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Az egész ellenzék egy táborban
Faivédelml-koallcló helyett ellenzéki szövetség ■ 
nak hatása — A főrendi javaslatnál Indul meg

védnöksége alatt kössenek bolgár-török 
szövetséget.

- Rakovszky nyilatkozató
a l —----- — —-- ------- ~ —

- * NÉHAI Napló tudoiltóJEMI -

roham a kormány ellen

A vasárnap reggel megjelent la
pok közül több ellenzéki orgánum 
közli Rakovszky Istvánnak, a nem
zetgyűlés volt elnökének rendkívül 
érdekes nyilatkozatát, amely ma a 
legélénkebb politikai diskursziók 
tárgya volt. A sok kombináció kö
zül, amelyet ehhez a nyilatkozathoz 
fűznek, mindenesetre nem esik 
| az, amely szerint

a politikai erők csoportosu
lásának uj változata előtt 

állunk
Is pedig olyan formán, hogy amit 
Friedrich István és Haller István 
egyik irányban kezdtek, azt most 
Rakovszky István valószínűleg gróf 
Andrássy Gyula tudtával és bele
egyezésével épen az ellenkező irány
tűm kíván jafolytatni. Az Andrássy- 
pártban általában Friedrich Ist
vánt lelj esen elejtették, mig Hal- 
for-nex a fajvédelmi ivén ceruzás 
pláirással való szereplését csak tak
tikázásnak tekintik és úgy vélik, 
nem lehetelen, hogy látva. & Wolff— 
Gömbös—Friedrich koncentráció
bukását és Andrássyék másirányu 
orientálódását, szintén meg fogja 
fordítani szekere rndját.

Mindenesetre jelentősége van an
nak, hogy Rakovszky István, aki a 
nemzetgyűlés összeillése óta a leg
hallgatagabb ember, s csak a folyó
son ejtett néha egy-egy gúnyos szót 
leginkább volt elvbarátairól, most 
Váratlanul megszólat és igen éles
hangú nyilatkozatban egyszerre 
több oldal felé is hadakozik. Ki
ugratta pedig ezt a nyilatkozatot 
a volt házelnökből az az ostoba hir, 
hogy Andrássy a liberális párt 
élére fog állani. És a kacsa a leg
tisztábban magán viseli a politikai 
„keverés**  minden ismertető jelét; 
de nem lehetetlen, hogy ha nem is 
találta el az igazságot, véletlenül 
azonban melléje találhatott Ra
kovszky cáfolata ugyanis nem megy 
tovább, mini, hogy Andrássyoól 
nem lesz liberális pártvezér, ami 
feltétlenül nagy ugrás lenne;

nem tiltakozik Rakovszky 
a feltevés ellen, hogy úgy ő, 
mint valószínűleg Andrássy 
is a demokratikus ellenzék
kel egy fronton szándékoz

nak a kormányt támadni.
Ezt nem cáfolja, Rakovszky, sőt 

•llenkezőleg kijelenti, hogy „az 
egész politikai manőver könnyen 
azt a gondolatot ébresztheti, hogy 
bizonyos kérdésekre vonatkozóan 

ellenzékiek egyöntetű akcióban 
állapodnak meg a nemzetgyűlés 
Összeülóse után, ami azután egyes 
Urak számára, akiknek igen meg
nőtt a szarvuk, nagyon kellemetlen 
lesz." Vannak politikusok, akik 
tudni vélik, hogy ez a gondolat 
nemcsak felébredhet, de már fel is 
ébredt és az egyöntetű akcióban 
vaj6 megállapodás — nem a nem
zetgyűlés összeillése után történik 
tneg.

fá

dé

vezkedett és amig a sajtó egy része 
a legátlátszóbb eszközökkel éket kí
vánt verni a liberális blokk létre
hozói közé; addig ime sokkal na
gyobb események vannak folyamat
ban és sokkal szélesebb blokk ké
szül, sokkal ellentétesebb irányban 
mozgó politikusok találnak egy
másra, mint akiket szét akartak vá
lasztani. Hogy Rakovszky nyilatko
zatának mi az igazi alapja, hama
rosan ki fog derülni, s akkor majd 
meglátjuk, milyen egyöntetű ak
cióról van szó; addig is bizonyos 
azonban, hogy

Andrássyék együtt veszik 
fel a küzdelmet a főrendi
ház reformja ellen a liberá
lis ellenzékkel és a szociál

demokratákkal.
Mindenesetre érdekesnek tűnik 

fel, hogy Andrássyék akik ortodox
legitimistáknak vallják magukat, 
harcot indítanak a főrendiház ellen. 
Ennek oka az, hogy bár a főrendi
házat vlszaállltanl kívánják, kilz-

denek annak a mai alkotmányjogi 
helyzetben való visszaállítása ellen. 
De küzdenek ellene a szociáldemo
kraták is, akik az egykamarás rend
szer hívei. A liberális ellenzékben 
vannak, akik — mint Rupert Rezső 
— szintén ellenségei a főrendiház 
vlsszaállitásának, mig mások ebben 
a táborban hajlandók megszavazni 
egy széle8 demokratikus alapon fel
épülő második kamarát Egyben 
azonban egyetért az egész baloldal, 
hogy: ma nincs szükség főrendi
házra és igy a kormánynak az ősz
szel a Ház elé terjesztendő javasla
tát meg kell buktatni.

Ez lesz az a front, amelyen elő
ször fog felvonulni a kormány ellen 
az egész baloldal, amely ebben a 
felvonulásban is dokumentálni 
akarja, hogy a mai rezsim bukása 
esetén az ország közvéleménye eb
ben a blokkban, vagy ebben az ad 
hoc szövetségben találja meg azt 
az alakulást, amely hivatva le9z a 
kormányzás átvételére.

Szófia, szeptember 2L 
A Bolgár Távirati Ügynökséget illő, 

tékes heiyen felhatalmazták arra, hogy 
cáfolja meg a leghatározottabban a kül
földi sajtónak azt a hírét, mintha Szó. 
fiában szovjetbiztosok tartózkodnának 
és az ország kommunista akció előestó- 
jén állana. (MTI.)

Bukarest, szeptember M 
(Orient Rádió.) A román kormány ka

tegorikusan megcáfolja néhány lapna) 
azt a hírét, hogy Románia elhatározta 
a hadsereg mozgósítását. (MTI.)

török lovasság 
behatolt a semleges területre

Bulgária Jeffyzike autonóm TrdctdM
London, szeptember 24.

A Rcutor-ügynökség Jelenti Konstantinápolyból: Tegnap a török 
lovasság Csónak mellett behatolt a semleges területre. Ma délelőtt 
megbeszélések lesznek egy angol tábornok és török parlamentairek 
között Remélik, hogy barátságos Xil Jn" x"“"'
patok visszavonása tekintetében.

London, szeptember 24.
(Reuter.) A' párisi, londoni és római 

bolgár követek a francia, angol és olasz 
kormánynak jegyzéket nyújtottak át, 
amelyben Stambulinszky bolgár minisz
terelnök azt javasolja, hogy Tráciát a 
népszövetség ellenőrzése alatt autonóm 
állammá proklamálják. (MTL)

Szófia, szeptember 24.
(Bolgár Távirati Ügynökség.) A bol

gár kormány jegyzéket adott át Tráoia 
ügyében a népszövetség nagyhatalmai
nak. A jegyzőkben hangsúlyozza azt a 
rendíthetetlen szándékát, hogy békés 
politikát akar folytatni. Kifejti a bol
gár álláspontot, amely mindig nagasz- 
kodott ahhoz, hogy autonóm tráciai ál
lamot állítsanak fel, mert ez az egyet
len megoldás, amely alkalmas a tartós 
béke biztosítására a Keleten. (MTI.)

Pária, szeptember 24.
(Havas.) A Törökországnak küldött 

meghívóban a szövetségesek felkérik az 
angorai kormányt, hogy közölje, vájjon 
hajlandó-e minden meghatalmazással el
látott megbízottját Velencében vagy 
másutt tartandó összejövetelre elkül
deni, amelyro Angliát, Franciaországot, 
Olaszországot, Japánt, Romániát, Ju
goszláviát és Görögországot hívnák meg. 
Ennek az összejövetelnok a oélja végle
ges béke kötése Törökország, Görög
ország és a szövetségesek között. (MTL)

Párls, szeptember 24.
(Wolff.) A tegnapi konferenciáról még 

a kövotkoző részleteket jelentik: A ta
nácskozás oste órá.g tartott. A ml- 
piszterek utána teáiul mentek. Munka-

megállapodás jön létre a török esa- 
(MTI.)
társaik ezalatt elkészítették végleges 
szövegben a Törökországhoz Intézendő 
jegyzőket Az értekezlet */»9  óra tájban 
ért véget és a francia külügyminiszté
riumból távozó államférfiakat újság
írók vették körül, akik előtt rövid nyi
latkozatokat tettek.

