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21 göpögöfc elfogadták 
a mudanlal Határozatokat
K ftaefápM® meafaossza&bilt&sát tsz antanttól — Nyug

talanság föulgápió&an a tnácial kénáás megoldása miatt ~ 

Bulaánla területi Igényeit teljesítem kell

Konstantinápoly, október 15.
(Havas.) A szövetséges főmegbi- 

zottak átadták Zárnid bej keinalis- 
ta főmegbizottnak a görög főmeg- 
bzott nyilatkozatát, amely ezeket 
mondja: A görög kormány emléke
zetbe idézi a mudaniai hellén meg
bízottak megjegyzéseit és úgy vélj, 
hogy azokat nem vették figyelembe. 
Kéri tehát a hatalmakat, támogas
sák a keresztény lakosságnak Trá- 
ciából való kivándorlását és hosz- 
szabbitsák meg a kivándorlásra és 
a törököknek Tráciába való beikta
tására szabott határidőt Hozzá
teszi még a görög kormány, hogy 
kénytelen lévén az események kény
szere alatt meghajolni, csatlakozik 
a mudaniai határozatokhoz.

Szófia, október 15.
A mudániai egyezmény, amellyel 

a szövetséges hatalmak hozzájárul
tak Kelet-Tráoiának Törökország 
részére való visszaadásához, anél
kül, hogy Nyugat-Trácim sorsát 
még csak említették volna is, Bul
gáriában rendkívül fájdalmas ha
tást keltett. A közvélemény nagy 
nyugtalanságot tanúsít a kelet-trá- 
fciai probléma, ilyetén megoldása 
miatt és általános az a nézet, hogy 
végleges megoldást nem lehet kép
zelni anélkül, hogy az ne. .teljesítse 
Bulgária igazságos területi igé
nyeit, mert az ország gazdasági 
élete mindaddig veszélyben forog, 
amíg nem kap az Égéi tengerhez 
vezető utat, amelyet Bulgáriának 

a hatalmak megígértek. A lapok re
mélik, hogy a londoni, párisi és ró
mai kormányok felismerik majd a 
nyugat-tráciai kérdés igazságos 
megoldásának nagy fontosságát és 
felveszik ezt a kérdést a közelgő 
keleti békekonferencia napirend
jére.

Az egész országban tovább foly
nak a tráciai menekültek népgyü- 
lósei. amelyeken az újabb menekül
tek is résztvesznek, a felszólalók 
körében sok az olyan’, aki a leg
utóbbi események hatása alatt volt 
kénytelen otthonát elhagyni. Ezek 
ismertetik otthonuk kétségbeejtő 
helyzetét és azt javasolják, hogy a 
kormányt kérjék fel, hogy vesson 
véget szenvedéseiknek.

Francia-orosz gazdasági közeledés
Paris, október 15.

(Havas). Herriol Vajsóból Páris- 
ba utazva a vonaton a Journal 
munkatársának nyilatkozott orosz
országi útjáról, amely rendkivid 
megelégedéssel tölti el. Nézete sze- 
rint Franclaorstísr és Oroszország 
között a megértés könnyű volna, ha 
a helyszínen készítenék elő a meg
egyezést. A szovjetkormdny hal
landó elismerni o cári Oroszország 
adósságait, ha ennek fejében hosz- 
siőajiiatlí maEatóliBfflat és as

orosz pónzgüyek rendbehozatalára 
szánt nagyobb kölcsönt kap. Bár a 
szovjetkormáuy ellenzi a magántu
lajdon régi alapjában való vissza
állítását, adott esetben hajlandó 
volna áldozatot hozni, hogy tárgya
lásra léphessen a francia ipari kö
rökkel. Moszkvában mélyreható fej
lődést látott Herriot. A nép erősen 
kívánja az izqláltság megszűnését, 
hogy ismét a francia civilizáció ré
szese lehessen s a németek elvesz
tették az előzőleg megszerzett befo
lyás egy részét. Másrészt azonban 
nem szabad túlzott reményeket táp
lálni. Az ipar és a kereskedelem a 
textilpiac kivételével teljesen pang, 
a munkások közt pedig restség, fék
telenség és nyomor uralkodik. 
Mindössze a vörös hadsereg, amely

ÜzleitsSen wSS ® magánforgalom
Az értéktőzsdei Magánforgalom teljesen üzlettelén volt, a hangulat 

azonban bizakodó, annál Is inkább, mert a píác kedvezően Ítéli meg a 
kormány pénzügyi politikájában beállott fordulatot és ha nem is 
várja, hogy az újonnan forgalomba kerülő újabb milliárdok a tőzsdére 
kerülnek, de legalább reméli ettől az elmúlt hetek pénzszűkének eny
hülését. — A kontremin is belátta mái-, hogy kísérletei eredménytele
nek s nem tudja megakadályozni az értékárfolyamok átértékelődési 
folyamatát Előfordult árfolyamok: Salgó 66^-67.000, Rima 13.000—300, 
Közúti 8200—600, Kőszén 148-159.000, Lipták 5000-5100, Wörner 
4800 -4900, Lichtig 2250, Viktória fa 2075, Uj ó-fa 22.030, Klotild 10.500, 
Király autó 1900, Égisz 3000, Hazai fa 14.000.

fi rendőrség beavatkozott a tisztviselők sztráj kmozgalmába 
Tárgyalások a főkapitányságon - A tlsatvlselhsitrájk továbbterjedása

— A Hétfői Napló tudósítójától —
A szállítási tisztviselők mozgalma 

még mindig nem ért véget és való
színű, hogy a magántisztviselők kö
zül is számosán fogják követni a 
szállítási tisztviselőket sztrájk-moz
galmukban. A hetek óta tartó heves 
bérharc kiélesitetta a helyzetet a 
munkaadók és a tisztviselők között 
és a folytonos tárgyalások dacara 
sem volt remény arra, hogy a moz
galom eredményesen befejeződjék.

A tisztviselők a fizetésüknek 70- 
100 százalékkal való fölemelését kér-i 
tét és kívánságaikat memoran
dumba foglalva nyújtották át an
nak idején a munkaadók egyesüle
tének. A főnökök azonban tlyeu 
nagyarányú emelésről hallani seui 
akartak és a tisztviselők egyeb kí
vánságait sem voltak hajlandók ho
norálni, Erre a tisztviselők sztrájk
ba lépteit. .

A hetek óta tartó mozgalomnak 
csakhamar visszhangja támadt, 
amennyiben az egyéb szakinak 
tisztviselői szolidaritást Ígérték 
sztrájkoló kartársaiknak. A tiszt
viselők egyre szélesebb hullámo
kat vető mozgalma

szükségessé tette a rendőrség 
beavatkozását

| ezidőszerint 900.000 embert számlál, 
tesz kedvező hatást.

A Petit Párisién jelenti: Roger 
a párisi kereskedelmi kamara el
nöke kijelentette, hogy a marseillei 
kamarának a többi franoia szerve
zetekhez intézett az az indítványa, 
hogy tegyenek alkalmas lépéseket 
az Oroszországgal való kereskedel
mi összeköttetés iijrafelvételének 
megkönnyítésére, mindenütt kedvező 
fogadtatásra számíthat, mert a köz
gazdaságilag érdekelt körök azt 
óhajtják, hogy a kivitelt fokozzák. 
Szükséges azonban, hogy bizonyos 
minimális mértékű biztosítékot kö
veteljenek és előzőleg informálód
janak az orosz vám é-s forgalmi 
helyzetről és Oroszország fizető
képeségéről.

és ezért a munkaadók és a sztráj
koló tisztviselők képviselőit tegnap 
délelőtt beidézték a főkapitány
ságra.

Vasáxnap délelőtt azután a főnö
kök egy osoportja és a tisztviselők 
megbízottai közös megbszélésre jöt
tek össze Andréka Károly főkapi
tányhelyettes szobájában. A tár
gyalások a kora délutáni órákig tar
tottak, azonban pozitívummal nem 
zárultak.
Ezért este újabb megbeszélésre jöt

tek össze és azon mindkét fél a bé
kés megegyezésre törekedett. A 
munkaadók kijelentették, hogy a 
tisztviselők fizetését száz százalék
kal képtelenek fölemelni, mert ak
kor a szállítási dijat lennének kény
telenek jelentékeny módon emelni, 
hogy a fizetési külömbséget áthárít
hassák a közönségre.

