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Angol ultimátum Oroszországnak
Öt napon bűiül köteles Szovjeforoszország fegyverszünetet kötni

Bífcfl, augusztus 14. 
i 4 Reuter-ügynökség jelenti: Az angol kormány szikratáviratot intézett 
•^Moszkvába, amelyben

követeli, hogy Lengyelország és Oroszország között öt napon be
lül kössék meg » fegyverszünete*,

•ÍKrra az esetre, ha a fegyverszünet nem jön létre, az angol kormány bejelen
tése szerint a szövetségesek minden összeköttetést megszakítanak a szöv
ője1 kormánnyal. (M. T. I.)

Anglia kiáltványa a lengyel néphez

Varsó, augusztus 15.
Rumbold, Anglia varsói nagykövete 

<* mai napon Varsó közönségéhez kiált- 
Mnyban fordult, amelyben többek kö
rzőit a következőket mondja: „Az angol 
^közvélemény végtelen szimpátiával 
figyeli Lengyelország szabadságharcát. 
Minél nagyobb bátorsággal küzd és 
harcol a lengyel nemzet. annál inkább 
oldalán lesz Nagybritanniá**. Kiáltvá- 
jnjának további részében megemlékszik 

■ Rumbold azokról a nagyszerű hőstet
tekről, amelyet Nagy-Lengyelország hő
sei Európa védelmében véghezvittek 
és ezekkel a szavakkal végzi a kiált
ványt:

Most ismét Lengyelország menti 
meg Nyugatot a barbárok táma

dásától.

Varsó elé érkeztek az oroszok

Berlin, agusztus 15.
64 Hétfői Napló tudósítójától.) A 

"cutsche Ailgemcine Zeitung jelenti 
’.önigshergből: M'ava végleg az oro
szok kezére került. Ciechanowért még 
fo’yik a harc. A vörös hadsereg Pu’- 
uskánál átkelt a Nareven, a elérte 
Véengrowoit. Huszonöt kilonéternyirc 
á Innak Varsó előtt s Bresztlitowszk. 
tál délre is több hévén átlépték a 
Búgot.

Amerika segítséget ad Lengyel
országnak, a lengyel követ was

hingtoni tárgyalásai
Washingtonból jelentik: Lubomir 

lengyel követ Washingtonban tárgyalt 
az amerikai külügyi államtitkárral a 
Lengyelországnak nyújtandó, segélyről.

Keletgalklában Is visszavonulnak 
az oroszok

Bécs, augusztus lé.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az 

oroszok Varsó ellen való felvonulásuk 
'során újabb nagy sikereket értek el. A 
pulsuski Karéin- cs a ivyszkoivi Bug- 
hidfö elfoglalása után a lengyelek 
kénytelenek voltak Sierocknál kiüríteni 

egész Nareiv-Bug-szögletet. Tovább 
délre az oroszok elérték Plutscht és 
kaluszynt, melyek mindössze harminc
öt-negyven kilóméternyire vannak. 
Prágától, Varsó folyón túli külvárosá
tól, illetőleg husz-harminc kilométer
nyíre azoktól a védelmi vonalaktól, 
Melyeket a lengyelek az egykori né
met erődítések maradványainak fel
használósával építettek. Ezek az erődí
tések állítólag a visztulaparti Karezeiv- ' 

[tö/ Okunjewen és Radzymintól nyu
gatra húzódnak Zegrze felé, ahol a 

és a Narem összefolyására tá- 
\maszkodnak. Tehát tiz kilóméternyirc 
\vannak az egykori erődvonaltól és ti- 
wnöt-husz kilomÜ€rpnű& trágár A

terep részben nyílt, részben erdős. Ha 
a lengyelek kénytelenek a Bug-Narem 
északi part jött Zegr zenél kiüríteni, ak
kor az oroszok messzehordó ágyúi az 
északi partról könnyen oldal tűz alá ve
hetnék a lengyelek délfelől csatlakozó 
állásait.

