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utcán. Gizella-téren, Dorottya-utcáik;
a Lánchídon, az Alaguton, az Alagutytcán és Kriszlina-köruton katonát}
rendben vonult a szinte végnélkül)!
menet tt Vérmezőre, amelynek egyiitf
oldaián Szentmiklóssy Antal őrnagy
parancsnoksága alatt a győri gyalog-*'
ezred 2. százada és a tudományegyelemi esendőrzászlóalj l. százada állott'
sorfalat. Dáni Béla vezérőrnagy. Pút*
I noky István alezredes térparancsnok
Még szét sem oszlott a dr. Varsányi
Géza temetésére összegyűlt
gyászoló és Szmrecsányi György a Himnusz
közönség, amikor megkezdődött Vere hangjai mellett elléptek a díszszázadok1
béig Artúrnak, a Magyar Általános Ta előtt. Mire a menet eleje a Vérmezőre
karékpénztár igazgatójának búcsúzta érkezett. P. Bonavcntura már meg
tása. A gyászoló közönség soraiban az kezdte a szentmisét a táborban felállí
elhunyt bankigazgató családján kívül tott díszes oltár melleit. A kor
Dáni Béla
veaérőrnagy,
a fővárosi pénzvilág számos kitűnősége mányzót
a kormányt Malter István közok
jelent meg.
tatásügyi
miniszter
és
Patacsy
Dénes
A gyászszertartást a templomi ének
kar gyászdalával kezdték, majd Laza- hadügyi államtitkár képviselték, a
nemzetgyűlési képviselők közű! Avarfy
rus főkántor imája következett.
Ezután Hevesi Simon dr. főrabbi lé Elek cs IVefat Konrád jelentek meg. ,A
pett az emelvényre és ünnepélyes han szentmise alatt a Budai Dalárda Hop
gon mondottá eí a gyász-beszédéi.
pé karnagy
vezényletével
AggiházV
Megható szavakkal beszélt az elhunyt j Ima a hazáért cimü lélekbemarkoló
bankigazgató kiváló érdemeiről, me | könyörgő dalát .adta elő. Mire a mise
lyeket közgazdasági életünk felvirá i befejeződött, a hatalmas menet utolsó
goztatására. szorgos, kitartó munkájá * része is felvonult, ugy hogv amidőn
val szerzett. Verebéig Artúr sebének az Erős várunk nekünk az Isten hang
ajka — mondotta — záruljon be. A jai mellett
Petri Elek reformáld#
te sebedre meg fogjuk találni az irt. püspök -a szószékre lépett,
húszezer
uralkodni fogunk érzelmeink küzdő ember áhítata szentelte m^g a szívből
hullámain és
X
szóló imái:
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— Felséges Isién! Vallásos áhilaltaí
X
X
X
X
' gvfillünk össze itt, a természet nagyX
X
X el nem fogjuk árulni a mi j emplomában. Hivő lélekkel valljuk*
magyar hazánkat. Magyar zsidó test
hogv Te oltalmaztad népünket, vala*
véreink. ennek a magyar hazának hű
hányszor ellenség tört ránk. Bátoríts
gyermekei legyünk.
(minket minden küzdelem közölt Üdvö
A gyászbeszéd elhangzása után dr.
zítőnk eme szavaival:
*
Horvát Lipót vezérigazgató búcsúz
— Ne félj, kicsiny sereg, mert tet
tatta el a tragikus halóit halt bankigaz
gatót. Ezután a koporsót az énekkar szett a ti Alvótoknak, hogv országot
gyászdala kíséretében a sirhoz.- vitték, adjon linók lek I
— Ami szenvedést ránk mértél, ax
ahol a Magyar Általános Takarékpénz
tár tisztviselőkara nevében dr. Szőgyén ad nekünk reményi a jövendőre, hogy?
erőssé
teszed
megkínzott
hazánkat.
Leó titkár búcsúzott el az elhunyt igazÁmen!
j
valótól.
Utána Pctffay Sándor evangélikust
püspök beszélt.
,
— Ünneplő gyülekezeti Fá'daloní
özön.li el lelkünket, ha.most, az emlé
kezés szent ünepén a múltakba, vissza
pillantunk. Hála legyén az Is’cnnckj
bog' a pusztító démonok tábora he*
Ivett, ma már az Ébredő Magyarok/
tábora áll körülöttünk. Örömmel. ün*
van az ország legnagyobb lésze s ; nepeliink itt. a csonkán is mindén,
borzalmasan szenvednek véreink a j rögében szent magyar föld hant iáin
hódítók önkénye alatt, de már van r'zzel a sereggel. Pál apostol, az :gazi
öntudatunk, van bizalmunk a ma ! keresztény kurzus első hősének üze-
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x-A Clubkáveházi vérengzés összes tettesei a
rendőrségen vannak -12 letartóztatás
1 tíétfői Napló tudósítójától. —
'▲ Qub-kávéház környékén elköve
tett gyilkosságok ügyében a rendőri
nyomozást vasárnap délután fél hat
órára teljesen befejezték.
Kiderítette a rendőrség, kik a tet
tesei és kik az elkövetői a Lipótkörutí véres eseménynek és elfogta
ugy Verebélyi, mint Varsányi gyil
kosát.

De a két gyilkoson kívül kézrekeri'tették a verekedés és tüntetés összes
, résztvevőit.
A rendőrség nagyszerű munkájáról
tudósítónk a következő részleteket je
lenti:
Vasárnap reggelre az összes napila
pok bejelentették, hogy’ a rendőrség el.
fogta Verebélyi igazgató gyilkosát, aki
töredelmes vallomásban
bevallotta,
hogy egyetlen bajonettszurással vég
zett a szerencsétlen bankigazgatóval.
^Ugyancsak jelentették a lapok, hogy
i Varsányi gyilkosa, akinek személyét
iés lakását stlntén sikerült megállapiJtani, pénteken reggel megszökött Bu
dapestről.
Szombaton estig hbból a társaságból,
amely a verekedéseket rendezte, a VeIrebélyi gyilkosán. kívül ctf embert si
került letartóztatni, sőt lefogták annak
|a szállónak szobaasszonyát is,
ahol
Varsányi gyilkosa takott, mert a szóbaassvonyról kiderült, hogy bűntársa
Varsányi gyilkosának.
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Itt a cenzúra 190 sort törölt
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Minden elismerést megérdemel az a
:nagyszerű rendőri munka, amely kedd
éjszakától vasárnap délutánig nemcsak
, kinyomozta a vérengzés elkövetőit, de
a két gyilkost és a kilenc segítőtársat
fis előállította a főkapitányság épűle! téjfe.
Eddig tart a rendőrség munkája. A
ibűnügy felderítése és a tettesek előál
lítása megtörtént, kedden délután már
az egész ügy a statáriális ügyek vizs
gálóbírója elé az ügyészségre kerül é®
a slaUíriális törvények szerint nyolc
■ napon belül mór Ítéletet is hoznak a
Club kávéház vérengzőinek XXX

|x

XXX
ügyében.

csúnya és szomorú bűn

Ezrek kísérték
utolsó útjára
Varsányit és Verebélyt
A rendőri nyomozás már a Lipótköruti vérengzés utolsó szálainak kibogouásánál tartott, amikor a két áldo
zatot végtelen részvéttel utolsó utjokra
kisérte ezer és ezer budapesti ember.
Először Varsányi Géza dr.-t temették
az uj rákosi ízt. temető halottasházá
ból.
A gyászszertartáson a tragikus ha
lált halt ügyvéd rokonságán kívül jelen
voltak dr. Pap József udvari tanácsos,
a Budapesti ügyvédi Kamara elnöke,
dr. Dési Géza, az Ügyvédi Kör elnöke,
az elhunyt ügyvéd számos barátja, tisz.
telői és igen nagyszámú gyászoló kö
zönség. A koporsót a koszorúk és
virágok nagy tömege takarta. A gyász,
szertartás a dohány-utcai izr. templomi
férfikar gyászdalával kezdődött, majd
Lazarus fökáidor imája után dr.
Fischer főrabbi tartott lendületes, a
szivet és lelket megrendítő gyászbesiédet. Megható szavakkal ecsetelte azt a
megrendítő körülményt, amelynek dr.
Varsányi áldozatul esett. Én csupán
arról beszélek. — mondja — hogy
meg kell javítanunk a társadaln a!.
meg kell javulnia minden egyes ember
nek. Ha ez történik és hisszük, hogy
immár meg fog indulni a jobbulás fo
lyamata, akkor Varsányi Géza dr. nem
halt meg hiába, az ő sírján ki fog zöl
dülni a vigasztalás virága.
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Jl diktatúra bukásának évfordulója
Nemzeti ünnep a Vérmezőn

