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Október 6
GycmMÜrkcHuink elhomályosult 

.emlőkéi, rövid istentisztelet, a tör
ténetem tanárának néhány szava, 
egy-egy elfakult színes olajnyomat 
a falon, amely az aradi tizenhárom 
felakasztását ábrázolta: ez volt 
eddig minden, amit a magyar nem
zet megőrizhetett szive legtitkosabb 
rejtőkében a magyar történelem 
legdi esős ég esőbb vértanúiról. Ez a 
nap soha nem lehetett nemzeti 
ünneppé, ezeket a férfiakat soha 
nem gyászolhattuk úgy, ahogy hoz
zájuk és hozzánk méltó lelt volna. 
A Habsburgok, akik soha nem áh- 
rándulta'k ki a Gesammtmonarchie 
tébolyult gondolatából, soha nem 
engedték meg, hogy a magyar nép 
megsirathassa legszentebb férfiéit, 
mint ahogy azl sem engedték meg, 
hogy szive mélyéből örvendezhes 
sen nagy fiainak. Ez az évszázados 

'ólok immáron elszállt, ma mír sza 
hadon sirhatunk és szabadon ör
vendezhetünk, l a maid lesz vala
miért örvendezni.

Messzi évszázadok sötétségébe 
világító fáklya, az önfeláldozás, a 
hazaszeretet, az önzetlenség, a 
becsület és a tisziesség soha el nem. 
alvó fái.Is íja leint ezentúl ez 
dátum. Keressük meg egymás ké
zéi a fájdalomban — íme itt az al
kalom — ha már derűsebb napo
kon elveszte!lük egymást Nézzünk 
egymás szemébe vessünk egy pil
lantást romokban heverő életünkre 
és nézzünk az aradi vértanukra, 
lehetetlen, hogy ne találjuk meg 
egymás kezét. Politikusok, volt 
képviselők, mi nisz. térj elöltek, mind, 
mind, akik a nemze' avitoll sírja 
előtt tanácskoztok, .-s üléseztek és 
egymás szemé! vájjátok ki, nézze
tek Arad felé és fogjatok kezel. 
Gondoljatok az öléves szörnyű 
ségre, a haló!lakra, a bénákra, a 
vakokra, ezekre a legújabb vér
tanukra, a hols ikiek áldozataira, 
mindenkire, aki vérét hullatta 
legszentebb >líáro>i. Istentől meg 
vert, szerencsétlen országunk ma 
már nemes::!, tizenhárom vértanul 
gyászol; a mártírok \égel.dhatatlan 
sora vonult be a magyar história on 
s aki eljövendő nemzedék köveik-' 
zik utánunk az a üli hősökön kivid 
száz és száz mártírt fog gyászolni, 
aki bitón és hóhérok golyózápora 
közt fizetett meg azért, hogy ma
gyar hazáját a de.nmgóg-fráziso-k- 
nál jobban szrMte. Gondoljatok a 
néma hősökre és ne tanácsko: 
lók, ne gyülésezz-'tek. ne áj.jjít- 
ki egymás szenü k dobjátok oda a 
miniszteri tárcái, i- indon földi gyö
nyörök sóvárgott jutalmát és dob
játok oda o'ját kis üzleteiteket

Ma senki -em akar akasztani, 
ma nem kell senkinek mártírhalál! 
halnia, ma csak élni 1 II a hazáéi i 
nem meghalni. Politikmx-k. volt 
Iténvíselök, tníni'-'terjelöllek, nem 
Ját ; dók az Aradon világító, soha 
c] j _ ,Jv '» f. .lyák tüzél?

GHlsoa ültapsla e®fe í®ziö
áHíír az elaSw

Washington, október 4.
WUsm állapotáról a kttvetkcxó je

lentést adták ki: A beteg állapotát 
két óráig tartó konzultáció után válto
zatlannak találták Deroun illádéi fiai 
neurológiai szakorvos csűtörtöhő 1 
vizsgálta meg az elnököt. Véleménye 
szerint Wi’son állapotú komoly. Leg
újabb (átirat szeriül Wilson leányát 
atyja betegágyához hívták. (MTI.)

Becs, október 5.

(A MTI. magán.jelentése.) A Neues 
Wiener Jouracliuak táviratozzak Rot
terdamból: Az a jelentés, amelyet 
tegnap este adlak ki Wilson úi’uipotú- 
ról, Így szól: Az ein'.’k. nagyon beteg, 
ma kevésbé jó napja volt és egész 
idő alatt ágyban maradi. A esa'iKíl tag
jain klvöl senki *>'•.»'  n'nbqf »>, ’s’*r  
szobájába. Albert hr’gn király látoya- 
títsl akart tenni a beteg c’neh"-'i. .le 
nem irthatott be hozzá.

Washington, október u.

Brassón dr. vonakodik Wilson elnök 
állapotáról bővebb felvilágosítási adni. 
Más oldairó jelentik, hogy W'ttson 
egy keveset evett és pénteken már 
aludt is. (MTl.i

Lovásiy és ?áifonyi tanácskozása — friedrieli dunántnli kirándulása

Budapest, október 5.. 

■ (A It. .V. tudósítóidtól.' A politikai 
; éleiben néhány nao óla fokozott erő- ' 

vei folynak a fúziós tárgyalások. A sza
badelvű polgári blokk tervének elej
tése után laidva-lrvőleg a polgári pár- . 

ltok közöíli fúzió eszanéie lépett elő-' 
térlw. még nednu olvképen. hogy a 
most meglevő poiíári pártok két 
párttá alakuljanak. A. ■ löknek ez a 
tömörítése a kormányt tiünogató pár
tokat arra indította, hogy ők is meg
indítsák és sikerre virvék a maguk 
egvcMÍiésé«ek*  eszméjét. Ezek a tárgya- j 

1 lások - mint alább beszámolunk 
mind a két részen bi/’Hlóan haladnak 1 

előre.
Friedrichék útja |

j Friedrich István minhzleréknök Hu
szár Károly és Haller láván minisz
terek. valamint Szakács Andor Ktt<> 
főnök társaBáíjáiwn szombaton a Du 

! nántulra utazott. . bonawn vasárnap 
este érkezeti vissza, tizeknek az ulaz- 

1 tatásoknak az az állilólagos céljuk 
hogy a kormány tagjai közvetlen 

I érintkezésben vttógositsák fel az. < 
1 szag lakosságát program mink rój, tv. 

erkről munkájukról. A brs-zédek 
<>iúwm ’nit sem érnek, ha nein ki

veti Öhel a helyes és a nemzet érd" 
. kt“hen való munka Már pedig eddi. 
i /■ ricdriehéi. ppen .'leget beszéltek 

annál kcvewdbbH tudtak dolgoz..:
| azon, horv a vUMiáboru. a fowada- ( 
illőim bajai és a Lk^v-ímuhs gyilkos

Becs, október 5.

(.4 M. T. I. mafiánjderítése.) A Sechs- 
uhrb-latl és az Allgemeine Zeitung je
lentik Zűriek.hői: Washingtoni jelenté
sek szerint Wilson betegsége életveszé
lyes. A hetei/ állapota a legkomolyabb 

’.ggodalonira ad okot. Az orvosi je
lentéseket az égés:- országban a !?gra- 

j gyobb izgalommá: várják. A legn.fj-i 
orvosi jelentés ke• ..''öllen volt. Biz 
nyos körülmények cselén kétséges,: 

(hogy a heleg felgyógyul-e.

Bécs, október 5.
(A MTI. niagúnjtáen’.éae.) A Neues 

Wiener .Journalnak táviratozzék Há- 
gáhól: Wilson állapotában a ’ecuióhtn 
jelentés szerint r-;*<zní>bodás  á lt he. 
Az orvosok komolyan aggódnak a be
teg £’'-<ré'.

Pdrfs, o’. l'.ber
A .\cwyork heiald jelend, hogy az 

orvosoknak sikerűit Wilson l meggyőzni 
arról, hogy legalább egy időre abbu 

ilícll hagynia a műnkéi. Tegeap regrei 
el/er/cdl Wilson haldiának a híre, de 

t a hírt csakhamar megcáfolták. Az. el
nök két kánya ma a bcl.:gá.;ynoz é: kc- 

’zcll. .

pusrtilúsai után a.z ország a boldogu
lás és békés munka helyes útjára te
regessék.

