uiuiyiicn. a Minin-, ..........
pesti Hírlap egyik legmagyarabb, lég- . meretes, hogy a . 
céltudatosabb, legbecsületesebb orgá-1 bíróság dr. Sípos Káimillo gyanúsított 
numa négy évtizeden keresztül. Rákosi nőik, mert polgári égvén, a Markó-ul- 
r — . • • r* • IS, — - t. ~ .^.IX i'.f :lr.i B b hm A T -Jenő, a vezér ötvenéves irói jubileuma 
után ma méltán ünnepelték a lapot is, 
mely kezdettől fogva az ő nemes, ma
gyar lelkének visszatükrözője. Az év
forduló alkalmából sokan üdvözölték 
Csajthay Ferencet is, a Budapesti Hír
lap kitűnő helyettes főszerkesztőjét.

— Lajos bajor herceg meghalt. 
Münchenből jelentik: Laioe bajor h<ar< 
ceg. n bajor királyi és hercegi család 
legidősebb taí{ia. tegno© este 89 
éves korában Münchenben elhunyt.

— A Kisfaludy Társaság vasárnap 
délelőtt 11 órakor tartotta az Újvárosháza 
nagytermében Tisza István emlékének 
szentelt rendes havi ülését. A nagytermet 
megtöltötte a díszes közönség. Az ülésen 
jelen voltak politikai és irodalmi életünk 
kitűnőségei. Aztán Kozma Andor adta riő 
„Tisza István** című * költeményét. Után* 
Angyal Dávid olvasta föl „Tisza István 
emlékezete' ctmfl tanulmányát. 
Szász Károly mutatta be Végvári ünnepi 
költeményét

Végöl

c«j fogházba való á1k<iséré»ét kérelmez
te. E kérésnek a katonai ügyészség 
helyt adott és azt jóváhagyta a körlet- 
paraneanokság is. Dr. Siposs Kamillát 
azonban mindezideig nem vitték át a 
Markó-ntcai fogházba, mert a katonai 
ügyészségnek a lefolytatott szembesíté
seknél Sípos jelenlétére állandóan szük
sége volt. A nyomozás befejezése után, 
ami e bélen bekövelkcziik, haladéktala
nul átviszik Sípost az ügyészség foghá
zába. Tegnap akarták szembesíteni Sí
pos Kamiitól még t<"4>b letartózta
tásban levőt dr. fíuzsics Ferenc ügy 
véddel is, akti tudvalévőén szintén 
nagy ' szerepet vitt a Landau-féle ügy 
zssirolAsi részénél. Detektivek mentek 
iki Runsifcs Ferenc kukására, hogy elő
állítsák, de ei-exknónylrieniW jártak ott, 
mert Ruzslcs napokkal ezelőtt elhagyta 
a fővárost és czidőszerint ismeretlen 
helyen ’ertózkodik.

(TŐriés^

* Hajó Sándor uj darabja, a Pletuka. 
szombaton kerül bemutatóm a Vigszin 
házban. Gombaszögi Frida, Fenyvesi 
Emii és Tunay Frigyes játsszák a vezető 
szerepeket. Beavatottak szenzációs sikerre 
számítanak.

* Rákosi Szidi, Góthék és P. Márkus 
Emília c héten is vendégei a Magyaa 
Színháznak. Ma. szerdán és szombaton 
Góthék lépnek föl a nagysikerű Fedorá- 
hun, kedden és pénteken í’ Márkus Emí
liával a Névtelen asszonyt adják, csütör
tökön és vasárnap este a nagysikerű Ida 
szerepel a műsoron Rákosi Szidivel, Bá 
thoryval, Törzszsel és Urayval a főszere
pekben. Jövő vasárnap délután mérsékelt 
helyárak mellett a nagysikerű Maria d*>l 
Carment játsszák.

* Jeritza Mária ismét eljön hozzánk, 
A Városi Színházban vendégszerepel • 
bécsi nagyopera több ktünőségével. Szer
dán Margitot (Faust), csütörtökön és 
pénteken a Carmen címszerepét énekli. A 
zenekart Schal-k Ferenc vezényli.

* Második iuhiloumán túl is minden 
este pr. Utald lányt adják a jövő héten is 
a Kiraly-Szinházban. Jövő Masárn<aip dél
után 3 órakor mérsékelt helyárak-kal a 
János vitéz előadását ismétlik meg.