A diktatúra borzalmaiból hozia
a megváltást a múlt esztendő
augusztusának első napja. A meg
gyötrőit, sokat szenvedett magyar ;
j
ság felszabadulását a vörös téboly gunk erejében, már állunk. felsze ! nete szenteli meg ünnepünkéi:
jármából. A napsugaras szép nyári ; gett fejjel és megyünk előre a ha- i — Ideié már. bogv az álomból felnapon csupa ujjongó, örvendő em j ladás utján a jobb jövő felé. S ha i serkenjünk; az éjszaka elmúlt, » nap
| pedig elkÖzalget. Vessük le azért a «ö*
ber járta az utcákat, tele hitlel, i j elkövetkezik mindanhviunk szive
jövőbe vetett bizalommal, remény í vágya, a boldog nap, amelyen újra ■ létség cse'i kedótéil cs öllözzük f-zl a
séggel. Százh irminchárom nap ir- i magunkhoz ölelhetjük, akiket el- világosság fogy véréit!
— Egy uj magvar jövendőnek va
tózatai mind feledve voltak s újra , szakított tőlünk az árulás, emlékeszabadon dobogott a szív, szólt a • z-etünkbe kell vésnünk a megindu- gyunk áldozaios apostolai, oda kell ki
áltanunk innét egy még mindig alvó
száj, mosolygott a szem. Szent ern ‘ lás napját, augusztus elsejét s piros • mmizclnek: Ébredjetek! Ezt qz vbr.eléke kell, hogy legyen és maradjon hetükkel kell feljegyeznünk az új j dési virrassza ránk a magyarok Is' ?ne
az ujjáébredt magyar nemzetnek ez jászületett magyar szabadság uj lés áldja meg azokat, akik igaz magyar
a nap, kezdete egy uj létnek, haj március idusát.
lélekkel igyekeznek
felépíteni a bol
nalhasadása egy jobb jövendőnek,
JVc Ébredő Magyarok dog. uj, nagy Magyarországot!
A
Himnusz
hangjai
mellett lépett aa
az első lépés az irtózatos sötétség
monstre-ünnepsége
emelvényre Szmrecsányi György és
ből a napsugaras szabadság felé.
A főváros lakosságának impozáns erősen antiszemita színezetű beszédet
Még máig sem teljesedtek be a ma
tömege ünnepelte meg vasárnap dél mondott. Utána Bakó László szavalta
gyarság akkor kifakadt reményei. előtt
a vörös rém bukásának első év- el a Te ébredő magyar! cimü kölleA rend és a nyugalom még ma sem bordulóját az Ébredő Magyarok Egye ményt, továbbá PatacSy. Dénes Évfor
teljes, a felizgatott kedélyek még sületének zászlaja alatt.
dulón cimü versét. Herkéln l'ibor dr.
mindig nem higgadtak le, még fék
Az egyesület tagjai reggel nyolc óra miniszteri fogalmazó, az EME l/n gató.
telenek a szenvedélyek és kitörnek kor gyülekeztek a Ferenc József-rak- jónak zárószavai után n Szózat hang- j
olykor-olykor, még idegen kézen partoD, ahonnan a Pet^fldéren, Váci jairai érJt y.éget a« to/epéiy. A« úríw,
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hogy az tínőjtséfífic! széniben Mlölom- féu pedig hiiadcn giwda egyformán
iömftg Újra oszlopba :»r* s teljes rend ellen, Rmely csak arra alkhknas, hogy
értékesilhetné a termését.
leplezze a visszaéléseket és panamákat. mal biseltelik, hogy helyesli az C'”0*’
ben úagyta el a Vérm .öb
Ez a-kérdéi sÉintfn a páttértekértt
A cenzura ellen tiltakozói kell, vala ség ös a rAlaszlmánj* által a sajlös>-;ielé körül hamarosan. Ott beszélik meg
miül az ellen iá, hogy mestei-ségescn bftdság kivivásnért és a Öénznrg
Végleg
azt is, thllyeft áron kapják a
kutm . rgezésSzerücn áiilották az anli- inditöft mozgalmat. KHond.ia; imgy lisztet a hatósági ellátásra szoruló ka.
A Magyarországi Újságírók Eg.1 . ..izstwmdiszta hangulilot. Tíllakozni kell lántörlthatatlanul ragaszkodik a sajtó
iele vasárnap délután rendkívüli köz
az ellen is, hogy a ma” ar sajtótárja teljes szabadságához és a cenzúra eltür- legörlák. A kefeSZténysZociaíislák eb.
gyűlést tartott, amelynek egy ; fő dálínat állítsák oda bűnbaknak, amely IcséMÍ. Fclszólitja az- elnökségét, nő*y ben is intranfigens állás fronton van.
pontja a vörös rémuralom bukásának
magára vegye mindazoknak a vészedéi. a sajtószabadság kivívásáért és a cen nak s azt követelik, hogy érre a célra
elsőéves évfordulója volt. Az egyesület
;neknek ódiumát, amelyek az utóbbi zúra eltörléséért minden lehelő alka- szánt kcnuérliszt kilogrammjának egy
tagjai rendkívül nagy számmal jelen
korona ütvén fillér légijén az ára.
évek sörán bekővetkeuték. i£az- *"en lommál és lehető iríódöh küzdjön.
lek meg a közgyűlésen. Márkus Miksa
A két indilványt elfogadták.
okán megifcledkeztek nagyszerű miszEzzel a itszfkétdés a niflga
udvari tanácsos a következő elnöki ,
Kimondotta a közgyűlés, hogy a fe
j -ziójükről. Ezzel szemben van-e en
teljes súlyával az előtérbe
megnyitóbeszédet mondotta:
nek az országnak egyellen olyan lársa- gyelmi tanács mcgválaszlását, valamint
lépett
— Nevezetes nap a mai: a proletárdik- |* dalmi oszíalya, amelynek méglevédt a menza megvitatásának ügyei a jövő
tn túr a összeomlásának évfordulója, ügy ii tagjai nem lettek volna. Van-e oiyan hétre halasztja. Ezután a vidéki szer- és teljes mértékben igénybe veszi
fcrzem, nem kezdhetjük meg inai fontos ,1 éjnber, aki ne tudná, hogy ezek a bü- keszlöségekSI képviselő
választmányi majd a kormány/ de elsősorban az
munkánkat anélkül, hogy erről meg ne
uj kő:'.-lelmezősi miniszter egész ener-i
emlékeznénk s rriéR ne emlékeznénk azok- 'nők az államhalalom litóycn'iiltségéhm tagokat választották meg.
Alelnök
iMt
Czebe
választ giéjfit és képességét. Ifencz Káröly -•
I
folytak
éS
abból
fakadjak.
Az
elvesztett
ró| a szenvedésekről, emeltekkel n dik- .
tahira ős aiinkk következriiénvfi: az öl- Ii háború után olyan dezoitzáilság állott mányi tagok: Benedek Árpád,, Kis akinek erre a posztra való kinevezése
éves hálmru és az ezt kővető forradalom I be, amclylyel szemben a magyar tár- Étidre, ”
V. Stigcthy
Vilmos,
Kun a napokban történik meg — súlyos
lázai által már amúgy is elcsigázott ha- '| Sadaloin gyenge volt. Igaza van Szász
Fehér Ödön. Szalag Ferenc, körülmények között kezdi meg inükő«
Mánkat sújtották. Horv a prolctárdikta-iI Zoltánnak abban, hogy rettenetes uj- László,
Salgó
Károly
dr..
......
tara jelszavai mily hazugak és hitványak > ságiró nyomor van, amihez foghatóra Bahissa Sándor, .>u.<ju
GiiUrii Imte Teticr
voltak, mi sem bizonyítja jobban, mint ez a szakma nem is tud visszaemlékez- Lingauer Albin.
a magvar újságírók sorsa. Nemcsak a I ni. Kun Andor ezután kemény szava,k. Kálmán és Vajda József.
tollat verte ki a kezünkből, hanem a leRA fegyelmi választmányt is megain
aiegalázóbb elbánásban részesítette őket iI bán utasította vissza Szász Zoltán tá kitolták. Elnök Hóniti Vétene lelt, al
majd
azt indilvjínyozta.
és a polgárt sajtó munkásait az utcasarok madását.
elnök
pedig Szöllönsy Zsigmond.
A lakásrendelet módosítása
ki a közgyűlés
egyhangúlag,
nyomorult teremtéseivel c il kategóriábaí, mondja
lioini | i iw «
• -■
• ........
r.’
tor ózta. A diktatúra vezérei tudatában
A hivatalos lap vasárnapi száma a
voltak annak, hogy a magyar újságírókat
kormány (>211/1920. M. E. számú
a bolsevizmus hazát és vallást, tgf.iságot
is józan észt egyaránt megcsufoló uralrendeletét közli, amely a lehetőséghez
mának soha.
de sóba megnyerni nem
képest gondoskodik a vagonlakók meg.
tudják. Tisztában voltak azzal, hogv bár
felelő elhelyezéséről. A rendelet ér
meddig tartson is a diktatúra, mi reájuk
telmében it lakásügyi hatóság az üre
nézve megbízhatatlan elemek maradunk. ■
sen,
álló lakásokba rlüősoi'bflu a vágónEzért volt a fojlogatfts, a diktatúra első
lakókat és az önhibfljdkon kívül haj
percétől kezdve, majd nemsokára a vég
X
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X
x
x
x
x
léktalanná vált családokat köteles elhe.
leges elnémitás és a magyar újságírók ki
lyezni. A hatóság azonban c.sak oly
cserélése a jövevények egy palkányserekormány lefoglalja az egész termést
hajléktalanokról köletes gondoskodni,
gével, amely soha az újságíráshoz nem
tartozott, s amely ft legnagyobb bűnnel
X akik foglalkozásuknál fogva az illeti
x
X
X
X
X
X
X
X
— A Hétfői Napló tudósítójától. —•
▼érbe és sárbamárlott tollával éppen
X hely séghez vannak kötve. A rendelet
X
X
X
X
X
X
X
X
« magvar újságírók ellen fordult. Amíg
