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El aKartáK fogni 
Helferichet

Bécs, szeptember 4.
(A ML T. I. magánjelentése.) A 

Neue Freie Presse jelenti München
ből: Hehferich dr. volt birodalmi mi
niszter nyilatkozata szerint egy vörös 
lobogóikat vivő óriási embertömcg 
nyári lakásán el akarta ői fogni. A 
terv azonban nem sikerült, mert Hel- 
ferich abban az időfljen már München-
be utazott a német-nacionalista párl- 
rvülésxe.

Heves harcok 
Meiilla mellett

Berlin, szeptember 4.
Az Echo de Paris jelenti Madridiból: 

Melilla mellett újból heves • harcok 
törtek, ki, a lázadók folytonos táma
dásait azonban a spanyolok közelharc
ban visszaverték. (M. T. I.)

Nem szöliött meg 
a német császár

Berlin, szeptember 4.
A Daily Mail a leghatározottabban 

megcáfolja azt a hirl, amelyet olasz 
lapok kezdték terjeszteni, hogy a volt 
német császár állitólag elmenekült a 
dcorni kastélyból. f(M. T. I.).

ingóra alatt
Berlin, szeptember 4.

A Dailv Express értesülése szerint 
a görögök már Angora alá érkeztek. 
A kemalisták állitólag Caesareába 
fészkelték be magukat. (MTI.)

Mitok szállották 
a fiumei Baross-klköfát Ismételten megzsaroEtáfc a várost

Zágráb, szeptember 4,
A fiumei Baross-Mkötöben 150—200 

fölfegyverzett ardito tartózkodik, Fiume 
városában mintegy 4000 karabinierit össz
pontosítottak, gépfegyverrel szerelték föl 
őket és mégis képtelenek kiverni a fascis* 
fákat a Baross-kikötőböl. A kikötőben ta
nyázó aráitok két luxushajót tartanak 
megszállva s állandóan veszélyeztetik a 
lakosság nyugalmát. Különben kiegyez* 
tek a városparancsnoksággal és megfelelő 
összeg ellenében hajlandóknak mutatkoz
tak elhagyni a várost. Mikor a pénzt 
megkapták, elvonultak Fiúméból Trieszt
be, azonban pár nap múlva ismét vissza* 
tértek a Baross-klkötöbe és újabb pénz
összeget követeltek.

Uj amerikai dreadnougth
Berlin, szeptember 4.

A Neue Freie Presse jelenti Berlinből: 
Newyorki jelentés szerint a Washing
ton nevű 33.000 tonnás uj amerikai 
dreadnoughtot tegnap bocsátották 
vízre. Ebből az alkalomból Mardinig 
elnök beszédet tartott, amelyben kifej
tette, hogy teljes leszerelés és a háború 
végleges mellőzése majdnem kivihetet
len, bármennyire terjedjen is a paci-[ 
fizmus eszméje, hadsereg és hajóhad 
•búidig szükséges les*

miniszterelnök
JVyugatmagyarország ügyében 

Szombathelyre utazott
Jlz osztrákok folytatták elSnpomUtásukaí — Felsőőr 
k&rníféítél osztrák katonaság szállotta üstig — H lai. osság 
rtugaszkoiiiit Magyarországhoz — Bécsi layvélemányefi

Szombathely, szeptember 4.
Bethlen István gróf miniszterelnök 

ma délben Szombathelyre érkezett és 
ott Sigray Antal gróf nyugatmagyar
országi főkormánybiztossal tárgyalt. 
(MTI.)

Kézigránátharc az osztrák 
csendőrökkel

Sopron, szepelrpeber 4.
Cinfalván a lakosság megtámadta az 

osztrák csendőröket. Kézigránátharc 
fejlődött ki amelynek osztrák részen 
több áldozata van. (MTI.)

Visszatértek
a soproni hatóságok

Bécs, szeptember 4.
(MTI. magán jelentése.} A Reichspost 

jelenti Bécsújhelyről: A soproni ható
ságok, melyek az átadás határidejének 
utolsó napjaiban elhagyták a várost, 
újból berendezkednek Sopronban. Gázai 
Wolff Lajos alispán, aki Kapuvárra 
költözött, visszatért Sopronba s újból 
megkezdte hivatalos működését. A vá
rosiházán reggel 8 órától este 8 óráig 
teljesítenek államdó szolgálatot. A ke
reskedelmi kamara elnöksége is, amely 

•Szombathelyen akart letelepedni, Sop
ronban maradt. Szécsen gróf a monar
chia volt berlini nagykövete Sopronba 
érkezett, ahol Zsembery István dr. fő
ispánnal folytatott hosszabb tárgyalást 
a politikai helyzeről.

Elkergetik 
a ma&yar postásokat

Sopron, szeptember 4.

Kismartonban az osztrákok átvet
ték a postahivatalt és az egész ma
gyar személyzetet elbocsátották. 
Ugyanez történt Nagymartonban is.

Kismartonban egyébként az osztrák 
csendőrség állandóan molesz álja a 
lakosságot. A hazafias lakosság elhatá
rozta, hogy az utcán csak magyarul I 
beszél. Az osztrákok erre azzal vála-1 
szolnak, hogy ha észreveszik, hogy 
két ember magyarul beszélget, a-kkerr 
ráiuk szólnak és brutalizálják őket. 
(M. T. I.)

Egy horvát község, amely 
magyar akar lenni

Sopron, szeptember 4.
Répcesarud horvát község a következő 

memorandumot nyújtotta át küldöttség 
utján a soproni entente»bizottságnak:

„Mi. mint 400 év óta bü magyar polgá
rok, továbbra is azok óhajtunk maradni. 
Népünk frorvót ajkú, de a magyar uralom 
alatt megtarthattuk nemzetiségünket, éb 
néztük a magyarokkal egyenrangú sza, 
hódságunkat. Az osztrák uralom által el
veszítenénk elsősorban nemzeti szabadsá
gunkat. mert fötörek vésők, a germán 
nyelv érvényesítése, a mi nemzeti kultu* 

| ránkat tönkretenné. Községünk az álkos 
szovjcturalom alatt is ellenforradalmiír 

'.volt Nem akarjuk, hogy most az ál-

— Hétfői Napló tudósitójától — 

csatolással az Ausztriában dühöngő bolse- 
vizraus nálunk is uralomra jusson és 
veszteit szabadságunkkal mi js részesei 
legyünk az oltani bolsevizinusnak. (MTI.)

Volkswi-hr-csapatok 
Feísőőrnel

Felsőőr, szeptember 4.
Az osztrák határt a környéken az. i 

osztrák Volkswehr csapatai tartják 
megszállva. (M. T. I.)
Délfelé nem várható újabb 

előnyomulás
Bécs, szeptember 4.

(A MTI. magánjelentésc.) A Neue Freie 
Presse jelenti Nagyinartonból, hogy a 
stájer határon ismételten beállott nehéz* 
ségek miatt ma nagy értekezletet hívlak 
össze Bécsújhelyre, amelyen Vaugoin osz
trák hadügyminiszter, W&ber dr. belügy
miniszter, Davy dr. tartományi kormány* 
zó, Ráusnitz kormánytanácsos és Or- 
nauer csendőrigazgató vesznek részt. Már 
is biztosra vehető, hogy egyelőre nem 
várható újabb előnyomulás délfelé. Ezzel 
kapcsolatban áll a lap szerint az eddig 
északon szolgálatot teljesítő ententc-tisz*

Az Andrássy-párt felvonul 
nagyatádi Szabó ellen

A kormánypártok koncentrikus támadása 
a kormány ellen — As őszre nyílt szakadás 

készül
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Föltünést keltő jelenség, hogy a po-1 
litikusok a páriámén i vakáció dacára 
mind nagyobb számmal érkeznek haza i 
Budapestre és különösen az Andrássv- 
párt az. amelynek helyiségei esténkinit j 
olyan népeseik, mint a politikai szezon , 
derekán- szöktetik lenni. A legérdeke
sebb azonban az. hogy a politikusakat 
nem Nyugat-Magyarország sorsa, vagy 
legalább nem egyedül ez. vonzza Bu
dapestre, hanem belpolitikai kérdések és

a szünet dacára tele van a le
vegő sürü válságokkal;

s szinte azt lehetne mondani, hogy 
ahány probléma fölmerül, mindegy ük 
alapot szolgákat arra, hogy jobbról, 
yagy balról valamelyik miniszternek a 
fejét követeljék. A pártkörökben ugv 
beszélnek, mintha a kormány tagjai
nak fele már bukott ember lenne és 
igv nem nehéz megállapítani, hogy 
itl tulajdoniképen a kormánypártok 
együitl, de egymástól függetlenül kon
centrikus támadásra készülnek az ősz-1 
szel az egész kormány ellen, sőt ha 
ennek módja adódik, még a parla
menti szünet alatt.