Lord Curzon Így szólt: önök ugyebár 
azt hitték, hogy kttlön-külön jegyzékek 
mennek 1 Oh nem. csak egy jegyzék lesz, 
valamennyi szövetséges együttes jegy
zéke.

Sforza gróf ezeket mondotta: Megta
láltuk a legjob megoldást, amely bölcs 
és remélem hatásos is lesz. Nagyon örü
lök, hogy Franciaország és Anglia eb
ben a kérdésben megegyezett egymással.

Polncaré, akinek sokan gratuláltak, 
kijelentette, hogy nem Franciaország 
sikeréről, hanem, úgy reméli, a béke si
keréről lehet csak beszélni. (MTI.)

Pária, szeptember 24.
(Wolff.) A Petit Journal tudósítása sze

rint a Qual d*  Orsayon folytatott teg
napi értekezleten szóbahozták azt az es
hetőséget, hogy amennyiben Musztafa 
Kemai pasa nem jöhetne európai város- 
bn a békekonferencia megtartása céljá
ból, akkor a konferencia székhelyéül 
Bhodos szigetét javasolják. (MTI.)

Szófia, szeptember 24.
A Bolgár Távirati Ügynökséget Ille

tékes helyen felhatalmazták annak a 
belgrádi eredeti hírnek megcáfolására, 
amely szerint Achmed Elza, a török sze
nátus egykori elnöke, azt a javasla
tot tette volna Stambullnszky bolgár 
mlnltaUnlaötauKi hogj; Fraaelaomíg

Bartha Ábel bűnügyeit 
ma tárgyalja a törvényszék

Az állítólagos „belügyminiszteri*  
csalásai

— 'A Hétfői Napló tudósítójától. —
A forradalmi idők lezajlása, a pro 

letárdiktatura bukása utáu tűnt föl a fő
városban Bartha Ábel, eleinte egészes 
különleges politikai szerepléssel, ügy ge» 
rálta magát Budapesten, hogy a dikta
túra idején az úgynevezett aradi kor*  
Hiánynak ő volt a belügyminisztere a « 
címen állandóan mint kegyelmes ur tl< 
találtatta magát. A politika azonbaa 
nem nyújtott különösebb sikereket 
Bartha Ábelnak, aki csakhamar egyél 
ügyei révén a büntető hatóságokkal to» 
rült összeütközésbe, aminek az lett a fV» 
lyománya, hogy letartóztatták.

Hosszabb vizsgálati fogság után kV 
került a fogházból, de a szabadságát 
még sem nyerte vissza, mert a rendőrség 
internálást eljárást indított ellene s 1 
zalaogerszegi táborba került. Az inter
náló táborból nemrégiben szabadult ki

Az ügyészség a lefolytatott nyomozás 
alapján még tavaly vádiratot adott 
Bartha Ábel ellen, amelyben zsarolás 
bűntettének kísérlete és csalás büntette 
elmén emelt ellene vádat

A lefolytatott vizegálat adata! szerint 
ugyanis Bartha Ábel 1919 szeptembeí 
közepén fölkereste Kerkay, Fercno autó- 
garázs-tulajdonost akinél kiválasztott a 
maga számára egy szép autót mogaV 
kndta s Bartha Ábel elrobogott az auttV 
val s tanuk jelenlétében megígérte, hogy 
a kialkudott vételárat másnap porost 
kifizeti.

A fizetés persze elmaradt Bartha fol^ 
vást csak ígérgette. Egy alkalommal eV 
romlott a kocsi, visszavitték KerkayhoX 
javítás végett, aki aztán megtagadta ai 
autó kiszolgáltatását

Bartha Ábel agy segített magán, hogy 
Kerkay Ferenczet feljelentette az Ősz- 
tenburg-különitményncl autójának et> 
sikkasztása miatt, 8 a különítmény Kar- 
kayt le is tartóztatta. Kerkay mindéi 
áron szabadulni akart a fogságból a et 
sikerült is neki oly módon, hogy vissza- 
fizette Barthának mind azt az összeget 
sünit korábban részlettörlesztésül kapott 
Bartha Ábel, mégegyszer, sőt harmadszor 
is lefogatta az Osztenburg-különitmény*  
nyel Kerkayt, aki fogsága alatt írási 
adott arról, hogy visszaadja az autót 
sőt még ő fizet 80 ezer koronát Harma
dik fogságából való szabadulása ntás 
följelentést tett Bartha Ábel ellen, akii 
ugyanabban az időben csalás büntette 
miatt Biringer Gyula is följelentett 
Bartha Ábel ugyanis azt mondta neki, 
hogy Bécsbe nagymennyiségű optikai 
cikkeket vásárolt, azok kivúltásáhos 
pénzre volna szükség b a haszonban májé 
közösen részesülnek, Biringer erre 2t 
ezer korona készpénzt, 20 drb. 10 koro
nás aranyat és többféle ékszerárut adott 
Bartha Ábelnek és csak utóbb derült kJ, 
hogy a bécsi vásárlás tulajdonképpen 
csak ürügy volt, valójában meg sem tör*  
tént.

A budapesti büntotőtörvényszék dr. 
KrayseH Miklós táblablró elnöklésével a 
mai napra tűzte ki Bartha Ábel ezen 
ügyének főtárgyaláoát, 1
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Rablótámadás 
a Gyömrői-uton 

!- A Hétfői Napló tudósítójától. -

A szombatról vasárnapra vá
randó éjszaka a Gyömrői-ut 64. 
.számú ház előtt két munkús- 
külsejü ember megtámadott egy 
elegánsan öltözött fiatalembert. A 
támadók a fiatalembert leterperték 
a földre, a fejét bottal beverték és 
a testét több helyen megszűrtök, A 

több sebből .vérző embert azután 
kirabolták.

Az elhagyott és néptelen utcán 
fsak félóra múlva vették észre a 
járókelők a kirabolt fiatalembert, 
akit a mentők súlyos állapotban 
vittek a Rókus-kórházba. A kilétét 
pem tudták még megállapítani, 
mert mindeddig nem nyerte vissza 
az eszméletét és igy nem tudták ki
hallgatni. Személyazonossági ada
tait pedig a tárcájával együtt el
lopták. A támadókat a rendőrség 
keresi.
Tj.T~4^rLvrLij~iui~ x ' xi*~

A győri polgármester 
és az EME

Meddig várunk még? 
folyóirat támadó cikke

Az fime győri fiókjának választmánya 
pyőr városának 1920. ávi szeptember 
)-lki közgyűléséről szóló tudósítását bi- 
fálat alá volté és elhatározta, hogy 
„Meddig várunk még?" cimü folyóira
tukban válaszolni fognak Farkas Mátyás 
polgármesternek, aki a közgyűlésen el
meikkel ellentétes álláspontot foglalt el.

A válasz többek között ekképpen 
Szólott:

„A magyarnak megfagyott a mosoly az 
fejkán, mikor városunk őrülten szeretett 
polgármestere, Farkas Máthias „magyar
ságtól izzó", rikoltó, Bokák előtt a cbö- 
műrtósig utált hangon, de azzal n magas 
lendülettel, mely még hazafias beszédei
nél is ökölbe szorítja kezűnket, harsá
nyan kezdte zengeni a zsidóság dicsére
tét. Hangja Joliova magasságába szállt 
és merész skáláján megérzett a zsidóság 
rajongó, nőm minden érdek nélkül való 
szeretőt®, ö veszi magának — mint mon- 
dá — a bátorságot (ötórl), hogy a zsidó
ság szószólója legyen. (Téved, ahhoz kel
lene bátorság, hogy a rengeteg jótéte
mény, zsíros állások és zsidó megkörnyé- 
kelések danára most ellenük merne szól
ni. Mit mondana akkor a tanácsi). Na
gyon tisztelt Polgármester urunkI Anél
kül, hogy a közelmúlt Kollár-bőrgyár 
ügyét felemlítenénk, vagy kitérnénk a 
zsidó disznótár saság vesztegetési ügyé
re . . .“

Felhatalmazásra az ügyészség rá
galmazás miatt eljárást indított az 
Érne választmányi tagjai ellen. Ezek 
névszerinti dr. Laky Vilmos boncé® ta
nár, Góozy Gyula postafőtiszt, Gyulai 
László tanár, Maróthy Nándor irodaigaz
gató, Virágh Imre postasogédtiazt, Hajba 
János postaaltiszt, Máthó Mózes pénz
ügyőri főbiztos, Thorma László házmes
ter, dr. l’olányl Károly ny. állami fő
orvos, Medvoy Lajos, Mészáros Márton 
Máv. művezető, Tóth Vince hajózási al
tiszt, Dömötör Adám kereskedő, dr. Ta
kács Lajos, Vörös Lajos géplakatos, Jan- 
k ovi te Pál kereskedő, Jeney Alajos BÜ- 
iőmester. Fillinger Károly lakatosmester, 
Birkmayer Imre és Andor temetkozósl 
vállalkozók és végül a lap felelős szer
kesztője.' Poháruik Jenő tanító. A győri 
törvényszék a tagadásban lövő vádlotta
kat. akik nem akarták a szerzőséget vál
lalni. felmentette, mert nem Is látott az 
Inkriminált cikkben rágalmazást.

