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1 kemallsta csapatok 
folytatta dlnyomulásukat

Franelaorszáfi egyetlen embert sem MM a törökök ellen — Megalakult az 
isj SSröá kormány — A forradalmi bizottság ráruházta a törvényhozás Iegál

Szmirna, szeptember 30.
A témalisták a kisázsiai tenger

parttal szomszédos szigeteket meg
állották.

Paris, szeptember 30.
(Havas.) Ppincaré miniszterelnök 

asztotta a Vógézekbe vásárnap- 
tervezett útját, hogy a Kelet ese

rnyőiről állandóan tájékozott le- 
A miniszterelnök ma folytatta 

béke fentartására irányuló alcoió- 
kiváltképpen azzal, hógy Frank- 
Boulllönhöz azt a kérelmet In

igyekezzék Kemal basa yála- 
t siettetni. Francia körökben 

ik, högy.
h szövetségesek szeptember 23- 
S határozata csak diplomáciai 

elóra vonatkozik és hogy 
Poincaré a legutóbbi konferen
cia alkamával hangoztatta, hogy 

I Franciaország egyetlen emgert 
sem küld a törökök ellen.

Páris, szeptember 30.
(Havas.) Pöfoicaré miniszterelnök 

Juh fp'ga'dta az angol és az öTasz 
Ihfegykbvétet.

Athén, szeptember 30.
(Atlíéni sajtóiroda.) Az uj kor- 

Jnány véglegesen megalakult. Mi- 
hiszterelnök Zaimisz Sándor lett, 
aki jelenleg Bécsben Időzik, ahol 
teemmütétet fognak végrehajtani 
fajta. Visszaérkezéséig Korkidees 
belügyminiszter helyettesíti. Kül
ügyminiszternek Politiszt nevezték 
ki, akit Párlsból való hazatéréséig 
^Kenellopidosz közgazdasági mi
niszter fog helyettesíteni. Hadügy
miniszter Haralambise, tengerészeti 
Miniszter Papskrlszttt, népjóléti mi
niszter Roxejadisz, közoktatásügyi 
miniszter Szijotis2, közlekedésügyi 
és ideiglenes földmivelésügyi mi
niszter Kaligész, pénzügyminiszter 
Dimidisz, közélelmezési miniszter 
Embirikosz lett. Az Athénben időző 
miniszterek már le is tették az es
küt. Az uj kabinet megalakulása a 
társadalom valamennyi körében a 
legjobb hatást keltette. A kabinet 
tagjai, akik közül a legtöbben Ve- 
mizelosz pártjához tartoznak, mint 
Őázinte antantbarátok ismeretesek. 
A volt király, a volt királyné és 
Miklós herceg ma Olaszországba 
Utaznak. Andráb herceg egyenesen 
karinából utazik oda.

radalmi bizottság rámi 
Görög-bolgár itótas

Athén, szeptember 30.
(Havas.) A forradalmi bizottság 

elhatározta, hogy az uj kormányra 
ruházza a törvények kibocsátásának 
jogát. Elhatározták továbbá, hogy 
az ezidőszerint őrizetben levő poli
tikusokat az uj nemzetgyűlés dönté
séig fogva 'tártjáig

Athén, október 1,
(Athéni sajtóiroda.) A király teg

nap reggel fogadta a forradalmi 
bizottságot, amelynek nevében Ga- 
tiofesz mondott beszédot. Kijelen
tette, hogy a nemzet telki! smeretót 
a legutóbbi esztendők szerencsétlen
sége, különösen pedig a legutóbbi 
kisázsiai balsikerek forradalmosi- 
tották. A hadsereg és flotta, amely 
évek óta harcolt a haza dicsőségé
ért, legjobban megrendült a nagy 
nemzeti szerencsétlenség következ
tében és azért támasztotta a felke
lést, hogy a hatalomról eltávolítsa 
mindazokat, akik felelősek a nem
zeti szerencsétlenségért és eltíáritsa 
mindazokat az akadályokat, ame
lyek Görögországot megfosztották 
a világháborúkéi! nagy szövetsége- 
seíneg támogatásától. Boldogok va
gyunk — mondotta a szónok —, 
hogy vérontás nélkül aratnak si
kert és felébresztettük a nemzetben 
a céljaink őszinteségében vetett bi
zalmat. Azok a politikai pártok, 
amelyek tegnap még marcangolták 
egymást, ma már egyesülten jelen
tek meg a király előtt hogy Görög
ország boldogulása érdekében mun
kálkodhassanak.

Szólta, október L
(Bolgár Távirati Ügynökség.) 

Trácia török lakossága tömegesen 
menekül a görögök elől. Kamii falu 
lakosai közül kétszázan tegnap a 
bolgár! határra érkeztek és a kato
nai Őrséget arra kérték, bocsássa 
őket bolgár területre, minthogy 
Tráciában tűrhetetlenné vált az 
élet. Egyes görög bandák a bolgár, 
határón több helyen megtámadták 
az őrséget. A kirkilissze-malko-tir- 
novoi vonalon fegyveres görög csa
pat lövöldözni kezdett a bolgár ha
tárőrökre. Ezek viszonozták á tüze
lést és szétszórták a támadókat.

Szófia, október 1.
(Bolgár Távirati Ügynökség.) A 

bolgár közvélemény a legnagyobb 
figyelemmel követi a legújabb ^ese
ményeket és meg 'van győződve 
róla, hogy a keleti kérdés megoldá
sával kapcsolatban Bulgária jogos 
érdekéit is tekintetbe fogják venni. 
Az egész Országban mindenfelé gyifa 
léseket rendeztek, amelyekén ilyen 
értélihfi hrttárötatokat hoztak. A 

menekültek s^vwefeinok

központi irödáűa vasárnapra nem
zeti nagygyűlést' hívott Össze, Az 
iroda •Er.ancia.ország, Anglia és 
Olaszország k ülügymifdszterélhéz 
előterjesztéssel fródult, amelyben le
írja Trácia helyzetét és a családi 
tűzhelyüktől távol bujdo'só sokezer 
menekült nevében kéri a tráöiai 
Kérdés méltányos megöl (fását, amely

SziSárdulás a magánforgalomban
Az értéktőzsdei magánf.örgfllnmbim a ®omhat délutánt javulás után 

csak néhány részvényben kötöttek üzletet, de az irányzat általiban 
Bzilárdult Salgú 76-76.509, Rima 15.700-809, Slavonla 4100-500, Coburg 
7200—390. Alt. Kőszén 141—42.000. Élénk érdeklődés mutatkozott Szít, 
lámi 6300-450, Foresta 4100- 200, Llchtlg 1675-1700, és kivált Lipták 
iránt mely 8S25-röl 4125-ig emelkedett, Kerestek Athonaenmot, Gum- 
mit. Fővárosi sört, Chlnolnt, Kartont, Rézbányáit és őstermelőt

Ottó főherceg és a vis major
Nem faw&ndztatftafta mea magát a törvényes 

hónap alatt. — fegyz&ttönyvet vetteti fel je*  
gaínak fenntartásáról s kézbesítik a kanmánynaá

—14 Hétfői NapK tudósítójától. —

tárokon fa# $yan tisztán tudfo 
hogy •— ha egycb nem történt 
volna — gróf Zichy Jánosnak 
megjeleni) nyilatkozata bőségesen 
elégj Jeti volna’ ennek a ténynek a 
le.szögezéxéío, Ketsgteien, hdgy 
Ottó őfelsége sémmí néven neve
zendő jogáról le nem mondóit é« 
dbbátí a piJlanatbau, amiköí a vis 
malőr elhárjrt, élni fög jogaival 
Legitimista öl dalon bővebben 

nem nyilatkoznak, de konstatálják 
azt, hogy Ottó főherceg ezt az ál- 

>• -v............. láspcntját kellő formában mcgálla-
legitimistákat illeti, ok megeleged- • pifofta és azt a tényt, hogy a meg-

Vasárnap, gkfób'eí elsején múlt 
féléSztendejö annak, hógy IV, Ká
roly király meghalt. Ottó főherceg 
és a magyar legitimisták szempont^ 
jából ez rendkívül fontos dáttfm, 
mert a magyar törvények értelmé
ben a király HaTála után, illetve a 
tíónváltozás bekövetkezése után Hat 
hónapon belül az uj királynak meg 
kell koronáztatni magát.

Sem a fiatal Ottó főherceg kör
nyezete, sem pedig a magyar legi
timisták nem feledkeztek meg erről 
a fontos dátumról Ami a magyar, 
Vek 1>O 'zühi János

egy nyuKodíhangu nyilatkozatban 
szögezte le a tényeket és a legitim
isták álláspontot.