Ezáltal azonban szembe kerülnének 
az Arvizsgáló Bizottsággal, amely 
valószínűleg nem engedélyezné a 
szállítási díjtételek fölemelését és 

a fölemelt díjtételeket Uzsorá
nak minősítené.

Hosszas tárgyalások utón végre 
a főnökök a kövsttejo sjaulatót.

terjesztették a tisztviselők megb!« 
zottai elé:

A tisztviselők hétfőn reggel je
lenjenek meg a hivatalaikban és 
vegyék fel azonnal a munkát. 
Ebben az esetben a főnökök kil- 
lön-külön fognak tárgyalni 
tisztviselőikkel, akiket szorgal
muk és tehetségük szerint mél
tányos fizetésemelésben részesí

tenének.
A tisztviselők valószínűleg elfo

gadják a főnökök ajánlatát és ebben 
az esetben hétfőn, vagy legkésőbb 
kedden visszatérnek a hivatalokba. 
A tisztviselők egy része azonban ko
molytalannak tartja a főnökök ígé
retét és az egységes fizetésemelés 
mellett foglalnak továbbra is állást. 
Lehetséges tehát, hogy a sztrájkból 
részleges sztrájk lesz és a tisztvise
lők egy része már a mai napon 
muukába lép. Végleges döntés azon
ban csak ma estére várható.

Kemmunlsía zrergás Berlinben
Egy rendőrtiszSet megöllek, egyel 

súlyosan megsebesítettek
Berlin, október 15.

A szabadság és a közrend szö
vetsége, amelynek vezetőségében 
minden polgári párt szerepel, ma 
délelőtt gyűlésre hívta meg tagjait 
a Busch-félé cirkuszba, ahol Német
ország helyzetéről beszéltek volna 
ismert politikusok. A Rote Fahne 
cimü kommunista lap viszont szin
tén kiadott egy felhívást, amelynek 
alapján számos ellentüntető jeleni 
meg a cirkusz előtt. A kommunisták 
kellemetlenkedtek a gyűlésen részt, 
venni szándékozó közönségnek, az
után pedig támadóan léptek fel 
ugyannyira, hogy számos könnyíj 
sebesültön kívül

egy rendőrtisztviselőt megöl
tek, egy másikat súlyosan meg

sebesítettek,
egy újságárust pedig, aki a Deul 
sche Zeitungot árulta, úgy össze, 
vertek, hogy most élet-halál közöti 
lebeg. A verekedés következtében 4 
rendőrség széleskörű intézkedésekei 
tett, hogy megakadályozna annafc 
további elfajulását.

PainJevé a jóvátételről
Paris, október 15.

(Wolff) Painlavé volt miniszter
elnök, a radikális párt egyik vezető 
tagja tegnap Bordeauxban a köz
társasági liga gyűlésén mondott be
szédben kijelentette, hogy Francia*  
ország biztonságot, stabilitást és jó*  
vdtételt kíván. A biztonságot és a 
stabilitást nemcsak a maga számáig 
követeli, hanem kivétel nélkül min
den nemzetnek. Aem erőszakra, ha
nem igazságosságra akarja követe
léseit alapozni. Azt a politikát, 
amely arra vár, hogy mindent Né
metország fizessen, demagógiának 
nevezi. A köztársaságiak ezzel 
szemben nem a lemondást hirdetik, 
hanem a lehetőségek megvalósítá
sát. A szükséges sietséggel kívá
nunk mindent újjáépíteni, német 
munkások és német nyersanyagok 
és ké^zltméuyck felhas?náUnáyaL
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Az országos Iparegyesület 
80 éves jubileuma

Matlekovits Sándor ünneplése az 
IparegyesOIetben — Leleplezték 
dUzgyülég keretében Matlekovits 

olajmellképét
h- rA Hétfői Napló tudósítójától. -

Az Országos Iparegyesület vasárnap 
délelőtt 11 órakor ünnepelte meg dísz
közgyűlés kerotében az újvárosháza 
dísztermében 80 éves fennállásának ju
bileumát 6 ez alkalommal elnökének a 
magyar közgazdasági élet nesztorának 
Matlekovics Sándor v. b. L t.-nak 80 
éves születésnapját.

A diszgyülésen, amely impozáns ke
retek között folyt le, megjelentek gróf 
Apponyi Albert, báró Szterényi József, 
báró Kohner Adolf, Almássy László, a 
nemzetgyűlés alelnöke, báró TVimmers- 
berg Frigyes kereskedelmi államtitkár, 
Rejtő Sándor, a Műegyetem prorektora, a 
fővárosi és vidéki ipari és kereskedelmi 
testületek vezetői és számos kitűnősége.

A díszközgyűlést Matlekovits Sándor 
elnök nyitotta meg, rövid visszapillan
tást vetve az egyesület 80 éves műkö
désére. Majd Soltész Adolf ügyvezető el
nök felolvasta József királyi herceg 
Sürgönyét

Nagy ügyelem mellett kezdte meg fel
olvasását Matlekovits Sándor s vissza
pillantást vetett az Országos Iparegye- 
BÜlot 8 évtizedes működésére, kiemelve 
as egyesületnek azon sikereit, amiket 80 
év alatt hosszú és kemény harcok után 
kivivőit A hallgatóság lelkesen ünne
pelte az előadó elnököt

Ezután Szterényi ózsef báró emelke
dett szólásra:

— Különös szép ünnepet ülünk ma 
—« úgymond — amikor az Országos 
Ipar egyesületnek és Matlekovits Sán
dornak 80 éves születésnapját egyszerre 
ünnepeljffk. Ennek az egyesületnek el
nöki székében ültek egykor gróf 
Batthyány Lajos, gróf Szécheny István, 
Kossuth Lajos, báró Eötvös ózsef, Ba
ross Gábor, Wekerle Sándor és még ma 
is itt ül mindezeknek egykori munka
társa, a mai kor nesztora, Matlekovics 
Sándor, ö annak a liberális kornak a 
szülötte, amely a munka jegyében in
dult és dolgozott s amelyé kell, hogy 
legyen a jövő. Amit az előadók esz
méikkel elhintettek, s azok megvalósul
tak, annak megteremtője Matlekovits 
Sándor volt, aki alkotó munkásságával 
tiszta liberálizmusával nagy^yá tudta. 
tenni a magyar ipart és*  a magyar ke-’ 
reskedelmet Az alkotó kor emlékének 
díszeként álljon itt e kép és hulljon le 
róla a lepel. Szterényi József báró végső 
szavai közben a képről lehullott a lepel 
és hatalmas éljen harsant fel s a kö
zönség percekig felállva ünnepelte Mat- 
lékovits Sándort

Szterényi József báró után Soltész 
Adolf, az egyesület ügyvezető-igazga
tója adta át az egyesület ünnepelt el
nökének a háború óta az Országos Ipar
egyesület által először adományozott 
aranyérmet, amelyet Matlekovits Sán
dor könnyezve vett át.

Az üdvözlések ntán Apponyi Albert 
gróf köszöntötte az ünnepeltet kiemelte, 
hogy mint azt Matlekovits egész élete 
és munkássága is bizonyltja, a tiszta 
szociális érzéssel telített liberálizmusé a 
jövő. Az ifjú generációnak ebből kell 
merítenie a tudást előretörésében. A ke- 
reskedolemnek és iparnak fejlesztése en
nek jegyében kell, hogy tovább halad
jon, amely nélkül sem egy kis ország, 
sem egy nagy állam nem állhat fenn. 
Apponyit beszéde után a közönség fel
állva percekig ünnepelte.

A díszközgyűlés keretében beszélt még 
Almássy László a nemzetgyűlés alel
nöke, báró Wimmersberg Frigyes keres- 
kedelmügyi államtitkár. Rejtő Sándor, 
a Műegyetem rektora, Miklós Ödön az 
OMGE nevében, Purébl Károly dr. ta
nácsnok a főváros, Bittner János a Ke
reskedelmi és Iparkamara, Fenyő Miksa 
a GYOSZ, Balkányi Kálmán az OMKE, 
báró Kohner Adolf a Pester Lloyd ne
vében és még számosán.