A polgármester felebbezett a győri 
táblához. Itt is felmentették a vádlotta
kat PohArnik kivételével, aki hiába hi
vatkozott a választmány parancsára, 
hogy ezt a cikket közzé kell tenni a 
„Meddig várunk még?" clinii lapban. 
Ezért elítélte sajtó utján elkövetett rá
ír* ’ mázán vétsége miatt egy hónapi fog
házra, 1000 korona pénzbírságra ég a pa- 
{mezős ügyvédjének fizetendő 3000 koro
sára. Azonkívül közzéteendő az Ítélet an- 
íak jogerőm emelkedése után a Buda
pesti Hírlapban.

A Kúria szombaton foglalkozott ezzel 
l» üggyel és visszautasította PohArnik 
kwmiségl panaszait.

A lelőtt MMlonos szerelmi irtai taozta
Kwíu Iliit szabadon engedték — Kunt Sándort letartóztattál;

-W A Hétfői Napló tudósítójától. -

Stefánia-utl gyilkosság ügyé-ívül mit csinált az utóbbi idő alatt, 
a rendőrség vasárnap befejezte Kuncz Sándor ezután beismerte, 

miután részleteiben | hogy a háború alatt a katonai bi
teken megbüntette,

A 
ben 
a nyomozást, __ -
is megáll api tolta a merénylet kö- róság több ____
rülinényelt. Hol ez György bártulaj-! 1919-ben még betört, 1920-ban két be- 
donos eszerint szerelmi drámának 
lett az áldozata és a merénylő 
Kuncz Miksa Sándor előre megfon
tolt szándékkal lőtte le a vetély- 
társát. Kovács Ilona — rendőrség 
megálapitása szerint — ártatlanul 
keveredett bele a dologba és igy a 
gyilkosságban neki szerepe mm 
volt. Ezért az artistanőt tegnap 
délelőtt elengedték a főkapitányság 
épületéből.

Izgalmai aianibealláa
Mielőtt Kovács Ilona a rendőr

ségről eltávozott volna, Radocsár.y 
Jenő dr. rendőrkapitány szobájá
ban szembesítették Kuncz Miksa 
Sándorral. A leány a gyilkos barát
jának a szemébe mondotta:

— Többször mondtad nekem, hogy 
agyon fogod lőni Holozot, mert fél
tékeny vagy rá. A gyilkosság után 
semmiféle megbánást nem mutattál, 
sőt azt mondtad, ha aznap a me
rénylet nem sikerült volna, ak
kor valamelyik este az Excelsioj- 
barban kerested volna fel és ott 
lőtted volna agyon.

Kovács Ilona mindezeket vádolva 
mondja Kuncz szemébe, aki hirte
len sir ni kezd és letérdel a leány 
elé.

— Bocsáss meg, hogy ezt tettem... 
hogy ilyen kellemetlenséget okoz
tam neked...

Ezután a rendőrkapitány kihir
deti a leány előtt, hogy megszűnt 
a rendőrség foglya lenni. Szabad, 
mehet, ahova akar. Kuncz könnyez
ve néz a távozó leány után és ami
kor az ajtót az beteszi maga mö
gött, a bartulajdonoa gyilkosa gör
csösen felzokog.

— Na, ne sírjon már — mondja 
neki a rendőrtisztviselő, — hanem 
mondja el, hogy a gyilkosságon ki- 
imuniTiirirLniTiirirr r

1 A Király-színház az Offenbach Színházi Séta teptlzénók sikere miatt egyelőre 
. I még nem tűzte ki soron következő

rA Magyar Sslnhfaban már !»♦*- 1 újdonságának, a Bajadér-nek pró
bán folynak Molnár Fereno Uj da-ibált. De nehogy színpadja ezalatt 
rabjának próbál. Ismeretes, hogy a: foglalkozás nélkül maradjon, a pa
darabot oradetlleg a Vig«»bihá»uak; pókban itt, a Klrály-szinhazban 
kellett volna bemutatni, ahol már a; kezdték meg a Gretchen próbáit. A
szereposztással is elkészültek, ami
kor a darab as Ismert okból és kö
rülmények között átkerült a Ma
gyar Színházhoz. A két szereposztás 
érdekes összehasonlítást nyújt a kö
zönségnek. A női főszerepet a Ma
gyar Színházban Darvas Lili játsz
ása, erre a szerepre a Vígszínház
ban nem találtak megfelelő szemé- 
lyesitöt A többi szerep igy cserél 
gazdát: a Varsányi Irénnek szánt 
szerepet a Magyar Színházban Bá
thory Gizella, a Gombaszögi Fridáét 
Pécsi Blanka játssza. A vezető férfi 
szerepet a Magyar Színháznál ter
mészetesen Törzs Jenőnok osztották 
ki, míg Tanay szerepét Tutnay 
Ernő, Fény vess y szerepét Stella 
Gyula és Hegedűs szerepét Toronyi 
Imre vállalta. A próbákat Molnár. 
Ferenc személyesen vezeti, s ez — a 
darabbal együtt, — az előadás sike
rét is biztosítja.

A' Vígszínház még ebben u sze- 
zernban egy érdekes angol dráma 
bemutatására készül. A darabot 
most teljes sikerrel játsszék Lon
donban, b a lapok különösen sokat 
foglalkoztak a női főszereppel, mely 
as utóbbi idők legkülönlegesebb és 
legkomplikáltabb szerepe. Nálunk 
ezt a szerepet Gombaszögi Frldn 
fogja alakítani, aki most félbeszakí
totta Csehov drámájában. A három 
nővér-ben tartott próbáit és az ér
dekes szerep tanulmányozására 
Londonba utasad 

törést követett ol. Legutóbb Erzsé- 
betfalván 70.000 koronát, a sertés- 
vágóhidon pedig 400.000 koronát lo
pott el és a mai napig ebből a pénz
ből élt.

Végül tagadta, hogy Holozot elő
re megfontolt szándékkal ölte volna 
meg és azt is, hogy anyagi érdek
ből gyilkos volna. Különben a gyil
kosságnak ez a része már tisztázó
dott is, mert a megölt bartulajdonoa 
Összes ékszerei megvoltak és a tár
cája sem hiányzott.

Kunczot kihallgatása után a rend
őrség letartóztatta és a mai pap 
folyamán már őt Is kísérik az 
ügyészség fogházába.
A bárok varsangáao Kovács Ilyért

A vasárnap reggeli lapokból már 
köztudomású lett, hogy Kovács Ili 
ártatlan és hogy a rendőrség rövi
desen szabadlábra helyezi. A leány 
a gyilkosság utáni nap délutánján 
tette le az artista vizsgát és a bar- 
tulajdonosok most mind szerződtet
ni akarták, mint táncosnőt.

A főkapitányság kapuja előtt 
tegnap délelőtt egy sereg bartulaj- 
donos várta a szerelmi dráma hős
nőjét és valósággal elhalmozták 
szerződtetés! ajánlatokkal. A leány 
bizonyára kitűnő reklámja lett vol
na bármelyik tucntrangu kis lokál
nak, azonban Kovács Ili visszament 
régi szerződtetési helyére. Vissza
ment az Excelclor-barba, amelyet 
a szerencsétlen végű Hol ez Gyulá
tól, akii az éjszakai világban „Bril- 
lláns Sdni“ néven ismerték, a gyil
kosság előtti napon uj tulajdonosok 
vettek meg. Tegnap este már ott 
táncolt az asztalok körül ez az 
igénytelen külsejű és most érde
kessé lett kis artistanő.

Gretchen-t tudniillik a Magyar 
Színház készül felújítani Gál Fran
ciskával és üray Tiyadarial a fő
szerepekben.

A jövő Hónapban Híj színházzal 
gazdagodik a főváros. A Vasúti és 
Hajózási Club Csengery-Utoai pa
lotájában most épül a Mfivész Szín
pad, alapitól két lolkes színházba
rát: Révész Ferenc és Láng József. 
Az építkezést Kellnef, és Krausz 
színházi építőmesterek végzik. Az 
uj színházat, mely főként egyfelvo- 
násosokat fog játszani, Hervay Fri
gyes, mint dramaturg és Szemere 
Gyula, mint főrendező fogják mű
vészi szempontból irányítani.

