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g. fascisták kerültek 
ft.oi*mányi»a  Olaszországban 

Salandra nem vállalttá a kavm&nyizlakítást — Jlttsissíilini fcajsott ntegfií- 
zást a Girdli'túí — iföaflastsió ha^HnetMafiiiúsva — Zt íascísíá^i t&Hb vávos~ 
í>an urai a helyzetnek — Főparancsnokuk aláívta a légfiú maxgásitásáva 

vonatkozó parancsol
— K KitfOl Napi*  tii-fjéiitfij'&t'l! —

Róma október 29.
(Stefani.) A király ma este meg

beszélést folytatott Federsocival, a 
nacionalisták vezérével s utána Or- 
Zando-val és De Nova-voÁ. Mint a 
a Giornale d‘Halia jelenti:

a király fogadta a fascista mili- 
Iiciának főparancsnokát. De 

Vecobit
Lapjelentések szerint Salandra fél
hivatalosan megbízást kapott, hogy 
alakítson kormányt. Parlamenti kö
rökben azon a véleményen vannak, 
hogy Salandra missziója komoly 
nehézségekbe ütközik, minthogy’ 
Mussolini nem hajlandó őt támo
gatni.

Milánó, október 29.
(Havas.) A fascisták az éjszaka 

megszállották a bprsagliere lakta
nyát

Mussolini kijelentette, hogy 
kész a kormányt megalakítani, 
ha arra a király megbizást ad, 

annál is inkább, mert már készen 
tan munkatársainak teljes névsora.

Róma, október 29.
(Stefani.) Salandra nem vállalta 

a kormányalakítást A király meg
bízta Mussolinit hogy alakítson 
kormányt

Róma, október 29.
(Stefani.) Valamennyi lap meleg 

dicsérettel adózik a királynak, ami
ért megtagadta az ostromállapot 
kihirdetésére vonatkozó dekrétum 
aláírását.

Róma, október 29.
(Stefani.) A város képe a rendes. 

A közúti kocsik és az egyéb szál
lítóeszközök úgy közlekednek, mint 
máskor. Incidensre csak néhány 
fascistaellenes újság háza előtt ke
rült sor.

Milánó, október 29.
(Havas.) A fascisták a Popolo 

d'ltalia szerint
több városban urai a hely

zetnek,
igy különösen Paviában, Novaié• 
bán,Perionéban, Mortazábau, Novi- 
ban, Miguriban és Alcssandfiában. 
Alessandriában állítólag jelenté
keny hadianyagot, különösen távbe
szélő- és táviró-anyagot foglaltak 
le. Pávlában

a király i gárdisták bír szerint 
átadták fegyvereiket a városba 

bevonuló fascistákuak.

Genua, október 29.
(Stefani.) A fascisták főparancs

noka a Sccolo római jelentése sze
rint aláirtó a légió mozgósítására 
vonatkozó parancsot abból a célból,

MM irawot a mafiénforsaloinlian
Az olmult tőzsdei hét végén meg nyilvánult szilárd irányzat a ma

gánforgalomban még fokozódott, és amint múlt heti számunkban je
leztük, a közönség bizalma ismét visszatért s nemhogy megválni 
nem akar értékpapírjaitól, hanem minden piacra kerülő árut emel
kedő árfolyamokon felvesz. Á kont remin, mely a múlt héten még ví
gan dobálta a papírokat, most suttyomban fedezni szeretne, de ez 
nem igen sikerül, ösztönszeriileg hat a piacra a bécsi tőzsdén bekö
vetkezett fordulat is és az a körülmény, hogy külkereskedelmi mérle
günk nagy passzivitása következtében nem várható a korona emelke
dése.

A szombati és vasárnapi forgalomban következő árfolyamok vol
tak fel jegyezhetők.

Rima 13.500—990, Salgó 40-42.000, Kőszén 130-1302.080, Államvasut 
31—33.33.090, Közúti S890-9000, Trust 12.200-500, Spódium 6400—ó G0, 
Égisz 2400-558, • Atlantika 6100-300, Llpták 3700-300, Hazai fa 12.560 
(pénz), Szikra 13.500 (pónz) Lichtig 1800-50, Király-autó 1400 (pénz).

„Tübbé nem lesz anarchia 
ebben ai országban

A kormányzó Salgótarjánban és Balassagyarmaton
- A Hétfői Napló tudósítójától -

Salgótarján, október 29.
Pontban 7 órakor futott be a 

Himnusz hangjai közben a kor
mányzó különvonata a salgótarjáni 
Fő-tér állomásra, ahol Förster 
Kálmán polgármester a város ne
vében üdvözölte a kormányzót.

A kormányzó egyszerű szavakkal 
mondott köszönetét az üdvözlésért, 
örömmel jött ebbe a városba, ahol 
serény munkától lüktet az élet. Ki
jelentette, hogy az országot csak 
megfeszített munka teheti újra 
naggyá. Fogjanak össze osztálykü- 
lönbség nélkül a becsületes mun
káskezek a sokat szenvedett haza 
újjáépítésére.

A cserkészek sörfala közt átha
ladva, a kormányzó az állomási 
épület túlsó oldalán felállított emel
vényre ment, ahol Tábódy Tibor 
földbirtokos üdvözölte a kormány
zót

— Sokan vannak munkástestvé
reink közt olyanok, — mondta 
akik más társadalmi rendszerben 
képzelik boldogulásuk útját. Főmél
tóságod látogatása buzáitólag hat 
ránk, hogy igaz szociális szívvel, 
önzetlen munkával irányítsuk ezt a 
nemzet szempontjából igen értékes 
munkát végző népet.

A keresztónyszocialisták hódoló 
üdvözletét Ferenc*  József acélgyári 
munkás tolmácsolta.

Jíogy a rendet tartsák fenn' és a 
stratégíalilág fontos pontokat száll
jak meg. Az egyes községek pálya- 
udvaiain inár megkezdődött a 
fascisták felsorakoztatása.

— Mi — mondotta —■ salgótarjáni 
keresztényszocialista munkások, bár 
számban kevesen, de akaratban erő
sek, itt állunk a végen a nemzetközi 
vörös áradat minden romboló szán
dékával szemben, szivünkben az Is
ten, haza és emberszeretet nemes 
eszméinek lobogásával és istápolá- 
sával. Főméltóságod parancsára a 
hazáért mindenre készen. Fogadja 
alattvalói hódolatunkat és üdvözle
tünket

A szociáldemokraták üdvözlése.
A bányászruhába öltözött szociál

demokrata munkásság nevében 
Gürszky István bányamunkás üd
vözölte a kormányzót.

— Salgótarján városának és kör
nyékének szociáldemokrata bánya- 
mtinkásai nevében jelentünk meg, 
hogy hódolattal köszöntsük és üdvö
zöljük Főméltóságu kormányzó urat 
körünkben. Felhasználjuk az alkal
mat arra ,hogy tántoríthatatlan ha
zafi Ságunkról tegyünk tanúságot 
Főméltóságod előtt és fogádalmat 
teszünk arra, hogy a szervezett 
munkásság a többi társadalmi osz
tállyal egyetértésben éppen ^olyan 
áldozatkészséggel kíván részt»venni 
a rombadölt haza újjáépítésének 
nemzeti munkájában, mint amilyen 
áldozatkészségot a többi társadalmi 
osztály tanúsít. Midőn ezt kijelent

jük, kérjük a Mindenhatót, hogy a 
legelső magyar ember, Főméltóságqj 
kormányzó urat sokáig éltesse.

A kormányzó válasza
A kormányzó az üdvözlésekre *,  

következő beszéddel válaszolt;
— őszinte örömmet és megnyug

vással hallottam a haza szere tété
nek lelkes kicsendülését minden 
szónokuk beszédéből. A mai nehéz 
idők próbakövei az igaz hazaszere
tetnek, amikor az mindnyájunktól 
áldozatkészséget követel. Ma. az 
egyetlen és legfőbb cél, amelyért 
mindenkinek vállvetve küzdenie 
kell, az ország talpraállitása. Csak 
erős, egységes nemzet állhatja meg 
helyét a mai nehéz, szenvedésteljes 
időkben. Ha számra kevesen is, do 
szívben, lélekben egyek vagyunk, 
akkor kétségtelen, hogy felvirrad 
a mi napunk. Hitem és meggyőző
désem, hogy belátható időben jobb 
napoknak nézünk elébe, dp ehhez 
kell, hogy rend és nyugalom legyen 
az országban. Csak rosszakarat és 
kishitűség tagadhatja haladásunkat 
a konszolidáció terén.