A díszközgyűlés az üdvözlések után 
ünnepélyes formák között nyújtotta át 
az egyesület két tagjának Láng Lajos 
gépgyárosnak és Kiss József miiaszta- 
lóinak az egyesület aranyérmét és dísz
oklevelét Ugyancsak díszoklevelet adott 
át a közgyűlés az egyesület 40 tagjának, 
40 éves tagságuk jubileuma alkalmából. 
Ugyanez alkalomból az elnök bejelen
tette, hogy Láng Lajos gyáros az egye
sület céljaira 200.000 koronás adományt 
juttatott el az elnökséghez.

A mindvégig lelkes és ünnepélyes 
hangulatban lefolyt közgyűlés Matle- 
kovlfa Sándor zárószavalval délután fál- 
Mmb ódakor 4pt ségau

„Az erdélyiek gyűlölik uj uralkodójukat"
Angol lapvélemény a gyulafehérvári koráné zésről — 
Az erdélyiek érzik fölényüket a régi románokkal szem
ben — Dualisztikus monarchiát tanácsöl a Morningpost 

Erdély és Románia közt
London, október 15.

A Morningpost azt írja, hogy bi
zonyos elemek le akarják rontani a 
román király koronázási ünnepé
lyének sikerét. Erdély a legfonto
sabb Románia uj tartományai kö
zött és igy kétszeres jelentősége 
van annak, hogy az uj uralkodókat 
ott nem fogadják egyhangú lelke
sedéssel. Az erdélyi románok a ma
gyar uralom idején teljesen nyu
gati gondolkozásmódra és művelt
ségre tettek szert, amivel ellentét- 

1 ben áll az az állapot, amelyben a 
| régi román királyság áll. Ez a kü
lönbség minden külföldi utazónak 

' is feltűnik. Az erdélyiek érzik fölé
nyüket a régi románokkal szemben
és gyűlölik az uralkodójukat Ezen
kívül politikai ellenségeskedés is 
áll fenn a a liberális közigazgatás 
és az erdélyi nemzeti párt között. 
A románok nagy felelősséget vál-

laltak magukra azáltal, hogy a mű
veltségben magasan felettük álló 
tartomány közigazgatását magukra 
vették. A helyes megoldás az volna, 
hogy legyen egy dualisztikus mon
archia, melynek két felében külön- 
külön adminisztráció volna érvény
ben.

Gyulafehérvárott egyébként, az erdélyi 
fejedelmek ősi székvárosában, vasárnap 
tartották meg a sokszor elhalasztott ko
ronázó ünnepet. Az előro közreadott 
programm szerint a román királyi csa
lád délelőtt egynegyed tízkor érkezik meg 
és közvetlen utána az uj székesegyházban 
megkoronázzák a királyi párt a Páriá
ban rendelt két kiló súlyú aranykoroná
val. Az ünnepség részleteiről nincs mó
dunkban tudósítást közölni, mert a ro- 
mány kormány úgy intézkedett, hogy a
külföldi sajtót csak Bukarestben felül
vizsgált táviratok utján fogják értesíteni 
a koronázás lefolyásáról.

JtaüovszÁF és Zlndrássy 
közt teljés az egyetértés

Megmozdul a paígáfipépí ? — X helilgy- 
miittszíep titkos penáeletének hullámat

- A Hétfőt Napló tudósítójától. —

A baloldali pártszövetség létre
jöttekor Rakovszky István, aki Lin- 
gauer Albinnal együtt képviseli 
egyelőre a keresztény pártot, gróf 
Andrássy Gyulával csak levél utján 
érintkezett. Már akkor világos volt, 
hogy gróf Andrássy Gyula nem lép 
be a Szövetségbe, Rakovszky István 
mégis fontosnak tartotta, hogy a 
pártvezérrel személyesen is érintke
zésbe lépjen. így, történt^ hogy ami- 
korra .Szövetség progíáinniadó dek
larációja megjelent a lapokban, Ra- 
kowzky Xstyán, pejii, vqftr ^udftpés- 
ten, hanem gróf Andrássy Gyulá
hoz utazott. Az eredeti terv az volt, 
hogy Rakovszky csak a hét közepén 
érkezik Budapestre, a Hétfői Hírlap 
értesülése szerint azonban

a kiváló politikus már vasárnap 
este megérkezett Budapestre, 
miután gróf Andrássy Gyulá
val való tárgyalásait befejezte.
Amíg a blokkban be nem számol 

Rakovszky utján az eredményeiről, 
természetszerűen nem is kerülhet 
abbój semmi nyilvánosságra. Érte
sülésünk szerint azonban

gróf Andrássy és Rakovszky 
között a legteljesebb egyetértés 

volt konstatálható.
Nem jelenti ez sem azt, hogy gróf 

Andrássy belépne a blokkba, de nem 
jelenti természetesen azt sem, amit 
a vasárnapi legitimista újság ir, 
hogy Rakovszkynak ki kell lépnie 
az Andrássy pártból. Sőt ellenkező
lege legvalószínűbbnek tartják poli
tikai körökben, hogy

Andrássy nem Friedrichékkel és 
Hallerékkel, hanem Rakovszky- 

ékkal érez.
Erre vall az is, hogy politikai kö

rökben a Rakovszkyhoz való csatla
kozók közé számítják gróf Sigray 
Antalt és Huszár Elemért is, akik
nek Andrássyhöz való vonatkozásai 
nyilvánvalók. De Rakovszkyt fogja 
követni Grieger, Miklós és még né
hány más Andrássy-párti kép
viselő is.

A politikai élet másik eseménye, 
hogy a nemzoti polgári párt, Hein- 
rich Ferenc pártja, bár nagyon hal
kan, de ismét hallatt magáról. Ra
kovszky Iván belügyminiszternek a 
zsidók kiutasításáról szóló ismert 
titkos rendelete hozta mozgásba 
őket, bár ennek a megmozdulásnak 
MaHezLaéknn énnanaéizízal nam iai-

lajdonitanak jelentőséget A Hein-

adott kifejezést, hogy mindig a 
kultúra és haladás jegyében dolgoz
tak.

Ezután Fehér} Arthur színmű
vész szavalta el nagy hatással Gi/q. 
gyóvszky Emil ez alkalomra irt ün
nepi költeményét

Az üdvözlő beszédek során Rl 

fajka Lajos, Farkas István nemzet- 
"viilésl 'képviselők. Péter Jenő, 
Simon János és Szabó Mihály mon
dottak hatásos beszédeket

A kompromittáló levelezőlap

rich-párt kedden este mindenesetre 
megtartja azt a rendkívüli pártérte
kezletet, amelyet ebben az ügyben 
összehívtak és amelyen Désy Géza 
fogja a párt álláspontját ismer
tetni.

Valószínűnek látszik azonban, 
hogy — mint rendesen — a párt 
ezúttal Is már előzetesen meg-

- nyugtató.kormánynyilatkozatot 
fog kapni, amelyet köszönettel

_• tudomásul vesznek 
és"ifÁpíféiídfe ' térhek a dolog fő-' 
lőtt. A Heinrich-pártot — mondják 
a szövetkezett ellenzéken — az uj el
lenzéki alakulás nyugtalanítja és 
hozza látszólagos mozgásba. Elő 
kellett hozakodniok a zsidókérdés
sel és eredményes választ kell kap- 
niok, részben a Gömbös—Ulain szö
vetség vádjának elhárítására, rész
ben pedig mert nem bírják ki, hogy 
Rakovszky István liberálisabb le
gyen, mint ők...

A nyotndászegyesüiet fönnállásának 
hatvanéves jubileuma

„Mindig a kultúra és haladás Jegyében 
dolgoztak"

- A Hétfői tudósítójától. -

A nyomdai munkások ma ünne
pelték a Vigadó dísztermében a Ma
gyarországi Könyvnyomdászok és 
Betűöntők Segélyzőegyesülete fönn
állásának hatvanéves jubileumát, 
amely alkalomra zsúfolásig megtelt 
a Vigadó nagy-terme. Megjelentek 
az összes munkásszervezetek kül
döttei, a Főnökegyesület sok tagja, 
számos iró és kiadó, valamint a még 
életben levő két alapitó tag is.

