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J'I törökök elfoglalták 
Szmivnát

Ti görögök már [etettek minden erőfeszítésről — Hngorá- 

ban mán puhatolózások történlek a fegyverszünet érde

kéken - Mngol csapatok vannak a görög hatóságok helyén

Paris, szeptember 10.
Annak az olasz javaslatnak dol

gában, amely a velencei konferen
cia egybehivasát ajánlja a Kelet 
békéjének meg lére in lése érdekében, 
Parisban azon a véleményen van
nak, hogy az ellenségeskedés meg
szüntetése tulajdonképpen a két 
hnreoló fél vezérkarának hatáskö
rébe tartozik. Egyébként várják a 
választ Aurorából, ahol a fegyver
szünet ügyében már puhatolóztak.

Paris, szeptember 10.
A Petit Párisién szerint távira

tok érkeztek, amelyek szerint a 
Márvány-tenger ázsiai partján fek- 
yő Biga kerületből a görög ható
ságok eltávoztak és helyettük an
gol csapatok vettek a hatalmat. 
Ezt a hirt hivatalosan még nem 
erősítették meg, de a lap úgy véli,

mmiszted talárt sikkasztásért 
előállítottak a rendőrségre

Vasárnap délelőtt a rendőrségre 
előállították Melha Valdcmár volt 
miniszteri titkárt, aki ellen sikkasz
tás és csalás címén tettek följelen
tés!. Melha hetekkel ezelőtt Kovács 
Kálmántól, a Jegybank gondnoká
tól fölvett 30.000 koronát azzal, hogy 
olcsó élelmiszereket fog szállítani.

A volt miniszteri titkár elmon
dotta Kovácsnak, hogy egy budai 
mészárosmesterrel üzleti vállalko
zást, kezdett és igy módjában lesz 
nagyobb mennyiségű élelmiszere
ket szállítani. Kovácstól a 30.000 
koronát csupán előlegül vett fel.

Amióta Melha a pénzt átvette, 
Kovácsnál nem jelentkezet. A szál
lításokból pedig természetesen nem 
lett semmi. Kovács a lakásán keres

Huszonegy sasáa lesz a liberális 
pártnak és ötven a blokknak 

a párt, azután a blokk alakul meg — A jobb
oldalon sokan rokonszenveznek az uj alakulással 
— A Bethlen-kormány rekonstrukciója — Jóslatok 

mélyreható politikai változásról
— A Hétfői Napló tudósitójától —

Rassay Károlynak n héten el
mondott beszédét politikai körök
ben általában úgy tekintik, h.ogy 
annak már előzményei voltak. Ez 
a beszéd egy megállapodásnak az 
eredménye volt és mielőtt a balol
dalt vezér a pártalakulás tekinteté
ben a felhívást megtette, előre meg
bizonyosodott — amint az ilyenko.r, 
a politikában szokásos — hogy sza
gai nem a pusztában hangzanak el 
és akcióját nem érheti kudarc. A 
Gresham-palotában elhangzott be
széd igen határozottan azt jelenti, 
ö9gy a örcsham-palptabeH páit- 

hogy kijelentheti, hogy abban az 
esetben, ha a hír valónak bizónyul, 
haladéktalanul francia csapatokat 
küldenek a szóban forgó területre.

Rónia, szeptember 10.
Az eu'ontok a tál mák konstantiná

polyi főmegbizottjai értesítették a 
portát az augorai kormánynál tett 
lépésről, amely a görög fegyver
szüneti kérésre vonatkozik. Azt hi
szik, hogy a kcmalisták válasza 
csak Szmirna elfoglalása után fog 
beérkezni és a válasz a már ismert 
feltételeken kívül Trácia kiürítését 
és a törökök háborús költségeinek 
megtérítését i8 fogja követelni.

London, szeptember 10.
Szmirnai távirat szerint a görög 

haderők már letettek minden erőfe
szítésről, hogy megvédjék Szmlr- 
nát és csupán arra törekednek, 

tette, de ott azt a választ adták, 
hogy napok óta eltávozott és azóta 
ismeretlen helyen tartózkodik. Erre 
Melhát följelntetto a rendőrségen.

A detektívek megállapították, 
hogy Melhának semmiféle budai 
mészárossal nem volt üzleit össze- 

{köttotésben, a pénzt a társulás ürü- 
i gye alatt kiesalta Kovácstól, Melha ' 
‘ valószínűleg tudomást szerzet ar
ról, hogy följelentették és ezért a 
detektívek elől barátainak a laká
sán bujkál.

Tegnap azonban váratlanul meg
jelent lakásán, hogy fehérneműt ve
gyen magához. A megfigyelésére 
kiküldött detektív felismerte és, elő
állította a rendőrségre, ahol őri
zetbe vették.

klub lakói hamarosan megszapo
rodnak. Vázsonyi Vilmos ugyan 
nincsen idehaza, do bizonyosra ve
szik az ő hozzájárulását a pártala- 
kitáshoz, mert

mindenki meg van ma már 
győződve róla, hogy az erők 
egyesítésére feltétlenül szük

ség van,
mert meg kell mutatni a közönség
nek, hogy ha a mai 'rezsim megbu
kik, imc van már guvernementdlis, 
kormányképes alakulat, amely he
lyébe. lép. A liberális és dempkra- 

hogy a tengeren át kiürítsék a vá
rost. A törökök előrehaltolt csapa
tai a város külső övezetében álla
nak cs nyilván erősítések megérke
zésére várnak mielőtt megkezdenék 
továbbnyomulásukat. A szövetsége
sek hadihajói tengerészcsapatokat 
tettek partra, hogy megvédjék a 
nemzetiségek!; és a szövetséges 
alattvalók vagyonát. A lioland, 
belga, svéd és egyéb nemzetiségű 
álampolgárok védelmét, amelyek
nek kormányai nem küldtek hajó
kat Szmirna alá, a britek vállalták 
magukra. A szövetségesek szmirnai 
képviselői megfelelő rendszabályo
kat fognak tenni, hogy elhárítsanak 
minden esetleges vérengzést arra 
az esetre, ha a törökök behatolnak 
a városba. Azt hiszik, hogy a hadi
hajók jelenléte ebben a tekintetben 
üdvös hatással lesz.

tikus irányzat végleges elérkezéSe 
előtt azonban — és ez ma már csak 
hónapok kérdése — valószínűleg kí
sérlet fog történni a mai rezsim éle
tének, megmentésére vagy átfor
málására és akkor is egységesen, 
tömören kell állani a baloldalnak, 
hogy ebben a tekintetben is az tör
ténjék, amit ők akarnak.

Ami most már az alakulás techni
káját illeti, először fog megalakul
ni az uj liberális párt, majd azután 
a blokk, amelynek tagjai az uj libe
rális párt, a szociáldemokrata frak
ció és a liberális párton kívül ma
radt liberális gondolkozásu pártou- 
kiviili képviselők lesznek. Kétség
telen, hogy Rassay Károly volt az, 
aki az uj pártért máris a legerősebb 
áldozatot hozta és egyben ő volt az 
is, aki megteremtette a plattformot, 
amelyen az uj párt létrejöhet. Áldo
zatot hozott, amikor pártjának jel
legét, a maga politikai pozícióját 
föladja és pártjának nagyszerűen 
kiépített vidéki szervezetét bocsátja 
a liberális tábor rendelkezésére. A 
plattform pedig, amelyen az uj li
berális párt felépül, a következőket 
foglalja magában?

1. egységes liberális párt alakul, 
amelynek tagjai feladják régi párt
állásukat,

2. egyéni pártbeli pozícióját mindönki 
föláldozza,

3. a közjogi kérdéseket, mint amelyek 
nem aktuálisak, kikapcsolják ós ezzol 
szombon a mai alkotmányos helyzoton 
követelnek korrektúrát,

4. a párt programmjában szerepel az 
általános titkos választói jog megalko
tása, a közrend helyreállítása, a kon
szolidáció létrehozása, szociális és 
demkoratikus vívmányok stb.