X értelmében a lakásügyi hatóság csal!
Nagy erőpróba előtt áll a Teleki X
x
X
X
X
X
X
X
csak élünk,
megvetéssel
gondolunk e
X az esetben veheti tekintetbe a háztu
X
X
X
X
X
X
X
silány hadra. De még nagyobb bűnük az, kormány: egyrészt a kormányzó jog X
X lajdonosnak a;; uj bérlő kijelölésére vo
X
X
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amelyet a szenvedő édesanyánk, a mi körének kibővítését célzó törvényjavas X
X
X
X
ínagvar hazánk ellen a négvhónrfpos ha lat. másrészt a térin és rendelet oly fe X
X nalközé jogát, ha az általa bérlőül ki
X
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X
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talmi Őrjöngésükben elkövettek. Az öt szültséget idézett elő a politikában, ami X
X jelölt egyén vasúti kocsiban vagy más
X
X
X
X
X
X
X
éves háború után a gyógyulás hamarosan
X lakásnak nem tekinthető ideiglenes he
X
X
X
X
X
X
X
X
bekövetkezhetett volna, ha n proletárdik
alapjában fenyegeti a kor
X lyiségben lakik. A rendelet egyik sza
X
X
X
X
X
X
X
tatúra a maga mérgével meg nem fertőzi
mány stabilitását.
X kasza elrendeli, hogy október elsejé
X
X
X
X
X
X
X
X
k sebeket. A gyógyulási folyama., buká
X től kezdte igénybe lehet venni a nyári
X
X
X
X
X
X
X
suk után, bár lassan, dd megindult. A Az egységes kormányzópáitban mind X
lakásokat-is erre a célra, ha a tulaját),
k
X
X
X
X
X
X
X
X
somok eltakarítása remélhetőleg nemso a két szempofntból kényes ellentétek
X
X
X
X nosnak állandó lakása is yan. A ren
X
X
X
X
kára liefejeződik és megkezdődhetik n mutatkoztak már a fúzió születésekor X
delet módosítja más irányban is a ré
X
X
X
X
produktív munka: az uj honfoglalás elő
X
X
X
X
s azóta lényegesen rosszabbra fordul X
készítése. Ebben a munkában a magyar
X gebbi lakásrendeletet, igy megtiltja »
X
X
X
X
X
X
X
X
sajtó két kézzel akarna részt venni, de tak a viszonyok. Az első _ mérkőzés a X
X t ráfi kok helyiségeinek átruházását é*
X
X
X
X
X
X
X
sajnos, egyik kezünket még mindig léköli nemzegyülés) közjogi bizottságának teg X
X amennyiben a iraflkos személyében
X
X
X
X
X
X
X
XXX
'
'
v
« cenzura. Mi fétkezzél dolgozunk, — de napi ülésén játszódott le.
változás áll be, a lakásügyi hatóság uj
X
• jobbkézilnkkel: a cenzura kettővel, de
X
X
X
X
X
X
termés lefoglalása
bérlőül csak a pénzügyigazgatóság ál
két balkézzel. Ennek az állapotnak az
X
X
X
X
X
X
X
lal javasolt személyt jelölheti ki.
Ország érdekében mielőbb véget kell vet
X
X
A kormány fcrméSrendelele egyálta
X
X
X
X
X
A rendelet lényegesen módosítja »
ni. A magyarországi Újságírók Egyesüle
X lában néfii oidótiá meg a lisziellátás rckvirálási eljárási is. A kiküldőit
X
X
X
X
X
X
tének az a kérvénye, melyet Apponyi Al
X problémáját. Csak annyi a tény, hogy
X
X
X
X
X
X
bert gróf liyiijtott be a nemzetgyűlésnek,
hatáskörét ugyanis csupán annak megX n kormány S millió százezer mélcrX
X
X
X
X
bizonyítja, hogt d Sajt6szabadság nem a
X
állapítására korlátozza, vájjon a szó
X mázsa kenyermagvat foglal le a ható
mi speciális érdekűnk, hanem az országé.
X
X
X
X
X
X
hun lévő lakás igénybevehetÖ-e és hogy
Nem is újabb jogokat követelünk, hanem
X sági ellátás céljaira. Ezen az alapon
X
X
X
X
X
X
r, régi törvényes állapot helyreállítását
állapi- H folyamodónak van-e igazolt lakás
X egyelőre ifégv kilogratn.mbgn
X
X
X
X
X
X
szüksége.
Azon személynek kijelölése
kérjük. .4 régi törvényes állapotot, amely
X tottn meg a fejkvótát. A kereszlénvX
X
X
X
X
X
szigorúan megtorol minden visszaélést, a
X Szocialisták élén Szabó József képviselő tárgyában, akinek javára a lakást
X
X
X
X
X
X
szabadság jogokkal, de szabaddá teszi
igénybe
veszik,
a lakáshivatal elnöke.
X erős mozgalmai indított abból a célX
X
X
X
X
X
minden visszaélésnek megtorlását is. A
vagy az általa e célból alakított elnöki
X
X
X
X
X
hogy a kormány
X
X
mai nap ünnepi jelentőségéhez mért ko
tanács határoz végérvényesen »
X
X
X
X
x
molysággal lássunk munkához.
Mi baj
X
X
havi tizenkét kilogrammra
A határozat elleni panaszt három
X
társak vagyunk és nincs közöltünk egy,
X
X
X
X
X
X
emelje fel a hatósági ellátás
nap alalt két példányban kell a lakássem, aki megfeledkeznék arról, hogy azt
X
X
X
X
X
X
X
ban részesülők fejadagját
hivatalnál
benyújtani és a lakáshivala!
q nagy célt,
amelyért élűnk s ha kell
X
X
X
X
X
X
X
meghalunk, minden erőnkkel szolgáljuk,
ide mindazokat sorozza, akiknek évi a panász beérkeztéről az érdekelt fe
X
X
X
X
X
X
X
hogv a nkgv és szabad magyar sajtót vllekét
ajánlott
levélben értesíti azzal,
X jövedelmük nem haladja tül a hár
X
X
X
X
X
X
besse a nagyszerű jövő felé flz újra nagy
X
X minchatezer koronát. Ez ít liszt- hogy azt nyolc, napon helül, amely idd
X
X
X
X
X
és örökké szabad magvar hazát.
mennyiség háromszor annyit tenne ki, alatt a panasz el nem intézhető, joguk,
A nagy tetszéssel fogadott elnöki
mint amennyit a kormány az ellátatla bán van megtekinteni.
megnyitó után Szász Zoltán foglalko
A panaszt az elnök áltál alakítót!
nok részére szánt.
Miután pedig az
zott hosszasan a sajtószabadság és a
X
X
X
X
X
X
X
idei termésből — hevenyén számítva lakbérleti panaszbizottság intézi el és
cenzura kérdésével. Beszéde során éle.
X
X
X
X
X
X
X
e
tekintetben
a rendeletnek visszaható
— legföljebb tizenhárom és fél millió
ren bírálta Márkus Miksa elnök maga
X
X
X
X
X
X
X
mélérmázsa
őrülhető és a ke- ereje van.
tartását. aki szerinte nem szorgalmazta
X
X
X
X
X
X
X
resztényszociálisták terve Szerint eb
eléggé a szónok részéről sürgetett sajtó
X
X
X
X
X
X
X
ből mintegy tízmillió métermázsa bőina
ankét
megtartását. Kifogásolta
to
X
X
X
X
X
X
X
vábbá, hogy az egyesület válás dmánya
X szükséges az ellátás céljaira, a vető
X
X
X
X
X
X
nem foglal elég erélyesen állást a sajtóX mag leszámításával semmi sem ma
X
X
X
X
X
X
szabarság mellett és a cenzura ellen.
X radna a szabadforgalomra és az exX
X
X
X
X
X
Szftsi.- Zoltán — kinek beszédét sűrű és
X parlra. Ezen az alapon, miután a fej
X
X
X
X
X
X
Pária, augusztus 1<
viharos közbeszólások szakitól Iák meg
X
X adag felemelésének nagy tábora van,
X
X
X
X
X
—- beszéde végeztével határozati javas
fel, nem volna-e
(A M. T. I. Szikratánlrata a budapesti
X az a terv merült
X
X
X
X
X
X
latot terjesztett élő elfogadás végeit.
X
X
X
X
X
X helyesebb
rádió-állomás Utján.) A török küldött
X
Márkus Miksa erélyes hangon uliiX
X
X
X
ség pénteken délelőtt Parisba érkezett.
X
X
X
az egész termést lefoglalni
Bitotta tlSsza St.’ász Zrillán támadását,
A
pályaudvarról a küldöttség tagjai
X
X
X
X
X
X
X
noha indítványát lényegében magáévá
X
X
X és mint eddig, hatóságilag élelmezni nyomban Versflillcsbe mentek át, n;hol
X
X
X
X
az
ország
egész
lakosságát.
Ettől
a
tette. Beszéde végén a bizalmi kérdést
a Hotel des Reservoisban szállásolták
X
X
X
X
X
X
X
vetette fel.
Márkus Miksa nagy letX
X
X
X rekvirálástól — hír szerint — maga el Őket, ugyanott, ahol a magyar kül
X
X
X
geéssel és tapssal fogadóit beszéde után
X a gazdaközönség sem idegenkedik, döttség is lakott. Hemdi basa az KxX
X
X
X
X
X
X
X
X mert a terinésrendelctben kijelöli rész cetsior munkatársa elölt kijelentene,
X
X
X
X
Kun Andor, az ..OHbon" alelnöke
Bzólall fel. Helyeselt minden indilX
X
X
X
X
X
X leges lefoglalás sok igazságtalanságot hogy a küldöttség szándéka az, hogy a
vAnvt, amely a sajtószabadság mellett
X
elő
X
X
X
X
X idéz
Azokkal a
gazdákkal békét aláírja és
X
•s a szövetséges lifltal'
tr.ÓI. Srász Zoliin tárgyalási úto<lötft
X
XXX
X
X
X szemben, a kiknek a hptósáígálag mákkal hél v reá IIHsa a lojális és baráti
X
viszonyt.
A
béke aláírásának napjid
incgállnpitolt
X
XXX
X
A
fin
g
térin
és
n
61
k
eve
sebb
X
ellen azonban tiltakozik. A maga réX
X
X
X jük termett. Egységes rejí.vicá’ás ese- még nem állapították meg.
X
XXX
X
X
■Béról mindenkor liilakuaott a cenzúra X
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Kisebbségi indítvány
a kormányzó jogköréről