Ahány aktuális kérdés, annvi mi
niszteri fűnek a lehullását rebesgetik, 

tek elutazása at első A-zóna déli részébe,
A magyar tisztekkel együtt meg fogják 

kísérelni ott az önkéntes csapatokat visz* 
szavonulásra késztetni.

A soproni szövetségközi misszió kijelen
tése szerint biztosítékai vannak arra, 
hogy a reguláris katonaság és a csend
őrség haj'a-ndó az első zóna deli résziét 
is önként kiüríteni a szabadcsapatok fel* 
oszlatása után. Pinkafőnél ma «00 főből 
álló reguláris katonaságot figyeltek meg, 
amint éppen civilbe öltöztek, vagyis sza
badcsapatokká alakultak ál. Borostyánkő
nél is erős osztagokat vettek cszre. nie* 
lyekuek ágyújuk is volt. Tegnap behoz
tak a csendőrök Bécsújhelyre négy meg
kötözött foglyot, akik állitólag az Egan* 
csapathoz tartoztak. A foglyok egyike sú
lyos sebesült volt. Rendkívül választéko
sán volt öltözve, lakkcsizmát viselt és 
körülbelül 35—40 éves férfi, hegyes sza* 
kállai. A rendőrségen azt mondják, hogy 
az illető földbirtokos, báró’ és kapitány, 
a nevét azonban egyelőre szigorúan titok
ban tartják. A jugoszláv határon. Gya- 
nafalválol délre is feltűntek egyes sza* 
hadcsapatok, ezeket azonban visszaszorí- 
lotlák jugoszláv területre. Sopron és az 
első zóna közöli holnap újra helyreáll a 
forgalom,

A vármegvég subája alatt, a régi rend
szer emberei részéről elhaug .o t igen 
kemény és igen agjfrcssziv támadás, 
mind a kél kormánypártot megboly
gatta, s amint Dömötör Mihály volt 
belügyminiszternek egy ma megjeleni 
nyilatkozata mutálja, ma már a régi 
poli iikusokat teszik felelőssé a háború 
elvesztéséért és a bolsevizmus felidé
zéséért is. Ez a kérdés egyébként gróf 
Ráday Gedeon belügyminiszter pozí
cióját veszélyezteti mindkét oldalról. A 
nyugatmagyarországi kérdésben a ke
reszténypárt gróf Bánffy Miklóst buk
tatja, a drágaságot Hegedűs Lóránt 
pénzügyminiszter számlájára Írják és 
őt kívánják felelősségre vonni. A leg
újabb lakásrendelet terve miatt Bcrno- 
Iák Nándor népjóléti miniszter jutott 
kellemetlen helyzetbe és miu án a bel- 
ügvminisziteii tárcát a kisga-dapárt 
mind nagyobb etélvlvel követeli magá
nak. az igazságügyit pedig ellcnértók- 
ként a kereszténypártnak szánják, 
Tomcsányl Vilmos Pál is belekerült a 
távozóknak vélt minisz erek sévso: áb%

Bárhogy alakul iának is a dolgok
a két párt között az őszre 

Aj’Ut szakadás készül
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és r-cdifl aligha ugv, ahogy gróf fíeth- 
len lshún ininhzierelnők reméli, hogy 
a azakadis romjain &í ni, •gvsógea 
párt épülne fel. EHenkexoioíí. a hely
zet olyannyira kei! kiélésedül, hogv 
nem tehetetlen: az őszre a lappangó 
konnánvválságb >1 az egész mai kor
mányzati rendszer válsága fejlődhetik 
ki és WV igen szomorú helyaei úiIhat 
elő akkor, sünikor a nemzetgyűlés leg
főbb kötelességé) öl, az uj alT.otniánv 
felépítéséből, nirg sounnit sem vál
tott be.

A köztudatban még nincsen benne 
ennek a szakadásnak a hite. Maguk a 
pofi iku-ok s»*in tu' f. 'o an Infnrwn'd- 
bik eldől; de hogy ez igv lesz, annak 
legfőbb bizonyítéka, aogy

az Andrássy-párt most már 
nyiit akciót kezd nagyatádi 
Szabó István, a kisgazdapárt 

vezére ellen is,

mert elérkezettnek létja az időt arra, 
hogy öl is meg lehet már buktatni. 
Nagyatádi Szabó nem nz a bálvány 
már, mint csak egv év elölt is volt és 
népszerűsége a hatalomhoz, való ma
kacs és oktalan ragaszkodása, a hely- 
teltei való állandó megalkuvása na
gyon megnyirbálta az ö népszerűségét 
Is.

A drágaság kérdésének az Andrássv- 
párt állal való állandó napirenden 
lartása nemcsak a városok lakosságá
ról való gondoskodás, de egyben ki- | 
tűnő politikai fegyver nagyatádi Szabó I 
és a kisgazdapárt ellen, akiknek a ‘ 
pénzügyi helyzet mellett legnagyobb 
részük van a drágaság felidézésében. 
Mindezek koronájaképpen az And- 
rássy-párt, helyesebben a Rakovszky- 
ísoport rendkívüli erővel fogja bele- ' 
vágni a politikai káoszba a kivitelt] 
tngedélyek bombáját, amellyel nagy
ítódj Szabó Istvánon és környezetén 
h sebet szándékoznak ejteni. Akik 
tolják, ismerik ezt a hallatlan feszült- , 
léget, tisztában vannak vele, hogy a | 
kirobbanást nem lelhet mesterségesen1 
elfojtani addig, amig a nemzetgyűlés 
újból megnyílik. Az események túlsá
gosan gyorsan követik egymást és igy 
nem lehetetlen, hogy már a közeli he
tek uj helyzet elé állítják a magyar 
politikát.

A vas- és fémmunkások 
béremelési mozgalma 

Hétfőn délelőtt emlékiratot 
nyújtanak át a munkaadóknak 

e- A Hétfői Napló tudósítójától. —

A vas- és főm munkások az egyre 
fokozódó drágaságra való tekintettel 
már hetekkel ezelőtt bénnozgalmat in
dítottak. Az egyes gyárak bizalmi- 
f ér fiai több Ízben fordultak a gyá
rosokhoz liéremelést kérve, a munka
adók azonban elzárkóztak a kérelem 
teljesítése elöl.

Ebben az ügyben a budapesti vas- és 
fémgyűrűk bizahniférftai ülést tartot
tak, amelyen elhatározták, hogy az 
eddigi elutasító válaszok dacára újabb 
kérelmet intéznek a gyárak biaalani- 
testülatci utján az egyes gyárak vezt- 
tőségemen. Elhatározták azt is, hogy 
ezt az újabb kérelmet emlékirat for- 
májában nyújtják át a gyárosoknak. 
Az emlékirat átadása hétfőn délelőtt 
történik meg és amennyiben záros ha
táridőn belül nem kapnak kedvező 
Választ, a toválvbi tárgyalásokat bt- 
Müutetik.

A Gépgyárak Országos Szövetségé
nek vezetősége, amelyhez ebben az 
Ügyben felvihigositásért fordultunk, 
kijelentene, hogy a jelenlegi időgontoá 
nem tartja alkalmasnak a munkabé
rek revideálására.

FftUAKOS! OKFBUM
Minden este tél q órti.or a nngys?.crü Mentem
ben tnüMjr Tunay I rikyes, a ViuuinbU mfl- 

véaaének vcndegoercpitaeval.

85.900 koronás csekkssaiás
KI! hankszo^a weíte föl a pénzt

— 4 HéUői Napló tudósítójától —

Még élénk cnilékcz^tóben van a kö-
zuUs.guvk az a vakmerő csekkcsaiás 
és hamisítás, amelyet pár hóuappal 
ezelőtt a Hitelbankban egy Kubiuszky 
nevű tisztviselő követett cl Domony 
Móric kárára Kublnwky másfélmillió 
korona értékű részvényt csalt ki Do- 
rnouy nevében a Hitelbanktól. Akkor 
a rendőrség megállapította, hogy a 
csalást csak olyan valaki követhette 
el, aki a bark belső ügymenetét tel
jesen ismeri és a tettes is csak vélet
len révén került a rendőrség kezére.