A számvetés azt mutatja, hogy 
az uj liberális pártnak mint
egy husz-huszonegy, a libe
rális, demokratikus blokknak 
pedig mintegy ötven tagja 

lesz.
Azoknak a képviselőknek a név

sora, akik a számításba jöhetnek, 

hogy belépnek’ a liberális pártba, a 
következő:

Bárczy István, Beck Lajos, Ben& 
dek János, Cserii József, Dénes Is£< 
vén, Drozdy Győző, Fábián Béla, 
Giesswcin Sándor, Hegymegi Kiss 
Pál, Horváth Zoltán, Jánosy Zol
tán, Létay Ernő, Nagy Ernő, Pakots 
József, Rainprecht Antal, Rassay 
Károly, Rupert Rezső, Sándoi\ Pál, 
Szilágyi Lajos, Ugrón Gábor( és Vá- 
zsónyi Vilmos.

Hu ez a huszonegytagu liberális 
ellenzéki párt megalakul, akkor a 
liuszonnégytagü szociáldemokrata 
frakcióvá’ már igen jelentékeny, a 
parlamenti életben igen súlyos blqki 
kot alkothat; de nem lehetetlen, 
hogy a blokkhoz meghatározott 
programmpontként való küzdelemre 
csatlakozik néhány pártonkivüli 
képviselő is. Ezeknek névsora kö
vetkező: Borgulya Pál, Farkas Ti
bor, Gaal Gaszton, Lakó Imre, Mcskó 
Zoltán, Paupera Ferenc, StrausA 
István és Szakács Andor. Nem titok 
azonban az som, hogy a kormány
pártban igen erős frakció van, a 
mely rokonszenvezik egy ilyen libe
rális alakulattal, sőt magával a 
blokkal is, amely az októbristák 
nélkül lép fel. Sőt a blokkal rokon- 
szenvezőkhöz lehet számítani a ke
resztény ellenzék egyik-másik tag
ját is.

Ugyanekkor pedig, amikor a libe
rális szervezkedés folyik, a kor
mánypárt oldalán állandóan arról 
beszélnek, hogy gróf Bethlen Ist
ván három-négy miniszterét akarja 
kicserélni. Ezek a minisztercserélí 
pedig — mondják a kormánypárt 
liberális szárnyán — sohasem káro
sai: a liberálizmus ügyére. Beth
len már nem egy ilyet hajtott végre 
és ha megint ebben az irányban cse
lekszik, akkor egy-két lépéssel me« 
gint közelebb jutunk céljához.

Ez a most levegőben lógó végle
ges- kormányválság azonban — 4 
beavatottak szerint — nem U 
utolsó, mert

még ennek az esztendőnek a 
tartama alatt igen mélyre

ható változást jósolnak,
de olyat, amelyben gróf Bethlen 
Istvánnak továbbra is vezetősze
repe marad. Mint jellemző dolgot 
emlegetik, hogy Rassay Károlynak’ 
egy igen érdekes fogadása van 
erre nézve Kállay Tibor pénzügy, 
miniszterrel. Máris úgy tippelnek*  
liogy az öt ven szivart, amely a foga
dás tárgya, Rassay Károly nyert 
meg.

Francia hang Magyarországnak 
a népszövetségbe való felvétele 

mellett
Párís, szeptember 10. Az Echö Na*  

tional Magyarországnak a népszö
vetségbe való fölvételéről szóló óik*  
kében megjegyzi, hogy gróf Bethlen 
István miniszterelnök, mikor, a go- 
novai értekezleten fölvetette a nem*  
zeti kisebbségek kérdését, újabb' 
erősséget adott Magyarország ama 
kérelmének, amelyet a népszövet*  
szövetségbe való fölvétel iránt an
nakidején benyújtott- Minthogy a 
népszövetségnek szándékában van 
Magyarország elszakított területei*  
er bizottságot kiküldeni azzal a föh 
adattal, hogy .tauulniáiyí^zák M
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Ottani nemxeti kisebbségek helyze
tét, nehéznek látszik Magyaro.r- 
Bzág kérését most visszautasítani, 
amikor annak az országnak módjá
ban van a népszövetség előtt a többi 
nemzettel egyenlő jogon szavát hal
latni.

Az Eehő Na t lónál megállapítja, 
hogy Magyarország egy év óta 
Igen jeletnékeny erőlködéseket tesz 
bly irányban, hogy a szerződést a 
szerződést a béke szellemében vég
rehajtsa és a legutóbbi Habsburg- 
kisérletnél oly mértékben tett bi
zonyságot lojalitásáról, hogy még 
Csehországnál is bizalmat tudott 
kelteni. A lap arra a következtetésre 
jut, hogy ha Magyarország szom
szédai mellett belet foglal a nép
szövetségben, sokkal könnyebben 
teljesítheti, — ha akarja — azt a 
föladatot, amelyet a három év óta 
magára vállalt. (MTI.)

SPORT
A Pannónia bejutott a döntőbe

Bnjok ti pénztárjegyek körül 

Enyhülés a pénzpiacon
A példátlanul nehéz augusztusi ul

timé után határozott megkönnyeb
bülés mutatkozik a magyar pénz
piacon. Csak a túlzott aggodalom
nak tudható be, hogy a jegy intézet
nél

a múlt hét végén kereken egy- 
milliárd benyújtás történt.

Hamar kiderült azonban, hogy az 
•rdekelt vállalatoknak és intózetek- 
íck nincs szükségük ilyen pénztö- 
negre, nem is vették tehát tényleg 
igénybe, hanem girószámlán hagy
lak a jegyintézetnél. A feszültség 
‘sökkenése, sajnos, nem hozta meg 
t pénzdrágaság enyhülését, sőt a 
cm hord feltételek enyhítésével sem 
hajlandók a pénzintézetek a piac 
megkönnyebbülését elismerni. Vi
szont a pénzdrágulás irányúban sem 
lörtént eltolódás; a jegy intézet főta
nácsának legutóbbi ülésén ugyan 
izóba került, a. hivatalos, kamatláb 
lelemclése, azonban Popovics Sándor 
Unok azzal hárította el a kamatláb- 
lelemelésl, hogy az összes pénzinté
zetek és egyéb hitelszervek növelni 
lógják az amúgy ír elviselhetetlenül 
magas kamatlábat, ha a jegyintézet 
uz emeléshez nyúlna.

Még mindig a legnagyobb pénz
igényeket. a gabonaforgalom lebo
nyolításának tényezői támasztják. 
Különösen n malmok vesznek 
Igénybe óriási tételeket, a bankok
nál és takarékpénztáraknál, hogy a 
gabona üzletet finanszírozhassák. Az 
Innen eredő horribilis igények ki
elégítése természetszerűen a jegy
intézetnél koncentrálódik. Hogy mi
lyen hiteleket kénytelenek emiatt 
nz intézetek igénybevenni, arra jel
lemző az a. megállapítás, hogy egyik 
fővárosi nagybank már közel két
milliárdos hitelt élvez a jegyintó- 
rettöl.

Ugyan a jegyintézet vezetősége 
már hivatalosan is beismerte, 
nyomdr.politikájának búkását és 
belátta, hogy Magyarország nem 
bírja el a bankjegyek Svájcban való 
készítését, miért is a drága svájci 
pénzjegyek helyett a belföldön ké
szült pénztárjegyek kibocsátásával 
igyekezett, a nehézségeket áthidalni. 
Amlly örömmel fogadta a közvéle
mény, hogy hivatalos részről végre 
szakítottak az eddigi módszerrel, 
ugyanolyan mértékben mély Csaló
dást keltettek a pénztárjegyek kihe
lyezésére folytatott kísérletek. Ez 
annak tulajdonítható, hogy jegyin
tézet rendszertelenül dolgozott és 
mikor a pénztárjegyek forgalomba 
kerültek egyszerre a jelentkező ban
koknak csupa pénztárjeggyel fize
tett. A pénzintézetek még aznap to
vábbadták a pénztárjegyeket az 
iparvállalatoknak éa kereskedők
nek, akik azonban legtöbb esetben

Barcelona, szeptember 10. Szombaton 
délután folytak le Barcelona elökikötő- 
jében az előmérkőzések, amelyeken a 
hatóságok fejein kívül óriási nézőkö
zönség jelent meg. A nap eseménye a 
nyolcas evezős versenyek voltak. Az 
első ©lóversenyben Spanyolország ki
esett, Olaszország és Hollandia bonma
radt a végmérkőzésben. A második 
előversonyben a Magyarországot képvi
selő Pannónia Evezős Klub nyolcasa 
másodiknak érkezett be Franciaország 
mögött, mindössze kétötöd másodperc 
időkülönbséggel. A versenyt 2000 méter 
távolságra egyenos vonalban tartották 
meg és a magyarok 6 perc 48 kétötöd 
másodperc alatt tették meg az utat. Ez 
az eredmény Svájcot és Bolgiumot kire
kesztette.