Itt a cenzura 63 sort törölt

Törökország
aláírja a békét
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HÉTFŐI N^PLO

Tisza István gróf gyilkosai
alőtt
tág előtt
Az utolsó üveg Mumm a hadbíróság
Olvasom, eladták a relmsi pezsgőgyárat, amely egy eléggé ismert cég
nek, a Mumm ct Co.-nák volt a tulajJojia. Attól az időtől kezdve, hogy
Don Perignon, a haiilervillersi apátság
pincemestere
feltalálta a „Vin de
Champagne"-t, a szakmában az öreg
Mumm cégnek döntő és irányitó befo
lyása volt. .4 korhelyek gusztusát, a
pezsgőbe adagolt liqneurrel, coqnaccal
tisztára ő irányitolla és veszélyes konkurrensei, L. fíöderer vagy Vcuue CÍiqiiot, nem Indlak sohasem a nyomába
érni, hiába közölt a Frankfurter Zei
tung egy oldalas hirdetést, gyönyörű
rajzzal, amit be lehetett volna rámáz
ni. hogy a Mocn Chandon, az „Istenek
Itala" a legjobb a világon. Mumm ma
radt azért mégis szuverén ur a pezsgő
piacon és minél jobban lőtték széjjel a
németek a híres reiiitsi gyárat, annál
inkább emelkedett a királyi nektár ára.
Emlékszem. 1918 szeptemberében, a
müncheni fíonbritiniereben sromorhód
iam egy hiillen szőke le íny után, aniidőn szomsiédömban egy frankfurti i
J.atlimilliomos Muriim-ol rendelt,
.’z
líra akkoriban olt
300 márka volt,
kolosszális összeg, a viszonyokhoz ké
pest. .4 rendelésre aZ egész pirii ér- j
gárda megmozdult. Az italok prima
donnáját külön kis kocsin fóliák be, n
pókhálós dugót maga a direktor robbai'iofld ki és a kék burgundiból ké
szült pezsgő kiszökött a karcsú pohár
ból. mini egy elkényeztetett nő forró
és őlelő karokból. Ez volt az utolsó
üveg 'liimtii, ariielylyel találkoztam és
(■;>’>’if sem illám... Azóta csat; édes
S hlumbt rget t
vág y K lei ne schcg get
láttam.
amelyben azonban a gyáros
hat légkörnyf nyomást fejlesztett, ami
egy pezsgőben is túlsók pezsgést jelent. '
Mikor lesz az. ami egyszer volt, hogy
a: étkezőben csak Mnlrtnuií tud szol
gálni a pincér, mert az olcsóbb pezsgő
ket a velencei nászutasok mind kiillák,
mikor lesz az. hogy az imádott her
cegnő valódi francia pezsgőfürdők eh
pihrúlefl csodált idomait és az éjjeli
kávéház fizetőpincére a Pali aszldl'i alá
diigjft a szomszéd asztalnál tegnap, ma
és holnap rlfogtfdsztott pezsgősüvege
kéi. Addig jó lesz nekem a szódavíz,
íbiszen óz is majd olyan drága. Irt tál bé
kében a pezsgő volt és különben is
csak a rózsaszínű must és liqtlé.lír (a
Cremanl rosé. keverék) hiányzik helőle.

