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fiz ggyefem s Wnto
Pázmány Péter a nagyszombati 

főiskolát 1635 ben egyetemi rangra 
emelte. Az egyetem azután Budára 
költözött, Mária Teréziától uj ala
pító levelet kapott és 1784-ben 
Pesten nyitotta meg kapuját a tu
dományokra szomjas ifjúságnak. 
Azóta a tudományoknak ez a haj
léka ezer és ezer képzelt férfiúi 
adóit az országnak és sok-sok 
nagyszerű tudóst a világnak. A ta- 
inárok tanítottak, a tanulók faj 
nullák, hogy azután kikerülve I 

az életbe. mindazt a tudo
mányt, amit az ősi egyetem fair.’ ' 
között magukba szedtek, a saját és 
a köz javára érvényesítsék, l-v tör
tént ez hosszú, gondterhes eszten
dőkön át, a tanárok tanítottak, a 
tanulók pedig tanultak. Ezek azl 
utóbbiak néha kijöttek tiwitclní az! 
utcára és zajos él jeneket harsogta';! 
a szabadságért és a függetlenségi 
48-as Kossuth-nártért. Az egv- temi 
tanárokból pedig elvétve mbuszt ■ 
rek leltek.

így folvl-folydogált Pázmány Pé
ter és Mária Terézia egyetemén az ! 
élet, míg egyszer csak az történi,1 

hogy 1919-ben a magyar kultusz i 
miniszter nagyot gondolt magában; 
és bezáratta az egyetemet. Na-| 
gyot fordult vala a világ. A kul 
tuszminiszterek azelőtt arra tőre-1 
kedtek, hogy egyetemek t nyissa-! 

nak meg. ma azonban arra töre- 
kesznek, hogy egyetemeket csukja-! 
nak be.

Talán valamilyen soha nem lá
tóit, szörnyű és leküzdhetetlen 
ázsiai járvány pusztítja a hallgató I 

kát, akiknek egészségét a miniszter ■ 
nem tudja másképen megóvni, 
csak ha bezárat ja az egyelem ka- i 
púit? Talán gyilkos tüzvérz puszii-' 
tolta el a tudomány hajlékát, avagy | 
nincs elég jelentkező? Istenem, mi 
kényszerilhetle a minisztert, hogy! 
megakadályozza az ifjúságot a ta-1 
nulásban, mikor ez az iijuság a há
ború miatt úgyse tanulhatott már] 
öt óv óta? Nincs szüksége a baz.á-' 
nak többé orvosokra, ügyi ölekre, i 
mérnökökre, tanárokra? Oly sok 
már a tanult férfiú, hogy miniszteri! 

rendelettel kell megfogni az ifjú 
ság kabátját, ne hogy belépjen az 
egyetem kapuján?

Ha Pázmány Péter felébredne, 
aligha helyeselné azl, ami most az 
egyetemen történik. Magyarország
nak ez a történeti alakja^nem po 
Iitikai pártkört akart alakítani, ha
nem örök és dicsőséges csarnokot 
a tudomány számára. A kultusz 
miniszter, íia Pázmány Péter szel 
lcméb< .'karna eljárni, bölc- és 
megér.*  beszéddel csillapítaná le 
az oktalan indulatoktól elvakult 
ifjuségot. nem az. egyetemet zárná 
el azok elöl, akik tudásra szom
jasan, valamikor oszlopai leszn-k 
a szegény és sokat szenvedett Ma 
gyarországnak.

KeresxtényszodallsSák ás Ébradö a
ayölést — Verekedés Vasadé előft

.1 Hétfői tudósítójától. —

— Éljen a demokratikus nu.;/g<7r 1 A szociális1 kivonultak n teremből 
és ckör ben tettlegessé'jre került a sor. 

korbácsokkal, székekkel 
ülöKz‘ -ih'ilék egymást, tő'.•ben meg

sérült. \ és számoson m'r tel: /••;>. A 
;t'i ici v<‘v°kedés még a lépcsőkön is folvta- 
*?r ■.i*'n  ! tódoll és egyre hevesebbé, egyre hiraé- 

’b ü’^obhó vált. A szociáldemokraták 
!, lassan leértek az utcára. ?l MInImas 
! táborrá ‘önz úi.tk is v. ;bÉ>! Garamit 
kezdték éltetni.

-- I.e a 1-iie'lt k h-ki,: niúim:i<il! —• 
hallatszott a Vigadó előli.

A kei ■-nv-zori. l’-iák is el nagy*  
lók a termet és k-ív - Iték a szociáMc- 

k;-í. A 1 -• ■ ' olok, I’k
lóik uiár i-i ... i emeJke Hek a levegő- 

jlKn, de ekkor nu-s-VÁ-c;:;; « román 
■>:'.‘T.é. i. ar.ie!'- ■: ’ke.'-’ea kíjzbcle- 

Ipett. SzC választotta a küzdő feleket és 
elzár!.’, a.’ A k'i pár! a Vigadó
juhi.. ! r.l'-!<’a''Ta lr’ye'.ke-dett

>el é*  ’i’ind. gvik viharosan éli. lte r. 
,inagá igazát. A keresztény szocialisták 
fd'i r kcr.öökel loborfalva a Himnuszt 
énekí-Ü k. a szociáldemokraták pedig 
a .'Jár--. dalolo k. A román kato
naság rövM i '-. aíí’.U hebTiáHú Ha a 
rendel.

Egyes csoportok szétszéledve, meg- 
kísér. !l '; még a tiinleiést, akadt né
hány i'!: ’ielés is, de lassan ezek a cso- 
porlok i< eloszlottak. Né'bánv rendőr 
is m ’nt a liír.tetés vége felé és 
kódlappal verte szél a tunu'get. nri- 

|>< n többen könnyebb sérülést szem 
•'t itci:. A menték csak egv sebesültet 
kötöztek be. Om.'t'l Ernő tisztviselőt, 
aki a fején és nyakún kapott kardvá- 
giVt. A többiek .Távozlak, mielőtt a

A politikai pártállás és elvi állás , 
pont lisztes küzdelmébe vasárnap• közlursusúy! , .
a túlfűtött szenvedély és izgalom a ,Éktelen lárma, crdilozá-. fiityiil;s. sipo. j '■
tettlegcssóg, a botrány, az inzultus J1*15 tmnadt erie. iw. Ébredő Magyaroi. ; 
elitélendő eszközeit vitte he. A \ i. i eiőre.iölb'k a teremben és közvetlenül! 
gadó nagytermében vasárnap d.’i-; azálltak fel. A, 
után szonioru botrányos, véres jele-nív’’!. .s u'-"-•••’■«;*  e-.o/>.m » .
netók játszódlak k. amelyek késóbb h'“ j""''

az utcán is folytatódtak, míg végül T Muntan ncm sitoei.ait „ki. A te- ! 
román katonaság lepett közbe <•. r„vll. nS!l az iíSaiora, -.
vetett véget a mindinkább élesebb.’ | u, aí.;k, k cmelked-
fajuló küzdelemnek. Az cselről a | tel-, a h'v /’i fül-lysz ' kiabálás, i- 
következő részletes tudósításunk ' l.ollozás töltötte be.
szól: | Ekkor néhányan a .eresztéuyszo-

Az Országos KöstárT-sú/i Párt va-i cialidák És ébrrémk köwil fehurrotlal. 
az cinenenyet-, <:,v liaiaiember az 
asótaira csa,pc-H és ki.-.'i'áini kezdeti: I

- K: a zsidókkal, ki ékből- a te- j 
rémből!