Prága, szeptember 10. A bécsi Espid 
és a Spárta atlétikai klub mai labdaru
gómérkőzésén a cseh bajnokcsapat 2 :1 
(1: 0) arányban győzött

Budapest, 1922. sezptember itt, 
-----------------------------------------------

Színházi séta
Ezt a színházi hetet és valószínűleg a| 

egész szozónt Molnár Ferenc uj darabja 
dominálja. Földi és égi szerelem az uj 
Molnár-darab címe és most már biztos, 
hogy a Magyar Színházban fog színre- 
kerülni. A közönség körében, de színházi 
körökben is nugy meglepetést keltet^ 
hogy a Vígszínház olyan könnyen kien
gedte szerződéséből Molnárt, akit pedig 
idei főszezonjára tartogatott slágernek. 
Mindenkit megnyugtathatunk, akit érdo 
kel, hogy a Vígszínház részéről ez a „ki*  
engedés" nem ment könnyen, főleg p&< 
dig nőm ment ingyen. Molnárnak fizet
ni kellett a Vígszínház udvariasságáért, 
még pedig a mai színházi Magyarország 
legjobb valutájával: egy uj darabbal. Ég 
mondhatjuk Molnár gavallérosan és pon- 
fosán fizetett. Nem ígért uj darabot < 
Vígszínháznak, mint azt néhány lajj 
megírta, hanem azonnal át is nyújtotta, 
A legújabb Molnár-darabról, molyét te
hát a Vígszínház fog szinrehozni ugyan
csak az idei főszezonban, máris kiszivár
gott annyi, hogy háromfelvonásos, mely 
a Vígszínház java erőit fogja foglalkoz
tatni és kiderült az is, hogy a darab re
mek. és hogy ez a legújabb darab nem 
is a legújabb. Időközben ugyanis Molnár 
még egy háromfelvonásos darabbal ké
szült el, úgy, hogy most három egésa 
estét betöltő színmüve és egy ogyfolvoná- 
sosa, moly a Belvárosi Színházban kerül 

(KAOE) "Í2.72" m7 8?Üagy (MAC) 12.60 színre, vár az előadásra. Hogy a harma- 
m. rn m, slktutá,: 1. Kalnrath (MTK) aik kés. darab hol korül ar.lnro. még 
53 mp. 2. Berües (MAC) 53.6 mp. 3000 e'-ak bizonyos, hogy' arra ni.
m. slkfiMs: 1. Némothy (FTC) 9 p. 8.7 nemcsak valamennyi budapesti színház 
mp. 2. Kultsár (MAFC) 9 p. 9.8 mp. 3. ’ ------- --------------- -------’
Koszta (MTK) 3 angol mfd-es rekordkí
sérlet: 1. Némothy (FTC) 15 p. 12.8 mp. 
orcsz. rekord. 4-szer m.-es stafétafutás: 
1. KAOE (Gerő I., Vida, Gerő II., Hel-

részok- 
„33“ ] 
0:0.

RTK 2:0, BEAC—Postások 3:0, 
FC—BTK 2:1, BAK-Testvériség

Jltlesika
KAOE nemzetközi atlétikai verse
li KAOE különben kitünően ren-

A 
nye. ________ ________
(iczett versenyének a két német atléta, 
Wnllenreuther és Frltz részvétele mel
lett adta meg a nemzetközi jeligét. | 
100 yardos rekordkísérlet: 1. Gorő 
(KAOE) 10 mp. országos rekord beállít
va. 2. Vida (KAOE). 100 m. síkfutás:
I. Gerő (KAOE) 11 mp. 2. Vida (KAOE).
II. 2 mp. 8. Fritz (Lcipzig). S00 méteres 
síkfutás: 1. Wallenreuther (Frankfurt) 
1 p. 58.1 mp. 2. Fonyó (MTK) 1 p. 59 mp. 
*’0O méteres gátfutás: 1. Somfay (MAC) 
26.1 mp. 2. Helfer (KAOE) 27 mp. 3. 
Braun (MTK). 220 yardos gátfutás re
kordkísérlet. 1. Somfay (MAC) 26.4 mp. 
országos rekord. 2. Helfer (KAOE). 1500 
méteres síkfutás: 1. Bozsik (MAC) 4 p. 
21 mp. Távolugrás: L Haluska (BEAC) 
7.01 m. 2. Somfay (MAO) 6.94 m. 3. Ko- 
vách (MAC) .50 m. 200 m. síkfutás: 1. 
Gerő (KAOE) 22.4 mp. 2. Vida 22.6 mp. 
3. Fritz (Leipzig). Hármasugrás: 1. 
Ujfalnczky (FTC) 13.11 m. 2. Helfor |

FootbaU
UTE—Vasasok (2:0) 3:0. Vasasok

mentségére szolgálhat az a körülmény, ■ 
hogy csatársoruk lelkét. Jellinekot nél
külözni voltak kénytelenek, ami semmit ■ 
nem von le az újpestiek érdeméből, akik 1 
biztosan fölényes játékban győzték le. 
különben is indiszponált ellenfelüket. A 
match sorsa már az első félidőben biz
tosított volt. Banbach és Szidon góljai 
után. A II. félidőben Szidon háromra 
szaporította az UTE góljait.

Törekvés—Zugló (2:1) 2:1. Zugló lövi 
az első gólt Sofcsik révén, közvetlenül 
a kezdés után. Pruha kiegyenlít a nem
sokára Hirzer a győzelmet jelentő gólt 
lövi. A II. félidőt Zugló uralja s hosz- 
szu időn át kapujához szegzi a vasuta
sokat, do Lantos mindent mont.

VAC-MAFC (1:0) 1:0. A VÁC hatá
rozottabban, s ami a fontos, eredménye
sebben játszott, mint n technikusok, 
akik még mindig lámpalázzal küzde
nek. Túlságosan puha, könnyű játéko
sok a vörös-feketék, áll ez különösen a 
csatársorukra. Létért menő küzdelmek
ben kell megégnie a különben tehetsé
ges együttesnek, a sajátos L osztályú 
„oup-stilust“ kell eltanulniok, ha sike
resen akarnak szerepelni az I. osztály
ban. Egyedül Gruber és Gaug nyújtott 
kielégítő játékot. A győzelmet jelentő 
gól Engol érdeme.

fi. oszt, bajnokság. Nagy meglepetés 
a szeszélyes NSC veresége a sokkal 
gyöngébben játszó MTK-tóL Az egyete
miek folytatták impozáns győzolmi so
rozatukat: ezúttal a Postások hálóját 
terhelték meg 8 goallaL A Testvériség
nek sikerült egy pontot kicsikarni a 
BAK-tól, amelyre nézve az ideiglenes 
vezető pozíciójának elvesztését jelenti. 
MTK—NSC 2:0, UTSE—TTC 1:0, Éksze-

lianom a világ valamennyi színháza pá
lyázik.

Van ennek a hétnek még egy nagy eső. 
méuyo, az, hogy Közmunkatanács életé-

tor) 43.5 mp. Orsi. rekord. MAC túladta. nck utolsó pillanatóban is megkisíroltft 
Svéd staféta: I. MAC 2 p. 5.8 mp. 2. u-----
MAC b) 2 p. 7.1 mp. 3. KAOE 2 p. 9 
mp.

Alagi versenyek
— Vasárnap, szeptember 10. —

I. 1. Rózsás (HitscK), 2. Szem-füles,
8. Permission. Futott móg: Kud- 
lich. Tót.: 50:190, 70, 70.

II. I. Miliőit (ffr. Pejacsevich), 2.
Integritás, 3. Kék rózsa. Futottak 
még: Bizony, ArgQs, Adöma II., 
Vulpia, Szanaszét, Baja, Kricuu, 
Förgeteg, Negrescö, Víziló. Tót.: 

.50:380, 145, 135, 175.
III. 1. Baroda (Adams), 2. Dóridé,

3. Caesonia. Futottak még: Petrar-
ka, Szelvény, Halovány. Tót.: 50:175, 
100, 95.

IV. 1. Handful (Mravik), 2. Gond
talan, 3. Bprgó. Futottak még: 
Baohus, Mayfair. Tpt: 50:165, 55, 55.

V. 1. Bajna (gr. Pejacsevich), 2. 
Fox-Trott II., 3. Ümid. Futottak 
még: Somló, Nur füxí Dich, Akar,- 
nok. Tót.: 50:150, 120, 170.

