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Véres összeütközés
Charlottenburgban 

rendörök 
és kommunisták között

Berlin*  szeptember 3.
Ma délután Charlottenburgban 

IfjukommiXristák tüntető csoportja 
és rnedőrök között összeütközés tá
madt, melyben az eddigi megálla
pítás szerint négy ember*  sebesült 
meg. A kommunista ifjúsági szö
vetség tagjainak több csoportja 
ma reggel Pichelsbergébe ment és 
délután tért vissza Charlottenburg- 
ba. As összeütközések a csoportnak 
a városön való áthaladásakor tör- 
f-éntek. Az első összecsapás Witz- 
leben-állomásnál ment végbe, ahol 
a tömeg egy berendezési vállalko
zót, aki a kampós keresztet viselte, 
üldözőbe vett, majd berontött üzle
tébe és kifosztotta azt A Sophlen- 
Charlottenstrassén a tnütetők hosz- 
bzií menete megbénította a villa
mos forgalmat

'A tUntetőkegyik rendezője meg
akadályozta a villamoskocsi elindu
lását, mire rendőri beavatkozással 
tftávöUtották és a rendőrségre vit
tek, noha a tömeg megkísérelte ki
szabadítását, szidalmazta a rend
őröket és üvegeket dobált rájuk. 
Minthogy a tömeg időközben több- 
eserre szaporodott fel, a szoronga
tott helyzetben lévő rendőrök lő
fegyverüket használták. Rövid idő 
múlva karabélyosok is megjelentek 
• helyszínen, mire a tömeg, mely
ből előzőleg több lövél dördült el, 
lassanként elszállingózott

Amerikai szenátora francia 
lévátétell követelések ellen

Washington, szeptember 8.
Hitchock szenátor a szenátusban 

beszédet mondott amelyben kitért a 
francia színes csapatoknak a rajnai 
megszállott területen elkövetett erő- 
izakoskodásairól szóló jelentésekre. 
Hitchock kifogásolta az Egyesült
államok tétlenségét ebben az ÜKy- 
ben, valamint Franciaországnak 
azon törekvésével szemben, hogy a 
német köztársaságot olyan jóváté
telt követelésekkel akarja sújtani, 
•melyekről mindenki tudja, hogy a 
németek nem teljesíthetik azokat.

Az Egyesült-Államok részben fe
lelősek a Rajna-vidék katonai meg
szállásáért és ezért kötelességük a 
félvad csapatoknak fehér lakosság 
körében való állomásozása ellen til
takozni, annál is inkább, mert a szí
nes csapatok ma is mint győzők vi- 
•alkeduek és sorozatos visszaélése
ket és erőszakoskodásokat követnek 
el- A szenátor végül Indítványt tar- 
tesitett elő, amelyben a kormány 
közbenjárását javasolja a színes 
franola csapatoknak a megszállott 
területekről való eltávolítása ügyé
ben. A szenátus az Indítvány dol- 
Cábau még nem hmtt hatápozatot.

A lakáfáról elhurcolt kereskedőt 
nem találja a rendőrség

Egy újabb Reismann-ügy
—- A Hétfői Napló tudósítójától. —

A rendőrség a tegnapi nap folya
mán tovább kutatta azokat a rej
télyes nyomozókat, akik Selter Mór 
kereskedőt Orczy-ut 36. szám alatt 
levő lakásáról letartóztatás ürügye 
alatt szombaton késő este elhurcol
ták. Selter osztrák születésű em^ 
bér és húsz év óta lakik Budapes
ten. Ezalatt az idő alatt soha a ha
tóságokkal nem volt baja.

Valószínű, hogy a szerencsétlen 
kereskedőt olyanok hurcolták el is
meretlen helyre, akik ismerősek 
voltk Saelter, anyagi viszonyaival

A kormány biztosítani akarja 
a parlamenti tárgyalás nyugalmát 

Az litkOzü pontok: a fOldadűreform As a bécsi esetné' 
nyék — A kormánypárt ma tiDnto jelentttsógU pártérte 

kezletet tart
- A Hétfői Napló tudósítójától. —

Holuap, keiden. megkezdődnek Új
ból a nemzetgyűlés ülései és pedig 
meglehetősen kiadósán, mert nyele 
órás üléseken fogják tárgyalni az 
adójavaslatokat. Meg kell állapítani, 
hogy meglehetősen izgatott és zava
ros az a helyzet, amelyben az uj po
litikai frontok megbomlása éppen 
olyan közel áll a megvalósnláshoz, 
mint az uj csoportosulások lehető
sége. Több olyan jelenség tolódott 
az utolsó időben előtérbe, amely je
lenségből a jövő képe ma még ki 
nem alakulhatott, de a kialakulásnak 
szinte napok, esetleg órák alatt meg 
kell érniök. A bomlasztó, vagy össze
kovácsoló anyag között szerepelnek 
a földadó-javaslat körül keletkezett 
ellentétek, a liberális és demokra- 
tikuB elemek egymás felé való tö
rekvése, az lntranzlgensek fölmele- 
gitett hatalmi vágya és az Inter
parlamentáris Unió körül kifejlő
dött feszültség. Kétségtelen, hogy 
éppen ezeknek a kérdéseknek napi
rendre kerülése miatt

sok tekintetben döntö jelen
tőségűnek Ígérkezik a kor
mánypárt ma esti értekezlete.

Ezen as értekezleten kerülnek 
napvilágra azok az engedmények, 
amelyeket Iiállav Tibor pénzügy
miniszter hajlandó megtenni rész
ben a Gadl Gasztonnal rokonszen
vező nagybirtokosoknak, régebben 
pedig a Battlik József és Szíj) Bá
lint vezérlete alatt álló kisgazdák
nak. Bottlikék a maguk győzelmé
ben bíznak és azt hiszik, hogy a 
kormány által engedélyezendő mó
dosítások a kisbirtoknak fognak 
kedvezni, annál is inkább, mert ez
zel a liberális ellenzék és » szcslál-

' és tudták azt, hogy a kereskedő fe-' 
i lesége szombaton csak a késő esti ■ 
1 órákban tér haza és addig Selter 
egyedül tartózkodik a lakásban. A 
tettesek ezst az időt választották ki,1

i hogy Seltert kifosszák és a lakása-1 
ról eltüntessék.

I A detektívek most annak a meg- 
állapításán fáradoznak, hogy Selter 
az utóbbi időben kikkel állott szóró-, 
sabb üzleti összeköttetésben és hogy . 
milyen egyénekkel érintkezett A 
körülmény, hogy Selter, mielőtt el- j 
hurcolták volna, levelet irt feleségé
nek, amelyben tudomására adta,!

demokraták követeléseit ia némileg 
honorálná a kormány és a vita élét 
letompitaná. A kisgazda-csoport 
szerint a nagybirtok követeléseinek 
elejtése nem hozhatja kellemetlen 
helyzetbe a kormányt, mert ezek
nek az elemeknek a támogatását 
no mveszti el, míg a kisgazda-poli
tika az ellenzéki padokon az ország
ban óriási agitatórius erőre kapna 
és alapjában ásná alá a kormány 
helyzetét.