A gyűlés .•.‘zelősige látva*  ez I
tolt és egyre jobban ehnérget,Iö b-I

s.’irnap délután 3 órára nagygsHilést 
hirdeti!'. a Vigadó nagytermébe. A 
gyüíÉjcn Acw/?/ György, a I. mászi;- 
párl nevében Lou<ís:i/ Márton vagy 
pártjának egy tagja, a nemzeti demo
krata párt rés’éről Varjassá Lajos ós . ............................. j_ ........
a szoc-úldeniokvatúk egv küldöttje j cli a-yla a lermcl. benn pedig a 
s’.ólal'lak volna fel. A nagy lérem ' jiillintlS:l kezdték énekelni. A fo’yo- 
már Jóval húrom óra elölt m gtclt és L^n egy sereg emter Nagy Györgyöt 
a közönség még egyre iparkodott ^.állóro oeite éó iiaisúny éljenzés k":- 
ryüésre. A karzatokon feltűnően sok ’,<H űc a tereidbe. Az ajtóban u.i- 
nő és egészen fiatal diák foglalt helvet, j bé>l sz nbe került egymás -a! a kf t

Három óra elölt néhány perccel az 
egyik karznlré.l valaki elkiáltottv.

- Izlien a kercszténu Maiiiiarorszóq!
Percekig tartó éljenzés, taps felelt 

a kiáltásra. A r ,.;-. s/ámb.'n megj.ient 
keres/i.'nvszocialislúk és Ébredő Ma
gyarok fehér zsebkendő két vetlek elő (eltávoztak és ...................  • • ■ —.........
és ezeket lolxigl.'itva kiáltozták: 'drmokrnlők és a keresztényszociaiklák

— Éljen a kereszt-mi Mw.jaforszóg' .i'.Hük egy in.-.sál szemben. .A szociahs-
— Pusztuljanak a zsidók! túk a MarseiOni t ke? Piák énakeh i sa
A megiclent polgárság és szőriéi- ,Yrp<-fr<>ö/. me-’ Garami Err.ő! éltette.;.

demokralik j< darabig szótlanul hatl-lA lermn <-:<k úgy zúgott, vdiarzejtt 
gn'.lék a »eremben ke viTgó ’ 'iz/’hlom n U-iőnontra .-rt. gyűlésről mai

majd valaki clkmlto’ta:

pftrl. Ismét heves jelenetek játszódlak 
le. K keresztény szociatislák és ébredők 
Fricdrich I.-lvíml éllellék. a másik pár
ton pedig a demokratikus M gyaror- 
szág moltHl tüntettek. Nagtl György és 
a palgári pártok többi tagjai cz.al.il.

....................... —--,t már csak a szociétl-

a

’.Irmát. Etilem n b ’. n .Mra ért. gyűlésről mái ' mentók mcaíMtrfc volna. A tüntetésből 
szó sem !i v; i i.t. kifolyólag liülW, letartóztatás történi.

ló’ és arra a következtetésre jutott, 
hogy a: országnak melhatattannl rótt 
,j.r pontra mn szüksfne. eflu erős is 

I hatalmas tfn:<ezilre, akiben mind- 
! anmiian megbiznak és aki rendet tudna 

i teremteni a káoszban, amrlu most el- 
I pusitahíssal lemietieli az országot. Ez 
' irányban előterjesztett liatárezali ja

va,illának lényege, hogy
«: összes polflári (zártok eail kijelö

lendő kíM.dMn utján haladdktala- 

nul járuljanak az enlente-misszják 

j elé és kérjenek- engedíW arra, honit 

akár nemzetmiiUisen, akár népszava

zással kormánuzót oálaszl hassanak 

rt: ország élére.
Á IwültwtósíR óriási lelkesedéssel fo

gadta el az indítványt.

A nagygyűlés etratea nagyatádi 
■ Szobi) István ünnapKsével ért révet 

v.y-eit.

ICwstó wtó* sí
n kapesufifá nagysrJHi*

I Hétfői Sutili tudósítóját ti. — 
Kaposvár, október 12.

mni‘1 vasárnap te’ies nvírr’ei- 
. uklób -i ben niegindull az emberóratlal.

! A na,'.p gyűlés sziirilolyááH ki- 
1Honvéd lérre. amely azon- 
lan sztilniek hhonvuH a nagy tö

meg bf’í.'g/.'lá ára. ’NV liogv a v..ros 
löHi pml án kelleti, sviih'sl tartani. 
i öbl> m iit UO.OOO ember vett riszt a 
narnnillidéscn. aznolv k’liatávaióan fel- 
lótlenfil rendlitvill ronlos szerepel fon 
iálszani az ország jelenlegi sivár boly 

’ setének orvoskásúltan és a politikai élet 
' ki.tllakulústUám.

Navvutó li Szabó István déleit tel 

ll-löl délután m-avod 4-tg tartó negv- 
’ nr.'uivu bcsn-iHran világította nu« az 

i oraj.*  urai kül. w beUoliüfcai Uolwe-

országos kisgazda. é« f.Jt’mtilvM- | várra, 

v e zé rtö b i zol! s á ga
liorx ’ urs<:

Az.
pírt
hó 5-vn eihalároz.l”. (
rvn.H.iviil attlvos és l.-lji-son . izonvMan 1 

helyzetére való lokánlell.-l sürgősön a 
cselekvés terére lép. nevv.i.-áltvu akciói 
iiidil és ennA a mozgalomnál. első ak 
tusukénl Kaposvárra nwívszttbóin n-P 
gyűlést hív össze. hoirv itt tlönlsén 
az országot éixleklö Irgsi’ikár

A

i

István már ti- 
leutazoll Kapor- 
tvan a vasárnapi

cz.al.il
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M eaií fcöi®íig|ml«l$zíer asiíatkezafa
A MTI nvigánjelciitése Becs, október 12.

Kopenhágából jelentik a Neue Freie Pressének: A Times n?vv- 

yorki jelentése szerint Berchlold gróf Wicftund amerikai újságírónak 

a Szerbiához intézett osztrák ultimátum dolgában azt táviratozla, 
hogy az a véletlen beszélgetés, amelyet annakidején a bécsi nemei 

nagykövetlel folytatott, azt a benyomást tette rá, hogy Németország 

várja a hadüzenetet Ausztria részéről.

amelyet azonban 
tizenöt kiióméter- 

mellelt

Bécs, október 12.
(4 MTI. nuujánjelentésc.) A 

Neues Wiener Journal jelenti Ber

linből: A Riga körüli harcokról a 
következőket jelenti a Börsenzei- 

tung tilsiti híradás szerint: A leitek 

október 7-én, kedden támadást 
kezdtek, melyre másnap a Bermonl 
ezredes parancsnoksága alatt álló 
önkéntes hadtest ellentámadás: a 

indult. A leltek makacs ellcntáJlisl 

fejtetlek ki. 

Thornsbergtöl

nyíre súlyos veszteségek 
megtörtek. Dicsérettel emlékeznek 

meg a tisztek halált megvető maga

tartásáról. A tisztek közül igen so
kan estek el. A csapatok egyrv.szc 

a mocsarakban, mellükig érő iszap
ban harcoltak. Ilir szerint az orosz 
csapatok is igen vitézül küzdöttek. 