VI. 1. Gibson Girl II. (Reeves H.),
2. Kótyagos, 3. Mátyásföld. Futottak 
még: Elvtársnő, Balsoijs, Gondos II., 
Fül mi ne, Nimfa, Katyi, Wilhelms- 
hof. Tót.: 50:445, 95, 65, 75.

visszaküldötték a pénzjegyeket és 
hivatkoztak arra, hogy munkásai- 

i kát és alkalmazottaikat nem tudják 
ötszázezer és egymilliós címletekkel 
fizetni. Nem egy pénzintézet pénz*  
tárterme hangos volt a hónap Utol
só napjaiban a méltatlankodástól. 
Ebből hamar megtanulhatta a jegy
intézet, högy lehetetlen a pénztár
jegyeket egy napon forgalomba 
hozni, hanem fokozatosan kell azo
kat kibocsátani, miután csupán a 
bankok tudják felhasználni az ilyen 
nagy címleteket egymásközti elszá
molásaikban.
szywwwwvwvwwwwww

Uránia — Robinson Crnsoo — a 
teljes film egy előadásban 5, */<7,  
•A » ás 1«.1« ónkor.

• A negyvenéves lányt, Ö breton 
balladát, egész csomó mnlatágos 
egyfelv.Q'násóst és az uj szezonnyitó 
műsor magánszámláit játsszák a 
jóvő héten 8H órakor az ’Andxássy- 
nti Színházban.

Uránia — Robinson Crnsoe —- a 
teljes film egy előadásban 5, s/<7, 

’/i9 és 10.10 órakor.
Mozgókép-Otthon. Egész Budapest a 

szenzációs „Malot asszony szalonjáéról ■ 
(amerikai erkölcsregény 7 felv.) és a 
„Revolveres esküvő" (vidám amerikai, 
kalandtörténet 5 felv.) beszél. Zsúfolt 
házak! Jegyelővétel ajánlatos! Előadá
sok kezdete 5, 7 és 9 órakor, 
adások nrn 6, fél 8 és fél 10 órakor.

A Három a tánc 75-ödször. Szomahatfi 
—faragó—Komjáthy nagysikerű dai’jfl- 
téka, a Három a tánc, hétfőn l:-én, 75- 
ször kerül szinro a Király-Színházban 
Honthy Hannával, Nádorral, Latabdr- 
ral, D'Arrigóval, Síró Annával, Vászáry > 
Piroskával és Raskóval a főszerepben. A j 
kitűnő daljátékot azontúl is minden este | 
játsszák.

A mosolygó asszony és a víg halál | 
bemutatója a jövő hét szombatján lesz 
a Belvárosi Színházban. Az előbbi Ta 
souiranfc Mme Beudet elmen a tavalyi 
párisi szezón irodalmi csúcspontja volt. 
A vig halál a híres Evreimovnak- a 
vakmerőén újszerű orosz Írónak pom
pás kis egyfelvonásosa. Mindkét dara
bot Bárdos Artúr igazgató rendezi.

hogy’ elgáncsolja a Fővárosi Szinhái 
létrejöttét. Hogy a Közmunkatanácsnak 
ez a határozata mekkora visszatetszést 
keltett mindenütt az országban, ahol 
kulturérzékü emberek élnek, elég preg
náns kifejezésre talált az egész magyar 
sajtóban. Mi még az ügynek egy ismeret
len részletével szolgálhatunk, mely min
dennél élosebbon világit rá arra a szel
lemre, mely ebből a végelgyengülésben 
szenvedő szervezetből árad. Az egyik fÓ 
vádpont ugyanis, mely a Közmunkata
nács emlékezetes ülésén a Fővárosi Szín
ház ellen elhangzott az volt, hogy a szín
ház vezotőségo engedély nélkül kezdte 
meg az építkezést. Ez a vád azonban tel- 
jeson alaptalan. A Fővárosi Szinhái 
ugyanis tényleg hozzáfogott bizonyos 
belső építkezésekhez, amilyenek például 
az uj fütőtostek és vizvezetőosövok be
építése, ezt azonban a Közmunkatanács 
nemcsak, hogy megengedte, hanem egye
nesen megparancsolta a régi tulajdonos
nak. A régi tulajdonos nem teljesítette a 
kapott parancsot, mégis játszhatott, az uj 
tulajdonost pedig azért akarja játékjo
gától megfosztani a Közmunkatanács, 
mert engedelmesen eleget tesz a kapott 
és ebben a tűzveszély esség szempontjá
ból fontos parancsnak. Hát kell ehhel 
még kommentár?

•
Az Operát kivéve, most már vala

mennyi fővárosi színház játszik, sőt 
három héton belül valószínűleg a Be- 
nalssance-Szinház is megnyitja kapuik 
A hat méterrel mélyített színpad mun
kálatai már a befejezéshez közelednek. 
A hatalmas fenékfal már közel áll « 
Hajós-utcai oldalon, most már csak ai 
uj öltözők és hivatali szobák átépítése 
ős tatarozása' van hátra. Az építkezői 
kozol tízmillió koronájába került a 
Renaissance-Szinháznak. Az építkezői 
természetesen nem gátolja a színházai 
abban, hogy nagy szezonjára készüljön. 
Néhány nap előtt Csortos Gyula vezető 
sével már megkezdték a Mandarin pró
báit Ezt a darabot még a háború előtt 
a Magyar Színház mutatta be óriási si
kerrel. A címszerepet akkor is Csőrtől 
játszotta és ő játssza most is. Mondanunk 
se kell, hogy a rcprizt nagy érdeklődte' 
sel várják színházi körökben és a lte 
zöniégnél egyaránt. Le la!1.

• A Cserebere hétszer kerül szlnro i 
Vígszínházban ezen a héten. Az uj zo 
nés vígjáték páratlan sikere telte wu£ 
ségessó ezt a kivótoles kitűzést. L^ 
ről-estóre Bök száz ember kénytelen eh 
menni a pénztártól, már nem kap az
napra jogyet. Az előadások félnyolcko 
kezdődnek. Szombaton tartják meg ■ 
szezon első éjjeli előadását, amely a• 
kálóimnál a Kék frakk kerül s»inr< 
Vasárnap délután a Tolvajt adják.

POLOSKÁIT a® MATTEINE
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PESTI SÉTÁK De taltí.i má-:ob számára is akad- dö sebeit hordozza körül, mint va

llat tanulság az én szerény kis meg- lanti háboríts trófeát, otthon gyak- 
figyelésemben: ran csak a kaviárt nélkülözi a

Ha valaki folyton azt dalolja ma- pezsgő és májpástétommal töltött 
gáról, hogy ö igy, meg úgy nyoma- tojás mellől és a nagy Franciaor- 
rusággal^ küzd odahaza, az még le- szag, amely tclekiirtöli háborús 

...- veszteségeivel a világot és tönkreju- 
'■ fástól retteg nyilvánosan a jóváté- 

ál. tel elmaradása esetén: tessék csak 
a párisi képes fanokat 

. de többet igazán felesleges.
Énekelni azért csak énekeljük: 

........................................... —Kacagj, kacagj, szegény Ba- 
a fórumon nélkülözéseinek gennye-\jazzo!

tet szerény, de puha polgári ottho
nában igen boldog ember.
J nagy politikus, akit odaha^......

Utólag nem hagy nyugodni a ha:a meg) -c:ni 
gondja, gyakran igen ügyes kis cl-'és., 
puskákkal osztja meg ezeket b gon-1 
dókat, a rosszul fizetett ember, aki\

Bajazzo
Ki ne emlékeznék a jó Waldemar 

psylandcrref Kedvelt mozihősünk \ 
volt, a hullámos haj. a lendületes 
fesziunk, a ■ boriló szerelem lég- 
nagyszerűbb i.idorszinésze, hogy 
csak úgy dőlt felé hölgyeink érzel
me, mint mágnes felé a megbódult 
Vaspor.

Egyszer itt is járt nálunk Pesten, 
lábán galambszinü betétes cipővel, 
kezén galambszinü kcztyüvel, zsa
kettben, galambszinü mellényben, 
fején cilinderrel mérte végig az ak
kor még boldogan galambszin pesti 
aszfaltot és a pesti nők... haj, gon
dolni sem jó rá, hogy mennyire ra
jongtak az isteni Psylanderért.