A Hétfői Napló számára a Hely
zetet és a legitimista álláspönfot 
legitimista tiMabtól a Wvofkezftk- 
ben .világították meg!

— Október elseje nemcsak a 
történelem, de a küzelcbH jövő 
szempontjából is föltétlenül Igen 
nngyföntosságu dát’ftn. Nem volt 
célja és oka azonban annak, hogy 
ebből sz alkalomból hangos ma- 
ntfesztációval álljunk az Ország 
és a világ elé, mert a helyzet tö
kéletesen világos. Törvényeink 
értelmében az örökös királynak 
az elmúlt hat hónap alatt meg 
kellett volna magát koronáztat- 
ni, ami kétségkívül meg is történt, 
volna, ha ebben őt vis vnajöi\ meg1 
nem akadályozza. Az örökös ki
rálynak nem volt módjában, hogy 
hazatérjen' és igy a szent korona 
homlokát érintse. Ezt mindenki, 
úgy idehaza, mint a magyar, ha

nem állhat másban, mint a keleti és 
a nyffgafi Trápiáníik ajrtpnóm tar
tománnyá való alakításában a Nép
szövetség, vagy az ententehatalmak 
ellenőrzése alatt.

Konstantinápoly, szeptember 30.
(Havas.) Konstanti nápolyban pénz

ügyi válság tört ki. A kormány 
nem utalta ki a tisztviselők illetmé
nyeit.

London, szeptember 80.
(Havas:) Hénderspn Artúr műm 

kásvezéü a munkáspárt gyűlésén) 
mondott; beszédében az angol kpr> 
mányt tette felelőssé a Kelet mo> 
tani helyzetéért és kijelentette, hoper 
ha az angolok Csanakban marad
unk, az is, úgy mint Nagybritannia 
mostani politikája, ellentétben áll a 
szövetségesek Komáihoz intézett 
jegyzékének szellemével. ___ 

koronázására törvényesen kitűzött 
határidőn belül ebben a szándékán 
b’an vis maioí akadályozta meg, 
illetéke*  helyen kifejezésbe Jüt- 
tátid.

Kér’dés ezek' tufán, hogy mi nz a 
„kellő fprma“ és melyik az az Illés 
tékes hely, amely elolt Ottó főher-*  
cég ezt az álláspontot kifejezésre 
juttatta? Egyelőre a legitimisták e 
tekintetben fölöslegesnek tartják a 
bővebb felvilágosítást és igen va-. 
lószinü, hogy az illetékes helyektől 
várják ezeknek az úgyszólván dff>- 
lomácial természetű lépéseknek a$ 
ismertetését.

Egyéb politikai körökben nem is*  
merik a történteket; de valószínű
nek tartják, hogy a kellő forma 
nőm lehetett más, mint hogy Ottó 
főherceg álláspontját jegyzőkönyve 
be taglalták, amely jegyzőkönyv, 
nyilván pregnánsan kifejezi, hogy 
Ottó főherceg a törvényesen köte
lező dátum elmulasztását a vif 
maUrrnl olmlja meg és hogy e» ép. 
penséggel nem Jelenti ont, mintha



^£TFŰJ SudapeM, 1921 október 1
111 iw" —'■»■■■■>■''iíiw

£l jpoeugen trónról lemondott volna.. 
[ .lA^g^úik elterjedt, de meg nem 
ferősitett hírek arról, hogy ennek a 
re^W>k<g|y/.’iiek hiteles másolatát 
Vfézoesifették, v’a,gy kézbesíteni fog- 

mqgyíir. l^p.rimáyynak, de kéz*  
laesitik az összes európai udvarok
nak. va#y collég kormányoknak 
Iííc Ha n kézh'ósitéfi ténvlec hips’- 1

a

íl#. Ha ,aJkézbjgsjjtés tényleg meg- 
TOrtén^r-akkor most” azt várják a 
legitimisták, hogy a jegyzőkönyvet/ 
nyilvánosságra is fogja hozni. De 
ha^ez nem történnék is meg, való
színűleg lesz majd olyan udvar, 
vagy olyan kprmány, amely a 
Habsburg-ház iránt való barátsáer
őül meg fogja ezt cselekedni.

'Általában azt hiszik, hogy ennek 
a nevezetes dátumnak és a hozzá- 
füződő 'tényeknek a magyar belpo- 
liíikára nem lesz különösebben 
érezhető hatása. Maguk a legiti
misták sem tartják- alkalmasnak a 
pillanatot arrta, bogi.’ éppen most 
törjenek erőteljesebben céljaik felé. 
De maga a forma, amelyben a fon
tos időpontról megemlékezne^ és 
maga gróf Zichy Jáuos személye, 
politikai rezerváltsága, arra enged 
következtetni, hogy a legitimisták 
cwyljjep, sinján csak álláspontjuk 
megismertetésére törekedtek.

Kilenc imllsó valutát loptak
Lipótvárosi Takarékpénztárban

A vaknaosztály vesetője a rendőrségen
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Lipótvárosi Takarékpénztár 
feljelentést tett a rendőrségen, hogy 
ismeretlen tettes ellopta a Wert- 
heim-kasszában lévő valutatáskát, 
amelyben hozzávetőleges számítás 
szerint több mint kilenc millió ma
gyar korona értékű valuták voltak.

A feljelentés alapján a rendőr
ségről dr. Török János rendőrfőta- 
jiácsos vezetésével rendőri bizottság 
ment a színhelyre és megejtették a 
helyszíni szemlét, amely minden 
kétséget kizárva bebizonyította, 
hogy a lopást csakis benfentes, a 
helyi ismeretekkel teljesen tisztá
ban lévő egyén követhette el. 
Ugyanis a helyi viszonyok, a pénz
szekrény fekvése olyan, hogy oda 
más, mint tisztviselő, nem mehet. . .......
A feleket pedig, akiknek a valuta-' pénztár Rt. 
pénztárral van dolguk, a kasszától 
teljesen elkülönített helyen szolgál- j 
jak ki.

Az eltűnt tárca részletei
A rendőri nyomozás megállapí

totta, hogy Braun Bernát, aki a va
lutapénztárt kezeli, utoljára pénte
kén használta a táskát, amikor is 
többrendbeli kifizetéseket eszközölt.

Kpvács Andor, az intézet cégve
zetője .utasítására vett ki a táskából 

1 néhány bont és aztán ugyancsak a 
cégvezető . jelenlétében lezárta és 
visszatette a táskát.

Braun helyzetét rendkívül súlyos
bítja az a körülmény, hogy neki 
pénteken át kellett volna adni a 
valuta-kasszát egy másik tisztvise
lőnek és Braun kérte- az igazgató
ját, hogy lehetőleg halasszák el az 
átadást a jövő hétre, mert közben 
úgyis zsidó ünnepek vannak. Az 
igazgató■ a••szombati napot tűzte ki, 
amikor, is Braunnak át kellett volna 
adni a valutákat.
T ,-Ai rendőrségen., valószi|Lünek tart
ják, hogy Braun nem tudott volna 
elszámolni pontosan a valutákkal 
és csak időt akart nyerni, hogy né
hány nap alatt, amennyi rendelke
zésére állana, rendezze, illetőleg pó
tolja a hiányokat Braun állítása 
szerint szombaton csak egy fél órá
val az átadás előtt vette észre, hogy 
a táska hiányzik és erről jelentést 
tett a vezérigazgatónak.

Az eltűnt kasszában

A wmi&i aíreűtüsűk ügyében 
Wngy? ázsgfiiGt WH

— Í4 Hétfői Napló tudósítójától. —•

A Duna-Tisza közötti atrocitások 
miatt megindult megtorlási eljárás 
eddig még csak egy ügyet, az orgo- 
ványi rablógyilkossági esetet vitte , 
fűtárgyalás elé és mint ösmeretes, 
a budapesti királyi katonai tör
vényszék Zbona Jánost és bűntár
sait rablás büntette miatt elítélte. 