Praga fölött orosz ftlderitő repülök 
jelentek meg. Az oroszok Brcsztlitowszk 
és Krylow között, közvetlenül a galí
ciai határ mentén széles vonalban át
lépték a Búgot > a Kőivel—Cholm- 
vasutvonal mentén már augusztus tize
dikén elfoglalták Cholmot s elönyomu- 
lóban vannak Lublin felé. A lengyelek 
Keletgaliciában egy Brodytól harminc 
kilométernyire nyugatra fekvő állásba

vonattak vissza, mely a brody—lem- 
bergi vasútvonaltól északra folytatódik. 
Északon, Soldau környékén, az egykori 
német területen is heves harcok foly
nak. A lengyelek Miaudtól nyugatra 
vonulnak vissza.

Harcok a nyugat-porosz határon

Könogsberg. augusztus 15.
A Neidenburger Zeitung szerint 

dllovoba 2000 bolsevista vonult be kél 
i ágyúval. Leszerelt német katonákat 
csendőröknek rendellek ki és a lakos
ság köréből őrséget alakítottak. Reggel 
háromnegyed 7 óra felé Narzym és 
Brodaxi ellen megindult az ágvutüz, 
a melyei a lengyelek viszonoztak. A 
lengyeleknek itt három ütegük van. A 
lengyel kormány elrendelte, hogy a 
soldaui kerületből minden lovat és min
den lábas jószágot Nyugalporoszor- 
szagba szállítsanak, ami nagy elkesere- 

’ dóst szült. A lengyelek a soldaui kerülel- 
[ ben több tekintélyes polgárt letarlóz- 
j tattak és mindeu férfit sájemunkára 
rendellek ki.

X X X X X X X
Szigorúan megbüntetik azt, aki nem ve
tette be területeit — Radikális gabona
gyűjtés — Fontos szociális reformok

— 4 Hétfői Napló tudósítójától. —
A kormány a közel jövőben számos 

szociális vonatkozású reformjavaslat - 
lal lép a nemzetgyűlés elé. Benárd 
Ágoston dr. népjóléti miniszter és 
munkatársai lázasan dolgoznak a köz
egészségügy fellendítését célzó javasla
tokon, utolsó simításra várnak azok a 
reíormgondolatok is, amelyekkel az 
ipari munkásság jóléti viszonyait kor
szerűen óhajtja rendezni a kormány. 
Beavatott politikusok véleménye szerint 
a nemzetgyűlés ezen a téren minden 
pártpolitikától menten lát munkához 
és maradandót akar átkötni. Fontos 
lépések fognak történni a falu egész
ségügyi- és egyéb kulturális viszonyai
nak rendezésére is. Ebből a célból a 
kormány igénybe fogja venni a Falu- 
Szövetség közreműködését. Maholnap 
kiépül a korszerű tanfolyamok rend
szere és valósággal oíTenziva indul meg 
az analfabetizmus megszüntetésére. 
Megnyílik a kuliura útja a falu felé s 
ebben tf munkában jelentős részt szánt 
a kormány mindazoknak a/ iskolázott 
egyéneknek, akik a tiszlviselőtultengés 
miatt kénytelenek uj életpályát válasz-- 
ani s uj utakon vinni előre a szellemi, 
másrészt a gazdasági kultúrát. A föld- 
birlokreform megoldása' után nyomban 
a tisztviselőkérdés kerül sorra és ennek 
a rendezése elsősorban a fentebb em
lített szempontok szerint fog történni.