I/Ovászy az aniideinokráela 
ésn rdflccíó"ellen

A függetlenségi és 48-as párt szom
baton este párUacsorál rendezett, 
amelyen rendki-ül sokan jelentek 
meg. A párt la4iái nevében Dingha 
Béla a pártkor igazgatója üdvözölte 
Lovászyf és az ellene irányúié) táma
dások alkalmából a párt törhetetlen 
rágsz kodásról biztosi tóttá. Az iidvöz- 
'ésre Lovászi/ hosszabb heszé li.eil vá 
laszolt. Megköszönte az üdvözlést. Ki
jelentette. hogy 
halad utján, nem 
móldszcrei’. nem 
dezésre és nem 
fegyvereket. Majd

Azl lartoin. liftéit hők 
uraim, hogy egy pártnuh 
pártvezérnek nem az a 
hogy lesse és kutas . 
móny mirió áramlat ul, Imi 
i , az a feladata, hogy lörhelctl.nül 
megálljon a maga elveinek és meg-, 
győződé: ének alapján é . hirdesse 
azokat a n’.eggxözödésekcl a bocsü- 
' ■'es áíérzés egész erején el és azok 
mellett szikim zilánlan ki'artsnn 
akár miként is fordul a sors.

Múló dolgi k ezek a támadások, 
mert kicsinyesek és nyomorultak. 
Múló dolgok öze! mert céljuk ala
csony és nemtelen. Csak az a nemi 
zet élhet és találhatja meg jövőjét 
és boldogulását, amelynek irány- ős sivár pc

tiszta lelkiismeretid 
követi ellenfeleinek 
kapható puccs ren- 
basznái mérgezett 

igv folytatta:
yeim és 

és egy 
fclmlat- 
’.özvéle- 

|

zata, törekvései s érdekei nemhogy 
ellentétben, de összhangban állanak 
a müveit nagy világ törekvéseivel. 
Ha kutatják a katasztrófa okát, a 
melyek sokszorosan egymásután 
érték nemzetiin-kcl. akkor azt ta
lálom, hogy elleniéibe helyezked
tünk azokkal az. eszmékkel, ame
lyeket a többi nemzetek maguké
nak vallanak, ellentétbe helyez
kedtünk akkor, anöker oducsatla- 
koz'enk a központi imperializmus
hoz és lélek, hogy ellentétbe he
lyezkedünk most is. amikor a ha
talmon ívvök antidemokratikus és 
reakciós irányzatot hirdetnek.

Ezért keli rendületlen ereivel 
megái kínunk és kitartanunk. Nem 
uj dolgok ezek. Itt állunk egy hosz- 
s. :■ múltra hivatkozva, hogy ez a 
pórt mindig becsületesen, demokra
tikus volt és becsületesen értette és 
szolgálta a nt mzeti eszmét, az em
beriség nagy eszméjét és a nemze
tek testvériségének n neminek bé
kéjének és szabaaságának harcosa 
vojj. Nekünk, lisztéit hölgyeim és 
uraim, semmi mást nem kell ten
nünk, mini Ln’edmmk lorá.Lb ;<zon 
a becsületes egyenes utón, amelyen 
eddig is haladtunk és emellett hir
detnünk rendű’- ilen kü ; ’ Vsai, 
emelt homlokkal, büszke öntudat
tal, nem törődve sgrnmí ártalmas 
áramlattal a nem >ti nagy eszmé
ket, agy, hogy azl becsületes haza
fiaknak hirdetniük kell.

A beszéd után a jelenlevők meleg és 
hev -as ünnepié.•bein r .oiieil'.'’. Lo- 
iáf,:y Mártont. Iveién Bakonyi Samu, 
Sümegi Vilmos, Létaii Ernő. Reitter 
Fererr dr. és mésc'k szó'.. ]:•;.!< feJ. :

A fúziós' tio'gyalások

A kormán vl lámoyató keresztény 
pártok fűzi tárgyalásaiban a keresz
tény szód ilisla p írt, a keresztény nem
zeti púit és a sókoropálkai földmivess 
és kisgtiz-.kt-i . i 1 vesz, részi. Ennek a 
három kercsz’énv párinak fúziója való
színűleg rövid. ,on meg lesz. Hogy a 
Balta Madár vezetésével kivált füjjget- 
Icnségk!. <• - J:.ikoznál;;e. még nem bi
zonyos. Tárgyalások folynak ez irátoy- 
I ui s valószínű, hogy a diszíd-nsek 
i dépnek a Keresztény Nemzeti Egve- 
MÍilés párt jábíi.

A Jil eraiis polgári pártok fuziédá'b 
illetően kedvezően folvnak a iár;;valá- 
sok \ Vázsomrl- l gron—-Sándor Pál — 
Ziföcrz/-féle fúzió már késznek lekint- 
helő és ugvar.csak meg lesz a Lovászt) 

■'leinrich-íé\e pártok egyesük' is.
> :■ irua<p dddött hosszas aiegbeszdés 
folyt Lovászi/ Márton és Vázsonyi Vil
mos közölt. Vázsonyi a délután folva- 

,• mán másfelé folvlaita tanár-koz.'isait 
és este újból öszejöttek Lovászit, Vú- 
zsonyi és rfj. Chorin Ferenc. Ez a tár
gyalás kés., estig melóit és boav.:toll, k 
szerint a legijoí'h eredménnyel végző 

1 '>11. Minden reménv meg van lehűt 
arra, hogy a derr.okia'tikus és sz.i1»ad- 
elvii erők tömörültök*  írtén az ország 
ki tud vergődn-i a mari eredmé.’”.’deu 

Wlböl.
I
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Megyven évig 
a rossz embered köti 

Kisfaludy László emlékeiből
(A H. N. tudósítójától.) A buda

pesti ügyészség Markó-uteai fogházá
nak kitűnő igazgatója, Kisfaludy 
László, negyven évi szolgálat után a 
napokban nyugalomba vonult. Egv 
emberöltőn át viselte goad iát a társa 
d&lom eUon vétőknek, a gonoszaknak' 

és szerencsét fenéknek. egy emberöltőn 
át intézte gyilkosoknak, rablóknak 
ügyét és most, hogy pihenni tér. min
denki csak szeretettel gondol reá.

A H. N. tudósítója előtt Kisfaludy 
László a hosszú esztendőkről érdekes 
emlékezéseket njondott el:

— Régen volt — mesélte — az uj 
pestiek nem is emlékeznek rá. 1872-öt , 
irtunk, amikor a budapesti büntető 
törvényszék odaát Budán megkezdte 
működését. A Fortunában székeltünk 
— valamikor a XVIJI. század eiején 
épülhetett — innen jöttünk át 1890- 
ben a Markó-utcába. Bizony, ha úgy 
elgondolom, nagyon sok bűnös ember 
megfordult efőttenj. A nevükre nem is 
igen emlékezem, bár számos világhírű 
gonosztevő akadt közöttük. A régi l>c- 
tyárvilág rablójától egészen a mai kor 
gwalKros szélhámosáig, az utszédi 
gyilkostól Strassnoff ígnácig minden
fajta bűnössel akadt dolgom. De — 

és ezt busákén -mondhatom — a negy
ven év alatt soha, semmiféle kelle
metlenségem a rablókkal nem volt, 
soha tettleges támadásban. de 
csak szóbeli sértésben sem részc- 
sSttem. amit kevés fegvinlézcti igaz
gató mondhat crf. Ott van ennek a ma
gyarázata, hogy tudtam Ixinni a bör
tön lakóéval. A daróc alatt is felismer
tem az embert, s a paragrafusokon túl 
az emberi érzésnek, a megértésnek is 
helyet adtam. Persze, emelett a kobő 
ezigorusággal bántam velük és tudták 
rólam, bogy ..Kisfahrditval nem leltet 
kikötni" Szigorúsággal, fegyelemmel, 
de szívvel és megértéssel elértem azt 
hogy az ország legnehezebben kezel 
befő anyagát, ff budapestit minden Iwij 
nélkül kezeltem. Munkára szoktattam 
a pesti aszfalt virágát is. A Markő- 
utcai fogház híres lelt a tisztaságáról.