Szeptember 1-én délután léi 2-kor a 
főkapitányságnak hasonlóan zseniális 
csalás részleteiről tettek jelentést. A'z 
Indbslria Bank igazgatósága bejelen
tette, hogy Dohai Lászlóné ügyfelük 
folyószámlájáról délelőtt jelentősebb 
összeget akart felvenni, azonban a 
folyószámlán már szerepelt egv 85.000 
koronás tétel, amelyet augusztus 18-án 
vettek fel és igy a bank már nem fizet- 
fy?tle ki a kért jelentős összeget. Do- 
bayné tiltakozott az ellen, hogy 85.000 
koronával megterhelik folyószámláját 
és kijelentette, hogy ő sem augusztus | 
18-án, sem hetekkel ezelőtt sem vett | 
fel semmiféle pénzt a banktól. Meg
nézték az Írásokat, az aláírásokat és 
megállapították, hogy ügyes és vak
merő hamisítók éllek vissza Dohai 
Lászlóné nevével és vették fel a pénzt

A bonyolult ügyben, amelyben 
semmi nyom sem állott a rendőrség 
kezén, a Nemes deteklivcsoportot 
bízták meg a nyomozás megejtésóvel 
és Seybold József delektlvfőfelügyelő 
megkezdte a bankcsalás részleteinek 
kinyomozását. Már három napja tar
tott a nyomozás, amikor tegnap éj 
szaka két fiatalembert állítottak elő a 
főkapitányságra, akikben a .bank
csalás tetteseit vélték megtalálni. Di. 
Kőrös Artúr rendőrtanácsos megkezdte 
részletes kih a látásukat a bankcsalúsra 
vonatkozólag és rövidesen tisztázódott 
a csalás minden érdeke, és ügyesen 
kieszelt részlete. A két fiatalember kö
zül az egyik Albert Gerő, a másik 
Leiül joks István és mindketten az In- 
dustria Bankban szolgák néhány hó
nap óta.

A két szolga megfigyelte, hogyan 
folyik a folyószámla ügykezelés és elő
ször egy kisebb csalással tettek kísér
letet. A kis csalás bevált és ekkor el
határozták, hogy most már nagyobb 
ügyet fognak kezdeni és ugyanaznap, 
amikor ez az elhatározás megérett 
bennük, megfigyelték, hogv Dobat 
íjászióné vett fel folyószámlájáról 
pénzt és látták azt is az összeg kifize
tésénél. hogy mennyi pénz, maradt 
meg Dohai folvószániláján. Elmentek 
a Hunyadi kávéházija. ahol egy régi 
ismerősükkel. Schiitz Ferenccel meg
beszélték. hogy Schiitz majd fel fogta 
venni az összeget a folvóezáimjáról. ők 
pedig megszerzik az összes blankettá
kat és meghatalmazásokat, amelyek 
a pénz felvételéhez szükségesek. Ellop
ták a bankitól Dohai Lászlóné alá
íróit leveleit, elloptak ugyanakkor 
nyomtatványokat és pecséteket és a 
kávéházban elkészítették a meghamisí
tott inegihatalsnazásl.

Ezzel a meghatalmazással Sdhütz 
Ferenc és egv másik barátjuk. Lróh- 
lenstein Ligeti Sándor megjelent az 
Industrialnál és augusztus 18-án fel
vette a Dobálná aláírásával metíhaani- 
silott levélen és blankettán kért 85.000 
koronái.

A pénz felvétele után Albert Gerő 
lakásán, az Almássv-tér 3. szám alatt 
találkoztak s megoezlozkodtak a pén
zen. A két banksrolga elegánsan kiftl- 
tfllzködött, ruhákat csináltattak és el
határozták, hogv az első nagyobb siker 
után most már egv sokkal jelentősebb 
csalást fognak elkövetni. Azonban 
énen kiölt őrködésük volt az. ami a 
rendőrséget nvomra vezc'te. mert a 
detdktfvekndk feltűnt hogy bonmn

. szereztek ezek a bankszolgák annvi 
j pén I, hogy elegáns Jakkcipőkel és a 
legdivatosabb ruhákra tellett nekik.

' Nyomozni kezdtek magánéletük után, 
házku atást tartottak lakásukon és ez 
alkalomból ellopott blankettákra és 
több bélyegzőre akadtak, ugyanolya
nokra, aminők a hamisított meghatal
mazáson szerepeltek.

Ma délelőtt a főkapitányságon a két 
biinkzok tat letartóztatták, míg két má
sik bűntársuk közül Schütz Ferenc 
megszökött. Az ő körözését a rendőr
ség elrendelte, inig Lichtenslein Ligeti 

i Sándort a ceglédi rendőrség a buda
pesti főkapitányság táviratára á teg
napi napon elfog-a.

A Közüzemi (Mmözottíik 
gyűlése n tíMgüsih ellen

— 4 Hétfői Napló tudósítójától —
Népes gyűlést tartottak vasárnap 

délután a székesfővárosi hatósági üze
mek alkalmazottai a régi képviselőház 
üléstermében. A fővárosi üzemek al
kalmazol ai egybegyűltek, hogv a 
drágaság folytán előállóit és tűrhetet
lenül nyomorúságos apyagi helyzetük 
megjavításán tanácskozzanak. A gyű
lésen főként a kőztis lasági üzem em
berei jelenlek meg igen nagy szám
ban. de o t voltak a többi üzemek al
kalmazottai és munkásai is.

A gyűlést Székely János volt állam
titkár. a keresztényszocialista szak
szervizetek országos szövetségének el
nöke vezette. Elnöki megnyitójában a 
drágaságra tér; ki, amelynek ellensze
réül azt ajánlotta, hogy szervezkedje
nek és lépjenek be a kereszténvszo- 
c.ialista pártba. Ott volt a hiba, hogy 
már a választásokra nem szervezked
tek. így kerüllek a kisgazdák hata
lomra és igy iudták a maguk érdekeit 
szolgálni. A keresztény nép egységére 
vau szükség. A gazdasági felszabadítás 
nem csinálható meg máról holnapra. 
A kereszténvszocia lista párt a gazda
sági megerősödésért küzd, fejezte be 
beszédét.

Az alkalmazottak kívánságait Kele
men Géza szakszervezeti ti kár terjesz
tette elő. Kifejtette, hogv a fizetésék a 
mai rettenetes drágaságban sehogy 
sincsenek arányban a legfontosabb és 
teljességgel nélkülözhetetlen kőzszük- 
ségleti cikkek árával, úgy hogy az al
kalmazottak helyzete a mai fizetések 
mellett kész nyomorúság. Lerongyoló
dottak, éheznek. A munkásság heiy- 
zete a jelenlegi viszonyok közölt csak 
rosszabbodott.

Beszéde végén határozati javaslatot 
terjesztett be. Az egyikben sürgősen 
kéri a gyűlés a kormányt, hogy a drá. 
gaság ellen tegyen valamit, a köz
ellátási rendeletet módosítsa oly érte
lemben, hogy minden ftxflztésü alkal
mazott az ellátatlanok közé soroltas
sák, a közszükségleti és élelmicik'kek 
árát állapítsák meg hatóságilag és 
szigorúan ügyeljenek az árak belar á- 
sára, végül hogy gondoskodjék a kor
mány, hogy lehessen hatósági lisztet 
kapni. Külön pontban kérik a kör
mén vt, pótolja a szociális törvényho
zás terén az eddigi mulasztásokat, 
hogv az alkalmazottaik ne legyenek ki
téve a munkába lók önkényének. Tör
vények és rendeletek alapján majd 
végigküzílik a maguk gazdasági had
járatát. A másik határozati javaslat
ban a főváros elé a következő kíván
ságokat terjeszti: Fizetésemelés oly 
arányban, hogy meg lehessen élni. A 
felemelt fizetés szep'em'bcr 1 -tö! szá
mítódjék. A főváros lássa el az alkal
mazottakat télire tüzelővel « végül ál
landósítsa a jelenleg működő munka
ügyi bízót Istrof. abl-ar kap Ion hol vet a 
munkásság is. * a hízol ság Vonjon 
módot a munkaidő, az elbocsátások és 
sgyéfb aaofgááati kérdéseknek a ta-

I nácscsal és az üzemek Igazgatóival 
való együttes rendezésére. A két ja- 
vaslulot a gyűlés egyhangúlag elfo
gadta. A memorandumokat küldöttség 
viszi kedden délelőtt a kormányhoz, 
illetve a tőváros tanácsához.

Meg aKarU-K lincselni 
két be őröl

Betörés egy András^y-uti éhszerüzletne

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Körülbelül bárom hét elölt megjelent 

a főkapitányságon Perényi ékszerész, aki
nek az Andríissysut 55. szám alatt van 
üzlete és feljelentést tett ismeretlen tette
sek ellen, akik a redőnyt felfeszitve, be
hatoltak üzletibe, olt több fiókot feltörtek 
és mintegy félmillió értékű ékszert vittek 
el. Ezt megelőzőleg már betörlek egyszer 
Percnyihez s ekkor is több százezer 
róna értékű értéktárgyat vittek el.