* A Leányom második premierje volt 
a szombati előadás, a péntekinél fényben, 
sikerben ha lehet gazdagabb. — Földes 
Imre vigjátékánaik minden ötlete találó,

' a művészeket, különös.', iosva- ... ... 
Harsányi Rózsit Hntányt és Hamios Ilo- 

I nát tombolóan ifrinepellc a közönség. „A 
lányom" dominálja a Belvárosi Színház 
e heti műsorát. A még mindig telt háza
kat vonzó Marionettek — Mészáros Lizá
val, Kökény Rónával, Rajna Aliccel és 
Harsáinyival — a főszerepekben, szerdán 
és szombaton kerül szinde.

* Jelentős állomás a magyar színját
szás történetében az a produkció, melyet 
az Uj Színház a Téli ballada előadásával 
ért el. Az egész sajtó osztatlan elismerés
sel emilékezcft meg az előadásról. A danab

i egész héten szilire kerül az Uj Színház
iján (Budapsti Színház épuleté.hen ) Szem
haton délután ifjúsági előadásként és va
sárnap ugyancsak délután fél 3 órai kez
dettel Rákosi Jenő romantikus vigpjátókát 
a Szerelem iskoláját ismétlik meg. Az 
esti Téli óafloda-clöadások fél 7 órakor 
kezdődnek. A színház, fűtve van, a villa
mos közlekedés biztosítva.

* Az Andrássy-uti Színházban e hé
ten is minden esto a nagysikerű műsor 
darabjait: A bödes kiráh’. Schönbrunn, 
MátyáB'-tér stb adják.

* A Revü Színházban e héten minden 
este £. színházi szezón legnagyobb sikerű 
operettje A szerelem királya kerül szindre.

* Ophir, az ötezeréves város a 
Royal-Apoilóban. A C ezhrina! ötödik 
részének, amelynek Ophir, az ötezer
éves város a címe, főalkateleme a pá
ratlan látványosság, amelyet Joe Jfm; 
és nagyszerű építészeti tanácsadóinak 
zsenije olyan nagyszabásúra alkotott, 
amilyenben filmen tálán még soha 
sem gyönyörködött a közönség. Ez a 
rész Afrika egy rejtelmes városában, 
Ophirban játszódik, ahol a mende
monda szerint egy törzsétől elszakadt 
asszír nép lakik a mai napig és itt 
őriznék Sába királynőjének felmérhe
tetlen kincseit Mia Mag és Michael 
Bohnen ragyogó alakitásain kívül még 
két kitűnő művész alakításában telhe
tik kedvünk, ez a kettő: Paul Hansen 
és Vidor Jansen. A Ce.ariná t meg
előzi két különleges film, az egyik az 
oly rég nem látott Pathé Journal a 
másik az oly népszerű Pathé Revue, 
amely Páris mai éleiéből és dival- 
kreációiról számol be. Az előadások 
hétköznapokon 4. 8 és 8 órakor kez
dődnek. Jegyek Bárdnál is.

* Látta-e .nár Az ötödik osztályt? 
Szállóige ez a kérdés Budapest müveszet- 
kedvelő közönségénél a C.nrso vasárnapi 
bemutatója óta. Egy kedves diáktörténet 
a Star filmgyár ..Ötödik osztály** című 
négy felvonó sós rőgénye, Balogh Bcla fő
rendező klasszikus alkotása. A főszerepet 
a megvesztegetőcn kedvas Loth Ila játss- 
sza, kívüle Papír Miklós és Verebes Ernő, 
valamint Latabár, Vjváry Lajos és Kilrthy 
Teréz cgvtől-egyig művészi ala-kitást pro
dukáltak.

* Maud Gregaards szenvedése az 
Omnlában. Az első hét ragyogó sikere, 
amely a Cezariná-nnk az Omniában 
▼aló előadáaait kisérta, most már biz
tosítja a kővetkező 
nézőtereit is. A Cetarina! második 
része elénk tárja Mwtd (iregaards-na\it 
e Kínába érkezett kopeohógaj diáknö-

— öngyilkos nevelőnő. Steril írón 20 
éves nevelőnö ma reggel a Veress Pálné- 
utoában levő körlctparancsiyjkságga) szem
ben levő húz IV. emeletéről az utca kö
vezetére vetette magát. Gerinc-, borda- és I 
lábtörést, továbbá koponya&'laipi törést 
szenvedett. A mentők haldokolva szállítót- , 
iák a Rókus-kórházba. Egy levelet hagyott 
hátra, melyben megírja, hogy szerelmi bá
nat miatt megy a halálba.