’Ez.áz ügy nemsokára a legfőbb ka
tonai törvényszék előtt kerül főtár
gyalóéra. A többi hasonló atrocitás 
miatt az eljárás még főtárgyalás 
előtti stádiumban van. Dr. Dombo-. 
v.áry Géza ügyvéd, aki e bünpörök-' 
beír a sértetteket képviseli, nemré
giben panaszos beadvánnyal fordult 
dr. Daruváry Géza “iga^gügytni-- 
.Dísztérhez, alpi arra kért, hogy a 
máriaházi bűneset hivatalos iratait 
'ismételten tanulmányozni kívánta 
és bár. a törvény szerint ehhez joga 
van, az iratokhoz mégsem tudott 
hozzájutni: miniszteri intervenciót 
■kért tehát arra, hogy az iratokat 
•uékl megmutassák. Bejelentette, 
hogy n Gettlér Jakab és 6 társa el
len elkövetett rablógyilkossági ügy 
nvatait dr. Halász Lajos királyi fő
ügyésznél kereste, aki azonban meg
tagadta az iratokhoz való betekin
tési jógát, mert, éppen ő tanulmá- 
a>yözta'v az ügyet. Ismételt jelentke
zés ’alkajirfáyíil pedig arról értesült, 
hogy az iratokat a kalocsai királyi 
ügyészséghez telték át, illetékesség 
ÍJ^áhól. Az igazságügymlnisztér ren
delet e folytán níost kapta meg az 
értesítést dr. D'ombőváry, hpgy a ; 
máriaházi rablógyilkössági biinper- 
Iién .Balogh Ferenc és társai ellen 
a .kalocsai törvényszék vizsgálóbi- : 
Vaja plőtt a bűnügyi vizsgálat fo- ; 
lya maiban vau és mint h sértettek 
képviselője a perrendtartásban elő
irt jogait, a vizsgálóbíró előtt aka- ' 
dály Iá Tanul érvényesíthet i.

'A

gya-

ul. K értékben

valuták voltak:
Osztrák korona . 210.000
Márka .................. 118.000
Cseh korona . , , 650.000
Dinár 140.000
Lei ......... 325.000
Dollár ....... 200.000
Líra .................. .. 310.000
Svájci frank . . . 180.000
Hollandi forint , 72.000
Francia frank . . 100.000
Angol font .... 220.000
Rubel ..................... 6.000
Lengyel márka . 120.0(10
Bolgár lóvá .... 18.000

a következő

Braun Bcrnátot az igazolt ov_ 
nuokok alapján a rendőrségen őri
zetbe vélték és megkezdték a ki
hallgatását.

Az intézet számos tisztviselőjét 
berendelték és vas&riiajj egész na
pon át folytak a kihallgatások, 
melyek azonban nem vezettek sem
mi eredményre. A tanuk vallomása 
semmiképpen sem volt, érdemleges, 
viszont Braun Bernát nem akar 
semmiről sem tudni. Semmi felvilá
gosítást nem adott az eltűnésre vo
natkozólag és még akkor sem akart 
vallani, mikor az intézet részéről 
határozott ígéretet, kapott arra vo
natkozóan, hogy visszavonják ellene 
a feljelentést, ha őszintén meg mond 
mindent

Ma folytatják a nyomozást re
mélik, hogy a kilencmilliós táskát 
sikerül a legrövidebb Idő alatt elő-

J! metcikái 
sfiMxr helyőrsége — mint az As- 
sociated Prést El Futóból jelenti — 
Vevcrdc kapitány vezetésével pén
teken délelőtt fellázadt, a város 
börtönéből kiszabadította a foglyo
kat, /idejön,I tiszfjeif letartóztatta 
és a reúilőrséget lefcgycerezte. A 
telrirai fosztogatásról is hirt. ad. 
Későbbi jelentés szerint csapatok 
tüzeltek a lázadókra s ez alkalom
mal tizen hetién meghaltak, ra'iy 
megsebesültek. A fővárosban a jú- 
arezi helyőrség lázadását tisztán 
U,i 'hvidcusiifk tartják, máid- 
gjfeKeit ® csapatmegcrlísitést küld- 

Ezzel az üggyel kapcsolatban fel
kérettünk a következő nyilatkozat 
közzétételére:

— A Budapesti Lipótvárosi Ta
karékpénztár Rt pénztári helyisé- 
g’éből tegnap egy az intézet tulaj
donát képező 8, azaz nyolcmillió 
magyar korona értékű valutát tar
talmazó tárcát elloptak. A tettes 
kézrekeritésére a rendőrség a leg- 
szélesebbkörü intézkedéseket meg
tette.

Az intézet igazgatósága a nyom
ravezetőnek 500.000 korona jutái- 
mát tűzött ki.

Gondoskodás történt aziránt, hogy 
az Intézetet ezen lopásból kifolyó
lag veszteség ne érje.

A Budapesti Lipótvárosi Takarék

tatnak. tiaau volt a számuk aask. 
vak az cmtiszpCMli*  elemeknek tt 
akiknek szociális ellenérzését cs3i 
a törvény szigora tartja lehetve, 
Ezekkel teltek meg a törvényaJj^ 
orvosi megfigyelő intézetek. A lég. 
nagyobb részüket korlátoltan beszá- 
mithatónak véleményezték.

Jogi szempontból ezután Bubát 
József magántanár foglalkozott n 
kérdéssel.

' ■' -"xiTlli- - * M" ■ 1 j. ■***'  r ~.

PESTI SÉTÁK
Dunán

Duna felett ma elsuhant a Tu. 
Talán körülnézni jött, hogy milyen 
szállása lesz itt nemsokára, talán 
nagyon elunta magát oda fönn észar 
kon és elkerült erre egy kis kirán- 
udlásra, talán csak ijesztgetni 
akart bennünket, de ahogy végig*  
szállt a nagy, szürke víztömeg fe
lett, egyszeriben elkergetett min
dent, ami halvány emlék még itt 
lézengett az elmúlt Nyárból.

Néptelen, lett a Duna egyszeriben. 
A propellerek utasainak orrát pi
rosra csípte a süvöltő szél és úgy 
meglobogtatta a szegény kis zásdí 
kai. hogy ijedtükben menekülni sze
rettek volna és majd leszakadtak 
kínos erőlködésükben a riidjukrőL 
Az utasok sietve szaladtak be a me
leg és olajszagú szaténokba és ott 
is fázósan topogtak a lábukkal, a 
matrózok könnyesen gondoltak visz- 
sza a vidám, trikós időszakra, a kis 
hajók teste is hidegen borzongat 
a dermesztő vízben.

A gőzösök és sleppjeik fedélzeté*  
nem álltak kint jókedvűen az em- 
berek, a máskor vidáman szökdé
cselő motoros csónakok legtöbbje 
otthon maradt, amelyik kimerészke
dett a vízre, annak a gazdája is só
tokba, meleg köpenyekbe, szőrmék
be burkolva igazgatta csendes me» 
lankóliával a kormány kéreltet.

Eltűntek a karcsú vízi-fecskék, at 
evezős-klubok gracilis csónakjai is, 
csak két négyes legénysége merí
tette, nemes versengésben, feszült 
marokkal vízbe a lapátját. A part
ról nem nézte izgatott tömeg a ver
senyt, néhány didergő barát vári 
mindössze lilán és télikabátban a 
klubház előtt, de ezeknek sem volt 
hangjuk a leckéztetésre, csak fa
gyott mosolyuk az üdvözlésre.

Borzasztóan hideg volt vasárnap 
délelőtt a Dunán és akit útja mégis 
arra vitt, annak ködös emlékezéssel 
a jeges Yúfcon jutott eszébe Jack 
London regényeiből, prémekbe búr 
gyolált aranyásók, csaholó, szánkót 
vőntató farkaskutyák, térdig érő, 
finom, hideg hó és jéggé fagyó le
hellet.

Hiszen tél van minden évben és 
bizonyosan vem szabad a vad-hideg 
vasárnap délélöttnek semmi jelen
tőséget tulajdonítani, nem szabad
na — mert nem érdemes — írni sem 
róla, de mégis tolira kívánkozik, 
mert e sorok írója négy olyan em
bert is látott rövid, de fagyasztó 
séta-haj ókázása alatt, akinek nem 
volt kabátja. Nem volt kabátjuk és 
amennyire ki lehetett venni, dide
regtek, nem a könnyű, borzongó di
dergéssel, hanem erősen, ijesztően, a 
didergés csak úgy rázta, hányta 
őket, a nyakuktól le a sarkukig ör
dögi vibrálással.

Ennek a négynek nem volt ka
bátja, más, soknak, akiket nem Iái 
az ember, szintén nincs, de milyen 
soknak nem lesz, mire eljön az éles
fogú December?

