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H kormány helyzetét 
nehéznek tartják a kereszténypárton 
X keresztény ellenzék balra gravttál — Wolffék elégedetle
nek — Pótrendeletet adnak ki „az idegenek összeirásá(‘-ról

— n Hétfői JVapíó tudósítójától —

rK neitíasetgyülés egynapos ülése 
Hiún a képviselők ismét elhagyták 
a fővárost és az ellenzék — úgy lát-
esik —

nem hivatja újból ossz4 a Házat, 
knert ennek a pénteken történtek 
tatán nem sok célját látja. A kor
mánypárti rabulisztlka egészen ad
dig ment Ugyanis, hogy a parlament 
ülésezését, amely mindig az indula
tok levezetője volt, oz izgatás lehe
tőségeként állította be. A kormány

november 10-ére tervezi a Ház 
összehívását,

amikor is pj lendületet vesz majd a 
politikai élet és az ellenzéki blokk 
megkezdi harcát a Bethlen-kormány 
ellem

Napoknak kellett elmúlnia, amig 
a pénteki nap eredményei világosan 
kezdenek kibontakozni. Objektiven 
Itélők két jelenséget tekintenek igen 
fontosnak. Az egyik, hogy gróf 
Bethlen István miniszterelnök, szo
kásától eltérően,

rendkívül konclliáns volt a bal
oldallal szemben

és bár a drágaságra, valamint a 
nyomorra vonatkozó kijelentései a 
legkisebb mértékben sem elégítették 
ki az ellenzéket,

azokat a gondolatait azonban, 
amelyek a politikai és jogrendi 
kérdéseket érintették, föltétlenül 
korrektnek mondják a szélsőbal- 

oldalon.
Igyekezett a miniszterelnök a szen
vedélyeket lecsillapítani és bár rit
ka izgatottság jelei mutatkoztak 
rajta, óvakodott a legkisebb mérték
ben is aggressziv lenni.

A másik jelenség olyan, amely 
erőteljesen kezdi aláásni a Bethlen- 
kormány pozícióját. A miniszterel
nöknek a drágaság és nyomor kér
désében szinte halmozott módon elő
adott szofizinái ugyanis szemmel 
látk-.lóan

baifeló tolták a keresztény ellen
zéket,

amelynek körében ma már igen 
erős a hangulat amellett, hogy Ra- 
kovszky Istvánt ésLingauer Albint 
kell követni és szorosabbá kell tenni 
a kapcsolatot a baloldali ellenzék
kel. Andrássyék hivatalos lapja va
sárnap olyan élesen támadja már a 
kormányt és annyira magáévá teszi 
a baloldali blokk álláspontját, hogy 
a Budapesten tartózkodó kormány
párti képviselők igen valószínűnek 
tartják, hogy

Andrássyék, de főleg Hallcrék 
is megkötik a baloldallal a fegy

verbarátságot
Ezen az oldalon a Bethlen-kormány 
helyzetét nagyon súlyosnak tartják, 
Mert amig Bethlen WoIaÓmwv cg

Gömböséket az antiszemitizmust 
erősen elitélő kijelentésével forrázta 
le, addig az ellenzéket közelebb hoz
ta egymáshoz és a szociáldemokra
ták és Rassayék rokonszenvét sem 
tudta a maga számára biztosítani.

Mégis kezd fölülkerekedni az az 
érzés, hogy ha Bethlen nem is köze- J 
ledik a baloldal felé, mindenesetre 
jelentékenyen eltolódik a jobboldal
tól. Vannak pesszimisták, akik attól 
tartanak, hogy kormányválság idé- 
ződik föl és ebben az esetben Beth
len pozícióját csak a baloldal ment
heti meg. Érzi ezt maga a miniszter
elnök is, aki igyekszik helyzetét a 
baloldallal kötött és kötendő kom
promisszumokkal megerősíteni. E

Kisebb Javulás a magánforgalomban
Az értéktőzsdének múlt hét végi nagyarányú cllanyhulása a magán

forgalomban nem folytatódott, sót inkább némi javulás, de minden
esetre bizakodóbb hangulat mutatkozott. Hogy magasabb árfolyamok 
mégsem kerültek felszínre, az a spekuláció tartózkodásának, és különít
sen annak tudható be, hogy a kontremin különböző álhirek terjeszté- 
ssévol nyugtalanítja az egyébként Is ideges piacot Ha a piac lecsilla
podik és a bankok, melyeknek pedig a küszöbön álló számtalan tranz
akció sikere érdekében szilárd tőzsdére van szükségük, az árfolyamo
kat elég alacsonyaknak találják arra, hogy vevőként lépjenek fel, 
akkor a közönség bizalma is visszatér és rövidesen javulni kell a 
helyzetnek.

A szombati és vasárnapi magánforgalomban a következő árfolyamok 
voltak feljegyezhetek:
Salgó 69-61.0M. Rima 12.M0-M9, Allanrvasut 39—32.669, Kőszén 

149.909, Borsodi szén 17.550, Köznti 9000, Atlantika 6500, Spódium 6400, 
Lipták 4200, Égisz 2700, Szlavónia 4100„ Lichtig 1700, Klotild 9500, 
Szikra 14.000, Izzó 10.000 (pénz), Csehbank 1100 (pénz).

„Osztály és felekezetii RUlömbség 
nélkül mindenki érvényesüljön8

A Veszprém vármegyei keresz
tény kisgazda, földmives és polgári 
párt alakuló nagygyűlésére a mi
niszterelnök képviseletében ma reg
gel nyolo órakor megérkeztek f?a- 
kovszky Iván belügyminiszter es 
nagyatádi Szabó István földmive
lésügyi miniszter.

Magyar Károly főispán nyitotta 
meg az ülést, majd átadta a szót 
Rakovszky Iván belügyminiszter
nek, aki a következőket mondotta:

— Ma a haza fogalmát és a haza- 
fiság szót cinikusan, mondhatnám, 
majdnem perverz indulattal igye
keztek nevetségessé tenni. Akadtak 
álpróféták, kalandor politikusok, 
akik az emberek önző érdekére hi
vatkozva azt kezdték prédikálni, 
hogy a hazafiság elvont fogalom es 
ma, amikor az élet gazdasági oldala 
nyomul mindinkább előtérbe, a ha- 
zafiság felesleges Idealizmus. Ez 
nem igaz, mert ha még a legmate- 

I riállsabb alapfin állunk is, akkor, is

kompromisszumok közé tartozik az 
is, amelyet szombaton a kormányel
nök Vázsonyi Vilmossal kötött és 
amelynek következményeképpen az 
idegenek összeírásáról kiadott ren
delet dolgában koncessziókat haj
landó tenni és pótrendeletet fog ki
adni. Wolffék körében a miniszter
elnöknek Vázsonyival való megálla
podásának hire élénk visszatetszést 
keltett és ezen az oldalon komoly 
nyugtalanságot lehet észlelni. Két
ségtelen: a politikai helyzet kezd 
bonyolódni, a beavatottak azonban 
tudni vélik, hogy Bethlennek van
nak tervei, amelyeknek segedelmé
vel baj nélkül ússza meg ezt a hely
zetet is. 

a hazafiság fogalma, mint közös 
kötelesség jelentkezik, mert közös 
érdek.

A magyar, politikai életben három 
világfelfogás áll egymással szem
ben. Az egyik, amely az egyéni ér
dek, a másik, amely az osztályérdek 
alapján áll és ennek politikáját 
folytatja, a harmadik az egésznek 
az érdekéért, a Hazáért küzd.

A szoeiáldemokratapárt azt mond
ja, hogy a gazdasági, politikai és ál
talában a közélet terén osztályok
nak, foglalkozási ágaknak kell egy
mással szemben állanlok és igyekez
niük arra, bogy egymást legyűrjék
a saját rendjük önző érdekeinek 
szolgálatóban. A szociáldemokraták 
ezt tartják a jövő politikájának és 
a világ haladását ily módon akar
ják előmozdítani. Ebben tévednek és 
félre akarják vezetni a népet. Sze- 

I rintem ez nem haladás, hanem a kö- 
1 répkorba való visszatérés.I Még tovább mennek A polgárt ra-

dikális pártok, amelyek az egyéni 
önzésre és érdekre akarják a politi
kát alapítani. Ez a polgári radikáHa 
politika a szabadság magasztos éa 
szent eszméjével él vissza, amikor 
apostolai utján az egyes ember sz&> 
badságát és érdekét a köz rovásán 
akarja érvényesíteni. A mi zász
lónkra is fel van Írva az egyéni 
szabadság fogalma, de ez azt je
lenti, hogy mindenki érvényesüljön 
a maga szabadságának birtokában 
osztály, felekezeti és származási kü
lönbség nélkül, de csak akkor, ha 
meg tudja mutatni, hogy a köznek 
akár politikai, akár kulturális téren 
szolgálatot tud tenni. Az egységei 
párt egy nagy összefogó nemzeti ér
deket tűzött a zászlajára.