— Éjszakai szurkálás. Maticsák Fe
renc 34 éves kocsist éjszaka a Ferencvá
ros egy utcájában ismeretlen tettesek ■ ösz- 
szc-vissza szurkádták. A kocsis nyakán, 
arcán, orrán és felkarján szúrt sebeket 
szenvedett. A helyszínére kiénkezett rend- j 
őrök az összeszurkált kocsist bevitték a ' 
IX. kerületi kapitányságra és kihívták a 
mentőket, akik súlyos áUiapotbam a Ró
kusba szállították. Az iamerel'lcn tettesek 
ezalatt elmenekültek.

— öngyilkos uriaaszony. Szöllőm Jó
zsef tisztviselő 41 éves felesége Salétrom
utca 10. számú lakásán buminóllal meg
mérgezte magát. A mentők súlyos állapot
ban a Fehérkereszt-kórházba vitték.

— November 1-én helyezte üzembe 
újonnan berendezett cipőgyárát Buda
pesten I., Béreséinvi-utca 10. szám alatt 
Gerő Adolf és Fia cég. A gyáriban a tö
megárutól a legválaszfékosabb Ízlést is 
kielégítő legfinomabb férfi- és női luxus
cipő készül. Néhány vidéki város részére 
a cég gyártmányainak egyedárusitáaa át
adó-

I"J1ITbAR I N
RÁKÖUKI.UT flS.

A novemberi uj műsor. :: CSUPA 
SLÁGER, CSUPA UJUONSÁO. :: 25 
teljesen iti attra-oló, a téli kertben: 
flOREUCÉ MARGÓ. Réfll helyérak.

FISCHER SIMON 
ÉS TÁRSAI R.-T.

DIVATARUHAZ, 
BUDAPEST, V., 
BÉCSI-UTCA 10.

Nagy váUsrtáíc minden eeitílyun' bán 
Detail Engros

hetek csúfolt
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nók kegyetlen sorsál, amely kalandos 
vállalkozását megelőzte. Megrázó jele
netekben gazdag a második rész, amely 
móg külön, függetlenül is egyike volna 
az évad legjobban megrendezelt mű
vészi koncepciójú filmdrámáinak. Két 
kitűnő művésznek ad parádés alkalmat 
alakításaikhoz a második rész: Mia 
Afay-nalk és Hans Míerendor/-nak. 
Megelőzi ezt egy remek Ábel Gance- 
íllm, a Jog az élethez. Az előadások 
hétköznapokon 4, 6 és 8 órakor, vasár
napokon %4, ¥16, 7 és órakor
[kezdődnek. Jegyek Bárdnál |s.

• A Vasgyáros az Urániában. Ohnet 
jGyörgy Vasgyárosa az olasz filmművészet 
egyik legtökéletesebb alkotása, estéről-es
tére zsúfolt házakat vonz az Uránia-szin- 
házba, amelynek közönsége nem győz be
telni P. Menichelli csodálatos asszony! 
művészetével és A. Novelli nagyszerű já
tékával- Az előadások 5, 7 és 9 órakor 
kezdődnek.

• Mozgókép Otthon. ..A tigrisaa-ou 
ember" második részének szenzáció* si
kere van. Az igazgatóság nagyszerűen 
gondoskodott arról, hogy azok is teljesen 
megértik a második részt, akik az elsői 
nem láthatták, a kísérő műsoron „Kedé
lyes kirándulás" cimü nmerikai burieszk 
szar epei, amely falrengető kacagást okoz 
• közönség soraiban.

• Lolette és Serge Pánin a TivoH- 
ban. A Tivoli játékrendjén mától 
kezdve két nagyszabású attrakció sze
repel. Az egyik a Lolette cimü négyfel- 
vonásos olasz filmjáték, amelynek 
taegkapó témája nem fogja eltévesz
teni hatását Clarette Rostig, az olasz 
filmstarok egyik legdivatosabbja, ala
kítja a darab főszerepét és csodálatos 
gzinjátszó készégének adja tanujelét 
benne. A másik film magyar produk
tum. Ohnet híres regénye, a Serge 
Pánin adja témáját és címszerepét 
Pethő Attila játssza. Reprezentáns 
müve ez is a magyar filmgyártásnak. 
Az előadások hétköznapokon 4, 6 és
8 órakor, vasárnapokon 4, %6, '48 és
9 órakor kezdődnek.