— Ab egyetem WJ fnknHása. A hiva
talos lap mai számában megjeleni korniánvrendelrl közli a budapesti egye
temen fölállított uj közgazdaságtudo
mányi kar tanulmányi és vizsgarend
léről. vnlámínt á kát doktori szigorlati
trendjéről szóló szabályzatokat. Az íjj
fakultásnak
n<%Jy éves
tanfolyama
Iván, amelynek sikeres látogatása kolUok vinni okhoz
és
vizsgálathoz van
íkötve. A kollokviumok és vizsgálatok
tárgyai
természetesen az egyes sza
gokhoz (1. egyetemes közgazdaság! és
kközigazgatási szak; 2. mezőgazdasági
Bzak, 3. kereskedelmi szak és 4. külügyi
iszakl
igazodnak. A doktori siigorl»ti rend szabályzata értelmében ki
tételképpen azok is bocsáthatók dok
tori szigorlatra, akik egyetemi tanul
ni A óvókat ki nem mulathatnak, de a
közgazdasági gyakorlati életben kiviUÖ
(érdemeket síereztek. Az egyelem homoris causa doktorrá is avathat vala
kit, aki a tudománysai* körül, mint
todós államférfi, vagy mint kiváló
gyakorlati szakember rendkívüli érdetoekcf szerzett.
—; Erdős Armand haldoklik. A főváIros író- és újságíró köreiben nagy részvé
tet kelt az a hír. hogv a fölünk Bécsbé
elszármazott Erdős Armand, az ligue'értés volt kiadója két nap óta. viaskodik
* halóllal
EfdÖs Armand, mikor az
j-gvetértés megszűnt. Bécsbc költözött. *
•páratlan genÍRiitúsával ott az Elhemíiltl
édekeltségémz tartozó lapok vezérigazga
tójává küzdötte fel magát. Az élete viragi;'d nn — alig negyvenötévé* - férfin
•”ór n háborúban nngv tekintélyre telt
ezerl * elsőrangú szakemberként részt
*pH minden akcióbari. anielv az riisáfc
kiadás nehéz idejében fontossággal birt.

Hat hétig tart a tárgyalás

.4 Hétfői Napié tudósító jótól —•

séggel állapítja
meg a tényállást,
1918.
október 81-én
Az októberi forradalomnak legelső amely szerint
és legnagyobb áldozata gróf Tiíid délután 5 órakor a vádlottak nyolcadniagukkal
l>eá!!itotlr^
gróf
Tistí Ist
István volt, akit a forra<krlom kitö
olt
végrehajtották «
résének első órájában megöllek ttz or ván lakásába,
visszatérlek,
gyilkosok. A forradalmi időik vezető gyilkosságot, s azután
aJionna'n kiindullak: áz Astória-szálkörei még azt sem engedték hieg. hogy
lóba
és
itt
jelentést
tőitek
a cselek
gyilkosait kinyomozzák és felelősségire
A gyilkosság
vonják. Közel égy esztendői) keresztül mény végrehajtásáról.
büntette
a
kailonai
bünletötörvénykönyv
szábarion gafazdálkorllak a Véi*eskezü
gazok, sőt egyitk-másik közülük dik-' 413. §-ába ütközik.
látori háltrtmaf gyükoröH. Csák a vö-1
A há/fhitóság ma kezdi meg a bűn
rös rémuralom bukása után kezdhet-! ügy ÍV)tárgyalását. Zoltán László ezre
lók a hatóságok a gyilkosok kinyo- des a bíróság
tg elnöke s a tárgyalási
IiÚj Jenő százridoS-hfldH>iró
száwtdöS-hádhiró
mozását.
Ez év tavaszán a katonai Mondada OH?)
ügyészség is megkezdte munkáját sí vezeti. A vádat Siláitka László Őthngylázas gyorsasággal, de amellett széles, hadbiró és dr. Limericzky Nándor szák;>riill<’KÍti'léssel lefolytatta a gyilkos z a do s-h a dhi ró képviselik, A Tiszaság nyomozati eljárását és négy vád családot, mint sértetteket dr. tJlain
iolt ellen adóit be vádiratot; lliittlier Ferenc ügyvéd képviseli.
Védökkémt
Sándor főhadnagy. Sitanyovstky Ti dr. Lengyel Zoltáh. dr. Török Sándor
bor zászlóik Dobó István téngierészőr-' és fídtiyai fíischitz Béla ügyvédeik sze
mester é<Vd.7Ö-lVí//Wm Jenő rtépföl-! repéinek.
A tárgyalás előreláthatóan
kelő ellen. A katonai ügyészi-ég vád- J szép’^mlw hó közepéig tart, mert a
indítváhyálWP a három első Vádlót- í hadbihóság a látgyalást a legsz lesebb
tat gyilkosság Bühlétíetcl vádóíia,: mederlxm folytatja le. A bizonyítási
mini íettestársakal és ezenkívül Szia- í eljárás során kétszáz lantit hallgattuk
nvovszkyl, továbbá Vúgó-Willieim Je ki. Külön érdekessége lesz o bűnügyi
nőt
a
katonai büníclöturvén.y’köhyf | főlárgynlásnak Fricdrich István, volt
183. ü-áha ütköző szxjtk'és bűntettével. í miniszterelnök kihallgatása. Előrelát
Az Ügyészség vádirata katonás rövid- • hatóan atigüsztiis 10-én kettil tá a sót.

A télen a spanyoliárvánv Őt is meg- | ieknefk a mostani viszonyok közölt le
taimulh., szívós orgánuma azonban meg
kel! tnomíahiok a jwMi vetidégcsapáés szigorú
miniszteri
küzdött a veszedelmes kórral.I. Újságíró jjók.
0k játékáról
h,|
kötökben .ismeretes
_____
_______
_ e azonban
........ , | rell(
jéfe! ÍUtofla meg a pesti csapatok
érző
Szive
r£.ll(jéleí
tricgidrivlelle & bajt s azóta szívbánialniai ;
toM'obi vendégszereplését.
ellen különböző .szanatóriumokban keré-1
— Megjelent az dj mii kiutasltásl
Sell orvoslást. Mítit piost Öécsböi részA Pozfioiiybim
megjelenő
véltet értesülünk. Erdős Arn;ahd két nap rehdclet..........................
,................................
óla nehéz
! lajíoú kőzlik dr. Dércr Ivíhnak, a Felv sorok napvilágot látnak, tálán
már
lé
». u «.
a. i«
|el jhatalmú miniszterének teriis hunyta szemeit, melylvel mindig meg- '• deleiéi, mely A külföldiek klutasításálútlfc a tele összeköt tőié sbbn lévő írók és
i ról szól. A rendelet a következőket tarhírlapírók tenger bftíát.
* talfhazza: Kiuíasilandók ja külföldiek
— Marostorda vármegye küzön6égo
augusztus 8-án délelőtt It órakor az közül Öilók. akiknek a cseh köztfirsáErdélyi Magyar Székely Szövetség Ati-, si'uíban hilics állampolgiírságuk; mínddróssy-ut 1Ö. szám niaftí íielvlségéhen fizok, akik az állam biztonsága, a fcőzrendkívüli közgyűlési tart, A várnicavc . r<nd és nvugáloin
elleri
vétkeztek,
főispánja
.
... ............
felkéri __
aí össief Marostorda vágy ilyenben részivel lek,
tekintet
várritcRveiekef, hogy a rendkívül fontol I nélkül arra, hogv ezért megbüntetltttárgvsorózafra való Ickínfétlöl, s&lamönv- | |ek-e vagv sem akik
ténykedésükkel
nvíeh Jéiehjenék metf.
(agitáció, kémke.íéá) nz állaui ériie— Eskü a Vérmcfsöft. V'Asárhnp dél
keitiék ártanak: akik a Félvidék poli
előtt nvllotléR meg a Védő Ligák Szö
tikai életéibe, de különösen a politikai
vetségének képkiálfilásáf. A kormány
kópríselélíhén Heiller István kultusz pártok életébe és tevéjkenységébe bele
avatkoznak;
akik lánckeresticdéísel
miniszter nvilotla meg ti kiáliiást, inelv vágv pénzügyi fnlívololekkel
foglíi Ikozaz egyik kiállított kép illán, Eskü a
bak; akik az életfoiztonádg, egészség.
Vérmezőn Címen, az uj művészet legtulajdon vágv erkölcs ellen vétkez lek
ujalri) alkotásait hífitáttrt l»é. Ntidler . vágv pedig nyeresáffvágyból
bünlclenRóbert a fogadó-bizottság ék*h fogadta dö cselekményt követtek cl; akik aZ
a minisztert, ki iKigvSzúbáíü beszéd 1920. jüliitsi 6-rki rendelet éiteltiiéílxín
ben mutatott reá a magyar kültiirára. 1920. julius 20-ig a Felvidékre váló
mely az egyetlen, de biztos záloga áz
megérkezésük ülitn ném jelentkeztek;
erőszakkal elszakított rüngyar terüle
akik foglalkozás nélküliek Vágv állati
tek visszahóditásáta.
dé foglalkozásuk hiricsen akik az ál
— A Csehek nem engeditek többé i lam útik vágy köztiek valami módofi
magyar fflotball csapatot n Felvidéke?, i terhére varinak. Azonkívül klutasiídtiA Kassai sport egyrisíUeték a ÜyárL flók azok családjai, akik idegen állami
szezórera pesti cSápatokaí igyekeztek • ban nyilvános fimkciót vagy hivatalt
fettiozalni. amelyek ti ék áz egész kön- í fogadták el. A kiula^itotthak szeméfirtensen
elismort jó hírnevük van. lvenkinl 3000 csth-szlovák koronát,
Kassa rendőrfőkapitánya, akt régetb- egy Családnak 5000 koronát, illetve én
ben maga is aktív sportoló volt, tá nek az összegnek riiegfelclő
klrgeri
mogatta a kassai sport kluWmkat eb valutát szabád pldgávát vinnie.
beli törekvésükben. Legutóbb A 3k FC
— A csehországi németek nem jegyez
júH Kassán és mull kedden lelkit nek az uj államkőlcáőnre. Reíclienborgvolna
a
Törekvéssel
fflfrközníc, fiz böl jelentik, hogy a német gazdasági
...........................
. .............
erre voiitrlköíó bejelentést a főkapi- testületek a német politikai pártok tátánv tudomásul is vette. Hétfőn azon- mogntfisAvnl Pfógábfln riépes összejővef,an nnról ólWIelle a TOrekvte v«w-. t('lt li'rl"l'“k. ", h-dlknlesönftk uUvéhen
i.
cjertkb iiolvAti nem en- A nagvgVulM egyhangúan a kővetkező
tőségét, bőgj
z l- zü
hru»v «' lin,*rOínt°t hozta: A hadi kölcsönök lelgcdelyezltík a
“rá’^őzést és ogy
jos
n6lkül ne fegvezrünk uj
tx»lij csapolnak 24 órán belül el Ken államkölcsftnt.
A további
taktikai és
hagynia a Felvidéket. Ez a meglepő nnvagl irányelveket e«v bizottság szabja
Fendclkezés a lógkelleifiMlenebb hély- meg, melynek Ingja* gz összes politikai
Zdl elé állitolla á réfide'zö egfésmmét. pártokból és gazdasági egyesületekből
amely uSv rrkíl'csilcg, mini ínyilfttlag. állhimtók »««,.
súlyosan
károsodott volna.
Kohoul | — A Tivoli műsora ezen & héten is a
főkapitány Fabru zsupánhoz utaaitoMa Icglátíl ádjn a közönségnek, Puccini öröka rendelet
.. .
küldöttséget. A zsupán felhívta R po
zsonyi minisztériumot és rövidI tefcfonhmá (okozás után engedélyeíte ■
kedd! ItlWtkőféM, kijei' Hívéit égyswtsuúud, hogy a felvidék* sportegyesük-.