A belügyminiszter ezután a drfc- 
gasével foglalkozva kifejtette, hogy 
az nemcsak Magyarországon mutat
kozik és igy nem elszigetelt magyal 
jelenség, hanem, sínyli ezt égési 
Európa.

Ezután a reparáció kérdését tetti 
szóvá és kijelentette, hogy jóváté
telt a koldussá tett Magyarország
tól követelni nem lehet, sőt Magyar- 
országnak volna joga jóvátételt kö
vetelni. A reparáció kérdésében — 
mondotta — ismét széjjel válnak i 
pártok. Az egyik párt, amely min
dig a magyar becsülettel ellenkező 
módon az ő internacionális felfogá
sában szeretné beleolvasztani a nu> 
gyár virtust, idegen mintára akarna 
Európa elé járulni, azonban em 
sem a magyar kormány, sem máa 
józan magyar ember nem vállalkoz
hat. A másik párt kalandokkal sze
retné megoldani a reparáció kérdé
sét Ebbe sem szabad belemennünk; 
mert a kalandokból csak újabb él 
súlyosabb nyomorúság következnék. 
Elenben nekünk van egy nagy A 
erős fegyver társunk, ez pedig aí 
igazság, amely a mi pártunkon van 
A magyar kormány igyekezni fog 
hazafias, becsületes magyar érzésé
vel és teljes munkaerejének felhaa»- 
nálásával a magyar népet egy- bol
dogabb, szebb révbe vezetni, ami
kor ismét nagy, erős és boldog lem 
Magyarország.

Ezután nagyatádi Szabó Istváa 
földmivelésügyi miniszter emelke
dett szólásra.

— Ma, — mondotta — amikor a 
világháború véget ért, egy újabb 
háború folyik gazdasági téren. 
Gyilkos eszközökkel folyik ez a 
háború egész Európában. Vigyáz
zunk és óva intem a magyar pol
gárságot, hogy ha ma nem is lát
szik olyan veszedelmesnek a drága
sággal való kacérkodás, ha azonban 
ezekkel a jelszavakkal sikerülhetne 
megdönteni a mai komoly alapon 
álló kormányzati rendszert, senki 
sem tudja, hogy az hol áll meg és 
annak mi lesz a véget

Gömbös Gyula beszédében a faj
védelem terén való szervezkedéa 
szükségességét fejtegette az ország 
megmentése szempontjából. A faj
védelem — mondotta — egy bizo
nyos szocializmust és demokratiz
must is jelent. De jelent gazdaság
politikát is, mert azt akarom látni, 
hogy a magyar ne csak a földet túr
ja, hahem a korcskedelemben és 
iparban is elfoglalja megfelelő he- 
^Dóli 12 órakor a Korona éttermi
ben 150 terítékes bankot volt
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November 13-án lesz 
a keleti konferencia 

Oroszországot is meghívják 
Pária*  október 22.

A londoni, párisi és ró
mai kormány majdnem teljes meg
egyezésre jutottak arranézve, hogy 
a keleti konferenciát novemberi 13- 
ikára Lausannéba hívják össze, A 
tengerszorosok kérdését elkülönítve 
fogják tárgyalni. A konferencia ez 
Utóbbi tárgyalásaira Franciaorszá
gon, Nagybritannián, Olaszorszá
gon, Japánon, Románián, Jugoszlá
vián, Görögországon és Törökorszá
gon kívül Oroszországot, Georgiát, 
Ukrániát és Bulgáriát is meghív
ják.

A népszövetségi 
főtanács záróülése

Diszülós a Vigadóban
— rA Hétfői Napló tudósítójától. —

A népszövetségi unió ma délelőtt tar
totta negyedik és egyben túró ülését, 
amelyen a cseli-szlovók népszövetségi 
társaság levele tárgyában határozott az 
ülés. E levél, mely oly elítélően nyilat
kozott az Unióról azért, mert a nemze
tiségi kisebbségek ügyében a Blokinson- 
javaslatok Prágában határozatra emel
tettek és kinyomattattak, mint emléke
zünk, a legmélyobb megütközésre és el
ítélésre talált az ülésen, amelyen 20 
■nemzőt képviselője jelent meg. Fachi- 
uetti és Hutáért; (holland) rövid hozzá
szólása utón gróf Apponyi Albert azt 
javasolta, hogy fogadja el az ülés 
Aulard francia tanár javaslatát, amely
nek szövege igy szólt:

Nem akarván tekintetbe venni az 
Igaztalan kifejezéseket az Unió vezető
cégével szemben, amely iránt a legtel
jesebb bizalommal van, a főtanács az 
cdnökro bízza, hogy a oseh-szlovákok 
által rendelkezésre bocsátandó adatok 
alapján az általa szükségesnek ítélt mó
dosításokat foganatosítsa, a kisebbségi 
tárgyalások jegyzőkönyvében és öröm
mell hallja, hogy a csoh-szlovák nép- 
szövotsógi társaság a továbbiakban foly
tatni kívánja működését.

Gróf Apponyi indokolásában, amellyel 
ü. bé’:ós megoldás elfogadását hozza ja
vaslatba, kiemelte, hogy meggyőződése 
■szerint sokun nem osztják az olintózós 
o módjának helyességét, mégis kár vol
na egy egész társaság müködéso elől 
elzárni az utat.

A napirend legutolsó pontja a görög- 
itörök atrocitások kérdésében a két 
nemzet delegáltjai által előterjesztett 
expozék ismertetése volt.

A Budapesten időző népszövetségi ta
nácstagoknak a közönséggel való széle- 
sobbkörtil megismertetése és a Nemzotek 
fízövetségo eszméjének ismertetése vé
gett a Külügyi Társaság mintegy két
ezer főre terjedő hallgatóságot hivott 
össze a Vigadó nagytermébe.

Gróf Apponjli Albert gyönyörű be
szédben fejtette ki azt, hogy mit várunk 
a nemzetek szövetségétől, amoiy nem fe
jel meg ugyan n szabad népek szabad 
egyesülése fogalmának, mindennek da
rára alkalmat ad nekünk fájdalmaink 
és a velünk elkövetett igazságtalansá
gok megiamcrtctésórc. A Budapesten 
ülésezett Unióban, amoiy a nemzetek 
szövetsége működését támogatja, szin
tén ezt akarják elérni és azt, hogy a 
velünk szembún elkövetett törvénytelen
ségek szűnjenek inog.

Huffíni olasz szenátor köszönetének 
adott kifejezést a fogadtatásért. Meg
győződése szerint az ily érintkezés nagy
ban hozzájárul nz egyes országokról al
kotott helytelen fogalmak eloszlatá
sához.

llenncssy francia képviselő után Sir 
Willoighby Dickinson, majd báró Al- 
delsívceid bc-zélt, nkl ecsetelte azt a 
mély bcii.' om bt, melyet, őrá és nem egy 
társára az a szerény levelezőlep gyako
rolt, melyen fekete ezin tünteti fel a 
régi Magyarország területét és azon be
lül egész kicsiny rész jelenti a mostani 
határokat.

FAUN OPERA PINCE 
ÉTTEREM 
Andrássy-ui 25

XT /kacagtató ntUsav i
Sándor Stefi, Kmochné, Szalont™ Feri, Pdi-
niunnt. l.endrd fí-’ln. Viraylt írná, Köváry, 
Szenttvúnyl, Pázmán, Fodor, Gyöngyi felléptével
Faun-nrjfjflrő 1» ör-dídí
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a Budapesti Áruforgalmi rt. igazgatója ellen
Krausz Jenővel együtt követte el az Adria-részvényhamfoitást

- A Hétföl Napló tudótiiójától -

Krausz Jenő tőasdeblaományost, 
aki a Bécsbon hamisított Adria- 
részvényeket Budapesten forgalom - 
ba hozta, tegnap délelőtt Ismételten 
kihallgatták a rendőrségen. Krausz 
mindeddig nem tett beismerő vallo
mást és tagadta, hogy tudott volna 
a rószvényhamisitásról. Azt mon
dotta ugyanis, hogy as Adria-rész- 
vónyeket jóhiszeműen hozta forga
lomba és nem tudta, hogy azok ha
misak voltak.