X X X X X X

Az utóbbi években megrendült sze
mély- és vagyonbiztonság, nemkülön
ben a közrendnek még elég gyakori 
kilengése és veszélyeztetése arra az el
határozásra bírta a belügyi kormány
zatot, hogy ezeknek a fontos érdekek
nek a védelmére megfelelő szervezetet 
épttaen kit .TitdósilÓBkjiHk aLUttpa

beszélni Meskó Zoltán belügyi állam
titkárral, aki erre vonatkozólag ezeket 
volt szives mondani:

X X X X X X X X X 
X X X gondoskodunk róla, hogy 
csendőrségünk régi hírnevéhez mél
tóan segítsen a kormánynak a kon
szolidáció munkájában. Mindent 
megteszünk ezen a téren is, ami 
anyagi erőnkből telik. Jogot, igazsá
got és belső békét akarunk szerezni 
az ország lakosságéinak, hogy minél 
előbb megindulhasson a nyugodt 
munka az ország talpraállitására.

Gőzerővel folyik 
a gabonagyiijlés 

A közélelmezési minisztérium meg
lelte a gabonagyüjlés fokozására szük
séges intézkedéseket. Ennek kedvező 
hatása hamarosan fog mutatkozni. 
Miután az uj gabonarendelel azt az 
elvet mondja ki. hogy az egész termést 
zár alá veszi a kormány, ad acla fog
ják lenni a gazdaközönség köréből ér
kezett és a kivetési arány szám leszállí
tását célzó kérvénytömeqct. A szerve
zés szálai Tér fi Béla dr. államtitkár 
kezében futnak össze, aki azt az elvet 
képviseli, — s elég erkölcsi bátorsága 
is van annak megvalósítására — hogv 
egész munkát kell végezni a közélelme
zési politika terén s éppen nem enged
hető meg. hogy bárki is illegitim 
anyagi előnyhöz jusson termése révén. 
Aki nem vallotta be pontosan o heve
iéit területet, azt szigorúan meg fogják 
büntetni, úgyszintén a törvény szigorá
val sújtják azokat is, akik termésüket 
eltitkolják vagy elvermelik.

A nemzetgyűlés arra az alapra he
lyezkedett. hogv mindenkinek bizto
sítja U fejkvótát egészen az uj tér- 
jnés>8, tóiéi icnh «esí aw«(i u.vl áll-

kül. de ez csak ngy érhető el. ha az 
egész termés fölött egyedül és kizáró-1 
lag csak a kormány rendelkezik és eb
ben nem zavarják egyéni túlkapások.

A gabonagyüjtés teljes erővel indult 
meg az egész vonalon s biztosíték van 
arrj£. hogy szeptemberre az uj telje* 
fejkvótához jut a lakosság, méq azok 
is, akiknek évi jövedelme meghaladja 
a negyvenezer koronát, miután a kilen
ces bizottság ezeket is a közellátásra 
szorulók közé sorozta.

■/I keresztényszocialista 
vasmunkások a magas 

lisztárak ellen
A keresztényszocialista vas- és fém

munkások a magas lisz-tárak ellen való 
állásfoglalás céljából vasárnap délelőtt 
gyűlést tartottak a Katholikus Népszö
vetség nagytermében. A gyüést Kropa- 
csek Aladár, a szakszervezet elnöke 
nyitotta meg. Gosztonyi Jenő ismer
tette az okokat, melyek S keresztény
szocialista szakszervezetek vezetőségét 
arra bírták, hogy az uj gabonarendclct- 
ben megállapított magas lisztárak e'lcn 
tiltakozzanak s a miniszterelnöktől kül. 
döttség utján azok leszállítását kérjék. 
Bejelentette továbbá, hogy hétfőn dél
előtt küldöttség fogja felkeresni a mi< 
nisz'lerelnoköt.

Enyhült a feszültség 
Franclaorszásés Angiin között 

Cáfolják a jegyzékváitás hírét

Páris, augusztus 15.
A párisi reggeli lapok ma örömmel 

állapitják meg, hogy Anglia és Francia
ország közt a feszültség tovább is eny
hült. A Petit Párisién ezt írja: Lloyd 
George visszatért szabadságáról és fel
kereste Paleologuc-ot, kijelentette 
azonban előtte, hogy semmiDéle hivata
los közölni valója nincs a számára. 
Alaptalan az a hír, hogy jenyzék érke
zett volna, amely az angol kormány 
előterjesztéseit tartalmazza. Lloyd 
George és Paleologue igazi baráti mó
don vizsgálták meg a’ nehézségeket és 
a megbeszélés végén az a meggyőződés 
alakuíl ki, hogy a nehézségek elhárítá
sának módját hamarosan meg fogják 
találni. (M. T. I.)