Szombaton éjszaka ismét megjelent h 
főkapitányság központi ügyeletén Perényi 
ékszerész, azonban most már egy elegán
san öltözött hölgy és ur és két rendőr 
kíséretében. Ismét azt a bejelentést tette, 
hogy betörtek hozzá most azonban már 
a betörőket is magával hozta,

— Itt hozom a betörőket! —• mondta 
Petrányi és rámutatott az elegáns urra és 
hölgyre, akiket a két rendőr kísért.

A két lefogott betörő kihallgatásakor ki
derült, hogy az ékszerész egy esetleges 
harmadik betörés megakadályozására üz# 
létében mindenütt vészcsengöket szerelte
tett fel, különösen az értékesebb tárgya# 
kai tartalmazó szekrényeknél alkalmaztak 
érzékeny csengőket. Szombaton éjszaka 
egy négy tagból álló társaság, — három 
férfi és egy nő — felnyitották az ék# 
szeriizletlel egy házban levő Pollák Már
ton fényképész üzletét és annak falát ki
bontva, behatollak az ékszerüzlettel szőni# 
szédos cukorJiaboltba, Ennek a falút is 
kibontották .és igy bejutottak az éksze
részhez. A két fal kibontásán — mint 
bevallották - mintegy 4 és fél órát dol
gozlak, anélkül, hogy a nőpes Andrássv# 
utón sétálók közül észrevették volna őket.

Az ékszerüzletbe éjf/Jlájban jutottak be. 
Amikor az egyik ékszerszekrényt kezdték 

I feszegetni, megszólaljak a rejtett csengők, 
| amelyek a házmesterhez szóltak. A ház- 
; mester nyomban rendőrt hivott. A be

törők éppen akkor akartaik a cukorka# 
üzleten keresztül menekülni, amikor a 
házmester odaért a rendőrökkel. Kettőt 
elfogtak közülük, kettő azonban elmene# 
költ.

A betörők elfogatásánál nagy tömeg 
gyűlt össze és amikor megtudták, hogy 
a feltűnően elegáns pár betört az ékszer
üzletbe, meg akarták őket lincselni. A 
rendőrök csak nagynehezen tudták a két 
betörőt megvédeni a tömeg inzultusa 
ellen.

A rendőrség megállapította, hogy a 
nőt Sós Editnek hivják, 30 esztendős, 
foglalkozása nincs. A férfit állítólag Gerő 
Emi’nek hivják. Két elmenekült társuk 
nevét semmiáron nem akarják elárulni. 
Valószínűnek tartja a rendőrség, hogy a 
két elfogott betörő hamis nevet mondott 
be, éppen ezért tovább folytatja a nyo* 
mozást valódi nevük megállapítása és az 
elmenekült betörök ké?rekerilésa ügyében.

Itt van újra

HOLSYEmM RÉME
a szeplő I

De segít rajta
HŰLSYEIMK KRÉMÉ

a valódi

Blaa-aretoém
Mindenütt kaphatói

ORFEUM
Minden este fél 8 órakor

a fényes megnyitó mQsor

Naponta este '/t8-kor csil- 
tHrthk, szóm hu t vaMr-é* 
unoejwp d. h. í-kor n* 
Idán yzkró Me.itemM” 
tnőflor. EbYxi-H nla" 
villutaos koilekedés a 
város minden IrányábanTelefon «xáffl; 16-55

“7T.: KIS HOMÉDinjJSSr
MMtnam RÓTT éa S?EIWMARS>íSt

«x < évadnyitó Qiüsor, :fczdt»t irKon,
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HÍREK
Villásreggeli

'4 belvárosi boltos gyengéden meg
simogatta a nyakkendőt, amit az eli
nni lett skatulyákból kiválasztottam 
s nyájas fuvolahangon igy szólt hoz
zám:

__ Négyszázötven korona!
Szerényen megjegyeztem, hogy az 

árat kissé magasnak találom, mert 
Becsben, magyar valutára átszámítva, 
harmadrész árban lehet kapni hasonló 
nyakkendőket. Az elegáns divatkeres
kedő ezt a megjegyzésemet nem vette 
rossz néven, de megmagyarázta, hogy 
a becsi áru silányabb az övénél, hogy 
a magyar korona zürichi jegyzése pár 
hónap ótg a felére zsugorodott s hogy 
ő lenne legboldogabb, ha megint a bé
kebeli, háromkoroitás árban adhatná 
a nyakkendőket. Fájdalom, a közön
ség nem akarja belátni, hogy a keres
kedő a legártatlanabb a drágaságban. 
Tessék meghinni, nagyságos ur, hogy ’ 
a szivem fáj, mikor ily hallatlan árat 
kell kémem, de a lelkiismeretem tiszta, 
mert most nehezebben élek, mint 19ili
bán. Tessék meghinni, nem a keres
kedő a hibás . . .

Bólintottam és kifizettem a 45Ö ko
ronát. Mikor távozni akartam, az inas,• 
akii a boltos pár perccel előbb sonká
ért küldött a szomszédos csemegét- 
boltba, visszatért a villásreggelivel. Két 
vékonyka szelet sonka volt a csomag
ban s az inas kilenc koronái hozott 
vissza az átadott ötvenkoronásből.

— Micsoda? — ordított fel a derék 
kereskedő és szelíd szeme villámokat 
szórt az ártatlan gyerek felé. — Eny- 
nyit ad az a gazember negyvenegyko
ronáért? Ilát nincs igazuk azoknak, 
akik fel akarják robbantani az egész 
bandát?

Szerényen vállal vontam, amit régi 
barátom természetesen helyeslésnek 
vdt. Aztán ég felé meresztette a sze
mét, mintha a legfelsőbb lény figyel
mét if fel akarná hívni erre a hallat
lan uzsorára.

— Uram, — szólott meggyőződés
sel, — kedves nagyságos ur. én mon
dom önnek, hogy valamennyit a lámpa
vasra kellene felakasztani . . .

— S0Ó3 altábornagy a baranyai fal
vakban. A déli végek vozénylő tábor- . 
noka, Soós Károly altábornagy faradba* 
tatlanul látogatja a baranyai falvakat. 
Pénteken Gprcsönyben telt látogatást, 
szeptember 8-án pedig Kisasszonyfára cs 
Gilvánfára utazik. (MTL)

— A pénzintézeti tisztviselők az osz
tatlan munkaidő mellett. A Pénzineocti 
Tisztviselők Országos Egyesülete vasár
nap délelőtt nagygyűlésre hívta össze 
tagjait, hogy állást foglaljon a munka
idő meváltoztatása ellen. A régi kepvi- 
selőház termeitek padsorait és,karzatai 
zsúfolásig megtöltötték a pénzinezet.i 
tisztviselők, kik erélyesen emelték fel 
hangjukat a Tőbe határozata ellen. A 
Tété ugyanis határozatot hozott, amely
nek értelmében sezpt. 15-i kezdettel 
élctbcléptoti a megoszott munkaidőt. A 
gyűlést Erdőey Antal, a Ptoe elnöke 
nyitotta meg. Hosszabban foglalkozott 
azokkal a sérelmekkel, amelyek a pénz-, 
intézeti tisztviselőket a megosztott mun
kaidő behozatala által érivé, majd har 
tórozati javaslatot terjesztőit a nagy
gyűlés elé. A határozati javaslat, ame
lyet egyhangúlag nagy lelkesedéssel el- 
h-adtak. kimondja, hogy minden ere- . 
lükkel tiltakoznak a jelenlegi munka
időnek a meghosszabbitása, vagy meg
osztása ellen, mert ez»k . bármelyike, 
egyéb kereseti lehetőségektől, rnnbori 
•rószségi és kulturális szükségletektől 
mgfosztaná és ezzel anyagi, fizikai és 
erkölcsi züllésre kárhoztatná a tisztvi
selői kart.

— A pécsi magyar asszonyok Nem- 
Mi Szövetsége. A Magyar Asszonyok 
'einzefi Szövetségének pécsi csoportja 
tegnap délután tartotta alakuló közgyük 
'ését. Az elnöki tisztségre egyhangúlag 
Zichy Lujza grófnőt választották meg. 
(MTI.)