Le Pás

• A Cserebere tölti be a Vigstinhdz 
e hetét is. Szerdán huszonötödször ad
ják a szenzációs operettujdonságot A 
Cserebere előadása minden este fél 
nyolckor kezdődik, csak a szombati elő
adást kezdik 10K órakor. Stombat este 
7 órakor At ördög kerül színre. Vasár
nap délután A kék frakkot adják.

• A Hamburgi menyasszony, a Városi 
Színház nagysikerű operettje szerdán, 
pénteken és vasárnap folytatja nópnerü 
pályáját a századik előadás felé. Hétfőn 
a Hoffmhnn meséi, elsőrendű tagokkal, 
kedden Tosca, csütörtökön Carmen van 
műsoron. Carmen: Némethit Ella, Mi- 
caela: Aquila-Adler Adél ina lcSz. Szom
baton n Próféta. Hudanovics Máriával, 
Vágó Boriakéval és Ocskayval, vasár
nap délután a Trubadúr, következő hét
főn a Pillangó klsagesöny merepel a 
Városi Színház gazdag műsorán.'

Budapest, 1M2. szeptember 25.
- —■ U-WRWPW

• Uránia — Clémenccau. Dunuis világi 
liirii rogényo filmen, Francetca tierflnl 
gicsterí alakításával rendkívüli siker! 
aratott SS [/rámában. Egyike a legszebl 
flhipknok W, melyben a lebilinoBolfíptí 
érdekes történetet a művészi előadói 
emeli tökéletessé, A CMmenceau-ftlmel 
as Uránia 5, ^7, S9 és M órakor mu 
tatja be,

• A Kamarában Hr.rry Pjel és Aluli 
Neues a Havasok fia és ne Éjféli falálki 
cimü filmattrakBlóbai! 6, 8 é| J<10 óra
kor.

• Mozgókép-Otthon. Egész Budapeui 
a szenzációs premieré-mÜBor sikeréről 
beszél: Arany az ufcrfn regény 6 felvo
násban a börzevilágból, Cserebere há
zasság amerikai vígjáték & felvonásban, 
Jegy elővétel ajánlatos. (5, 7, 9.)

rendeztek a 
nacionalista 
előtt, a me
rész t. Nem
űién több

Tüntetés a st.-sermainl 
békeazersSdés ellen

Bécs, szeptember 21
Mint minden évben, a st. germai- 

n! szerződés gláirása napján, ma is 
nagy tiltakozó gyűlést 
bécsi és alsóausztriai 
testületek a városháza 
lyen 120.000 ember vett 
zeti dalok eléneklése ___
helyről beszédet mondottak, hang
súlyozván, hogy a st germaini és 
Versailles! szerződések azonfelül, 
hogy elszakítottuk 12 millió néme
tet a nagy német nemzet testéből^ 
rettentő gazdasági nyomorba is 
döntötték az ausztriai és a birodal
mi németséget. Követelték ezután a 
szónokok, a szabad önrendelkezési 
jogot a némotség minden része szá
mára s a birodalomhoz való csatla? 
lozás jogát Ausztria számára. A 
beszédeket viharos tetszés fogadta, 
Ezután ugyanilyen szellemű hátúi 
rozatot fogadtok el. A Deutschlandi 
dal eléneklése után véget ért a vú« 
rosháza előtt a tüntetés. A részt
vevők zárt menetben vonultak vé
gig a Ringen a Károly-templom 
elé, ahol az amerikai német dalosok 
nevében dr. Winter Chikngoból m 
amerikai németek üdvözletét tolmá
csolta. A teljes rendben lefolyt tűm 
tetés után a Deutschland, Deut-sclw 
land über Alles eléneklésével vég
ződött. A résztvevő testületek innen 
zárt sorokban tértek vissza oz egyes 
kerületekbe. (MTI.)

A német szocializmus 
egyesülése

Nürnberg, szeptember 24.
(Wolff.) A két szocialista párt de

legátusai ma összeültek itt, hogy a 
pártok külön tartott kongresszusai
nak határozata értelmében megpe
csételjék a német szociáldemokrá
cia egyesülését. Egyhangúlag el< 
nőkké választották Weliset és Ditt- 
mant. Crispien, a független szocia
listák eddigi elnöke hangoztatta a 
német szocializmus egyesülésének 
fontosságát minden állam szocialis
tái szempontjából. Fells ezután elfo
gadásra ajánlotta a két párt megbí
zottal részéről kidolgozott együttes 
inunkaprogrammot, amelyet egy
hangúlag elfogadtak. Bejelentette 
ezfttán, hogy Kautsky Károlyt jelöl
ték ki az ,uj pártprogramm kidolgo
zására hivatott bizottság elnökévá 
Ezután egyhangúlag elfogadták a 
két párt közt létrejött szervezeti 
megállapodásokat is. Elfogadták to
vábbá a pártvozetőség és egyéb 
párthivatalok betöltésére vonatkozó 
indítványokat is. Egyhangúlag 
pártelnökké választották Müllert, 
Crlspient és Wellsek

A napfogyatkozás a borai 
idő miatt nem volt látható

Pária, szeptember 24.
(Wolff) Londoni távirat szerint 

a grecnvlchl csillagvizsgáló állo
más táviratot kapott a napfogyat
kozás megfigyelésére kiküldött an
gol expedíciótól, hogy missziója 
meghiúsult, mert a napfogyatkozást 
a borús ldőmlAtt nem JátU,
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PESTI SÉTÁK

Tejcsarnok
Észr.evétted-e, nyájas olvasó, Hogy 

mennyire elszaporodtak Pesten a 
lejcsar.nokökí Nem azok a fiókjai a 
Központi Tejcsar.nöknak, ahol kü- 
fömböző tejtermékeket. zsemlét, 
kiflit, meg gyümölcsöt lehet vásá
rolni, hanem azok, ahol, kávéliáz 
módjára, le is lehet telepedni és a 
fcülömbözö tejtermékekből készült 
külömbözó ételeket el is lehet fo
gyasztani ülve, kis márványasztal 
mellett.

Itt is, ott is, Körúton, téren, csen
des belvárosi utcában, kijjebb eső 
periférián tejcsarnok szerény cé
gére húzódik meg nagy és ékes 
tfmtáblák között, a hatalmas ablak
üveg mögött pedig ott láthatod az 
gpró asztalok hoszu sorát, sűrűn, 
pz asztalok körill, vendégekkel, az 
asztalok között pedig serényen su
hanó fehérkötös vagy fehér ruhás 
lányokkal, pincérekkel. Sokan, na
gyon sokan *ülik  körül a kis már
ványasztalokat estefelé, pesti pol
gárok családjukkal, diákok cimbo
ráikkal, kis lányok üdvarlólkkal, hi
vatalnokok aktatáskájukkal és va
csoráznak.

Csodálatos és meglepő váltóza- 
losságu az a menü, amelyet egy 
ilyen fehér helyiségben enni lehet. 
Tejfeles túró, csokoládés rizs, va
jas kenyér, rántotta, fehér, kávé 
kuglóffal, aludt tej, csokoládé
krém, gyümölcsös rizs, yoghürt, 
édes tejfel, és a jó ég tudja még 
mi minden.

És csodálatos 'és meglepő az a 
’zzámla, amelyet a vendégnek pre
zentálnak, miután nadrág-szijj fe
szülésig detektálta magát a kü- 
lömböző tejes jókkal. Nyolcvan, ki
lencven koronába kerül egy bősé
ges vacsora, amely százhúszért már 
lúkíillu színak mondható, kétszáz 
fyór.ona árát talán már, meg sem le
het enni. Hiszen igaz: kétszáz ko
rona nagy pénz, hor.rendus összeg, 
közepes hivatalnok két békehónapi 
'fizetése, mégis, manapság olcsó 
vendéglőben alig hogy megtöröl- 
heti utána a száját az ember.

Biztosan ez az oka annak, hogy a 
lejkörcsmáknak olyan jól megyen 
mostanság. Utóvégre Udvarolni ép
pen olyan jól lehet itt, mint a 
„zöld*  méregdrága vendéglőiben 
Üs a gavallérnak, ha hölgye minden 
szeszélyét teljesíti és olyan bőke
zűnek mutatkozik is, mint egy an
gol lorcl, mégsem kell egész vacsora 
alatt szi vet szorító összevetéseket 
tennie a várható cech és tárcájának 
teherbírása között.

És még egy dolog bizonyos egé
szen. A tejcsarnokban és a tejcsar
nokok előtt (már t. i. a tejcsarnok 
vendégei között) nincsenek „hec- 
bek*.  A bejcsarnok fogásai nem bo
rítanak vér felhőt az agyra, nem 
pezsditenek, nem forralnak, 'nem 
feszítik az izmot ütésre, nem oldják 
c nyelvet a dühös káromkodásra, 
nem korbácsolják a vér.t virtuson 
Cselekvésre, nem nyitják ki a bics
kát a zsebben és nem tapasztják a 
markot ellenállhatatlan kényszer
rel a gümmibotra. A tej józan és 
szelíd, keleméi, hűvös, néha lan
gyos, de sohasem forró ital és ami 
belőle készül, az ételhez illő sze
rénységgel megmarad a gyomor
ban és nem gravitál az agy felé.