Páris, augusztus 15.
(Hava®) A sajtó hangsúlyozza Pa

leologue Harrysonnal. Derbyvel, Bo
ntanéi és Wongareval folytatott tanács, 
kozásának barátságos hangját és azt 
hiszi, hogy két-három nap alatt sike
rülni fog Franciaország és Anglia közt 
támadt félreértést eloszlatni. (MTI.)

Litvinav lesz a külügyminiszter
crlin, augusztus 15.

A Tageblatlnak jelentik Koppenhá
gából, az. ottani orosz körök értesülése 
szerint Csicserin külügyminiszter meg- 

1 válik állásától és helyét Lilvinov fog
lalja el. A londoni tárgyalásokat már 
Lilvinov fogja vezetni, ha már a len
gyel helyzet tisztázódott. A miniszter
változás oka az volna, hogy Lilvinov 
politikája győzött, aki kezdettől fogva 
makacsul ragaszkodott ahhoz az elv
hez, hogy a tanácsköztársaságnak 
előbb békére és elismertetésére kell 
törekedni és csak azután tárgyalhat a 
kereskedelmi összeköttetések felvételé-
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szattpett^Ms wmeta Horthy MjUlj81^^ Miskolcion
A miskolezi háziezred zászlószentelése
Miskolc:, augusztus 15.

Mezőkövesd n/épe remekbe készült

<iős kis gyermeket. A szerencsétlenség-' assZ01,y jmpjám 
ről a Hétfői Napló munkatársa a kö- ÍL,' ,n
vetkezőket jelenti:

ff orvát Ka lka négy esztendős kis
leány szüleivel ment keresztül a Bécsi- 
utoji az egyik oldalról a másikra. A 
nyerek előre szaladt ég egyenesen neki- 
rohanl egy szembe robogó villamosnak. 
A kocsi körülbelül tiz lépésre magával 
hurcolta és a kerekek darabokra tép
lek szülei szeme láttára a szerencsétlen 
Kis leányt. A rendőri bizottság azonnal 
kiszállóit « helyszínére és vizsgálatot 
indított ugy a kocsi vezetője, mint a 
.vigyázatlan szülök ellen.
’ Másik súlyos villamos szerencsétlen
ség is volt vasárnap délután a Köz- 
Vmíclö-uton, ahol lián Gyula 19 esz
tendős ipariskolai tanuló oly szeren
cséi lenül cselt ki egv villamos kocsi
ból, hogy a pótkocsi alá került és a 
kocsi kerekei jobblábát bokában el
vágta. A mentők haldokolva a Rókus- 
kórházba vittek.

Fegyverrel soroznak 
Csehországöan 

Mindenütt nyugtalan a lakosság
Prága, augusztus 15.

Hennersdorjban, ahol a mai napra 
Nőit kitűzve a sorozás, a megjelent ál- 
Jiíásköielcú-* összegyülekeztek a soro
zást helyiség előtt és arra kérték a ke
rületi kapitányt, hogy halassza el a 
sorozást addig, a inig a lakosság meg
nyugodott. A kerületi kapitány eluta
sította a kérést. Végül is sikerült neki 
®z összegyűl leket rábírnia arra, hogy a 
sorozásra menjenek, amit azután ne
hézség nélkül le is folytatlak. (M. T. I.)

Cgy halóit és tizennyolc sebesült 
Zuckmantelban

Troppau, augusztus 15.