— Az eddigicredmények biztató 
reményt nyújtanak arra, hogy a fel
hívásomra megindult országos in- 
ségenyhitő akcióval a közelgő télen 
átsegíthetjük azokat, akik önhibá
jukon kívül aggódva néznek annak 
elébe,

„Gyengeség a felforgató törek
vésekkel szemben: a legnagyobb 

bün“.
— Anarchia ebben az országban 

többé nem lesz! És ha volnának 
még olyanok, akik terveiket erro 
építik, azok legyenek tisztában az
zal, hogy szemben fogják találni 
magukkal az államhatalom kérlel
hetetlen erejét és a hazáját szerető 
magyarság ércfalát. Gyengeség a 
felforgató törekvésekkel szemben a 
legnagyobb bán.

— A munkásokhoz akarok még 
külön néhány szót intézni. Különös 
örömmel hallottam mindkét szóno
kuk részéről a hazaszeretet hangoz
tatását. Legyenek meggyőződve, 
hogy nincsen ebben az országban 
számottevő tényező, aki az önök 
munkáját meg ne becsülné, sorsu
kat szivén ne viselné. Hogy a mun
kás igyekszik a maga és családja 
megélhetését biztosítani és ezért n 
törvény korlátái közt küzd, termé
szetes. De az ország talpraállltásá- 
nak nagy érdeke az ország súlyos 
helyzetével szemben önöktől is meg
értést követel. A munka szent 
és a legnagyobb bűn munkájukban 
megakadályozni azokat, akik dol
gozni akarnak. A kormány gondos
kodni fog, meri gondoskodnia kell, 
hogy ez meg ne történhessék.

Balassagyarmat, október 29.
A kormányzó különvonata Ba

lassagyarmat felé robogva Acsa- 
erdőkürton és Nógrádkövesden 
megállt, ahol a kormányzót ünnepé
lyesen üdvözölték. A kormányzó vá
laszában egyetértésre és munkára 
buzdította a népet. Ha munkával, 
bocsülettel fogja teljesíteni köteles
ségét, — mondotta — ahová a sors 
állította, rövid időn belül ott le
szünk, ahol lenni akarunk.
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Délután 2 óra 20 perckor órkeaett’ 
meg a kormányzó a fellobogózott 
Balassagyarmatra, ahol az üdvözlé
sekre adott válaszában a többi közt 
a következőket mondotta:

— Amint az itteni vallásfelekeze
tek példás egyetértése mutatja, le 
tudjuk vetni a széthúzás régi hibá
ját Azt kívánom, hogy ez a nemes 
példa találjon termékeny talajra az 
egész országban. Terjedjen el min
den társadalmi rétegben, minden 
vallásfelekezet hívői közt az az 
önökben élő tudat, hogy egymásra 
vagyunk utálva, hogy egymásra kell 
találnunk. Csak ha mellőzünk min
den viszályt, ha összeforrunk a haza 
szeretetében, ha egyek vagyunk a 
nemes munkában, csak akkor telje
síthetjük azt a nemes feladatot, 
amelyet a gondviselés e súlyos idők
ben a nemzet jövőjének biztosítá
sára reánk bízott.

Serényen folyik a készülődés 
a nemzetgyűlés ülésére

Viharelőtti csend — A faaclsta vezé
rek agymás ellen fognak harcolni — 
A liberális ellenzék a szabadság

jogokért
— 'A Hétfői Napló tudósítójától. —

A politikai életben látszólag szélcsend 
uralkodik, a kulisszák mögött azonban 
annál serényebben folyik a munka. 
Mindé? párt élénken készülődik a no
vember 10—14-ikö körül összeöülő nem
zetgyűlés üléseire, amelyeken előrelát
hatóan heves küzdelmek lesznek. Pikan
tériával az Egységes Párt fog szolgálni, 
mert most fog kidorülni, hogy a párt
szakadás tulajdoaképen milyen mérete
ket öltött

A helyzot az, hogy az egységes párt
ban bekövetkezett szakadás most fog 
teljes ..intenzitásában mutatkozni. A 
pártáiét során lehetséges volt ’ íépleznl 
és titkolni, a nemzotgyülés öaszeülése- 
kqr azonban szint. Jjell^ yallania. minden
kinek. A fasoista jelszavak mögé sora
kozott szélső jobboldali keresztény el
lenzék egész bizonyosan szembe fog he
lyezkedni az Egységes Párt mérsékolt 
szárnyával, melynek élén Bethlen Ist
ván miniszterelnök áll. A liberális el
lenzék, noha nem kötött ezirányban 
megállapodást a miniszterelnökkel, ro- 
konszcnwel fogja elbírálni a kormány 
oly törekvéseit, amelyek oda irányul
nak, hegy a kilengéseket fölidéző fas- 
cismust idejekorán mogfékezliossék.

Politikai körökben egyébként abszolút 
komolytalannak tartják a fascista szer
vezkedést és azt hiszik, hogy néhány 
utcai verekedésen kívül semmi „ered
ményt" sem fognak felmutathatni. Na
gyon kevés számban is vannak és céljuk 
tíz, hogy bizonyos alkotmányjogi kérdé
seket, az ö szájuk ize szerint oldjanak 
meg. Ebben lesz éppen a logkisebb sike
rük, mert hiszen éppen az alkotmány
jogi kérdésekben a vezérek között áthi
dalhatatlan ellentétek vuanak. Előrelát
hatólag a harc legelőször maguk a fas- 
cista vezérek között fog kitömi.

A liberális ellenzék, értesülésünk sze
rint, a nemzetgyűlés első ülésén fontos 
külpolitikai kérdéseket fog fölvetni, 
amelyeket már az október 20-iki ülésen 
is szóvá akarták tenni, oaupán a ház
szabályok miatt kellett eiállaniok ettől. 
A liberális pártszövetség ezenkívül a 
tzabadsáfejogokért is éles harcot fog in
dítani.
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importált, kapható

Gnazer Sőndogz%B»
?2Ím KbüimíI Royal OrhiUtn

Egy hajóstársaság valuta-üzletei
1400 dollárt kínáltak eladásra a nyomozó detektiveknok 

Van-e joga külföldi vállalatnak valutával kereskedni
— J Hétfői Napló tudásitófától. —

A főkapitányságra bizalmas fel
jelentés érkezett, hogy a Baross-té- 
ren levő Compagnie Generál Trans- 
atlantique cimü francia hajóstársa
ság a Devizaközpnnt megkerülésé
vel dollár üzletekét köt. A megin
dult nyomozás során detektívek el
mentek a vállalat helyiségébe és 
földbirtokosoknak adván ki magu
kat, dollárokat kértek megvételre. 
A jelenlévő tisztviselők — Vály Al
fréd cégvezető és Justh Iván hiva
talnok — nyomban tizennégyezer 
dollárt kínáltak 2580 koronás áron a 
detek ti veknek, akik erre leleplezték 
magukat és a két tisztviselőt előál
lították a főkapitányságra, akik ki
hallgatásuk alkalmával azzal véde
keztek, hogy a dollárokat

a hajóstársaság igazgatóságá
nak megbízásából akarták be

váltani
és igy ők a dollárüzletekért, mint.

Az egyetemi tanárok 100.000 korona segélyt követelnek 
Gróf Telek/ Pál lett a Felsőoktatási Egyesület alelnöke

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A’ tudományegyetemek, a köz- sorsú tanulókat, mert hiszen a jó 
gazdasági fakultás, a műegyetem, elomeneteíü szegény diákok úgyis 
az állatorvosi, a bányászati és er-' tandíjmentességben részesülnek. A 
dészeti főiskolák tanáraiból alakult felemelt tandíj révén nagyobb lenne 
Felsőoktatási Egyesület vasárnap a tanárok részesedése is. 
délelőtt 11 órakor tartotta meg ez 
évi rendes közgyűlését.