De a tejes étel — orvosok mond
ják — még a gyomrot sem feleszi 
meg, simán megy a maga utján, 
vem hoz éjjel lidéf.ees álmot, nem 
hoz nappal ködös, dühös vágyat, 
nem engedi egészségtelenül túlten
geni az ember, önérzetét, nem táp
lálja az excentrikus hajlamokat, 
nem tesz clbizakodottá, gőgössé, 
veszel;edővé. összeférhetetlenné,
bosszúállóvá, .. kétkedővé, megfon
tolatlanná, mámorosad, a tej lecsil
lapítja a háborgó. indulatokat. és

__ ______ hétfői 
szotíin'őt rak a nagyon rikoltó 
hürr.a,

Ss eiér'i kell örülnünk á lejemé,- 
nőit népszetüsüdésének. Talán eljön 
egyszer az az idő, amikor, azok is, 
akik pia angolosan készített véres 
husiin élnek, fejecskét fognak szűr- 
esölni és akkor, biztosan minden 
jobb, dcriiltebb és nyügodtabb is 
lesz.

HÍREK
A B. listások 

revisiót követelnek
A vasutasok gyűlése

— 'A Hétfői Napló tudósítójától. —

Az újabban B. .listára helye- 
Kurir jelenti: A B. listára helye
zett vasutasok vasárnap délután 3 
órakor a Nyugati pályaudvar kü
lön termében nagygyűlést tartottak 
Szilády Zoltán dr. mnekült egye
temi tanár elnökletével. A nagy
gyűlésen Schweiger József mérnök 
ismertette a B. listás vasutasökkal, 
hogy a múltkori nagygyűlés hatá
rozatához híven kérésüket memo
randumba foglalva eljuttatták a 
kereskedelemügyi miniszterhez. A 
miniszter képviseletében a küldött
séget Dessewffy államtitkár-helyet
tes fogadta s a küldöttségnek azt 
mondotta, hogy az elbocsátottak 
egy részét hajlandó visszavenni a 
Máv.-hoz, ezek azonban nem lóphet- 
nekelő, de fizetés és nyugdíj közötti 
különbözeiét, mint átalányt meg
kaphatják. A nagygyűlés azt a ha
tározatot hozta, hogy továbbra is 
követelik a B. lista revizióját és 
csupán visszahelyezésük után haj
landók a továbbiakról a miniszté
riummal tárgyalásokba bocsátkozni.

— A kormány részvéte Ghlllány 
Imre báró özvegyéhez. Ghillány 
Imre báró volt magyar királyi föld
művelésügyi miniszter elhunyta al
kalmából Klebelsberg Kunó gróf a 
magyar királyi kormány nevében 
a következő táviratot intézte az el
hunyt államférfi özvegyéhez: „Mély 
fájdalommal értesültem férjének el
hunytéról. Nemzeti szerencsétlensé
günk folytán elhunyt távol sárosi 
hegyeitől, melyeket annyira szere
tett, Fogadja Excellenciád a ma
gyar királyi kormány őszinte rész
vétét. Mindazok, akik szerencsések 
voltak vele együttműködni, kegye- 
letes szeretettel fogják őrizni nemes 
egyéniségének emlékét." — Intézke
dés történt a kormánynak a teme
tésen való képviseletéről.

— Az elesett hősök emléke. Pécsről 
táviratozzék: Kisdobsa község hazafias, 
szinmagyar lakossága vasárnap délelőtt 
szép kivitelű emlékművet leplezett le .11 
elesett hősének emlékére. Jelen volt 
rövid! Mason Lajos m. kir. tábornok és 
Barla-Szabó József, a szigetvári kerület 
nemzetgyűlési képviselője. Az ünnepély 
a magyar Hiszekeggyel kezdődött, ezt 
istentisztelet és emlékbeszéd kövclto, 
mely után rövidi Mason tábornok a 
kormányzó üdvözletét tolmácsolta a 
község hazafias, áldozatkész lakosságá
nak. Az ünnepély a Himnusz clénoklé- 
sével ért végot, mely után diszebéd volt. 
A község hódoló táviratot intézett a 
kormányzóhoz, melyben biztosította ra
gaszkodásáról és törhetetlen hűségéről.

— Sándor király hazautazott Pa
risból jelenti egy távirat, hogy 
Sándor szerb király Jankovics 
szerb miniszter kíséretében onnan 
hazautazott Belgrádba.

— A Pálffy-bankhú*  bűnügye. Ismo- 
rotes, hogy a rendőrség Pálffy Sándort, 
a PAlffy-félo bankház vezérigazgatóját 
és a vele egyidejűleg letartóztatott bűn
társait Atkisórtotte az ügyészség Markó- 
utcai fogházába. Dr. Boronkay István 
soros ügyész a nyomozati iratok alap
ján valamennyi terheltró nózvo, azt in
dítványozta a vizsgálóbíró előtt. hogy 
csalás, sikkasztás és hűtlen kezelés bün
tető címén rendelje el a további fogva- 
tartást. Dr. Kovács Miklós kir. ügyész 
egész vasárnap tanulmányozta o bün- 
pör nagy irathalmazát és emiatt csak 
ma, hétfőn hallgatja ki a letartóztatott 

i Pálffy tíándort, Pethláty litván, dr. Ma 

róthy Miklós, Balázs Antal Lajos, Kar
dos Andor és Goroez Dezső terhelteket. 
Kihallgatásuk után határoz a további 
fogvatartás kérdésében.

— Elitéit árdrágítók. A budapesti*  bün- 
totőtörvényszék mint uzsorabirósag 
Vajocz Lajos budapesti (Királyi Pál-u. 
15.) fa- és szénkereskedőt aprított tűzifa 
drágítás miatt 3 napi fogházra, 400 ko
rona pénzbüntetésre itélto és az ítéletet 
üzletében feltűnő helyen G hónapig köte
les kifüggesztve tartani. — Mészáros 
Mátyást a Rémi-szálloda igazgatóját 
(József-körut 4.) kávéházi adagban fel
szolgált cukor drágításért 300 korona 
pénzbüntetésre, Benyovits Dávid ügy
nököt (Rombach-utca 3/c.) gépszijakkal 
árdrágításra alkalmas módon való üzér
kedés miatt 1 hónapi fogházra ós 1000 
korona pénzbüntetésre Ítélte. Elítélték 
még Háts Rezsőné szül. Kollisch Annát 
tejdrágilás miatt 1200 korona pénzbün
tetésre, Bajnus Bertalannét ugyancsak 
tejdrágitásért 1700 korona pénzbünte
tésre, Wollcnszky Borbálát kenyórdra- 
gitásért 500 korona és özv. Szilágyi 
Lászlónét tejfeldvágitósért 700 korona 
pénzbüntetésre. (Magyar Híradó.)

Minden délben tollett, szőrme és ka- 
lapbemututáaok az Őszi Dlvatkiállitá- 
son a Vigadóban.

— A temetőben Öngyilkosok. Szomba
ton délután az Vjtemetőbon Nagy Jó
zsef 33 éves kereskedő és Kreisz Ká- 
rolyné született Griiner Lujza háztartás
beli nő közös elhatározással öngyilkos
sági kísérletet követtek el. A mentők 
mindkettőt életveszélyes sórüléssol vit
ték a Rókus-kórházba, ahol az asszony 
vasárnap reggelre meghalt. Nagy Jó
zsef még nem tért' eszméletre, úgy hogy 
az öngyilkosságra vonatkozóan kihall
gatni nőm lehetett.

— Országos Szent Gallért ünnep. Va
sárnap fényes ünnepségek keretében hó
dolt a magyar katolikus világ a főváros 
védőszentjo, Szent Gellért püspök emlé
kének. Az ünnepség délelőtt 10 órakor 
vetto kezdetét, amikor a tabáni templom
ban dr. Braycr István miniszteri taná
csos ünnepi beszédet mondott. A beszéd 
után dr. Angyal Kálmán celebrálta az 
ünnepi szent misét, fényes segédlettel. 
Délután félnógy órakor plébániánként 
gyülekeztek az ünneplő hívek a Döbren- 
tei-téron, s 4 óra előtt néhány perccol a 
menet megindult a Szent Gellért szobor
hoz, nhol az ünnepség lefolyt. Ott Mészá
ros János dr. érseki helytartó imát mon
dott. Majd egyházi körmenetben bejárták 
a Gollért-hegyen levő stációs kápolnákat, 
melynek mindonikénél szentbeszéd és áj- 
(atosság volt. A menet végén ismét visz- 
szatért a Szent Gellért-szoborlioz, amely
nél üiiepi befejező beszédet mondott P. 
Somogyi Jenő, Jézus-társasági atya, 
amelynek végoztévol Schioppa Lőrino dr. 
érsek, pápai nuucius pápai áldást osztot. 
A kongregációk egyesített énekkara pe
dig elénekelte a Boldog Asszony Anyánk 
kezdetű egyházi éneket és a pápai him
nuszt. Az iinnopségen megjelent Jézsef 
Ferenc királyi herceg is.