Egyszer a berlini egyelem híres bün
tető jogásza. Liszt Ferenc, Wlassics 
Gyula társaságában meglátogatta a 
fogházat. Távozásakor valóságos szó
noklatot intézeti hozzám és többek 
között azt mondotta, hogy olyan tisz
tán ragyogó aszfaltot, mint a fogházé, 
sehol a világon nem látott.

Hat vagy nyolc évvel ezelőtt történt 
a lesem égi n dit óbb dolog velem. Elém 
került egy rab. aki életének nagy ré
szét különböző fegyintézetekben töl
tötte. Korholni kezdtem és szemrehá 
nyárokkal illettem, hogy miért nem 
tár a jó útra. Egyszer csak kitöm, 
hogy a hírhedt bűnös sírni kezd.

— Miért sir? — kérdeztem.

— Uram — zokogta felém — ve
lem még igv nem beszéltek az életben.

cs még sokáig zokogott ugv, hogy 
nekem is kihullott a könny a szemem
ből

Mesélt még sok érdekesei a méltán 
közliecsüléshen álló Kisfaludy. aki 
negyven éven ál annak a nagy célnak 
■zenlelte életét, hogy járván itt a föl 
dön. iparkcHott megjavi^i az em

bereket.

Garami renelaFcsap'ítácdfcaí
Cíemenceauíioz levelet ic-l

Basel, október 5.
Garami Ernő, a magyar szociál- 

deinokrata-párt vezére a Malin le
velezőjével közölte, hogy (.lemen- 
ccauhoz levelet irt, amelyben rend- 
őrcsa pertuknak román, francia-an
gol vagy amerikai prancsnokságI

Paulay Erzsit 
hagymával 
megdobálták 

művésznő elmondja a bot
rány történetét

— .4 //. A. munkatársától. —

A Nemzeti Színház szombat esti 
előadását botrányos és a mai viszo
nyokat jellemző incidens zavarlu meg. 
Paulai/ Erzsit, a szinházxinüvésznöjél, 
amikor a Császár és komédiás női fő
szerepében a színpadra lépett, a föld
szint első széksoraiban két-három 
fiatalember füttyszóval fogadta és 
nyomban utána hagymákat kezdtek 
feléje htijigálni, mert állítólag rokon
szenvezett a kommunizmussal. A kí
nos jelenet szerencsére nem tartott 
tovább másfél percnél. A közön
ség hangos felháborodással tiltako
zott az ifjak efafía szórakozása el
len. a függönvt gyorsan lobocsátották 
s közben néhány erős kar a zajungó 
és rakoncátlan . fiatalemberekéi, ha 
nem is túlságos kímélettel, kiemelte a 
széksorból és cgy-kél barátságos pof 
kíséretében az előcsarnoké tuszkolta, 
ahol átadták őket az ügyeletes remlőr- 
isztviselőnek. A nézőtér erre valame

lyest megnyugodott, a függönyt újból 
felhúzták s ekkor a rámpa cíé lépett 
Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház fő
rendezője. Feszült figyelemmel hall-

■ gatták szavait, amelyekkel elmon- 
; dotta, hogy Paulay Erzsit méltatlanul 
i érte a támadás, mert a színház erre
■ a célra kiküldött bizottsága a mű

vésznő magatartását a kommunizmus 
alatt Teljesen tisztázottnak látja. 
Egyébként is a színház előadásain 
csak azok a művészek vehetnek részt, 
akik a nemzeti önérzet és a hazafias 
szellem elJen nem vétetlek s mert 
Paulay Erzsit c tekintetben gáncs néni 
érheti, visszautasítja a durva és nem-

! leien támadást. Zajos taps \oll erre a 
i válasz. Az előadást folytatták és ami- 
i kor Paulav tijbói meglelem a színen, 
I tüntető, percekig tartó taps fogadta.

Az előadás azután minden további 
zavar nélkül ért véget s Paulay az. est 

1 folyamán ismételten meleg ovációnak 
voH a központja.

A Hétfői Napló egyik munkatársa 
vasárnap délután felkereste a mű
vésznőt Bécsi-utca 1. számú házban 

. levő lakásán. Paulay Erzsit nem vi
selték meg az izgalma:;.

Kérem, ostoba és durva inzultus 
történt ellenem. -- mondotta - az 

| ilyesmivel szemben ma mindenki véd- 
j leien. Két-három ifjú, amikor a 

színpadon megjelentem,, fütyülni kéz 
'lett és hagymákat dobolt felém. Né
hány hagyma eltalált, egyéb n.m tör
tént. A függöny! lebocsálották, majd 
mikor újból megjelentem a színpadon, 

, valóban szeretetteljcs ünneplésben
volt részem. Ma délután megkérlek, 
hogy jelenjek meg a román térpa
rancsnokságon kihallgatás végett. 
Úgy látszik, a románok fogják elin
tézni az ügyet, mert néhány román 
liszt is jelen sóit az előadáson. De ha 
már botrányban tört ki a lappangó 
pletyka, elmondhatom, hogy a szín
háztól én kértem vizsgálatot önmagam 
ellen s ez a vizsgálat a légiét jc.-ebb 
elégtételt eredményezte számomra, 
amit hivatalosan közi’nl is fognak. 
Siófokon soha életem'on ner. vo! m. 
Pogánynval sohasem autóztam és 
vele csak akkor beszéltem, amikor 
kénytelen voltam Napóleon ciinü da 

ra}>ÍúbftU fcHypni. De a nyáron itthon 

ulatl, Magyarországra való kiildcié- 
sét kórle. Egyidejűleg Longnct és 
Renaudel szenátorokhoz is lc\ ele’ 
intézeti és kérte őket, hogy ez in
tézkedés ellen ne tegyenek ellen ve*  
főseket.

sem voltam. Július 7-ikén zárt a szín
ház, másnaj) már Becsbe .szöktem és 
onnan Olaszországba utaztam. Ez az 
igazság, minden ezzel ellenkező gálád 
pletyka, amelynek végre gálát fog 
nak vetni.

A három bolrányokozól, akik közül 
az egyik egy elhalt, ismeri író fia, a 
rendőrségre vitték.

a Famoaiftaa
A kommimistók kifosztották a lakását

Budapest, október 5.

(.4 II. A. tudósilójától.) Valamikor, 
amikor még olt születeti a politika a 
Pannónia zenés éllerménok egyik másik 

I .irkában, amikor híres főurak és fur
csa gavallérok Szállása volt itt, a szál
loda lakói között élte a magtf különös 
eletet Szemere Miklós, a nemrégiben 
Becsben elhunyt magyar mágnás. Négy 
szobái bérelt evek óla a Pannóniában 
es ha hosszabb-rövidóbb időre el is 
utazott Budapestről, egyszer csak 'á- 
rr.tlaib'*!  tgt termelt á Pannonjában. A 
H. M, tudósítója fölkereste a szálloda 
egyik régi alkalmazottját, aki a követ
kezőket mondotta Szemei Miklós 
Pannoniabeli életéről:

— Az első emeleten bérelt a méltósá- 
■gos ur négy szobát. Egy háló, egy dol
gozó, egy fogadó volt a lakosztálya, a 
nevedik szobái régi, hűséges inasa. 
Bodnár József lakta, \ hosszú évek 
alatt teli lett a lakása rtékeseblmél 
értékesebb dolgokkal. ■ ízes kardgyüj- 
leménye, festményei, családi könyvei, 
fegyverei, nagy cigaretta- és szivar 
készlete volt itt. Heggel, illetve, későn 
délelőtt, ha felikell, megreggelizett a 

i --zolxijában. Azután tizenegy óra táj
ban naponta eljött a vivőin est ere, hkí- 

pol egy órát vívott. Utána barátai, po
litikusok. sportemberek jöttek hozzá 
és a legtöbbször délután öt óráig itthon 
maradt. Ilyenkor átöltözött és elment 
ít kaszinóba, ahol nem egy híres kár- 
|lyapartinak volt résztvevője. A szálló
iban mindenki ismerte és mindenki !>c- 
1-sülte, szerette. Igazi gavallér voM, 
i nyájas, jószivii, (bőkezű. A háború 
j.Tlatl Becsbe költözött és legtöbbször 
|cs#k a versenyek alkalmával jött le 

Budapestre. Lakását azonban tovább
ra is megtartotta.