rrMM
„HI111U film primadonna
linauoniHI muini
Prien, na ¥I1
világhírű
matat-.
konik lw a budapesti közönségnek. E re
mekmüvfln kívül a szezon legkncflglatóbh
vígjátékit mutatja be a Tivoli, asuoknfiki
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már a elme is sokat ígér: Az öl csuni/ct
vén asszony. Az előadások
ót
órakor kezdődnek.
— Meghosszabitött vendégjáték
A?
Gótth-p.írfc' Juliue 31-íg kötöt-te Hzeazr'xJéa
a Fasor-Kabaréihoz. Tekintettel azonban
a közönségnek nem csökkenő érdekl- désére. néhány aujrusztuai napTa szerző
désűket meghosszabbították.
*
— A Délutáni Kabaré nevezeteset' letl
megnyitó műsora már csak e héten te
rül színre. Naponta fellépnek: RátksJ
Márton, Haraszti Mici. Radó Böske Su
gár Teri, Perénvi Sári, La te bár. D'Arrigó,
Szabolcs, Ivánvl és Gallai. Jegyek a Sz.Ium
házi Eleinél és Bárdnál kaphatók.
i

A menekült műegyetemi hallgatóit
nyomora
Ruhátlanul, tömeglakáaokban éheznek
— A Hétfői Napló tudósítójától —
A Városi Mérnökök Országos Sz&
vétségé vasárnap délelőtt 10 órakol
ütést tartott a Mérhök- és Építész^
egylet székliázának diszjerntében D&
vecis Dél Vecchio Ferenc udvari ta**á^
esős elnöklete alatt. A szövetség kéb
évi szünet után most tijbój megkezdi
működését, hogy Magyarország váro<<
sainak, községeinek inüszaki fej tésztái
sót irányítsa és vezesse. A szövetség
kitűzött céljainak megbeszélése céljá
ból tartotta meg mai ülését. Az elnök
megnyitó szavai után Slétner Gyula a
menekült köztisztviselők kormánybiz
tosa tartott beszédei. Rámutatott, ho
az idegen megszállás teljes külturátlanságot jelent, a megszálló szctljrk’,
cséhel éi róitiánok a mCgiitillólt te
rületek műkincseit teljesén
tőnkéi
teszik. Követelni kell, hogy a városok
nak technikai műszaki kérdésekben
autonómiát adjanak. SZövá teszi a
menekült műegyetemi hallgatók nyo
morát. Lesújtó cseleket mond el. nuj<
lyek közül az állapotokra lefjjelleii»
zőbD, hogy

öt műegyetemi hallgató egy nyo.
moi lakásban lakik, ötöknek egy
öltözet ruha és egy ing áll rendel,
kezésébe, A ruhát nRpöntrt fel.
váltva viselik i mindennap egy
másik megy el a közös ruhában a
többiek élelmezéséiői goadosíu dni.
Szalag LfifÖS Ügyvezető *lri$lí foglaL
kozott a ritérnŐköket érintő kérdéseke
kel, éíék közül légíbrilóiabbr.ak tdH|4
u jövendő mérnök-generáció nevelés
Sél. Harigítilyozza, hogy a városok száj
kilsanak a lökfilprtirotlZinUSSal. s ne
csak azokat a kérdéseket oldják m g,
fimelveti hasznot
hajtanak, hanem
azokat is, amelyek közcélt szolgálnak,
A közüzemekét
is haszriothajtókkí
lehet téhní, s a köztisztviselők fizetésű
rendezésének ügyére s a közterhek
csökkentésére téliét fordítani. Szíikséw
gesriek táttja a métriökl kamarák ndJ
előbbi felápitását, atnelyek e kérdések'
keresztülvitelénél tnirit egységes szer
vek riíÖkudnének.
'töbn felszólalás után elhatározták,
hogy a műegyetemi rokkant és mene
kült hallgatók segélyezése tárgyában
sürgős féílerjesztést intéznek a nem
zetgyűléshez. a kormányzóhoz s a sző.
vétség mága is mindent meg fog tehni,
anti fehelségében áll, hogy a műegye
temi hallgatók rettentő
nyomorául
enyhítsen.

Harakiri Olllingi Usomont)
Japán történet ö felvonásban

öl csúnya vinnsszony
Vígjáték
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Megkezdődtek a lengyel-orosz
fegyverszüneti tárgyalások
tensywtorsiftgnak ti kell adnia
Posent a németeknek
rtlrií. augusztus 1.

-A Petit Párisién véleménye szeriül a
lengyel kormány nem fog belemenni
tolván föltételek aláírásába, amelyek Lengyekirazág lefegyverzését és a szovjetMndszernek Lengyelországra való ráeröBzflkolását jelentik. Nem fog beleegyezni
továbbá abba sem, hogy határai kedve
zőtlenebbek legyenek azoknál, amelyeket
M* entente hatalmak állapítottak meg
Mámára. (MTI.)