A másik, szintén igen súlyos prob
léma, amely a kormánypártot fog
lalkoztatja és amely szintén a mai 
pártkonferencián kerül szőnyegre 
az, hogy milyen magatartást tanú
sítson a párt a szociáldemokraták
kal szemben az újabb események 
hatása alatti Tény az, hogy

a szociáldemokratáknak az 
interparlamentáris konferen
ciáról való elmaradása, de 
főként Eduard Bernstein 
bécsi támadása nagy Izgal
makat keltett az egységes 

pártban
és Bokán vannak, akik a két ese
ményt egymással összefüggőnek 
tüntetik fel, bár a szociáldemokra
ták hajlandók kinyilatkoztatni, 
hogy Bernstein felszólalásáról elő
zetes tudomásuk nem is volt, ami 
pedig a konferenciáról való elmara
dásukat illeti, e tekintetben a teljes 
felelősséget a kormányra hárítják. 
Az Egységes Pártban sokan van
nak, akik a legélesebb támadást kí
vánják a szociáldmokraták ellen in
tézni, viszont vannak olyanok, akik 
az affért gróf Apponyi Albert fel
szólalásával és Bernstein támadá
sának visszaverésével elintézettnek 

hogy két állítólagos detektív letar- 
tóztatta, zsarolási manővert sejtett 
a rejtély mögött.

Az állítólagos személyek valószí
nűleg ráparancsoltak Selterre, hogy 
a levelet kapja és hogy ennek révén 
a kereskedő kétségbeesett családját 
mgzsarolhassák.e Az eset részlténél 
egy második Relsmann-ilgynek tű
nik fel, amelynek felderítésén a fő
kapitányságnak számos detektivje 
fáradozik. Eddig azonban minden 
eredmény nélkül. Az elhurcolt ke
reskedőt nem találják sehol 6em.

vélik és a parlamenti összecsapás^'*  
kát, az esetleges tumultuózus jele
neteket szeretnék kikerülni. Ebben 
a kérdésben természetesen a kor
mány mondja ki az utolsó szót és 
hir szerint

gróf Bethlen István maga 
is szükségesnek tartja, hogy 
a bécsi eseményekről a ma
gyar parlament is elmondja 

véleményét;
de szerinte ennek méltóságos, kcj*  
moly, érett módon kell megtörtén
nie, ami elejét venné annak, hogy a 
parlamenti béke megrázkódtatást 
szenvedjen. Jóslásokba bocsátkozni 
természetesen nem lehet, mert ha a 
kormány álláspontja győzni ia fog 
a pártban és a pórt tagjai a mér
sékletre törekszenek is, — mint 
mondják — sok függ a szociálde
mokraták viselkedésétől és annak a 
magyarázatnak a hangjától, amit 
ebben a kérdésben mindenesetre 
tenni fognak.

Változások a rendőrségen
— A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

A főkapitányságon már hetek óta 
beszélnek arról, hogy a magasabb 
rangosztályu tisztviselők pozíciói
ban személyi váltobzások lesznek. 
A kombinációk most komoly for
mát öltöttek és a héten már publi- 
kussá is válnak ezek a változások. 
Komoly hir van dr.Czibor Ferenc 
detektivfőnök távozásáról, akit más 
ügykörbe fognak áthelyezni és he
lyére dr. Andréjka Károly főkapi
tányhelyettest nevezik ki, aki egy- 
egyelőre vezetője lesz a politikai és 
a bűnügyi osztálynak. Andréjka 
mellett a politikai osztály vezetője 
lesz dr. Bénárd rendőrfőtanácsos, 
a bűnügyi osztályé dr.Katona Béla 
főtanácsos, a dotektlvosztályon pe
dig dr. Törők János főtanácsos. 
Ezenkívül még több gyúrna vál
tozása is van kilátás.
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HÍREK
— A nadrág. A sziget, régente bohém 

emberek lakótanyája kezd világfürdői 
allűröket fölvenni. Részben folytonos és 
rohamos fejlődésében kell ennek okát 
keresni, részben rossz valutánkban. 
Strandfürdő, vendéglő, nyugateurópai 
kényelem az egyik oldalon. Biarritzhoz 
viszonyított olcsósága a másik oldalon 
nemcsak budapesti nyaralókat vonz ki 
tömegesen, de szép számmal keresik fel 
külföldiek Is, jobbadán németek, Angol
országba meg Amerikába szakadt roko
nuk, akik itt hagyott családjuk láto
gatására jönnek nehány hétre, hogy a 
rokoni kötelességnek eloget téve, mellé
kesen, még potom pénzen is kinyaral
hassák mugukat. A külömböző nációk 
külömböző temperamentuma, külömböző 
szokásai azután sok apró mulatságos 
epizóddal tarkítják a szigeti nyaralók 
életét és vidám pletykákat BZÜlnck a 
hall-beli esti csevegésekhez. Ilyen ez is: 
Egy fiatal hölgy, sétában elfáradva, tár
saságával együtt leül a sárga sétány' 
egyik fehér padjára és — mint az ma
napság már divat — keresztbe teszi egy
máson a lábalt Ahogy igy a pádon be
szélgetnek, egyszerre föltűnik néhány 
lépésre tőlük egy robusztus, vállas, 
ovikkeres nő. szőke és germán. A ger
mán csak áll, áll, néhány lépésre a pád
tól és szóméit mereven az ülő hölgy 
lábaira szögezi. A hölgy egy darabig 
nem törődött vele, a fixirozás azonban 
mind kellemetlenebbé vált, feszengeni 
kezdett a helyén és kezével idegesén vé
gig simította a szoknyáját. Minden rend
ben volt: a szoknya a mai divatnak 
megfelelő hosszúságú, a selyemharisnyá
ból alig látszott ki másfél arasz, toalett
hibáról szó sem lehet: a germán azon
ban tovább néz, fürkész és fixiroz, sőt 
egy lépéssel már közelebb is jön és most 
már félig lehajolva, kutat valami lát
hatatlan tárgy után. A helyzet már kozd 
kínos lenni, a hölgy éppen meg akarja 
kérdezni, hogy mi az oka a germán 
furcsa viselkedésének, mikor az megszó
lal, hamisítatlan, ropogó porosz akcen
tussal: „Bocsánat, asszonyom, de azt né
zem, nem találta-e meg a nadrágomat 1" 
Hülodezés. „Micsodát 1“ „A nadrágomat. 
Tegnap :'t süttettem magam a nappal 
és mert nagyon meleg volt, levettem a 

‘ nadrágómat. Belccsavartam a nagyken- 
dőmbe és onnan Valahogyan clveszfpU 
tem. Azt nézem, nem ön táíúíta-e meg f“ 
A hölgy csak most értette meg, hogy 
miről van szó. szabályszorüon, mélyen 
elpirult, a társaságban- lévő urak kíno
san moslyogtak, a germán egy iigyos 
taktikai mozdulattal mégis csak odapil
lantott, ahová akart és azután, lemondó 
sóhajjal, fologyenesodve, tovább ment 
És a harmadik padnál megismétlődött a 
jelenet. Ahol a germán csak megpillan
tott egy nőnemű lényt, aki a lábait ke
resztbe rakta, lecsapott rá, mint a 
kánya és megnézte, ha még olyan sokáig 
kellett is hadműveleti mozdulatokat 
íolytatni, hogy nem találta meg és nem 
hordja-e az ő elveszett nadrágját. A höl
gyek, ha megpillantották feltűnni vala
hol vállas alakját, zavartan menekültek, 
így tartott ez néhány napig. Akkor a 
germán abbahagyta. Akkor valaki meg
kérdezte tőle, sikeriilt-e megtalálni a ku
tatott fehér vászonnemiit ? „Ah, de
hogy", legyintett lemondóan a germán. 
„Nem is lehet azt már megtaldlui. A 
hölgyeket már mind megnéztem. Úgy 
látszik, hogy egy férfi akadt rá." És 
maga is elpirult.

— Négyes ikrek. Egyik szatniQr- 
megyei község vasúti tisztviselőjé
nek felesége az elmúlt hetekben 
néni/ permeknek adót életet. Ter- 
rjiéazetesen az újszülöttek élotXépte- 
lenek voltak s pár órán belül mind 
a négyen megholtak. Az anya azon
ban a rekordszülés után semmi ko
molyabb bajt nem kapott.

• Uránia — Bábel úrnője ~ nagy Uhu* * 
regény 9 fejezetben ’:6, V»8 és ’.ilf
lírakor.