A proletárdiktatúra rablásai őt sem 
kímélték. A bolsevikiek elvitték szál
lóbeli lakásáról mindenét, még a csa
ládi írásokat is. Nem kíméllek sc-m- 

Imit. nem Ickrnlellek senkire.
Most, hogy már soha többé nem jön 

■ issza, rokonai fokedták a lakást. Nem 
'régiben járt itt a c'alád néhánv tagja 

ügyvéddel és az árvaszék kiküLIötljév 1 
és iparkodtak megmenteni, amit leh 
felt. Sikerült is az elhurcolt holmik 

Lg;, részt! vis zaszerezniök. ezek most 
r'!t vannak ■ gv szobában fol’r.lmozvn.

éj! •!. (I '. i:;’ • ■ói" ' i
n ni ta'últá'.; meg.

A régi, hii ember szomorúan mosói. 
ilJmullak a régi jó iök. Nem futnak 

' már többé a Széliére Miklós loyni...

A halál dili látóra
Sierma-Mi „elvtársiról

• Biermann ,,elvláfs“, a halál diklír- 
tora, aki akkor üldözte a burzsoát. 
mikor már egy Kun Bélánál is nagyobb 
hatalom ^zólilotla el a' proletárdikta
túra paradicsomából, szintén lakat 
alatt van tegnap óla. Ennek az ember, 
nek egy külön rcsszorlja volt: ő a be
tegeket és halottakat üldözte. A sza
natóriumokból kidoballff a doktorokat 
(Európa egyik legnagyobb .sel>észét, 
IIülll Iliimért is kitette a Pajor-szana- 
tóriumbó'i s a szegény rákbeteget', vak- 
i; ‘Ihtíjo.sl nem szakértő kirurgusokkal, 
hanem megbízható marxistákkal ope
ráltatta. Ö volt az, aki a kripták vas- 
hjlaját bezárta a halottak elől, mert 
szemérmetlen burzso.i hencegést látott 
abban, hogy valaki, örök halottas ál
mában. az apja, a fia, a felesége mel
lett akart pihenni.

Nekem a halott burzsoá épp oly 
ellenszenves, mint az élő. — mondta 
egy híres építész özvegyének, aki sírva 
könyörgöll neki, hogy férjét a családi 
kriptába temethesse.

A II. .V. egyik olvasója írja nekünk, 
rogy Apó .halála alkalmából fenn járt 
Biermann ,,ctl íárs“-nál a városházán 
és arra kérte: hadd temethesse az öreg 
doktort a felesége mellé, az előre meg
váltóit sirhelyrc. hiszen a tiszteletre
méltó, becsületes orvos, aki negyven 
evén át gyógyilotta a szegényeket, még 
a porában sem érezné jól magát, ha 
hűséges élctpárjától clsnkilanák. Bicr- 
maiin brutális hangon kikelt 3z eféle 
kiváltságok ellen s nevetségesnek ta
lálta, hogy a halottak a sírok között 
válogassanak.

— Egyik gödör olyan, mint a másik, 
mondta cinikusan. — A temető nem 

Operaház, ahol a helyek közt válogatni 
lehet.

Olvasónk beszélt neki a pietásról, 
amit az iltniarudlak a halottjuk iránt 
ereznek, de a halál diktátora egy meg
vető gesztussal leintrtle.

— Pictás? Ez is a régi burzsoá ideo
lógia szótárából való. Aki meghalt- 
annak az is mindegy, ha a temető ár
kában fekszik.

Az elkeseredett ember ekkor élénken 
Kikelt a’z ilyan felfogás ellen, hivatko
zott arra, hogy az öreg doktor, egy 
hosszú élet munkájával, csupán annyi 
vagyont szerzett, hogy egy kellős sír
helyet vásároMialolt magának és a fe- 
les. gének. fiddig beszélt, míg Biermann 
elv társ végre egv hoszüs mozdulattal ke- 

gyeimet adott a halottnak. De megje
gyezte, hogy ez nem precedens és a 
jövőben nem fesz tekintettel az eféle 
babon a ságok rh.

Nem is volt: kél nappal később Bér
ezik Árpádot nem engedte be a kriptá
mba. özvegyétől a lakását rekviráHúk 
el. a halót l ’l az örök nyugváhelyét.

Biermann István népbiztost, a bu
dapesti Lat na- és munkástanács etnd- 
' ét. szombaton este hozták be Budáké

iról a főkapitányságra, Elfogatása 
írére néhány markos városi altiszt 
mi sajnálta a feradtságol < kiment 

dutlakeszJre. ' ■< Biermuunak vissza
adja I, ■ ’ > :,l::ior korából, ami
kor mindenki! lolvojmk. csirkefogó 
nak in vezeti. ' szombati napol Bicr 
mann elvtúrs : íapos ui inegemlegeli 
majd. Vrtsárnrp dél. lőtt Nagy Károly 
dr. '1 tcktivfőnö!; elé vezették n diktá
tort. majd Varga Sándor de: ;■ 1-
ügyelö kezdte ujeg vallatásai
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— C’-.,ó»:vr 6. Hetvenncjyedszer 
fköszöniöit he az ősz azólti, hogy 
::ma boros őszi hajnalon az aracli 
V. li asi kivi';; a nemzet lizen-
1 >ni vértanúját és ugyanakkor 
Le len a Nruge! auck iá n Balilv/ánij 
Lajos ék'': kiokloil.i a bo.szu. A fő
városban - i:gy mini más években 
is — gvászisíeniis/telet lesz a ha
záért éHi-ke’. adó felejthetetlen 
nagyok emlékére.

A 1>'liráki •■ár Nevvyorkban. 
A Reu' •;• - ügynök égnek jelentik 
Lcwvorki '•!, hogy a belga királyi pár 
a George Washin/ion ■.> izö .sel New- 
vorkba <:<:•■/(■■'. A király parira 
szálba örömét fejezi'' ki a fölött, hogy

— Némz-L Ausztriában vasárnapon
ként ’ ib/lckcdnek a személy vona 
tok. A MTI. i 'mii Bé-. bői. Október 

13-íól lováld • iiiézkcdési'.' mind ;i 
iwwíhkw :-zíin,:' Ilii foa c'/és: Xéir.el- 
A • Szíriában a vasutak szcmélufor- 
Ht:!iiia a szomszédos és a távolsági 
f orgalomb r. vsvűrmán. ( :: nép napokra 

nem terjed ki ez az intézkedés. Az 
entente állam?.! exprezs-vonat ai kai 
B'cs m« gkerül’<••. cl szán k'!;-znak »ft- 

és <.az ml'•. kedést már a leg- 
küze! ’.i időben érvénybe léptetik. 
Nehogy zl;i> p miatt kima
rad ion a -zom szia Los á'! linókkal való 
for.i.h.r ' ''. v:\fy a u isan járó sze
mély ven.’ti; c i.is gyér forgal
mára hgven rászorulva, a vasutak 
j'i.'.zga’f'-.á'.y a va-ármipo; ’ l n'r da- 
kuilpll kő. ,..ncl gyors, i áinkat fog 
járatni a főbb vonalakon. Ezek a vo
nalok még október első felében meg
indulnak.

— Az irt olasz meghatalmazott 
Renneríiéi. Lc-sböl jeien’.ik a Magyar 
Távirati Iratának: Torrella mái ki, az 
uj olasz meghatalmazott mimr és 
leendő őcc.si olasz kövnl tegnap telt ix1- 
mulaíkozó látogatást Henner kímcelhir- 
nál. Kiplcnellc a kancellárnak, hogv az. 
a megbízása, hogy Bács és Róma kö
zölt helvrcállrlsa a normális ös-szcköls 
telest. Az olasz képviseletei ir ombán a 
békeszerződés aláírása után álal k:l ’ák 
köve!.sé*gé.  TorretLa márki reméli, hogy 
a két állam között barátságos s iszony 
fog kifejlődni. A kancellár hangsú
lyozta, hogv Néni't-Auszria becsülele- 
s-en akarja végrehajtani a sl.-germaini 
];élkeszerz,ödést. A kancellár mcgemli- 
!tette, hogv figyelemmel olvasta Nitli 
mini-,/.:.’relr.öknok az olasz kamaráiban 
elmondott beszédét, amelyben liejelen- 
tette, hogy Német-Dvútirol népével 
fizembrn a legnagtynbib okizcfkenységel 
fof’já'k tanúsítani. Német-Awsztria köz
vélem én ve némi reménységet kapott 

:<(M>öl a kijolrnh’sből a szó'b-anlévő né
pnél nép sorsára núzive. A kancellár ez
után az elnökségre vezette az olasz mi
nisztert.