Déleíeőtt féltizenegykor vette kez
detét az ünnepély és a Budapesti 
Könyvnyomdászok Dalköre Döts- 
Kuzmann: Gu,tenberg-emlék dalát 
adta elő megnyitóul.

Ezután Rothenstein Mór, nemzet
gyűlési képviselő, az egyesület el
nöke, tartotta meg ünnepi beszédét. 
Vázolta az egyesület történetét; 
hogy mikép lett az egykori Pest- 
Budai Vándor- és Segélyegylétből 
a mai hatalmas és egységes orszá
gos egyesület Rámutatott arra a 
hatalmas szociális és kulturális 
munkára, amelyet az egyesület az 
elmúlt hatvan esztendő alatt vég- 

Annak a jaotfgjrőflődérónak

Furcsa polgári perben kellett 
múlt héten a Táblának másodfok
ban foglalkoznia.

Az érdekes ügy előzményei a kö
vetkezők: Püspök Erzsébet még 1918 
évben jegyben járt egy hozzáillő 
lakatosseégdel. Egy ízben levelező
lapokat vásároltak egy trafikban 
és a képek között legnagyobb meg
lepetésükre ott volt a lány arcképe 
isA vőlegény emiatt felbontotta az 
eljegyzést, mire a lány ügyvédhez 
fordult.

Az ügyvédnek nem volt nehéz ki
nyomoznia a tetteseket. Megállapí
tást nyert, hogy a Párisi Nagy Áru
ház tulajdonosa. Goldberger, S. G. 
megbízást adott Amster fényképész
nek, hogy kozzon neki néhány szép 
leány fényképet., amelyeket érde
mes látképes lapok részére sokszo
rosítani. Amster eljárt több szabó
műhelyben, ahol szép leányokat sej
tett és díjmentesen lefényképezte 
őket. A képeket azután Goldberger 
sokszorosittatta és forgalomba 

hozta.
A per a Goldberger-cég ellen, 

mint közvetlen terjesztő ellen meg
indult, még pedig szerzői jog bitor
lásáért és kártérítésért, mert minta 
felperes keresetében kiemelte, arc
képének terjesztése miatt családala- 
pitási lehetősége csökkent.

A bíróság szakértői véleményt 
kért a Szerzőjogi Bizottságtól, 
amelynek véleménye alapján a bi- 
fósáf' elítélte Göldbergert szerzői 
jog bitorlásáéit 400 K pénzbírságra, 
20.000 korbtía kártérítésre és 5000 k.Q- 
YöHa'perköltségre. Az Ítélet ellen 
természetesen fellebbezett a oég 
jogi képviselője. A Tábla most má
sodfokban. tárgyalta ezt az ügyet és 
indokainál fogva helybenhagyta as 
első ítéletet.

Nem érdektelen azonban az a kö
rülmény, hogy még az elsőfokú Íté
let előtt a tények megcáfolták Püs
pök Erzsébet aggályát a „csökkent 
családalapiitási eshetőség'*  és a szer
zőjogi bizottság véleményét & 
„csökkent férjhezmenési eshetőség* 4 
tekintetében, mert a felperes férj
hez ment és azóta már két gyermek 
anyja.

Fényes vacsorái 
Kitűnő italoK

OSTENDE 
café restaurantban 
VARJAS ÉNEKEL 

Elsőrangú 
cigányzene 
GROSZ ÖDÖN 

tulajdonos

PALACK
Minden este

a megnyitó műsor
Föllépnek:

Béhcffy László
UjvSry Ferenc Herczegb 

H. Heldelberg Albert
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PESTI SÉTflK
Egyveleg

Búcsú
Te már alapítottál családot, nyá

jas olvasó? Én még nem, de sze
retnék. Szeretnék és erre több okom 
is van, amelyek közül azonban a 
nyilvánosság előtt nem igen illik 
mást felemlíteni, mint hogy honpol
gári kötelességnek érzem a házassá
got most, amikor minden felelős 
tényező többtermelést prédikál. De 
nem lehet, mert egy főzőkanál 
negyven korona. Egy egyszerű, 
minden cikornyától ment, főzésre 
és nem házi szimbólumnak haszná
landó főzőkanál. Ezt a búcsún lát
tam ma, a terézvárosi búcsún*  ame
lyet a. Gyár- és Nagymező-Utcában 
szokták megtartani sátorponyvák 
alatt, obiigát hullámzó tömeggel, ó, 
milyen szomorít bucsü volt' Milyen 
kevés sátor, milyen kis tömeg és 
milyen kis hullámzás. A régi bü- 
'csuk kakofon orkeszterének hang
szerei közül már csak a papiros
trombitát árulják, eltűnt a kereplő, 
él a dob, nem kapni rézsipot, mert 
igen drága és úgy sem venné senki 
és az ötágú fütyülő sem került 
elő. Nem jöttek el a búcsúra a gum- 
mimalacok, amelyeket fel lehetett 
fújni és a belőlük kitódüló levegő 
azután élesen sivitó hangot adott, 
nem jöttek el mások sem, főleg a 
régi jókedv és igy nagyon, nagyon 
szomorú búcsú volt.

Hulló falevél
De egy másik zenekar mozog a bü- 

bsüban. Igazi, hamisítatlan, füstös- 
képü cigánybanda. A prímás fiatal, 
suhancformáju legényke, sovány 
arccal, élénk szemmel, fejében he
gyes, zöld kis nemez-süveg, a má- 
sodhegedüs komoly, szürkülő baju- segédlelkész,. 1. ..  * _  IT. — t, - 11 n mrm i cnt *78Zü cigány, a brácsás májbajos le
het, mert sötét arca valami lap
pangó betegségtől fakózöldbe ját
szik, a nagybőgős elkeseredett, vi
lágtól elszakadt. remény evesztett 
vén pofa. Be-bcállnak‘az! udvarokba 
és nem törődve az ilyesmit kategó- 
tikusart tiltó táblákkal, rázendíte
nek a maguk nótájára. És a nóta 
hallatára megáll az ember és vala
mi furcsa bizsergést érez. Régi idők 
szentimentális Schmachtfetzen-jét 
húzzák és az ember megáll és óva
tosan elkezd keresgélni emlékeinek 
poros lomtárában, mig rájön, hogy 
ez bizony a Hulló fallevél, sárgult 
falevél. Húzzák, húzzák és az udva
ron sorban kinyílnak az ablakok, 
lassan élt oszlik a. ma csúnya köde, 
visszaszólunk a Hulló falavél drága 
őszébe, nem is igaz minden. És csak
ugyan. mint akkor szokás volt, dí
jazást hullatnak alá cseléd! kezek a 
gangról az udvarra — milyen 
csoda: valamit, ami fehér papirosba 
van burkolva és az udvar kövén Ha
gyott koppan. Igen, ez az, régi idők, 
a többit csak álmodtuk...

De nem. A kis fehér csomag kbp- 
paná sótól eltűnik a mii-varázs, szét- 
foszlik a vágy hangulata és a pri- 
más rázendít: „A legszebb tánc a 
simmi.“ A komoly másodhegedűs, a 
májbajos brácsás, az elkeseredett 
nagybőgős utána cammognak...