• Hamlet Shakespeare tragédiáját
filmen ma mutatják be az Olyanipiában. 
Az előadások 4, %8 és 9% órakor
kezdődnek.

SOK FAT ÉS SZENET 
takarít meg a Ewmk rfftF etófűWkályhávaL Kap- 
Mabadalinaaott 11UIIUU1 ható minden vaBkprM- 
kedósben ós a FRANDOR újdonságok házában: 
Budapest. VI„ Andrásey-ut 62. Telofon: 88—69.

Alagi versenyeK
Második nap:’ Vasárnap, november 7.

L Inkey-dij. 1. Baccarat II (Szabó Gy.),
2. Kaballa (Kvarik (1J4), 3 Mulatós (Kri- 
mer 8). Futottak még: Ninuska 3, Ge 
malii 4. Tót. 10 : 13, 15, 16.

II. Akadályverseny. 1. Szerencse (Bő
dé 2), 2. Cliandon (Gimpl 4), 3. Hurain 
(Németh F- 16). Futott még: Ifjasszony 
1% reá. Tót. 10:29, 16, 17.

III. Handicap. 1. Kerrina (Szabó Gy. 
6), 2. Alorietle (Szakolai 6), 3. GyÖTÖa 
(Csiszár J. 2). Futottak meg: Kártyás II 
8. R. F. 2%. Podmeloc 8, Pandúr 12, Ek- 
kehard 12, Selica 10, Atta Troli 6.

IV. Gátverseny-handlcap. 1. Sanbeam 
(Németh F. pari). 2. Principal (Mauser V. 
2JÍ). 3. Dudu (Pintér J. 2) Futott még: 
tumor 12. Tót.: 10:22, 14, lő.

V. Eladó kétévesek han ticapja, 1. Rózsi 
II (Szokolai lJí), 2. Helkt (Szabó L. 101. 
3 Sakál (Csiszár J. 8). Futottak még- 
Diófa 2%, Kemenate 8, Fáira 10, Ovidius 
4. Svnribujikó 16, Szikrázó 20. Tót,; 10 . 
32, 15. 22, 18.

VI. Háromévesek gátversenye. 1. Delnő 
(Gimpl 4), 2. Pendítő (Hutflesz 1% reá), 
3 Helyre Kata (Lipták 2). Futottak még; 
Város 12, Hógy-hogj 6, Blonde 8. Tót.- 
10:80, 16, 13.

Bécsi versenyek
/. Futam: 1. Felség (Twnb 2. Tuffian,

3. Radó. Tót.: 20: 74 25 21
11. Futam: 1. Saskia 'Shejh.ű), 2. F. 

Marci. 3. Pelopidias. Tót.; 20.69, 38, 50, 
38.

Hl. Futam: 1. Suyosz (Tam), 2. Amnes- 
tie. 3. Havarie. Tót: 20 : 54.

IV. Futam: 1. Ltssa (Kertésr), 2. Trojk
áét, 3. I-cda D és Petrark® (holtver
senyben). Tói.: 20 : 77, 29, 32, 25, 24.

V. Futam: 1. Sybarit (Shejhaí) 2. Ívka, 
3. Gvmnasinst. Tót.: 20: 74, 35, 77, 56.

V/. Futam: 1. Királyné (Tam). 2. Mo- j 
kánvfi, 3. MineroA. Tol.: 20 : 42, 27, 26. I

VII* Futam: 1. Móka (Esoh), 2. Harmat j 
M 3. Fics-ur. Tót.: 20 : 5Ő, 8& 31. •

Botrány
a válogatottak mérkőzésén

Ziusstria győzött 2tl (2:0) arányban — R közönség tüntetése ' 
a válogató bizottság ellen

A negyven hetedik válogatott labda- 
rugómérkőzés zajlott le vasárnap dél
után a Ilvngária-uti sporttelepen Ma- 
gvarorszáí’ ós Ausztria reprezentatív 
csapatai között, eddig teljesen szokat
lan botrány keretében. A Magyar 
Labdarugó Szövetség válogató bizott
ság® tur^anis. amelynek az a köteles
sége. hogv a legjobb mám játékoso
kat jelölje ki a válogatott csapatban 
való szereplésre, ezúttal kihagyta a há
rom legjobb játékost és helyettük sok
kal gyengébb tehetségű footballistákat 
neveztek ki .,legjobb“-a'knak.