— Kéí volt főherceg — alperes. A 
(bécsi polgári törvényszék élőit a na- 
'. pókban tárgyalták rtzl a polgári pert, 
•amelyet Strachoivilz Aíóriiz gróf. egv 
•87 éves öreg ur indított Ferenc Sznf- 
vátor és Lipól Szalvátor egykori föher 
cégek ellen 120.000 ‘korona töke és já
rulékai erejéig. A gróf még 1872 ben 

jk ölesön adta ezt az összeget Ernő fő- 
mercegnek. aki akkoriban, minthogy 
Ferenc József király akarata ellenére 
polgári családból nősült, rossz anyagi 

:viszonyok közölt élt. Ernő főherceg a 
pénzt nem fizette vissza, s most Sir;- 

I ehowitz gróf törvényes örököseit, a két 
Habsburg Szál vá tort perelte be. Az 
első tárgyaláson a főhercegek ne.m je
lenlek meg. mire á bíróság iigjgcndno- 

'ktil Schönfeld Brúnó ügyvédet nevezíe 
ki s'ámukra. \z 'ij tárgyaló*  l még 
chlicn tf hónapban megtartják

’tofrány Nagy Endre színházá
ban. Szombaton este csúnya hátrányt 
okozott Nagv Endre színházában a 
híres Mü/iton, aki a hírhedi licitál Vik
tornak, a Károlyi-forradalom város-

Habsburg-ékszerek kalandos 
eladása Francictországban

I’ranciaország vagy sző eí ,égősei ellen 
használták Pl. (MTI.

Pátit, október ű.
A lapok jelentése szerint egyik 

francia bíróságot igen érdekes pör 
foglalkoztatja. Egy párisi hölgy, aki 
a /7ababur(,-< .>alád hizainia.'.ii volt, be
perelt egy délíraneia ügynököt, aki 

.megbízást kapott a Habsburg család 
I ékszereinek eladó ára vagy elzálogo- 
jsitásúra. Az ékszerek közölt volt egy 
'ötmilliót erő fjuönc/ijni/aklrínc. nmeivel 
j Napóleon ajándékozott Mária Lujza 
| császárnénak a római király .ziil- ' :? 
alkalmából.

Paris, október 5.

Az E.ccelsior a következükéi jelenti 
a llabsbiirg-család ékszereinek ügyé
ről: Az eladásnak vagy elzálogosítás
nak 1913-ban keleti volna ineytör-• 
lennie é ■ n beveti összeget arra fordi- I 
tollák volna, hogy*  Manucl királyi 
visszasegltsék a portugál trónra. Az. 
ékszereket Mária Lujza császárné 
gyöngynyaké kének kivételével elad
ták s a heveit összegből kél hadihajót 
szereltek fel és fegyvere! el vásárol-
iák. A lap azt hiszi, hogy nem tudják 
ugyan bizonyosan, de lehetséges, hogy 
a két hadihajót és a fegyvereket

parancsnokánál; volt a barátnője. 
Mignon kisasszony Halinácjiii János 
huszárfőhednugv. Madarász Oltó ma- 
gónhivahilnok és egv másik höigy tár
saságában egy másodemeleli páholy

ból f'.'.'yelle az előadást. A', est lcg- 
i szebb száma, egy kuruc daljáték köz- 
| ben a p:iholyl>ól többször hangosan 
íclne. . Itek. úgy. hogy a fémül figye- 

i lemmel hallgat;'! közönség somiban 
, lói/ en piyni kezdtek. A páholy- 
! i:.:n azonban továbbra is o’v hango
san vi: elkelitek, hogv a közönség ma- 

j ‘iából kikelve és kiabálva követelte a 
1 ioHuók eltávolítását. Dr. Békéssy 
■ 'ér,rendőríogalmaz'! a fenve- 
getö hangulat hatása alatt a magukat 
igazolni nem tudó zajongókat bekisér- 
fette a Mozrái -ul J’i kapitányságra. A 
közönség a botrány elmúlása után 
hangosan lünieteli a szereplők mel- 

jh*tl.  akik közii' a mii töszcreplő: Antal 
; Erzsi ide görcsöt kapóit és eiá juit az 
! izgalomtól ö-ltözöjél>en.

- Bankigazgatók utón, öun József
1 a Lcrzáimilolóhark igazgalója a napok- 
’ bán limesbe utazóit. — Sebes:'.ha Kolos, 

a Hitelbank igazgatóin lönlos áilran-
I i..':izügvi ügyekbeji logr.?/,' Berlinbe 
| idazdl. — Wilhcim Ar'ur a Deuí.c,’.i 
i Ignác és Ha cég prokuristáju München; 

be és onnan Sváicba utazott.
As elvált férj levele. A követ-

’ \ező levelet kaptuk:
I Igen t. Szerkesztő ur! Én nem 
! voltam kommunista, de viszont fiz 

év óta miniaházasSágot éltem a fe
leségemmel. Mintáját annak a há
zasságnak. amely az emberrel ezt 
az. é\ ezredes intézményt mcggyülöl- 
leli. Ne lessék rólam rosszat gon
dolni. de éli. kedves nőm ő nagy
sága személyéiben, az egész női 
nemtől megundoroíllam. Nem rész
letezem. mit mivclt velem liz év 
alatt, csak annyit, hogy harminc
hatéves koromra hófehér, májbajos 
és ■(■íribcrgyülölő leltem. Már most i 
jött a proltítárdiklalura. melv öt ■ 
perc alatt, burzsui tétemre, elváhisz- | 
tolt a feleségemtől. Három hónapig j 
én voltam a legboklogabb ember, sj 
most megütközéssel olvasom, hogv I 
a kormány alkalmasint érvénvlele- | 
nileni fogja a diktatúra alatt befe
jezed t válásokat. Bocsánat! Egyelten 
jó dolgot csinállak Kun Béláék s ’ 
ezt is visszavonják. Nekem semmi 
kedvem sincs hozzá, hogy a prole
tárdiktatúra után újra napucsdik- 
falura alá kerüljek. Igen szépen ké
rem, tessék közbenjárni, hogv a i

1 válások érvényben maradjanak. Ha' 
| Friedridi ur kedves nőmet ismerné, | 
‘ aligha semmisítené meg ezt az
I egyedien áldásos szovjet iniézke-[ 
’ (lést.

A szivrdialó levelet elküldtük Fried- 
I i'irii úrhoz s ezzel közbenjárói lisz

tünknek, a kérés szerint, eleget lettünk. 
Ha’áluzás. Ma, hétfőn délután 

(emelik a rákoskeresztúri temetőben i 
Bick Gusztáváé, szül. Scldesinger Ró- ' 
zál. \/ elhunylbrn Dénes Ödön, a Ma
gyar Általános Jngalln:.b;'.nk igazgatója ' 
és Ih'nc.; Mór. az I hán-uii szanatórium [ 
lis,{viselője, anyjukat gyászolják 

Gnhhicr Margit megántiszhis donö 
!.■-./ jukil u é’- ■ < kei éi nn elhunyt. 
Hétfőn délelőtt 10 órakor temetik a rá- 
ko^Rerc^ztAni halóihibinuból,

likwtoiő mOvészek 
világríssskbe mennek

öt év óta elfelejtettük, hogv valaha 
is lélezcll, hogv egykor csak erről ír
lak és besz’dlsk az emberek és most 
ismét elérkezett: a kivándorlás. Most 
vándarbolhoz készülnek nyalni az em- 
berek, elhagyják Budapestét, szögre 
fiák karrierjüket, otthagyják üz
letüket. eladják bútoraikat, mert elég 
volt nekik ebbűi az országból s azt 
1 iszik, hogv mindenült jobb, csak nem 
it!h‘'n. Már meg is kezdődön a kíván- 

i dóriéi i processzus. Egyik jelesünk. 
' Kernéin Jenő gordonkaművész, aki 

valóban hírt szerzett a magyar név- 
■ nek. nem akar többé visszatérni Ma- 
i r'varországba. Kosára Emmv Bócfbc 

szerződön. Mészáros Gíza amerikai 
| lourr.éera indul és Fedők Sári, a
• k'gma"vr.ral>b primadonna, csak be- 
Aárja n rehabilibiciós eljárást és elköl
tözik Magyarországból.