A csatában német repülők kiváló 

részt vettek. Az önkéntes hadtest 
Rigótól nyolc kilóméternyire kény
telen volt visszavonulni, mert a kö- 

ruhárás veszedelme fenyegette. El
lenséges páncélvonat a legsúlyosabb 

veszteségeket okozta a német gya
logságnak, amely azonban végül is 
rohammal elfoglalta. Csütörtökön, 
késő délután, elkeseredett utcai 

harcok után elfoglalták Rigái. Ilir 
szerint Bischofí őrnagy egész vezér
karával elesett.

miniszterelnöki 
tevékenységére.
két 4clj.es oldalút tölti nic

r.-_<’

|ujjáől«ia aimil - r t les
redukált mé-H ”<• •. . .. Gyula
Ü/.i’Jin czell'-'f ó ' ' al ic.\i.ago-
fi lássál;

— .4 hív -nők c! y,;:

gozunk tehát. A szén! 1 IS fii - 41c-
nek vagyunk, mert h. nz ámmszo-l-

gált: fásban fei: n m á’l he,

nekünk a szén! iá..y re u «• v. fej-
törést. Ml v 'v: nls 1’ tói kap-

juk az üze::i f■ '■ ■! ' n ához szüksé-

g-s áramot, .é b ' innak csali

hetvenöt s/.::-. :-'' 4 dolgoztatjuk
azonban. üz.em!>''n van a hajógyárt

ha'égvp’ Ilid •■>! a !■-;■:• ánosz-

! '' v Ne ’.i dob." i'. a .i ó n az ön-

tődé, mert ennek ke.k.‘; ’ra van szűk-

8 .e. z’!,. autó-

üzemet c.:k ‘-kV. la térik Mjuk

fenn. Jeleni '.' ■" • ■■ 7 fóliái-

koztatunk. A bi'.-.'v , -iiis r.-'ative
kárt nálunk nem olio/ott. Ha az ál-
lám mcgüz'.ti m kéín! az,ónak a
munkák:: •; e’.Lm ’i 1 vél, m • t a
kommunizmus alaü * ;:e ...':-i!-. kel-

lelt, úgy kárt nem r. n ■e:.’ur k. Hely-

telcnül nem 1. z-ől ; nál-. uk egy

fillér sem; erre mi n ■'•.cn vigyáz-
"'.'atura

bukása után kai l.él::; iáinak is szil-

n.'leit az üzem.
Éppen dél volt, ami! , r ve ..'.Ilink

sétánkkal. A y. .'. ik ! ■ : ! nem jelez-
íek delet, nem elevenedi t Illeg ;• dől-
<ozók tízezrével a Vá i-at, halotti

i. : a
villamos is e'.ak av !<• st tart l.j-
pesttől a nyin.'Mi pál au i :• ! A X ..czi-
ut lett Budapest f; :h lő gy. , .a'árunak
temelőulja.

¥ádSr&t C
Párti . oki' l.i’r 12.

A Temps közli a főé! amüövészség-
nek vádiratát CaT.tux \ olt in! isz.ter-
elnök ellen, a’.i a hazaárulás vádjára
fog f< lelni ■ !‘.i' tt kiró-
súg előtt. A vádirat ige n t.-rj. '•••’.mos
és visszanyúlj!. a a-’k 191 l-ben

jlett
A v ádiral a Teinps

PW&iwí a mimika a
tudósítójától. — 

szerezni, a forgalom, fi kereskedelem 
szünetel, de mi minden erőnkkel 
azon vagyunk, hogv dolgozzunk. E 
hét elején megpróbáltuk üzemünk 
felélesztését. Egyelőre csak kis erő
vel. Ma mindössze ISO—300 munkást 
foglalkoztatunk, míg a háborúban 
foglyokkal együtt ötezer munkás 
dolgozott, a luliében pedig ezeröt 
száz munkásunk volt. Nagy a hiány 
a nyersanyagokban, üzemi cikkek
ben, kokszban, kovácsszénben, — ez 
utóbbi kérdés kizárólag itz entente 
hatáskörébe tartozik — s egyéb 
anyagokban i.s. Az üzcinszünclelésnck 
főoka, a hitel kérdése. A kommuniz
mus olyan rombolást vitt véghez V 
gyár pénzügyeiben, hogy a gitár tel
jesen elvesztette forgótőkéjét. Amit 
előtudlunk teremteni, abból a rop
pant csekély forgótőkéül igyekez
tünk kevésszámú munkásainkat 
egyelőre elláini. lligyje cl, kérem, a 
gyárak nem szabotálnak, mi minden 
erővel azon vagyunk, hogy dolgoz
zunk, hogy lábraállithassuk ezt a 
nagyüzemei. Baj azonban, hogy 
egyes munkáscsoporlok nem hajion 
dók a inai munkafeltételek alapján 
dolgozni. Már pedig mi fegyelmet 
követelünk, szovjet keres etekről ma 
már szó sem lehet, a munkások pe
dig ez alapon nem igen hajlandók 
dolgozni. Ez is késlelteti az üzem 
fejlesztését. Mindenképen igyekszünk 
dolgoztatni, de a hitei, nycrsaiijng 
és tüzelő teljes hiánya akadályozza, 
hogy iparunk ismét fejlődjön. 

Tovább, a V.'wzi-uton, az lujő Abr- 
gyar Csavargyárban érdek’födlünk. itt 
is szünetei a munka, do ennek más oka 
is van, ni int azt Bicivald főmérnök j 
elmondotta:

— A csavargyár elköltözik Buda-1 

pestről. Nekünk az anyainIéz< tiüik a . k.-.-.-si sz..d>: ’ Nv >■ 
Coburg l'ülöp herceg bánya- és ko- 
hóinüvai, az lat el bennünket nyers
anyaggal s minthogy a csehek által 
megszállott területről nyersanyagot 
nem kaphatunk, elhagyjuk Budapes
tet. A gyárat eladtuk a Rlau és Lu
kács cégnek, l'j gyártelepünk már 
épül Nagyszombaton és mihelyt h 
műhelyek elkészülnek, mc./kezdjük 
olt az üzemet. 1 hitszáz munkásunk 
volt, most csak a legrégibb munká
sok közül foglalkoztatunk ötvervet, 
ezek sem termein-' k, csak a műhe
lyeket hozzák rendbe, átadásra ké
szen.

A Láng L. gépgyár i. nvg; ré-l ill.o- 
zoll az üzem felvételévei. Telén ö-,. ze
nen százötven mu-f ás dolgo ik a 
gebbi kilezer heh 41. ;i i;.árnak

I nincs, nyersanyaga szintén ni .es, 
1 Legvégül a Canr Ihiii’ibk- haj’gyár 
'hatalmas gyártó!-pét kerestük f'd. Hl 
is láttuk első szúrnypróbuikozásait i»:

— A „Hétfői Napló"

Budapest életerejének pulzusa a Vá- 
czi-ul. A nyueoti pályaudvarral szem
ben ni-g Lidabnas paloták hirdetik a 
pulgúrs;'.;,' jólétei, n aj.i impozáns gyár- 
’-.lcpe’i következnek, nyomerjsúgos vi- 
tyillók köze ékelve s ugyanott, ahol a 
nagyipar és a jólét számboluuiai látha
tóik. él a fő-.áros le;.;koldusaid*  népe, a 
T r i p o 1 i s zna k név ez c 11 szü k s ég I a ká st elc- 
pm, az. elképzelhető legrettenetesőbb 
nyomor közepette. Es ez a nyomor vár 
mintegy negyvenezer v.o,- és fémmun
kásra, akiknek eddig a Váezi-ut adta 
meg a mindennapi kenyeret. Már nem 
döcögnek ezen a hatalmas utón a 'ár
szekerek. üres, kihalt á Váczi-ut, cscn- 
■ 1-sek, némák a gyárak, nem húgnak a 
gyári ■ ; ’•érák, nem sistereg a kazán 
y-'/ze, püien a pöröly, nem kong az üté
sek sa’va alatt az üllő, itt eltűnt az 
élet, a termíhs föl-, ionos-ága meg
szül:!. idegrázó kérdőjel mered a Vá- 
czi-ulon felénk: mi lesz a Váczi-ul or- 
szúgcxshirü gyártelepeivel s azok tízez
reket • zímláló munkásaival? Ez a kér

dés érdekelt bennünket, amikor szom
jhalon délelőtt sorra jártuk a Váczi-ul 
'/várait és megkérdeztük a gyárvezető

ven cséicnség, amely ju- !ket: nijycn a jelen és mr.yen lesz a 
enben történt. Az. Álla- jövőt

Szomorú sétánkról a esendő.?, szinte 
talotl Váczi-uírúI ez a beszámolónk:

Ettiikoft boresimas 
rohanás

4©C onebe? hatessrlcáfája
Becs, október 12.