Dr. Tauffer Vilmos elnöki meg
nyitójában a kulturfölény fogalmá
nak jelentőségét fejtegette.

Ezután rátértek a közgyűlés na
pirend jenek legérdekesebb. pontjára, 
a. főiskolai tanárok illetmcuyeinék 
rendezése tárgyában készült, javas
latra, mélyet dr. Zelovieh Kornél, 
a műegyetem rektora terjesztett 
elő. Követeléseik főbb pontjai ezek:

A főiskolai tanárok vetessenek M 
a tisztviselői státusból és mig ez 
meg nem történik, a főiskolai ta
nároknak fejewMní dvi 100,000 ko
rona segély, ezenkívül külön műkö
dési pótlék adassék.

Az egyetemi tandíjak emeltesse
nek fel szemeszterenként 2500 koro
nára. Ez nem sújtaná a szegény-

I

Rendőrtisztviselők és detektívek 
a rendőri kőnyomatos ellen

— A Hétfői Napló tudósitójától —

A múlt héten a sajtóban érdekes 
hir jelent meg, mely szerint a főka
pitányságon igen sok rendőrtisztvi- 
selő és detektív ellen fegyelmi eljá
rást indítottak amiatt, mert az ille
tők közérdekű bűnügyekben értesí
tést és felvilágosítást adtak volna 
olyan hírlapíróknak, akik nem álla
nak a Magyar Országos Tudósító 
cimü, Úgynevezett, rendőrségi kő
nyomatos kötelékében.

Ezek a fegyelmi ügyek nagy és 
érthető méltátlankodást váltottak
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alkalmazottak, nem felelősek.
E vallomás alapján előállították 

a főkapitányságra Stefsohn Emil 
igazgatót is, aki azonban azzal vé
dekezik, hogy

mint francia vállalatnak az 
igazgatója, jogukban állt a dol

lárokat beváltani.
A nyomozó detektiveknek az a 

gyanújuk, hogy a hajó3társaság 
több ilyen dollárüzletet köthetett és 
a dollárokat mindig magasabb ár
folyamon adták el, mint ahogy azt 
a Deviza központ jelezte.

A valutaüggyel kapcsolatosan két 
tőzsdebizományost is előállítottak a 
főkapitányságra, akikkel a hajós
társaság az üzleteket állítólag lebo
nyolítani szokta, ezek azonban nem 
akarnak tudni semmiről, és azt ál
lítják, hogy a valutaüzletekben nem 
vettek részt. A rendőrség a nyomo
zást tovább folytatja.

Törültessék el az a rendelet, mely 
a 6000 koronán felüli nyugdijat él
vezőket kizárja az ellátatlanok so
rából.

Ugyancsak kérik a tanársegédek 
és asszisztensek anyagi helyzetének 
ja vitását- é»'.. fizetési,.. viszonyaiknak 
a mai helyzetnek megfelelő. rende
zését. ,

Az égyhütígií lélkűsedéssel elfoga
dott javaslat után a közgyűlés úgy 
határozott, hogy a kidolgozandó 
memorandumot küldöttség nyújtsa 
át a miniszterelnöknek, kultuszmi
niszternek, a pénzügyminiszternek 
és a földmivelésügyi miniszternek.

A megüresedett alelnöki székbe 
gróf Teleki Pált, a közgazdaság
tudományi egyetem dékánját vá
lasztották meg egyhangúlag.

ki az illető rendőrtisztviselők kö
zött. főleg azért, mert igen sok kö
zülük ártatlanul kapott fegyelmit.

A i'endőrtisztviselők és a detektí
vek most, a lapok közléseiből 
tudták meg. hogy a fegyelmi felje
lentést tulajdonképpen a MOT cimü 
kőnyomatos emberei tették ellenük. 
Ez a körülmény még fokozza elke
seredésüket és többen elhatározták, 
hogy a fegyelmi eljárást megsürge
tik Önmaguk ellen és annak lefoly
tatása után haladéktalanul bűnvádi 
feljelentést tesznek hatóság előtti 
rágalmazás vétsége címén azok el
len, akik miatt fegyelmit kaptak.

Jr /ö gyermekikhez!
Alulírott, mint Törpooyerig leendő 

királya, ezonnól meghívlak bennete
ket lakodalmi ünnepélyemre, melyet 
e hó 2ő-án. csütörtökön délután 4 
órakor tartok nz Apolló Gyermek- 
sslnházában. Hogy az ünnepélyt 
minden jó szófogadó gyermek meglát- 
hassa, n látványos ünuepééget, mélyet 
Bánóért bácsi rendeZ. megismétlem 
minden kedden, csütörtökön és sióm- 
beton délután négy órakor.

Biztosan elvár:
Sarkad1 bácsi, a. k. 
tuint Matyi királyt! 

Bánóeziné Ilon*,  a. k. 
mint királyné.

Előttünk:
Zoli, .s. k., mint törpekirály 
Sregft báed, s. k., mint óvIAaktrály 

Stécsy Heddy, a. k., mint udv. főtááooauő
Telefonclm: József 13—86. 

(Apolió-Szlnpad, Blaha Luju-tér.)

PESTI SÉTflK
Hubizmus

Tulajdonképpen apró elmélkedem 
konzervatixnuis tragédiájáról.a ________

Egy fiatal festőnek, Réth Alfréd, 
nek. most nyílt meg a gyüjtoné- 
nyes kiállítása a Váci-utcai Bél- 
vedére-szalonban és minthogy Réth 
Alfréd történetesen kedves ismerő
söm, némi habozás után felkereked
tem, hogy még a megnyitás napján 
megnézzem a kiállítást. őszintén 
szólva, amolyan udvariassági láto
gatás-formának készült a dolog 
(illik — gondoltam — az emberitek 
úgy mutatni, mintha érdeklődnék), 
mert azt már előre elhatároztam 
magamban, hogy a képei nem fog
nak nékem tetszeni. Réth Alfréd 
kint járt a háború kitörésekor 
Franciaországban, internálták és 
ott magába szedett mindenféle mo
dern, futurista, meg kubista, im
presszionista és expresszionista 
(nem igen ismerem ki magam kö
zöttük) irányzatokat és azokkal ter
helten jött haza a háború után, mi
kor már elengedték.

Akkortájt egyszer mutatta is ne
kem a képeit (innen származott 
róla előbbi véleményem) és én csen
des derültséggel néztem a szegletes 
képű embereket, a megtört derekú 
fát, amely itt kezdődött és amott 
folytatódott, a kocka-alakú kutyát, 
a furcsa kocsit és mindazokat a 
többi dolgokat, amelyek a „Párisi 
külváros**  cimü képén ábrázolva 
voltak.

Udvarias ember létemre nem 
mondhattam meg akkor véleménye
met a képről, röviden csak bejelen
tettem, Hogy nem értem. Mii nem 
értek? — kérdezte Réth és heves, iz
gatott magyarázásba fogott. Fekete 
bogárszemei élénk csillogással kísér
ték magyarázatát, a gesztusok, a 
fejmozdulataii hangja, mind egy 
fanatikus prófétáé voltak.

Akkoriban ’ éppen Ady Endrénél 
tartottunk. Ez alatt azt értem, hogy 
azok is, akik Dunántúli nagy roha> 
mának örvendezve tapsoltak annak 
idején, már. ott tartottak, hogy: 
„Nagy költő volt szegény Ady, kár, 
hogy ir: néhány gyengébb versel 
is4. (Ma már csak Szsáz Károly 
nem tartja költőnél: Adyt, viszont 
francia fajvédőnek tartja René Ma- 
ran-t, akiről minden elemista tudja, 
hogy néger és igy Szász Károly, 
mint irodalmi ember igazán nem so
kát számit) Ady Endrét tehát elfo
gadták a konzervatívok is. Az egé
szen fiatal ifjúság viszont mát 
kezdte érdeklődéssel Olvasni Kassák 
Lajost.