I Szombaton indul útnak dr. Hor- 
I váth Gyula ügyvéd is. Horváth, akii 

.íem(■<: '< a jog terén volt ügyes em- 
, brr. mint zongoraművész is ama ké

sesek közé larlozoll. akik dicsőséget 
tudnak szerezni a magyar névnek. Am

i jött a prolclárdiklalur'a. az ügyvéd- 
.'gnek l.,2’f; üt gzc!l. a művészetnek 

szili’.-n és Horváth elutazott Buda-
I pslröl. Tízezer koronával indult út

nak. de Királvi.i.lán a vörös őrség el- 
■zo llo a pénzól és mindössze ötszáz 
koronái hagyott nála. Ezzel a pénz- 
.(■! a zsiL'ben érkezett Horváth Becsbe.

I ahol tudvalévőén ötszáz koronával 
| szint'n nem lehel sokra menni. Ne- 
J gvednapra a pénzből már nem is volt
• semmi és a művész a legnagyobb nyo-
j mór küszöbén állott. Iákkor Szamosi 

Elzával hangversenyzett s az itt szer- 
:dl pénzből kiutazott Hágába. De 

mire od; .ikczcll. két hollandi forin
ton kívül semmi sem volt a zsebében. 
Horváth (ír. ismét a nagy problémává!

i •• iasko'.iol.: mitévő legven már most. 
| Művészek'l hivla megmerdésére. Le

ment a szálló direktorához. leült a 
zongora c!é és elkezdett játszani. Lá
gyan. m< '. g: a kerüli elő fürge ui.jai 

| járására Puccini Tcscája. köpn i h'g 
1 i lérzékcnvülve hallgatta a hoteldirek- 
I lor Chopin Nce?urne-ját és Horváth, 
1 amikor láita a hálást, igv szólt:

- Iram, pénz nőikül vagyok, de 
1 indok zongorázni. Csak annyit ké- 

:.: engedjen a souper alatt zongo
rázni és c'b’p'-’ kit'j adjon lakást és

1 élelmet.
Az igazgató belement az ajánlatba. 

, E. aznap este, amikor a hollandus 
hölgyek ir.cg urak a szálló éttermében 
vacsorához ültek. Horváth Gyula le
telepedett a zongorához. Szelíden pen- 
dűllek a hurok, melegen zsongtak a 

1 harghuliáinok. Ilon.'Ihnak óriási si- 
í ! ere volt. A holland urak elrngadlntás- 
i .al hallgatták, hálásak voltak s elme- 
[ nőin n nem feledkeztek meg a műélve

zetről. Az (Iső este már háromszáz
ölvén holland forint boldog birtokosa 
' "II Horváth, ám a szerencse nem tar
lóit ki melleC'’. Egv napon összes pén
zéi ellopták. Horváth kezdhette me
gint elölről és kezxlle is. Most néhány 
hete hazajött Budapestre, eladni min-

n iuí’ósá'-jt. r*h;icsuz.ni  Öveitől, aki
ket szereiéit. Aztán vonalra iill. Rőt- 
tordmnba utazott s meg sem áll 
Bu. nos-Ayresig.

— Magyar vállalat Jvfiosztáviál.an. 
Mini; linlijT1 , a Búdén?: i ?/Iüsz::.ki rt., 
ezelőtt Kell Jenő és társ” cé ■, -■ - mc'y- 
nei ;; I'Klbíillk’Kl'< i; ven érd1.-kelt —
<égó! Conlinenlál műszói rl.-ra válloz- 
trtta. meg ér; Jugoszláviában fiókot 1 ■ 
tesit.

A meglopott tolvaj. Parkra; Jó
zsef vobí csendőr, jelenleg egy kis 
biilok bohlog tuiajrh'nos.i a napokban 
leli dl B ’dapeslre. hogv lovai vásá
roljon. Jíu.szoiikil. ncez.cr kor n.át v II 
mayához, az első napon azé:: .m nem 
lalált kt d\. re való lm ab M .• 
deli azonban a lóvásúrléren valakivel, 
aki elhívta este vidám társaságba. A 
Váci ul 29. számú házban lévő korcs
mába menlc.k. ahol azután nagy dóri
déi csaplak. Folyt a bor. vígan szöll 
a zene, könnyiivérü nők is akadtak s 
bizony F:.rk::s volt az. első a lároság- 
l an. akii a bor lev.il a lábáról. A 
mulatozó kompániából két nő és egy 
sánla mber. Kocsd; András Iarloll8k 
ki mell.';' eikiiérték a nyugati pá-
Ivaipiv, ■; a, ulköz!;, ^ azonban Kocsis 
András iigvcsen kilopta Farkas löméi’ 
pénztárcáiét. Amikor meglátta, hogv 
húszon ailep-'. darab ropogós ezres
bankó volt farkasnál. örömében a 
nagy \ e . isl elárulta társainak. Ezek 
azulán ki vitték Kőrist l'ippstrc oít 
alaposan kilátók s a részeg lói ajtói 
ellopták a volt csendőr pénztárcáját. 
Hogy fáradozásának valami iulalma 
legyen, ezer koronát meghagytak nála, 
a lobbin pedig megosztozkoiikr!:. 
Reggelre a meglopott Farkas ij d!?n 
szaladt a rendőrségre fc: jelentési
lenni és ugyancsak reggelre kijózano
dott a tolvaj Kocsis is. akit még az
nap elfoglak a dct.kti'.d,. ellenben a 
tok.aj tolvajait még n.:.st is kervik.

EI.Lgyrfs. Garrd Arnold, a Kal
már és (bírni cég beltagja. (Hegyezte 
Littner Jolánt.

Icríke, f öldes Imre szenzá
ciós sikerű vrgjáíéka a Belvárosi Szin- 
ház tgé'.z heti műsorán szerep:!. Ed
digi előadásait zsúfolt ház nézte vé
gig, amely hálásán adózóit a szerep
lők nagyszerű játékának.

— Az Andrússy-uti színház ma az 
egyetlen hely Budapesten, amely rá
cától a mai komoly és gom'terhes 
ülőkre. A műsor elejétől végig friss 
humor, vége-hossza nincs a derűs jó
kedvnek s bizony hálás a közönség 
is, hogv három órára elfelejtheti a 
maga és a: ország súlyos gondját.

- Szépségápolásnál Czaich féle ( 
Smar-krémet használjon.

Mozgókép-Otthon. Dickens re
génye az elmúlt héten olyan nagy és 
őszinte síkért araiolt, hogv az igazga
tóság továbbra is műsoron tartja ezt 
a minden izében tökéletes Coryin-fil- 
met, melynek főszerepeiben Törzs 
Jenő, Z Molnár László. Fenyvesi 
Emii stb. excellúlnak. A műsor másik 
része azonban váilozik, amennyiben 
„Férfi legven a párom" ciiumcl egy 
nagyhatású és újszerű 4 fclvonásos 
filmet nullaI be a Mozgókép-Otthon, 
melynek kél érdél.vs főszerepét: Emil 
Jannings és Hanna Ralph látsszák, 
r.kik nz elmúlt szezón!ia.n a „Fakadó 
éíei“ c.iniü fűmen tűnlek fel. Az elő
adások 4. fi és 8 órakor kezdődnek. 
.Jegyektől ajánlatos elövcteüien gon- 
dQstedBÍ.

CTAswimií!© el akarta
JasíisSni Sdaimáciát

Berlin, október 4.