(.1 MTI. magánjclenléscA Az (isler- 
reivhische Vulkszoitungna'.; láviraloz-j 
rak Berlinből: Csak mos! jut köztudo
másra egy sz- 
lius 12sén Pl-r
i .:;es '. ill^incssági Társulat <ö'bozfíyár;i |
1 repült és ez alkalom mai hú- I.

t'inhi'r nti'’.hrrlí t'/’.'i. 11
levegőbe r
ronv:záz ember meghalt, száz pedig', 
később halt bele sérüléseibe. A szeren- 
r.s.-tlejiség. amelynek közlését i ’ ' 
zenzura eltiltotta, az. általános vi la- [ 
nossági társul. : évi jelentés'Ik-q fel- . 
inról t kár! éri lés j összegek révén \ 
ismeretessé.

. A W'örncr J. és Társa géjigváEian 
akkor o ■ Jiörncr főmérnök elmondotta, hogy 3 

l gyár kizárólag illatom-p‘:tészctlci és 
készítésév<4 foglalkő- 

Izimts felemésztette <r 
'j’.íúr egész tőként, összes tarlalékál és j 
három millió ad'js'ágot hagyott örökül. 
\ vállalat most nrn-.i-m töke hijján van 
és egyelőre legszükségesebb anyagi esz
közeit télig kéoz gépek eladásával : 
igyekszik eiőE remieni. ' Ualszáz mun
kás Lilijeit mindössze húsz munkás 
dolgozik, ezek is csak fi gépek javítá
sával foglal koznak. A gyárnak nincsen 
íz ne, munkcrdkah. ni teljesen hiány
zik, lür.. scn nyersanyag, s a mai őrült 
áruk ne- ’.Ml m g gondolni sem mernek 

megkezdés.'re. Ha a -kar- 
kommuaifiták által csinált 
...........!á ét magára nem vúl-

' i nyomdai gépek 
v* 1 zolí. A bolt.'

Sasise?? atezrades kösz®- 
s®te az áSía^vasuSafcnak

A Magyar Távirati Iroda jelenti: XV. 
3. Causcy, az Egyesült Államok írtul- 
«regének alezredese, az cntente vasúti 
nisszíójárak elnöke és az. amerikai 
legélyUkció közép- és dékmrópai igaz 
falúja, abból az alkalom'ól, hogy n.a- 
fyarországi utazásait az állavasulak elő. la termelés

-i ii mánv a &uiuutekenyen megkönnyítetlek, e napokban (.li!óss.V;ok 5zail.-lh.................
gén meleginuigu levelet in-téz-lt dr. jia]ja, a W'örner-gyárnak nincs reménye 

[ierlóczg Gyula h. államtitkárhoz, i--a talpraóllásra.
dáv. elnökhelyetteséhez. Ebijen 1c- Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár- 
zélbcn Ctfusey egyrészt köszönetét /<•- b: n a gyaruzem szünetei. 1 ./.erkolszáz 

'ezi ki, másrészt kijelenti, hogy a Máv- | 
iák bánni kor smvesen rendelkezésére 
III. Ar. ezredes levelében szóról-szóra 
i kővetkező érdekes kijelentést I szi:

Ki kell még emelnem vasúti alkal- 
nazoltjaiuak mindenhol tapasztalt ml- 
■'friasságát és előzékenységét. Ez a kö
rülmény dicséretére válik alkuk r.' < 
ninak és arról lesz tanúságot, hogy 
tasuti szervezetükön oly sok havi po
étikai ziláltság után sem vett erőt az a: 
dtalános demoralizáetó, amely máz. 
így magán-, mint állami in'ézménycn 
iszlelhető

munkása volt a gyárnak, ma egyik 
sem dolgozik.

A Vulkán-gépgyár műhelyeiben egy 
fia lel . . 1.1 i
éppen együtt volt és Ifin átkozott. .
Itt sem dolgoznak.

Az első pörölyiilév k I a Sehlick— 
Nicho!.mn<é\rt’y{v.b'vx ballt ttunk. Hl 
mór együtt van néhány munkás, a 
.,yárka|»uná 1 mun k ásn eveket I a! álünk, 
a gyár jóléli inl'.’in mvi H.'-k hirdeté
seit: v: n horgon a. liszt, hab, bm-ó é», 
lencse. Orfani .t. : .1 ’ins culó volt 
szives 1ájéb< zfalni bermüi kel

— A nyersanyagot, ami hiányzik.
— mondotta — nehezen tudjuk be-

és' í!

12.

Gompsrz hiuví -,7 a
raunte iaey..

Húga, október

A Nieuwe Couraid j lenti, W. ’iing- 
túrból, hogy G'az a; erikái 
iparoskonferencián iniilv. ír. t h rje.sz- 
leít cl<i, amely a töke . 'a műn!.:’, közti 
tárgyalásoknál ir.in;.at-'u’. > ti
zenegy alapelvit fopla] v;.i; 7.,a. Ezek 
között a lehmto : X ! .'■ .’.u ’ á-
soknak . k van

munkaidő; 
és szabad 

' i.ík, 
k. t évre 

ák el és a 
úr .’iL meg,

*ai 
Miiplen h-lrn piii .ap 
szombat délután. Azt i.s 
hogy a bevándorlást lég . á; 
a 1>'-ke! álé I••! :■ mitva 
tilalmat mindaddig 1 ,.■• 
.mi;;1 a munkai !!.'!.
(MTI.)

Paínlevé
a felff.t- ■

A
tegnapi frm:-ia ka: arai ii ■ s h 
érdeke’sé.-p- Bainlevé v<» • r: . 
nőknek az a lolenlcz.’ '
risban igen beavatott 
köteles r..i:nka fog ív

1
tartalmazza. N’ ’.-i •
Matfvaiar'irá'f a n::’’ n j •• ú ’ 
varnak. Az <?..•„■ ü •> >.

rí • 'ékek fölé pi'l. ah,!!:•!:. VáG 
chont. nl.il a’<■ J
lyozoll a mcjjckm ben. (MII./

tokáin

4clj.es
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te KftSrl sz eISo?©8Ta«B®S®m 
fehérek tföíi közáíálgígt eileglattek

(A Hétfőd Napié*  tudösltójától.)
V;. 'lm K a ttpsil volna be az

ember, 'i em/,Punba, ahol mclu csönd, 
komor magány boriit mindenre, ahol 
• !.y legyőz hete;len és kiirihalallan ért 
zés vesz erőt a leiken és ahol érezni 
kell, hogy minden, amit életnél: nevez
nek,kiv ül maradt és itt a múlandósá
gon fc ül örökbecsű és örökértékű esz
mék uralkodnak. Le kell vennünk a 
kalrpot az igazságnál: ebben a templo- 
jnéibin, s iv^.idaüm, elbűvölve meg*  
állni. .Ír embert áhiiatos érzések fog
juk cl és félelmes tisztelettel tekint az 
előcsarnok hatalmas szobrára: az igaz
ság istennőjére. Aranysugártól környe
zett fején bekötött szemet visel, s mig 
jobbjában a pallos, baljában megdönt- 
Jietet lenül áll a mérleg, az igazság meg*  
billent hitetlen mérlege. .4 ragyogó déli 
nap sugarai félénkén futnak végig az 
előcsarnok süppedő, szőnnegén cs a 
szent némaságban egyedül (díván olt — 
mintha hallanám az istennő szavát:

■— Én mindenek fölött vagyok!
... És ezt akarták a bolsevikiel: 

élőre cs lelketlen munkájukkal a hetijé
ből kimozdítani!