És amilyen problematikus, vi
gaszt nyújtó az Ember. Tragédiájá
nak utolsó sora, olyan problema
tikus értékű az a remény is. amely 
a pesti embert Téli Tragédiájában 
vigasztalja: hogy elmúlt az ígéret 
Tavasza és a teljesülés Nyara, és 
amilyen kikerülhetetlenül elmúltak, 
olyan kikerülhetetlenül el is fognak 
újra jönni, jövőre megint csak 
nyakára hágnak a zord Télnek és 
ebben az örök viaskodásban talán 
egyszer mégis esek felül

i,.Politikai psychopaták“
Vasárnap délelőtt nyílt meg u 

I Magyar Elmeorvosok VII. értekez
lete .Voravcsik tanár elnöklete 
alatt, amelyen Szladits Károly 
egyetemi tanár tartott előadást

Délután 6 órakor tudományos es
tet tartott az értekezlet, amelyen dr. 
Oláh Gusztáv a lipótmezei elme- 
gyógyihtézet igazgatója tartott 
rendkívül érdekes előadást a „poli
tikai psychopaták“-ról.

Megszólaltatta a kornmün Idején 
a Lípótmezőn felvett pqlitlkai el- 
mebetegeket, az anarchistát, aki 
Wekerlét akarta meggyilkolni, 
mert a rendőrség nem adott neki 
útlevelet, a tudóst, aki természet- 
taui alapón bizonyítgatta a kom
munizmus létjogosultságát, a lelkes 
honleányt, aki a kommunizmus 
szépségéit fejtegette, a terrorüut, 
az osztálytanácsost a népjóléti nép
biztosságtól, a parlamenti lövöldö
zőt, a karzati közbeszólót és a be- 
tenienekülést az elmebetegségbe. A 
felvettek nagy részét nem találták 
elmebetegnek, csak magasabbreudü 
elfakultnak. Visszapillantást vetett 
a francia kommün vezérférílaira és 
a régebbi idők politikai merénylői
re. Elmeorvosi elbírálás alá vette a 
társadalomnak a kommün alatt ta
núsított _ magatartását, az elemi ka
tasztrófák hatását az épelméjüekre 
es az idegbetegekre, a nyájtörvény- 
szeriiséget, a tömegpszihózist Is
mertette ef pszihoanaiitikus beállí
tottságot, elemezte a vérengzési 
hajlamokat és azokat az elmélete
ket, amelyek alapján a szociológu
sok a beteg közéletet meg akarják 
gyógyítani.

A háború utáni pauszból pszihiá- 
terek részéről levonható gyakorlati
lag fontos tanulságok a követke
zők: Sem a háború, sem a kommu- 
ni7juus nem szaporította a szorosan 
vett pszihózisok számát, sem azok
nak nem adtak háborús vagy for
radalmi színezetet. Háborús vagy 
forradalmi külöupszihózisok nin
csenek, de mindakettŐ kiváltó, pszi- 
hógén tényező gyanánt szerepelhet 
a pszihózisoknál, amelyek aaután 
a megszabott formában bontakoz
nak ki és folynak le. Nagy volt a 
számuk azoknak az épelméjtieknek, 
akik normális időkben, teljesen ren
dezettek. de akiknél atavisztikus 
hajlamok, szadisziikus ösztönök 
meglepetésszerűen napfényre ke- , 
rültek, úgyszintén olyan épeimé- 
jüeknek, akik ug-y viselkedtek, mint i 
azok, akik tűzvészkor, vagy földien- < 
géskor értelmetlen dolgokat á tível
nek.

Még nagyobb volt a száma azok
nak, akiket békés időben neurotiku
soknak, fobiásoknak, kényszeresek
nek, elfajultaknak ismertünk, de 
akik rendkívüli helyzetekben értel
metlen és groteszk magatartást mu- VUV9Kvr w 
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A ház tulajdonos 

nem adhat el lakást 
r- J Hétfői Napló tudósítójától. —

Mendelsohn Gyula ékszerész megvett a 
Bternberg-félo Rákóczi-uti házban egy 
holthelyiséget. Ebbe a vásárlásba azon
ban a háztulajdonos csak úgy ment bele, 
bogy Mendelsohnnak egy másik üzletho 
lysiégot kellett biztosítani Sternberg só
gorának, Gelringer Miksának, aki mint 
bankhivataluok, bank- és váltóüzletet 
akart a Bákóczi-uton nyitni. Mendelsohn 
a szomszéd házban lefoglalt egy üzleti 
helyiséget és a Sternberg-csalúd kíván
ságára 100.000 koronát deponált arra az 
esetre, ha a Lakáshivatal nem engedé
lyezné az üzletcserét. A Lakáshivatal 
azonban tudomásul vette Mendelsohn 
Üzletvételét a Sternberg-féle házban, 
mire ez visszakövetelte az általa deponált 
100.000 koronát Erről viszont Sternbergók 
nem akartak hallani, mire Mendelsohn 
polgári pert indított Sternbergék Ármin 
ellen. Két fokon is pervesztes lett Men
delsohn. A bíróság kimondotta, hogy a 
háztulajdonos üzlethelyiséget eladhat, 
mert ez nem ütközik semmiféle rendelet
be, vagy törvénybe. Lakásokat vagy lak
részeket nem adhat el a háztulajdonos, 
yagy azok eladásából nem követelhet 
részt Mendelsohn most már Sternborg 
'Ármin, ennek fia Pál és sógora Geiringer 
Ármin ellen zsarolás, lakásügyi kihágás 
miatt tett feljelentést és végül kérte 
mindhárom internálását. A bűnügyi ha
tóságok megszüntették ellenük az eljá
rást, mert nem láttak az ügyben bün
tetendő cselekményt. A válasz most már 
Sternbergék részéről az volt, hogy Men- 
delsohnt feljelentették hatóság előtti rá
calmásáé miatt Czukor járásbiró első 
gelmentette, mert nem talált Men- 

eljárásában rosszhiszeműséget, 
an aa Ítélet ellen Sternbergék 
ttek. A törvényszék most Schwei- 
labiró elnöklésével tárgyalta má
ikon ezt az ügyet és hosszabb ta- 

nácskozás után helybenhagyta a felmentő 
Ítéletet, mert Mendelsohn nem vádolta 
Őket büntetendő cselekménnyel.

HÍREK
■»- A Műegyetem évnyitó ünuepsége. 

{Vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta meg 
a kir. József Műegyetem ünnepélyes év
nyitóját, amelyen mint vendég résztvett 
'József Ferenc királyi horeeg is. A kor- 
;mány képviseletében Petry Pál állam
titkár jelent meg. Zclovits Kornél rektor, 
rektori székfoglalójában visszapillantást 
Vetett a Műegyetem 50 éves történetére. 
Örömmel és büszkeséggel állapította meg 
azokat az eredményeket, amelyeket az 
immár félszázados műegyetem a hazai 
kultúra szolgálatában produkált. A kö
zépiskolai reform kapcsán azt a vélemé
nyét nyilvánította a rektor, hogy a ter
vezett uj, harmadik tipusu középiskola 
helyett célszerűbbnek tartaná a huma
nisztikus gimnáziumnak és a reális tudo
mányokkal foglalkozó reáliskoláknak 
egymáshoz való közeledését. Ezzel kap-

— Rablótámadús guinmíbottal. 
Szívós Ferenc csapos és Bénító La
jos iroda szolga megfigyelték Stcin- 
metz Teréz piaci árust, aki a Köz
ponti vásárcsarnokból való távo
zása alkalmával, a pénzt, egy tás
kában vitte el magával. Elhatároz
lak, hogy az asszonyt ki fogják ra- 
bolui. Szombaton este utána men
tek és egy mellékutcában Szívós 
gummlbottal ráütött az asszony fe
jére, a táskát kivették a kezéből és 
mindketten futásnak eredtek. Az 
asszony segélykiáltásaira a járó
kelők a támadók után szaladtak és 
mindkettőjüket elfogták. A rend
őrség letartóztatta őket.

— Tanári szövetségek közgyűlései. A 
Hadviselt Magyar Tanárok Nemzeti 
Szövetsége vasárnap délelőtt tiz ómkor 
tartotta meg évi rendes közgyűlését dr. 
Méhes Gyula budapesti főgimnáziumi 
tanár elnökiéivel, n kegyesrendiek fő
gimnáziumának rajztermében. A megej
tett tiöztnjitús eredményeként elnök is
mét dr. Méhes Gyula lett, mig ügyvezető
elnökké vitéz Esztergomé Ferencet, tit
kárrá pedig Kárpátiig Győzőt választot
ták xneg. Ugyancsak vasárnap dólelőtt 
tartotta meg évi közgyűlését a Magyar 
Tanárok Nemzeti Szövetsége, a kegye®- 

rendiek főgimnáziumában, Sajó Sándor 
elnökletével. Vúry Rezső a közgyűlés ólé 
terjesztette a Szövetség által kitűzött 
„Magyar Nemzeti Káté" irodalmi pályá
zatunk eredményét A bíráló-bizottság n 
Szövetség 10.000 koronás első diját dr. 
Károlyi János kegyesrendi tanár müvé
nek Ítélte oda, mig az 5000 koronás má
sodik dijat Takáts György leánygimná
ziumi igazgatónak juttatta. Több kisebb 
ügy letárgyalása után megválasztották a 
Szövetség uj tisztikarát. Elnök egyhangú 
felkiáltással Sajó Sándor lett, alelnökké 
választották: Birkás Gézát, Hittrich 
Ödönt és Kisparty Jánost, Ravasz Ár
pád ügyvezető elnök, Váry Rezeő pedig 
főtitkár lett.