És milyen boldogság volt, milyen 
tsoda, mikor kiderült, hogy a meny
gyei vászonember, az isteni göndör, 
az vlólérhetetlen szcrclmi-lihegö, a 
legelegánsabb lovas, a legnagyobb 
siivü lovag, a történelem leggyor
sabb mellrcszivója még komponis
tának is zseniális. Sőt: zseniál, mint 
ahogy enyhe lipótvárosi budodrok 
fűlajdonosai sóhajtották.

Zenét komponált Woldemar. és a 
szöveget is maga irta hozzá. Szív
ből jött a zene és szívből jött a 
vers, mert a maga szomorú tragé
diáját énekelte meg benne, a kívül 
vidám, belül véres komédiás-sorsot, 
amelynek keserű gúnnyal felcsapó 
Refrénje igy szólt:

— Kacagj, kacagj, szegény Ba
ja zzo!

De talán nem is Psylander találta 
ezt ki... Olasz dalmű is van erről, 
ahol is a tragédiás bohóc szintén 
azt énekli:

— Kidé Pagliacclo...
És azóta nem egy változatban 

hangzott a dal: „Nevess, Bajazzo...“ 
mert nem volt még költő, aki más-: 
ként tudta volna elképzelni a bo-\ 
hóc életét, mint hogy mialatt Zittfícs 
képén széles mosolyra torzul a vér
vörös festékkel kerített száj, oda
haza beteg felesége vergődve sorvad 
a zörgő szalmaágyon és kislánya 
mezítláb botorkál dermesztő hóban 
orvosságért. Kalapáló szivecskéjé- 
nek utolsó, fájdalmas fortisszimó- 
jával.

Mi, költők engedelmes tanítvá
nyai, akik az idegen életeket az ö 
vetítő lencséjüknél látjuk, régen el
könyveltük, hogy a bohócok a világ 
legszomorübb emberei, akiknek bo
londos képére önnön vérük frecs- 
vsenti a fura pomzonokat és fehér 
képüket a liszten kívül a tüdejük
ben sípoló tüdővész segít fehérre 
festeni.

Ma azonban rájöttem, hogy az 
egész „nevess, bajazzo“ egy nagy 
humbug.

Ligeti kiskorcsmábán találkoztam 
a pagllaccioval, fővárosunk egyik 
Ismert és igen kitűnő bohócával. 
Kis társaságban ült a fehérabroszos 
tisztáinál és kedves volt és mulat
ságos és jókedvű és vidám, mint 
előadás közben, fehér bort ívott, ott 
volt a felesége is, egészségesen és 
boldogan, a kislánya is, cipőben és 
t ufák arccal, utóbbiak vacsoráztak. 
Jókedv (lek voltak mind, mert a bo- 
1-óeot biztosan megfizetik a mókái
ért és mert sikerei vannak, mert le
dörzsölve arcáról a festéket, ő is 
2'.!:''n ember, mint más és tréfáinak 
r-'ét odahaza nem sötétítik el fel
lé! lenül a legmegrázóbb nyomorítsá
tok felhői.

.í bohóc, is lehet boldog és jókedvű 
■■■•:bcr, sőt többnyire az is és szd- 

i. omra ebből az a tanulság, hogy 
< :entul, ha cirkuszban, vagy varie
tében olownt látok, elzárom szivem 
vér-csapjait és minden szomorú 
nlaphangülat nélkül átengedem mar 
gam a csiklandozó tréfa-özindlds- 
vak, a véres kön nyékét fenntartva, 
akkorra, ,
tói wmam nfiü

csiklandozó tréfa-osindlds- fát B„Q_, tett ol betöréses löpáspkat
iru könnyeket fenntartva A.^.tó^°LÍ_^Xk£n • £ I A rondörl Winoií. megállási-

tömegszállások rejtelmeiből
Diplomás emberek és gonosztevők a szalma’ 
zsákon — Megszüntetik a tömegszállásokat

A főváros külső perifériái tele j betegségek terjesztői és erkölcsi 
vannak tömegszállásokkal, ahol már I szempontból is fölötte károsak, ép- 
nemcsak munkáscsaládok, hanem 1 pen azért a hatóságok most minden 
közhivatalnokok és más diplomás I igyekezettel azon vannak, hogy a 

' tömegszállásokat megszüntessék.
Megszüntetik a tömegszállásokat
Budaposten mintegy ötven tömeg

szállás van, ahol éjszakánként több 
ezer ember nyer elhelyezést. A la
káshiányra való tekintettel a rend
őrség mindeddig tűrte ezeket a he
lyeket, azonban mindinkább arra u 
meggyőződésre jutottak, hogy so
káig már nem maradhatnak meg.

Az illetékes hatóságok tárgyaláso
kat kezdetek a honvédelmi miniszté
riummal, hogy azokat a kaszárnyá
kat, amelyekre nincsen szükség, en
gedjék át. tömegszállások céljára. A 
kaszárnyákat erre a célra átalakíta
nák és a lakókat állandó hatósági el
lenőrzés alatt tartanák. Az erre vo
natkozó tárgyalások még folyamat
ban vannak és valószínű, hogy sike
rülni fog megállapodásra jutni.

Uzsora a fekvőhellyel
A tömegszállások főbérlői egy-egy 

fekvőhelyért jelentékeny árakat szá- 
■ miinnak, hogy ezzel is lépést tartsa
nak a lakásviszonyok nekik kedvező 
konjunktúrájával. ,Egy szalmazsák 
a*  tömegszállásokon sokszor többe 
kerül, mint egy rendes hónapos 
szoba.

A szállás éjszakánként 100—150 ko
ronába kerül, vidékieknek azonban 

' 200—300 koronát is felszámítanak 
I egy éjszakára. Ezzel szemben kénye- 
* lemről szó sincs és r. lakók részére 
rendszerint két mosdótál és ugyan
annyi törülköző áll rendelkezésre. 
Azon szokott 15—20 ember reggelen
ként megosztozni.

Természetes, hogy mindezek a kö
rülmények a hatóságokat gyors be
avatkozásra serkentették, amelynek 
valószínűleg hamarosan meg is lesz 
a kedvező eredménye.

I

emberek húzzák meg magukat éj
szakánként a lakáshiány következ
tében. A jelenlegi lehetetlen lakásvi
szonyoknak az áldozatai ezek, akik 
többedmagukkal fekszenek, földön 
szorosan egymás mellett nős, fér
fiak vegyesen.

A legtöbb ilyen tömegszállás a Ke
leti pályaudvar környékén, a Nefe- 
lejts-utcában és az Angyalföldön 
van. Egy szobában 15—20 ember al
szik éjszakánként, teljesen idegenek, 
akik soha sem ismerték egymást. A 1 
tömegszállásokat talán soha sem 
szellőztetik, mert elviselhetetlen bűz 
hatja át a szobákat.

A tömegszállások lakói
A tömegszállásokat többnyire futó 

vendégek veszik igénybe, akik ha
marosan nem tudnak hajlék alá 
jutni. Állandó vendégek is vannak, 
ezek többnyire menekültek, akik 
vaggonokban laktak. A tömegszállá
sokon • vidékiek is megfordulnak, 

I akik Budapestre érkeztek és itt a 
szállodákban sem tudtak szobához i 

: jutni. A tömegszállásokon, ahol egy 
j szobában tizenöten is alszanak, biz
tosan jut hely a tizenhatodiknak is.

Nagyon sok főiskolai hallgató la
kik most a perifériák szállóiban, 
akik az uj iskolai év kezdetén még 
nem tudtak lakást kapni. Különösen 
a szegényebb sorsú diákok veszik , 
igénybe, egy-egy éjszakáru a tömeg- | 
szállások szalmazsákjait és nappal 
kávéházban tanulnak.

A kétes egzisztenciáju egyének 
természetesen a legkitartóbb al
bérlői a tömegszállásoknak. A fő
bérlő nem igen jelenti be az úgyra- 
.iárókat, akik igy könnyen el tudják 
kerülni a hatóságok figyelmét. A 
tömegszállásoknak meg van a ma
guk házirendjük. A lakótársak nem 
törődnek egymással, zárkózott ter
mészetűek. Egy-egy albérlő pár na
pos ott tartózkodás után hirtelen el
tűnik, egy hónap múlva pedig várat
lanul visszatér. Senki se kérdezi 
tőle, hogy hol volt, mit csinált. Leg
feljebb a rendőrség érdeklődik a 
távolléte alatt történtekre, aminek 
aztán iendszerint letartóztatás a

- vége. „
Razzia a tömegszállásokban

A rendőrség emberei éppen a tö- 
. megszállások kétes egzisztenciáju 
. lakóira való tekintettel gyakran 
. tartanak razziákat. Ezek a raz- 
» ziák többnyire eredménnyel vég- 
c ződnek és sok körözött bűnöző korül 
. rendőrkézbe.