Sokat nem romboltak itt. 4 gyö
nyörű épület idegenben is híres szépsé
geit, festményeit, márványait nem bán
tották. .4 bírákat elzavarták és néhány 
idegen embert ültetlek be. Ezek sem 
csinállak azonban semmi különösebbet, 
jötlek-mentck, pakkoltak, hiszen mdy 
marjuk sem tudták — úgy látszik — 
hogyan fog kialakulni az igazságszol
gáltatás felsőbb szerve. Természetesen 
a Cur iánál levő ügyek tárgyalását vagy 
elintézését beszüntették. az iratokat 
félrerakták és a fű. '/ellen magyar bíró
ság legfelsőbb fórumát elvetették.

Hol volt a: elnök, hol a bírák, merre 
Járlak azok, akik mindenha politiká
tól és közéleti harcoktól függetlenül 
meg tu l'ák találni az igazság szent igé
jét? Ki b rt nre vetve, ki idegenbe huj*  
dosva, ki itthon tűrő némaságra kár
hoztatva várta a magyar nemzet vitra- 
dását.

Hőst, a jogrend helyreálltával, min
denki etj'kd'dla régi helyét. Ej. bírál: 
is vann< számszerint öten. A dikta
túra alatt ugyanis kél bíró elhalt, húr: 
mán pedig nemrég nyugalomba vonul
tai: ét ez k helyébe jöttek az uj bírák. 
Csen- "'■n, mint minő,1. áthatva annak 
fcmlorság 'dől, hogy mit jelent a nem
et tre a íz. i és igazság, a törvény és be- 
c.'ülct, végzi újra a magyar Kúria mg*  
gasztos hivatását.

;*  r‘43a®i

fi

Becs, október 12.

A Neues Wiener Tayblalt jelenti 

Kopenhágábúl: Nemcsak Moszkvá- 
( bán, liánéin Pétcruároll is felkelés 

' támadt a bolsetdki kormány ellen. 
•Pftervár utcáin borzalmas utcai 
! harcok folytak le és a felkelőknek 

sikerült több kormányépületet bir

tokba keríteni.

Kopenhága, október- 12 
í A Berl'ngske Tidende jelenti 
' Ilelsing ’ois’>ól: Ideérkezett eresz 

, hírlapok jelentése szerint minden 
i iyl arra enged kövelk.'z.Leliii, hogy 

P'lcriMlroll a bolseuikiek és a fehér 
t gárda közölt heves harcokra került 
a sor. >\ lapok hiroóá’a szerint az 
ellen forradalmároknak sikerült
több államépületet birtokba ven- 

1 niök. (MTI.)

Rendőri megbízottak hajszája 
a szabadságiért tőzsde ellen 
Tíz ügynököt előállítottak és ezreseiket átváltották. — Román 
tisztek is elitélték a túlkapásokat — Rendőri őrszoba az 

Osztrák-Magyar bankban.
óriási izgalomba és felháborodásba 

fulladt a vasárnapi Szabadság-!éri tőzs
de, amely a tanács szégyenére, még ma 
is az utcán kénytelen lézengeni. Déli 

tizenkét óra tájban, néhány distinkció 
nélküli, lealonujnlwJr.i öltözött. fiatal 
18—22 éves fiukból álló csoport, köz-

az eljáró csoport halósági megbízatás 
alapján járt volna el. De ha ezt a fő
kapitány maga rendelte volna is el. 
akkor sem volna helyes és célravezető 
intézkedés. mert a postapénz és a kék- 
p.'-’iz közti diszázsiót rendőri utón sem 
lehet eltüntetni, különösen, ha olyan

tűk néltány fiy.U is, ,,ébredő ?x>ttal“ 
felszerelve — -lehellek vagy huszftn-
huszonöten — berontottak az Unió ká
véházba és onnan 8—10 embert, akik
nél táska volt és így pénzt sejtettek

tempőban gyártják, mintahogyan most. 
íla rendőri eljárással akarják a pénz-
kérdést tisztázni, akkor helyesebb 
volna, ha máshol kezdenék a nagyta
karítást, mint a tőzsdén. A mészárosok

benne, karon ragacstól:. s éktelen lárma 
és kínos feltűnés közepette, az Osztrák- 
.Magyar Bank főintézetének Szabadság
téri kapujőui át magukkal cipelték. A 
kiket elvittek, azok közül sikerült meg
állapítani, Kunfl, Szigeti, Mauser, Ará

nyi, Somló Györj/y neveit és Janovilz 
Sándorét, akit szintén karon ragadva 
vittek el, noha hangoztatta és igazolta 
is román ál Leim polgárságát. A tőzsde 
közönsége, a Szabadság-téri sétálók és 
napfiirdőzők természetesen a ..rendőri 
megbízottakat'*  nyomon kísérték, ami 
feltűnés néikül persze nem ment végbe. 
Az előállítottakat a jegybank föld
szinti szobájában hallgatták ki. A be

járó és a szoba erre az alkalomra tele 
volt katonákkal és bolos civilekkel. Az 
iiöáliitott emberek nevét felírták és 
pénzüket — persze díjmentesen — át- 
váltottak tizezerkorvuásokra. Ezt csi
nálták Ja,novitz Sándor román alattva
lóval is, aki most akart hazautazni, de 
ezreseit ennek dacára elvették tőle. Ja-

nyíltan k-irják, hogy postapénzben 
3—4 koronával drágább a hús és 
ugyanezt te .zik a kor; skedők és az ipa
rosok, a házinr, az orvos, mindenki. 
A Szabadság-téri pénzlozsde csak ter
mészetes következménye ennek az ál
lapotnál: és fclroblxinlá.'ával drágább 
lenne a kék pénz, mert nem lehetne 
hozzá férni. A beavatkozást ftzor han 
egész furcsa sziliben tünteti fel az a 
körülmény, hogy az előállítónak pén
zét rögtön átváltották tízezer koroná
sokra. Erre aligha kaphatlak megbí
zást. Ez valószínűleg az eljáró közegek 
egyéni vállalkozása lehetett és épen 
ezért felhívj ok rá a főkapitány figyel
mét.

D. 
jerre nem volt szükség, mert az Osztrák. 

, nuigvar b.ink „ó'rszoóáiíf[>ő/“ félóra 
mulva egyenként előkerültek az elöál- 

\litott emberek. A kínos incidenst so

kéig tárgyalta a tőzsde hivatásos régi 
közönsége, amely jogos felháborodás-

—i V.’ilran áUapctu javul. Becsből 
jeleni ik a Magyar Távirati Irodá
nak: Wilson állapota állandóan já
rul. A b.'lGg már felülhet ágyában 
: le ' .np ragaszkodott ahhoz, hogy 
i;é!< 'íip szenátor látogatásál fo- 

akikkel tanácskozni akart. 
K-’-i aye-ele azonban azt mondta 
neki, ho ••• egyiket sem lehetett 
! la’á'ni. Az amerikai sajtó, ugy-

novitz rögtön kocsiba ü.t és jedentést sa\ fordulhat a lőzs.le tanácsa ellen. Ha 
lelt az esetről a román parancsnokság- ugyanis az üres l-'írsdepalolában a régi, 
nak. Hasonlóim átváHoiíák Arányi és iíszlességes tagok részére megnyitottak 
Somlyó György ezreseit is 104)00 k >-; volna egv-két szobái, úgy a mai izgal- 
Fonásokra. Az Osztrák-magyar bank makai el lehetett volna kerülni. 

budapesti főintézele ezúttal először sze. j devizapiacon egyébként ma is foly. 
repel, ihint rendőri őrszoba. Alig hisz- talódotl a hausse. Lei 396—-102, márka 
szűk, hogy ez a mai jegyi ;r kn 4 való 388 - 396, font 338—-338, arany 295— 
előállítás a jegybank vezetőségének'298, magyar arany 305, Romanow 295, 
tudomásával és beleegyezésével történt j francia frank 960, diaár 4.10 volt. A 
volna, mint aliogvan alig his-zii’. hourv , részvénypiacon nem volt üzlet.