— Megölte felesége csábítóját. A 
zalaegerszegi, törvényszék egy évi és 
kilenc hónapi börtönre Ítélte Kan
csal Sándor 61 éves kisgazdát aki 
1921 október 15-én a Szécsisziget ha
tárában levő karicsai szőlőhegyen 
Molnár Istvánt egy szőlőkaróval le
ütötte. Enyhítő körülménynek vette 
a bíróság, hogy a megölt ember né
hány hónappal előbb az elitéit fele
ségén erőszakot követett el. A győ
ri tábla az ítéletet helyben hagyta 
és most a Kúria, elutasítva a sem- 
miségi panaszokat jogerőre emelte 
ezt az ítéletet

— A podgyászkocslk tolvajai. Múlt 
évben napirenden volt az úgynevezett 
„paklikocsi k“ kirablása a robogó vona
ton. Hiába volt a kisérŐBzemólyzet ébor- 
6ége, mire a vonat a végállomáshoz ért, 
a kocsiból sok utasnak a podgyásza 
hiányzott. Végre hurokra kerültek a tet
tesek, Boda Józsit 26 éves borbélysegéd 
és Andricskó József cserepessegéd. Le
tartóztatták őket, de Bódénak sikerült 
kiszabadulnia. Nem sokáig örvendhetett 
azonban szabadságának, mert hat hét 
uát ráismertek és újból elfogták. A bu
dapesti törvényszék Bodát hét évi fegy
házra, Andrlcskót pedig négy évi fegy
házra Ítélte eL A tábla csak az utóbbi 
ítéletét változtatta mog, amennyiben há
rom évre szállította le. A Kúria a múlt 
héten elutasította a semmiségi panaszo
kat.

— A zsídózáb becsületsértés. Ga- 
ram Vilmos egy peres ügyben el
lenfelének ügyvédjét, dr. Szaüer 
Zoltánt a törvényszék folyosóján 
rövid szóváltás után lezsidózta. A 
járásbíróság ezért Garamot elitélte 
600 koroua birságra. A viszonvád 
alól pedig1 felmentették dr. Szauert, 
aki Garamot felrúgással fenyegette 
meg. Az ítélet ellen Garam felebbe- 
zett és a törvényszék másodfokban 
is helybenhagyta az ítéletet.

— Milliós vászonlopás. A Magyar Tex
tilipar részvénytársaság feljelentést tett, 
hogy a részvénytársaság raktáraiból hu
zamosabb idő óta több vég vászon tűnt 
el. A feljelentés alapján a nyomozó de
tektívek előállították a részvénytársaság 
két alkalmazottját, névszeriut Roscn- 
zweig Samut és Adler Sándort, akik 
hosszabb vallatás után beismerték, hogy 
a vászanlopúsokat ők kövotték el. Be
vallották, hogy eddig mintegy száz vég 
vásznat, többnyire hamis szállítólevelek 
alapján, vittek cl a raktárból és azokat 
egy Licht Lipót nevezetű embernek ad
ták át értékesítés végett. A detektívek 
az orgazdát is elfogták és mindhármukat 
előzetes letartóztatásba helyezték. A 
részvénytársaság kára körülbelül egy 
millió koronára rúg.

— Több milliós betörés Várpalotán. 
Veszprémből táviratozzék: A veszpróm- 
megyei Várpalotán, a községnek legfor
galmasabb pontján egy jól szervezett be
törőbanda többmilliós betörést követett 
el Glailiz rőfös valamint Schleldcr és 
H'eissmann ékszerészek üzletében. A be
törés végrehajtásából azt következtetik, 
hogy ehelyütt Í3 az a banda dolgozott, 
amelynek Fejérmcgyóbcn viselt dolgait 
immár az egész vidéken ismerik. A 
csondőrség yomon van és már többeket 
letartóztatott.

— öngyilkosok. Maros Mária 15 éves 
cselédleány Dosscwffy-utca 21. szám 
alatti szolgálati helyén a gázcsapot 
nyitva hagyta és a kiömlő gáz megölte. 
Holttestét a bonctani intézetbe szállítot
ták. -• A hűvösvölgyi Balázs Pensióbnti 
dr. TVÖrner Núíjdorné ismeretlen méreg
gel megmórgozto magút. A mentők az 
Uj Szent János kórházba szállították, 
csolatosau az elemi oktatást bárom év
ben, mig a középiskolait kilenc évben 
óhajtaná megszerveztetni. Foglalkozott 
még a rektor a közgazdasági egyetem 
felállításának kérdésével, amelyet már 
csak azért sem tart szükségeinek, mert a 
meglövő egyetemeken bőséges alkalom 
nyílik a közgazdasági kérdések tanítá

sára. A rektori székfoglaló után a mű
egyetem énekkara elénekelte a Szózatot 
és ezzel az ünnepség véget ért.

— Negyvenkét lopott kabát. Pár 
nappal ezelőtt Menyhardt József 
detektív’ tetten érte Erdős Irma 
többszöresu büntetett cselédleányt, 
amikor egy lakásba álkulccsal 
akart behatolni. Előólltották a fő
kapitányságra, ahol kiderült, bogy 
összesen 15 évet töltött már külön
böző bűncselekményekért az ország 
minden börtönében. Lakásán tartott 
házkutatás alkalmával 42 férfi és 
női kabátot és több értékes női 
kosztümöt találtak a detektívek. A 
tolvajnő kihallgatása során több 
orgazdát megnevezett, akiket szin
tén előálitottak a főkapitányságra. 
A felkutatott lopott holmikért jogos 
tulajdonosaik jelentkeztek a főkapi
tányságon, ahol tulajdonukat ké
pező kabátjaikat át is vették. A ká
rosultak között szerepelt Sólyom 
Janka színésznő is, akitől Erdős 
Irma még 1919-ben lopott el egy 
női ruhát. A veszedelmes lakástol
vajt a rendőrség letartóztatta.

— Duffek József perújítása. Emlékeze
tes még az a rablógyilkosság, amely 
most két esztendeje történt a Népszin- 
ház-utca 32. számú ház egyik lakásában, 
ahol egy reggel, holtan találták lakásá
ban Fisokéra Fercncné kávéházi felíró
nőt. A halott fején és arcán súlyos sérü
lések voltak, a szekrények nyitva, a ru- 
hanemüek egy része szétszórva hevert a 
padlón, a jobb ruhákat pedig a gyilkos 
magával vitte. Nagyarányú nyomozás 
indult meg s a rendőrség letartóztatta 
Duffek József bécsi pincért, aki többször 
megfordult Fischeráné lakásán és aki ál
lítólag ennek ruháiból egy Petőfl-utcal 
kereskedőnek több ruhadarabot el is 
adott Annakidején a statáriális bíróság 
elé állították, Duffek Józsefet, amely kö
tél általi halálra ítélte, de ezt a bünteté
sét a kormányzó kegyelemből életfogy
tig tartó fegyházra változtatta át. Duf- 
fék azóta a Váci fegyházban tölti bünte
tését. Hónapokkal ezelőtt dr. Bárdos 
György ügyvéd perújításért folyamodott 
és újabb bizonyítékokat jelölt meg Duf- 
fek ártatlansága mellett. A törvényszék 
helyt adott a perújítást kérelemnek és 
elrendelte, hogy a védő által hivatkozott 
bécsi lakosokat megkeresés utján’ hall
gassák ki. Ezek a kihallgatások megtör
téntek és most érkeztek vissza az iratok. 
A vallomásokról felvett jegyzőkönyvek 
szeriut a bűnjelként lefoglalt nőiruhane- 
müek bécsi szármuzúsuak és azok soha
sem lehettek a meggyilkolt Fischeráné 
tulajdona. Vau egy olyan vallomás is, 
amely szerint Duffek a gyilkosság éjsza
káját nem tölthette Fischeráné lakásán, 
mert egész éjjel Stechmann Józsof nevű 
egyénnel volt együtt. Dr .Medvés-Medicó 
István vizsgálóbíró ezeket az iratokat 
most a fűtárgyalási tanácshoz teszi át, 
amely rövidesen dönt abban a kérdés
ben, hogy az uj bizonyítékok alapján uj 
főtárgyalást tartsanak-e Duffek ügyé
ben.