A legutóbbi bűnesetek tettesei kö
zül nem egyet találtak meg a tömeg
szállásokban, ahol napokon, sőt he
teken keresztül sikerült nekik a 
rendőrség elől elrejtőzniük. Sok fog
lalkozás nélküli és a főváros terüle

I

A soknevü urileány 
betöréses lopásai

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A rendőrségre gyanús följelentés 
érkezett egy Pál Anna nevű leány 
ellen, aki előkelő házakhoz mint 
társalkodónő, szobalány és gazd- 
asszony szegődik el és szolgálati he
lyén betöréses 
el. A' rendkívül 
telligens leány 
Tettette magát
bizalmával hamargahn visszaélt 

Pár heti ott tartózkodás után ki
várta a legalkalmasabb időt, ami
kor a házbeliek nem tartózkodtak 
otthön és ilyenkor fölfeszi tette a 

j szekrényeket, az értékesebb fehérne- 
téSÍTÍtított*  egyén húzódik meg a műket, értéktárgyakat magával vit- 
tömegasállásokban, amelyeknek léte te. Pál Anna vidéken ia megfordult 
veszélyezteti a főváros közblztonsá- mindenütt hasonló módón köré
fát. .....................*

lopásokat köpetett 
jó megjelenésű, ln- 
hamarosan mogsze- 
gazdáival, akiknek

ses lopást követett és Pál Anna né*  
ven kívül még számos álnév alatti 
szegődik el, rendszerint cseléd
könyv nélkül. A tolvaj háziszarkáÜ 
a detektívek tegnap elfogták a Ne- 
felejts-utoában lévő lakásán, ame
lyet állandó lakhelyül bérelt magá
nak.

A Ncfelejís-uteai lakásában a de
tektívek nagymennyiségű ruhane
műt találtak felhalmozva, amelyek 
természetesen mind lopásból szár
maznak. A leány a főbérlőnek azt 
mondta, hogy vidékér*  szokott ruha- 
nemüeket vásárolni és amikor el
szegődött valahova, u lakásán azt 
mondta, hogy vásárolni megy vi
dékre.

így aztán nem volt feltűnő a gya
kori 'távozása és az sem, hogy idő
közben nagy csomagokkal tér visz- 
sza. Pál Anna négy polgári iskoláit 
végzett és vidéken egy takarékpénz*  
tárnál volt alkalmazva, mint kezdő 
hivatalnoknő.

Ott is azonban lopásokat és sik
kasztásokat követett el, amiért Bu
dapestre kellett szöknie. Itt aztán 
tovább folytatta a lopásokat, amíg, 
most végre a rendőrség ártalmat*  
lanná nem tette.

HÍREK
— Akinek a román megszállás kciw. 

Izgatás vétsége miatt került a vádlot
tak padjára Frankéi Bernát nyíregyhá
zai guzdúlkodó, mert a burgouyarokvl- 
válás alkalmával 1920 julius 26-án Nyír
egyházán az utcán több gazda előtt azt 
mondotta: A románok sokkal tisztessé*  
gesobhen bántak velünk. A magyarok; 
rosszabbak a rablóknál. Ne vessünk, 
majd akkor rckvirálj.inak! A nyirozy*  
házai törvényszék ezért Frankolt há
romhónapi fogházra ítélte. A debre
ceni tábla helybenhagyta az Ítéletet, 
mert „az enyhén kiszabott büntetés mér
séklésére törvényes alapot nem talált.*  
A Kúria most a sem miségi panaszokat 
elutasította.

— Erős kritika a kormányzó elleni 
Töhbizbon kritizálta Fischer Géza moz
donyvezető a kormányzó magatartását, 
így két évvel ezelőtt „gazembernek’' 1< 
nevezte, „aki önhatalmúlag helyeiké 
dott ol a kormányzói székbe óa úgy fog 
onnan távozni, mint Kun Béla." De a' 
nemzett hadsorog sem volt Fisohernejd 
olég fegyelmezett, mert arról pedig azt 
állította, hogy több gyilkosságot köve*  
tott cl, mint a koiumün alatt a vörös 
hadsereg. A budapesti törvényszék kor
ín ányzósértÓBért egyévi fogházra és 2000 
korona pénzbírságra Ítélte el. A tábla 
csuk annyiban könnyített rajta, hogy 
négy hónapot és hat napot számított be 
neki a büntetésbe, 
fogságban töltött, 
panaszait részben 
utasította.

— ötvenezerfoutos per egy megszűnt 
tőzsdei cég ellen. A háboru kitörése 
után egy társas devizáéig ötvenezer 
fontot kontreminAlt egyik legolső fővá
rosi banknál. Idők folyamán a cégtár
sak széjjelmontek és egyikük som vál
lalta az ötvenczcrfontos tartozást. Á 
font omclkedéBóro való tekintettel a 
bank végül is háromezer koronával le
fedezte az ötvenezer fontot, adósait pe
dig beperelte a differenciára. ügylét
szik azonban, hogy a bank maga sam 
nagyon hiszi nzt, hogy követelését be
hajthatja, mórt a sok millió differonolit 
már régebben leírta.

— Szabad-e venn! az arany- &| 
ezüstpénzt Az uj valuta- és deviaa*  
rendelet az arany- ós ezüstiparba® 
is bizonytalanságot váltóit ki, meflf 

i nem tudták határozottan. vonatkJb 
zlk-e a rendelet az ezüstforgalomJM, 
Az arany vétele és eladása tilos w 
ilyen pénzek vétele és eladása ttfo*  
valevöen csak a DeviwxkÖzpont tag 
frtaK As nsttAtoéw

melyet a vizsgálati 
A Kúria semmiség! 
el, részben vissza-



HÉTFŐI NnPLO Budapest 1921 szeptember 11.Jl—
Vételére és eladására azönhan a de- 
vtearendelet nem vonatkozik és az 
Osztrák-Magyar Banktól nyert fel
világosítás szeri nt. is a fór fialom az 
tzüstben tel jenen szabad. Az ezüst
pénz üzleti forgalma ennélfogva a 
régi keretekben bonyolítható le.

Uránia — Robinson Crusoe — a 
teljes film egy. előadásban 5, */<7,  
’,í9 és 10.10 órakor.

— Az első bérlotárlejtés buzavalutá- 
val. A múlt héten volt. Szegeden <u oltó 
földárverés, amelynél a bérösszegeket 
búza valutában állapították inog. A vá
ros Jajgatón levő hatvannégy hold föld
jét adta bérbo és 25 kiló búza volt, a ki
kiált á*i  ár holdanként-. A fölajánlott 
Ibérö'szog nemsokára felrúgott négy és 
féhuázsa búzára. A íöldmivesok és a 
liérlotro licitálók között izgalmas jele
nőtök játszódtak le. ösnsnel árvei ás alá 
kerülitek az újszeged! Marostón lévő 
városi búrföldek is.

A Kamarában uj műsor. Bemutatásra 
kerül a „Gyémánt hiénák* 4 befejező 
része, valamint Clara Kiinball Young, n 
nemrég meghalt tüneményes szépségű 
művésznő litol.tó nagy szerepében, a 
i,Hírhedt nő" című attrakcióban. tílő-

— Girardi-kal apókat gyártanak Máriá
son. A hajdúsági Námás városában vál
ságba jutott, visszafejlődőbon van a szá
zados, híres szalmafonó-, szalmakalap-; 
jfyártói)>ar. Magyarország feldarabo
lása, Csonka-Ma gj áru r-szág olszigotelt- 
tógo miatt szinte 1 eh etet leuji é vált ennek 
n már világkortwflíodelmi jelentőségű ma
gyar iparágnak fenntartás®. további fej
lesztése. A nánási szaluiakalapgyár har- 
mineóvi küzdés, virágzás után feloszlott, 
végleg beszüntette a további működését. 
Két debreceni kalaposai ostor, mágolosai 
Nagy Mihály és Széli Gergely megvásá
rolta a gyár teljes berendezését és most 
Debrecenben, a Domb-utca 20. szám alatt 
berendezték Csonlsa-Magyaiwszágnak a 
maga nemében egyetlen kalapgyárát. A 
gyár, hol már ebben nz érben nemcsak 
Girardi- és egyéb divatos szalmakalapot 
fognak gyártani, az egész országban egye
düli lesz, azért, mert itt fenntartják, 
gyárilag fejleszteni fogják a Kossuth-, 
csikós-, bojt/a-, vadász-, gazdász- és«yéb 
jobb fajta divatos kalapok előállításával 
a kitűnő magyar posztókalapok. gyártá
sát is.