Gesztenye
Megjelent ma. talán a bucsU tisz

teletére. A kis vaskályha ott mele
gíti tulajdonosát az utcasarkon és 
parazsa lassú inelcggél pattantja 
szét a barna gyümölcs höjját. Nem 
maróni, a legjobb akarattal sem le- 
hét annak nevezni, gesztenne bi- 
zony, apró szemű, nem édes, sokszor 
férges gesztenye, amelynek nincsen 
lágy, mámoritó, meleg, finom illata, 
de darabja egy koronába kerül. Nem 
is igen veszik. Legalább két tucat 
kellene belőle, hogy az ember meg
örvendeztesse vele az Ínyét és ak
kor még hol marad az, amit az em
ber a Kedvesnek szánt? ötven ko- 
róna kellene gesztenyére, néhány

Újabb béremelést követelnek a háziurak
Nagygyűlésen Hltakostak a pótlakásrendelet ellen

A Háztulajdonosok Országos Szövet
sége vasárnap tartotta ez évi rendes 
közgyűlését a régi Országház nagyter
mében. A közgyűlés dr. Lipták Pál 
nyug, államtitkárt és Szájbély Gyulát 
tiszteletbeli elnöknek, dr. Németh Bélát 
elnöknek, Alpár Ignácot, Csécsi Nagy 
Miklóst, dr. Gervay Pál nyug. min. tan. 
ár. Kmetty Károlyt ós dr. Nemeshegyi 
Bélát társelnöknek választotta meg.

A közgyűlésen rendkívül élC3 felszóla
lások hangzottak el a lakásrendelet, kü
lönösen a most kibocsájtott pótrendelet 
ellen és a legélesebben elitélték azt a tu- 
lajdonellenes és képtelen helyzetet, hogy 
a háztulajdonos még most sem képes 
saját házába beköltözni.

A közgyűlés megállapította, hogy a 
pótrendelet homlokegyenest ellentétben 
áll a miniszterelnök lakásügyi program
jával, a lakáshiány fokozására vezet, az

amelyben az igaz szerelem meg tűd i eredményes orvoslására. A gyűlés Hoff- 
huzódni, százezrekbe. Arról nem is•niann Pál ezredes javaslatára tiz tagú

■ I bizottságot választott, amely a 
NYUKOSZ vezetőségével karöltve végzi 
majd a szükséges munkát.

— Rálőttek a robogó vonatra. A 
Szeged feló haladó személyvonatot 
a Maros-hidnál puskalövései meg
állították. Valaki a vonatra lőtt s 
a lövés a fűtőt meg is sebesitette. 
A vonat azonnal megállott és uyo-'

alig megindult egészséges lakáscserét 
teljesen megakasztja és a lakúsbörze új
bóli felvirágoztatására vezet. A közgyűlés 
tiltakozott a lakásügyi rendelet vissza
fejlesztése ellen és követeli a minisz
terelnök programjának megvalósítását. 
Az egyéb tulajdon kategóriákkal való 
egyenlő elbánás alapján és határozati- 
lag kimondta, hogy

küldöttség ileg a miniszterelnökhöz 
fordul és kéri a pótrendelet vissza
vonását, a lakbérnek a korona rom
lásának és az általános drágulásnak 

megfelelően azonnali felemelését, 
e. lakásügynek, mint gazdasági ügynek 
a népjóléti minisztériumból a belügy
minisztériumba való áttételét és a la
kások szabadforgalmának sürgős elő
készítését

beszélve, hogy a tárgyaláson úgyis 
másnak Ítélik oda. Te már alapítot
tál családot, nyájas olvasó? Én, bár 
tisztában vagyok honpolgárt köte
lességeimmel, még nem és ennek 
többek között az egykoronás gesz
tenye is oka. De még mindég, 
naiv hittel és rendületlenü szeret
nék ...

HÍREK
— Búcsú a Terézvárosban. Va

sárnap, október 15-én ünnepelte a 
terézvárosi plébánia-templom védő
szentjének Szent Ter-ziának emlék
ünnepét hagyományos ünnepségek 
közt. Az ünnepséget reggel 6 óra
kor orgonás mise vezette be. Fél- 
kilenckor ifjúsági misét és prédiká
ciót mondott Komlóssy Miklós dr. 

‘ ' , %10-kor az ünnepi
nagymisét Zellinger Vilmos apát
plébános celebrálta fényes segédlet
tel, mely után- Hll-kor. Pápai. Fe
renc prépost-plébános ünnepi szent
beszédet mondott; Délután vecser- 

-nye,- majd Rózsa f üzér-ájtatossa g 
zárta be az ünnepséget, melyen a 
hivek igen nagy számban vettek 
részt. A hagyományos terézvárosi 
búcsú külsőségeiben is impozáns 
volt, a Liszt Ferenc-téren és a kör
nyékbeli utcákon hatalmas bucsü- 
sátrak voltak felállítva.

— A Petőfl-Társaság nagygyűlése. A 
Petőfi Társaság a százados Petőfi ünnep 
megnyitójául vasárnap jóléti ünnepé
lyes nagygyűlést tartott Pékár Gyula 
elnöklete alatt a Tudományos Akadémia 
dísztermében, amelyen nagyszámú elő
kelő közönség jelent meg. A műsor meg
nyitó száma a Talpra magyar volt, me 
lyet a Budai Dalárda énekelt el Egressy 
Béni egykorú dallamára. Pékár Gyula 
elnök tartotta meg ezután megnyitó be
szédét, amelyben a Petőfi ünnepségek 
programmját adta. Beszámolt a külföl
dön készülő Petőfi ünnepségekről. Né
metországban hat helyen ünnepük meg 
a halhatatlan költő születésének száza
dik évfordulóját. Páriában pedig a Sor
bonne Bonnefont francia publicista ren
dezésében nagy ünnepséget tart. Szávay 
Gyula főtitkár olvasta fel ezután proló
gusát a Petőfi színdarabhoz, majd Fe: 
renczy Zoltán tartott előadást „Petőfi 
szabadságeszméi" címen. Szatmári Ist
ván elszavalta „Petőfihez" cimü költe
ményét, Pusztay Sándor, a magyar kir. 
Operaház. tagja adott elő ezután Petőfi 
dalokat, Bakó László, a Nemzeti Színház 
tagja Petőfi verseket szavalt, végül Zá- 
borszki Ilona, az Operaház tagja énekelt 

' Petőfi dalokat.
— A rendelkezési állományú tisztek 

mozgalma. Vasárnap délelőtt 10 órakor 
érdekeik megvédésére gyűlést tartottak 
a rendelkezési állományba helyezett ka
tonatisztek a Váci-utcai tisztikaszinó 
kisgyüléatermében, Tallián Zsigmond 
nyugalmazott altábornagy, a NYUKOSZ 
alelnökének elnöklete alatt A gyűlés 
behatóan foglalkozott a rendelkezési ál
lományú tisztek szűkös anyagi helyzeté
vel és illetményeinek kiutalása körüli 
sérelmével- A gyűlés, Tallián Zsig- 
mondnak hosszabb előterjesztésére, 
majd Hoffmann Pál ezredes és Kelemen 
Géza százados hozzászólása után elha
tározta, hogy a NYUKOSZ körűi tömö-

a vonat azonnal megállóit es uyo-' n e • u' c- j .......mozást indítottak a tettes kézreke-[ " J"0?! M fore.nd“°JOT?1
ritésére. Hosszas kutatás után ki
derült, hogy György András hidőr 
tette a lövést a vonatra ki azzal 
védekezik, hogy egy arra szaladó 
veszett ebet akart lelőni. A hidőr 
ellen megindították az eljárást.

— A Magyar Tisztviselők Háziipari 
Szövetkezetének alakuló közgyűlése. A 
Magyaa'Tisztviselök Háziipari Szövetke
zete vasárnap délelőtt tíz órakor tar
totta alakuló közgyűlését Eszterházy-u. 
30. sz. alatti helyiségében. A közgyűlést 
Arató Gyula miniszteri tanácsos, a 
KANSZ ügyvezető-elnöke nyitotta meg. 
Utána Gebhard Domokos, a Gazdák Biz
tosító Szövetkezetének igazgatója vázol
ta a Háziipari Szövetkezet, mibenlétét, 
majd a választásokat ejtették meg.