Elég az hozzá, mosolyogtam akkor, 
a Réth Frédi „Párisi külvárűs**-dn  
és evvel a mosollyal indultam most 
is a látogatásra. Es akkor követke
zett a nagy csalódás. Odamentem a 
kép elé, hogy egy kicsit elmulassak, 
de hiába néztem kőzetről, messziről: 
semmi mosolyogni valót nem talál
tam rajta. Értettem. Sőt. Tetszett. 
Furcsa volt, az iga2, de már csak 
szokattanságában furcsa. Azonban 
kifejezési módjával valóban ki tu
dott fejezni számomra is olyan dol
gokat, amiket ti naturalista festé
szet a maga eszközeivel, ném tud. 
Pedig, érdekes, utolsó beszélgeté
sünk óta én nem láttam kubista ké
pei. A szemem változott meg tehát, 
külső befolyástól menten és megér tet
tettem a „Párisi külvárosit és tet
szett és alapjában véve örültem, 
hogy most már én is Ott tartok, ahol 
a modernek, a legmodernebbek.

De éppen itt van a konzervatívig- 
mus tragédiája, azé. a konzervati
vizmusé, amely nem rosszindulatú, 
nem makacs és nem önös, hanem 
tisztára a tradíciók nemes talajá
ban gyökerezik. Az ilyen konzerva
tivizmus megérti a fiatalságot, mert 
jóindulatú igyekezettel meg akarja 
érteni, de mire odaér, mire megérti 
és mire ennek örülni kezd: az Elei 
kacagva szalad tovább és ő nem 
tudja utólfcni soha,,, saha»»‘
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Gnzmőrsezésbsn meM 
SzalKay Sándor rendörtanácsQS
— A Hét jól Napló tudósítójától. —

A lapok két nappal;ezelőtt. megírták, 
hogy Szalkay Sándor repdőrtanácsoGt 
gázmérgezés miatt a kórházba vitték, 
ahol súlyos állapotban kezelték. Szalkay 
Nándor a múlt hét keddjén Csömörön 
volt barátjai társaságában, hol szüreti 
mulatságot tartottak. Szerdán este tért 
vissza Naphegy-utca 16. szám alatt levő 
lakására.

Este lefeküdt és másnap reggel, ami
kor a gazdasszonya bement a szobába, 
hogy felkeltse, fojtó gázszag fogadta. 
A gázcsapok ki voltak nyitva és a 
rendőrtandcsos eszméletlen állapotban 
feküdt az ágyban. Nyomban a mentő
kért telefonoztak, akik Szalkay Sándort a 
Kókus-kórházba vitték.

A rendőr tanácsos három napig fe
küdt a Rókus-kórházban anélkül, hogy 
állapotában javulás állott volna be. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
azután nagy szenvedések között meg
halt. Szalka/ lakásán, egy borítókba 
zárt levelet találtak, amelyet a rendőr
tanácsos valószínűleg még szerdán este 
irt meg. Tragikus halála a rendörtiszt- 
vjselők társadalmában nagy részvétet 
keltett. Kedden délután temetik el.

— Petőfi segesvári szobra Fél*  
egyházán. Mint Kiskunfélegyházá
ról jelentik, ma délelőtt leplezték le 
ott lelkes ünnepi hangulatban a vá
ros nagy szülöttének, Petőfi Sán
dornak Segesvárról megmentett 
szobrát. Az ünnepély pontban 12 
órakor vette kezdetét a Hymnusz 
hangjai mellett Az/ünnepi beszédet 
Pakots József nemzetgyűlési képvi
selő, a Petőfi Társaság tagja mon
dotta, A magyar Hiszekegy el- 
ónekléso után Jakab Ödön, a Petőfi 
Társaság tagja felolvasta Petőfi 
cimü klteményét. Holló Béla pol
gármester a város nevében átvette 
a szobrot és talapzatára helyezte 
Kiskunfélegyháza koszorúját. Két 
órakor a Korona-szálló' dísztermé
ben bankett volt.

— Az Országos Széchenyi Szövetség 
tisztújító közgyűlése. Vasárnap délelőtt 
11 órakor tartotta meg tisztújító köz
gyűlését az Országos Széchenyi Szövet
ség dr. Horváth János elnüklésóvcl, a 
Károly-körut 1. szám alatti helyiségé
ben. A rövid elnöki megnyitó után 
Snussal Ferenc főtitkár terjesztette elő 
évi jelentését, melynek során bejelen
tet to, hogy a gróf Széchenyi Aladár 
által adományozott 32.000 koronából a 
Szövetség egy 20.000 koronás alapítványt 
létesít irodalmi célra és ennek kamatai
ból a Szövetség tagjainak hazafias iro
dalmi munkáit fogják jutalmazni. A 
közgyűlés közfelkiáltással j<<yzőkönyvi 
köszönet mellett adta meg a tisztikarnak 
a felmentést, majd megtartották a tiszt- 
újítást, melynek eredményeként elnök 
Oseprégi-Horváth János lett, alelnökök: 
Környey István és Snassal Ferenc, mig 
a titkári tisztet Ajtay Gáborral töltöt
ték be.

— Dr. Thót László ünneplése a 
büntetőjárásbiróságon. A budapesti 
királyi büntetőjárásbiróság dr. faj
kürti Küríhy István elnöklésével 
toljes ülést tartott, amelynek kere
tében a biintetőbirák elbúcsúztak 
volt kollégájuktól, dr. Thót László
tól, akit, mint ismeretes, a lgplatíti 
tudományegyetem büntetőjogi és 
kelet jogi tanszékére hívtak meg. 
Az elnök megható szavakkal mél
tatta dr. Thót László kiváló érde
meit, akinek nagy tudását és képes
ségeit messze külföldön is nagyra 
becsülik. Este birótársai banketten 
ünnepelték és búcsúztatták volt 
kartársukát, s ez alkalommal dr. 
Radich Gyula járásbirósúgi alelnök 
és dr. Nyiry Béla büntefőbirók kö
szöntötték fel az ünnepeltet.

— Arany- és eziistbeváltáz Vármegye- 
utca hót. Hivatalos órák 9-*-5-ig.

— Vasárnap 191 gyermek érkezett 
haza Hollandiából. Vasárnap reggel 9 
óra után néhány perccel robogott be a 
Keleti-pályaudvar üvegcsarnokába az 
Országos Gyermekvédő Liga kórház- 
vonata, amely Hágán keresztül haza 
hozta a Hollandiában volt 194 magyar

Éjszakai verekedők 
megtámadtak két rendőrt 

Csendélet a Thökoly.úton
— A Hétfői Napló tudósítóját61. —

Az utcai verekedések száma ismét 
szaporodott kettővel. Mindkét vere^ 
kedés rendőri beavatkózással vég
ződött és az egyik esetben a vereke
dők a rendőrt is megtámadták. A 
támadók közül többet a főkapitány
ságra előállítottak, ahol az eljárást 
megindították ellenük.

Az elmúlt éjszaka a Thököly’-üton 
levő Vajdahunyad-kávéházban Mol
nár József napszámos Kiss Béla 
zenésszel borozgatott Amikor zár
óra után eltávoztak, az utcán egy 
nő csatlakozott hozzájuk, a Verseny
utca sarkán pedig hirtelen két férfi 
toppant eléjük. Az egyik rátámadt 
Molnárra:

— Hogyan merte a feleségemet 
megszólítani!

A következő pillanatban Molnárt 
és Kiest ütlegelni kezdték, amikor 
az ismeretlen nő is segítségükre 
volt. A verekedés zajára . rendőr 
sietett elő, aki szét akarta válasz
tani a verekedőket

A verekedők azonban a rend
őrre vetették magukat és 
az egyikük. ki akarta rántani a 

rendőr kardját.
Amikor a legveszedelmesebb lett 

a helyzet, két rendőr jött .szoronga-

főtt helyzetben levő társuk, segítsé
gére, akiknek láttára a verekedők 
futásnak eredtek. A rendőrök és a 
járókelők Utánuk futottak, azonban 
Cj»ak Molnárt sikerült elfogni.