• A Városi Sziuház, hiyatá«úhn» 
híven, goudonan előkészített előadá
sokban, kiváló szereplőkkel és ol- 
psó hclyárnkknl hozza közönségünk 
«ló a zeneirodalom remekeit. A jö
vő hét műsorán a ZsidónÓben 
D’Arin Zaeharie, a szentpétervári 
volt, császári Opera ingja énekli 
brogni bíboros szerepét, Mignon
ban, Rigolottóban és Traviatábnn, 
p. Gerő Erzsi folytatja vendég
játékai 1.

, Törvényszék
Ha a kecske örsi a káposztát. Izsák 

'János vonatkísérő egyik utas kosarat., 
tnely n kalnuzk öcsi hun volt elhely^ve, 
felnyitotta éa abból főbb ruhadarabot, 
5000 korona értékben lopott ki. Miután 
n lopás Körmend környékén történt, eb
ben az ügyben n szombat helyi törvény
szék volt illetékes. A hűtlen kalauzt 
harmadfélévi börtönre és öt óvi hivalal- 
veaztesro ítélték. A győri tábla felemelte 
büntetését két óvi fogy házra, mert a lo
pást szolgálat. közben követte el. A kú
ria most helybenhagyta a másodfokú 
Ítéletet.

Ve játssz a fcoyperrel. Hány ember 
fizeti meg évrlő-évre életével nzok gon- 
‘•latlnnságát. akik, hu fegyver kerül n 
kezükbe, könyclmü módon fogják vala
kire csak úgy ,.hcco‘‘-ből. így csinálta 
i »t mull év április 24-én Rr.cntpálpnsr.tAn 
Kakas .Tózseí gnzdaságt cseléd, aki egy 
fegyvert tisztogatott és a szobába be
lépő Csontos Lászlóra fogta. A fegyver 
• •lsült és n golyó Csontos mellébe f(író
dott. A sobeaiiléac olyan volt, hogy 
Csontos belső vérzés következtében ölt a

VárosUt* 1

Talefonszám; 55—Si

Esténként fél 8 órakor 
csüKírtÖk és szombat dél
után 4 órakor meneti 
kapitány i. 6 oroszlán, 
2. két medve, két tferis. 
Ezenkívül az u| nep- 

temberl mOsor

éi Hemzttl Rnyal Orfeum üld
Minden este föl 8 órakor ■ nagyttaMiu ueptembert 
verISVSmUtor és Mnavar Crael vendégfeKéptévcl 
ARUMV F?ADAr Harmath - Zertovi'z operettje

Mpnimt •*  .WSAQÜZEM" könyvUulé te ajtntaa $pt. korforg^HMln, Rökk 8zildM-utGa l

helyszínen halt meg néhány óra múlva. 
Gondatlanságból okozott emberölés miatt 
került Kakas a vádlottak padjára. A 
győri törvényszék hat hónapi fogházra 
Ítélte ol. Az ottani tábla leszállította há
rom hónapra és a kúria most helyben
hagyta ezt az ítéletet.

Két csaló. Schwcitter Sándor állás- 
nélkül hivatalnok a fővárosba érkezett 
6a lakást kapott a Budnfoki-uton '/ill 
Ferencnónál. Egy Ideig fizette a lakbé
rét, do miután foglalkozást nem kapott, 
a inár nem szokatlan csalásokhoz for
dult. Lakásadónéjával cl tudta hitetni, 
hogy ő utd olcsó fát szerezni, mire 
Zillné 10.200 koronát adott út neki tűzi
fára. Ezzel a pénzzel most már hajóval 
Bécsbo utazott. Itt ismeretséget kötött 
egy Paprika Illésnó nevű hölggyel, aki
nek olcsó sört ígért. A hölgy rögtön 
adott is neki 2000 koronát, hogy a sört 
biztosítsa magánaka. Zillné azonban hi
ába várt a fára és Paprikánó a sörre. 
Schweitzer néhány hónapa múlva visz- 
szajött Budapestre. A rendőrség itt fel
ismerte és letartóztatta. A törvényszék 
másfél óvi börtönre ítélte. A tábla most 
fölemelte büntetését két évi börtönre. — 
Hasonló módon csapta bo Mondorfl Fe
renc tapétázó a budapesti német követ
ség! tanácsost, báró liraun von Stumpfot 
Mondorfl szállított legalább 24 méter
mázsa fát a rendelt és kifizetett 82 rné- 
termázsából. A bíróság mégis elítélte 
nyolc havi börtönre és 000 korona pénz
bírságra. A tábla leszállította bünteté
sét négy hónapi fogházra. A kúria som
miségi panaszait most el- és visszauta
sította.

Kai) romdnbarát. Makón politizált az 
utcán néhány hagymntormelő. A politi
zálok között volt Fajda József hagyma
exportőr is, aki, mikor a románok ki
vonulásáról esett tv.ó, azt mondotta, 
bogy „a románok Makót nem ürítik ki. 
mert Horthy katonái nem Jobbak a 
kommunistáknál, rabolnak és gyilkol
nak!" Hivatalból üldözendő i^almazás 
miatt került a szegedi törvényszék elé 
Vajda. A bíróság hat hóuapi fogházra 
és 2000 korona pénzbírságra ítélte. A 
tábla helybenhagyta az Ítéletet és indo
kolta pedig azzal, hogy „a nyilatkozat 
a nemzeti hadsereg hivatása gyakorlá
sára vonatkozott és alkalmas arra, hogy 
a hadsereget közmegvetésnok teheti ki".

A korona 
stabilizálása után
A nemzetgyűlés drágusági bizott

sága a téli ttizelőfa cllásást tár
gyalta a héten. Szokás szerint szak
értőket hallgatott meg s az egyik 
szakértő Purébl fővárosi tanácsnok 
volt. A fa ára nagyon drága többek 
közt azért, mert a Horthy-alapra be
szedendő egy százalék jutalék kive
tése olyan késedelmesen történik, 
líogy az áru fekbéres lesz és hogy a 
Devizaközpont csak egy esetben a 
főváros saját szükségletére beszer
zett fája árának kifizetésekor a ké
sedelmes kiutalással tízmillió ko
rona kárt okozott.

A Devizaközpont felállításakor 
pár óráig felemelkedett koronánk 
értéke 0.39-rv, hogy azután gyors 
iramban térjen vissza oda, ahol már 
volt. Ila a Devizaközpont nem tudja 
a koronát stabilizálni s csak hát
rányai mutatkoznak, nincs létjogo
sultsága. Lássák bo végre az ille
tékes tényezők, hogy a kereskede
lem megy tönkre a Devizaköz
pont miatt. Hisz a kereskedő még 
nehezebben jut devizához, mint a 
főváros és még ez is tízmillióval 
károsodik csak egy utalványo
zásnál.

A valuta megjavítása ma már 
nem lehet cél, csak az állandósítás, 
hogy aztán vhlamilyon formában 
áttérhessünk az arany fizetési esz
közre. Do egyszer végre már ki kell 
mondani, amit minden felolős té
nyező cr mindenki, aki figyelemmel 
kiséri a gazdasági eseményeket, 
tud, hogy a húsz koronás bankje
gyünk vásárló ereje soha sem lesz 
egyenértékű egy 
arannyal és a 
mányzatnak épp 
hogy a korona 
olyan pénznemre 
számjegyekben is 
fejezi ki.

húsz koronás 
pénzügyi kor- 

az a feladata, 
stabilizálás után 
térjen át mely 
az aranyér (éket.