A zuckmantcti mai fegyverhasználat 
alkalmával megsebesült egyének közül 
egy a nap folyamán meghalt. A sebe
sültek száma mintegy 18. A löí vényei 
eljárás már megindult. C'jabb rend

ik munkások sztrájkkal | 
tiltakoznak a sorozások eílen
Prága, aug. 15. Az elrendelt cseh- : 

országi mozgósítással kapcsolatban a 
cseh katonai hatóságok a legnagyobb 

‘erőszakoskodással és felháborító atro
citások alkalmazásával szereznek ér
vényt a kiadott szigorú sorozás! rende
letnek. A cseh erőszakoskodások külö
nösen a német vidékeken a legel kóse
redet lebb hangulatot váltották ki a 
lakosságból. Cseh lap,jelentések szerint 
A.u7i csehországi német városban a 
legutóbb tartott sorozásokon egyetlen 
újonc sem jelent meg a bizottság előtt. 
Erre Egerből katonaságot küldtek ki a 1 
.városba azzal a paranccsal, hogy erő
szakokkal fogdossa össze az újoncokat. 
A cseh katonák körűivel lék az egész 
.várost. A munkásság kimondta a szlráj-; 
kot. Egerben sem jelentkezett senki a 
sorozásra. Itt is kimondták a tiltakozó : 
sztrájkot, mire* a Főtéren katonai ősz- 
tagok jelenlek meg gúlába rakott 
fegyverekkel, a többi csapatok pedig 
bejárták a városi és ugy kutatlak 
újoncok ulán. akiket erőszakkal hur
coltak elő és vittek a kaszárnyákba. A 
'Iddové Noviny szerint Fülnek város
ban a néniéi kalonakölelesek nagy 
német és osztrák ászlókkal, nemzeti 
színű szalagokkal a .AVacht am Rhein“ 
és a ..Deutschland über A11cs“ hangjai 
mellett vonultak fel a cseh söröző
in zott súg elé. .4 besorozott újoncok i’u- 
ilamennyien megtagadták a cseh köztár. 
‘•aság iránti hűségről szóló eskü leté
telét,

KalAlos villamos-szerencsétlen
ség a Bétsl-uton

(A Hétfői Napló tudósítódtól) Vasár
nap délután 2 órakor halálos szeren-, ----- ------ ------------ -  . ------------
esetlenség történt a Bécsi-ul 191. szá- gyönyörű hímzésű fehér sclyemzász- 
snu ház előtt. Egv robogó villamos ló'al ajándékozta meg a miskolci gya- 
ikocsi darabokra tépvll egv négyeszlen- Io8«redel. A zászlói ma Nagyboldog-

• - -- - - - üfipjér, szentelte tol Zad-
rauecz István tábori püspök. A Rudolf- 

, laktanya óriási udvarán ezrekre rugó, 
' szorongó tömeg várta kora reggel óta 
i igaz lelkesedéssel az ország kormány- 
I zóját. Küldöltbégilcg képviseltette ma
gát a vármegye, a város, a közlúzlvi- 

. selők, a miskolci iparosok nemzeti szö- 
J vétsége, az Ébredő Magyarok Egyesü- 
i k te, a diósgyőri és ózdi vasgyárak 
, munkásküdöítségci és más dcpuláeiók.
■ A kaszárnya ablakai roskodásig meg
lellek bájos női fejekkel. A körnv”ék 
előkelőségei színes diszmagyarban 
pom|)ázlak, köztük Simonyi-Seinadam 
Sándor volt miniszterelnökkel és Szia- 
mirouszky Tádé lengyel konzullal.