Molnárt a verekedésből szárma
zott sérülései miatt a Rókús-kór- 
házba szállítottak. A többieket ke
resi a rendőrség.

* A másik - verekedés a Budaörs 
mellett levő Vigadó-dombon zajlott 
le. Egy szőllőházbsn az arra cirkáló 
rendőrőrszöm két gyanús kinézésű 
fiatalembert talált. Igazolásra szólí
totta fel őkpt. rnire azok

rátámadtak a rendőrre és csak 
a járókelők segítségével lehe
tett őket ártalmatlanná tenni.

Mindkettőjüket bevitték a főkapi
tányságra, ahol elmondották, hogy 
Becsből jöttek Budapestre. Állásnél
küli kereskedősegédek és azért jöt
tek Budapestre, hogy itt a csend
őrséi? kötelékébe lépjenek. Az utat 
gyalog tették meg, mert nem volt 
qtlevclük.

Á két vándor kereskedősegédet 
Horváth Ferenc és Szilágyi Dezső 
személyében, minthogy rendes fog- 
'alkozásuk és lakásuk nincsen, a to- 
Ioncházba vittek, ahol a további el
járást folyamatba tették.

gyormokot. A vonatot az állomáson 
Neugebauer Vilmos kir. tanácsos, az 
Országos Gyermekvédő Liga igazgatója 
és ,a gyermekek hozzátartozói várták. A 
visszatért gycrmkéck mind egészségesek, 
a legtöbbjük hízott is néhány kilót. — 
Neugebauer Vilmos igazgató az újság
írók előtt kíjoleatettó, hogy a Liga ezt 
az akcióját a télen is folytatni fogja és 
a’ legközelebbi gyeríhekföndt' dWembcr 
3-án indul Hollandiába.

—A reformáció omlékünnepe. Az evan- 
■gdikus- egyház a reformáció emlékünne
pét az idei .évben a szokottnál irapozán- 
sabb keretek között ült meg. Áz emlék
ünnepségnek sorozata már vasárnap 
mogkozdődött, amikor délután félöt óra
kor a Deák-téri iskola dísztermében a 
Konfirmáltak Egyesületé tartotta meg 
ünnepi gyűlését. A gyűlésen megjelent 
Raffay Sándor püspök, Langráf László 
államtitkár e az evangélikus egyháznak 
még számos kitűnősége. Az ünnepség 
zsoltárénekléssol kezdődött, amely után 
dr. Csengődi/ László lelkész üdvözölte a 
reformáció ünnepén •megjelent ifjúságot, 
tlhnepi beszédet tartott még Lorsch 
László, mely után hangverseny volt

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

— A házfelügyelők . gyűlését be
tiltotta a rendőrség,. Vasárúap dél
ben 1 órakor a házfelügyelők, a 
régi képviselőházban gyűlést hívtak 
össze, amelyen anyagi helyzetükkel 
akartak foglalkozni. A házfelügye
lők délben 1 órakor, tömegesen 
megjelentek a régi kdpviselőbáz 
Főherceg Sándor-utcai helyiségé
ben, ahol azonban, közölték velük, 
hogy a gyűlés elmarad, mért erre 
a rendőrség a szükséges engedélyt 
nem adta meg.

— öngyilkosság. Offenrichter Józseíné 
51 éves háztartásból! nő Ápolda-utca 1. 
szám alatti lakásán medinállal megmér
gezte magát A mentők az Uj Szent Já- 
nos-kórházba szállították.

— Szobatűz. Vasárnap hajnalban érte- 
rJtetV-k a központi tüzérségit, hogy a 
Síp-utca 10. számú ház egyik második 
emeleti lakásában tűz ütött ki. A tűzhöz 
a VI. kér. tüzőrség vonult ki és két órai 
munka után eloltotta a tüzet

— Halál az utcán. Kucs Maria 7ü éves 
koldusasszony, akit a Szerb-utcai kapi
tányságról a toloncliázba akarta*  át
szállítani. az Egyetom-tér és Szerb-utca 
sarkán összeseit és meghűlt. Holttestét n 
bonotani Intézőt halottaahúzába szállítot
ták.

— Gázol a villamos. Vasárnap délután 
a.Boráros-téren egy 12 éves iiut a villa
mos halálra gázolt. Személyazonosságát 
megállapítani nem tudták, mivel a sze
rencsien fiúnál semmiféle írás nem 
volt Holttestét a bonctani lntézetbo szál
lították.

Razzia a főváros belterületén
Előállítások bárokból 
és mulatóhelyekről

A rendőrség emberei két nap óta raz
ziát tartanak a múlatóhelyeken, bárok
ban és a zenés kávéházakban, mert tu
domásukra. jutott, hogy ezeken a helye- 
kep sok kétea egzisztenciaju egyén tar
tózkodik." Szombaton a IV. és V. kerü
letbe volt razzia, mig tegnap éjszaka o 
VII.. é§_VIII.^kerületbe lövőJiölyi^ógekro 
kerüli a sör. ' *"  '

Detektívek, rendőrök egy-egy rendőr
tiszt vezetésével vasárnap este 9. órakor 
indultak el körútjukra és kivétel nélkül, 
minden bár. és mulatóhelyet fölkerestek. 
A vendégeket kivétel nélkül mind-igazol
tatták és aki kellő okmányokat mm tu
dott, felmutatni, azt előállították.

Férfiakon kívül igy természetesen sok 
nő körülit a detektívek és rendőrök cso
portjába. Elegánsan öltözött férfiak, 
bundáé, parfümös hölgyek haladtak a 
detektívek sorfalai között é« az utcákon, 
ahol a különös menet elvonult, minden
ütt nagy feltűnést keltett

A raziá« összefogaosott férfiakat és 
nőket, köztük a bárok sok jól ismert 
táncosnőit, egyelőre a VII. kerületi ka
pitányságra állították elő. További sor
sukon ma délelőtt a főkapitányságon 
fognak dönteni.
TMr~rr/Ti jfT>L>~*r xtr‘u/Tn/rnjiT~n_/Ttx>riujTL<Titj' 

Nászul - a fogházba 
Sikkasztás vádja miatt letartóztatták 

az újdonsült férjet
Hartmann Sándor váradi bőrönd- 

gyárosnak' volt egy bukaresti utazója, 
Stcrn József, akivel a múlt nyáron ab 
számolási differenciája támadt, szdz- 
huszezer lei nyereséget követelt rajta, 
de Stcrn az összeget nem tudta ki
fizetni. Hartmann feljelentéssel fenye- 
gotődzött, mire Stcrn megígérte, hogy 
az összeget rövidesen megadja, mi
helyt megnősül, mert a menyasszonya 
gazdag bukaresti lány, akinek apja fe
dezni fogja a differenciát. Stern való
ban meg is nősült, el is utazott Buka
restből. a pénzt' azonban nem fizette 
meg.

Hartmauuak kikerült megtudnia, 
hegy' volt utazója Budapesten tartóz
kodik és ezért távirat! utón feljelentést 
tett ellene a budapesti főkapitánysá
gon sikkasztás miatt, sőt maga is fel
jött Budapestre. A detektívek meg
állapították. hogy' Steru fiatal felesé
gével a Gellért szállóban lakik és elő
állították a főkapitányságra. Stern itt 
méltatlankodva tiltakozott a sikkasztás 
vádja ellen, azt állítva, hogy ő Hart- 
niannal elszámolási viszonyban van és 
igy annak csak magánjogi követelése 
lehet rajta. A rendőrség letartóztatta 
tfternt és átkieérto az ügyészség fog
házába,

SZÍNHÁZAKRÓL, 
SZÍNÉSZEKRŐL

Soha még olyan lázas izgalom, 
mint amilyen a Molnár-darab fő
próbáját megelőzi. Még el sem kezd
ték a főpróba-jegyek kiadását, mi
kor Lázár igazgató- már azzal volt 
kénytelen a jelentkezőket elutasí
tani:

— Minden jegy clfógyöti!
Pedig — nyilvános főpróba lévén 

a jegyeket nem ifi ingyen Oszto
gatják, hanem jó pénzen: 300 koro
náért darabját. És ez még csak a 
legális ára. Abba azonban aenV 
sem nyugszik bele, hogy ő, éppen 
o ne lehessen Ott a főpróbán és ilyen 
módon igyekszik tetemes ázsióval 
jegyei szerezni magának. Magánfor
galomban — tőzsdei tudósítónk hir*  
adása szerint — a jegyek már 575-ön 
állnak és csütörtökig még jelentői 
haiissa várható. • •

A „Raguza hercegé*  szóval nem 
aratott valami nagy sikert Pedig 
a Városi Szinház igazán kitett ma
gáért. Díszletekre egész vagyoni 
költöttek, hirdetésre sem sajnálták 
a pénzt, szerződtettek mindenkit, 
akitől csak várni lehetett, hogy 
emeli a kiállítás pazar pompáját és 
u maga személyével is el őségül az 
operett sikerév. Különösen a ..Hat 
Szépségének költötték hírét messze 
földön. Hogy most áttérünk az ame
rikai meg angol mintára, a kónía 
csupa ragyogó szépségű nőkből fog 
állni, de a főattrakció még tzok kö
zött is a „Hat Szépség" ’esz, Lat 
ilyen szép no. hat olyan szép nő. A 
főpróbán azután egy maiíeiózus né
ző, azt mondta a hat szépségről:

— Igazán csinos ez a hat lány. 
És ugv táncolna!:, mint jó keresz
tényekhez illik.

— Na igen. (A jobblábuk' sokasén, 
tudja, hogy mit csinál a bal.

Ká '' a sztnhúzi kabala,
hogy minél több „muri“ előzi meg 
a bemutatót, annál nagyobb lesz a 
siker, akkor a Fővárosi Szinház és 
r. Renaissance legragyogóbb szezon*  
jutnak néznek elébe. Nem szorosan 
vett, .muri" ugyan, de ennyi aka
dály, nehézség és komplikáció falán 
még sohasem előzte meg színházak’ 
nyitását. A Fővárosi Szinház csak 
november vége felé adhatja első 
bemutatóját, a Renaissance is csak 
egy lófejjel előbb fut: tizennegyedi
kért nyit — ha ugyan építőmester, 
pallér és a beton (amelynek szárad
nia kell) is úgy akarják. A Főváro
sinál már megtörtént az első össxe- 
veszés és első szerepcsere (Góth—' 
Sarkad!), a Renaissancenál még nem 
történt meg a>: utolsó. A szinház 
egyik művésznője — mint annak 
idején megírtuk ? hirtelen és vá
ratlanul Parisba utazott A szere
péi rögtön kiosztották másnak és 
a?; uj szereplő szorgalmasan pró
bák, a nehezén már túl is volt, mi
kor a szökevény — éppen olyan vá*  
ratlanul, mint ahogy elment — visz-*  
sza is jött És természetesen rekla
málta e. szerepét A vezetőség za
varban. A két művésznő az ideges 
várakozás álláspontján. És most 
napról-napra az egyik fent.próbál, 
a másik lentről nézi, a vezetőség ha-; 
bozik és a többiek‘izgatottan várják 
a küzdelem eredményét. Hir sze
rint, a fenti kitartása már lankad, 
a lentié meg nem és igy lesz lehet
séges, hogy a szerepcsere mái • 
közeli napokban megtörténik.

• As „Ég! és földi szerelem" próbáin 
teljes egészében bontakozik ki a költői 
mű minden szépsége. Tarnui Ernő ren
dező mellett Mölnőr Feretíc a legapróbb 
részletekig kiterjedő’ gonddal vezeti « 
próbákat, melyekből bízvást megállapít
ható, hogy a sok aikert látott Magyar 
Színház életében I» tMrnéuy lesz a pén
teki bemutató.-Ar érdeklődés a darab 
előadása iránt egészen rendkívüli. A 
teljesen uj kiállítás mdvéazi tervet 
Bústliy litvántól valók



4 Mtrröi nxpíó Budapest 1921 október 3».

• A Vígszínházban a Három nővér 
legközelebb kedden, pénteken és azután 
hétfőn, november 6-án kerül színre. A 
hét többi estéjén a Csereberét Ismétlik. 
Szerdán délután a L'ialcéletel játsszak. 
Éjjeli előadásul szombaton a Kék frakk 
szerepel a műsoron.

• A Ragura hercege uralja a Városi 
színház jövő heti inüaorát. A tünemé
nyes operett, melynek pozaclitő muzsi
kája, fordulatos mulatságos szüvoge es- 
teröl-ostére tomboló lelk-sedésre ra
gadja a színház bntalui.is 4. i. í' súgót, 
hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken 
szombaton és vasárnap este megy. Put- 
ráes Sári bájos ogycaiségQ, Sziklai és 
Tisza Karola vidám kettőse szédülotes 
táncaival. Borosa Géza ellenállhatatlan 
humora, Szentmihályi Tibor szárnyaló 
tenorja, örley Flóra, Horti, Gábor Ernő, 
Pázmán, Sík és Taimay mulatságos 
együttese, a rendezés ezer ötlete, az 
operaházi hallét, b ragyogó kiállítás s 
a pompás jelmezek példátlan népszerű
séget szereznek a kitűnő produkciónak. 
Kedden a „Cigánybáró", szerdán dél
után a „Zsldónő**,  vasárnap délután a 
„Bohémélet folytatja sorozatát.

• Kedden, október 31-ón lesz a pre
mier az Andrússy-uti Színházban. A 
szezon máeodik uj műsora csupa ötlet és 
vidámság. Karinthy Frigyes darabjá
ban, „A síró és nevető ldrálykisaeszony". 
bán külön attrakció, hogy egy sereg 
népezertt pesti író figuráit hozzák színre

• élethü maszkban a mesejáték szereplői. 
Nagy sikert ígér Boros Elemér „Boc
caccio a Terézvárosban" cimü vigjá- 
téka, Németh Juliska a legszebb produk
ciót nyújtja szólóival. Szenes Béla tréfá
jában „A majonT'-bau, Zilahi Lajos pa
rasztkomédiájában, „Az I-ső osztály''- 
bán, Harmath Imre bliicttjében, a „Jar
din do BoccaU“-ba:i kiegészítői a joggal 
nagy sikerre számítható uj műsornak, 
mely pontosan fél 9 órakor kezdődik.
• A művészi szenzációk sorozatát él

vezheti a főváros művészvilága a nov. 
ö-án este 9 órakor megnyíló „Művész 
Színpad**  példátlanul tüneményes, meg
nyitó műsorában.

Mi, akik az első perctől fogva figye
lemmel kísérhettük ennek a minden 
izében művészi vállalkozásnak .születé
sét, boldogan ragadjuk meg az alkal- : 
mát, hogy átnyújtsuk az elismerés pál
máját előre is a színház művészi meg- 
alapozóinak, Révésí, Ferenc direktor
nak éo Szsmere Gyula főrendezőnek, akik 
művészeti dramaturggal — ez egyike 
legnevesebb színházi szakértőinknek — 
olyan világra szóló műsort állítottak 
ösr-ze, mely előtt csodálattal áll meg 
minden hozzáértő embere a művész
világnak.

Toronymagasságra emelkedik ki 
minden más művészi élmény felett • 
Odr.v Árpád vendégjátéka. A Nomzeti ' 
Színház nagy művésze egy mániákus 1 
nőgyülölőt test&sit meg hóditó művé- ’ 
szoténck teljéveL A darab cimo „A nŐ^ - 
titka", szerzője Csathó Kálmán. Kosz- ' 
tolfnyi De„ső tündér játéka vezeti be. a 1 
premiert, elme „A bábjátékos". Bús ; 
Fekete László operettjében Szebeni ‘ 
Margit, a bájos primadonna és Tamás 1 
Benő brillíroznak. — Berky Lily, a 1 
régen nélkülözött dizőz külföldi tour- 
héja után szintón a „Művész Színpad" 
tagja lett, a kedves, meleghangú Gózon 
Gyulával együtt. — Síró Annus, a 
„Király Szinhúz" tagja, Hegyi Rózsi, 
a „Belvárosi Színház" drámai művész
nője, Békeffy László, Szemere Gyula 
nevei mind olyan fényes ígéretek, 
amelynek ny óméban biztos a siker. 
A Czsengeri-utca 68. szám alatti uj 
szinhúz rövidcson a legkedvesebb talál
kozó helye I06Z a művészetért rajongó 
közönségnek. Dr.