— A Cseugery-utcai verekedés 
tetteseit a rendőrség elfogta. Mint 
ismeretes, pár nappal ezelőtt a.Csen- 
gery-utcában ismeretlen tettesek 
megtámadták Kohn Samut és 
Kanipf IgnáCöt, akik ott együtt sé
tálgattak; Egyszerre csak eléjük 
tpppa-ftí <• a Báthori-kA.véJaáaból két 
subanc és ütlegelni kezdték a mit- 
sem sejtő két embert. Ezek egy kö
zeli kávéházba menekültek, azonban 
a verekedők ide is követték őket és 
csak a tulajdonos közbelépésére 
hagyták el a helyiséget Ebben az 
ügyben a rendőri nyomozás a teg
napi napon- eredményre vezetett, 
amennyiben a verekedés tettesei 
rendőrkézre kerültek. Nevüket azon
ban a nyomozás érdekében nyilvá
nosságra hozni nem.lehető. A rend
őrség a két gyanúsítottat őrizetbe 
vette. (Magyar Híradó.)

• Uránia — Bábel úrnője — nagy film
regény 9 fejezetben ’/tő, ¥»8 és '.'dl 
órakor.

SPORT Színházi séta
Impozáns kezdősebességgel indult el ai 

idei színházi szezon. A premiérek sorát & 
Belvárosi Színház kezdte tiszteletreméltó 
irodalmi akarással, de mérsékelt sikerrel 
Történelmi tényként Jc kell szegeznünk 
hogy ennek kevésbé oka 
túr a bemutatott Casanova Üluszüi, 
SXszcrz8jc'

Megkezdődtek 
az I. osztályú bajnoki mérkőzések

A startnál 111 égjél out csapatok közül 
egyik sem árult el különösebb formát, 
ami különben sem meglepetés, ha tekin
tetbe vesszük a korai szezont. A nap hő
sei a Törekvés S. E. derék legénysége, 
amely tüzes-lelkes játékával megérde
melt győzelmet aratott a jeles újpesti 
team felett. Meglepetés a bajnok MTK 
léleknélküli játéka a minimális győzel
me a III. kér. TVE felett, ürömmel lát
tuk az MTK kapujában a kivételes te
hetségű Platkót, aki a fénykorára em
lékeztető formával védto a kék-fehér 
bálét. Az FTC felforgatott csatársora 
két Ízben juttatta a labdát a Vasasok 
kapujába. Az újdonsült elsőosztályu csa
patok közül a Műegyetemiek tetszettek 
jobban, akik, ha a szerencse is melléjük 
szegődik, 2 pontot könyvelhettek volna 
el a bajnokság első etapejánál. A Zug
lóiak nem váltották bo a hozzájuk fű
zött reményt s csak szerencséjüknek kö
szönhetik, hogy a KAC megosztotta V9- 
lük a bajnoki pontokat. A Vívók bizto
san győzték le az Indiszponáltan játszó 
MAC-ot. Részletes eredmények a követ
kezők:

MAFC—BTC 1:1. A technikusok atá- 
rozottan jobbak voltak, de a BTC ré
szén volt a ■szerencse. Gaug tiszta hely
zetben 10 m.-ről a kapu fölé lő, s egy 
tizenegyest nem tudtak érvényesíteni.

MTK—III. KTVE 1:0) 1:0. Opata gólja 
egyszersmind a győzelmet ,is jelentetto, 
amely győzelem a második félidőben j 
erősen veszélyben forgott s Plattkó mos- i 
téri védésén mullott csupán, hogy a bu-' 
daiak pont nélkül tértek haza. 1

Zugló—KAC 0:0. Minden kombináció 2. Lorraine, 3. Cuyahoga. 
nélküli, lélektelen csapkodó játékot pro- VI. futam. 1. Elvtársnő (Takács). 2. Czi- 
dukáltak a Zuglóiak, akik az eredmény- gányleány, 3. Azadeh. Tót.: 50:250.

nyel igen meg lehetnek elégedve.
Törekvés—UTE (2:1) 3:2. Az első fél

időt a Törekvés uralja lelkes játékával, 
s Kuutsky 2 gólját Szidon 1 goollal 
viszonozza. A II. félidő az UTE-6 s 
Schaller a félidő közepéu kiegyenlít. A 1 
TSE győzelmet jelentő goalját Hirzcr, 
szerzi meg egy kapu előtti 1 
ból kifolyólag.

FTC—Vasasok (0:0) 2:0. Eredményié- 
leu félidő után a zöld-fehérek biztosan 
győznek a puhán játszó Vasasok ellen. 
Tetszetősen játszottak az FTC csatárok: 
Hégor, Ballassa, Potya, Waknor, Iwa- 
novezky.

II. oszt, bajnokság szenzációja az 
NSC hatalmas veresége az egyete
miektől s a „33“ FC imppnáló győ
zelme a Testvériség fölött Eredmé
nyek a következők: ÚTSE—KAOE 
1:0; „33“ FC—Testvériség 51;
BAK-VII. kér. SC 1:0; BEAC- 
NSC 6:2; EMTI-BTK 0:0; Húso
sok—Postások 3:3.

*
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válság is elmarad és eltekintve

Amerikában körutazó Körmien Báh 
jéír itthon lesz. QrnyeU Béla is jde-

Évadját az idén legkésőbben » n 
sance-szlnház nviti i . Rennis-lecbnükai okai vaiína™ nnT**  xSZ<ára 
színház ugyanis sok 
nK tCÜi d c,VG meSnagvobb 
n elv, ha elkészül 
Aligha történhet ui; 
S ks

e,!S 
rén. Ez a siker -• - n r^ri6 7} nafiy Slke' 
a Színházi jósoké h ' kí1 slk,er'' 
eíöit megjósolták h:>-v n' v’ár ® szez°n 
»z ns«; ’ike’rel S , >*«*  
ugyanis nbhól indollal ’k?1. EMk “ Jósok 

Színi'á"^ '’a^'rkXfS:Oly * 

megy, „tt nyomban identkozikTsfc?™*'  
ezTaíaí líf

jnkMOhoaavtnLal:Íár'S1 I'i'én szó- 

Vázis ,,m„ a lo|,rr"‘'« kutatás és léte- 
,alán az “ Poénul i.

1U ft>SJa íttszani a főszerepé!? 

jatszhatja Ga! Franciska sem. Egyiket sem
8 ^’n-háza. A Vígszínház

é yleien volt tehát erre a szerepre egy 
iy színésznőt felfedezni. A felfedezés úgy 
lortént hogy a napokban egv 19 éves fia, 
tál unleany jelentkezett Jób Dániel -gát
lónál azzal a kéréssel, hogy hallgassa őt 
meg, mert ő színésznő akar lonni. Jó' Pá- 
iuel meghallgatta a jelentkezőt, aki egyál
talán nem tanulta a színészetet és nyom
ban leszerződtc-tte, átadta Góth Sándornak 
azzal az utasítással, hogy két bét alatt, 
mint kész színésznőt kéri vissza. A csoda
leányt Gerencsy Klárának hívják és mint 
a Vígszínház kulisszái mögött suttogják, 
ő fogja kreálni az uj Molnár-darab fő női 
szerepét.

nők bírsrlrájkjúról rrte,™^ “Wly-

'álság is elmarad és

s költséggel áfa 
színpadét 

ami október elfi^ 
P«t légibb “l’'S."í“

A-.ági versenyek
I. futam. 1. Sajgó (Sejbal), 1. Lelkes 

(Pretzner), 3. El ne fel. Holtverseny. 
Tót.: Sajgó 50:40, Lelkes'50:S0. II. fu
tam. 1. Szelvény (Pap), 2. Schalk, 3. 
Léda.II. Tót.: 50:280. III. futam. 1. Bal- 
binus (Nagy), 2. Dáridó, 3. Akadckos. 
Tót.: 50:80. IV. futam. 1. Handful 
(Nagy G.), 2. Bion Venu, 3. Josmq. Tót.: 
50:265. V. futam. 1. Podesta (Takács), 

Tót.: 50:200.