, Meduna Ferencné ügye a Ku- 
ria előtt. Az Árvizsgáló Biaottság 
mellett működő repülő uzsrabiró- 
sági büntetőtanács - első -'nagyobb 
ítélete Meduna Ferencné ügyében 
volt, aki másfél évi börtönbünte
tés zsirdrágitás címén. Ez volt az 
első ítélet, amely feltűnő mozgal
mat keltett az ipari és kereskedelmi 
körökben és állásfoglalásra bírta a 
Kereskedelmi és Iparkamarát is. A 
semmiségi panaszok folytán az ügy 
kúriai tárgyalása e hó 17-én, ked
den délelőtt lesz Vargha Ferenc ta
nácselnök vezetésével. Ennek az ár- 
drágitási ügynek a legmagasabb 
magyar bíróság előtt való tárgyalá
sát és annak eredményét különö
sen sertéskereskedelmi és ipari kö
rökben szokatlan érdeklődés előzte 
meg. Értesülésünk szerint úgy a 
szakmabeliek, mint a kereskedelmi 
testületek vezetői személyesen meg
jelennek mint hallgatók a kúriai 
tárgyaláson.

— A pozsonyi borbélymühelyekben ti
los a dohányzás. A pozsonyi rendőr
igazgatóság rondeletet adott ki, amely 
szerint a dohányzás az összes borbély
mühelyekben szigorúan tilos. A tilalmat 
feltűnő helyen ki kell függeszteni.

— Bezárják a magyar középisko
lákat Jugoszláviában. Szabadkáról 
jelentik a Magyar. Kurírnak: A 
szerb közoktatásügyi kormány 
Délvidéken teljesen meg akarja ölni 
a magyar kultúrát A folyó tanév 
elejével valamennyi kereskedelmi 
iskola magyar osztályait megszün
tették. A magyar gimnáziumok kö
zül pedig csak a zentait hagyták 
meg. így most csak két nemzetiségi 
iskola van Bácskában a zentai ma
gyar, és a zombori német gim
názium.

— öngyilkosság, özv. Schiffor Gyuláné 
36 éves gyári munkásnő Újpesten Deák
utca 77. szám alatti lakásán lugkőoldat- 
tal megmérgezto magát. A mentők a gróf 
Károlyi-kórházba szállították.

— Verekedés. Újpesten a Korona-étte
remben Burger Henrik 32 éves főpincért 
Ösazeszólalkozáaból kifolyólag boros
üveggel fejbevágték. Ai újpesti mentők a

KtoJtoHÉciiáBb. MÜlttottáK

a

SZÍNHÁZAKRÓL, 
SZÍNÉSZEKRŐL

Riaba panaszkodnak a direktorok, 
hogy múl óban van a színházi kon
junktúra, a tegnapi vasárnap bebi
zonyította, hogy a közönség éppen 
u?y tódul a színházba, mint azelőtt 
sőt, délelőtt éppen olyan szívesem 
rakja le obulusait Tália pénztárá
nál, mint délután, vagy este.

A Vígszínház első délelőtti be
mutatóján 

éppen olyan díszes közönség töltötte 
meg zsúfolásig a nézőteret, mint a 
legmelegebb esti premiereken és egy 
szálig elkelt,minden jegy Tábori 
Kornél kollégánknak vidám mati
néján, a Renaisaance-ban is. A Víg
színház premierje egyébként a leg
teljesebb siker jegyében folyt le és 
minthogy a Cserebere még mindig 
telt házakat vonz, Jób és Koboz di
rektoroknak jó időre nincs gondjuk 
darab- előkészítéssel.

Ezen a héten az is kiderült, hogy 
ki a legszerényebb színpadi szerző.

Dalnoky Viktorról,

szó, aki Magyarország legsokolda
lúbb tehetsége és sokoldalúságát 
most azzal tetézte, hogy operett-lib
rettót irt. A zenét Vincze Zsigmond 
komponálja „A trónörökös"-höz, a 
darab benyújtása körül azonban ba
jok vannak. Dalnoky, a komponista 
a Városiban szeretné elő adatni, vi
szont Dalnoky a főrendező nagyon 
szigorú ember és folyton halogatja 
a librettó elolvasását. Mindenki, aki 
eddig látta, pompásnak találta az 
operettet, de Dalnoky, a főrendező 
attól tart, hogy sokan rovására fog
ják írni, ha előadatja Dalnokynak, 
a komponistának darabját. Hir sze
rint dr. Dalnoky Viktor, fogorvos 
AP^ssy-ut^rendelője. gyakran he
ves viták színhelye és az összezör
dült komponistát, és főrendezőt az 
orvosnak kell egymással kibékí
tenie. . "

A Renaissance Színházat, egy kis 
malőr érte. Osváth Eta. ugyanis, 
akinek a színháznyitó Mandarin-bon. 
Gregoryné 
játszania,

elutazott

szerepét kellett volna

Párisba és elfelejtett 
hazajönni.

A szer.epet most Dolinay Hóna 
vette át, aki már javában próbál la. 
A férfitagok közül Z. Molnán után 
most Bánhidy válik meg a színház
tól. A Renaissance egyébként most 
már megváltoztathatatlanul 28-án 
nyit, ha nem: tévedtünk. Amennyi
ben tévedtünk: a nyitás november 
3-ára tolódik et

És megint egy újabb szinháznyi" 
tásról beszélnek. Bárdos Arthür, 
személye, mióta a Belvárosival való 
szakítása nyilvánosságra került, 
állandó kombinációk és tervek kö
zéppontja. Berlint emlegették előbb, 
most pedig azt rebesgetik, hogy,

a Kamara-mozgóból csinál szín
házat,

még pedig igazi, finom .diszkrét, 
előkelő és irodalmi kamara színhá
zat, ahol végre a maguk egészében 
és minden koncesszió nélkül megva
lósíthatja azokat a terveit, amelyek
kel, esztendőkkel ezelőtt a színház
igazgatói pályán elindult

• A Vig&zinház e hete is a Cserebere 
jegyében fog lefolyni. Két este, a keddi 
és szombati jut a színház legújabb mű
vészi produkciójának, a Három nővér
nek, Csehov Antal világhírű színmüvé
nek. A szombati előadás kivételesen 
órakor kezdődik. Vasárnap délután a 
Három a kislány kerül színre.

• „Offenbach" 2tt-adszor Faragó—Ná
dor rendkívüli sikcrcii operettje csü
törtökön érkeeik el a 200-ik előadás ritr 
k» nüxtawKUw. a KJríöMatahtotaa. S,
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(daljátékban, amely eddig is. azontúl is 
minden este műsoron van, a jublláris ©e- 
[tón is Bátkal*  Dömötör Ilona, a magyar 
királyi Operaház tagjai mint vendég, 
Honthy Hanna. Fábián Frloí, Latabár, 
ilhász, Baskó és Sárossy játsszák a fő
terepeket Most és jövő vaeaárnap dél- 
után a „Három a táno" kerül színre 8 

[órakor mérsékelt helyárakkal.
j • A Magyar Színház jövő hete. A Ma
gyar pT<nbárban hétfőn, szerdán és pén
teken a táblás házakat vonzó „Tüzek" 
cimü nagysikerű drámát, kedden és csü
törtökön Dávis és Lipschütz rendkívül 
mulatságos vígjátékét, a „Gretohent*',  
szombaton Szomory mélységes drámai 
költeményét, “II. Lajos királyt" adják. 
.Vasárnap Tímár J. Mihály gyönyörű le
gendáját "A púpos Boldizsárt" játsszák. 
Most ós jövő vasárnap délután a “Szín
ház" megy mérsékelt helyárak mellett

• A „Kékszakáll nyolcadik felesége", 
melynek főpróbája és bemutatója viha
ros kacagás és taps között folyt le, domi
nálja a Belvárosi Szinház jövő heti mű
sorát A kitűnő vígjáték hétfőn, szerdán, 
csütörtökön, szombaton és vasárnap este 
kerül «?inra a bemutató kitűnő szerep
osztásában. Kedden, valamint jövő va
sárnap délután 3 órakor mérsékelt hely
árakkal a „Vig halál" és a „Mosolygó 
asszony", most vasárnap délután „A buta 
ember" van műsoron ugyancsak mérsé
kelt helyárak mellett.

• Változatos műsor várja a Városi 
Bzinház közönségét a következő héten 
Is. Kedden a Trubadúr, szerdán a Faust, 
lAquila-Adler Adelina és Kálmán Oszkár 
vendégfelléptévc-l, csütörtökön a nép
szerű Bajazzók és Parasztbecsület, pénte
ken az Álarcosbál, vasárnap délután a 
'Hamburgi menyasszony, esto Carmen, 
következő hétfőn pedig a Pillangó kis
asszony van műsorom

‘ • A faraő hitvese — prolongálva — az 
Urániában.