A kormányzó Túrán nevű külön- 
vonata reggel kilenc órakor érkezeit i 
Miskolcra. A kormányzó kíséretében 
voltak Görgey Gvöagv őrnagy testőr
parancsnok, Magasliázy. Görgey és' 
Koós századosok szárnysegédek, Bér-' 
zeuiizy Béla altáhőfragy vezérkari fő
nök szárnysegédével lianzenberger ve- 
zérkari századossal és Teleki Sándor i 
gróf százados parancsőriiszllel. A kisé-1 
retben képviselve volt a katonai iroda, I 
a kabinetiroda és a honvédelmi minisz
térium kjküldöllei, a Máv. részéről 
Horánszkg Gyula igazgató és többen. 
A kormányzói a pályaudvaron a kato- 

I nasúg helyi képviselői fogadták, élü
nkön Nagy Pál báró altábornaggyal. A 
I pályaudvarról a kormányzó a Rudolf- 
laktanyáha hajtatott, ahol szemlél lar-

■ tolt a kivonult ünneplő csapatok fölött. 
Slamirovsí-'ky Tádé a miskolci lengyel 
konzul, pár szóban a nehéz helyzetben 
levő lengyel nép nevében üdvözölte a 
kormányzót. A kormányzó válaszában 
őszinte egy ül tér zésének és annak a né
zetének adott kifejezést, hogy Lengyel

ország és Magyarország újra nagy és
■ hatalmas lesz, csak ki kell tartanunk 
i és nem szabad elcsüggedni.
■ Ezután kezdetét vette az ünnepség, 
: amely zenés szentmisével kezdődött és
■ amelyet Zadravecz István tábori püs- 
i pök celebrált fényes papi segédlettel, a
vasgyári dalárda közreműködésével. A 
mise után az egyházak lelkészei meg
áldották a Szűz Máriás lobogót, majd 
Zadravecz István püspök beszédet 
mondott. Utána Somogyi János refor- 

zavarásokat nem jelentetlek. (M. T. /j'mátus tábori pap emelkedőd szólásra.
1 aki költői hasonlatokban és idézetek- 
ben gazdag beszédet mondott, amelyet 
azzal fejezett be, hogv Rákóczi széllé- : 
mét idézte, akit követnie kell a magyar i 
katonának.

Majd Duszik Lajos evangélikus' 
lelkész beszélt és végül szívhez szóló 
hazafias imát mondott. A nagy hatás
sal fogadott beszédek után an ezred 
minden lisztje, minden századtól egy 
altiszt és egy közkatona, szegei vertek 
az uj lobogó rudjába. Az első sreget 
maga a kormányzó, majd Nagy Pál al
tábornagy és Zehenlmayer ezredes, az 
ezred parancsnoka.

I Ezután a kormányzó a katonákhoz 
fordulva ezeket mondotta;

— Ezredes Ur! Miskolci gya
logezred vitézei! Eztmiiel átadom 

j nektek ezt a gyönyörű megszen
telt lobogói, amelyet szeretettel és 
bizalommal ad kezetekbe a föld 

] népe. Ezt különösen alá akarom 
htizni, mert ott gyökerezik a 
magyar őserö. Ennek a zászló
nak egyik oldalán van a régi Ma
gyarország címere, a másik olda
lán Magyarország I’átronája. Ez
zel meg van mondva minden.

— Ma, ebben a világégésben, 
azaz mondjuk, ezen a kráteren, 
mely Európát jelképezi, azé az 
országé és azé a népé lesz a jövő, 
amelynek hadserege legtovább 
tartja meg a vasfegyetmet. Ma, 
amikor az egyik oldalon tűz van,

a többi helyeken parázs a hamu 
alatt, amelyből minden percben 
kicsaphat a láng, ma mi itten 
Magyarországon — ezt büszkén, 
minden túlzás nélkül kimondha
tom — rendelkezünk a legmeg
bízhatóbb hadsereggel. (Éljen
zés).

—Hát eben az országban, ha 
igazán erősek akarunk lenni, és 
ezt akarjuk valamennyien, tik
kor abszolút összetartásra, egy 
irányra, egy célra van szüksé
günk. Vigyázzatok! Senki sorai
tokba megingást ne hozzon. 
Szükséges, hogy vasfegyelem és 
szeretet, tisztelet legyen bennetek 
vez tőitek iránt. Épp kigy megkö
vetelem a tisztikartól, hogy érde
melje ki minden utolsó vitézétől 
is ezt a szeretetet és bizalmat, 
amelyre abszolút szükség van, 
ha egv ezred azon a piedesztálon 
akar áilani, amelyre állítani sze
retném. Ha mi itten Magyaror
szágon, amint jeleztem, csak egy 
gondolatnak szolgálunk, akkor 
Magyarország jobb jövőnek néz 
elébe.