KÖZGAZDASÁG

Közúti 
tárgyában

A Közúti nem adja át 
ingatlanát a fővárosnak

Dr. Bódy Tivadar, a főváros volt 
polgármestere, jelenleg a. Helyiér
dekű Vasutak vezérigazgatója, a 
Közúti Vasutak küszöbön álló meg
váltása tárgyában a következőket 
mondta:

— Kétségtelen, hogy a 
Vasutak megváltása 
még meglehetősen sok kérdésnek 
kell tisztázódnia a megváltás meg
történtéig. A Közútinak természete
sen csak pz lehet kiindulási pontja, 
hogy a régi feltételek alapján alig
ha lehet a tárgyalásokat lefolytatni, 
miután a gazdasági állapotok kö
vetkeztében a szerződésben körülírt 
feltételek már régen megszűntek.

— A főváros január 1-éu át fogja 
venni a vasúti vállalatot r az ahhoz 
tartozó minden fölszerelés átmegy 
a főváros birtokába. Viszont a rész
vényfel pénzek bői tartalékolt össze
gekből támadt invesztíciók termé
szetszerűleg a vállalat, illetve a 
részvényesek tulajdonát kell hogy 
képezzék továbbra is. Ennek a tu
lajdonnak főbb részei a tárcsái 
gyár, a Helyiérdekű Villamosvasút,. 
a Földalatti Villamosvasút fele és 
a Burvasut kétharmndrószc. Ezek 
az értékek mind a részvényesek ki
zárólagos tulajdonai és feltétlenül 
különválasztandók a Közúti üze
mi vagyonától. A Közúti ezeket a 
vagyontételeket természetesen nem 
hajlandó átadni a fővárosnak, ha
nem valamely formában tovább 
óhajtja kezelni. Minden okúnk és 
jogunk megvon hozzá, hogy a Kör
útinak eme külön vagyontéteíéhez 
ragaszkodjunk, r annak jövendőbeli 
rentabilitását kedvezően Ítélhessük 
meg. Úgy látszik, a pesti értékpia
con is figyelemmel vannak már 
czekrp a momentumokra, s szerin
tem orré yezethptő vissza leginkább 
a Közúti papírjaiban legutóbb be
következett árfolyamoltolódás.

— Természetesen ügyelőre nyílt 
kérdés, hogy a főváros miképen gon
dolja a vasutak üzembentortását a 
megváltás megtörténte után. Erre 
nézve egyelőre semmi támponttal 
sem rendelkezünk. Tény az, hogy 
maga a Közúti is ajánlatot tett a 
fővárosnak arra nézve, hogy a. vas
utakat továbbra is üzemben tartsa, 
de a fővárosnál, megállapitliatólag, 
erősen idegenkednek jelenleg min
den olyan megoldástól, amely mö
gött valamely fővárosi nagybankot 
sejtenek. Egyébként tudomásom 
szerint maga a Nemzeti Hitelinté
zet is megpróbálkozott ezirányban, 
azonban úgy látszik, nem a legna
gyobb eredménnyel.

A hamis Coburg-rcszvények és a 
Giro. A Hazai Bank nemrégiben, 
mint ismeretes, értesítette az összes 
budapesti pénzintézeteket, hogy ha 
mis Cobnrg-részvéayek vannak for
galomban. A Hazai Bank figyelmez- 
totésóro az összes intézetek megvizs
gálták Coburg-értékpapirállomnny ii- 
kat és a vizsgálat isorán megállapí
tották, hogy tárcájukban rengeteg 
hamis Coburg-részs'ény vnn. Ezeket 
a részvényeket az intézetek főleg 
1921 szeptember és október hónap
ban, tehát közel egy évvel ezelőtt 
vásárolták és pedig a Girp- és Pénz
táregyelt utján. Most, hogy meg
állapították a hamis Coburg-részvé
nyek forgrtlombahozatalát. n Giro 
láz érdekeltekkel közölte annak az 
egyezményes tőzsdeügynöknek a ne
vét, aki annakidején a kérdéses ér
tékpapírokat a Glroba szállította. 
Antikor ez a botrány kiderült, a 
Giro támaszkodva az értékpapír
üzleti szokások 23. szakaszára, mely 
szerint hamisított értékpapirök el
adója három éven belül felhívásra 
köteles a .hamis darabokat .forgalom
képes mÚR értékpapírokkal felese-

rélni, követelte a hamis részvények 
kicserélését. Ebben az esetben oly 
nagytömegű hamis Coburg-részvóny 
került egyszerre előtérbe, hegy aj 
egyezményes ügynökök anyagi ere
jüket felülmúló oly nehézség elé let
tek állítva a büntető meghurcolta
táson kívül, amelyek az értókiizleti 
szokások 23. paragrafusának inten
cióival ellenkezik. A sok hamis Co
burg-részvóny becserélése milliókba 
kerülne és azért az érdekelt tőzsde
ügynökök úgy vélik, hogy teljesen 
lehetetlen állapot az. hogy ezt az 
óriási összeget az a néhány egyez- 
menyes tag viselje, akinek kezén vé
letlenül a hamis részvények meg
fordultak. Az egyezményes tagok 
az ügy békés elintézése céljából sür
gős intervencióra kérte fel az Érték
papír- és Valutakereskedők Egye
sületéi. A sok Coburg-részvcny.íken 
kívül, értesülésünk szerint, hamis 
Ofa-részvény is volt forgalomban, 
amit szintén szóbohoznak a legkö
zelebbi ülésen.

A Nemzetközi Kiviteli fs Behozatali 
Rt. Budapesten, báró Ullmann Adolf ol- 
nökloto alatt ina tartotta rendes köz
gyűlését, mely a tartalékalap és a nyug
díjalap megfelelő dotálása mellett 
49.000.000 korona alaptőke után a le
folyt üzletévre 5% osztalék kifizetését 
határozta el. Az igazgatóság uj tagjává 
Soitovsky Tibor nyug, államiHkárt, a 
Magyar Általános Hitelbank ügyvezető 
igazgatóját, választotta meg. Az igaz-

és! ítetósúg dr. Pakuy József iguzgatóhe- 
‘ lyottest igazgatóvá nevezte ki.

A „Klotild" Első Magyar Vegy
ipari Rt. szeptember 9-ón tartott 
rendkívül közgyűlése által elhatá
rozott alaptőke felemelés alkalmából 
35.716 részvényt ajánl fel a régi 
részvényeseknek 7:2 arányban 1500 
K elővételi áron, 50 K illeték és 
költség térítés mellett. Az elővételi 

(jog szeptember 14-től 20-ig bezáró
lag gyakorolható Budapesten a 
Wiener, Bank vérein magyarországi 
fióktelepénél és Wienbön az Allgc- 
melne Depositcnbanknál, valamint 
a Wiener Bankvereinnél. Az alap- 
tökemelésnek keresztülviendő má- 
spdlk részletéből 37.500 darab rész
vény fog még az igazgatóság állal 
eghatározandó időpontban és árfo- 
lyaon a részvényeseknek felajánl- 
tatni.

A kistercssl gépgyár részvényei a 
tőzsdén. A Kistnrcsa Gép- és Vasútiéi- 
szerelési Gyár Rt. részvényeit a jövő 
héten bevezetik a tőzsdére. A kistar- 
caai gépgyár a Közúti, illetve a llcly! 
Érdekű Vasút, érdekközösségéhez tarto
zik s a Ganz-Danublus után legnagyobb 
vaggongyárunk. Mint ilyen, bent vau ■ 
vaggongyártók szindikátusában, azon
kívül állandó megrendelései vannak Ju
goszlávia és Csehország részéről. A 
tőzsdei bevezetést a Lloyd Bank fogja 
Vágó Leó tőzsdobizoinányos utján vé
gezni. A Lloyd Banknak ez lesz, az első 
nyilvános tőzsdei szereplése. A 4Üsínr' 
csal Gép- és Vasutfclszerelési Gyár Bt. 
gyűri berendezéseit, anyagkészleteit és 
megrendeléseit, több mint ogymilliárd 
koronára becsülik. F.z nz értékelés ki- 
fejezésre jut a „kistarcsai" kurzusában, 
melyet ma már 4800— 5000 koronájával 
keresnek.

A Csáky tőkeemelése. A Csáky-Prak- 
falvi alaptőkéjét, felemeli 70 millió ko
ronára. A vállalat nz utóbbi időben 
nagymértékben terjeszkedett, s nz or
szág vasfeldolgozó iparában nélkülöz
hetetlen cikkek előállítására rondezko- 
dott. be. Az uj részvényekből öt régire 
három újat, adnak kedvező árfolyamon.
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