— A Tlaza-pOr. A Tisza gyilkossági 
Mwpőrben ma terjeszti elő dr. Lévai 
Xibor Vájpó Jenő védelmiét. Minden 

'alószinüség szerint a mai tárgyalási 
napot ki.ölti ez az utolsó védöbeszéd 
és ezzel le is zárul majd a perbeli 
képviselők perbeszédeinek sora, azon
ban dr. Szilassy Pál dr. kir. ügyész 
egész rövid felszólalásában replikázni 
kíván az elhangzott védőbeszédekre, 
A védelem a perbeszédek során több 
olyan jelentős momentumot vetett fel, 
amelyet az ügyész nem akar! szó nél
kül hagyni és a keddi tárgyalási napon 
replikázni fog. Az ügyész löszödének 
tartalmától függ aztán, hogy a védők 
valamennyien felszólalnak-e. vagy azt 
a tervüket valósítják meg, hogy az el
járás gyorsítása céljából megállapod
nak abban, hogy csak az egyik védő 
reflektál az ügyész replikájára. Az
után kerül a sor arra, hogy a vádlot
tak mondják el a maguk külön védő
beszédét. Bizonyos, hogv e hét vége 
elölt ilyképen a perbeszédek nem fe
jeződbe’nek be.

— Segítség az orosz éhezőknek, Bu
karestből jelentik: A minisztertanács 
Sinajában elhatározta, hogy segítséget 
nyújt az oroszországi éhezőknek a leg
főbb tanács legutóbbi határozatának 
megfelelő módon. (MTI.)

—- Podlow kapitány Pécsett. Tegnap 
este érkezeit Pécsre Thinger és Pedloiv 
amerikai kapitány, az Amerikái Misszió 
gyermekiélelmezési akciójának megkezdé
se ügyében. (MTI.)

— Csoportos kiállítás a Műcsarnok
ban. A MOVE által rendezett csoportos 
kiállítással kezdődőit meg a miicsar
noki kiállítások idei évadja. A kiállítást 
vasárnap délelőlt nyitotta meg Göm
bös Gyula, a MOVE elnöke, előkelő kö
zönség jelenlétében. A kormányt Vas* 
József Kultuszminiszter képviselte, akit 
az Országos Mogyar Képzőművészeti 

Társaság részéről Majovszky Pál dr. 
igazgatósági tag és Petrovics Elek vá- 
lasztmányi tag üdvözölt. A miniszter 
körüljárta az összes termeket, megelé
gedéssel állapitolta meg a kiállítás 
igazi művészi sikerét és melegen gra
tulált a kiállító művészeknek.

— Nemzetközi sakkvor&ony Budapes
ten. A budapesti Sakkor nemzetközi 
.sakkiversenyt rendez a fővárosban. A 
sakkversenyt megnyitó ünnepségek var 
sárnap délelőtt 11 órakor folyt le a 
Geller-szálló hangversenytermében. Ki
jelölték a jury-bizottságot, amelynek 
tagjai Havasi, Hofíer, Barácz, Aleohin 
és Tartakower mesterik lettek. A ver
senyzők a következők: Kostics—Vajda, 
Alecüin—Bogulj ugow, Steiner—Grün- 
wald, Gémisek—Bállá, Tartakower— 
Stern és Oewer—.Schweiger. A Gollért- 
szálló hangversenytermében lefolytatan
dó saikknierkőzés hétfőin délután 3 óra
kor kezdődik.

— Vagonlakók tiltakozása. Vasárnap 
délelőtt 11 órára hirdették a sagon- 
lakók gyűlését a Bulyovszky-utcai 
reáliskola tornatermében. Már jóval 
11 óra előtt nagy tömeg gyülekezeti 
össze az iskola elölt, ahol izga ottan 
tárgyalták a hirt, hogy a rendőrség a 
gyűlés megtartását nem engedélyezte. 
A tömeg lassanként szétoszlott, lölbb 
százan azonban összegyűl'ek a Mun
kács v*u teái főgimnázium tornatermé
ben, ahol izgatottan fogalkoztak sérel
meikkel. A gyűlés tárgya az az intéz
kedés volt, amelynek értelmében szep
tember végéig az összes, eddig mene
kültek által lefoglalt vagonoka! ki kell 
üríteni és a Mán-, rendelkezésére bo
csátani, amely has ónként 50 millió 
korona kárt szenved azáltal, hogy e 
vagonokat nem használhatja. Ugyan
csak tiltakozni akartaik egyes lapok 
magatartása ellen, melyek Bernolák 
Nándor népjóléti miniszter legújabb 
a minisztertanácson elfogadott lakás
rendeletét támadva n menekült haj
léktalanokat ás vagonlakókat is .állító
lag igazságtalan támadásim részesí
tették.

önvédelem, A m. kir. kaonai tör
vényszéken dr. Bajkay Endre őrnagy
hadbíró most tárgyalta Keifer Mátyás 
szolnoki gyalogezredbeli géppuskás köz
katona bűnügyét, aki «z év február 
7-ére virradó éjszaka PilÍ6vörösvárott 
összeveszett Izsók Márton paraszt le
gén nyel és a kocám ni verekedésnek az 
lett a vége, hogy Keifer bajonettjévcl 
leszúrta Izsák Mártont, aki nyomban 
meghalt. A főtárgyaláson min fogy tiz 
tanút hallgattak ki. akik valamennyien 
azt hangoztatták, hogy Izsák Márton 
kezdte a verekedést, ez tepertő le Kei-

fert és amikor fojtogatni kezdte, önvé
delemből használta oldalfegyverét. A 
katonai törvényszék jogos önvédelem cí
mén felmentette a vádlotat és elrendelte 
azonnali szabadlábruhelyezését.

A gödöllői királyi kastély szőnye
gei. A rendőrség Beniczki Ödön táv- 

I irászt letartóztatta, mert a kommuniz
mus idején a gödöllői királyi várkas
télyból a’ többimillió korona értékű per- 
zsaszönyegeket ellopta. Dr. Vásárhelyi 
Béla vizsálóbiró ma részletesen kihall
gatta Boniczkit. aki töredelmes beisme
rő vallomást tett és az előzetes letar
tóztatásba is megnyugodott.

— Egy évig még megtartják a bácskai 
magyar tanítókat Szabadkáról jelentik, 
hogy a közoktutásügyi minisztérium az 
államnyelven .aló tanításra vonatkozó
lag ON 36007/921 sz. a. kiadott uj ren
delet© szerint a minisztérium meggyő
ződött arról, hogy a magyar nemzetisé
gű tanitók még nem bírják annyira az 
állam nyelvét, hogy a nemzeti tárgya
kat sikeresen taníthassák. Mivel pedig 
ezévben nincs meg a költségvetési lehe
tőség, hogy díjas óraadókat alkalmazhas
sanak a nemzeti tárgyak tamására, ezért 
elrendeli a miniszter, hogy az állam
nyelvben nőm eléggé jártas tanitók he
lyett a nemzeti tárgyakat az iskolában 
működő szerb tanitók tanítsák, ezeket 
pedig a másik tárgyakban addig az 
<,idegen nemzetiségű" tanitók helyette
sítsék.

— A gyóyszerészek közgyűlése. Az 
Országos Gyógyszerészszövetség vasárnap 
délután 4 órakor rendkívüli közgyűlést 
tartott, amelyen a gyógyszerészet re
formjáról, a fizet és rendezés ügyéről, jó
léti intézményekről tárgyaltak. Szász 
Tihamér titkár terjesztette elő a gyógy
szerészek reformjára vonatkozó terveze
tét, amelynek célja, hogy a gyógyszer
tárakkal többet börzeszerüen manipu
lálni ne lehessen.

— Becsben letartóztatott tőzsde
bizományos. Ez év tavaszán Simonyi 
Béla tőzsdebizományost — aki Si- 
monyi Ilenrynek, Károlyi Mihály volt 
titkárának testvéröccse — Mahler Je
nöné megbízta azzal, hogy a tőzsdén 
különböző értékpapírokat vásároljon. 
A vételhez készpénzt és többféle rész
vényt adott át Muhlerné, mintegy 
260.000 korona értékben. Simonyi 
Béla azonban manipulált a részvények 
kel és*a készpénzzel is és amikor el
számolásra kerüli a sor. különböző 
kifogásokat és huzavonákat tett, Máh- 
lerné végre is feljelentette sikkasztás 
miatt, de a ahtóság nem tudta meg
találni. Dr. Vásárhelyi Béla büntető
törvényszéki vizsgálibiró elfogatóparan. 
esőt adott ki ellene és ennek alapján 
Becsben Simonyi Bélát letartóztatták. 
Simonyi hozzátartozói most kiegyez- 
kedtek Malilernéval, áld visszavonta 
panaszát és a bűnvádi eljárás meg
szüntetését kérte. A vizsgálóbíró ez 
alapon visszavonta az elfogatóparan-. 
csőt és igy Simonyi Béla néhány na
pon belül a bécsi törvényszék foghá
zából kiszabadul.