A magvar csapat tényleg nem vál
totta be a hozzáfűzött reményeket és 
az első félidőben nagyon gyatrán lát
szott Az osztrákok állandó fölényben 
vél lak és könnyű szerrel értek el két 
gólt. Mikor vége volt az első félidőnek, 
több ezer főnvi tömeg a mgvar csapat 
gyatra szereplése fölötti elkeseredésé
ben a sporthír Lap írók páholya elé vo
nult és tüntetett a válogató bizottság 
tagjai ellen, akik onnan nézték végig 
a játékot.

— Le a válogató bizottsággal!
— Mondjanak le!
— Nem értenek a footballhoz!
— Éljen OrÜi!
Ilven és hasonló kiáltásokat zúdítot

tak a válogatók ellen, akik nyugodtan 
hallgatták a hangos kritikákat. Né
hány perc alatt azonban mind nagyobb 
és nagyobb let-j a tömeg a páholy 
előtt és fenyegető magatartást tanúsí
tott a vakig®lókkal szemben.

Ekkor közbelépett a pályán lé\ő 
rendőrség és szaronvtszegezve oszlatta 
fel a tömeget, ’ amely csak az erőszak 
hatása alatt vonult vissza helyére. Mi
kor szünet után a pályára lépett a 
magyar csapat ,.pfuj“ kiáltások is 
elhangzottak, ellenben mikor az osztrá- 
kok jöttek ki. az egész 30.000 főnyi

KÖZGAZDASÁG
A magánforgalom, amely maT teg

nap észrevehetően megszilárdult, ma 
még jobb hangulatban bonyolódott le. 
Ennek egyik oka, hogy Bécs megszi
lárdult és Budapesten a bankoknál és 
a nagyobb tőzsdei cégeknél újból fel
szaporodott a vásárlók tömege. Mi
után ma éppen a legnehezebb gond a 
pénz mikénti elhelyezése, érték
papírokat alig adnak el az emberek, 
hiszen nem tudnak más gyorsabb és 
kedvezőbb befektetést találni, ahol az 
üzlet lebonyolítása oly rövid időn be
lül lehetséges, mint a tőzsdén. Nagy 
hausse-momentum az a majorizálási 
harc is, amely a Klotildnál történt. A 
Stux-cég szcrzációs sikerű majorizálási 
vásárlása élesen megvilágítja egy
szersmind a bankok belső üzleti vilá
gát. Mint ahogyan a Bankverein, úgy 
a többi bank is a hausse periódusok 
tetőpontján saját vállalatainak részvé
nyeit piacra hozta, abban a remény
ben, hogy majd később olcsóbban visz- 
szavásórolja azokat. A Wiener Bank- 
vereinnek ez a terve a Klotildnál nem 
sikerüli. Hasonló helyzetben van több 
bank, amely könnyelműen eladta sa
ját vállalatának részvényeit, jórészt 
abban a hiszemben, hogy néhány ezer 
darabbal tudja tartani a majoritást. A 
Bankverein esete arra fogja inteni a 
bankokat, hogy megerősítsék pozíció
jukat saját iparvállalataiknál. A 
bankok egész kétségtelenül a saját 
számláikra lesznek kénytelenek nagy 
részvéngvisszavásárlásoknt eszközölni, 
de ezek a visszavásárolt részvények 
egyhamar most már nem fognak 
piacra kerülni. Megjegyzendő, hogy a 
Klotildhoz hasonló majorizálási harc 
van még titokban főbb vállalatnál is. I 
A tőzsdén beszélik, hogy a Gazdasági1 
Gépgyárnál, a Nagy r-Belga Fémáru- 
gyárnál történnek titokzatos vásár

tömeg lelkesen megtapsolta a vendé
geket. Szünet után lényegesen jobbon 
játszott a magyar csapat, mint az első 
félidőben, sőt volt egv negyedóra, mi
kor határozottan jobban játszottak, 
mint az osztrákok, akik ekkor már ki
fáradtak, mert az utolsó nvolc nap 
alalt ez volt negyedik mérkőzésük. Si
került is a második félidőben a ma
gyaroknak egv góllal megnyerniük a 
játék második részét.