Tegnapra azonban Krausz telje
sen megtört és újabb kihallgatásra 
jelentkezett Az őt kihallgató rend- 
őríanácsos előtt

mindent beismert és elmondta, 
hogy a részvényeket Becsben 

hamisítottak.
A bécsi bűnszövetkezettel állandó 

összeköttetésben állott és az ujabbi 
hamisítványokat ő hozta forga
lomba.

Galambos cukrász adócsalási ügye
Fényűzést adó elvonása mialt vonták felelősségre 
Első adócsalási Mlnlatőtórflyalós a tőrvőnyszőleen

- ZÍ Hétfői Napló tudósilóidtól. —
A budapesti büutetőtörvényszéken dr. 

Korpddv Zoltán tóblabiró elnöklésével 
működő tanács a mai napra tűzte ki az 
első adócsalási biippör főtárgyalását. 
Ennek a bünpörnek Galambos Szilárd 
Rákóczi-út i közismert cukrász a vádlottja.

A feljelentés szerint a pénzügyi em
berok még 1920 dcoembcr havában kezd
ték megfigyelés alá vonni Galambos 
Szilárd Bikóezi-ut 15. szám alatti fő
üzletét és megfigyelés alatt tartották 
tavaly fobiuár 24-ig, amikor a felgyü
lemlett terhelő adatok alapján megtették 
ollene a feljelentést. A fennálló törvé
nyek szerint Galambos cukrászdája min
den időben fónyüzési adót köteles fel
számítani és beszedni. A hivatalos meg
figyelők megállapították, hogy Galambos 
cukrászdájában fel is számítják őzt a 
fónyüzési adót, de eladási bárcát csak 
elvétve állítanak ki. S az ellenőrzéshez

Assim Toursond volt török miniszter, 
visszamutatva az évszázados magyar
török háborúkra, azt mondotta, hogy az 
nkkgrl vérontások sok hősiességét és 
dicsőséget jelentettek, do nem okos po
litikát A mostani budapesti ülésen a 
két ország diplomáciai együttműködésé
ben sokkal szebb küzdelmet Iát, azokért 
a célokért, amelyeket a két ország maga 
elő tűzött.

Az absztinens orvosok 
Amerikát hívják segítségül 
— *A  Hétfői Napló tudósítójától. —

Az Absztinens Orvosok Egyesület® 
vasárnap délelőtt, a Társadalmi Mú
zeum üléstermében értekezletet tartott 
dr. Földes Lajos főorvos elnöklete 
alatt.

Több pontból álló határozati javas
latot vitattak meg, amely kimondja:
1. hogy megkeresik az Orvosegyehü- 
lotct a kebelén belül mogalukult alko
holista bizottsága aktív müködésónok 
megindítóén céljából; 2. megkoresik az 
Ö88zos magyarországi belgyógyászati 
klinikákat, hogy foglalkozzanak az al
kohol hatásával különösen az utódokra 
vonatkozólag, azonkívül pedig azzal, 
miképpen pótolhntó az alkohol más or
vosszerekkel; 8. a maga részéről ki
mondja az Egyesület, hogy tagjni kö
telezik magukat arra, hogy pácienseik
nek sem tápszerként, sem pedig ci I 
sitii italként szeszes italokat nem ren
delnek; 4. igyekeznek előadásokkal és 
póldaadással küzdeni az alkoholizmus 
ellen; 5. a bábák részére röpiratot ad
nak ki, amelyben felszólítják őket., hogy 
a gyormekágyasokkal tartassák meg az 
nlkoholtllalmat; 8. érintkezést keresnek 
as amerikai misstiöral, hogy Amerika, 
lelte, legyen az egyesület segilscgdic 
küzdelmében; yvgül 7. hogy megkeresik

Súlyos vallomást tett továbbá a 
sógorára

Weisz Simonra, aki m Budapesti
Áruforgalmi rt. vezérigazgatója.

Woisz ugyanis bűntársa volt Krausz- 
nak, akinek — a szökése előtt —•

kétszázötven darab hamis Ad
ria részvényt adott át értékesí

tés végett.
Woisz Simon, amikor a rendőrség 
az Adrla-részvényhamisitAíit lelep
lezte — megszökött Budapestről. A 
főkapitányság most köröző lévőiét 
adott ki ellene.

A rendőrségre a tegnapi napon 
számos följelentés érkezett Krausz 
óí: Weisz ellen. A károsultak lopás
sal, sikkasztással és hűtlen kezelés
sel vádolják őket. A rendőrségen 
erre vönatkozólog hétfőn folytatják 
a vizsgálatot és ezért Krausz Jenőt 
csak kedden kisérik át az ügyész
ség Markó-utcaj fogházába.

szükséges könyveket pedig egyáltalán 
nőm is vezetik. A napi bevételekből aztán 
kiszámították, hogy Galambos Szilárd a 
megfigyolés időtartama alatt 103.200 ko
rona fényiizési forgalmi adóval károsí
totta mog a kincstárt

A kir. ügyészség vádiratot adott ellene 
adócsalás vétsége címén. A törvény sze
rint adócsalás vétségo esetón a büntetés 
egy évi fegyházig terjedhet, azon kivül 
elmarasztalható a vádlott a kárösszeg 
tízszeresére, elvonható tőle az iparigazol
ványa, sőt öt esztendőre eltiltható fény
űzést cikkekkel való kereskedéstől és 
marasztalás esetén az itójet hírlapok, 
utján is közzé teendő ás a politikai jog
vesztést az elitélttel szemben ki kell 
mondani.

Galambos Szilárd ezen ügyében a köz
vádat dr. tíoronka/y István kir. ügyész 
képviseli a mai tárgyaláson.

a kultuszminisztériumot arra vonatko
zólag, rendelje el az iskolában tartott 
egészségügyi oktatás köretén belül való 
nagyobbarányu antialkoholista oktatást, 
a nép jóléli és hadügyminisztériumot, 
hogy a munkásság és katonaság felvilá
gosítására előadásokat tartasson.

Lord Derby 
a koalíció mellett— 
a munkások ellene

London, október 22.
Lord Derbi/. aki Manchesterben 

és Boltodban beszédeket mondott, 
kijelentette, hogy az unionista pór
tól uj utján követni fogja. A koalí
ció ellen nyilatkozott, de az együtt
működés mellett van, amely, noha a 
koalíció halott, lehetséges maradt. 
Azt az óhaját fejezte ki, hogy a koa
lícióban résztvett liberálisokon ne 
álljanak bosszút és elismeréssel adó
zott Lloyd Georginák, mint szemé
lyes barátjának és államférfiunak. 
Lord Derby azzal a nyilatkozattal 
végezte szavait, hogy sohasem vadá
szott tárcára, de ha felajánlanák 
neki, elfogadná.

London, október 22.
(Reuter.) Hodge munkáspárti ve

zér egy beszédben kijelentette, hogy 
megvan a lehetőség arra, hogy a 
koalíció újra feléled és a munkás
párt ellen fordul. A párt ebben az 
esetben a harcot a végletekig foly
tatná.

London, október 22.
(Reuter.) Roscaven földinivplés- 

iigyi miniszter megígérte tínnar 
Lownak támogatását.. |

Elsikkasztottak egy 
másfélmlISgárd értékű 
bélyesgyiijteményt
Korit Kálmán polgári Iskolai ta

nár föl jelentőst tett a rendőrségen, 
hogy másfélmillió korona értékű 
bélyoggyüjteményének eladást árát 
elsikkasztották. Kőris a bélyeggyüj. 
töményt átadta Wagner Ferenc 
ügynöknek, hogy arra 200.000 korona 
kölcsönt szerezzen.

Wagner a gyűjteményt elvitte Ke
mény Jenő bélyegkereskedőhöz. ahol 
25Ü.000 korona előleget vett föl, a 
pénzt azonban 8000 korona kivételé
vel megtartotta és elköltötte. Wag
nert tegnap előállították. A főkapi
tányságon megállapították,, hogy 
okiratliamisltásért és zsarolásért 
már büntetve volt.

VI., «>annory.utca SS (a Magyar
Vasúti és Hajózási Klub palotájában) 
Igazgatók: Révész Ferenc és láng láziét 

1922. évi október hó 25-én, szerdán 

ünnepi megnyitó előadás! 
ODRV ÁRPAO

a Nemzeti Színház tarjának vendég- 
játekn, Csathó Kálmán „A KÖK 
TITKA” timü 1 fölv. vigjútókában. 