1 • Operett bemutató a Városi Színház- 
Ibaa. A Városi Szinház első idei bemu
tatója Bús Fekete László és Jeszenszky 
Gyula háromfelvonást® regényes operett
je, a Raguza hercege. Az operett főszere
peit Petrdss Sári, a kiváló vendégprima
donna, Tisza Karola, Sziklai József s két 
vendég: Boross Géza, a népszerű komi
kus és Szentmihúlyi Tibor, az Operaház 
ifjú hőstenorja, örley Flóra, Hortl Sán
dor, Sík Rezső, Gábor Ernő, Pázmán 
Ferenc és Torna y- Géza játsszák. Az elő
adást- Sziklay 3 tatot rendéül és Fridi 
Frigyes tanítja bo.

• Faraő hiveso ~ prolongálva — az 
Urániában — azt a nagy sikert aratta, 
melyet 'méltán vártak tője. A világ leg
nagyobb filmjeként emlegetik ezt a pá
ratlanul áljó alkotást Nagy művészek 
mesteri játéka, a rendezés grandiózus 
eszközei, a mérhetetlen költség, amelyet 
előállítására fordítottak: mindez hozzá
járult ahhoz, hogy nagyot alkossanak. 
Az Uránia 5, ’/*7,  ’/s9 és 10.10 órakor mu
tatja be a filmet.

• Faraő hitvese — prolongálva — az 
Urániában.

• A Kamarában ma és ogész héten ai 
nagysikerű „Foketo lovas" Beregi Ősz- I 
kárral, az „Apák bűne" Olaf Föns-el és 
nFridolln a Bárban." fél 6, fél 8, és 5Í10 . 
Órakor.

• Fáraó hitvese — ftroloagálva — az 
Urániában.

• Mozgókép Otthon „A földönfutók" 
(azárpüzöttek). A Svenaka-filmgyár meg
kapó orosz regénye a rémuralom napjai
ból, valamint amerikai kiváló uj bur- 
lcszk szenzációi: „A hős" ée „A Charly" 
képezik a nagyszabású műsort. (5, 7, 9.)

• A faraő hitvese — prolongálva — az 
Uránlábam

és eleronsábbá teszt, 
gummlsarok a cipőt tartássá

K5%SCUKOR
Importált, kapható

Gmizer Sflnaor^inig«
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Letartóztatott tőzsdebizományos
Csalt és dollárt hamisított

- A Hétfői Napló tudósitójától. - »

Á rendőrség egy évvel ezelőtt 
nagyarányú dollárhamisitásnak 
jött a nyomára és a nyomozás meg
állapítása szerint egy szervezett ha
misító társaság követte el a hami
sításokat. A társaság egy része 
Bécsben ütötte fel a tanyáját, a töb
biek pedig Budapesten hozták for
galomba a hamis dollárokat.

Amikor a bűnszövetkezetet lelep
lezték, a főkapitányságra került 
Werber Vilmos tőzsdebizományos 
is, aki hamis húsz dolláros bankje
gyeket hozott forgalomba. Werber 
mielőtt a rendőrségre került volna, 
felei közül többeket megkárosított 
és azok csak azért nem tettek akkor 
ellene följelentést, mert külömböző 
kifogásokkal huzta-halasztotta az 
elszámolásokat.

VASÁRNAPI SPORT
Football

J. csxtekíyu baínokcig 
MTK—UTE (0:0) 0:0.

Huszonötezer főnyi közönséggel folyt le 
két bajnokaspiránsnak őszi találkozása. 
A kék-fehérek Orth-al megerősítve álltak 
fel é-s kezdéskor mindjárt magukhoz ra
gadták u játék irányítását Egyik táma
dás a másiket követi, melyek befejezése
képpen Orth és Braun kapu fölé és mellé 
lövik a labdát. Utána az UTE jön 
frontba, do csatáraik hasonlóképpen ki
használatlan al hagyják a kínálkozó hely
zeteket. Az olső félidő, akárcsak a má
sodik, eredménytelenül végződött, ami 
részint a szokatlanul nehéz, mély talaj
nak, részint pedig a játékosok idegessé
gének tudható be. A II. főidő ismét az 
MTK támadásával nyílik s közönségnek 
alkalma nyílik egy Orth—Braun kontra 
Vogl' tevétek harcban gyönyörködni, 
melyben Vogl II. túl erélyes „fellépésé
vel" ragadtatta el az újpesti hívőket. 
Ennek a félidőnek veszélyes momentuma 
az UTE részére megítélt szabadrúgás, 
meliyet Vogl II. rúg eL A félidő vége 
felé mindkét legénység teljesen kime
rült s a játék ellanyhult.

FTC—MAC (3:0) 3:0.
Egy pillanatig 6em voltak veszélyesek 

a kék-sárgák az FTC-re nézve, akik külö
nösebb megerőltetés nélkül érték el goal
jaikat. Kezdetben hullámzó játék, majd 
az FTC lábra kapva a 15. p.-ben Kővágó 
révén goalt ér el. A 35. p.-ben Pataky 
helyezett, szép goalt lő, melyet egy perc
cel később Kővágó egy harmadikkal told 
meg. S ezzel ki is fogyott az ambíció a 
zöld-fehérek csapatából, akiknek goal- 
igyekvéseit a tömörült MAC-vődelem el- 
nzápton utasította vissza.

Zugló—BTC (0:0) hO.
Zugló megérdemelten győzött: jobb 

volt a BTC-nél s a játék irányítását egy 
pillanatra sem engedte át ellenfelének. 
Egyik kedvező goalhelyzet a másikat 
követi, kihasználni azonban nem tudják 
őket. A H. félidőben Zugló erősiti a tem
pót e m&g van az eredmény: a 9. p.-ben 
Sefcsik helyezett gealt lő. További Zugló- 
fölény következik, de akcióikat sikeresen 
befejezni nem tudják. A BTC helyenkint 
lerohanásokkal kísérletezik minden pozi
tív eredmény nélkilL

Törekvés—Vasasok (1:0) 1:L
Törekvés-támadással kezdődik a játék 

e Hirzer az első percekben kiszökik a 
labda azonban a kapu mellé jut Utána 
a Vasasok jönnek frontba, de a belső 
csatárok elügyetlenkodik a legjobb hely
zeteket A Törekvés lerohanásai veszélye
sek s egy alkalommal Hirzerne.k sikerült 
is kiszöknie, a Vasas-védelmet kicselezve 
védhetetlen goalt lő. A második félidőben 
a Vasasok teljesen kapujához szögezi a 
vasutas csapatot de Lantos kapus nagy 
szerencsével dolgozik. A 12. p.-ben Szent- 
miklóssy szépen helyezett goallal ki
egyenlít. A Vasasok tüzes támadásba 
fognak a győz fos goalért e állandóan a 
16-oe vonalon tanyáznak, qö a Törekvés 
elszántan védekezik. A 12. p.-ben Kelj-.

A károsultak’ közötf völt Neu
mann Zsigmond kereskedő, aki a 
tőzsdebizományosnak egy évvel ez
előtt harmincnyolcezer koronát 
adott át, hogy azon tízezer cseh ko
ronát vásároljon a részére. Werber 
a pénzzel a saját számlájára mani
pulált és a szokolokat nem vette 
meg. Közben a rendőrség a dollár
hamisítások miatt letartóztatta és 
hét hónapot töltött vizsgálati fog
ságban.

Ezalatt az idő alatt a károsulta
kat azzal hitegette, hogy mihelyt 
kiszabadul, az ügyeket rendezni 
fogja. Werber később ki is szaba
dult a fogságból, kötelezettségének 
azonban nem tett eleget Erre föl
jelentették a rendőrségen, ahol ki
hallgatása után letartóztatták. 

heim kiszökik s 5 m.-ről — a kapusba 
lövi a labdát A 40. p.-ben Katzer az űré. 
sen hagyott kapu mellé lő.