— Halál a vendéglőben. Vasárnap 
délelőtt a Hajós-utca 65. szám alatt le
vő vendéglőben sörözött Katona Béla 
gostaaltiszt. Egyszerre rosszul lett és 
•'ssz -'telt. Mire a mentők megérkeztek, 
meghalt.

Megunta az életét. Vasárnapra 
virradóra halva találták a házbeliek 
Guszmann Ilonka 36 esztendős hiva- 
tolnaknőt, Pálya-utca 2. szám alatti 
lakásán. Lefekvéskor kinyitotta a gáz
csapé és a e-övet a szájába vette. Ami
kor rátaláltak, már nem volt benne 
ólot. A bonctani intézetbe szállították.

— Felakasztotta magát. Lazsanocz 
Márton 52 éves munkás egyik soroksár- 
uti nyilvános illemhelyen a fogósra fel
akasztotta magát. Mikor a takarítónő 
észrevette, már meghalt. Zsebében egy 
levelet találtak, melyben hozzátartozói
nak megiria, hogy öngyilkos lesz, mert 
nem kap sehol sem munkát.

Felvágta a hasát. Borzalmas mó
don akart véget vetni az életének őz 
vegy Kehrer Ferencné 81 esztendős 
asszony. Kehrerné, aki a vejénél la
kik a Gyömről-ut 88. számú házban, 
szombaton délelőlt egyedül marad} 
odahaza. Ezt az alkalmat feihaszmilta 
és egy nagy konyhakéssel felvágta a 
hasát. Amikor lánya a piacról haza- 

• jött, vérében felrengve találta az öreg
asszonyt. akinek a sebeit a mentők be
kötözték. Kehrernót a Rókus-kórházba 
szállították. Súlyos állapota miatt még 
nem lehetett kihallgani öngyilkossága 
nak okáról.

— Letartóztatott bútorkereskedő.
Spitzer Jenő bútorkereskedőnél Bleyer 
Ignácné bútort akart vásárolni. Talált, 
is négy szobára való bútort, azonban 
az érte járó összeget sokalta. Hosz- 
szas alku után megkötőt ók az üzletet 
és a kereskedő a Icíizetelt összegről 
nyugtát adott át Bleyernénok. Néhánv 
héttel később, amikor a buto.r'kerep
kedő a bu toroka! hazaszállitotla, 
Bleycrné meglepetve látta, hogy csak 
három szobára \aló bútort kapott. 
Felkereste a kereskedőt és a nyugt fi
sai akarta igazolni, hogy négy szo
bára való bútor árát Özet e ki, de ek
kor vette észre, hogv csak hároui 
szoba bútor ára van nyugtázva. Erre 
csalás miatt feljelentette Spitzert a 
rendőrségen akit a rendőrség le is tar
tóztatott. Kihallgatása alkalmával el
mondotta, hogv tényleg járt nála az 
asszony, azonban a bútor árára nem 
tudtak megegyezni s végül is az! az 
ajánlatot tette, hogy húrom szobára 
való bútort ad át a kialkudott összeg
ért és igy csalás büntette öt nem 
terheli.

— 88 millió mázsa gabona termett 
Franciaországban. Parisból jelentik, 
Az 1921. évi termés kitűnő eredménye 
majdnem teljesen szükségtelenné teszi 
a külföldi behozatalt, mert a termés 
közel 88 millió métermázsára rúg, 
mig az országnak átlagos gabona szük
séglete mintegy 92 millió métermázsa.

Színház és fllmujdonsóíok
* A Vígszínház e hetének műsorát a 

legújabb nagy sikerek mellett a Tűn- 
dérlaki leányokkal is gazdagították, 
amely pénteken kerül színre. Egyebek
ben a Piros bugyelLáris, a Taifun, A 
hattyú és a Hallgassan meg, Adriennel 
töltik be az estéket.

* Péchy Erzsi minden este fellép „A 
kék mazur" női főszerepében a Király- 
.Színházban. A rendkívüli sikerű Lehár* 
operett e héten 1* minden este színre 
kerül, jövő vasárnap délután 3 órakor 
mérsékelt helyárakkal János vitézt játsz- 
szák Nádorral a cipszerepben.

* A Városi Színház operai estéi. Au 
egész sajtó készségesen elismeri, hogy az 
állam beváltotta ígéretét: teljes zenekart, 
kitűnő karokat, színvonalas kiállítást, első
rangú művészeket hozott a Városi Szín* 
ház közönségének. A közönség is méltá
nyolja ezt az áldozatkészséget s ami a 
színház múltjában példátlan, estéröl-estÓM 
megtölti a Városi Színház hatalmas tér* 
utót. Ábrányi EmH a kővetkező hétre 
nagyszerű folytatást ad. Hétfőn Tosca ke
rül színre, KÖrnyey Bélával Cavaradossi 
szerepében. Ebben az előadásban mutat
koznak be a színház uj tagjai: Waltér

VII. ERZSÉBET-KORUT 28.

Nincs 
szükségünk 

árainkat 

hirdetni!

Kirakataink 
önmagukért 
beszélnek!
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Rózsi és Bálint Gyula dr. Kedden Carmen, 
szerdán Bohémélet van műsoron Aquila; 
'Adler Adelinával és Somló Józseffel. Csü
törtökön a Bánk bán-t ismétlik meg 
a megnyitó diadalmas szereposztásában. 
Pénteken Tosca megy Cavaradossbban 
Ocskay Kornéllal. A Faust szombati elő
adásán Margit szerepében mutatkozik be 
Bíhoi Zór.i. a bécsi állami Opera volt 
művésznője. Vasárnap délután n Dene
vér. este pedig a Traviata felújítása kft; 
vetkezik Aquila-Adler Adelinával a elm- 
txerepben.

• A fakir bemutatója pénteken, e hó 
0* *én  lesz n Magyar .Színházban az e heti 
Játékrend kiemelkedő eseménye. A rend
kívül érdekes darab szombaton és vasár
nap kerül Ismétlésre. Ma, szerdán n Cáré, 
vic.s, kedden és csütörtökön a Búzavirág 
van műsoron, jövő vasárnap délután A 
kis lordot játsszák 3 órakor mérsékelt 
^elvárakkal.

• Villányi Andor: Legénykórét ciinii 
darabja, melynek bemutatója szombaton 
volt, dominálja a Belvárosi Színház c heti 
műsorát, amennyiben ma, szerdán, csü
törtökön, szombaton és jövő vasárnap 
este kerül színre. Kedden A buta emlzert, 
pénteken Az apám feleségét adják. Jövő 
vasárnap délután pedig A zaflrgyiirül 
játsszák 3 órai kezdettel, mérsékelt hely
ár aJ'. kai.

• A Renaissance-szinház megnyitása. 
A Renaiswmcö tegnap kezdte njog moz- 
póképelőadá* 1 ait, amelyek már a tavalyi 
Bzozónban a íőváaos legelőkelőbb moz- 
gósz inházává avatták ezt a gyönyörű 
helyiséget. Addig, nmic az utolsó muzi- 
blőadások helyét a közeli napokban, 
nz esti 9 óralzor kezdődő szinielőadások 
Fogják elfoglalni, a Renaissonce napon
ta három mozielőadáist tart: 5. 7 Ó3 9 
árai kezdettel. Megnyitó filmül a szin- 
ház az idei filmgyártás egyik legszebb 
llarabját, az „Ezerarcú em.bea“‘-t válasz
totta ki, amely valóságos vílágpgnorá- 
hiát tár u néző ólé. A „Milliók a hold
ban “ a főszerepben Liedfike Ilnrry 
nagyszerű alakítást produkál. Jegyek 
egész hétre a Rcnaissanco-vénztárnál 
ícaphatók.

• Uj műsor az Andrássy-uti Színház
ban, Kedden, szeptember 6-án matatja 
be az Andrássy-uti Színház ezidei első 
Uj műsorát, mely tarkaság, érdekesség, 
finomság és mulatságosság terén egyaránt 
kiválónak Ígérkezik. Kökény Ilona, Né
meth Juliska, Gál Franciska, továbbá Bár*  
Sony, BékelTi, Abonvi és Szegheö Endre 
látsszák nz uj műsor rendkívüli sikert 
ígérő darabjainak hálás főszerepeit. A 
mindenkor igen sikerüli magánszámoknak 
ezúttal külön érdekessége lesz: Z. Molnár 
László vendégjátéka, aki Tinódi Lantos 
Sebestyén megelevenedett szobrának kön
tösében énekel egykori dalkarrikalurákat. 
A keddi bemutatóig minden nap a szep
temberi műsor kerül színre.