Csütörtökön délután Ae*  Klára Ipar
művész ki néni szabott anyagból élő 
modcllokon tollcttekei kreál az őszi Dl- 
vatklállításon a Vigadóban.

— Az eltűnt hentesmester. A múlt hót 
végén sokat írlak a lapok arról a felje
lentésről, amelyet Grossmann Albert 
hentesmester felesége tett a főkapitány
ságon, bejelentvén, hogy férjét a Fran- 
gcpán-ulca 6. számú lakásukról dotok- 
tivek ismeretlen helyre elhurcolták. A 
megrémült asszony azon gyanújának ad 
kifejezést, hogy férje gyilkosság áldo
zata lett. A főkapitányságon Bistics 
Lázár rendőrtunácBos crélyos nyomozást 
rendelt el Grossmann Albert hentesmes
ter hollétének megállapítása iránt. A 
detektívek hamarosan kiderítették, hogy 
Grossmann Albert nőm gyilkosságnak 
cselt áldozatul, mindössze egy közönsé
ges orgazdasági bűnügyről van szó és n 
rendőrség emberei orgazdaság elmén 
vitték be a VI. kerületi rendőrkapitány
ságra.

— Eisülyedt torpedózuzó. London
ból táviratozzék: A Spe.cdy nevű 
angol torpedózuzó a Márvány-ten
geren összeütközött egy halászhajó
val és eisülyedt. Legénységéből fiz 
ember a tengerbe veszett, nyolcvan
hetet azonban sikoriilt megmenteni. 
(MTI.)

— A kis MagdV.na főhercegnő az őszi 
Dlvatklállltáson. Érdekes látogatója volt 
vasárnap az őszi Divatkiállitásnak a Vi
gadóban. Magdolna főhercegnő, .ló-.scf 
főherceg logflainlahb lcúnyn jött el neve- 
lőnöje kíséretében. A fialni főhercegnő
nek ez volt első nyilvános szereplése. A 
főhercegnőt n délszaki növényekkel fel
díszített. bejárónál Asztutó G.vörgynó 
hercegné, Somssich Tihamér gróf, ittebei 

Kiss Ernő és Fertsúk Ödön fogadták, a 
kiállításon pedig Paál Jób vezérlgazgatd 
és Bodor Aladár Iparművész mutatták be 
a kiállítókat a főhercegnőnek. A ki*  tő- 
hercegnő több mint három óra hosszáig 
időzött a kiállításon.

— 11 gyermek — enyhítő körülmény 
Az idei áprilisi kecskeméti marhavásá
ron Dorcsák István marhakupec 10 ko
ronával ígért kilónként többet a borjuk- 
árt, mint amennyit a gazdák akkor két*  
tok. A vásári közönség tiltakozott is aí 
eljárása ellen, mire Dorcsák hetykék 
azt felelte: tlgy vásárolok, ahogy aka
rok, aki pedig szegény és a hús árát 
nem tudja fizetni, no is egyék húst! Aj 
eladók ettől kezdve nem is adták a bor*  
jut 70—80 koronán alul. Másnap meg 11 
volt a hatása, mert a mészárszékekben 
a hús Ara 10—11 koronával drágább 
volt. A vásári biztos fel is jelentett*  
Dorcsákot árdrágítás miatt. A kecske
méti törvényszék, mint uzsorabiróság el
itélte egy évi börtönre és 2000 koron*  
pénzbírságra, továbbá eltiltását húron*  
évre a közszükségleti cikkek kereskedé
sétől és miután nem kecskeméti illető
ségű. öt évre a város területéről vall 
kitiltásra. Az Ítéletnek az ad érdekessé
get, hogy a büntetés kiszabásánál tekin
tettel volt a bíróság a vádlott tizenegy 
gyerekére.

— Egy szegedi kávés árdrágítása. 1921 
augusztus hónapban Fliogel Maurusí 
szegedi kávés egy üveg szódavízért négj 
koronát számíttatott egy vendégnél*  
Miután az akkori irányár csak két ko
rona volt, a vendéj.?, aki mint későül 
kiderült egy finánc volt, feljolontettt 
árdrágító visszaélés miatt. A szegedi bű 
róság szombaton nyolc uapra és 5001 
koronára Ítélte el FLÍogolt. A hirósá*  
súlyosbító körülménynek vette a vádi 
lóft intelligenciáját, mert érettségized 
ember.

— Arany- és ezüstbeváltás Vármegye 
ház-utca hét. Hivatalos órák 9—6-ig.

TÖRVÉNYSZÉK
§ Nein akar katonát látni. 1911 

szeptember 8-án Gyulán a templom, 
ból kijövő 50—60 katonaköteles en» 
bért megállított Szalai József ci
pész és beszédet intézett hozzájuk 
Beszédének tenorja az volt, hogy * 
jegyzők és szolgabirák müve a sze
gény emberek bevonul tatása. Végül 
felszólította őket, hogy ne tegyonel 
eleget a bohivási parancsnak, neil 
lesz semmi bántódásuk. Az 1890. évi 
XXI. t.-c. 6. §. alapján vádat emel 
az ügyészség Szalai ellen. A szelő 
szárdi törvényszék nyolc havi bőr*  
tönro itélto Szálait. A pécsi tábll 
a 92. §. alkalmazásával helyben*
hagyta ezt az ítéletet.

§ Rágalmazó kisgazda. Csapó Istvá*  
58 évos békési kisbirtokosnak perbe*  
állott valamelyik szállítójával. A per a 
békéscsabai járásbíróságnál folyt le él 
miután Csapó gazduram lett porvesztc^ 
Békésmogyo alispánt hivatalhoz 1920 
decombcr 7-ón egy instánclát. irt, mely
ben többek között n következőket Írjál 

. . . ellenfelem megnyomta a gombot) 
hogy nz ügy az ő javára dőlt el. Emiatt 
a kitétel miatt hivatalból megindult f 
rágalmazási per Csapó ollen. A békéa- 
gyulai törvényszék elítélte hatóság 
előtti rágalma’,Ás miatt két hónapi fog
házra és 2000 korona pénzbírságra. A 
szegedi tábla ezt az Ítéletet leszállított*  
egy hónapi fogházra és 2000 koron*  
pénzbírságra. A Kúria most, a semmi- 
ségi panaszok elutasításával helyben
hagyta ezt az ítéletet.

§ Megölte mostohafiát. Szondrl 
községbei) múlt, év októberben Sóly
mos! Gáboii 43 óvok fftldmlves le
lőtte Baller látván nevű mostoha
fiát, akt összeférhetetlen teí nféazetÜ 
volt és aki rossz szemmel nézte 
mostohaapját. Szófogadatlan í*  
volt és ez idézte elő a tragédiát is. 
Solymosl kérte Báliért, hogy itassa 
meg az állatokat, mire a inát ka- 
maszsorban levő fia ezt kereken 
megtagadta és amikor nz öreg szh 
goruan rászólt, a fiú apja szájára 
ütött és egy bajonettet fogott a*  
apjára. Solymosl ekkor előrántotta 
revolverét, melyet állandóan magá
nál hordott, mert n ílu utón útfélen 
hangoztatta, hogy végezni fog mos
toha apjával és lelövéssel fnyegette 
meg, lm hozzá közeledik. A fiú bi
zony nem ijedt meg apja fenyegeté
sétől és rárontott, mire az öreg re-
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SIveiét elsütötte. Á fitt homlokon

lálvn holtan rogyott össze. A holt
testet ezután a tornácon levő ágyra 
tette és a csendőrségnek azt jelen
tette, hogy valaki megölte mostohá
ját Nem kellett sokáig nyoraöz- 
fníok, mert a valóság csakhamar, ki
derült A miskolci törvényszék előtt 
azzal védekezett, hogy tettét önvé
delemben követte el. Ezt azonban 
jenx fogadták el, mert a tanuk sze
rint a helyzet nem volt ránézve ve
szélyes. De tekintettel arra, hogy a 
fiú mostohapjának sok keserűséget 
szerzett, sőt többször meg is lopta, 
mindezeket a körülményeket enyhí
tőknek tudták be neki és két, és fél 
évi börtönre Ítélték el. A debreceni 
tábla e héten indokainál fogva hely
ben hagyta ezt az ítéletet.