------- . jvwne is,
előtt megjósolták, ho:

— Lenkeffy Ica a leszebb fllmprlma- 
donua lép fel hétfőn a Kertmoziban.

— Egy anya tragédiája. A ham
burgi Sternschaurer-pályaudvaron 
tragikus szerencsétlenség történt. 
Egy (jrb'6Z*neHí  ‘házaspár érkezett 
meg egyik helyiérdekű vonaton 4 
éves1 kisfiával együtt. A nagy tolon- 

’ gásban a gyermeket elsodorták szü
lei mellől, akik hiába hívták és ke
resték a kisfiút. Mikor végre a ki- 

, szállók elhagyták a perront, akkor 
, vették észre, hogy 4 gyermek lent 

áll a sínek között. Vagy az ember- 
' áradat sodorta oda, vagy maga má

szott le, nem lehetett kideríteni. Az 
asszony hiretelen utánaugrott a 
gyereknek, derékonkapta és nyúj
totta fel az apa felé, mikor a berlini 
D-vont teljes gőzzel berobogva el
kapta . Göblnét és a gyereket. Mind 
a ketten szörnyethaltak.

—A Kertmozi Boccaclót matatja be 
hétfőn Kertész Mihály rendezésében.

— Hárommilliómárkás lopás. Sass- 
nissból írják nekünk, hogy az 
ottani szállodában betörtek egy 
amerikai hölgy szobájába, mialatt 
az étteremben vacsorázott és három
millió márka értékű ékszereit elra
bolták. A tetteseknek eddig nincs 
nyoma.

— Minden fiatal férfinak meg kell, 
nézni a „MézeBhctekef*  hétfőn a Kert
moziban.

• Uj műsor a Kamarában. Ma van a 
premierje a nagystílű Gyémdntliiándk 

, című kalandorfilmnek, melynek főszere
peit Clüry Lotto és Cári de Vogt, mig a 
Menekülő asszony főszerepét Geraldino 
Farrar, az elsőrangú amerikai filmstar 
alakítja. — Előadások 6, fél 8 és fél 10 
órakor.

a^KÍRTMOZte
BOCACCIO

LEMICEFIFV ECA a iOszerephcn

VAKÍTÓ hó
amerikai dráma

MÉZESHETEK
amerikai vígjáték 

Előadások kezdete: 1/28 és 9 órakor

*
Az Unió színházai amellett, hogy —• ti

tokban — lázasan készülnek Beöthy László 
hu szo-n öté vés színházigazgatói jubileumá
nak megünneplésére, nyílt szervezkedéssel 
igazgatóbucsuzlatűsra is készülnek. Szep
tember 14-én búcsúztatják cl ugyanis 
Vajda Lászlót, a Magyar Színház távozó 
igazgatóját, aki, mint ismeretes, Becsbe 
megy, ahol elvállalta a Sacha-filmgyár 
dramaturg-igazgatói állását. A Magyar 
Színház egyébként most Tímár Mihály, a 
60 éves cinkográfus-szerző első darabja*  
nak, a Púpos Boldizsár legendajrí-nak 

I bemutatására készül Törzs Jenő rende
zésében, Péchy Blankával és Vaáli Ilo
nával a fő női szerepekben. A bemuta*  
tót szeptember 16, vagy 20-ára tervezik. 

Le Pás.

Alólirötak mélyen megrendül
ve jelentik, hogy

GERO ANTAL 
szőrme bizományos 58 éves, korában 
váratlanul ejhunyt. Szeretett halot
tunkat folyó hó 4-én d. u. 4 órakor 
kisérjük utolsó útjára, a rákoske
resztúri izr. temetőbhől. Gerő Ödön 
fia. Ledercr Rezsőné, szül. Grünhut 
Hcrmin és Gerő Gyula testvérei, 
Ledercr Rezső sógora és Gerő Gyű- 
láné sógornőid.

Külön villamos 8 őrökön Q 
Hogyne tudnák már a kicsinyek és nagyok | Rókusdcorháztól.
Bőrnél sokkal olcsóbba Bersongammlsarok

• Uránia — Bábel úrnője — nagy Ah®*  
regény 9 fejezetben ’/sö, V18 és 
órakor.

• A Vígszínház 0 heti műsorát a Csere- 
bere előadásai iránt mutatkozó rendkí
vüli érdeklődés miatt kivételesen ufiJ •* ’ 
lapították meg. hogy hat este ikerül
re a szenzációs énekes újdonság- 
péntek este játsszák a Kék frakkot, re ' 
tek délután a Diákéletet, vasárnap dél
után az ördögöt ismétlik.

• A Mozgókép Otthon amerikai meg
nyitó műsor zsúfolt házak előtt pereg 
fokozódó pikerrel: nevezetesen A sivot^O 
gyermeke (5 felv.), a nagynevű HaOT 
Carey-el a főszerepben, a Nógyülölo ( 
felv.) vígjáték, Amerika kedvencének 
Mary Prévost-nak főszereplésével, Peggj 
kalandjai Peggy-val. a csodagyerek^. 
Angol híradó. (fi, 10).
- A Kertmori hétfői bemuUWJM" 

fénypontja a „Vakító hóM,
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Törvényszék
Senki többet?...
Félig színházi kritika ez a kis filo

zofálás. Kár körülírni, hogy mi
lyen színházról és milyen darabról 
esik szó, mert úgy is kitalálná rög
tön mindenki, hát egyszerűbb, ha 
megmondom, hogy a Vígszínház uj 
énekes bohózatát, a Csereberét néz
tem meg.

A Cserebere tulajdonképpen ope
rett, még pedig a sablónos formá
ból és csak hajszálnyi nüanszok vá
lasztják el ennek az émelyítő mű
fajnak legémelyitőbb példányaitól. 
De éppen ezek a nüanszok — francia 
nüanszok teszik —, hogy lagyma
tag limonádé helyett üde, eleven, 
■mulattató, perdülő, egészségesen 
mókás, ötletesen groteszk, nevette
tő, egészségesen, jóízűen nevettető 
darabot kap az ember.

Vagy talán nem is jól mondom. 
Nem a francia nüanszok teszik, ha
nem a magyar színészek. Hogy há
rom ember, Hegedűs Gyula, Gótli I 
Sándor, meg a felesége, három ki-* 
vételesen nagy művész, három olyan i 
pompás színész, aki nemcsak hogy. 
megállná a helyét akármelyik nyu
gati metropolis. első színpadán, de 
biztosan ott is az élre szökne, ünne- 
pelten és megtapsolva, három ilyen 
ember három felvonáson keresztül 
mókázik és tréfál, drámai művé
szete nagy kincsét örömest és bőke
zű készséggel felváltván az énekes 
bohózat csengő, istenien jókedvű 
aprópénzére-

A közönség sokat nevetett, de 
amiről itt beszélni akarok, az né
hány, a darabban elhelyezett spe
ciális tréfa, azok a tréfák, amelye
ken a közönség a leginkább mula
tott.

Ezek a. Baccarat-ra vonatkozó 
tr.éfák voltak.

Olyat tettem, amit még éle
temben soha, — mondja a szerelmes

— Micsodát? — kérdi a grófnő.
— Bevágtam ötre, — hangzik a 

válasz.
Azutáni
Az öregek áldásukat adják a fia-' 

tatokra.
— Én először, — mondja a mama.
— Másodszor, — mondja a papa.
— Senki többet? . . . Harmad

szor, — mondja a barát.
Ezeknél a tréfáknál csattant fel 

leghangosabban a közönség tapsa. 
És ez az, ami gondolkodásra kész
tet.