; ' i- ’ sorát lu.7la szóba.
' a döntő fontos-.

i . ni ■ ’örvendetes megértést 
ni;.n..ott meg. 1

lő. Iszik 
tó k

. : - ni hisz az orvosi jelen- 
!. ’r •’.} ’ -1 - ai és az igazsá-

gid al . - ja tudni.

:és Amcdría és Csehország

kő léc ből jelentik: A cseh szlo-
g k. > isclőjo ma /lenes

dr. ü vák külügyminiszter

m. cbir ..d >! i ■ ,'íi-lcnt Benner dr.
’i . ■ ■ I >' ■ a cseh s -'ovák
•, 1 ' í X. inct-Au- zIria között

(—) A liberális polgári pártok fú
ziós tárgyalásai. A demokratikus sza
badelvű polgári pártok fúziója lassan 
bár, de mégis közctedil: a megvalósulás 
felé. Sőt részben már meg is történt. 
A Vázsonyi—Ugrón—Bárczy-fé\v j ár
tok ugyanis tegnapelőtt végleg fu
zionáltak, mcgállapiloU:ík az uj párt 
nevét és megválasztották az ideiglenes 
vezetőséget is. Holnap vagy holnapután 
folytatják és valószínűleg be is fejezik 
a Lovászi/ Ilcinrich-fé\c pártok fi’ 
zió.s tárgyalásait, amelyek szintén ered- 
ménynyel végződnek. Ezután a kél 
nayy pafl meg fog állapodni a koope

rációs működésről és tárgyalásba kezd 
a kormánynyal is.

- A válóperek újabb szabályozása. 
A házasfelek közös megegyezése alap
ján a lauácsliöz'.ársQság idejében a 
rendes bíróságok működésének szűnc- 

! tilése alatt felbontott házasságokra vo- 
1 nalkozólag a kormány újabb rende- 
j letel bocsátóit ki, amely vasárnap je- 
, lent meg a lm dalos lapban. A rendelet 
cllérőlcg az eddigi ideiglenes intézke 

l ('éréktől, kimondja, hogy uz ekként 
f-. -bontott házasságim kölcsönös hűt
len c’hngyás minit rói felbontását 

| l árnieix ik házasfél a rendelet életbe- 
, léi'é "I . i *l  hal hónapon belül 
kérheti, ha a házasfelek a szovjet

unt! történt f Ibontás időpontja óta 
-.a Jegesen és állami an külön-, . -.aa 
nck. Az 516G 1919. M. E. számú ren

delet igen sok tényleges rendelkezésé
ben eltér az eddig érvényes szahá.'yok- 
lól és köztük legfontosabb az, hogv a 
há:<n..síg felbontása iránti kére’met 
annál a törvényszékim! is elő lehet ter- 
' -sí'tcni. amelynek területén a házas- 
i le'.' val.'ii.u-l, ;ke ielenmg lakik, vagv 
'.'j’ l y! ód’1. . A hiróxáp a felbontás kér- 
r'.' -ébf-n a vó’Jcesít'g l irnn-ndásn nélkül 
és azonnal jogerőre emelkedő ilé’ettel 
határoz.

— I-eurl-n Mártása. Pécsből jelenti 
a Ma-yar Távirati Iroda: A Morgen 
írja: Értesülésünk szerint a müncheni 
Viróságnak kiadatási kérelme Leu.den 
spartakista vezér dolgában távirati 
utón tegnap este érkezett öécshe. A ki
adatást hazaárulás és gyilkosságban 
való biinrészesség alapján kérik. Le- 
wient, aki! a rendőrség L gházában tar
tanak elzárva, az elmúlt két napon 

már ni-ni hallgatták ki. A snarlr-kis'a 
vezér löbhizben tanácskozott az osztrák 

j kommunista párt által részére áhított 

védővel.

— Meleg ruha n népbiztosok csa
ládtagjainak. Bécsböl jelenti a M. T. I.: 

' A Neue Ereié Presse jelm’.ése szerint 
| Iiosenfeld dr. ügyvéd közbenjárására 

' az alsó-ausztriai tartományi kormány 
a Karh.leinban internált magyar ta- 

' nácsköztársasági népbiztosok család- 
| tagjai, különösen a nők és gyermekek 

■ részére, kérésükre meleg ruhát és fe- 
; hérnemüt utaltak ki. Ama kérésüket, 
l hogy a Magyarországból való szökésük 
alkalmával náluk talált és lefoglalt 

I pénzt a Iják vissza nekik, nem tejcsi- 
I leitek, gondoskodás történt azonban a 

szükséges kiadások fedezéséről.

— Házasság. Ma déleiéit dr. Gara 
István, a közkedvelt és íóhirii orvos.

! ház?s-.,?,ct köiöll néhai úidid Imre, 
a Pesti 1 a lap »nv.n.katár s.a -. s n kiváló 
újságíró leányával, Guthi Máriával.

Mváro. laná-
csér.; k rendeletéből mától fogva nem 

j párolog a kávéházi márványasztalon
a tejes 'kávé, amely — melvnek a kávé*  

| hoz éppen semmi, a tejhez pedig csak 
édes-kevés köze voü — mégis olyan 

| nagyon fog hiányozni neked. Máskor. 
I ha a ííéljöi Xapló-l kezedbe \ etted, 

hogy elolvashasd a politikai áldat'an 
• iménvcil, a főtáros, a vidék, a kül
föld friss hireil, az újságolvasás mel
lett — kiegyezvén a sorssal — sziir- 
csölhell<xl háromkorcn&s tejes kávé
dat. Mólói fogva újból a pótha-J'ilea 
imllékúnak pólkivonulára szorulsz, 
mert azt mopuják a hivatalos embe
rek. hogy a kis tej, amely nagynehe- 
zen feljön Budnpeítro. a betegeknek 
és gA-irmckcknek kell. Hál le kell 
mondanunk erről a kis él-vozx?> iről is 
és azl hiszem, mindnyájan meghoz
nánk ezt a kis áldozatot, ha a tőlünk 
eheti lej va-lóha.p a gver;, kékhez és 
In legekhez iirtna. I)e a mull tapasz
talata azt bizonvilja. hogy a kávéházi 
vendég ákioetkészséjfe hiábavaló. A 
nehézkes halóMjigi apparátusok nem 
tudták elérni azl. amit a pesti kávé
sok némi ügycscggel elértek. Tavaly 
már megpróbálták, nem vezetett si- 
körre. Aligha lesz több az eredmény 
a mai viszonyok között. De hát azért 
hatóság a hatóság, hegy rcndéleteket 
adjon ki és azért vagyunk mi pesti 
közönség, hogy kipróbálják rajtunk 
ezeket a rendelőtöket.