$ Felgyújtotta saját fa testvérei hálát. 
Folpécen 1921 október 16-án a Fő-utcán 
lévő Kámforét háta leégett Ab egész 
község lakossága sietett a házat meg
menteni, csak Kámfor László 23 éves 
szabósegéd, a ház egyik tulajdonosa 
nézte egykedvűen a tüzet. Többen szem- 
rehánytúk neki ezt a különös magatar
tását, mire Kámfor röviden ezt felöltő 
vállvonogatva: Ha ég is, a magamé éprl 
Ez a kiszólás felette gyanús volt és vö- 
gül kiderült, hogy a házat ő gyújtotta 
tel, mert felosztására vonatkozóan test
véreivel nem tudott megogyezni. A bíró
ság gyújtogatás büntette miatt elítélte 
Bt évi fegyházra. A győri tábla másod
fokban is helybenhagyta ezt az Ítéletet 
és végül múlt héten a Kúria a semmi- 
ségi panaszokat elutasítva ugyancsak 
helybenhagyta az ötévi fogyházas Íté
letet

§ A madám. Harmadfél évvel ez
előtt nagy családi öröm volt Fodor 
házánál Kerekegyházon. A fiatal 
menyecske egy egészéges fiúval 
ajándékozta meg férjét A kis jöve
vényt Juhász Istvánné, a községi 
szülésznő fogadta. Nehány napig jól 
érezte magát a fiatal anya, később 
azonban lázas lett Fodörné. A 
körynezete aggódott érette és 
kérték a bölcs nénikét, hogy en
gedje meg, hogy prvoBt hívjanak, 
juhászné azonban önérzetében meg
sértve, tiltakozott az ellen és ki
jelentette, hogy ő ért annyit a szü
lőnő körüli teendőkhöz, mint egy 
(örvös. Fodörné állapota közben 
rosszabb lettes a kilencedik napon 
agóniába esett. Ekkor, már Jtí- 
hászné is sürgette az örvöst, aki 
azonnal jött és megállapította, hogy 
a fiatal menyecske a madám áldo
zata, mert a szülés Utáni kezelést 
könnyelműen magára vállalva, 
(Olyan beavatkozást eszközölt, me
lyet szülésznőnek semmi szín alatt 
végrehajtania nem szabad. A sze- 
Tencsétlen asszony még aznap meg
halt Az orvos feljelentette a szü
lésznőt a pest-vidéki ügyészségnél. 
Gondatlanságból okozott emberölés 
miatt került Juhászné a vádlottak 
padjára. A bíróság elitélte egy évi 
fo'gházra, 2000 korona pénzbírságra 
éh egyben ltéletilog eltiltották két 
évre hivatásának folytatásától. A 
budapesti tábla leszállította bünte
tését négy hónapi fogházra, 600 ko
rona pénzbirásgra és foglalkozásá
tól hat hónapi időre való eltiltá
sára. A Kúria most elutasította a 
Semmiség! panaszokat.

HÉTFŐ! NRFLÓ

VASÁRNAPI SPORT
Magyar*-osztrák  mérkőzés Bécs ben

H Mzdaíem aldöntaflanüí végződött
Bécs, szeptember 24.

(A MTI magánjelentése.) Az ötvenedik 
osztrák-magyar válogatott mérkőzés 
60-65.000 főnyi közönség előtt ma dél- 
után játszódott le a bécsi Hohewarto- 
pályán. A mindvégig izgalmas küzde
lem 2:2 arányban eldöntetlenül végző
dött. Félidő: 1:1. A mérkőzést dr. Bau- 
mann kölni biró igyekezett mindvégig 
pártatlanul vezetni, mégis kót-három- 
szor tévedett az osztrákok javára.

A mérkőzés lefolyása a következő: Az 
osztrákok igen hevos támadást kezdenek 
és az első percekben úgy látszott, hogy 
a magyarok nagy vereséget fognak 
szenvedni. A magyarok idegességét ki- 
hosználvi Knthan a tizenkettedik perc
ben Wessely beadásából védhetetlen gólt 
lőtt. Most lábra kap a magyar csapat 
és igen szép kombinációs támadást ve
zet az osztrák kapn ellen, a csatárok 
azonban gólképteleneknek bizonyulnak, 
végre azonban a huszonegyedik percben

APaulus beadásából Priboj klegyonlit. 
félidő a magyarok fölényes támadása 
közben ért véget. A második félidőben 
a magyarok igen erős lendületű táma
dással szinte a kapuhoz szögezik nz 
osztrák csapatot. A huszonötödik perc
ben Weiss beadásából Priboj megszerzi 
a magyar csapat vezetőgóljút. Az óriási 
nézőközönség ekkor tapsorkiianal buz
dítja az osztrák csapatot, amely a leg
veszedelmesebb támadások egész sorát 
intézi a mugyar kapu ellen, amelyek 
eredményeké? a harminchatodik perc
ben Köck beadásából Wessely kiegyen-^ 
lit. A félidő, a magyar kapu előtt ér 
véget, ahol egymásután három kornert 
ítélt meg a biró az osztrákok javára.

A magyar csapat kétségtelenül log- 
jobb embere Tóth centerhalf volt,. de 
Kertész II. és Vogel is kifogástalanul 
játszottak. Az egész magyar csapat ele
jétől végig igen lelkesen és önfeláldo
zóén küzdött.

Mietika
A nemzeti hadsereg sportünnepélye.
Vasárnap délelőtt 10 órakor a Vörös- 
marty-téren katonazene hangjai mellett 
kezdődött a nemzeti hadsereg sport
ünnepélye. A staféták pontosan 11 óra
kor álltak fel helyeikre és az indítás 
után a Váci-utcán, Kalvin-téren, Rákó- 
czi-uton, Nagykörúton, Vilmos császár
utón és a Fürdő-utcán keresztül futot
tak vissza a Vörösmarty-térre. A sta- 
fétayerseny első diját a csendőrtartalék 
zászlóalja, a második dijat a rendőrtar
talék, a harmadikat a folyamőrség 
zászlóalja és a nogyedlk dijat a máso
dik ezred L zászlóalja nyerte meg. A 
versenyt nagyszámú közönség nézte vé
gig és a győztes csapatokat nagy óvá- 
dóban részesítették.

Í7-.4G0 m. staféta!ulás Magyarország 
1922, évi ifjúsági bajnokságáért. 1. MTK 
a) 8 p. 45 mp. 2. MAC 8 p. 45.1 mp. 8. 
BKAC.

éXAOO m. statéta*utás  Magyarország 
1922. évi ifjúsági bajnokságáért. 1. MAC 
11 p. 29 mp. 2. MTK 11 p. 85.8 mp. S. 
MTE 12 p. 8 mp.

iXiOO m. itafétafutás Magtiarotszdg 
1922. évi bajnokságáért 1. MAC. 2. MTK.

V. futam. 1. Almenrausch (IX) Vas J., 
2. Vonzalom (2) Biernáczky, 8. Lánözó 
(11/10) Szabó Gy. Tót.: 50:125.

VI. futam. 1. Schabcs (8) Biernáczky, 
2. Auréllá-(6) TakáoB, 3. Czigányleúny 
(6) Vondra. Futottak még: Gamotus, 
Starost, Visel íub, Babuczi, Marujn, Spi- 
nettó, Szép leány és Delmartino. Tót*  
50:610, 160, 140, 130.

Borzalmas éhínség 
Oroszországban

Genf, szeptember 24.
Nanscn bejelentette, hogy a leg

utóbbi becslések szerint Oroszország 
és Ukrajna gabonatermése legfel
jebb 200 millió púd, mig ezzel szem
ben 1916-ban majdnain. kétszer any- 
nyi termett. Délukrajnában, a Kri
mi félszigeten, a szamarai kor
mányzóság egyes részeiben, a sza- 
ratovi kormányzóságban, Csclja- 
biczinban, a baskír köztársaságban, 
Vjatka kormányzóságban és a Kau
kázus ószaki részén a rossz termés 
miatt tovább pusztít az éhínség. 
Jekaterinoszláv, Nikolajevszk és 
Alexandrovszk kormányzóságokban 
több mint egy millió gmber éhezik. 
Az ukrán vörös kereszt sürgősen 
élelmiszert és pénzt kért a Volga*  
vidékről menekült nők és gyerme
kek segítségére. (MTI.)

KÖZGAZDASÁG

Az osztom! bdnyaodllalatok 
leszűllltJúK o munkabért

Mahrlsch-Ostrau, szeptember 24.

(Cseh sajtóiroda.) Az itten! bányake
rület hányavállalatai felhívást adtak 
ki,• amely szerint a bányákban és a föld 
feletti dolgozó bányászok munkaidejét a 
tényleg munkában töltött idő alapján 
lállapHJák meg. A szerződéses munka
bért 48 koronára szállítják le, de függő
dé teszik attól. hogy naponta átlag 
1.57 métermázsa Menet bányásszon. A 
hirdetés közli továbbá, hogy bányászok 
egy résiét elbocsátják. A munkások és 
M munkásiorvexetek álláspontja még is
meretien. (MTI.)