• A Palace-MGv&ztercm ostóről-estére 
hangos a közönség kacagásától, amely 
állandóan teljesen megtölti az uj Kabaré 
Színház nagy nézőterét. Rövid idő alatt 
a Talaco a főváros legkedveltebb szóra
kozó helyévé lett, ahol elsőrangú művé- 
R£i számok hallgatása mellott órákon át 
fényesen mulat a hallgatóság. A műsor 
minden egyes száma páratlan a maga 
nőmében. Saasdy Aliz, Haraszti Mici, 
Gy. Báthory Elza, Antal Erzsi. Salamon, 
Békeffy, Borosé, Forenczy, Herczegh, 
Vúrnay és Ujváry Ferenc — Igazgatói és 
c.onfercnc-i minőségben is, az oszlopai 
a műsornak.

• Uj míisor a Lovászy-kabarában ked
den este lesz KŐvárjj Gyula, Felhő Ró- ‘ 
eh), Salamon Béla, fíabrik Jáuos és több 
előkelő színház nagy művészeinek vcu- 
dégfclléptóvol. Az előadás pontban fél- 
tizkor kezdődik. Telefon 125-17. ]

• A csodutévö ember — az Urániában. 1 
Az a kiváló amorlknl film, amelyet az 
Vrdnia műsorra vett, hihetetlenül 1 
mély, jóleső érzést vált ki a r 
nézőbők Mintha megnyitná a' lég- c

MTK—WSC (1:0) 3:0.
I A múlt évi osztrák bajnokcsapat já- 
. téka határozottan kellemesebb benyo- 
. mást tett a csípős hideg dacára meg- 
. jelent közönségre, mlgt a Rapid múlt

ból i játéka. Egyenkint sorra- éve játé
kosaikat, nem találunk közöttiek Kút-

. hanhoz, l'rjtlíihi'-z hasorló kiöregedett I 
ágyukat, do a team egy. ..c .cbh » mini

i i'yen eredményesebb, eftszotősebb já
tékra hivatott. Nem is volt különösebb 

, momentumuk s tisztán a kék-fehér 
csatárokon múlott, hogy nagyobb goal- 
aránnyal nem végződött a matek* *.  
MTK támadással kezdődik a játék s a 
6. p.-ben Siklós&y goalt lő. Utána vál- 
MTK a többet támadó, de a WSC is 
gyakran veszélyeztet. A II. félidő tel
jesen az MTK-é, úgy hogy a WSC alig 
jut át a fólvonalon. Senkey IT.-vel a 
jobbszélen Orth és Molnár szebbnél- 
szebb támadásokat vezetnek, melyekből 
utóbbi a 14. és 80. p.-ben gólt lő. Orth- 
nak nem volt szerencsés napja, lövései 
hajszálnyira kerültök a kapu mellé. A 
WSC válogatott kapusa, Edy Kann- 
houser vakmerő védéseivel több biztos 
gólnak látszó labdát tett ártalmatlanná.

KAC—BTC (0.0) 1:0.
A KAC rögtön támadólag lép fel s 

a játék irányításút a félidő legnagyobb 
részében meg is tartja, eredményt azon
ban, több kedvező helyzetet kihaszná
latlanul hagyva, nem tud eléruL A II. 
félidőben változatos játék utón Rais. 
egyéni akciója meghozza csapatának a 
győzelmet jelentő gólt

FTC-VAO (1:0) 2:0.
Hatalmas tempóval indul a játék s 

kevéssel a kezdés után Pataky sérülten 
kénytelen elhagyni a pályát. 10 ember
rel folytatva a játékot az FTC fölényét,! 
továbbra is megőrzi, sőt Tóth labdáját 
kapuba plaszirozva, Kővágó megszerzi 
csapatának a vezetést is. Utána a VÁC 
is lábrakap, s ez egy durvaságokban 
gazdag játékban jut kifejezésre, mely- 
nők szenvedője Wiener II., mig a VAC- 
ból Brefior hagyja el sérülten a pályát. 
A II. félidőben ismét teljesek a csapa
tok s ai‘FTC folytathatja fölényes já
tékát. A 17. percben Pataky egy Zeislér 
áltaF kiejtett labdát a VÁC kapujába 
guritja.

UTE—MAFC (0:9) 1:0.
Az ÜTE Paulusz és Schalier helyén 

tartalékokkal állt fel s egy ideg hul
lámzó játék folyik, majd az UTE fö
lénybe kerokodlk, de pozitív eredményt 
előírni nem tud. A I.. félidő teljesen a 
balszerencsével küzdő technikusoké, oly
annyira, hogy az újpestiek csak ritkán, 
jutnak szóhoz, do még igy is sikorült1 
Pribojnak a 20. percben egy lerohanás- 
ból goalt-lőni. A goal után is további 
MAFC fölény, amit az indiszponáltan 
dolgozó UTE védőiem és a kritikánaluli 
halfsor tett hatályosabbá, do*a  techni
kus-akciókat nem kíséri szerencse.

Törekvés—MAC (1:0) 3:1.
A Törekvés meglepően visszafejlődött 

s egy tultrenirozott csapat benyomását 
tette, s hogy ennek dacára is biztosan 
tudott győzni, azt elsősorban a MAC 
gyengeségének s másodsorban Hirzernek 
köszönheti, alá a 18 és 27. p-ben lövi 
goaljait. A II. félidőben Szántó 8-ra 
szaporítja a Törekvés goalokat, amire a 
MAO Boldog gonljúval felel.

Vasas—III. kér. (1:0) 1:1.
Erős Vasas támadással kezdődik 3 já

ték s Takács mindjárt az első percekben 
veszélyezteti Neuhaus kapuját. Az óbudai

öttiik
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halfsor, élén Kléberrel, gyengének bizo
nyul az ötletesen, veszélyesen játszó 
munkáscsatársorral szemben. Gyönyörű 
akciók, s a 23 p-ben Szontmiklóssy voze- 
téshez juttatja csapatát. A goal gitón 
kezd éledni a III. kor. csapat s a táma
dást Í3 murinkhoz ragadják, de több kí
nálkozó hfly’.otet. nem tudnak éj vényc- 
Sit :.i. A II- félidőben hullámzó játék, 
amikor is Palescknek ftjes goalja meg
hozza a kiegyenlítést. Utána eldurvul a 
játék s mindkét részről egy-egy játékost 
kiállít a biró.

ZJ. osztályú tbafnohsdg
Testvériség—VIL kér. 3:2.
BEAC—Húsos 2:2.
NSC-BTK 3:0.
Postás—KAOE 1:0. 
33FC-EMTK 2:1.

lóverseny
A két nagy crack egy héttel ezolött 

találkozott a kettősnavezi'sü akadályver
senyben, ahol Atta Troli nyárt ogy fél
hosszal, mert Gimpl ellovagolta Akadé- 
koct. Most, okulva a tapasztalaton, nem 
hagyta elmenni az Ossinn-mént, melyet 
Akadékos a végén aikklaaszisával fölé- I 
nyesen vort, noha az ugrásoknál mindig 
hátrányban volt a brilliánsul ugró Atta 
Trollal 6z«mben. Már múlt héten meg
jövendöltük, hogy a legközelebbi találko
zásnál Akadékos lesz a nyerő, amint
hogy más próféciának nem is volt jogo
sultsága a éppen ezért érthetetlen, hogy 
a közönség inkább Atta Troliban hízott. 
Az ürlovr.aok utolsó versenynapja más
különben az outeider-győzelmok jegyé 
ben zajlott le; egyedül Asszony faló győ
zelme volt kedves a fogadóknak: A 
részletes eredmény:

I. fntam. 1. Splneííe (12) Csernovits,
2. Mariette (5) Selmeczy, 8. Pannikám 
(6) hg. Odescalchi. Futottak még: Mol
nár. Kalifa, Maya, Írmin, Város, Green 
Péter, Repkény, Szerelem. Féltag, Firou- 
zél. Mftretigő II. és Persze II. Tót.: 
50:420, 155, 95. 220.