ÜNNEPI AVATÖJATÉK. Irta Kuezto- 
lányi Dezső. Zenéjét szerzetté Lánvi 
Viktor.

Szobeni Margit én Szlklny József fel
léptével: ZÁRÁS ELŐTT, ZÁRÁS 
UTÁN. Operett. Irta Ujt; Fc’zcle 
László. Zenéjét szerzetle: John (’rny- 
tón. Játsszák: Búlcáiiey Je-sy, B> rczi 
Boné, Pálíl Ica, Fehér Lili, Ilellai 
Andor. lyányon M.

Békoffy László konforánsza ée a MOST 
JÖVÖK A TŐZSDÉRŐL című tréfá
jának főszerepében n partnerei: 
Pálffy Irma és Matyói E.

Berky Lili, Gózon Gyula és Szemére 
Gyula fölléptévol: NINCS ÉNNE
KEM PÁROM. Énekes-játék. Irta: 
Török Sándor. Zenéjét szerzetté: Ma
gyar László.

Siró Anna és Erdélyi Géza dr. az ,.ÖT 
ÓRAI TEA” Kőváry Gyula éuekeg 
táncos jelenetében.

Magánszámokkal föllépnek: Berky Lili. 
Mihályi Vilesl, Kálnny Ilonka, Bé- 
keffy László, Gózon Gyula és Szé
niére Gyula. Zenei va/otiU Hetiüiyl 
Heide’herg Albert. Főrendező: Sze
mére Gyula.

Jegyek ciőre válthatók a színház pénz
táránál, délelőtt lO-G.i Llg és délután 

btöl 7-lg.

részére! Perzsaszónvegeket, képeket,
antik bútorokat, könyvszek
rényeket, vitrineket, bronz
tárgyakat, porccüánükat, ér
iékes és szép könyveket, régi 
arany- ezüst tárgyakat és 
egyéb szép műtárgyakat.

Legmagasabb áron órték03iti’ctök nálam!
MOitcrusketiés (Lukács Gyula) VII. kér.. 
Erzsóbet-körut 15. szám. Telefon: József 2F-B8

Fényes vacsorák 
Kitűnő italok

OSTÉNDE
café restaurantban 
VARJAS ÉNEKEL

Elsőrangú 
cigányzene 
GROSZ ÖDÖN 

tulajdonos

KLEIN ANTAL 
divatáruházában 
Király-utca 53 nyősen vásárolhat

fi főváros legnagyobb foűrászterme
SZALAY

Nem kell várni! József-KÖrilt 2

Nemzeti Royal Orfeum™^
Minden este tél 8 órakor a nagyizabáou oKtotoMH 
varlótémOaor éa Maavar Emi vendégfelléptével 
ARAMVNADÁlTHarmath-ZaíkovIűK oy trrtUa
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J/z autóbusz
Sajnos, csak embrionális állapot

ban van meg eddig Pesten ez a vi
lágvárosi intézmény. Az autóbusz 
igen kellemes és igen kényelmes 
közlekedési eszköz és ha végignézel, 
nyájas olvasó, azokon a látjcépes fü
zeteken, amelyeket a boldog béke- 
időben globetratter, ismerőseid, sza
bód, vagy fogászod hoztak maguk
kal Londonból, Newyorkból, Man
chesterből, avagy Smallest Town- 
ból, láthatod, hogy a nagy, sárga 
kocsik hosszú, végeláthatatlan sor
ban követik egymást a fontosabb 
Utcákon, mindegyik magán viselve 
nagy betűkkel végcélját és útirá
nyát.

London és még inkább Newyork 
óriási, komplikált városok, az em
ber, nem igen ismeri ki magát ben
nük, még az ódavalósi sem, hát még 
az idegen. De tudja, hogy ismerőse 
a Charing Cr.óss közelében lakik, 
megáll hát az utsarkon és vár egy 
olyan autóbuszt, amelyen a Charing 
Cross felirást olvashatja. Arra bíz
vást felkapaszkodhatik, még el is 
szundikálhat útközben, az udvarias 
kalauz, ha megkérte rá, biztosan 
fölkelti, mikor, ki kell szállnia, az 
autóbusz pedig, ha ez kötelessége, 
még akkor is útbaejti Charing 
Crösst, ha azt történetesen a néme
tek nyöjcvannégyes ágyúkkal bom
báznák Calaisból.

Nálunk, sajnos, csak egy vonala 
van még az autóbusznak. Elindul az 
Aréna-űtról és végigrobógva az An- 
drássy-úton, Fürdő-utcán, József-, 
Gizella- és Szer.vita-tereken, a Korö- 
naherceg-ütcán kifordul az Appo- 
nyi-térre.

Azaz högy így kellene lenni. De 
egyetlen autóbuszjáratunk, szuverén 
úrnak erezvén magát Budapest ut
cáin, el-elltelandozik a kijelölt út
iránytól és vidáman tülkölve végig
görgeti ormótlan sárga testét a 
szomszédos Utcákon, amit vem is le
het neki rossz néven venni, hiszen 
még csak 'csikóktírát éli.

De annak, aki benne ül, ez néha 
mégis kényelmetlen egy kicsit. Te
gyük fel, a városházára igyekszel, 
nyájas olvasó a Ligetből, és úgy 
számítasz, hogy majd a Szervita
téren leszáll sz. A kocsi afionban, el
hagyva a Gizclla-teret és néhány ke
rékfordulást téve a Váci-utcában, 
nem fordul be balra, hanem tovább 
vágtat a Váci-utcán, szédítő iram
ban, mint egy megőrült iohtyosau- 
rüs, pöfögve, fújva és tülkölve. 
Vagy a Hitelbankba igyekszel, de a 
sárga szörny ezúttal nem « József-, 
hanem az Erzsébet-téren szalad vé
gig, igy hozva egy kis változatossá
got és egy nagy kerülőt egyhangú 
életedbe.

Igaz, hogy a Hitelbank nincs olyan 
messze a Nemzeti Szalontól, mint a 
Cheapside a West EndtQl, de mégis, 
idestova négy esztendős lesz Autó
buszba és most mér. talán el lehetne, 
kezdeni a nevelését és remire szok
tatni a kis huneftíot. Egészen biztos, 
hogy neki magának is csak javára 
válnék, mert amig ilyen zabolátlan 
és szeszélyes, jobb népek aligha fog
nak vele érintkezni.

Egy vigasztaló azért mégis van a 
mi autóbuszunkban. Az, hogy akár
merre nyargalásszon is útközben, a 
végén mindig az Apponyi-téren lu
kad ki. Ez biztos, ez megdönthetet
len, Balról fordul-e a Kurgnahereeg- 
utcából, vagy jobbról a Váci-utcá
ból: a végeredmény mindenképpen 
az Apponyi-tér.

És valami ilyet mondanak a szak
értők a politikáról is. Az is csikóko
rát éli (bár már, igazán klnőhette 
volna magát), ióvérfi, tüzes, hát fic- 
kándozik. Hol jqbbra tör ki, hol bal
ra, szert elenkedik és hírtől enkedik, 
de balról vagy jobbról egyaránt, ré
vül is az Apponi/l-tét?u fóff mpgpi- 
Kenni, *

A PúiHy-bank hitelezőit szülésre hívták össze, 
de az egybehM nem jelentek mei

— A Hétfői Napid tudósítójától. —

A szombati lapokban a következő 
furcsán és rejtélyesen hangzó föl
hívás jelent meg:

-r- A Pálffy-bank hitelezőinek gyű
lése. A Pálffy-bank károsultjai és hi
telezői érdekeik megóvása és a to
vábbi teendők megbeszélése végett 
vasárnap délelőtt 11 órakor a Sán- 
dor-téren levő Guteuberg-mozgóban 
gyiilést tartanak.

Yasárnap délelőtt tizenegy óra 
tájban már szállingózni kezdtek az 
emberek a Gutenberg-mozgó felé, 
?.• iynok helyisége a Gutenberg- 
palotával szemközt a Sándor-téren 
van. A mozi személyzete csodálkoz
va fogadta a jelentkezőket és egy
általán nem tudott arról, hogy a 

moziban egy bank hitelezői gyűlést 
terveztek. Az érkezőket, akik tizen
egy óra után egyre sűrűbben követ
ték egymást, azzal utasították el, 
hogy a gyűlés valószínűleg a szem
közt levő Gntenberg-palotában lesz.