Emlékezzünk csak: Ha néhány 
évvel ezelőtt bakk-vicceket mond
tak volna a színpadról, ugyan ki ér
tette volna meg őket? Néhány szmo- 
klngos ur a bíbor páholyok ölén, 
néhány nagy kokoti, (ha ugyan vol
tak ilyenek akkor nálunk), a közön
ség nagyrésze azonban értetlenül 
Csendes maradt, volna.

Ma mindenki érti. Kis szőke lá
nyok és barna, idősebb asszonyok 
(a szőke lányokból általában barna 
asszonyok lesznek), ifjú lovagok, 
öreg, becsületben megőszült keres
kedők, fiskálisok, doktorok, konzer
vatívok, liberálisok és szociálde
mokraták, mind, mind értették és 
tapsoltak-

Mindenki bakkozik. Abból a pénz
ből élünk, amit egymástól elnye
rünk, vagy egymásnak leadunk.

— Nyert! — mondja a játékmes
ter és a pointeur-arcok felderülnek.

— Hét a banknak — és repül a 
sok bankó meg zseton a bank felé a 
troupicr boszorkányos lapátján.

Mindenki bakkozik. és mi, sze
gény pointeúrök a nagy játszmánál 
lélcgzetfojtva lessük a croupier ke
ze járását. És a bank — hívják leg
felsőbb tanácsnak, jóvátételt bizott
ságnak, vagy akárminek ■— csak

POLOSKÁIT aa? Wl ATTEINE

Rablógyilkosnak vallotta magát, 
hogy felakasszák

— A Hétfői Napié tudósítóidtól.
Tegnap éjszaka egy rosszul öltö

zött asszonyt állítottak elő a főka
pitányság központi ügyeletére. A 
ruhák rongyokban lógtak le róla és 
az öt kihallgató rendőrtisztviselőüek 
remegő hangon mondotta:

— Tessék letartóztatni. Gyilkos 
vagyok, megöltem az apámat és 
ezért életfogytiglani fegyházra Ítél
tek. A múlt héten Márla-Nosatráról, 
ahol elzárva voltam, megszöktem. 
Most önként jelentkezem.

Ezután elmondotta, hogy Schmidt 
Annának hívják és foglalkozására 
nézve takarítónő. A további részle
teket azonban homályosan adta elő, 
a dátumokban összezavarodott és 
ezért gyanússá vált.

A rendőrség daktiloszkópiai utón 
később megállapította, hogy Schmidt 
Anna hamis nevet mondott be, mert 
valódi néven Mátyás Józsefnéuek 
hívják. Mátyásné a rendőrtisztviselő 
kérdésére elmondotta, hogy mi kész
tette őt arra, hogy mint megszökött 
rablógyilkos hamis néven jelentkez
zék.

nyer, nyer rémes egyfolytában. 
Mint bakk-nyelven mondják: bank- 
passz van. De aki otthonos ebben a 
játékban, az tudja, hogy minden 
„tendencia" megfordul egyszer és 
talán nem messze már az idő, mi
kor mindnyájunk szoruló lélegzete 
megenyhül egy jóleső, boldog só
hajban és a láthatatlan játékmester 
bemondja:

; •— Nyert!

Miből élnek
! a tengerhajózási társaságok 

budapesti irodái?
Tizenkét hajóstársaság utas nélkül

Á Bároés-téren hetekint' uj kiván
dorlási irodák nyílnak meg. A há
ború előtt, mikor Amerikában a 
kvótarendszer nem akadályozta a 
kivándorlást és a hajójegy ára 2— 
300 korona volt, mindössze néhány 
hajóstársaság bonyolította le a ma
gyar kivándorlást. A kommunizmus 
után elsőnek a Cunard Line kapott 
koncessziót a kormánytól és több 
mint egy esztendeig versenytárs nél
kül szállította Amerikába a magyar 
kivándorlókat. Azóta a kormány fo
kozatosan tizenkét hajóstársaságnak 
adott koncessziót.

önként felmerül a kérdés, miből 
él e sok vállalat budapesti irodája, 
mikor az Északamerikai Egyesült- 
Államokba évenként összesen 5638 
magyar kivándorlót engednek part- 
raszállni, a belügyminisztériumban 
egy,év alatt alig kapott 8—10 ma
gyarnál több útlevelet Délamerikába 
és a magyar földmivelő-kivándor- 
lóknak alkalmas kanadai kivándor
lás is egyelőre csak terv? Hiszen az 
Amerikába kivándorlók legnagyobb 
része hajójegyét tengerentúli roko
nától kapja és legkedvezőbb számí
tás szerint sem elég a minimális üz
leti rezsi fedezésére sem az a 10—15 
utas, aki készpénzzel fizeti ki hajó
jegyét a budapesti irodákban.

Vegyük hozzá, hogy az előjegyzett 
utasok és küldött hajójegyek száma 
ma megközelíti a 8—10 ezret, úgy 
hogy a belügyminisztérium már má
jusban betiltotta, hogy magyar, ki
vándorlóknak új Útlevelet állítsanak 
ki Amerikába. A hajóstársasági 
koncessziókért mégis állandó tüleke
dés folyik. A sok eszkimó most lá
zasan keresi a kivándorló-fókákat. 
Az United States Line például vál
tozatos hirlaphlrdetésekben igyek-

Mátyásné lopás miatt volt elitél
ve és Mária-Nosztrán megismerke
dett Schmidt Anna takarítónővel, 
akit ráblógyilkosság miatt életfogy
tiglani fegyházra Ítélték el. A fegy- 
házban Schmidt Anna elmondotta 
neki élete történetét, úgy hogy an
nak minden egyes részletét ponto
san ismerte.

Amikor Mátyásné a {egyházból 
kiszabadult, Budapestre került, de 
csavargás miatt toloncházba jutott. 
C-ü azután elkeseredésében elhatá
rozta, hogy öngyilkosságot követ el.

Eszébe jutott Schmidt Anna esete 
és ezért az öngyilkosság módját úgy 
gondolta el, hogy mint Sclnnidt An
na fog a rendőrségen jelentkezni 
azzal, hogy megszökött. Azt hitte 
ugyanis, hogy az életfogytiglani 
fegyházra ítélteket, ha megszöknek, 
fölakasztják.

Közben a rendőrségen megállapí
tották, hogy Mátyásnét a büntető
törvényszék orgazdaság miatt kö
rözi és ezért ismét letartóztatták.

szik hajóit ajánlgatni, de a magyar 
kivándorlók és visszavándorlók nem 
szeretik ezt a társaságót, mert a ha
jókon, amelyek a száraz Amerika 
tulajdonát képezik, nem mérnek 
bort. Más hajóstársaságok az ameri
kai kvótatörvénybe nem sorozott 
művészek, visszavándorlók és luxus
utasok toborzásával szeretnék üzleti 
szempontból gyümölcsöztetni kon
cessziójukat.

A Compagnie Générale Transat- 
lantiquc francia hajóval viszont a 
balkáni és keleteurópai kivándorlást 
igyekszik Magyarországon keresztül 
lebonyolítani. Ennek a közel jövő
ben megvalósuló tervnek gazdasági 
jelentősége is igen figyelemreméltó 
lesz Magyarország szempontjából.

A tengerhajózási vállalatok ma
gyarországi irodája, talán az egy 
Cunard kivételével, a nagy tejvek 
és lázas üzleti tevékenység, sőt az 
amerikai harmadosztályú hajójegy 
száz dollárban megállapított ára ' ««««**  «. uu.xVx>x
dacára, jelentős ráfizetéssel dolgoz- gény állatias tervét végrehajtani és 
nak. Lehet, hogy ez nagyobb koncep- , azután otthagyták a leányt sujytí-
ció nélküli üzleti politikájuk ered
ménye, de a deficit főoka a jelenlegi 
viszonyokban keresendő. Csak a ha- 
jóstársasúgok szaporodnak, a kész
pénzzel fizető kivándorlók fogynak.