• Utolsó hét a Scála-szinházban. A 
Tündérek cselédje e heti előadásaival 
befejeződik a Scála,színház idei évadja. 
IA nagysikerű amerikai operett minden 
este műsoron van. Jövő vasárnap délután 
tlél 7 ómkor mérsékelt helyárakkal a nagy 
sikerrel felújított Próbaházasság-ot adják.

• Premlóro a Fővárosi Orfeumban. 
Az elképzelhető legnagyobb karriert kél*  
eégteleniil a Piros bugyelláris Lajcsi cigá
nya csinálta. K népszínmű szerepeinek 
légiójában nz. utolsóelőtti szerep a 1/ijcsi 
cigány szerepe. Alig pár szó, mozdulat az 
egész. De Tanay Frigyes alakításában 
(megnőtt, híressé lelt. Mind híresebb, 
annyira, hogy a Fővárosi Orfeum szep
temberi bemutatójának közönsége már 
mint külön figurával találkozott vele. 
Szó, ami szó, Lajcsi cigány függetlenítette 
magát a Cseprcghy«darabt61. önállósította 
magát: varieté-attrakció lelt ladölel Kell-e 
ennél nagyobit karrier? Jó negyedórát 
tölt Tanay Frigyes, mint Lajcsi cigány 
n színpadon; válogatott cigányok bandája 
élén hegedül, énekel, nie’odrámázik, vic» 
celődik, I)c ami fö, megmaradt magyar
nak. kedves a Lajcsi mint variiété-altrak*  
ció is. A műsor javarészét tölti ki az Új
donsült földosur ciinii 3 felvonásos bohó*  
lat. l'ollinusz Aurél átültetésében. A mai 
idők hangulatából jólosően simuló, mind- 
végig kacagtató darab. A közönség meg- 
•kaeagtaL’siiban jó része van Ferenczy 
KArolvnak. akit a renderósISrt is dicséret 
lilét meg. Antal Erzsi. Hunyadi. Gombóci 
Vilma. Növök. Fekete Etel játszották a 
többi főszerepet. A külföldi drága attrak*  
clók csak nagy-nagy nehézségek árán Jut
hatnak el Budapestre. Igaz hogy egyik*  
másik ugyancsak messziről jött. így 
Kit tv Moruy. ez a finom gráciával és őrt- 
ginalilásAval ékes amerikai táncosnő. 
Szenzációs a Három Fltons, valamint so
kat beszélnek majd nz akrobata stepp*  
láncosokról is (Hyppa és Wieslader". Sok 
minden jó van még n műsorban, mely
nek kitűnő hírét Vig Miklós, Profin yi Sári, 
.Üagy Jenő b BÖvöU. 1

Megkezdődött a football-szezón
fíz FTC vereséget szenvedett a Kispesti JiC-től — Fiz MTK 
egy tizenegyes büntetőrugással szerezte meg a győzelmet 

a MAC ellen — Ft vasárnapi mérkőzések eredményei

közgazdaság
Vasárnapi magáníorgalom

Vasárnap megkezdődtek a bajnoki i 
mérkőzések az 1921—22. évi bajnok- | 
ságért. Minden pályán nagyszámú kő- | 
zönség jelent meg és az érdeklődés a | 
bajnoki küzdelemért igen nagy.

Az őszi forduló első napján már I 
nagy meglepetések voltak, amennyiben , 
a Ferencvárosi Torna Club első csapata 
vereséget szenvedett a Kispesti Atle*  
tikai Club együttesétől.

A Magyar Tesgyakorlók Köre csak 
erős küzdelem után győzte le a Magyar 
Atlétikai Club legénységét, mert aa 
MTK míg nem pihente ki a stock
holmi túra fáradalmait.

Szép eredményt ért el Terézvárosi 
Torna Club, amely legyőzte a Vas- e.s 
fémmunkásokat, mig döntetlenül vég
ződött a legifjabb elsöosziályu csa

pat, a Vivő és Atlétikai Club mérkőzése 
a VII. kerületi Sport Club együttesé
vel.

A részletes eredmények a követ
kezők:

MTK—MAC 1:0 (1:0). A Margitszigeti 
Sporttelepen folyt le a mérkőzés, amely 
igen erős iramú volt. Az. MTK Schlosser 
nélkül, mig a MAC Bodnárral játszott. 
Az dső félidő elején egyenrangú ellenfél 
volt a két csapat, majd egy tizenegyesből 
Molnár szerezte meg a győztes gólt. Szü
net után a játék eldurvult, de gólt egy 
csapat sem érfel. Rácz (MAC) hátvédet 
játszott. Orlhnak egy mesterien szép kapu
tövise volt.

Kispesti AC—FTC 1:0 (0:0). Kispesten 
folyt le nagy érdeklődés mellett a mér*  
kőzés. amely a KAC megérdemelt győ
zelmével végződött, miután több tartalék- 

* „A fehér asszony*  című filmdrá
mát. mely úgy külföldön, mint nálunk 
a főpróbán nagy feltűnést keltett, Bu
dapesten mától kezdve legelőször az 
„OlympiA**  mutatja bel. Az ui műsor 
többi számai; A szegedi háromszög el
foglalása és A gólember című amerikai 
bohózat. — Az előadások 5. 7 és#9 óra
kor kezdődnek. . .

* „Tüzoitó-nap“ lesz a budapesti ai- 
Intkert'hen szeptember 10-én. A közön
ség szórakoztatásáról a legkiválóbb- mű
vészek, zenészek gondoskodnak. Az un*  
népéi v előkészületei széles mederben 
folynak. A szervezkedés munkálataiban 
Blaschnek Hugó parancsnok vezetésével 
reszt vesz az egész tuzoltótisztikar és le- 
gén j *veg

* Mozgókép-Otthon. A .Li-Haag" ké
pezi most vá-TOSszerte közbeszéd tár
gyat. ,.Li-Hanz“ hallatlan izgslmassá- 
gáral csak művészi kivitele versenyez. 
Nem kisebb az érdeklődés a „Ravenal 
iránt, amely más tekintetben kiváló 
ElŐbi 6. utóbbi 5 felvonásban köti le a 
néző figyelmét. A mai előadások: 5, 
7, 9; pénztár d. e. J-411—141-ifi. <*.  u. 
%4-től.

* Szombatcn tartotta első országos 
bemutatóját az Urániában a Magyar 
Progress Filmgyár .ezelőtt Uher). A 
bemutató szenzációja a „Nobody“ című 
film, amely 52 teljesen különálló, be
fejezett egyfelvonásosból áll, s amely
ből öt téma került műsorra. Sylvester 
Schllffer Nobody szerepében oly szédü
letes és grandiózus alakítást produkál, 
amely példátlanul áll a film története
ben. Tökéletesen átéli szerepét s éppen 
oly elragadó és bámulatot keltő mű
vész, mint amilyen utólórhetetlenek ar
tista, zsonglőr és telopaHiikus mutat
ványai. Egyénisége rendkívül meleg és 
közvetlen. Nobody szerevének szinte 
emberfölöttien nehéz feladatait művé
szete ezernyi színével a legnagyobb 
könnyedséggel oldja meg. A rendezés 
pedig maga a tökéletesség, amelyhez 
foghatót eddig még nem láttunk. Nin
csen az az amerikai film, amely fölve- 
hetnó a versenyt a Nobodyva-1. Nobody 
az élet mestere, a gazemberek vórlieli 
ellonsége, akinek különös egyéniségéből 
fakad minden telte, akinek útjába szin
te flei választót tan érdekes, színekben, 
eseményekben tobzódó helyzeteket dob 
az élet. A bemutatón jelenlevő díszes 
közönség valóságos extázissal fogadta 
Nobodyt s a többi bemutatott filmet.

* A császár szerelme: Walewska 
grófnő zsúfolt házak előtt kerül bemu
tatásra az Urániában. A külföld nagy 
városainak in# oz a film a szenzációja. 
Napóleon híres szerelmi regényét a 
rséipöégas lengyel asszonnyal pompáza

kul játszott. A győztes gól a második fél; 
idő közepén esett.

UTE—II. Per. TVE 3:1 (1:1). Az első 
félidő egyenlő erejű csapatok játéka volt. 
Az első gólt Priboj rúgta, azután óbu
dai csapat kiegyenlítette az eredményi 
és a második félidő végén gyors egymás
utánban két gólt ért el az UTE.