— Erre szükség van. Ma a 
nemzeti hadsereggel áll vagy bu
kik Magyarország. Ezt mindenki 
tudja és aki ezt zülleszietni akar
ja, az hazaáruló. Ha valaki sorai
tokba mer lerakodni és ezt a 
vasfegyelmet föl akarja bontani, 
fogjátok torkon és vigyétek elöl
járóitokhoz, mert az Magyaror
szágot akarja megfojtani. Én bi
zalommal adom ezt a zászlót ke
zeit ek.be. A miskolci ezred, ennek 
a vidéknek vitézeiből összeállított 
ezredek a háború alatt is meg
mutatták, hogy mit tudnak. Mi 
a háború alatt rengeteg sok vért 
vesztettünk azért, mert ahol baj 
volt, ahol nehéz volt a munka, 
ott mindig magyar csapatok áll
tak, hogy megmentsék a szituá
ciót. Második ilyen érvágásnak 
hazánkat kitenni nem lehet, kü
lönben aggastyánoknak és asszo
nyoknak mentik meg országun
kat.

— Vegyétek ezt a zászlót mint 
a hazának, a haza szeretőiének 
és bizalmának szimbólumát. Ma 
mindenki szeretettel néz. felétek.

I Aki nem teszi, az a hazának es- 
' kii<lt ellensége. Azzal a jelszóval 

adom kezetekbe, amellyel a spár
tai anyák adták a vérteket fiaik
nak:

— Ezzel vagy ezen!
A kormányzónak hosszantartó lelkes 

éljenzéssel fogadott besz-éde után Ze- 
henlmayer ezredparancsnok lelkes föl
hívására az ezred fölesküdött a zász
lóra, majd a katonák dismenelbcn el
vonultak a kormányzó előli.

A kormányzó távozásét előtt elbeszél, 
géléit még a küldöttségek egyes tagjai
val. köztük Sirnonyl-Semadam Sándor 

, volt miniszterelnökkel és kitüntette 
megszólításával Zábraczky apátplébá- 
nosl. majd Hodobay Sándor dr. polgár - 

I mesterhelyettes köszöntötte a kor
mányzót.

A kormányzó válaszában a többi kö
zött á következőket mondotta:

— Nagyon örülök, hogy eze
ket a szavakat hallom. Ez az, 
amire szükségünk van: a szere
tet a nemzeti hadsereg iránt és 
összetartás az egész országban. 
És ez meglesz, mert meg kell 
lennie, ha másként nem, kény
szeríteni kell az országot az ősz- 
szetartásra. Ennek a fajnak az 
volt mindig a múltban is a leg-

nagyobb hibája, ho^y néni v0|( 
összetartás. Ennek meg kv[t 
örökre szűnnie. 1

•— Ma a legnagyobb és letJ^ ' 

szélesebb kérdés az orszfa 
pénzügyi helyzete. Eblven a te. 
kintetbrn is belátással kell min* 
drakinek lennie minden irány, 
bán. Ha ez az ország elkezd dől. 
gozni és ebben a tekintetben alá
veti magát az irányító rendel®, 
leknek, akkor gyorsan lábra fo< 
gunk áilani. Ismételni kívánom, 
szükséges ez irányban, how 
kezdjen hozzá az országnak 
minden egyes polgára az cpitfa 
munkához és vakon vesse mag^ 
alá az intézkedéseknek, Ezt talán 
a viléken nehéz megérteni, de ei 
ma a verseny. Az összes népeid 
közül, tiki először ál! talpra, aj 
boldogul hatványozott méretek
ben. És hogy ezt a versenyt mi 
nyerjük meg. erről tenni fogunk.
Ezután kíséretével együtt kihajlatot|| 
pályaudvarra és déli 12 órakor ágyúna , _ ,

lövések középeié a kormányzó vonat* 
elhagyta Miskolc városát.