Meggyilkolták 
az örökség miatt 

A tettesek Budapestre menekültek 
— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

Nagyszakácsiban élt a feleségével Bálint 
József 81 éves g-atda. A felesége 55 éves 
volt és odavették magukhoz lakni Csapó 
Bálintot, a leányuk férjét is. Az ur és az 
asszony között szerelem fejlődött ki és 
azért erőszakkal rávették Bálint Józsefet, 
hogy a birtokát írassa rájuk.

Bálint odaadta nekik a vagyonát azzal a : 
kikötéssel, hogy amig él, a haszonalvezel 
joga az övé. Csapó és Bálintnó látszólag | 
belementek a dologba, később azonban eb 
határozták, hogy Bálintot elteszik láb alól.

A múlt héten, amikor Bálint az udvaron 
lévő fészerben aludt. Csapó és az asszony 
oda-lopózták hozzá és doronggal agyba- 
főbe verték az öreg gazdát. Bálint kiáltá
saira a szomszédok segítségére siettek,' 
amire a támadók futásnak eredtek.

Bálint fején három hatalmas sebből pa- 
takzott a vér, az egyik karját pedig kitép
ték. Kórházba szállították, ahol rövid szén-1 
védés után meghalt.

A nagyszakácsi csendörség távirata sze*  
ríiet a gyilkosok. Budapestre menekültek, 
almi most detektívek nyomoznak utánuk.

S A Dobé—Landau«pör egy mellékhal 
tása. Ez a pör még abból 32 időből szán 
mazik, mikor Dobé Nándor a Lan.dau< 
pör főhőse még szabadlábon volt és csali 
az izaáki birtoka volt lefoglalva. Akioi 
egyik dijnoka a budapesti büntető tör*  
vényszéknek, névszerinti Küssler Rozsé 
ebből az ügyből olyk'épen akart pénzt 
csinálni, hogy leutazott Izsákra és ott 
megjelent a cosndőrségnél. ahol felszó
lította Borbély Gáspár csendőrtiszthe- 
lyettest .hogy jöjjön vele a Dobé-féle bir
tokot zárolni. Miután Borbély ezt meg
tagadta, néhány száz koronát ígért neki. 
Ez az ígéret azután súlyos konzekven
ciákkal járt Nusslorre, mert Borbély be
jelentette az esetet és az ügyészség vadai 
emelt ellene megvesztegetés miatt. A tör
vényszék hat hónapi fogházra ítélte. A 
tábla ezt az ítéletet helybenhagyta és e 
héten a Kúria már harmadfekban mind- 
ta ki az utolsó szót, amennyiben a beje
lentett semaniségi panaszokat visszautasí
totta.

§ Három legény — egy leány ellen. 
Ujníalomsok' határában múlt év; 
májusában furcsa kalandja volt 
Szíj Zsófiának, egy alig 15 éves 
leánynak, aki gyalogszerr.el a fah1 
felé tartott. Arra jöttek kocsin 
Varga János szabósegéd és Kiss 
Sándor és Hujber László földműves 
sek, akik, mikor a leányt elérték, 
leszálltak a kocsiról és hevesen ud
varolni kezdtek a leánynak. A leány, 
sirva fakadt és kérte a legényeket, 
hogy ne bántsák, ezek azonban nem 
tágítottak és miután szép szóra 
nem adta meg magát, mindhárman 
nekiestek és leteperték a földre. A' 
lány azonban, szinte hihetetlen, ki1 
tudta magát szabadítani a három 
legény karjai közül és futásnak 
eredt. Nem tudott azonban rnesz- 
szirejtítni , mert a viaskodástól tel
jesen' kimerült és ennek folytán 
ereje fogyott és egy árokba belefor,-*  
dúlva .összerogyott,. A hácwtt- fenéi 
vad most már elérkezettnek látta, 
hogy tervüket könnyen fogják vég
rehajtani. De még ilyen állapotban 
is egy ideig ellen (állást tudott kii 
fejteni, mig eszméletét el nem veszi 

■ tette. Csak most tudta a három Iöi

san megsebesítve, eszméletlenül atf 
árokban. Csak órák múltán tért 
eszméletre és vánszorgott haza, ahol 
szüleinek elmondta kalandját. A! 
csendőrség már másnapra összes 
fogta a három paraszt Don Jüant. 
A győri törvényszék mindhármai 
kát erőszakos nemi közösülés bün
tette miatt elitélte 5—3 évi fegyi 
házra. A tábla helyt adott a védő 
kérelmének, mely szerint Hujbeu 
László elmebeli állapota megvizs
gálandó volna. A tábla helyt adott 
ennek a kérelemnek, elkülönítette 
Hujber ügyét a másik kettőtől és 
Kiss Sándor valamint Varga János 
3—3 évi fegyházas Ítéletét helyben 
hagyta.

§ A megkritizált bírói határozat. Dr, 
Lóránt Ernő &átoraljai ügyvéd az ottani 
lakáshivatalnál egy felét képviselte. 
Szarvas Kálmán járásbiró határozata

I nem felelt meg dr. Lorántnak és elé®a< 
detlenségének hangosan is adott két íz- 
ben kifejezést. Kritikája úgy szólott, 
hogy a határozat „egy szívességi adtni 
volt. Hiat álból üldözendő rágalmazás 
miatt indult meg az eljárás dr. Lóránt 
olíen, akit a törvényszék kétrendbeli rá
galmazás miatt 12.000 korona pénzbír
ságra ítélt. Az Ítélet ellen dr. Lóránt fő
leg azért fölebbozett. mert az elsőfokú 
Ítéletben nem mondoatá/k ki az Ítélet vég
rehajtásának felfüggezstését. A debreceni 
tábla helybenhagyta az ítéletet ás szin
tén mellőzte a végrehajtás felfüggeszté
sét. mert vádlott egyéniségében nem ta
lált oly különös méltánylást érdemlő 
okot. A kúria most elutasította a sem
mi sági panaszokat.
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S Tolvaj jegyző. Balog Mihály szolnoki 
rafiának 77.550 koronája tant eL A viza. 
KÁJart ki dórit eHo. hosrr a tobrai ftedvány| 
Emil okleveles jegyző. A szolnoki tör- 
.vényszék ítélkezett felette. Tekintetbe 
vette nyomorát és lrngy a i»énz teljes ősz- 
Kzegben megkerült. Elítélték három hó
in api fogházra. Ezt az ítéletet a budapesti 
tábla losaállitotta egyhónapi fogházra, 
ezt is sokulta Radványi és Bonuniségi 
panasszal élt a Kúriához, mely azonban 
í» napokban visszautasította azokat.

íj Kirúgta a végrehajtó kezéből az ak
tákat. Galb;u-s József vagyonos földmi- 
ves végrehajtást szenvedett. A nála 
megjelent Csikós Pál végrehajtót nem 
fogadta valami különös magyaros ven
dégszeretettel, sőt mikor ez az aktáit 
előszedte, Galbács kirúgta a kezéből azo
kat. A rúgás azonban a végrehajtó orrát 
is érte. Hatósági közeg elleni erőszak 
vétsúgo miatt vonta felelősségre a gyu
lai törvényszék, amely 12.000 korona 
pénzbírságra Ítélte. A szegedi tábla ezt 
nz Ítéletet tulszigorunak tartotta és le- 
szálitotta 6800 koronára. De még ezt az 
összeget is sokalta üalbács és vitto ügyét 
a kúriáig, mely azonban helybenhagyta 
a tábla Ítéletét és kimondotta, hogy be
hajthatatlanság esetén egy nap egyenlő 
200 koronával. Ha tehát GalbácB nem 
akarna fizetni, 34 napot kell ülnie.