Pária, augusztus 1.
Párisba még semmiféle hivatalos
(jelentés nem érkezeit arról a találko
zásról. amelynek ma este nyolc órakor
(kelteit megtörtennie a lengyel és az
orosz meghatalmazottak közölt a fegyverszüncti tárgyalások bevezetése céljából. Ami Szovj el oroszország föltéte
leit illeti, azt hiszik, hogy a bolsevisták
tneg akarják szüntetni azt >z állapo
tot. hogy Lengyelország ütközö állam
legyen Németország és Oroszország
között és Oroszország számára Len
gyelországon keresztül a feltétlen át
vonulás jogát követelik. Azonkívül kö
vetelik azt is, hogv Lengyelország Né
metország javára lemondjon a poseni
Uírtományról és Posen városáról. (M.
r. i.)
h

AII. Internacionőlé elítéli a proletárdiktatúrát |
Oroszországban a munkásság éhezik
I
Géni, augusztus 1. | különben sohasem lehetne valamennyi
csoportot egyesíteni.
(Wolfí-ügynökség.) A II. Internacionale
Ami Oroszországot illeti, tartózkodni
kongresszusát ma délelőtt nyitotta meg
akar minden kritikától és nem megy bele
Huysmans főtitkár. Shaw angol kikül
annak eldöntésébe, vájjon ebben az
dött, akit elnöknek választottak. vázolta országban a proleláriátus diktatúrája
Európa különböző államainak vigasztalan
valóban alkalmas forma lenne a szocia
helyzetét és Oroszországról szólva meg
Minden
jegyezte, hogy a szovjetköztársaság terü lista célok megvalósítására.
letein a lakosság alig kapja meg a felét I esetre megállapítja, hogv a maga részé
a normális körülmények között neki járó ről az oroszok rendszerét a leghatározot
feltétlen szükséges élelmi adagoknak. Az tabban elitéli. Huvsmans közölte, hogv a
után az Internacionale kebelében föl főtitkárságtól vissza szándékozik lépni és
merült ellentétekről beszélt.
Legfőbb ajánlotta, hogv a főtitkárságot Brüssz.elI bői Londonba tegyék át, minthogy az an
ideje, hogv az Internacionale megkezdje
gol párt ma egyike a legerősebb párujjáépitését, amelv munkájában bizonyos ! toknak.
(MTI.)
főpontokra kell, hogv szorítkozzék, mert

Olaszorszdá
élelmezési Katasztrófa előtt
Hóma, augusztus 1.

Sotali alállamtitkár tegnap a kamará
ban komor képet festett Olaszország
élelmezési helyzetéről Olaszországnak a
népélelmezés biztosítására évenkint har
minc millió métermásza yabonát kellene
behoznia, ekkora mennyiség azonban
Európában nem található. Argcntiuia
viszont megtiltotta a gabona kivitelét és
az Egyesült-Államok sem rendelkeznek
túl nagy készletek felett. Ilyen körülmé
nyek között a szabadkereskcdelinet néni
lehet visszaállítani. Az országnak meg I
A litvánok migaiállUk Suwalklt kell tudnia a teljes igazságot, mert csak
megfeszített munkával és szigorú taka
Kowno, augusztus 1.
rékossággal lehet a válságból kilábolni.
(Az orosz kormány közölte a rigai lit (MTI.)
ván képviselővel, hogv vilnai hadvezetőlégének megtiltotta, hogv Vitás és a
lobbi megszállt litván ierület igazgatásá
nak ügyébe bcavatkoxrÖk. Litván esa-pa|vk ma megszállták Su w(tikit. (MTI.)

A magyar KeréKpár-derby
Uhareczky Ferenc e győztes

Ai orosz előnyomulás
Európa vanadalmo
Bérlte, augusztus 1.
Bázelből jelentik: A Bázelét Anzeigernek táviratozzék Párisből: A nyele
Fölhívott francia korosztály bevonu
lása augusztusban befejeződik. Ha az
oroszok előnyomulásukat csak néhány
kilométerrel la tovább folytatják, ennek
ralyos következményi lehetnek a kötópeurópal békére. (M. T. I.)

Lloyd George
az ir mozgalomról
Törvénnyel erősiti meg
az ir kormányt

Tízezer főnyi közönség nézte végig
vasárnap délután a Millennáris pályán
a legszebb kerék pár versenyt, a Derbyt.
A legjobb kerékpár versenyzőink álltak
starthoz aai aranyéremmel, díszes váll
szalaggal díjazott versenyben és erős
küzdelem után a favorit:
Uhareczky
Ferenc nyerte meg a Derbyt egy kerék
hosszal Grimm János előtt. Harmadik
öt méterrel Szécsényi István lett.
A verseny többi számúit élénk ér
deklődéssel nézte végig a köiönség. A
térelőnyversenyben
nem
kevesebb,
mini hetvenöt kerékpározó indult. Itt
természetesen több elő-kerékpározást
rendezlek. A hetvenöt versenyző közül
Szluka István került ki győztesként.
A verseny részletes eredménye a ■kö
vetkező:

Ünnepi megnyitó verseny. 100 m. 1.
London, augusztus !. Baranyai János. 2. Pfeiffer Sándor. 3.
Mazák
Kálmán.
Lloyd George kijelentet le, hogy az a
\Kerékpár-derby.
1. Uhareczky Fe
Brvóny, amelyet az ir koron ány megrenc.
2.
Grimm János. 3. Szé&énui
BtősKé-sére a jövő héten a parlament
ben be fognak nyújtani, drasztikus István. 4. Velvar! Nándor. Idő: 2.02 n.
Motorverseny. 10 kitin.
1. Korpás
lesz. A rendszabályok föltétlenül szük
ségesek. A bizton sági intézkedéseket László. 2. Weidl Emil.
Tandem-verseny.
2000
m.
1. Nagy
hathhtósalbbá kell tenni. A brit kor
2. Rusovszky—Tóthmány mindent meg fog engedni Íror —Grlmm^púr.
pár.
3.
Muzsik
—
EignerpAr.
szági ellenfeteinek.
ami tisztességes,
Katonák versenye. 1000 m. 1. FasJogos és a brit birodalom érdekeivel
összeegyeztethető. A törvénynek azon berger József. 2. Czibulka Mihály. 3.
báró
Liptay Emil
ban érvényt kell szerezni, bármibe ke
Motorvezetéses verseny 25 khn. 1.
rüljön is. Az uj törvény benyujtásáVUl egyidejűleg a kormány kés;? a brit Bartos Gyula. 2. Tóth Gyula. 3. Vas
birodalom keretén belül minden ész Elemér
Páros verseny 20 kim.
1. Tóth—
szerű szabadságot megadni Írország
nak. Sohasem fog azonban bozzájá- Uharczky-tpár. 2. Rusovszky—Welvartnílni olyan szabúlyozáshou,
amely pár. 3. Mazák—Szécsényi-pár.
megengedi, hogy Írország ellenség le
Selejtező verseny. 1. Tóth István. 2.
gyen NagyiBritannia oldalában. A kor Muzsik Béla. 3. Dresser Lrpót.
mány, amely a világháborúban ervdménynyel küzdött a föld legnagyobb
Lat ontó hatalma ellen, acm fog megJhétrálni egy gyalázatos összeesküvés
A Pestvidéki Versenyegyesüíet pót
'elől, akár Oroszországból, akár Ame
lapjának különös érdekessége volt az
rikából induljon ki az. (M. T. I.)
uj bookmakerek hivatalba lépése. Egy
r D T lí A 71 FMAWCIA ATTK AKCIÓ I helyett három ring és tizenkét book
ERTnuZl A BŰN GYERMEKE mák ex helyett huszonkettő állott a
fogadók rendelkezésére és konstatál
nunk kell, hogy a próba fényesen be
VároiligAU fa- Mwpunnl nornlllj* filmem
vált. Az uj bookmakerek mindannyian
sor ó» Aréna- 5 felvonásban. A ffaierepben
megáíllák helyüket, kulánsan, snájdi
nt sarkin «•.<* R ö b í n n «, a
párisi
fllmsuur. BIOadAaok
ós 10
gul dolgoztak és taláa nem csalódunk,
ha azt hisszük, hogy p Lovarcgylct
nem marad meg a próbánál, hanem
állandósítani fogja az uj rendszert,
■Britfiána, arany, ezüstöt bármely hirde ■füítórfo* a progTamm gyöage volt,
tett árnál drágábban voaaek. Mendel-

Kípasziűsmegyerl versenyek

R

Hamisfogakat,

Mm

ikerartw, PimiMni & tata.