HÍREK 
—• Hétfőn temetik Burián volt kül

ügyminisztert. Becsből jelentik, hogy 
rajeci Burián István gróf volt osz
trák-magyar külügyminiszter holt
testét a városi Szent Ágost-plébá- 
nián ravatalozták föl, ahonnan hét
főn, e hó 23-ikán délután 3 órakor 
ünnepélyes beszentelés után a köz
ponti temetőbe viszik és a báró Fe- 
járváry-féle családi sírboltban he
lyezik örök nyugalomra.

— Egyházi ünnep a Bazilikában. 
A lipótvárosi Szent István-Bazilika 
egyházi ünnepségek keretében va
sárnap ünnepelte meg fclszcntelte- 
tésónek évfordulóját. Délelőtt 10 
órakor ünnepi főpapi mise volt. 
Délután 5 órakor szén (beszéd és ün
nepi vecsernye fejezte be az egy
házi ünnepséget.

— A kézniüiparosok és kereskedők or
szágos közgyűlése. Vasárnap délelőtt a 
kézműiparotok és kereskedők országos 
szövetsége a régi képviselőházban 
Bánszky Ferenc elnöklete alatt közgyű
lést tartott, amelyen Pfeiffer Sándor fő
titkár a kézműipar és kereskedelem 
gazdaságpoliIlkái helyzetéről tartott elő
adást.

— Goreczky Zsigmond 25 éves ju
bileuma. Goreczky Zsigmond, a IV. 
kerületi elöljáróság elöljárója va
sárnap, október 22-én ünnepelte hi
vatali állásának 25 éves évforduló
ját. Az ünnepelt tiszteletére az Új
városháza közgyűlési termében disz- 
Jcöűgyülést tartottak. Az üdvözlések 
elhangzása után a díszközgyűlésen 
megjelentek meleg ovációban része
sítették Goreczkyt, aki 25 éven ke
resztül fáradhatatlan vezetője volt 
a IV. kerületi elöljáróságnak.

— A pesti izr. hitközség tanszcinéiy- 
zete megkezdi a munkát. A pesti izr. hit
község tanszemélyzetének mozgalmában 
jelentős fordulni állott be. A tanszemély
zet vezetősége vasárnap délutánra gyű
lést hivott egybe, amelyen a vezetőség 
indítványára vita után kimondták, hogy 
a knppt,t ígéretekben bízva, a sztrájkot 
felfüMfisztifc, remélve, hogy n vezetőség 
a november 2-ára kitűzött gyűlésen a ki
elégítő eredményről fog beszámolni. iX 
munkát tehát hétfőu reggel megkezdik.

— Százmilliós gyűjtés a Horthy- 
alapra. Békéscsabáról jelenti a Ma-

Té5lM‘ Ir.Odának: D,r:..Br.0U.n,mm« «.n:í.u.n ................
Vilmos, Békés vármegye '°’sP“JDa szándékból a gázcsapot nyitva hagyta.-J.xz __ zw.1- ----- ............................ Holt

testét beszállított ók a boncfanl intézetbe.
— Verekedés. Szombat, éjjel a Pctőíl- 

téri hajóállomásnál Czirkcl Aladár 2fi 
éves tisztviselő, Magyar János 24 éves 
tisztviselő és Knprnnikni Tivadar *26  évw; 

ií szeverekedtek. A verekedés hové- 
----- --------- - - - bon Czirkcl Aladár súlyosabb sebeket 

«jC8 ismét vádlottként szerepel a bi- (iZ,.nvedctt, a mentők a Rókusba vitték, 
róság előtt. Az Ügyészség ugyanis a másik*  két fiatalember kiinnyobh sérti- 
árdrágító visszaélés válságé minit léseit n mentők a helyszínen kötözték bo. 
emelt ellene vádat és ezen ügybeu A reiidőiség a nyomozást megindította.

jelentési adott ki az általa vezetett Mirfl tettét felfedezték, meghalt. 
Horthy-akció eddigi eredményeiről............ t..
A jelentés szerint ezideig Békésnie- 
gyébon 101,200.000 korona gyűlt e 
célra össze.

— Dr. Rtizlcs Ferenc árdrájgitó. ^'ö* 
A Landau-ügyből közismert rir. Ru! })On C}

A Gutenberg-palöfában azonban 
ugyancsak senki nem tudott a ter
vezett és a lapok útján egybehívott, 
gyűlésről. Fél tizenkettőkor már 
vagy harmincán voltak együtt: job
bára kisiparosok, kiskereskedők, 
magántisztviselők, a Pálffy-bank ál
dozatai és elkeseredetten keresték a 
gyűlés színhelyét és az egybehívó
kát. Súlyos kifakadások hangzottak 
el a rejtélyes és ismeretlen gyűlés
tervezők ellen:
— Biztosan lekenyerezték őket! — 

kiabált egy idősebb ferencvárosi ci
pészmester.

— Persze, — mondta egy asszony 
— csak azért tették közzé a felhí
vást, hogy a bank ügyeinek rende
zői megijedjenek és velük kiegyez
zenek.

Ebben a tónusban hangzottak to
vább a kommentárok. A felültetett 
emberek csaknem délig vártak, az
után haragosan elszéledtek.

a budapesti büntetőtörvényszék dr. 
Békeffy Iván túblabiró elnöklete 
alatj mai napra tűzte ki a főtárgya
lási1. Az árdrágítást Iluzics még 
1017 őszén, tehát háború idején kö
vette el azzal, hogy Goldschmied 
Alfréd divatkereskedővel szövet
kezve, nyerészkedés céljából két mé
termázsa pótkávéi vásároltak anél
kül, hogy erre iparigazolvánnyal 
rendelkeztek volna. így mint lánc
kereskedők árdrágítást követtek ol. 
A közvádat a mai tárgyaláson dr. 
Kcsztler Ede kir. ügyész képviseli.

— Arany- és ezűstbeváltás Vármegye
utca hét. Hivatalos órák D—5-ig.

— Rézhuzaltolvajok. A Magyar Mező
gazdák Szövetkezete feljelentést tett a 
főkapitányságon, hogy n szövetkezőt 
nyugati pályaudvarnál levő 20. számú 
raktárából ismeretlen tettesük régebbi 
idő óta az ott szállításra váró rézltuzal- 
esomagokat lopkodják. A feljelentés 
alapján nyomozást, indítottak és a detek- 
tivok elfogtak három embert, akik a rak
tárban dolgoztak és alapossal gyanúsít
hatok azzal, hogy a rézhuzaltolvajláso- 
kat ők követték el. Előállításuk alkal
mával tagadták s lopásokat. Egyelőre 
a rendőrség őrizetében maradnak. A szö
vetkezet kára ISO,070 koronává rúg.

— Megjavították a motornéikttli 
repülés rekordját Londonból jelen
tik, hogy Nansyrollo francia repülő 
piotorlalan repülőgéppel 3 óra és 21 
percig volt a levegőben, amivel a 
német rekordot 15 perccel meghosz- 
sznhbitotta.

— Ellopott télikabát. Az Angol-Osztrák 
Bank igazgatósága feljelentést, tett a fő
kapitányságon, hogy valamelyik nap a 
bank épületében Földiák igazgató előszo
bájából az igazgatónál időző dr. Bognár 
nevezetű ügyvédnek 300.000 koronát érő 
télikabátját ismeretlen tettesek ellopták. 
A rendőrség a nyomozást megindította.

— Két tűz. Tegnap este a tűzol
tóknak két esetben akadt dolguk. A 
Ncfolejts-utca. 55. számú ház egyik 
második emeleti lakásban szobát űz 
támadt, amit a tűzoltók hamarosan 
eloltottak. Tűz pusztított az Akadé
mia-utca 15. számú ház pincéjében, 
ahol nagymennyiségű papír volt 
felhalmozva. A tüzet negyedórái 
munka után sikerült elfojtani. A 
kár jelentékeny.

— Arany- és ezüstvAltiis Vármegye
utca hói. Hivatalos órák 0—5-ig.