Színházi séta
A Magyar Szinháí már néhány 

esztendeje készül A kékszakái 
''nyolcadik felesége bemutatójára, 
mig most aztán Budapesten is 
színre kerül végre a híres párisi 
darab, — a Belvárosi Színházban. 
Az Unió ugyanis pompás megsze
mélyesítőt talált a darab címszere
pére: Somlay, Artúrt, a Nemzeti 
Színház kitűnő művészét, aki most 
néhány hónapra haza jött Berlin
ből. Soinlaynak nagyon jó dolga 
van Berlinben, most tisztára a vágy
hozta haza, a sok néma szerep, az 
örökös filmezés után végre igazi 
színpadon akar játszani, magyarul 
akar játszani. Milyen természete*  
lett volna, hn a kitűnő színésznek 
ezt. a tiszteletreméltó vágyát a Nem
zeti Színház sietett volna kielégí
teni. De nem ez, és nem igy történt. 
Somlay először Harsányt Zsolttal 
együtt nyakúba vette a várost, he
lyiséget keresett, ahol magyarul 
játszhatna a magyar közönségnek. 
De nem kapott szállást művészeté

nek. Végül az Unió negkönyörült 
rajta. A Belvárosi Színházban most 
már javában folynak a próbák és 
azt mondják, hogy Somlay alakítá
sa egyik eseménye lesz r.z idei 
pesti szezónnak.

•

Színházi körökben mostanában, 
sokat beszélnek arról, hogy tekin
tettel a Tüzek ellen lezajlott tün
tetésre, az összes budapesti színhá
zak revízió alá veszik műsorukat. 
Nem, mintha a színházak egy ille
téktelen fórum nyomásának akar
nának deferálni, hanem egyszerű
en azért, hogy közönségüket és 
színházukat megkíméljék a hasonló 
épületes jelenetektől. Az illető kö
rök már azt is tudni vélik, hogy 
erre való tekintettel a Magyar 
Színház már is lemondott a Grct~ 
chen reprizéről. Ez azonban nem 
felel meg a tényeknek. A Gretehén 
próbái zavartalanul folynak és 
Beöthy Lászlónak igazán nincs 
szüksége arra, hogy bárkitől lec
kéket fogadjon el magyarságból ég 
szinházvezetésböl.

A Belvárosi Színház távozó igái, 
gatójáról, dr.. Bárdos Artúrról ka
landos hírek kerültek forgalomba, 
az elmúlt héten. Bárdos ugyanis a 
Vig halál és A mosolygó asszony 
bemutatója jjtán Berlinbe utazott, 
amiből sokan arra következtettek, 
hogy Bárdos nem fogadta el az 
Unió ajánlatát, hogy még egy évig 
vezesse a színházat, hanem végleg 
távozott. Néhány lap már utódját is 
megnevezte Baráti színész nevében. 
Ezt a kinevezést már Beöthy László 
az Unió vezérigazgatója hivatalo
san is megcáfolta, mi még az eset 
berlini részét is megvilágíthatjuk. 
Bárdos valóban elutazott Berlinbe, 
de mindössze egy hétre, mint ma
gánember, állítólag egy Berlinben 
jövő esztendőben alapítandó szín
ház ügyében is tárgyalt, de egy esz
tendeig m0) föltétlenül vezeti a 
Belvárosi Színház ügyeit. Bárdos 
Artúr hétfőn, vagy kedden máij 
viszatér Budapestre. Le Pás.

• Aa Uránia uj műsoré. Két film arat 
most nagy sikert az Urániában. Az 
egyik amerikai gyártmány, a Famoue 
Players mesterdarabja: A Labradort 
menyasszony címmel. A másik film a 
tlroli hegyóriásokat tárja elénk rendkí
vül érdekes sportfelvételekkel. Az 
Uránia ez uj műsorát 5, 3.í7, Vs9 és 10 
órakor mutatja be.

• A Kamarában egész héten .Dr. Mar- 
buse és Zigoto szerelmes. Előadótok min
den nap 4, 6 és 10 órakor. Jegy elővétel.

• A Mozgókép-Otthon uj műsorát táb
lás házak nézték végig, a nagyszerű, 
művészies és bájos „Labradort menny
asszony" (6 felv.), a reálisztikus, maga® 
nívójú „Monroe kapitány" (4 felv.''. va
lamint a kitűnő kisérő mű?or kerül be
mutatásra. (5, 7, 9.i

• A Cserebere ötödik hete. A Cserebere 
tölti be a Vígszínház műsorát ezen a hé
ten is. A mulatságos szövegű éa gyö
nyörű operettet, minden este fél nyolc
kor kezdik, csak a szombati előadás kez
dődik hét órakor. Szombat éjjel 10J4 
órai kezdéssel a Kék. frakkot adják. Va
sárnap délután uj betanulással a Három 
a kislány,-e. világhírű Schubert daljáték 
kerül színre.

• Két Puccini megy egymásután a 
Városi Színházban, hétfőn Pillangó kis
asszony, kedden a Bohémélet, méh ben 
Mimit Aauila Adlcr Adellna adja. A 
Hamburgi mennyasszony Petrára Sári
val a címszerepben szerdán és pénteken 
vau műsoron « csakhamar eléri harmn- 
dik jubileumét. Csütörtökön Br Ja zsák 
és Parasztbecsület, szombaton Traviata 
kerül színre Aqullc Adlcr Adclindval. 
vasárnap délután a Cigánybáró, csto A 
hegyek alján, következő hétfőn Rigó- 
letto tölti ki a Városi Színház gazdag 
műsorát.
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ómkor vette kezdetét és a hideg idő da
cára szép számban összegyűlt közönség 
öt óra utón szétoszlott.

$ Egy cigány asszony, aki rendkívüli 
Hatalommal bir. Kaposvárott évek óta 
nagy hírnek örvend mint jósnő Horváth 
Józsefné cigányasszony, aki egy jómódú 
disznókereskedő felesége. Ha valaki a 
jövőjére kiváncsi volt, akkor csak Hor- 
váthnéhoz kellett fordu’nia, aki megjó
solta neki, hogy boldogság vagy szeren
csétlenség vár-e rá. Így fordult hozzá 
Nagy Károlyné Is, aki a hadbavonult 
férje sorsáról kívánt egyet-mást meg
tudni. Mintán azonban Nagy siket, a 
tolmács szerepét a jóslásnál Gámon Mi
hályié, ugyancsak egy jómódú cigány
asszony vállalta. A jóslás úgy szólott, 
hogy Nagyra egy rettenetes betegség 
vár, de ha Nagyné 8000 koronát lefizet, 
akkor ő (Horváthné) rendkívüli hatal
mánál fogva el tudja hííritánl a szeren
csi'*  flenSéget. Nagy KArolyné lefizette a 
8000 koronát és megnyugtatva tért haza. 
Miután azonban hónapokig non kapott 
a férjétől életjelt, olybá vette ezt, mint
ha Horváthné nőm tett volna eleget kö- 
teleBségének es feljelentette csalás 
miatt. A kaposvári törvényszék a már 
hasonló cselekmény miatt elitéit cigány
asszonyt elítélte hathónapi börtönre, n 
közveszélyes munkakerülés miatt emelt 
vád alól felmentették, mert háza és in
gatlana van Kaposvárott. Gámonnét 
pedig egy hónapi fogházra ítélték el. 
Az ügyész felebbezéso folytán az ügy a 
pécsi táblához került. Itt Horváthné 
büntetését egy évi, Gámonnéót hat hó
napi börtönre emelték fel. A Kúria most 
helybenhagyta ezt az ítéletét

§ Egy úri betörő, Szecsey Kóroly 27 
évéé hivatalnok, aki Veszprémben tar
tózkodott múlt év julius 24-én fivére lá
togatására, felhasználta ezt a rövid 
időt, hogy LÖvy Jaknb ottani házába 
bemásszon, Ínkását álkulccsal felnyissa, 
két szekrényt feltörjön és abból egy vas
kazettát, melyben 117.000 korona és 
202.000 koronáról szóló takarékkönyvek 
voltak, magával vigye. A vasládát a ha
tárban feltörte és azután a kukoricásba 
dobta. E művelet után begyalogolt Ba
laton föredre és ott felült a legközelebbi 
Budapest felé induló vonatra. Közben 
azonban Lövy felfedezte a betörést és 
miután Szecsey nem a legjobb hírnév
nek örvendett, a gyanú annál is inkább 
feléje vezetett, mert minden búcsúzáé 
nélkül hagyta el bátyja házát. Köztudo
mású dolog volt ugyanis, hógy bátyját 
is rövid idővel ezelőtt 95.000 korbnávai 
károsította meg és csak úgy szabadult 
meg a súlyos börtöntől, hogy a bátyja 
nem tett ellene bűnvádi feljelentést. Az 
összes környékbeli állomásokat értesí
tették Szecsey betöréséről éa^y meg is 
került már Alsóörsön. Ketes hijján 
megtalálták nála a pénzt és a takarék
könyveket. A bíróság betöréses lopás 
büntette miatt elitélte öt évi fegyházra, 
mely ítéletet a győri tábla helyben
hagyott. A Kúria most elutasította a 
semmifiégi panaszokat.