II. futam, 1. oétsszonj/faZó (1K) Adda, 
száz., 2. Ff no hagyj (1!4) Binder száz.,
3. Rátartós (10) Podhrasz. fh. Futott 
mfr: Aranyos. Tót.: 50:70.

III. futam. Akadókos (1/4) Gimpel, 2. 
Atta Troli ((1K) Pelzer ux, 8. Ősei (5) 
Hauser. • Futottak még: Dutty, Jajao és 
Laczika. ^Jot.: 50:100 65. 60.

IV. futam. 1. Maxim 13. (8) Podbradsz. 
fh.. 2. íródeák (6) hg. Odesoulohi. 8. Pető 
(16) Jármy. Futottak még: Borszék, 
Nevető. Nóta. Radcgunde, Vlvour. Our 
’tiss Gibbs. Messze Mentél, Akar, Poldi, 
Aurclianus és Hűség III. Tót: 50:885, 
220, 150, 320.

V. futam. 1. Szépség (6) Patzák, 2. 
Kikerikl (3) Hofbauer, 8. Hollandiét 
(3) Takács. Futottak még: Nézz félre, 
Csillogó II., Baja, Rosseb, Förgeteg, 
Drági Borbolya és Hélcla. Tót. 50:710, 
180, 80, 80.

VI. futam. 1. Keszkenő (3) Hofbauer, 
2. Gyöngyi (1J4) Biernáczki. 3. Neg- 
’-eaco (6) Hauser. Futottak móg: Amok, 
Xdomn II., Csioscri, Paulette, Drink, 
'leintintin, Mademoiselle Dax, Fuocs, 
Artemis. • Nézz félre és Kereső. Tót 
50:240, 80t 75, 80.

VII. futam. 1. Gondos II. (5) Vaudra, 
2. Birtokos (3) Eperjessy, 8. Rába (4) 
Hauser. Futottak még: Mops, Sestilia, 
Staro3t, Aprés, Balsors, Jofe, Szép 
Irány, Holla, Sly Baby, Wilhelmshof 
és Elvtársnő. Tót: 50:255, 85, 85, 90.

****«** ’^'*W*wr<^^
zártabb szivet is: csupa meleg- rikai attrakció budapesti bemutatásá- 
ség és nemes érzés kél a nyomában, hoz fűztek. Egyre fokozodó elragadta- 
csak Amerika szertelen, larka világa tós, el nem titkolhható tetszésnvilváni- 
nyújthat miliőt ilyen tómához. De vi- tx- - • ................... -- - -
szont csak az Irnzl művészet tii'Kn ezt ü nQ|
kifejezésre juttatni. A csodafévő ember már a jövő 
a legszebb ültnek közé sorozandó hj a ~ 
film művészei a legkiválóbbat alkották 
benne. Az Uránia valódi műélvezetet 
nyújt ezzel a műsorával, amelyet még 
egy pompás Haro'.d Lloyd nurleszk és 
más kísérő kép tesz változatossá. Az elő
adások 5, háromnegyed f, fél 9 és 10.10 
órakor kezdődnek.
• A csodatévő ember — az Urániában.
• Amerika uj nagy meglepetése — a 

Kisniet — Knoblnuch világhírű regénye 
nyomdu készült ftlmszenzúeló!!!

• As Orlcánsi szűz nagy sikere a Ka
marában, az Oiunlában és Hellkonbau 
megfelelt uzoknak u várakozásoknak, 
amelyeket a páratlan dimenziója ama-

tás kiséri a brilliáns film előadását, s 
a Jegyek nagyrésze elővételben kelt el 

hét első napjaira is. 
Geraldine Farrarnak, a new-yorki 
operaház első énekesnőjének lenyűgöző, 
abszolút művészettel telített játéka örök 
emlékezetébe fog vésődni a közönség
nek.

• A Kamarában Az orleánsl szűz ma 
4, 6, 8. 10 órakor.

• Mozgókép Otthon. Amerika óriási
hímje: „Joanno d‘aro“ (Orfeánsi szűz) 
10 felvonásban, művészi kivitele,' mes
teri rendezése, gyönyörű fölvételei mind
végig megkapó és érdekfoszitő tartal
mával állandóan nagy sikert arat. Igen 
tetszik „Agonor öröksége” cimü különle
ges nagyszerű francia vígjáték. (4, 6,

K0ZSAZ9ASA8
A Pesti Huzal Első Takarékpéiutúr 

Egyesület rendkívüli közgyűlése az kJ 
gatóság javaslatára elhatározta, hogy 
alaptőkének 80.CO0.00D koronára történő 
felemelése folytán 15.000 darab 1923. ja. 
nuár hó 1-től osztalék jogosult uj ró--' 
vényt bor. ót ki. — A ró■ i ríszvénveJ 
két 25X100 K és 520 K bély ™illeték 'bég. 
z^tésáv<J"2:l arányban n
vótcli jog, amely f. h< ,'.i
hó 7-ig az egyesület központi nj 0U iá. 
bán (IV., Deák Fórén c-utoa 5.) gyako
rolható.

A Takarékpénztárak és Bankok Egye, 
siileto f. hó 2á-én Weiss Fülöp, a Pesti 
Magyar Kei csLedelmi Bank elnökének 
elnöklete alatt megtartott teljes ülésében 
Eresz Károly dr. főtitkárt az egyesület 
igazgatóhelyettesévé. Szászy György dr. 
titkárt előadóvá és Némethy Kálmánt a 
Gyorsutaiványiroda vezetőjévé nevezte 
ki. A teljes ülés egyben különböző tudo
mányos, kulturális és jótókinycélokra 
11,8-10.000 koronát szavazott meg.

A Hungária Egyesült Gőzmalmok r.-t. 
rendkívüli, közgyűlése a részvénytőkének 
28 millió koronára való emelését hatá
rozta cl. összesen 525G0 uj részvényt kap
nak a részvényeseit 1:1 arányban 2000 ko
ronáért. Az elővételi jog október 25-tól 
november 6-ig gyakorolható a Magyar 
Általános Hitelbanknál.

A Gróf Csáky László prakfalv! vas. és 
acélgyár r.-t. az 1921— 22-iki üzletévre 
32 korona osztalékot Űzet. Az esedékes 
szelvény november 2-től kezdve a Buda- 
pest-Lipótvárosi Takarékpénztárnál loaz 
beváltható.

A Bónl gyártelep és mezőgazdasági rt. 
alaptőkéjét 26 millió koronára emelte 
fel. Az ölő vételi jog minden 2 darab régi 
részvény alapján 1 darab ui részvényre 
2000 korona befizetése ellenében a Ma
gyar Leszámítoló és Pénzváltó Banknál 
október 26-tól november 3-ig gyakorol

nov

gnmmlsarok a cipőt tartóssá 
és elegansábbá teszi.

A főváros legnagyobb fo-jrászterme
SZALAY

Nem kell várni! JÓZ.sef-KÖrut 2

Elegáns, előkelő, 
. ragyogó az

OSTENDE
ESTI ÉTTERME

Idegenek találkozóhelye

VARJAS
elsőrangú xenekar élén énekel! 

Nagy választó fit 
Polgári árak!

Nekem értékbecslésre 
átadott:

szőnyeg, képek, arany.

Legmagasabb 
árt

„...... .......... ... ér
ékszer, szőrme, bútor, porcéi- —afl 1 
lén, könyvek és egyéb mű tűr- Ha | 
gynkórt. Nagy vcvöközönaétf! ■
Állandó kiáll Kát!

MŰKERESKEnÉS
VII. Erxsébot körút. 16. (Tel. J. tS-M.)

Ián,

Felelős szerkesztő: Or. BLBK HUOÖ 
Kisdiái „Hittől Napló" tapktadóTóllalst

Oiontvuoti: OanaM*  OyMy.