— Öngyilkosság. ZiíTa Rafael 28 éves 
háztartásbeli alkalmazott Dob-utca *21.  
számú szolgálati helyén öngyilkossági

SZÍNHÁZAKRÓL,
SZÍNÉSZEKRŐL

Majdnem a premierek hete lett 
a jövő hét, és igazán csak az „em
ber tervez- cimü közmondása men
tette meg a szegény színházi kritiku
sokat attól, hogy a túlfeszített mun
ka terhei alatt összeroskadjanak. 
A Városi, a Nemzeti, a Magyar és 
a Király akartak eredetileg ezen a 
héten egy-egy bemutatóval kiruk
kolni és ezekhez csatlakozott volna 
a Renaissance is a Mandarin repri- 
zével. Szerencsére, mint Buseh Vil
mos mester mondja: „Ersten? 
kommt es anders, Und zweitens, wie 
mán glaubt.- Hárman lemaradtak 
a versenyben és igy a premier-kö
zönség zsebét csak a Városi és a 
Nemzeti veszik ezen a héten 
igénybe.

A Renaissance megnyitásának el
halasztása azonban csak technikai 
okokból történt. Az ensemble készen 
várja az előadást és olyanok, akik 
nek módjuk volt a próbákra bekuk
kantani, azt mondják, hogy a Mán 
darin reprize talárt még nagyobb 
szenzáció lesz, mint volt a bemuta
tója, A darab kiállítására, hiú sze
rint, három millió koronát köl
töttek.

Ez a pletyka egy pörről szól, ame 
lyet hir szerint a Renaissance indif 
a Király-Színház ellen. A Re 
naissance tudvalévőén a Mandarin 
után Andrcjev Leonid darabjával 
akart jönni, de időközben úgy érte
süli, hogy a Király-Színház színpa
dán ment először! „az ember, aki a 
pofonokat kapta“ — még pedig anél
kül, hogy a Király a darab előadási 
jogát, megszerezte volna.

A kedves és temperamentumos 
Tóth Böske. aki tavaly Lipthay 
Imre vígjátékéban, „A jó fin“-ban 
aratott nagy és megérdemelt sikert, 
most visszaszerződött az Unióhoz, 
ahol legközelebb már jelentős és 
neki megfelelő szerepet kap egy öj 
dónságban

•A „Tüzek**  75-örfször. A Magyar Szín
házban jövő pénteken 75-Ödször korül 
színre Ilans Miillor „Tüzek**  cimü drá
mája, melynek minden egyes előadására 
zsúfolásig megtelik a színház. A rend
kívül népszerű darabot azonkívül még 
hétfőn és szerdán is adják, mindannyi
szor Darvas Lilivel a női főszerepben 
Kedden és csütörtökön a nagy sikerről 
felújított „Gretchen**,  szombaton „A pa
pos Boldizsár", vasárnap este „II. Lajoi 
király**  van műsoron. Most vasárnap dél- 
után a „Színházat**,  jövő vasárnap dél 
után „A kis lordot**  adják 3 órakor mér
sékelt helyárakkal.

* A Vígszínház e hete is a két szcnsA 
ciós siker, a Cserebere és a Három nővér 
jegyében fog lefolyni. A űrirom nővért 
kedden és pénteken játsszák. Hétfőn lesi 
a Cserebere ötvenedik előadásának ju
bileuma.

* Dömötör Ilonu, Ilontliy Anna, Rátkal 
jövő héten is miudou este fellépnek aa 
állandóan telt házakat vonzó „Offen- 
bach“ előadásokon a Király-Bzinházbaiy 
Most vasárnap délután a „Három i 
tánc**,  jövő vasárnap dél utón „János vi
téz**  van műsoron 3 órakor mérsékelt 
helyárakkal.

* „KagnzM hercege**,  a Városi Szinháj 
szerdai bemutatója a szereposztás, ren 
dezés és kiállítás tökóletos összhangjává’ 
és gazdagságával igazi esemény. Je 
szeuszky Gyula, n fiatal zeneszerző, fis*  
hangjával, pezsdllő zenei egyéniségévé ’ 
és komoly készültségével uj szint jelöni 
r magyar opcretlrnuzsikúban. Bús Ft- 
kete László bevált színpadi érzéke, regé 
nyes, hol vidám, hol meghaló rncsoszü- 
véső a zenés színpad területén is nagy 
meglepetés. Petráss -Sári, az ünnepeli 
primadonna, egy elragadó milliomos 
leány, aki bátran és ellenállhatatlanul 
harcolja ki boldogságát. Atyja, az u. 
gazdag fakereskedő, Borosa Géza derűt 
alakításában, nyúrspolgári ízlésével a 
világfürdő válnsztékosságában minden 
kit. megkacagtat. Sziklay József, aki ezer 
ötlettel és ezer fogással rendezto a dara
bot, Gojkó herceg szerepében n hercegi 
koronu méltósága és a cirkuszi biive.sí 
olcsó dleaősége között, elbűvölő táncot 
jár, tele életbüséggel és boszorkányos 
átváltozó készséggel. Tisza Karola kalo 
lián, hővérii francia kisasszonya ragyogó 
táncaival. Szent mihál yi Tibor, az Ope
rához jeles hőstenórju elegáns diploma-
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Iája, aki tüneményesen ónekei, Horti 
Sándor bohózatot udvarmestere, örley 
Flóra vén kisasszonya, Gábor, Sik, Páz- 
mán, Tarnay mulatságos alakításai, az 
Dperaház ballotje, Fridi Frigyes karmes
teri munkája, a primadonnák kápráztató 
rilvatrevüt jelentó öltözékoi tartós, nagy 
sikert igórnok a Városi Színháznak. Az 
aj operett a szerdai bomutató után csü
törtökön, pántokon, szombaton, vasárnap 
Éw a következő hétfőn van műsoron. Hét
főn a „Pillaugó kisasszony", kedden a 
„Toaca" s vasárnap délután Aqulla Ad- 
lor Adolina fölléptével a „Rigoletto" ke
rül színre.

• „Kékszakáll nyolcadik felesége" min
ién előndúsóra előre eladott táblás ház 
közönségo tapsol a Belvárosi Színházban. 
A renkivüll mulatságos darab a jövő 
héten hétfőn, kedden, csütörtökön, pán
tokén és szombaton korül színre Somlay- 
val és Titkos Ilonával a vezető szerepek
ben. Szerdán ..A gazdag lányt", vasár
nap „A víg halál" és „A mosolygó asz- 
szonyt" adják. Ugyanezt ismétlik most 
vasárnap délután, mig jövő vasárnap 
délután ,»A buta ember**  kerül színre 3 
órakor mérsékolt holyárakkal.

• A Művész színpad szerdal premierje 
valóban kimagasló művészi és irodalmi 
eseménynek Ígérkezik. Kamaraszínház: 
ez volt Pest irodalmi embereinek az álma 
és Kamaraszínház: oz volt az, amit ed
dig nem tudtak megcsinálni. A Csengory- 
ntcai szép én intim helyiség már a kül
sőségeknél fogva is alkalmas arra .hogy 
megoldja a színház ós kabaró átmeneté
nek problémáját, a megnyitó műsor és 
annak szereplői eddig már eleve is két
ségtelenné teszik a sikert. A színészek
nek, Íróknak és zeneszerzőknek olyan 
gárdája áll sorompóba a műsor és a 
szinház sikeréért, amely kielégitl a leg
kényesebb és legtöbbet váró közönség 
igényeit, egyben pedig progrnmmot is 
jelont: irodalmat, mozit, jókodvü kacajt 
és ntirztikumot. Csathó Kálmán egyfel- 
vonúsában „A nők titká**-ban  a Nemzeti 
Színház nagyszerű, művésze, Odry Árpád 
látssza a főszeropet, ami már egymagá
ban is biztos záloga a sikernek. Csathó 
Kálmán 1:1a vigjáteka podlg csupa finom 
humor, lágy poézis, a nagyszerű és ki
tűnő Író irodalmi bijon-ja, amely érték
hon semmivel sem marad el többi müvei 
mögöii és olyan szerepet ad Odrynak, 
amelyben a kitűnő művész képességeinek 
izóles skáláját csillogtathatja. Koszto
lányi Dezső költői szárnyalása ünnepi 
avatójátékot irt, zenét Lányi Viktor 
Komponált hozzá. Kosztolányi Dezső és 
Lányi Viktor nőve valóban teles! egomé 
tesz raindon kommentárt. Bús Fekete 
László kis operettet Irt, amelyben a ki
tűnő Sziklay József és Békássy Járni lép
nek fel és a női főszerepet Berky Lily 
játssza, nkit olyan fájdalmasan nólkülö- 
lött már ogy ideig Budapest közönsége. 
Török Sándor és Magyar László 
tinóm énekes-játékkal szerepelnek a meg
nyitó műsoron. Berky Lilit, Mihályi Vil- 
esit, Gázon Gyulát, Békcffy Lászlót ma- 
yánszámokban fogja hallani a közönség. 
Kővdry Gyula, a nagyszerű Cinci kis 
láncos jelenetet komponált, amolyben 
iiró Anna és Erdélyi Géza fogják elbá- 
lolni a közönséget. — A megnyitó elő
adásra elővételben lehet jegyekot. váltani 
lélolött 10—1-ig és délután 5-7-ig.