§ Vendéglős és szolgablrói 1920 augusz
tusában Balátonlellén nyaralt Nagy 
Je».ő igali szolgabiró. Többször hozatott 
a lakására Dobos Dezső ottani vendég
lőstől bort. Ugyanabban az időben egy 
hölgy, aki a szolgabiróval egy villában 
lakott, szintén hozatott hitelbe Dobostól 
bort. A nyári évad lejártával a hölgy 
elutazott és csak a szolgabiró maradt 
még ottan néhány napig. Dobós, Nagy 
Jenőtől követelt 54 koronát bor és szó
davízért A szolgabiró kimutatta neki, 
hogy ő minden tartozását kiegyenlítette 
és ha ilyen fennáll, akkor ez csak az ott 
lakott hölgy terhére irható. Dobos azon
ban erősködiitt hogy Nagy tartozik az 
61 koronával és hogy nagyobb nyoma- 
tékot adjon szavainak, egy revolverrel 
hadon ázott a szolgabiró orra előtt Nagy 
Jenő följelentette zsarolásért A kapos
vári törvényszék el is Ítélte Dobost 2000 
korona pénzbírságra. A vádhatóság kép
viselője enyhének találta ezt az Ítéletét 
és súlyosbítás miatt felebbezett. Masod- 
íukbuu elítélték Dobosi húrom hónap! 
fogházra. Az Ítéletet a Kúria helyben
hagyta.

$ „Vörös**  lovat lopott Skarupa István 
földmlvest bevonultatták a vötös had
seregbe. Leszerelése alkalmával a vörös 
hadsereg tulajdonát képező lovat magá
val vitto és eladta Csermák Jánosunk. 
Az ügyészség lopás, illetve orgazdaság 
miatt megindította az eljárást. A sátor
aljaújhelyi törvényszék Skarupát négy 
hónapi, Csermákot három hónapi fog
házra ítélt® el. A dobrooenl tábla Sku- 
rupára vonatkozó ítéletet szántotta le 
egy hónapra, az orgazda Ítéletét azon
ban helybenhagyta. A Kúria most mind
két Ítéletet szintén helybenhagyta.

Uauka^tott az .U JSAQÜZEM" könyvkiadó ét nyomda r.4. körtorzócópein, Rökk 8znárd-utoa a.

Foatbesll

VA^-MiK (0:1) 2:1. Példátlan bot
rányba fulladt a két csapat durvaságok
ban gazdag őszi találkozása, amelyet a 
közönség sem nézett részvétlenül végig s 
tetszésüknek vagy nemtetszésüknek csat
tanó® bizonyítékát szolgáltatták egymás
nak. Hogy ki a felelős ezért a helyi ke
reteket messze túlnövő, magyar footbail- 
sport presztízsét erősen rontó botrányért, 
azt a kedélyek lecsillapodtával az arra 
illetékes fórum döntse el — részreiiajlat- 
lanul s az ezt követő Ítélet kérlelhetetlen 
szigora legyen biztosíték arra nézve, 
hogy a jövőben hasonló esetet footbali 
annaleseinkbön feljegyezni ne lehessen. 
A játékról sok megjegyezni valónk nin
csen, mert a II. félidő 15. percében a 
VÁC csapatának levonulásával félbesza
kadt, okot szolgáltatván egy ellenük ál
lítólag indokolatlanul megítélt 11-es bün
tetői ugáa.

MAFC—MAC (1:0) 1:0. Alacsony ní
vójú, tervszerűtlen játék, melyet mini
mális goalkülönbséggel a technikusok 
nyertek meg — Omelka öngoaljávaL A 
II. félidőben többször nyílik alkalma 
MAC-nak a kiegyenlítésre, melyet azon
ban kiaknázatlanul hagynak a kék-sárga 
csatárok.

Vasasok—KAC (1:1) 1:1. Tüzes Vasas 
támadással kezdődik a játék, melyet Ta
kács egy goallal fejez be. A KAC ha
sonló játékkal felel s a félidő közepén 
Dudás 16 méteres szabadrúgásból ki
egyenlít. Váltakozó menetű játék követ
kezik ezután anélkül, hogy bármelyik 
félnek is sikerült volna a győzelmet je
lentő goalt mgeszerezni.

UTE-Zugló (0'0) 1:0. Az első félidőt 
az újpestiek olyan erős szél ellen jútsz- 
szák, hogy játékbeli felsőbbségük da
cára is Zugló látszik dominálni a me
zőnyt A II. félidőben UTE hatalmas 
tempót diktálva a 15. percben Priboj ré
vén éri el a győztes goalt. Zugló helyen
ként leröbanásokkal kísérletezik, melye
ket a szikla szilárd lila-fehér védelem biz
tosan utasít vissza.

FTC—Törekvés (1:1) 2:2. Mindjárt az 
első percekben Hlrzer az FTC hálóba 
juttatja a labdát. Az FTC lábraknpvn 
kapujához Szegezi a Törekvést s a 88. 
percben Kővágó fejes goalja meghozza 
a kiegyenlítést. A II. félidő változatos 
szép játéka folyamán Pataky remek 
goalt lő b közvetlenül a befejezés előtt 
Hajós kiegyenlít.

111. kor. TVE—BTC (1:0) 1:0. Az első 
félidő unalmas, csapkodó játékban Kő
szegi öngoaljával megszerzi a ÜL ker.- 
nek a vezetést és egyben a győzelmet is. 
A második félidő végefelÖ eminens esélye 
nyílik az óbudaiaknak további goal el
érésére, de Palcaek bravúrosan ment.

Prágából jelentik: A Nürnbergi 
IFC és a Szarta mai labdarugó
mérkőzésén a német bajnokcsapat 
3:2 eredménnyel győzött. Félidőt 1:0;

11. osM. bajnokság
Meglepetés a TTC szokatlan goalarányu 

veresége az EMTK-tól, amellyel szilár
dan tartja a bajnoki lista utolsó helyét. 
A „38**-asok  a KAOE olleni imponálóan 
lflztös győzelmükkel biztosították tovább
ra is vezető pozíciójukat. Az egyetemiek 
egy „nehéz**  meccset abszolváltak — győ
zelmesen. További pontveszteséggel vég
ződött a BAK-rft nézte Postások elleni 
találkozásuk. Részletéé eredmények a 
következők:

EMTK-TTO 5:4, VII. ker.-Husosok 
2:2, Postások—BAK 0:0, „33“ FC—KAOE 
2:0, UT3E-Testvériség 4:0, BEAO—Ék
szerészek 8:1

jldetlíia
Szeles, hideg időben tartotta meg a 

MAC nemzetközinek hirdetett atlétikai 
mérkőzését, de egyetlen külföldi atléta 
sem jött meg. Teljesen érthetetlen dolog 
az, hogy egyro-másra jelentik be magu
kat a külföldi atléták résztvétoliiket ver
senyeinken, mikor azonban sor kerül n 
mérkőzésre, vagy teljesen lemaradnak*  
varfy csak egy-kettő szállingózik Buda
pestre. A mai versenyre körülbelül 8— 
10 külföldit neveztek be, jönni azonban 
egy se jött és igy a Margitszigeten a 
magyar atléták jeles csapata állott n 
starthoz. Eredmény semmi különös nem 
volt, Gérő (KAOE), Benedek (MAC), 
Kuruuczy (MTK), Juhász (MTK) régi jó 
formájukat mutatták. A verseny fél 3

líszás
Becs. Osztrák bajnokságok 100 ni.