A játék lefolyásáról a következőket 
közöljük: Harmincezer főnyi közönség 
előtt mérkőzött a két eredeti összeállí
tású csapul, csak Tóth balszélső he
lyett játszott Szidon, az UTE csatára. 
Tóth ugyanis lemondta a mérkőzést. 
Állandó osztrák fölény mellett folyt le 
az első félidő és a 25-ik percben sze
rezte meg Kuthan, az osztrákok kö
zépcsatára, az első gólt a hátvédek hi
bájából. A 43-ik percben Svatosch 
összekötő csatár védhetetlen lövéssel 
rúgta az osztrákok második gólját.

Szünet után a magyar csapat össze
hasonlíthatatlanul jobban jál szolt el- 
lenfelénél és a 14-ik perében Braun 
szabadrúgásból gyönyörű gólt rúgott. 
Ezután js fölényben volt a magyar csa
pat, de a teljesen góTké'pteleniil játszó 
csatársor lehetetlen volt és nem tudott 
eredményt elérni.

Az osztrák csapat legjobb embere 
Popovic volt, nagyszerűen játszott még 
Kuthan és Neubauer. Pacista a gólt 
nem védheti®.

A magyar csapat legjobb embere 
Blum, Vogel II. és Braun volt. Nagyon 
gyengén játszott és messze a váloga
tóit klasszis mögött van Szabó, Szi- 
don, Schaller és Nikolsburger.

A mérkőzést Groothoff hollandi bíró 
vezette.

A válogatott meccs bevétele több 
mint négyszázezer korona.

lások. Hir van arról is, hogy össze 
akrják vásárolni külföldiek a néhány 
ezer darab Coburg részvényt, amely 
még a budapesti piacon van.

Adria m. kir. Folyam- és Tengerha
józási Részvény társaság trieszti és fiu
mei hajósvállalatok egy csoportja a Co- 
sultch Societa Triestina di-Navigazione ve
zetése alatt a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bankkal és üzletbarátaival megállapodást 
létesített, melynek folytán az olasz cso
port az Adria-rész>vények túlnyomó több
ségének birtokába jutott Az uj csoport 
a Pesti Magyar Kereskedehni Bank köz
vetítésével 1920 nov. 15-éig az 1019. évi 
szelvényekkel ellátott Adria-részvényeket 
15.000 magyar korona ellenében átveszi. 
A társaság székhelye Fiume. A novemberi 
közgyűlésen a korona-részvénytőke lírára 
fog al pari átalakíttatni és a 10,000.000 
lírát kitevő töke 20,000.000 lkára fog föl
emelteim. A részvényeseknek minden két 
régi részvényre egy uj részvény fog név- 
értéken felajánltatnt míg a fenimeradő 
részvénytömeget egy uj csoport veszi át

50 millióra emel a Neusohloet-Liohtig. 
A Neuscliloss-Lichtig Repülőgépgyár és 
Faipar Rt. 15-ikén tartja meg rendkívüli 
közgyűlését, amelyen uz igazgatóság te- 
dilványa szerint el fogja határozni a 
26,000.000 koronás alaptőkének 50,000-000 
koronára való fölemelését. Evégből száz
húszezer darab kétszáz korona névértékű 
uj részvényt bocsátanak ki.

A Központi Hitelbank őri érdekelt
sége. Mint halljuk, a Központi Hitel
bank nagyobb részvény érdekeltséget vál- 

' balt a Merkátor r.-t-ndl, amelynél eddig 
a Leszámítoló Bank voít csupán érdekelve.

A Magyar Őstermelő rt rendkívüli 
közgyűlése az alaptőkét 40,000.000 koro
nára emelte föl. öt régi részvényre egy 
uj. 1920. évre osztalékjogodul! részvény 
vehető át költség- és kamatmentesen 740 
koronás árban, november 8-tól november 
15-ig bezárólag a Magyar Általános Ta
karékpénztár főpénztáránál.