• A Palace-művészterem (Rákóezi-ut 
43.) néhány hetes fennállás után a fővá
ros egyik legkedveltobb színházává fej
lődött. A kitűnő műsor, amelynek kore- 
tólien n kőbőré színpad legkiválóbb mű
vészei lépnek fel, minden este a közön
ig oly nagy tömegét vonzzu a Palócé
ba, hogy igán sokan kénytelenek távozni 
anélkül, hogy' helyhez jutottak volna. 
Haraszty Mici, Saásdy Aliz, Antal Er- 
-.si, Gy. Bátory Elza, Borosa Géza, Sa
lamon, BékofTy László, Horczogh, Fc- 
renczy Károly, Várnay éa Ujváry Ferenc 
Igazgatói minőségében is naponta nagy 
iikorf aratnák.

• Fáraó hitvese az Urániában még né
hány napig műsoron marad. Az a nagy 
árdeklődés, amely ezt a fllmkolosszust 
mindvégig kiséri, meghosszabbította a 
tervezőt t műsoron-maradását. A gazdag 
látványosság valóban felülmúl minden 
addigit h az a művészi tökéletesség, ame
lyet az előadó színészek nyújtanak, egy
től egyig mestermü. Az Uránia előadásai 
B, */»7,  V»0 és 10 órakor kezdődnek.

• A Kamarában Galathea a legújabb 
magyar Pétrovlts-fllm és Mise Labo titka 
a főszerepben Priecllla Dean-el, ma 4, 
8, S, 10 órakor.

• A Mozgókép Otthon. Amerikai ,.Je- 
vel"-filmművc: „Mlss Labo titka" (7 fel
vonásban.) Priscilla l)oan legbravuro- 
aabb. minden kantáziát felülmúló alkotá
sával. „A húrom bolygó" (6 felv.) brii- 
liáns vígjáték Henny Portén pompás 
kreációjával a hót nagy eseménye. Táb
lás házak! Jegyelővétel fontos! (4, 6, 
5, 10).

VASÁRNAPI SPORT
MTK -Rapid (2:1) 5:1

Szenvedett bár nagyobb arányú vere
séget is a Rapid az M. T. K.-tól, de még 
som volt annyira megsemmisítő, mint a 
tegnapi. Megsemmisítő volt pedig a ve
reség azért, mórt még csak azt eom 
tudta elérni a dekadenciájának tetőpont
ján álló Rapid, hogy ogy tüzes-lelkes, 
temperamentumos játékra, avagy egy a 
tényleges erőviszonyoknak megfelelő 
goolorány elérésére ösztökélte volna az 
M. T. K.-t s ahelyett ogy kényelmes, he
lyenként talán vontatott, do mégis mind
végig káprázatosán technikás játékban 
gyönyörködhetett a közönség. A fényko
rára emlékeztető stílusos, észszerű, finom 
játékával, macska-ogér harcban teljosen 
felőrölte az M. . K. a bécsieket s ha a
II. félidőben komolyan belefeküdtek 
volna a játékba, úgy G—8 gonl súlyos 
terhével térhetett volna haza az osztrák 
ox-bajnokcsapat. Az I. félidő első fölétől 
eltokintvo, amikor goalt is crtek el nz 
indiszponált M. T. K. védelem hibájából, 
egy pillanatig eem voltak veszélyesok a 
kék-fehér kapura nézve.

A M. T. K. csatársor minden dicsére
tet megérdemel, uem mondhatjuk azon
ban ugvanezt a védelemről. Siklóssy 
nőm tud u'ljoson beleilleszkedni a külön
ben harmónikusan egységes egészet al
kotó támadósorba, a goalja azonban, 
sorrendben a 3. gyönyörű volt ^Orth 
hosszabb pauza után, egy „hat-trick"- 
kol örvendeztette meg a közönséget. Az- 
ötödik goal Molnár érdem©, ogy védhe- 
totlen labda, melyet a gyatra bécsi ka
pus meg som kísérelt védeni. Opata 
elevenen, föltartóztathatlanul játszott a 
balszéten, Braunt elhanyagolták, a kis 
Nadlor kitünően fogta az öreg bécsi 
ágyukat, a bekkok esak a játék vége felé 
kaptak lábra, Fábián a kapott goalt véd- 
hette volna.

J. osztályú bajnokság 
KÁC-NKC (9:9) 1:1.

Teljesen egyenrangú ellenfelek küz
delme, moly az erőviszonyokhoz mérten 
eldöntetlen eredményt hozott, ámbár a 
KAC csak egy kis szerencsével is győz
hetett volna. Változatos játékban telik el 
az I. félidő s amelybon inkább a védel
mek dolgoznak. A félidő vége felé a KAC 
kerekodik fölül. A NAC-ot a saját tör
teiéibe szorítja, azonban Zelsler kapus 
werenoBóje egybon a VÁC Bxeronoeéjo is. 
A II. félidőben a Kispestiek folytatják 
a támadó játékot a a 16 pere pozitív ered
ményt íb hoz, a KAC Cslky révén a ve
zető goalt lövi. A goal után erős vívó 
támadás b a 87 peroben Engel révén si
kerül kiegyenlíteni. A matoh kispesti 
támadással zárul.

FTC—Zugló (1:0) 2:0.
Egész félidőn át az FTC diktálja a 

tempót B a Zugló teljesen védokczéBre 
szorul. Pataky készíti elő a zöld-fohér 
támadásokat, azonban minden akciót 
meghiúsít partnerénok Kővágónak indo
lenciája. A goal Tóth lefutásából esik, 
akinek kapura lőtt lobdája a Bckk lábá
ról pattan a kapuba. Zugló csupán le
rohanásokkal kísérletezik. A II. félidő
ben hatalmas FTC fölény — szeroncao 
nélkül. Végro a 25 percben Pataky szök
teti Kővágót, aki helyezett goalt lő. A 
goalra Zugló túl erélyes védekezéssel 
felöl.

Vasasok—MAFC (1:1) 2:1.
Győzelme dacára Is csalódást okozott a 

Vasas-csapat s a technikusok épp úgy 
megérdemelték volna a két pontot, mint 
a szerencsésebb Vasasok. Hullámzó játék 
után a 16. percben Szentmiklóssy révén 
goalhoz jutnak a Vasasok; Lukács azon
ban, kihasználva a munkás védelem pil
lanatnyi zavarát, kiegyenlít. A IL fél
időben ogy korncrból kifolyólag Katzer 
a győzelmet jelontö goalhoz juttatja csa
patát. Utána állandó nagy technikus-fö
lény, a Vasasok védekezésre kényszerül
nek a szorencso által teljosen elhagyott 
műegyetemmel szemben.

III. k. TVE—Törekvés (9:1) 2:1.
A budaiak Neuhaus nélkül kezdenek, g 

őzt kihasználva, a Törekvés már a 4. 
porcben Hirzer révén goalhoz jut. A 8. 
porcben Nouhaus kapuba áll h most a
III. kerületiek ragadják magukhoz a já
ték irányítását s azt mindvégig meg 1b 
tartják. Úgyszólván lelépik a vasutaso
kat, eredményt azonban csak a II. fél
időben tud Palcsek révén elérni. Most 
még jobban fokoava a tempót, a Törek

vést kapujához szegozik a budaiak. Kié
ber állandóan frontban tartja csatárso
rát s a kitűnő formát játezó Pálosok pe
dig a győzolmot is biztosítja csapatának.

JJ. osztályú bajnokság
Ékszerészek—.33" FC 2:L 
BAK—TTC 3:6.
EMTK—VII. kér. 4:«. 
Postások-RTK 1:9, 
Hnsos—BTK 2:2.