Propagandaverseny az újpesti 
Stadionban.

Az újpesti Stadionban folyt le tegnap 
a MASz. csapatbajnoki és vidéki propa
ganda versenye, molynek eredményeit 
hátrányosan befolyásolta a laza, nedves 
talaj, s annál értékesebbé teszi a KAOÉ 
együttesének Idejét a 4X100 m.-es sta- 
fétafwtásban, mely különben majdnem 
1 mp.-cel jobb a régi országos rekord
nál. A vorseny részletes eredményei a 
következeőks

dXlOO m. itafétafutás Magyarország 
192!. évi bajnokságáért: 1. KAOE 44.4 
mpM országos rekord. 2. MTK.

100 m. tikfutds vidékiek rétiére. 1. Föl
des (Északnyugat) 11.9 mp. 2. Buchmann 
12 mp. 8. Molnár.

Magasugrás. 1. Ralin (Északnyugat) 
165 cm. 2. Flnta 165 cm. 8. Aczél 165 cm.

ÍX100 m. stnfétafutds Magyarország 
1922. évi ifjúsági bajnokságáért. 1, MTK 
a) 46.2 mp. 1 MAO 46.4 mp. 8. MTK b) 
47 mp.

800 m. tikfutdt vidékiek rétiére. 1. 
Mendelényi (Pestvidék) 2 p. 11.6 mp. 2. 
Tarlós 2 p. 11.8 mp. 8. Csekey 2 p. 18.8 
mp.

ÍX1500 m. itafétafutás Magyarország 
1922. évi bajnokságáért. 1. MTK 18 p. 
30.4 mp. 2. MTE 19 p. 44.6 mp. 8. ESC 
19 p. 51.8 mp.

Sulydobás vidékiek részére. 1. Engol- 
thaller (Dél) 12.65 m. 2. Molnár (Észak- 
ny.) 12.64 m. 8. Molnár (Észak) 11.20 m.

Távolugrdt vidéiek részére. 1. Molnár 
F. (Északnyugat) 6.41 m. 2. Buchmann 
5.96 m. 8. Bállá 5.87 m.

iOO m. tikfutdt vidékiek rétiére. 1. 
Hadházy (Kelet) 55.6 mp. 2. Kramer 56.4 
mp. 8. Fischer 56.8 mp.

5000 m. csapatverseny Magyarország 
1922 évi bajnokságáért. 1. MTK 27 pont. 
2. MTE 87 pont. 8. ESC 69 pont Egyéni
leg 1. Steine*  (MTE).

Diszkoszvetés vidékiek résiére. 1. 
Marvallts (Délnyugat) 40.85 m. Kor. 

......................................----- 3.

Football
Nz FTC nyerte meg a Corinihian-ván- 

dordijat.
Tegnap délután játszották le a Korin- 

tian vándordíj döntőjét. Az FTC 8:1 
(8:1) arányban győzött a BEAC felett.

II. osztály*  bajnokság:
UTSE-VII. SC 1:0.
55 FC—Postás 0:0
BA.K—NSC 0:0. 
Ékszerészek—Húsiparotok 2.x, 
Testvériség—MTK 8:1.

Springer Ferenc-emlékttnnepéiy, __
Üllői-uti sporttelepen vasárnap leplez
ték le nagyszámú közönség jelenlétében 
Springer Ferencnek, a Ferecvárosl Tor
na Club néhai elnökének omlékére állí
tott emlékoszlopot Az ünnepi beszédet 
Keöncs Boldizsár dr. mondotta, a fe
rencvárosi polgórok nevében Usetty Fe
renc nemzetgyűlési képviselő, az Ügy
védi Kamara képviseletébon Baracs 
Marcell dr. és a Sportszövetség és a 
Testnevelési Tanács nevében Demény 
Károly államtitkár emlékeztek meg a 
magyar sportoló ifjúság felejthetetlen 
vezéréről.

Az

rekord. 3. Molnár (Észak) 39.07 m. 
Molnár (Északnyugat) 37.52 m.

1500 m. síkfutás vidékiek rétidre. 
Ipolyi (Észak yngat) 4 p. 81.8 mp. 
Csekey. 8. Schreiber.

1.
2.

Lóverseny
Káposztásmegyeri versenyek.

Szép idő és a szokott látogatottság mel
lett zajlott le a Pestvldékl Versenycgylet 
szeptemberi meetingjének az utolsó napja 
és ez sem kedvezett a fogadóknak, mert 
csak az Inkey-dijban Donna Magda és a 
Qátverseny-handicapban Nevető igazol
ták a hozzájuk fűzött bizalmat, mig a 
többi futamokban a kovésbbé fogadott 
lovak nyertek. Különös meglepetést oko
zott az utolsó futamban Schabet győzel
me, mely 12-szeres kvótával örvendeztet
te meg kevés hívét. A részletes eredmény 
egyébként a következő:

I. futam. 1. Donna Magda (lHr) Pa- 
tzák, 2. Azadeh (4) Bauer, I. 8. Pajti (2) 
Horváth I. Tót: 50:145.
II. futam. 1. Bombulus (4) Rojik, 2. 

Flrouzeh (5) Lipták A., 8. Bitorló (50) 
Kisziváth. Futottak még: Nafa, Nosza, 
Apró, Myosotis, Ugardy, Sunny és Bar- 
gain. Tót.: 50 285, 95, 90. 250.
III. futam. 1. Parádét (1H) 

náczky, 2. Solanea (IX) Takács 
Koncai (8) Szabó Gy. Futott 
Autumn Brosze. Tót.: 50:110.

IV. futam. L Nevető (IX) Gimpl, 2. 
Brigitta (4) Eperjossy, 8. Tóiméin (3) Ki- 
salváth. Futottak még: Pető és Násfa. 
Tót.: 50:85, 65, 75.

Vasárnapi magánforgalom. A 
magánforgalomban ma nem volt 
nagy üzlet, mórt áru nem igen ke
rült a piacra. A favorizált papírok 
mindegyikére csak pénz volt. Köté
sek a következő árakon jöttek létre: 
Salgó 82.500, Kima 17.200-600, Ma
gyar Hitel 10.500, Villányi 400Q 
Phöbusz 86.000, Béni 12.500, ízzé 
47—48.000. Élénk kereslet tárgya volt 
a svájci uj Ofa, amelyre 21.000— 
21.500 pluszajánlat volt áru; nél
kül. A tőzsdén nem jegyzett 
értékpapírok között utóbbi időben 
a Fabank részvényét kezdték favo
rizálni, arra a hírre, hogy egy kül
földi csoport a részvény többségei 
magához akarja ragadni.

Első Magyar Iparbank. Az Első Ma 
gyár Iparbank igazgatóságának Műnk 
Péter elnöklete alatt szeptember 19-én 
megtartott ülésén Salamon vezérigaz
gató azon kérésének adott kifejezést, 
hogy a vezérigazgatói állástól felmen
tessék, hogy alkalmas időpontban a 
hozzá intézett moghivásnnk megfelelve, 
a Kux, Blocb & Co. bécsi bankcógbs 
beltagként beléphessen. Salamon vezér
igazgató az Első Magyar Iparbank 
ügyeit egyelőro még tovább fogja ve
zetni.

A Magyar-Cseh Iparbank Rt. részvé
nyei o hét folyamán tőzsdei bevezetésrí 
kerülnek.

A Pannónia sörgyár részvényei a tőzs
dén. A Pannónia Bőrgyár részvénye! 
Iránt már hosszabb idő óta élénk érdek
lődés mutatkozik a magánforgalomban 
s árfolyamuk jóval 10,000 korona fölt 
emelkedett. A kereslet a társaság küszö
bön álló tőkeemelésével függ össze, mi
dőn a részvénytőkét 10-ről 26 millióra 
szaporítják s mindon részvényre egy 
újat adnak ki igen kedvező áron. Ezt 
követőleg hivatalosan is jegyezni fog
ják a részvényeket a tőzsdén.

A Pesti Tőzsde uj számába dr. Dob 
ránszky Béla irt vezércikket. Nagyér- 
dekü cikkek számolnak bo a nagyban
koknak a vállalatok részvényeire gyako
rolt befolyásáról. Szerkesztőség és ki
adóhivatal Budapest, VI., Izabclla-utca 
43.

Hamzetl Royal OrfBum
Minden este fél 8 órakor a nagisiabAtu sieptemker 
veriéténüior és Magyar Krasl vendégfclléptévcl 
ARAMVMADÁR Harmath - Zerkovitz operettje

Esténként fél 8 órakot 
csütörtök és szombat dél
után 4 órakor meneti 
kapitány 1. 8 orcazién, 
2. két medve, két tigris 
Ezenkívül az uj eeep* 
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