Úszás: 1. Bipos Márton (MAFC) 1 p. 21.3 
mp. 100 m. hát úszás: 1. Barta K. (NSC) 
1 p. 19 mp. 100 m. gyorsuszás: 1. Hay P. 
(MAFC) 1 p. 06 mp. Vizlpoló: Magyar
ország—Ausztria 7:4.

t. mell-

Eóversenv
Alagl versenyek

La vendet II. nyerte a Magyar St.Lcgert.
Az őszi szezon ’egklasszikusabb diját, 

a St.Lcgert, az idei Derbyk hőse, Dreher 
Jenő jelenleg legkiválóbb telivériinknek 
(ártott Wool Windpr-ménje nyerte meg 
végig vezetve, könnyen, istállótársa Ba- 
roda előtt, mely második helyezés, ha 
némi meglepetést okozott is, beigazolta, 
hogy a Dreher-istálló nemcsak a legki
válóbb mént, hanem a legjobb, legszívó
sabb kancát is magáénak mondhatja. 
Szeged harmadik helye, sorozatos kül
földi győzelmei után némi csalódást ho
zott, annál Is inkább, mert az általa több
ször kanterben megvert Gangos tűik özei 
végzett hozzá a negyedik helyen. Egy 
pillanatig sem volt kétséges, hogy a me
zőnynél egy stone-val jobb Lavendel II. 
fölényes győzelmei arat, csak Szeged és 
Baroda helyezése tűnt nyíltnak, infely 
végül ia a nagyszerű kondícióban lévő, 
acélos kanca javára dőlt Az osztrákok 
szemefénye Ganges, .mint előrelátható 
volt, az őt megillető helyezeti éh ség^én 
végzett Kis mezőnyben, olcsó babérokat 
Bzorzett Dreher másik crackje Korom, az 
Angyalföldi-díjban, hol két esélytelen el
lenfelével szemben feltartva nyert A 
nap többi versenyeiben sz outsiderek 
sorozatos győzelmei következtek. Az 
őszi kisőrleti versenyt a „papír6 teljes 
felfordulásával Lorraine nyerte, az időn 
először némi formát eláruló Thököly és 
Bolondka ellen, mig a nagy sánszok: Mi- 
kolt és Fonóka rosszul kerültök el a gép
től és Így már a startnál elvesztették a 
versenyt. Tóiméin mint titkos favorit 
molyét istállója Iiutilia helyett küld bi
zalommal a küzdelembe, könnyen nyeri 
az 50.000 koronás Prince of Wales-handi- 
capet Schejbal alatt, kifutva legjobb 
formáját, oly nagy ellenfél ellen, mint 
Léda II. Az indokolatlanul nagy favo
rittá tett Dáridónák elég, hogy egy ár
nyalattal formán alul futva, elveszítse 
versenyét A Kétéves nyeretlenek verse
nyét ugyancsak a Dreher-istálló mesés 
küllemű ménje Whiteboy nyeri könnyen, 
a jó formában lévő Fenéki-ménes Coro- 
nája ellen, míg a favorit Fogaras helye- 
zetlenül végez, nyilván erősen formája 
alatt, mert ellenesetben • tulmagasra ér
tékelhetnék Dreher Bony-ménjének tel
jesítményét A napot záró handicapet 
erős küzdelem után a nagy outsider Nur 
für Dieh nyerte, az erősen fogadott 
Starost ellen, tizenhetes mezőnyben, ami 
Staro3 némi fonnahanyatlását jelenti.

Bészletes eredmények a következők:
L futam: 1. Korom (2 r.) Esch,,2. 

Fullajtár (3) Bíeistb, 8. Setesuta (6.) 
Tót.: 50:65.

II. futam: 1. Lorraine (10) Bajáik, 2. 
Thököly (5) Nagy G^ 8. Bolondka (6) 
Takács I. Futottak még: Fonóka, Varga, 
Mikolt és Dérflre-boru. Töt.i 50:680, 125, 
120, 110.

in. futam: 1 Levandel II. (2 r.) 
Eí>ch, 2. Bároda (8) Schejbal, 8. Szeged 
(8) Nagy G. Futották móg: Ganges éá 
Polyglotte. Tót.: 50:80 (LAftntfel H. Sí 
Bárodé) 60, 90.

IV. futam: 1. Tóiméin (5) Schejbal, 
2. Léda IT. (8) Esch, 8. DArldó (2$í) 
Szabó Gy. Futottak még: Bamon és Hk- 
lavány. Tót.: 50:295, 125, 110.

V. futam: 1. lólteboy (8K) F-eh, >. 
Corona (10) Pretzner, 3. Melia (4) Bzokó- 
lal I. Futottak még: Fogata®, Bolanea, 
Koncsl, Parázna és Hosseb. Tót: 50:286, 
70, 95, 80.

VI. futam. 1. Nw für Dicli (20) flaj- 
dik, 2. Starost (6) Szabó L. 8. Pannikám 
(8) Pab I. Futottak még: Nczslder, Ál
lamtitkár, Mátyás király, VielUebchen 
II., Pajti, Pegazus, Áfonya, Nousret, 
Katin. Gyere ki, Elvtársnő, Somló. Mops 
és Schabcs. Tót.: 50:1260, 480, 175, 170,
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Éjszakai igazoltatás 
a Körúton

Az utóbl időben sűrűn előförjlrf^ 
éjszakai verekedéseket az elnipít éj
jel egy .utcai botrány bő vitette ki. 
Szombatról vasárnapra virradó éj
jel a Király-utca és Erzsébet-körut 
sarkán egy fiatalem^en megállásra 
kényszerttette a járókelőket, mind-: 
egyiket jgazőltatta, és aki tiltako
zott a jogtalan igazoltat^s és iiton- 
állás ellen, ütlegelni kezdte. Az 
igazol tatást botránynak egy közeli 
rendőrőrszém akart végetvetni, aki 
éppen akkor*  jelent meg, mikor a 
Köreit sarkán az igazoltató fiatal
ember legbnutáíis abban és legdur- 
vébban ütlegelte azokat, akik nem 
voltak hajlandók magukat igazolni. 
A rendőr felszólította a garázda 
embert, hogy Igazija magát, aki 
apnbán válasz helyét*;  a Vándor 
félé fordúlt, és aíföiilv&g'ta. Közben*  
kerékpáros őrjárat érkézéit a vere
kedés színhelyére és a rendőröknek 
ezután sikerült az éjszakai igazol
tatót a főkapitányságba, előáll ilánl. 
Itt kideniilt, hogy K'-acáZeíi Adámi 
nak hívják, 27 éves egyetemi hall
gató. Ma reggel dr, Gozmáay Fe
renci re^dóttogalmató kihallgatta 
az éjszakai vefekedőt, aki Ittassá
gával vedékézett és néni akafct etil
lé ke zni arra, liögy a réndőrt bán- 
tAlmazta vőlna. A kifiállgatöjt tá«‘ 
hűk azonban igazolták a rendot 
leütését és ennek alapján hatósági 
közeg elleni erőszakjáé éjszakai bot- 
ránvökotás miatt ferozétes leteftóz- 
tatáftbá helyezték,

KÖZGAZDASÁG
A Budapesti Közúti Vaspálya Tára

ság közli, hogy UUmgmn Adolf báró fő*  
rendiházi tag elnöklete alatt szeptember 
29-én tartott közgyűlése az évi jelentést 
Ős az igazgatóságnak a va«pt megvál
tása kérdésében elfoglalt eddigi állás
pontját és tett intézkedéseit helyesléssel 
vette tudomásuL ElhatAfoite á társaság 
szabadvagyonából 70 millió korona alap-, 
tőkével „Nova" közlekedési éi ipari 
részvényidrsasdff megalaptid^ti. Az uj 
részvények átvételi módozehrt s legköze
lebb megtartandó álíkulő közgyűlés 
után fognak közZététetei.

A Pallas tőkoemelése. A Pa^as^odal^ 
mi ds Nyomdai Rt. rendkívüli k&sgyü-, 
lése az alaptőkét 8.8 mlH^Ó korináról 18! 
millió koronára emelt® fri. Az eddigi ■ 
tékre cseréli át éís az kplejke-
zett 200 K névértékű r$szvénjvk minden: 
két darabja után egy uj részvény vehető 
át 1000 K árfolyamon. Adó ésjdleték fed 
jében 150 K fizetendő. Az elővételi 
szeptember 27-től október 5-4g gyakorol
ható a Paílas főpénztáránál (0/JftV^d- 
utca 10.) Az igazgatóság tagjai lettek: 
Dr. Angyal Pál, dr. frmtih,
gróf CWkonlcs ívAn ftlíők), G&tóciy 
Béla, dr. Gerpay MÜffily, Mprstessk’J' 
lyor, Vő/Qfím Lajos, dr. Szabó Eásnör1 
Vári DeMŐ.
A Pesti Wad« uj száma bővelkedik a 

szenzációkban. Cast|gllbnin khttl érde
kes közlemények száiholn^k be a De
vizaközpont eddigi működéséről.

Felelős szerkesztőt
8Z0MAHAZY irtyAN
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