Lóverseny
Atta Troli

nyerte meg a kettősnevezésű nagy aka
dályversenyt Meyyoren. Ez a stecplo- 
chase, — noha tulajdonképpen csak 
match volt — a legszebbek közé tarto
zik, mert elejétől végig bizonytalan volt 
az eredménye. Atta Troli csak nagyobb 
ujrrógyakorlat*  révén szerezte meg a 
győzőimet, őrületos tempójával úgyszól
ván megölte ellenfelét, Akadékost, mely 
igy 1b mognyorte volna a versenyt, ha 
lovasa egy kevéssel előbb veszi föl vele 
a versonyt A részletes eredmény a kö
vetkező:

I. futam. 1. Borszék (4) Hirsch száz.,
2. Hűség III. (4) Solmoczy hdgy, X No
vető (3) Rakovszky. Futottak még: 
Vivcur, Pető, Epsomlánya, Napvilág, 
Messze mentél és Porsze n. Tót.: 50: 
175. 60, 65, 65.

II. futam. 1. Ossí (2 r.) Hauser, 3. 
Jajno (8) Eperjossy, 3. Eleonóra (6) Göl- 
lni. Tót: 50:65.

Hl. futam. 1. Atta Troli (1K) Pélzer 
száz.. 2. Akadékos (lJí) GlmpL A Temes 
(20) Orosz. Futott még: Polni. Tót.: 56: 
100.

IV. futam. 1. Duty (8) Adda szár.., 3. 
Rózsi II., (1%) Orosz. 3. Basedow (16) 
Bindor. Futottak még: Glda, Angyalos, 
Akar é» Olivér. Tót.: 50:215, 70, 60, 80.

V. futam. L El ne hagyj (6) Bindor,
2. Béni (3) Cseh fhdgy., 3. Rátartás (1) 
Podharadszky fhdgy. Futottak még: 
Holló, Asezonyfaló és Aurelianus. Tót.: 
50;?80, 105, 90.

VJ. futam- 1. Nimfa (8) Gutal, 1 Dal- 
martino (12) Szokolai, A Gondos II. (8) 
Vonóra. Futottak még:- Kótyagos, Les 
tilla, Thököly, Elvtársnő, Katin, Mátyás
föld, Vem III., Jofe, Királynőm, Mopa, 
Piszkos, Pour l'amour, Holla, Wilhelms- 
hof, Ydls ée Ily Baby. Tót.: 50:81A 200, 
435, 170.

VII. futam. 1. Csicserl (8) Biernáezky
3. Elsőm (6) Vas I„ A Bollandlst (4) 
Takács. Futottak még: Kékrózsa, Rosseb, 
Öurroy, Helyrelány, Csajhoe, Helcia, Csil
logó II., Spiduczi és Nézz félre. Tót.: 
50:160, (Csícseri és Nézz félre), 75, 100, 110.

Hétfői ügető esélyek.
Ezúttal a Nemzetközi verseny handi- 

eappé módosítva dől el, hol Wachmann, 
Librussa, Pazar és Diák szoros küzdel
mét várjuk. A többi futamokban hatal
mas mezőnyök várhatók. Tlppoink özek: 
I. Une petité—Éber. II. Ttudi—Schatz. 
III. Titto-Didk. IV. Libussa—W achmann 
V. Visszhang—Weingartshof. VI, Indus 
—Bajongó.

Párisién Grill
•„BlshaLujza színház"épületében

Esténként
a fényes megnyitó műsor keretében fellépnek:

The negro Harmony Four ,«i 

Abble Mitchell 
világhírű néger énekesek

K1TTY MÓRÁN
angol énekes sfeptlncosnö

Biró duett Lola & Edy
mondain táncospárok

Gallay Nándor, Hort Holla
és a kísérő tánemfisor

Elsőrangú konyha Kezdete 'hll-kor

KSSXCUKOR
iMliarUlt, kaphat!

Gauzer Sándor Mm

KÖZGAZDASÁG
A Pesti n.zal tőkeemelése. A P«tt 

Hazai Első Takarékpénztár Egyesül., 
igazgatósága elhatározta, hogy o hónán 
25-ére ÖMiohlvaudó rendkívüli küzgyü 
lésnek az egyesület alaptőkéjének 15 000 
darab uj részvény kibocsátásával' M 
millió K-ról 80 millió K-ra való föleme
lésé'. fogja javasolni.

A Wiener Bank-Verein f. hó 19-én tar. 
lőtt közgyűlése az alaptőkét 1 milliárd 
koronáról 1 milliárd koronára omolta 
föl. Egyelőre 500 millió névértékű rész- 
vény boesátlatik ki, molyok az 1923 űz- 
letóv eredményében részesülnek és a 
részvényeseknek 3:1 arányban ajánltat- 
nak fel. .

A Salgótarjáni Kőszénbánya R*„  ma 
tartott rendkívüli közgyűlése elfogadta 
az Igazgatóság indítványait 101250 rész- 
vényre a régi részvényeseknek elővételi 
jogot biztosított részvényenként 5000 ko
rona és 150 korona költség ellen él en. 
Két régi részvényre ogy uj részvény jut

A Pesti Magyar Kereskedőim! Bank a 
Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T.val tör
tént megállapodás alapján 8 darab 1923, 
évi szelvénnyel ollátott Észak ma gyár or
szági Egyesített Kőszénbánya és Ipar
vállalat R.-T.-részvényt 2 darab Salgó- 
tarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat 
uj kibocsátású 1923. óvi szelvényekkel ol
látott részvényre cserél át A csere a 
bank értékpapír pénztáránál (V., Fürdő, 
utca 1) folyó évi október hó 21-től no. 
vember 18-lg eszközlendő.

A Rimamurányi osztaléka. A Rima. 
murányi-Salgótarjáni Vasmű Részvény, 
társaság igazgatósága közli, hogy al 
október hó 81-lkére egybehívandó ren
des évi közgyűlésnek indítványozni 
fogja, hogy az 1921/22. üzletévre az ősz- 
tályjogoBuIt 870.000 darab részvény utás 
részvényenként ötven korona osztalékot 
adjon. A társulat termelése az előző év
vel ftzembon megháromszorozódott s < 
béketermelés ötven százalékát érte el 
Az Igazgatóság továbbá a társulat kü- 
lönbözŐ jóléti alapjai javára négy é< 
fél millió koronát, a Horthy-lnségnkcU 
javára kétmillió koronát és közjátékon*  
sági és közművelődési célkora egy 
fél millió koronát kíván megszavaztatni)

A Magyar Városi Bank csütörtöki kön 
gyűlésén elhatározta alaptőkéjének 201 
millió koronára emelését. Minden régi 
részvény után egy uj részvényre G3( 
koronás árfolyamon elővételi jog bizto
síttatott, amely október 38. és 81-iko közi 
a Magyar Városi Bank és a Magyaj 
Jelzálog Hitelbank pénztáránál gyako
rolható. A közgyűlésen az uj belgs 
részvényesek részéről tiz uj igazgatóság 
tagot választottak.

A Dr. Lipták és Tina építést és vasi 
ipari részvénytársaság rendkívüli köz
gyűlését folyó hó 21-ón tartotta meg. á 
közgyűlés az igazgatóságnak lapunkban 
már korábban ismertetett indítványai! 
egyhangúlag elfogadta és az alaptőké
nek 180,000.000 koronára leendő feleme
lését elhatározta. A Stinncs-csoporfnali 
már megnevezett képviselői a társaság 
igazgatóságába egyhangúlag beválasz
tottak Az elővételi jog az uj részvények
re október 26-ikdtól november 8-ig bezá
rólag gyakorolható az Angol-Magyar 
Bank főpénztáránál. Minden öt dnrab 
régi részvény alapján egy uj részvény 
vehető át darabonként 1000 koronáért.

A Magyar*Cseh  Iparbank Rt. igazga
tósága a november hónap 4-ikl rendkí
vüli közgyűlésnek javasolja, hogy alap
tőkéjét 100,000.000 koronáról 200.00ÍWO 
koronára emelje fel.

A Hobé Damase és Társa francia rend
szerű nagy szeszpárolás részvénytársa
ság részvényeinek bevezetését kérelmezte 
a budapesti tőzsdén. A bevezetést » 
Baumfeld Zslgmond Fai cég fogja in
tézni.

Magyar-amerikai bank r.-A-ra változ
tatta át cégét a Fővárost Kereskedelmi 
Bank R.-T., tekiutottel amerikai össze- 
kötttésolre.

A Pesti Tőzsde nj számában Elek 
Gyula, a Magyar őstermelő vezérigazga*  
tója, Brosch Fülöp, a Verkehrbank alól- 
nöke, Kux Wilhclm, a Nlederösterrci- 
chische E**cojnpt  Gusellsehaft igazgat -Ja 
nyilatkoznak Szerkesztőség ée kiadóhi
vatal Budapest, VI., Iaabella-utoa 42.
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