$ Mi az izgatás? Nagy helyi szenzá
ciója volt két évvel ezelőtt Gyékényes- 
uuk. A képviselő-testület ülésének napi
rendjén volt az ottani ,.Turul" sport
ügyiéinek kérése is. Az ogylet a sport 
hathatósabb fejlesztése érdekében kért a 
községtől 25.000 koronás támogatást. 
Amikor a napirend ezt a pontját tár
gyalták éa a képviselő-testület tagjai 
hozzászólottak, Pokos János gazda köz
beszólott eképpen: „Ez azért van. hogy 
az urak élhessenek 1“ E közbeazóláa miatt 
megindult ellene az eljárás izgatás 
miatt. Az ügyészség az uriosztály elleni 
izgatást látott Pokos közbeszólásában. A 
kaposvári törvényszék azonban nem lá
tott osztály elleni izgatást és felmentetto 
Tokost. Ugyanilyen véleményen volt a 
pécsi tábla is és végül e héten a kpria 
is, mert a főügyész semmiség! panaszát 
visszautasította.

§ Sötét bűn. Baranyai Sándor egri 
kisiparos a háború első napjaiban 
bevonult és nehány hónap múlva a 
felesége azt az értesítést kapta, 
hogy a férje elesett. Miután a hü- 
kegesküjo alól felmentve érezte ma
gát, összeállt egy Gallusz Bertalan 
nevű emberrel. A szerelmi viszony 
nem maradt következmények nélkül, 
fis cppen akkor kapott megint egy 
Értesítést a harctérről, mely kedve
sebb volt ugyan az elsőnél, de an
nál kellemetlenebb. Az értesítés 
ugyanis úgy szólt, hogy a férje él 
is legközelebb szabadságra megy, 
hogy feleségét meglátogassa. Az 
asszony ettől a hirtől —• állapotánál 
fogva — megijedt és egy tudós
asszonyhoz fordult tanácsért, főleg 
azonban segítségért, Talált is egy 
Ilyent Ábrahúm Izidorné szülésznő 
személyében, aki vállalkozott arra, 
hogy 100 koronáért (akkor sok pénz 
volt) megszabadítja a kellemetlen 
tehertől. Az operáció sikerült, de 
nem sikerült az ügyet diszkréció 
alatt tartani, mert uemcsak az egész 
város, hanem ami sokkal nagyobb 
baj, a rendőrség is megtudta, hogy 
Baranyaiué és Abrahámné mit csi
náltak. Az egri törvényszék előbbit 
két heti, utóbbi három heti fogházra 
Ítélte el. Az ügyész súlyosbításért 
felebbezett. A budapesti tábla Ba- 
ranyainé büntetését hat hónapra, 
Gbrabámnét nyolc hónapra emelte 
fel. Eme Ítélet ellen természetesen 
most már az elitéltek felebbeztek a 
Kúriához. Ez azonban a másodfokú 
ítéletet helybenhagyta. Érdekes, 
hogy csak az operáció után bizo
nyult a hir, hogy a férj él és haza
jön, valótlannak.

TRÓCADERO)
va. kirAly-utca n. szám

Uj MŰSOR/ í
Ferenczl Károly 

Salamon Béla Radó Sándor 
Saásdy Jilice Kend*  Mária 
Hollós Bóra Elly ót Ulty 

M el fit Duó stb. stb.
Kezdete 9 órakor

Egy hivatalnokai) milliós sikkasztásai
Húsz följelentést adtak be ellene

— A Hétfői Napló tudósítójától —

A rendőrségre az jutóbbi időben
számos följelentés érkezett egy hi- 
vatalnokuő elleu, aki ismerőseitől 
tőzsdei játékokra nagyobb összege
ket vett fel és a pénz egyrészét el
sikkasztotta. Kollmann Ilona egy 
bútorgyárban volt alkalmazva mint 
hlvatalaoknő, ahol ügyességével és 
szorgalmával csakhamar megnyerte 
a főnökei bizalmát.

Kollmann Ilonát megbízták a pénz
tár kezelésével is és naponta na
gyobb összegek mentek át a kezén, 
amelyekkel a hét utolsó napján szo
kott elszámolni. A hivatalnoknő a 
most újabban megindult tőzsdei 
hausseban a gyár pénzén értékpapí
rokat vásárolt és egyéb spekuláció
val is igyekezett magának vagyont 
szerezni.

Egy ideig beváltak az üzletei, sok 
pénzt keresett és ismerőseinek el
dicsekedett, hogy tőzsdei játékok ré
vén milyen nagy jövedelemre tett 
szert. Az ismerősei szintén kedvet 
kaptak a játékra és nagyobb pénz
összegeket adtak át Kollmann Iloná
nak, hogy az ő részükre is vásárpl- 
jon értékpapírokat.

A hivataluoknő eleinte eleget is 
tett kötelezettségeinek és ezért egyre 
több megbízást kapott tőzsdei cé
lokra. Kollmann Ilona a maga ré
szére vásárolt értékpapírokat a 
gyár pénzén fedezte, amiről a főnö
keinek természetesen nem volt tu
domásuk.

Közben élőállatok vásárlásával és

KÖZGAZDASÁG
A lelzúloshankok 

és a ré$l jelzálogKölceönök
Múlt heti számunkban közöltük 

Fazenczi , Lajos dr. hankigazgató 
nyilatkozatát abban a kérdésben, 
hogy a jelzálogbankok nem akar
ják elfogadni a régi jelzálogadósok 
mai, papírpénzben történendő fize
tését Ez a kérdés nagy érdeklődést 
keltett mindenütt Kétségtelen, hogy 
egyik-másik intézetünk, amelyik a 
külföldön helyezte el a jelzálogköt
vényeket, súlyos válságba került 
amiatt hogy amíg a külfölddel 
szemben aranykoronával köteles fi
zetni, addig magyar, adósától mai 
papirkoronát kénytelen elfogadni. 
Az arany- és papirkorona közötti 
diszázsíó ily módon milliárdos ká
rokat pkoz egyes intézeteknek. Ha 
ebben a pillanatban általánosság
ban nem ia aktuális a kérdés, ahogy 
egyesek mondják, a kormánynak 
mégis kötelessége ebben az ügyben 
olyan állást foglalni, amely lehető
vé teszi a nemzeti vagyon mentését 
ugyanakkor azonban egyes, Önhibá
ján kívül válságba jutott intézetek 
szanálását is lehetővé teszi. Ezen 
ügyben a P. T. közgazdasági lap
ban újabb két érdekes nyilatkozat 
jelent meg, amelyeket az ügy fon
tosságára való tekintettel szüksé
gesnek tartunk .olvasóinkkal megis
mertetni.

Kofa Zflltán a Magyar Földhitel
intézet vezérigazgatója a következő
kot mondotta1

— Az érdekelt intézetek között 
nem egészen egyöntetű az álláspont, 
nem egyformán kívánják a kérdést 
megoldani. Nézetem szerint ezzel a 
kérdéssel most nem lehet foglal
kozni és pedig azon egyszerű okból, 
mórt megoldhatatlan probléma. Ez 
a kérdés ugyanis a mai viszonyok 
között egyik integráns része a va
lutakérdésnek és amig a valutakér
dés megoldva nincs, addig ezt az 
ügyet sem lehet elintézni. A Ma
gyar Földhitelintézet ebben a kér
désben nincsen érdekelve: nekünk 
nincsen flrnnyfr.mkról, vagy nmny- 
valutákról szóló zálogleveleink, bn-

eladásával kezdett foglalkozni és 
más .vállalkozásokba is belefogott 
Ezek azonban nem sikerültek, úgy 
bogy egyre nagyobb veszteségek ér
ték. Hogy a pénztárból hiányzó ösz- 
szegeket pótolni tudja, a felektől 
kapott pénzösszegeket elsikkasztotta, 
a vételi megbízásoknak pedig nem 
tett oleget.