— Rendőri büntetőbíráskodás kitér- 
josztéce A Budapesti Közlöny vasárnapi 
sziiu.i1 <m közli a kormány rendsittét, 
aanelylysl a lakA.vijg.v'sk riw’vályoz-lka tÁr- 
gjáílan kiadott rondoletekben, valarnint 
a t.üzcl/i.vnyagok bo«&e.r7zvo, elowtáía. 
forsRaiciribahszállítása é® a ti- 
i'.ó/'-. i leWleg a nlágüóanya.'jHkkRl való 
t-’ikíirékosság térgyálwMi kiadott re/id.cle- 
tvfldwn möghabáiroeott kihágásokat Buda 

o -t. n ca a íővároai álUiiM^ndőrBég mü- 
kö&rn tauUiteMa lúdncókg M V. kerület.
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ksprtdny hatáskörébe utalja. A rendelet 
G hmm nappal lép c etbe.

— Halálozás. Kulin József termény
kereskedő, a régi budapesti kereskedők 
egyik legtekintélyesebb tagja, szóm
ba Ion este elhunyt 82 éves korában. 
A köztiszteletnek és szeretetnek ör
vendő aggastyánban dr. Pap Dávid fő
városi ügyvéd és Pap Lőrinc, a Hun
gária Bank vezérigazgatója, édes 1 
atyjukat gyászolják.

— Svájcból Imáiért bankigazgató.. 
Az ut 'hhi napokban ismét néhány elő
kelő bankvezér jött haza Svájcba.. | 
Köztük van Káivji Hugó, a Ibiinek 
vezérigaz ;atója, 1 .író Madarasai; t'eck^ 
Marcell és Acréf Ede dr. cukorgyári '
igazgató.

— A gyógynövények fc yalmanak sza
bályozóra. A n? vén.vek tenne’íw'
gyiijté'íét, beváltását és tor. :;iibah ■’ '• 
nalát a k?:nn;-ny a ’.r;.i »•••..]•.. álie.ni í.i 
nyitás és feliivv - t lich 'zto.. A vo
natkozó rendel, t a lt.i;lajxsti Közlöny 
vasárnapi si<unáb".u jciwl m

— A tékozló f.u-t, Hall «?a;no h'r«- 
regényét, filmre vitte.a (Vrriu 
Beregivel, Mat«.vasovszky I iomr.a* 1. 
Makay Margit i ni Bélával a L-
5zzrcp'.ld <-:i, Vájd = Lá-v.M scnj.j.y/. 
bari és I’á;.-'c':v M. M.: r'os ki-une ren
dezések An. Az < rl ő-v-n-'k r ;c.-. í lilirvt 
„Az eskü" c "ia n.vi-n < a-s'. 
inával együtt 4. 6 és 3 őr r :áissza a 
Alozc 1

— Teriké jubilál ‘Ve. ■ -. p délután 
huszonn; ~ veő’/í r, cd 3 rreir úszón- 
i 
éh-tkéi'ét. a Te /'.é-t. ö^i-.es ed-.Lgi elő
adásait z-’uf'dt hé’. ne'; vég.;-.

Mészáros Gizit-. Shnon.vi
n nagysz' ü Hai ■ • ■■.- ■■ - ■ ■ -■ : >
főszereplőt, ah.k a da Uiada.li";
vitték.

— Az Andrássy-uti szi»r--’.han c- 
kint óri '..-i r’.íe.'.e van a C r és n lür 
humorérzék i’ ’k. M'ib'rn este felt liaz 
kacagja vé ’ r a na’yszor't nm.'-t 
amely e1<-’ó'ől végig a. humor igazi meg- 
tcHesédé.TC.

Esli’tv é el'-lta halálba
E y színész ön yiilíossá.ía

Ma ddei il a meutök Markó utcai i 
pah lájúi . n 1.- t hö’.'ty jelent meg. akik | 
az ügUfc’etcs mentőorvosi ól izgulo'la:i , 
kérdezték, nem történte v.damj baja j 

Bohászi Lajos 28 eves színészink. Az. ( 
orvos meglő!.int?! e a nen- I. de a n 
Bohászi neve nem fordult eló. A h d- i 
gyeik elmondottak, ht.-.v Bi>b,!«z.na.k : 
ma wle’őit leli volna az esküvőié, de • 
a vőlegény nem jelent meg. Min 'hugv ■ 
esv korúkban tett kijeim'.'s/böl arra 
jköveUkeztetnck, a színész kárt teli 
majában, a h ájvek a. mentőkbnz. fw- 

dn 1 l’ak fe! v i 1 Ajosi I á sért
Alig hagyta el a kél hölgv a mcnlő- 

állomást, megszólalt a telefon és egy 
rendőr jelentene, hogy a Damjani.Ji- 
utca 17. számú házban iiohás:i Lajos 
28 éves .*•  iuesz önMiilkossúriot kísérelt i
mcf). Browninggal mellbe lőtte maiját j 
és élelvcszél^sc-n megsebesüli. A men
tők a dolog kórházba viliék a szeren
csétlen vőlegényt, az esti órákinui n-* 5 
dig a mennvasszony is megtudta, mi 
történt Boliászival. Az öngyilkosság

okát nem tudják.

A ma'jni.k és cealádunk ne
vében fájdalomtól megtört 
B7.iwel jelentjük, hogy forrón 
szeretett éd<«upánk,

KOHN JÓZSEF 
október hó 11-én, éppen ti*  
évvel felejthető Plán édesanyánk 
halála után.- 82 éves koráixm, 
nihunyt.

Temetője hétfőn, 13-án, dél
után 3 órakor lesz a r.ükos- 
kero*7,túri  zsidó temető Italok*  
taíáiázábói.

Áldás legyen emlékezetei 
Somló Hcnrikné, dr. Pap Dá
vid, Pap Lőrinc, Lányi Emijnó, 

Jakab, dr. Pap Bertalan

Peteden Járes ?en«!írr?e!üjijfeiőt fletartóxfétták
A Hétfői K(ijló tudósítójától.

Nyilatkozatokat és ellennyilalko-1 
zalokal hallunk nyolc hét óta Kun , 
Béla és a többi népbiztosok szökő-' 
sérül. Hogy meg lehetett volna 
akadályozni Kun Béláék Ausztriába 
való kijutását, Győrött kisikkithnt- 
ták volna a vonatot, nem kellett 
volna a határon átengedni őket, 
stl). Arról azonban még nem tud a 
nyilvánosság, hogy néhány derék 
magyar rendőr élete kockáztatásá
val akarta megakadályozni Kun 
Béláék szökését. A népbiztosok kü
lön von ívta augusztus 2-ikán dél
előtt féltiz órakor étkezett Király- 
hidára. Itt már tudták a proletár
diktatúra bukását, a határrendőT- 
sóg kétemeletes épületén újból 
nemzetis:-'inü hdio-.ó lengett, a vő- ! 
rös halíirrendőrsegbe laoszi >11 ma
gyar rendőrök letépték vörös sza
lagjaikat, hamarosan fvlvarrlák 
régi disztinkcióikat és Kaszás 
Ernő, a vörös hat árrendőrség ve
zetője. aki Bnickban értesült a 
szóvjel bukásáról, amikor K irály- 
Indára jött ál. már rendőrtanácsosi 
i ■ ikozatot varrt fel gallérjára. 
A pályaud varon niitj.v volt az izga-1 
lom. Kun Béla kiilönvonata be
futott. de Bruck nem akarta áten
gedni a vonatot. Böhm Vilmos, a 
szovjet bécsi követe, telefonált Ki-- 
rályhidára a halárrer.dőrségre, I 
ahol Kaszás Ernő ment a készii-1 
lékhez s már nem „elvtársinak I 
szó!ilctla az irógépszerelő-dioloma- ' 
tál. hanem egyszerűen és dómokra-! 
tikosán Böhm urnák, a telefonon | 

pedig igy mutatkozott’ be: j
— Hl Kaszás Ernő államrendőr-í 

ségi tanácsos 1 eszel.
— Hogyan? Mióta tanácsos ön1? 