A Wörner*réezvóny«k bevezetése. A 
Wörner gépgyár részvényeit a muU héten 
vezette be a Strasssr és Társa előnyösen 
islnert bsnkcég. A vállalatnak ötvenöt év 
óta fennálló gépgyára ás vasöntödéje van, 
amelyben világhírű gyorssajtóit és rotá
ciós nyomdagépeit gyártja, valamint ma- 
loujbcreadezséi feteaoktaket áüit riü. Al 

W örner-g várnak jelenleg la igen tno. 
számú külföldi és belföldi megrendelése 
van, vasanyagjtel bőségesen el ran látva, 
úgy hogy müvei teljesen üzemképesek A 
vállalat 16hire már előre biztosította a 
tőzsdei kottirozús sikerét, mely a legétów. 
kebb érdeklődés és a részvén vak emelkedő 
tendenciája mellett bonyolódott Ja.

A beocsini Cementgyári Unió H^T, 
százalék, azaz 55 korona osztalék 

fizetését határozta el az 1919. üzletévr* 
A vállalat részvénytőkéjét 10 millió ko
ronáéra emelték föl. A 6000 darab ui 
részvényből 55<M)-at 8: 1 arányban a régi 
részvényeseknek ajánlanak föl, mig 500 
darab árfolyamszerü eladásra kerül, a 
6000 darab uj részvénynek a névérték fö. 
lötli felpénzét a rendes tartalékalap gyara
pítására fordítják és az 50.000 darabból 
álló egész részvényállomány névértékéí 
200 koronáról 400 koronára bélyegzik föl 
miáltal a részvénytöke 10,000.000 koroná
ról 20-ra emelkedik. Az 1919-iki osztalék 
szelvény e hónap 4-<öl fogva Magyar 
Általános Hitelbanknál váltható be.

A Slavónia 17 milliós erdővásárlása. 
A Slavóniai Faipar rt. a vűnkovcei va- 
gyonközösség begutóWi faáveréAcn két 
erdőrészletet vásárolt meg, összesen 
millió jugoszláv korona vételárban.

A Goldberger Sám. F. és fiai rt máj 
rendkívüli közgyűlésén az alaptőkének 
9.000.000 koronáról 18,000.000 koronára 
való felemelését határozta el — Az alap
tőke felemelése akként hajtatik végre, 
hogy & régi részvényeseknek az elővételi 
jog 2:1 arányban, részvényenként 510 ko
ronás árfolyamon ajánJtatík fel — Az nj 
részvények az 19120—21. üzleti év ered
ményében részesednek. — Az rfővéteB 
jog folyó hó 10-töl 18-áig az Egyesült B<s 
dai>esti Fővárosi Takarékpénztár és az 
Angol-Osztrák Bank pénztárainál gyako. 
Tolható, mely intézetek megbirattak az 
alaptőke felemelés keresztülrvitcléveL

A CEZARINA
II. része: Mami Brejards szensetlései

ömniAbani
Előadások kezdete naponta í 6 ét 8 órakor 
jegyek a színházt pénztárnál ét Bárdnál kaphatók

TéH7cabdtols 
öltönyök 
rövid .szörmébekecteüs 
lábzsákok és szörmetakcerók 
oeizmanadráffok és panUOók 

és lednykasmhdk 
férfi-, nÖi és gvorsnckcipők

nagy választék
JVoamsoum JM. ruhaáruMza 
BadaptsK IU, Muzeum-kOrat 1 antai

LOLETTE 
olasz filmjáték 4 felvonásban és Serge 
Pánin magyar film Pethő Atillával a

TIVOLIBAN
Előadások: Vtf, W1 és M»9 órakor.

FŐVÁROSI ORFEUM 
Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keleti és Rlbner 

Nlck Winter hlraa fiinnnövész tandégszsrepa 
és az aj novemberi varieté műsor. Kezdete 7 órakor

BRILLIANST, 
horribilis A INGER ékaxerhftx 
áron vesz ■ Rottcnblller-utca 24

■ Telefon József 33-04

HEMZET1 R0YAL ORFEUM 
Vll., Erzsébet-kőrot 31. Telefon: Józseí I21-G8 
Minden e»te 7 órakor Heready Manói veadéafelléptóval:
Csalogánydal. uj operett ó» a kitűnő uj artisták: Margó 

Astoria, Ku-Ka-Di, Manley, KriateMen, Ares.
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