TTC—Van cs fémmunkások 3:1 (1:0). 
Fölényes győzelmet aratott a TTC a 
Vasasok fölölt, amely szezon eleji játé
kot produkált és több tartalékkal játszott.

VII. kér. SC—VAC 0:0. Érdektelen 
mérkőzés, amelyen mindkét csapat csa
társora góllvéplelen volt és tényleges 
eredményt nem tudott eli&rni.

Törekvés—BTC 2:1 (1:1). A Törekvés 
biztos győzelmet aratott a BTC fölött, 
amelynek csapatában csak két elsőosz*  
tályu játékos: Rauchmaul és Pócz szere
pelt. A többi kilenc játékos második csa- 
patbali volt. A Törekvés második félidő; 
ben nagy fölényben volt.

Újpest-Rákos palotai AC—Nemzeti Sport 
Club 3:2 (2:0).

.?.? Foo; ball Club—Ékszerészek SC 4:0 
(1:0). Zsák védett a 33-asoknál.

Zuglói Atlétikai Club—óbudai Torna
Egylet 0:0.

Kereskedelmi Alk. OE—Budapesti Sport] 
Egylet 4:0 (4:0). I

Fővárosi Torna Kör—Budapesti EVV l 
3:1 (0:0).

Munkás Testedző Egylet—Vérhalom 1:1 
(1:1).

Kelenföldi SC—V. kér. Sport Clqb 1:0 
(1:0)- , i

Wekerletelepi SC—Cukrász SC 2:1 (1:0).
A MLSz börzéje holnap, kedden,, 

nem szövetség helyiségében. . hanem 
Rákócziéit 84. szám alatü tejcsarnokban, 
lesz.

tos képekben eleveníti meg a film, 
amelynek, szépségeit és lebilincselvén, 
érdekes meseszövését a kritika valóság
gal magasztalja. Az Uránia ez uj mű
sorát 5. 7 és 9 órakor mutatja be.

* Kamara-Mozgóképszinház. Mint ér
tesülünk, a főváros legújabb, világvá
rosi igényeknek megfelelő bemutató 
mozgókép-palotája — a Hungáriáéiür- 
dőben épülő Kamara-Moagógépszinház 
— október elején nyílik meg.

♦ Kaimár Béla ónekiskolája megnyílt. 
Jelentkezni lehet opera-, operett- és 
dalszakra. A kiváló énekmester iskolá
jába (Jósika-u tea 10) délután 3—6 óra 
közt lehet beiratkozni.

Alagi versenyek ;
I. 1. H’í SO?/(61 Tusa, 2. Odább (2). 3. 

Gemahl (3).' Futott még: Mimikri (20). - 
Tol.: 20:104,

II. 1. Halavány (3) Schejbal, 2. Mica 
(3), 3. Fékomadla (3). Futottak még:
Nyalka (8), Ponnponius (3), Ignorant (8), I 
Gauklerin (4). Tot.: 20:88, 20:26, 30. i

III. 1. Ossljek (4) Stecker, 2. Laci bácsi 
(l’/íi), 3. Rába (6). Futott még: Ruma (p). 
Tot.: 20:96.

IV. 1. Bajna (4) Pretzncr, 2. Dandy ' 
(2!6), 3. Pegazus. Futottak még: Raquete , 
(6), Nevin (10), Delmartino (25), Király
nőm (3), Ugardy (33). Tot.: 20:92 20:26 
24, 28.

V. 1. Elutársnő (5) Bicrnáczky, 2. Ha*  
dák útja (8), 3. Cigányleány (4). Futottuk 
még: Nafa (2), Azadeh (6), Mariette (8), 
Sz-pleóny (6), Sokoró (8). Tol.: 20:104, 
20:34, 72, 42.

VI. 1. Kaballa (1W) Prctzner, 2. Black 
Girl II. (6), 3. Szattyán (6). Futottak még: 
Mátyásföld (10), Kevélység (10), Vak-

I merő (20), Napkelet (12), Racker (8), 
öcstilia (8), Rózsi II. (8), Visclius (8), 
Fccskelánva (10), Cornette (6), Tot.: 
20:51, 20:32, 48, 46.
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Az értéktőzsdei magánforgalom 
irányzata koronánk árcsökkenése f 
folytán szilárd maradt, de köles csal, 
kevés történt. Kerestek réhány korlát 
értéket is és pénz volt Salgó, Rima es 
egy-két faértékre: Lichtigre 880—ő,} 
Országos fát 1045—60-ig kötöttek. 
Dollár 395.50—97, márka 453—<55, 
lei 477—78, dinár 849—51, Napokon 
1330—45, cseh korona 479—81 és 
bécsi kifizetés 35.25—35.50 volt.

A Vasuifdszerelési Részvénytársaság 
augusztus 29-én tartotta alakuló közgvib 
lését a Pesti Lloyd;Társulat üléstermében 
A vállalat, amely 20 millió korona alap
tőke mellett a Biedeftmann és Társa bu
dapesti vasutfelszcrelési cég üzletkörének 
átvételével alakult meg, a hozzá közel; 
álló Olló WolíF németországi koncernben 
egyesült müvek és pénzcsoportoknak a 
magyar iparral és érdekeltségekkel való 
együttműködése utján óhajtja alapsza- 
bályszerü feladatát és keleti exporl- 
programmját megvalósítani. Az igazgató*  
ság tagjai: dr. Gratz Gusztáv, báró Kohner 
Adolf, báró Banhaiu Károly (Wien), l’r- 
hán Adolf, dr. Bachrach Adolf (Wien'., 
Biedermann Gyula (Wien), dr. Bieder- 
mann Miklós (Wien), Biedermann Jenő, 
Fleischer Oltó (Wien), dr. Fónagy Ödön. 
Kaszab Aladár, dr. Kjnd Róbert (Kölni. 
Lamarche Gyula (Duisburg;Ruhrorl), dr< 
Löw Antal, dr. Matlekovils Sándor, báró 
Radvánszky Antal, gróf Sonissich ’ Tiha
mér és Winternilz József (Wien). A fel- 
ügyelöíhizollciág tagjai: búró Hazay Samu, 
főt. Nemes Antal, Szájl.ély Kálmán, dl, 
Béldi Izor József, dr. Csizmadia Endre 
Neszsnóly Lajos, Ilybai’c Amadeus és Va
dász, Dezső. A közgyűlést követő igaz
gatósági ülésen az igazgatóság elnökévé 
dr. Gratz Gusztáv, alelnökökké báré 
Kohner Adolf, báró Banhans Károly 
Urbán Adolf választattak meg, a vállalat 
ügyvezetésével pedig Biedermann Jené 
bizalott ineg.

A Magyar-Hámot Bánk és az Indus- 
tria Bank fúziója, A Ma^yar-Néiuei 
Bank Rt. tegnap tartotta rendkívüli köz
gyűlését, melyen igazgatóságát kiegészí
tette a Nemzeti Hitelintézet, a Zentrat 
bank dér Deutschen Sparkassen és ai 
Osterrcichische I-nduslrie- und Handels- 
bank delegáltjaival. Az Induslrie Banki 
kai törtéuő fúzió a szeptember havában 
tartandó' rendkívüli közgyűlésen véglege- 
siltetik,

A Just tőkeemelése, A Dr. Just-félí 
Izzólámpa és Villamossági Rt. szeptembei 
14;érc rendkívüli közgyűlést hívott egybf 
alaptőkéjének fölemelése ügyében. A 
tőkeemelés a társaság vagyonváltságáva. 
van összefüggésben. Itt említjük meg 
egyúttal, hogy a társaság gyára erőteljesét 
dolgozik és teljesen versenyképes, igen 
jóminöségü lámpákat Aliit elő.

A Ruggyantaárugyár tőkeemelése. A 
Magyar Ruggyantaárugyár Rt. most yisa 
keresztül az április 6-án elhatározott lőke*  
emelést. Eszerint az alaptőkét uj 50.00Ú 
drab 2Q0 koronás n. é. részvény kibocsá
tásával 10 millió koronával fölemelik. 
Ehöl a részvényesek 25.000 darab részi 
vényt kapnak 2:1 arányában 1200 koro
náért. Az. elővételi jog szeptember 5-től 
17;éig gyakorolható.

A Pesti Tőzsde uj számának vezető
cikkét Popovics Sándor irta az uj jegy*  
intézet első havi működéséről. A lap szen
zációja Fanderlip amerikai milliárdos é! 
közgazdasági szakíró nyilatkozata Magyan 
ország sorsáról.

SZÉCSI FERKÓ
szavalta Iminden este 7 és 9 órakor 
báró Eötvös örökbecsű költeményét
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