BUDAPEST, AUGUSZTUS 1.

fordif, a fennmaradó 198.247 koronát pe,
dig uj számlára viszi át. Elnökké Míindy
Lajost, másodelnökké Popper 'Bernátot
alelnökké Heinrich Sándort és Leitnet
Zsigmondot választották.
A Wörnor-gépgyár
részvénytársaság
megalakulása. A Wórner J. és Társa
Gépgyár Rt. megtartotta alakuló közgyü.
lését. A vállalat 25 millió korona alap,
lökével alakult meg. Az igazgatóság tagjai
lettek: Wörner Frigyes Vilmos (elnök),
Friss Zsigmond. Hofherr Albert, dr. Ke.
néz Béla, Strasser Ernő (Wien), dr. Fétis
Kálmán, dr. Strasser József, ír. Újlaki
Ödön- Vészi József, dr. Weiss Gvula. A
felügyelőbizottság tagjai: Bá-tori Endre
Csainszky Hans, dr. Kindlovitsch Gyula,
dr. Lalinovics Endre, dr. Mitsclieh Endre
Ottlik György.
A Foresta elővételi joga. A Foreeta
értesiti a rószvényöseket, hogy a szá,
mukra biztosiott elővételi jog határ
idejét augusztusé tizenötödikéig meghosz
szabi tű a. A lom Kandik ölesön folté tolok a
Magyar-Olasz Bank pénztáránál tudha
tok még.
A „Részvénytársaság Villamos és Köz
lekedési Vállalatok számára1' cég grú!
Batthyány Lnjos igazgatósági elnök dnökle'.e alatt
megtartotta XXIII. &
XXIV-ik rendes közgyűlését,
mely a:
igazgatósághak a 2,959.957.81 K-nyi nye
reségnek feloszlatására vonatkozó javas
latát egyhangúlag elfogadta. E szerint aa
1918. évi 23. sz. osztalékszelvények 11
K-jával, az 1919. évi 24. számú osztalék
szelvények pedig 16 K-jával julius 27-től
kezdve fognak a Magvar Altalánoe Hitel
banknál beváltani.

mindamellett elég jó sport alakult ki
és csak az untalan megeredt eső ron
totta meg a közönség mulatságát. A
részletes eredmény a következő:
l. futam. 1. Marika (Schnellein 6). 2.
Ragyogó 11. (Martinék 2 r.) 3. Rohr
(Szokolai 5). — Futott még: Fumor (Reinw-ald K.) — Tót.: 10:51. Helyre 10:14, 12.
//. futam. 1. Szerencse (Bődé 45) . 2.
Ifjasszony (Gyurgyev 5). 3. Suhogó (Né
meth F.). — Futott még: Gállá (Liptay
1%). — Tót.: 10:39. Helyre 10:20, 22.
III. futam. 1. Gyepre fanka (Pintér J.
3) . 2. Delnő (Baluska 3). 3. Micike (Gyurgyev). — Futottak még: Hadiözvegy,
Vicispán, Helyre Kata. — Tót.: 10:32
(Gyepre fanka
és Vicispán). Helyre:
10:18. 16.
IV. futam. 1. Fékomadta (Martinék 3). ;
2. Sepronia (Tóth J. 1%). 3. Repkény
horribilis
INGER ékszerhál
(Csiszár J. 3) — Tót.: 10 57.
áron vesz
Rottenbiller-utca 24
Telefon József 52-64
V. futam. 1. Favorité (Iluflesz 5). 2.
R. F. (Pintér J. 2). 3. Balata (Baluska
4) . — Futottak még: Nóra, Ganada. —
Tót.: 10:47. Helyre: 10:22, 18.
Tel. 55-55
V/. futam. 1. Lengenád (Csiszár J. 6). Városliget
Naponta este • .8-kor, csütörtök, szombat, vasár2. P-anitora (Szabó L. 6). 3. Qucda
és ünnepnap délutón 4 órakor
Gioconda, Cornette, Vérvirág, Ignorant,
Suskus, Malvoisie, Ó‘ te, Mátyásföld,
a szenxáclós nagy mltsor
Falstaff, Hecuba, Szélesség, Podmelec. — 4 Urmann, Ássad, Fred <£ Ferry s a vig kötéltóncosok !
Tót.: 10:56. Helyre: 10:19, 23, 26.
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Fővárosi Cirkusz

Hamis fogakat

KÖZGAZDASÁG Brilliáusi

Ékszert
Platinát
Antik tárgyakat
■lkipöRvl
Dísztárgyakat

A részv nyesek elővételi jogának korlá
tozása. A hivatalos lap vasárnapi száma
B
IO
rendeletet közöl a részvénytársaságok
2 CO
tőkeemelésénél, a részvényesek
alap
szabályban biztosított elővételi jogának
s
•
IffinolfQt réfl' és modern
korlátozásáról. A rendelet értelmében
olajfestményeket e
a részvénvtársaságna-k joga van £ ke
?
reskedelmi minisztériumtól előzetesen kért
engedély alapján, tőkeemelés alkalmá
- c±3 >
ból, a régi részvénytulajdonosoktól az
elővételi jogot megtagadni. A rendelet a
mai napon életbe lépett.
A magánforgalom ma tolj esen üzlet
lábakra Részit
iden volt. Részvénypapirokban különösen
cipőket
Magyar Hitelben és Déli vas útban inkább
áru tolt. A valutapiacon a márka és a Gerö Budapest IV., Kossuth Lajos—il 4.
dollár javultak.
A Leszámítoló Bank és a Kereske ----------------------------------------------------------delmi Bank uj érdekeltsége. Mint a
Hétfői Napló értesül, a Leszámítoló Bank
Hölgyetek réme itt van újra!
? ? ?
—
részvénytársasággá fogja átalakítani a
Kánitz Ignác és Fiai céget, amely textil
A nyári napsugarak I
? ? ?
kereskedelemben eddig is
számottevő
pozíciód foglalt el. A részvénytársaság
5 millió K alaptőkével fog megalakulni
és részt vesz a megalapításában a Ma
Ez ellen csak egy védekezés léte
gyar Kereskedelmi Hitelbank is.
zik: a valódi
Az uj Fabank tőzsdeosztálya. Mint a
Magyar Tőzsde írja, az uj Fabank tőzsde
osztályt létesített, amely már meg is
kezdte működését.
f.tnelv a legfinomabb békebeli
Neusohlosz-féle Nasioi Taningyár és
anyagokból, barna, fehér, ohamois
Qőzfürész Részvénytársaság. Az, igazga
és rózsaszínben készül és a
tóság megtartott ülésében tudomásul vette
a társaság nemzetközi érdekeinek megvé
dése céljából előkelő külföldi pénzcsopor
éjszakai vagy nappali használatra.
tokkal folyamatba tett tárgyalások ked
A Dianatpuder és Diana-arckréme
vező haladásáról szóló jelentést. Egyide
használati, óllal rövid idő alatt
jűleg elhatározta az igazgatóság, hogv a
bámulatos tiszta, friss és üdévé
mára egybehívandó rendkívüli közgyűlés
válik az előbb szeplős arcbőd.
nek indítványozni fogja a társaság alap
Kis doboz, illetve tégely ára K 10.—
tőkéjének 25.000 darab uj részvény ki
Nagy „
„
„
;; >; 20—
bocsátása utján való fölemelését, vala
mint a részvények névértékének 1000
Mindenütt kaphatói
koronára való felbélyegzését.
A Magyar Takarék pénztárak Központi
Jelzálogbankja, mint részvénytársaság
nak aj, 1918—11919. évekre vonatkozó
Felelős szerkesztő:
XXVI—XXVII. évi rendes közgyűlése el
SZOMAHÁZY ISTVÁN
határozta, hogv dacára a 3,045.664 koro
nát kitevő tiszta nyereségnek, az osztalék
Társszérkesztök:
fizetéstől eltekint és 2,500.000 koronát ár Dr. EI.EK HUGÓ is PAJOR MÁTYÁS
folyam különbözeti tartalékalapra. 247.457
koronát a rendes tartalékalapra, 100.000
korúnál az alkahnaxottak nyugdíjalapjára „UJSÁGÜZfiM''
JJUDAeCST)

t

Érzékeny és fájós

A csunva szeplőkl!

Diana púder

Diana arckrémé