JJ. osxtaiyu bajnokság 
UTSE NSC 2:L

Pécs. Bpest II. oszt válogatott—Dél- 
nyugátmagyarország 2:L A bpestiek szép 
játék után biztosan győznek Eázsó 
golaljaival.

F ootballbirdk és zsokék között igen ér
dekesnek Ígérkező labdarugómérkőzés 
lesz ma d. u. 3 órakor a Hungária-úti 
pályán.

Lóverseny
Megverték a favorltokat a Szent László

ié a Lovaregyletl-dijakbau.
Szombaton és vasárnap bonyolította le 

a Lovaregylet ta év utolsó klasszikus 
versenyeit, amelyek stílszerűen*  az egész 
esztendő alatt uralkodott irányzathoz, a 
fogadott lovak tökéletes csődjét eredmé
nyezték. Szombaton Fáy Béla bácsi és 
Handful futottak helyezetlenül a Szent 
László-dijban, vasárnap pedig az outsi
der Dáridó verte meg a Lovaregyleti dij 
három fávoritját De nemcsak a fő ese
ményekben mondott csődöt a papirszáml- 
tás, a két nap egyéb futamaiban is meg
verték a kedvenceket, azonban egyál
talán nem lehetett csodálkozni azon, hogy 
az agyonhajszolt párák a szezon végén 

| már összo-visaza szaladgálnak. Amíg 
i nem éri el a lóállomány a béke-évek 

standardját, addig számolni kell azzal, 
hogy a naponként startoló állatok nem 
futnak egyenletes formákat

I. futam. L Bien Venu (254) Szabó L. 
H., 2. Embona (14) Gutái, 3. Pretty 
Mary (6) Pap L Futottak még: Sláger 
és Parádés. Tót 50:65, 70, 225.

II. futam. 1. Fácán (254) Sohejbal, 
2. Redivivius (8) Szokolai I., 8. Kesz
kenő (8) Hofbauer. Futottak még: 
Amok, Susták, Kéneső, Adi, Hetsoherl, 
Drink, Bein tintán, Paulette, Kereső és 
Ar tenne. Tót 50:155, 70, 85, 125.

HL futam. 1. Dáridó (5) Szabó Gy. 
2. Balbinus (1K) Nagy G. 8. Mamlasz 
(4) Schejbal. Futottak még: Lavendel 
II., Korom és Szeged. Tót. 50:460, 180, 
90.

IV. futam. 1 Persze barna (8) Schej
bal, 2. Tündöklő (6) Biernáozky, 3. Fo- 
nóka (6) Szokolai I. Futottak még: 
Josma, Whlteboy és Mayfalr, Tót. 
50:250, 125, 225.

V. futam. L Uránia (6) Szabó L. H, 
2. Gondos II. (6) Biernáczky, 8. Starost 
(8) Biciste. Futott még: Akáczfa, Állam
titkár, Másli, Nezslder, Permission, Pan
nikám, Ara IL, Birtokos és Eacker. 
50:400, 120, 145, 130.

VI. futam. L Vőr őskatona (4) Bier
náczky, 2. Molnár (8) Schejbal, 8. Bri
gitta (8) Tóth B. Futottak még: VI- 
pidla, Fox Trott II., Auréllá, Viselius 
és Szerelem. Tót 50:270, 90, 90, 155.

Ügetőveraenyek.
Ismét a Nemzetközi verseny domináló 

száma a ma délutáni ügetőversenyeknek, 
amelyben a nagy formában levő Pazar, 
bár 80 méter tórelőuyt ad legjobb üge- 
tőnknak .TFapiMttsk könnyen megdönt

heti annak biztosnak látszó győzelmét 
Meernixe és Peczkás még az erélyes lo
vak a mezőnyben. Tippjein ezek:

I. liidigeigel—Istenadta.
II. V éra—Drótos.
III. Tltto—Ed Luno.
IV. Wapiti—Pazar.
V. Visszhang—Tangra.
VI. Kuffler fogat, Our Pecrl—Picikém.

Ktaamsó
Az Allamvosut-Társacág osztaléka, 

Bécsi jelentésűk szerint az Allamvasut- 
Társasúg az 1920., 1921. és 1922. évekre 
összevont osztlékot, minden esztendőre 
körülbelül 30.000 koronát fog Űzetni, 
A társaság bevételeit ezentúl egyesítve 
fogják kezelni és ez, boleértve a Ma
gyarország részéről fizetendő öt és fél 
millió francia frankot, hat és fél millió 
francia frankot képvisel.

A Hazai bank Rt igazgatósága közli, 
hogy most tartott ülécébou Szűcsi Pál 
ügyvivőigazgatót vezérigazgatóvá, Kó- 
nyi Hugó ügyvivőigazgatót vezér igaz
gatóhelyettessé, Kreutzer Jenő és dr. 
Rapoch Jenő igazgatókat pedig ügy- 
vivőigazgatókká nevezte ki.

A Magyar Szalámigyár Rt közli*  
hogy a f. hó 22-iki közgyűlése az alap
tőkét 50 millióról 300 millióra fogja fel
emelni. Az alaptőkefelmelést Németor
szág legnagyobb húsipari vállalatának 
(HAFLAG, részvénytöbbségének meg
szerzése, valamint a vállalat budapesti, 
szegedi, makói, sohweháti, himbergi, 
berlini és hamburgi telepeinek teljes 
üzemmel való működése és tőkeszükség
lete indokolja. A vállalat minden régi 
részvényre, névértéken két uj részvényt
ad. A fenmaradó darabokat a részvény
társaság svájci, francia és német üzlet
barátai veszik át.

A Hite! és Közvetítő Bank Rt. októ
ber 8-án tartott közgyűlésén elhatározta 
a bécsi fiók megszüntetését, cégszövegé
nek Standard Bank és Takarékpénztár 
r.-t.-ra való megváltoztatását ós az alap
tőkének 100,000.000 koronára való fel
emelését.

A Krausz—Moakovlts Egyesült Ipar*  
telepek Rt. közli, hogy tegnap megtar
tott 1920/2L évre szóló rendes közgyű
lésén részvényenként 40 K osztalék ki
fizetését, továbbá alaptőkéjének 7,000.000 
koronáról 14,000.000 koronára való fel
emelését határozta al 35.000 darab uj 
részvény kibocsátása utján, melyekből 
a közgyűlés határozata értelmében 3 
régi után 2 uj részvény 2000 K ár
folyamon a részvényeseknek ajánltatik 
fel. Az elővételi jog a Magyar Leszámí
toló és Pénzváltóbank pénztáránál 16-tól 
26-ig gyakorolható.

A wlen—budapest—-belgrádi expressz^ 
ha jő járatok beszüntetése. A wien—buda
pest — belgrádi expresszhajójáratok 
mindkét irányban f. é. október hó 16-i 
utolsó menettel megszűnnek. A buda
pest— pozsony—wieni személyhajójára- 
tok, valamint a budapest—mohácsi csat
lakozó menetek további Intézkedésig a 
jelenleg érvényben lévő menetrendek 
szerint változatlanul fenntartatnak.

A Goldberger Sám. és Fial Rt. múlt 
heti közgyűlése a részvénytőkének 30 
millióról 50 millió K-ra való felemelését 
határozta el. Az elővételi jog 2:1 
arányban 2500 korona áron gyakorol
ható e hó 13-áig.

A Diana Kereskedelmi Rt. közli, hogy 
október 8-án tartott közgyűlésén elha
tározta alaptőkéjének 5 millióról 15 mil
lióra való felemelését Az igazgatóság 
eddigi tagjain kívül Pallay Bertalan 
gyógyszerészt beválasztották a vállalat 
igazgatóságába. Az Igazgatóság a vál
lalat főtisztviselőjét, Vári Jenőt, cégve
zetővé nevezte ki.

Keresek megbízóm
IKdAKlGi Perzsaszőnvegeket, képeket, 

antik bútorokat, könyvszek
rényeket, vitrineket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, ér
tékes és szép könyveket, régi 
arany- ezüst tárgyakat és 
egyéb szép műtárgyakat.

Legmagasabb írón értékesíthetők nálam!
MtaffielélMu'ltoei aSs
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