Az Achl 1 ha Abendblattnnk távira*  

főzzük Baselból: A sajtóiroda spalalói 

jel ntésc szerint olasz repülőgépek

ről D’Annunzio felhívását dobálták 

A felhívásban bejelenti D'Annun- 

vio, hogy elegendő csapata van ahhoz, 

hogy Spalatót és Dalmáciát Katjtar.pig 

megszállhaBso. (WLTl.)|y
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Hflmisitják
n rossz KéiszözKOTWtósokat

Dr. Vlsonlai Soma nyilatkozata

A pónzhamisitók egekor megeléged
tek azzal, hogy a ió pénzt hamisítsák, 
ma azonban, mikor minden a feje ló
tején áll, a \ imispénzgvárló-iparban 

is nasrv változások történtek. A csalók 
ugyanis ma már nem elégszenek meg 
«az egyszerű hamisítással, nekik nem 
eléif. hogy a becsületes embereket 
csapják be, ők a csalókat csalják meg 
és a hamisilvánvo’kal hamisítják. A 
rendőrség ugyanis néhány nappal ez
előtt több pézhamisitól fogott el. akik
nek az a különös ötletük lámadl. 
hogy a szovjet-uralom alatt kibocsái- 
totf kétszázkoronásokat hamisítsák.

A hamisítás kétféle módon törlénl. 
Az első esetben a csalok a rossz kél- 
százikoronás számozásá t változt at Iák 
aneg és a rossz számok h •Ivébe rend
kívül ügyesen, színes tintával ezres 
számokat irtuk be. Ezen az utón a 
rossz kétszázasból jó kétszázas lelt. A 
második esetben rossz kélszázkoroná- 
so-kat nvom::i " .. amelyekéi tudvale
vőleg 20 százai értékben mindenki 
köteles elfogadná. Hogy a hamisítók 
mért nem gyártottak mindjárt jó kői 
százasokat, ha már hamisítani akar
tak. az reii ly. Bizonyára úgy gon
dolkodtak. hogy a rossz kéLszázjis 

forgalomba-hozatala sokkal egyszerűbb, 
mint a jóé.

A iogászvilágban soka! vitalkoznak 
arról, vájjon a bíróság hogyan ítéli 
meg ezt a legújabb pénzíhamisitásl. 
Azzal érvelnek sokan, hogy a szovjet 
kétszá koronás úgyis hamisítvfuiv. azo
kat tehát aligha lehel hamisítani.

Dr. \ :sonlai Soma. az. európai hírű 
büntető jogász a Hétfői Napló tudósi- 
tój-a elölt a következőket 
erről az. érdekes kérdésről:

— Aki pénzt hamisít, bűnt követ el. 
Ezt nem cáfolj? meg az a tény sem. 
hogy a városban elfogott hamisítók a I 
szovjet alatt kibocsátott és hamisít-1 
ványnak deklarált pénzt hamisitol- 
túk. Az Osztrák Magvar Bank nem 
ismeri el a szoviet-kétszsizkoronáso- 
kát. tennészelesen a magvar állam 
som. ezek tehát minden körülmények 
között Junnisitvávok. Minthogy azon
ban a magyar álhun a szoviet-kéls/á- 
zasokat 20 százalék ereiéig beváltja, i 
ezeknek a bankjegyeknek az utánzása. I Elénk forgalom melleit az árfolya- 
valaniinl forgalomhahozalala tilos és mok ma is en eik? 11. k. 1-ol'g 1 a- 
belcütkőzik az 1878. V. törvénycikkbe, | banA-fron fejlődött ki üzlet. Vasárnap 
amely a pénzhami-ilás büntetéséről la következű k'>lesi?ket hallottuk: 
írtlérkcdik. Ez. a mostani eset remiki-' Fabank 1220 1240. Magnezit 1080.
vül érdekes, mert arra még Kidig nem! Izzó 900. Agrár 700. Kereskedelmi hí
vóit példa. ii"«'v az amugv is hamis- tank 225. Irie-.li gaz 1100. In ' -' an 
nak kije! 111011 pénzt hamisítsák. j 600. Őstermelő 500. Általános takarvk-

A hurokra került hamisítók tehát | > n7!:,r 

olvv lh n megkapják m-itó biinle; -ii 
két. Ezzel a fáradtsággal azonban 
mindjárt angol bank jegyeket is liami- 
sitlmí'.r.k volna.

wwilös
HémeMmtr!áfea

Újabb hausso a márkában és fontban — Fan'
*»««*W í«s pénsttaieiak — F*IH8gjiasz8e:»«5s  egy *•  -’-iSs.

pénztárost — A i&cscte startra teászen
A csütörtöki n.hp ellauyluilásl, — 

ami( négy-öt millió lei hirtelen piacra 
dobása idézett elő. — már kiheverte a 
piac. A bécsi jegyzések folytonos emel, 
kedése és a nagy kereslet az árak újabb 
emelkedését váltotta ki. .1 lei és a 
márka vasárnap 10 pont tál, a: arany 
öt ponttal, az anyai font körülbelül 12 
(>onttal emelkedett.

A legekzótikusabb valakik forga 
lomba kerüllek. Hosszú idő után >s- 
mét kínáltak /ío/nunop-rube’l. anv.’lv a 
szovjet összeomlásának hír.’.- Becsben 
napok alatt 1.7ö koronáról 3 koronára 
emelkedett. Itt említjük meg, hogy a 
lei legmagasabb bécsi árfolyama ’i.IO 
volt.

Forgalomba körűit még a bolyár leva I 
is 2.10-eI. azután a germán lei 3.10-el. I 

A vasárnapi jegyzéket — szembe ál
lítva a legutolsó hivatalos b ■c^i jegyzé- 
c-.iri ,i — piáhb közöljük:

Elénk érdeklő lés mutatkozott a ha- 
jóspapirok iránt a/ (7s«</-nak arra a 
hírére, hogy a hajóslársaságoknál ki
vándorlás, utazás, sz.áí.itás iránt milv’n 
óriási az. érdeklődés. Atlanticára több 
vevő is volt, de áru nem került a

csapat fölüli. Elemében volt különö
sen Bodnár, aki a középcsatár helyén 
egymaga négy gólt rugóit. A vendé
gek egyetlen eredményes :n '* ' a 
m'•'•' ■"'zés utolsó percében é

Márka 
Lei 
Dollár 
Font 
Francia 
Léva 
Arany 
Germán
Románon

Becs 
oki. 4.
298.— 
365.—
69.50 

290.— 
805.—

Bonyolult pénzű.delek
Egészen fantasztikus már. hogy a 

pénz,üzleteknek mennyi fajtája Uirágzik ki 
a Szabadság-téren. Ma ezüst él koroná
sokat. arany márkákat és aram/ fontokat 
kínáltak eladásra. E.vrcsek fi Iváltásáért 
1010 koronát, tízezer koronásért áJO- i/0 
koronát kértek. Tegnap még tőt) volt a 
'• Iá- ; ' l'i.h A kurzus ’ I e-e't.
ipcrt álliiólag az Osztrák-Magyar Bankhoz 
i'áiiápénz érkezet!. \ postapérz árfo
lyama 11- 10'A 
pénzé 12 -12'/." 
lóval váltottak I 
osztrák ez.res 
a fclülbélyege- 
szállott terület 
len pénzt fog 
ma a lő; ..ión egyik rt 
íozár.ak felfüggesztéséről, amire 
okol, hogy a bankpénzlilros leiiorozoll 
ál'i-nioó-m eldicsekedett pénzüzleteivel.

I

/:
240.—

leiKülönösen 
nagy tételekben

és márka 
gazdái. Az

c j r.": ma 
egyforma 

i és márka
Kínál la!- 
de véső

mondotta árfolyamok következtében lei 
csereüzletek is jöttek létre, 
szovjet rubelehet is eladásra, 
nem akadt. A szovjelpénzeknck nagyon 
rossz hírük van nálunk... A valuták 
újabb áremelkedését kapcsolatba hoz
zák bécsi tőzsdések és keresked ik lá
togatásával. akik Budapesten tényleg 
milliókra rugó valutát vásárolnak 
össze, hogy azt Béc. be csempésszék ki.

A részvénypiac

SPORT

LABDARÚGÁS

A’.S'C ’/.IF,'.' 1:0 (0:0)
pálya. Biró Ki.,: Menyhért, 
lályu bajnoki mérkzőés. A 
lelkesen 
ze'nicl ; 
ezúttal i: 
A 
deme.