A felek sürgették az értékpapírok 
átadását, amit a leány azonban kü
lönböző kifogásokkal igyekezett ha
lasztani. A károsultak végre meg
unták a dolgot és erélyesen felszólí
tották, hogy ha záros határidőn 
belül nem fizeti vissza a nekik járó 
pénzösszegeket, följelentik a rendőr
ségen.

Kollmann Ilona ekkor elutazott a 
fővárosból, a rendőrségen pedig a 
károsultak följelentést adtak be el
lene. Közel busz följelentés érke
zett be a főkapitányságra. Az elsik
kasztott értékek összege túlhaladta 
a kétmillió koronát

A detektívek megállapították, hogy 
a sikkasztó hivatalnoknő vidéken 
lakó szüleihez utazott Utána utaz
tak és tegnap előállították a rendőr
ségre. Kollmann azzal védekezik, 
hogy azért Utazott el vidékre, hogy 
szüleitől pénzt vegyen fel a hiányzó 
összegnek megtérítésére.

Az egyezkedési tárgyalások közte 
és a károsultak között folyamatban 
vannak. A leányt azonban egyelőre 
őrizetbe vették.

uem físakis koronáról szóló kötvé
nyek. A mi jelzáloglevél-birtoko
saink azt remélik, hogy a viszonyok 
mégis csak javulni fognak, ők min
denesetre megtartják záloglevelei
ket és addig legfeljebb csak átme
neti kamatveszteségek érik. ők»t. 
Esetleges devalváció esetén bizo
nyára piyan kulcsot fognak találni, 
amely semmiesetre sem jelent majd 
sulyűs veszteséget a jelzáloglevél
tulajdonosokra nézve.

Pósa Ernő, a Magyar Takarék
pénztárak Központi Jelzálogbank
jának igazgatója a k'óvetkezőkép- 
pon nyilatkozott:

— A háború okozta valutakülönb
ségek a záloglevélüzlet terén egész 
uj kérdéseket vetettek fel s ezek 
közé tartozik az önök által megpen
dített is, az tudniillik, hogy ki fele*  
lös a külföldi záloglevéltulajdonos 
esetleges aranyra szóló szelvényei
ért

— Erre határozott minden kétsé
get kizáró választ adni senki sem 
tud, mint ahogy még az a kérdés 
sincs eldöntve, hogy miután a jel
zálogkölcsönök összesére képezi a 
fedezetét a záloglevelek összességé
nek, arra az esetre, ha a külföldi hi
telezők követelésüket saját valutá
jukban kérnék, vagy tudnák érvé
nyesíteni. nem fogja-e az ezen kér
dést eldöntő bizottság azt az állás
pontot elfoglalni, hogy az egész jel- 
zálögkölcsönmennyl8ég összességét 
az illető bizottság rendelkezésére bo
csátja azzal, hpgy ő Ossza fel azt 
aránylaggsan a saját döntésének 
alapján.

— Mindenesetre a legnagyobb 
igazságtalanság volna a magyar zá- 
loglevéltulajdono&t, aki a magyar 
valuta romlása folytán Úgy tőké
ben. mint kamatban épp oly nagy 
kárt szenvedett, mint a külföldi, 
még azonfelül a külföldi javára, az 
eredeti, habár ma romlott valutára 
szóló jogaiban tovább menő lég súj
tani.

— A kérdésnek az a része, Ebgy az 
adósok kötelezhetők volnának-e 
arauyvalutára, jogilag, véleményem 
szerint úgy áll, hogy ilyen kötele
zettséget rendeleti utón uem lehet 
életbeléptetni, csak törvényhozási 
utón. Hogy lehetne-e anyagilag ma, 
amikor a földérték aa aranyparitás
nak még csak 40%-ánál sem tart,

eredményesen keresztülvinni ezt as 
intézkedést — kétlem.

Magyar Ruggyantaár úgy úr Kész 
vény társaság. A megtartott rend- 
kívüli közgyűlés a részvénytőkének 
30,000.000 koronáról 60,000.000 koro
nára való emelését határozta eL A 
kibocsátásra kerülő részvényekből 
75.000 darabra 2:1 arányban 200 ko
ronás árfolyamon, melyhez kibocsá
tási költség fejében 100 K számí
tandó, összesen tehát darabonkiut 
300 koronáért a régi részvényesek
nek elővételi joguk lesz. A további 
75.000 részvényből 25.090 <larab sza
bad kézből helyeztetik el, mig az ez
után fennmaradó 50.000 darab egy
előre tárcában marad, hogy külön
leges okok fennforgása esetén ren
delkezésre álljon.

A Magyar Általános Takarék
pénztár Sopronban. A Magyar Álta
lános Takarékpénztár Sopronban 
fiókintézetet nyitott.

Az Egyesült Fa- és Ipar Rt. most 
tartotta hatodik rendes közgyűlését, 
amelyen elhatározták, hogy a mér
legszerű tartalékok és az adótarta
lékok bőséges dotálása után fenn
maradó összegből részvényenkint 
nyolo korona osztalékot fizetnek. 
Az esedékes szelvényt szeptember 
elsejétől az Angol-Osztrák Bank bu
dapesti fiókja váltja be.

Megalakult a magyar bankárok 
országos egyesülete. A banküzletek 
revíziójának aktualitása szükségeséé 
tette a bankárok szervezkedését, ne
hogy e fontos és exisztenciális ügy
ben róluk és nélkülük történjék meg 
a döntés. Az érdekeltek éppen ezért 
Magyar Bankárok Országos Egyesü
lete címmel szövetségben tömörültek 
abból a célból, hogy a revízió keresz
tül vezetésével mint szakértő testület, 
ök is bevonassanak, továbbá, hogy a 
tagak érdekeit a devizarendelettel 
szemben is megvédjék és keresztül vi
gyék a valutavásárlások részleges fel
szabadítását. Az uj egyesület kedden 
délután alakult meg az érdeklődök 
nagy tömegének részvétele mellett. 
Elnökül 8zacelláry Györgyöt válasz
tották meg, alelnökiil Somogyi Kor
nélt. ügyvezetőül pedig Szász Jánost. 
Az ülésen többek között felszólaltak 
dr. Körmendy, Kern. Aczél Róbert, 
dr. Grünwald Emil és még többen, 
részben a tagok felvételének szigorú 
megrostálására, részben az ügyrendro 
vonatkozólag.

A Kistarcsal Gép- és Vasutfelsze- 
relésl gyár részvényeit — mint érde
kelt helyről közük — a közeli napok
ban vezetik be a budapesti értéktőzs
dén. A papírok kotirozása a bécsi és 
prágai tőzsdén folyamatban van. A 
közlés szerint a bevezetés a Baum- 
feld Zsigmond Fiai cég által történik.

Ismét drágít a Giro. A tőzsde
tanács, mint értesülünk, szeptember 
elsejétől kezdödőleg fölemelte a le
számolásra bejelentett ügyletek után 
úgy a kulisz, mint a korlátpapiroknál 
a kötési dijat és pedig 20 koronára. 
Reméljük, hogy az igy befolyó költ
ségtöbbletből a tisztvselök fizetősére 
is fogunk valamit fordítani.

Esténként fél 8 órakor' 
csütörtök ésszombatdél
után 4 órakor ISIeneb 
kapitány 1. 6 oroszlán, 
2. két medve, két tigris. 
Ezenkívül az uj ssop- 
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