— kérdezte meglepetten Böhm.
— Márciusban is az vi llám s 

most, hál’ Istennek, isméi az v. gyök.
— Kérem tehát, tanácsos ur, — 

sz Mait meg most Böhm —■ küldje 
Betér.-, n elvlársat a LT.’fonhoz.

— Pc tersen elvtársat nem isme
rek tői ké és önnek nincs jóira vele 
beszélni.

A V . ., ILXAPI MI*:. ’’K<,ZÉSEK

Bél elsőoszlá'.vu bajnoki mérkőzést 
bonyoliloliak le vasárnap a vezető 
í-'vesülctek. Az eredmény mindenült 

nagy meglepetéssel végződött és ezzel 
ismét igazolást nyert, hogy a football 
— szerencsejáték. A Testgyakorlók és j 

a Vasasok megnyerték mérkőzéseiket ■ 
a többi favoritcsapalok váratlan ered- : 
mónyckkel vereséget szenvedtek.

A vasárnapi eredmények után a 
Kispesti AC továbbra i-s a bajnokság 
élén áll 14 pontiak A Kispestiek tel
jesítménye: — hél mérkőzést nyertek 
egymásután — páratlan a magyar 
footballsport történetében. Második 
liclyezell az MTK, harmadik a Va-ats 
együttes. Az utolsó helyen a BAK 
csapata áll, amely eddig egy mérkő

zést sem nyert meg.

MTK—TTC 3:1 (1:1) Hungária-ut. A 
bajnokcsapat gyenge játékot produ
kált. A kék-fehérek különben is 
kedvtelenül játszottak és a TTC lelkes 
játékát durvaságokkal viszonozták. Kel 
játékos meg is sérült és a biró Orthot 
kiálliloltft. Az H&ö gólt a JTC érte el.

Böhm autókat küldőit l’ Iintck- 
ba Kun Béla elé. de a brucki (irrn- 
polizei nem engedte út az autókat 
a niugyar Juhárra. Kun Béláék vo
nata közben a királyiddal álló mű-, 
són tű sztegelt. A inapyar rendőrök 
piros-fehér zöld pántlikákat tűztek 
zubbonyukra és a különuonat elé 
közeledtek.

— Adják ki nekünk Kun Bélát! 
— kiáltották, de. a kommiin ér
zelmű vörös őrök is megjelentek 
és a számra kisebb rendőrcsapatot 
hátrább szorilotlák. Petersen Já
nos volt rendőrfőfeUigyelő közben 
Kun Bélával tárgyalt, majd a v.‘>- 
rös terrorpnrancsnokkal folytatott 
megbeszélést és öt perccel később 
vad tüzelés hangzott el a pálya
udvar körül. A vörösök tüzelni 
kezdtek a magyar rendőrökre, a 
Láger felé szorilotlák vissza őket, 
Kaszás tanácsosnak át kellett me
nekülnie Bruekba, mert kézigráná
tos Lenin-fmk keresték már s az 
általános zűrzavarban, folytonos 
puskaropogás közepette Kun Bé- 
láék vonala áthaladt a Lajta hid- 
ján. Délben egy órakor Kun, Land
ler, Vágó és Pór már Becsben vol
tak, ahol a l olizeidiicktion épüle
tében Pollák rendőrlanácsos hall
gatta ki őket.

Most kiderült, hogy Kun Béláék 
szökését a vörös őrök koncentrált 
támadása a magyar rendőrök ellen 
tette lehetővé. .1 szökés elősegítésé
ben Pete rsen rendőrfőjclügyclőnek 
is ré zé volt, aki a prole'árdikta- 
lnra akiit olyan csúnya szerepet 
játszott, hogy állásától Mattya- 
sovszky főkapitány felfüggesztette 
t s megindította ellene a fcgvclmi 
eljárási. A főkapitányságon hete
ken át tartott a kihallgatás Peter- 
sen ügyélx’n, aki ellen annyira f 1- 
halmozódtak a vádak, hogy e hé
ten Antel Lajos rendőrlanácsos, a 
fegyelmi osztály vezetője, elren
delte a főfelügyelő letartóztatását. 
A vádak közt első helyen áll: Kun 
Béla szökésének elősegítése.

az MTK góljait Winklcr és Schlosser 
rúgták.

BTC—FTC 1:0 (0:0) Üilői-ut. A fe
rencvárosiak A’cnies és Kovács helyén 
tartalékokkal játszottak. Rendkívül lel- 
Lesen és önfeláldozóan dolgoztak a 
BTC csauirai, de a mezőny legjobb 
embere Kertész volt, akinek érdeme a 
győztes gól is. Az I’TC játékformája 
hétről -héI re hanyatlik.

Kispesti .IC—Törekvés 2:1 (0:1 > Ha
lom-utca. Az első félidőben a Törekvés 
volt a többet támadó fél és szünet után 
i'itl csak frontba a KAC, amely el-.ő 
gólját Varga hibás védéséiül kapta. 
Szabadrúgással egyenlítette ki az ered
ményt a KAC, máj da győztes gólt a 
balösszekötő rúgta.

UTSE—UTE 1:0 (0:0). Népsziget. A 
vasárnap legnagyobb meglepetése. A 

[két régi újpesti rivális mérkőzése él'nk 
volt. Állandó fölénnyel játszóit az l TE. 

■gy lefutás alkalmával azonban n ve
zető és a győztes gólI mégis az l TSE 
szerezte meg. A játék utolsó perceiben 

jvukat támadott az l TE, de eredmény
telenül.

I Vívás -dtl FC 1:0 (0:0) Hűiig : i l

lői pálya. Változatos, de különben ér- 
'dofces mozzanat néHjü.1 kdjl le a mér

kőzés, amelynek egyetlen gólját w 
utolsó n-gycdúróLan riiglók a Vasasok.

MAFC—BAK 2:0 (l,;0). Ülkő’i-irti 

pálya. Mi . Kmel! győzelmet aratott 
■ a ino.'gv mi a;;;! ■- ezzel megsze- 
j rezte az első 1 ’t pont;. I. A csuiwit és a 

: mezőny le^ jolib j.' L^osa Gyuritskő 
olt. 0 rúgta mind a kél gól! is. A BAK 

i játékára ugv:wcs:;!k nem lehetett rá- 
, j.smemi.

MA C. NSC 1: 0 (F: Ol. Népsziget, 

Kitűnő játékkal, végig d'önlő fölény*  
ben volt n MAC. A gélt Bodnár nsgln.

VÁC—III A K 5:2 (1:0). Rákospo-

iot'ii. Slolbe cscpodil. A mérkőzés befeje
zése után a küeöns'g köréiből tö?)t>cn 
megtámad'ák a VÁC tagjait és dr. Jn-
'kíijtfrv.i'.s elm.k fejét (beverték.

Vli., E■ : ■ hcí-üert!1. M. 'iví.fun József 121—68

ós a !’i-.':yai«er(1 vítrisfo műsor

Hemzeti Rójál Kabaré KAtŐér

Fakoczl - ut 90,

Ujonna: átalakítva

A zongoránál
W i L L I bécsi humorista ül.

íRbtóiress ü^feism
i Ma és minden este 7 órakor: VÉNUSZ 

A POKOLBAN.

j VI , Teréz-körút 23 Telefon 144 98

A TÉKOZLÓ FIÚ. Diánia 5 fclvonás- 
| han. A főszerepben: Beregi Oszkár. 
I AZ ESKÜ. L'rtíma 4 falv. Olasz film. 
. Előadások kez lcto íL n. 4, 6. 8 ó’íikor. 
jr-n- itr: d. e. 'éli—’í-l-ix. d. u. 3-tóL

Búrmester: JiMI

k -féle rendeló-’nté- 
) ; zet férfiok és nők 
__ betegségeinek 
'cili gyógyítására.
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