BTC TTC 1:0 ( 1:0) Ugyancsak az 
üllöi-uti pályán mérkőzött a két csa
liul. Egyenrangú ellen felek játékát 
mutatta ez a mérkőzés, amelyből a 
mp.vuhb rutinnal rendelkező BTC ke
rült ki győztesként. Kertes: Géza ré
vén érte el a BTG kél pontját, aki vé
gig bravúrosan í

Clb i uli
Első osz- 
nemzeliek 

i játszó együttese biztos gyű
aratott a MAFC fölött, amely 

több tartalékkal szerepelt 
gvó/ellm SpUz csal ár játékos ér-

Nagy takarítás a tőzs lén

A kifosztott, b?piszkitoll tőzsdén be
fejeződött a uagv lakariá. munkája. 
Minden a he! én van, min i n tiszta 
és takaró.-., a csengetvü is oll fénvlik 
a titkári emelvényen, csak még most 
sem használhatja Scherz titkár. A 
l'-z d? tanácsa még most sem farija 
siii-fősnek a tanácskozást a megnyitás 
üg’ ében, ped'g ha egyszerre megje
lennek a szükséges rendeleiek, akkor 
megint nem lesz ideje a tanácsnak a 
reformok és egyéb leendők megbeszé
lésére.

Ma az a iiir terjedt el, hogy a tőzsde 
közönségéi beengedik a kupolacsar- 

\ag\on természetes, hogy ez a 
kegy nem elégítheti ki a tagokat. Vagy 
van reális alapja és lehetősége a tőzs
dei forgalom megnyitásának, vagy 
nincs. 11a van, akkor tessék vissza
állítani a régi forgalmat, ha pedig 
nincs, akkor viszont ne legalizálja a 
tanács a lörvénvte'en helyzetet, i.'i; 
abból csak ujabh bajok származna'... 
Itt említ jiik meg, hogy a tagok köré 
ben mozgalom indult meg. hogy azt az 
cgv-kél újságírót, akik az. antikapita
lista irányzatot szolgálták és Pogány 
József különvonalján utazlak le nap- 
i’ürdőzni Sf fokra, továbbá exponáll 
állást vállaltak a diktatúra alatt, zár
ják ki egyszersmindenkorra a tőzsdé
ről, illetőleg ne adjanak nekik belépő 
jegyet.

I

1:1 (1:0) 
rö Ferenc, 

érközés kereté-' 
arat. Igv a 

óbudai csapat fair 
játékot pro bikáit. Az első félidőben a 
törekvés - óit a löbla-t támadó fél, 

révén meg i- szer, .■lék a vé
di. szűrni után azonban a III. 

ih I láma.!: II l<d b I és sikerült 
ivenlileniök az < . •-Jm-mvl.

MIK il. I"K: II. 1:1 (0:0) Hun- 
gária-uli pálya. Biró Fra lmann Hugó. 
A szö\el (ói döntő mérkőzése volt 
< z a i.dés :mr.2 o főnvi közön
ség m/ it \<-;.ig. \ ddidli’u ered
mény föl . Ián ino-l lo- .i .'.ra is holt- 
\trscnvl ‘U első In '- en áil a kél régi 
rivális. A mérkőzés vé'iozatos és hul
lámzó lefolvásii volt e az eredmény 
hű kifej z'"‘i • az eredménynek.

KAOI ’iFVV 3:0 -2:0' Soroksári- 
uti pálya. Biró /■ -ín<-.'ó ., Mihály. Kár
páti serh gniérkő-'és.

Oríp-«’n
VII. Eio.-cT-t-kcrut 31.
Telefon Uózsof 121 68

Minden csíc .'él 6 érakor 
FECSKÉK, é 1 ei . ávií és 
Bj.'a eperül é: a á ;

"< ADOR. 
kovitz 

rí műsor.

I
Ma és minden este 7 órakc-r: VÉNUSZ 

A POKOLBAN.

EGY LE . £LEZÖLAg 
elegendő s nem mó.,c- j ' k, ha csengői 
.-.c ii sz.!... k, mc;t azc -./.al meg
javítja és ka. ínnlarfja (..'..énként 30.— 
koronáéit „Csengő**  karbantartási rL, 

Arany Jtnos-utca 33.

Dick Gusztáv u-zy a saját, va- 
D _ i

Dél
M.ót, Jiick Jolán. Vajda KArolyné 
szül. Diók Aranka fáj lnlomtél 
mectzfrt szívvel közük, hogy csa
ládjuk koronája., mindenük és 
legodaadóbb feleség, a legjobb 
anya, nagyanya, testvér, anyós, 
sógornő és rokon

Dfak Gusztáváé
szül. SCHLCS’WGER RÓZA

élekének 66-rk, bohtoc házasságá
nak 42-ik évében Terid Swtegsé:' 
után, folyó évi október hó 4-én 
délután elhunyt.

Földi maradványai október hó 
6-án hétfőn délután órakor a 
ráTe /koroszén rí z«*MS  temető ha
lottas háaálból h<.4y<wtetne»k örök 
nyugalomra.,

Búke ós áidós hamvaira I
Minden külön értésités helyett.

Lakás : VI., Aréna-ut 84.. I. em. 2.

I
Oszfrth-ma^ar wáiaáa- 
isii ■sérközíis Dicsben 
Az osztrákok győztek 2:0 2:0)

Vasárnap délután került eldönt --re a 
l’ratk-í sporlb-.'‘pen az utolsó ma
gyar-osztrák hadi váloi/ah II labdarugó
mérkőzés, amelyet nagy fö’ényn.vel az 
osztrákok nyerlek meg.

A magvar csapat egyáltalán nem 
sáltolla be a hozzá fűzött reménye
ket és a vereség semmivel sem ment
hető. mert a válogató bizottság na 
gyobb körültekintéssel sokkal jobb 
csnalol is küldhetett volna az oszdrá 

r. n különösen a csatársor mon 
dőlt csődöt, mert láma Iá I ugyan ve
zettek a magyarok több ízben, az 
lenfél kauia előtt azonban a csatárok 
1 -i). t< tfenelt voltok

Nemes beadásai mindig cell Icvvsz- 
' llek. Schnller és Jcnny. a balszárnyi 
I inrp:rlá»zal küzdöttek Zsák a gór t 
rém védhetlo. a hátvédek k i-ii1 Féld- 
mann voH a jobb. A fedezel sorban 

^(Jith bravúros játékot produkált.

I

A bécsi csapat várakozáson felül jó 
vilit és alaposan kireparálla a oélné- 
melországi válogatói lak elleni kudar
cot. Mindvégig, de különösen az első 
liü.l ’i n rendkívül lelkesen játszói
tok. Az első g !| Fridii rúgta, a máso
dik eredni‘>1X05 rugós Sixitocli érdeme 
volt. A mérkőzési, ami Ível huszonkét 
ezer főnvi nézők ózönség néz r végig, 
Rilsuri bíró vezette.

j sóvar, ótvarnál és rühesrégnél azönnM 
vegyen eqy adag Kontrakulin-kenöcsöt, 

'mely önnek bizto/'n hai-znái, a .Báró 
Wesselényi ‘ gyógyszertárban, Budapest, 

VII. Was^clényi-ulca 30.

AMOR-IÍREM
4-r-ílo van,

nappali, éjjeli. rózsaszín és káriforos. 
Kar ható: Czaioh Zs. Cornél gyógy, 
szci-.szrél, Dudarsst, VI!., Wesselényi- 
utca 30 , Báró Wesselényi“-gyé;,’y?zer« 

tó •,

8:1 (4:0)
Több mint öl esztendei szünet lilán 

vasárnap dóiul ín került eldöntésre az. 
e só angol-magvar labdarugó mérkő
zés. Nem i«v képzeltük el ugyan a 
rég óhajtott találkozási, de a mérkő 
zés igv is min len tekintetben szép és

KRÉM
SZA'!?AN 
PB '
I'OQ' K MI

•I impozáns volt.
Közel 10.000 főnyi közönség jelent 

meg a MarMtszigeli sporttelepen, nho! 
megjeleni l<W»b angol és amerikai ma 
gasrangu katonatiszt is.

Az angol tengerészek szép játékot 1 
produkállak az FTC. MAC és /?l/é'l)r. ELEK HUGÓ és PAJOR .’.MTYÁS 
csapataiból alak ’J kombinált rjyiinc^^^vvwA^w^-v.'SAvvvvvvs^ 
azonban künnpen győzött a v< nuég-1 Á JSÁGÜZE.M" il.-l. BLDAPEST,

M’NDENÜTT KAPHATÓ

i elelös szerkesztő- 
maházy I I

Társszcrkcsztök.