Az ümie)>ély után a Korona-szállóhlij 
kétszáz terítékes bankett volt, amelyen 
a megliiv-ott vendégek vettek részt. Dél* 
után pedig kezdetét vette a nagy.szabi* 
sir sport ünnepély. •

A Túrán különvonat délután 4 óra* 
kor érkezett'meg Gödöllőre, ahol a kor* 
niányzó sietve vonult vissza dolgozó* 
szobájába; itt sokkal jobban szerel 
tartózkodni, mint fönt a Várban, meri 
gödöllői kies magányban minden ide* 
jét az ország nagy' érdekeinek szentelj 
heti és nem kell örökpseo küldötlséga* 
két fogadnia.

A budapesti nuncius 
Magyarországról

Legközelebb Budapestre érkezik
München, augusztus

Monsignore Schioppa, a szentszék! 

Budapestre kinevezett nnuiciusa, nenw 
sokára a magyar fővárosba érkezfld 
hogy elfoglalja írj hivatalát. M«w 
signore Schioppa a müncheni nuncie* 
túrához volt beosztva és az utolsó ,hó* 
napokban a tesebeni népszavazási t* 
rüleien az egyházi ügyek ellenőrzésé^ 
vet bízták meg. Minthogy az ontani*, 
határozatából a népszavazás tudvalevő^ 
leg elmaradt, Schioppa visszatért Müsm 
clieni)e, ahonnan most püspökké sz«M 
teltotése céljából Rómába irtatott. Mégj 
Münchenben, elutazása előtt fogad Iá 
Magyar Kurír tudósítóját, aki elölt érdé* 
kés nyilatkozatot tett Magyarországról^

Az uj nuncius elmondta, hogy Buda-j 
pestet már régebbről ismeri. Tiz évvel 
ezelőtt közel egy hónapig tartózkodott!
ott s ezúttal is elragadtatva nyilatkoi| 
zott a dtmamenfi város szépségéről, 
öröméi fejezvén ki afölött, hogy Buda* 
pest lesz jövő küldetésének helye. EI-* 
mondta, hogy állandó érdeklődéssé* 
kísérte a magyarországi politikai csím 
ményeket és valóságos lelkesedéssel 
beszélt a magyarságnak az egész világj 
szemel fit tár a tanúsított Iheroiznwusáról, 
aindylyel oly bátran szabadította fel 
magát az úgynevezett proletárdikta
túra és Kun Béláék vörös rabszolga4! 
sága alól.

Msgr. Schioppa hangsúlyozta, meny41 
nyíre megérti azt a tragikus helyzetet, 
amelyben Magyarország a forradalom 
alatt volt. A müncheni tanácsköztársa
ság zsarnokságának idején őmaga is 
olyan napokat ólt át, amelyek állan
dóan s2omoru emlékeket fognak benne 
kelteni. IIivíitalűxSl érintkeznie kellett 
nemcsak Kurt Eisnerrel, hanem még 
Lewiennel is és egy alkalommal <• 
maga is csak nagy nehezen tudta életét 
megmenteni. Szobája falán még most 
is láthatók a golyók nyomai.

A nuncius rövid római tartózkodás 
után a közeli jövőben elfoglalja szék

helyül a magyar fővárosban* ,
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HÍREK
Éjszakai kocsikorzó 
az Jindrássy-utott

(Megfigyelés*, melyeknek ssava- 
hiheiöségéhea szó szu> férhet}

A régi időszámítás szerint pontiban 
12 órakor éjjel telvonultam görz- 
binoklival az Amtrássy-irt egv exponált 
ponljára, ame|^ ilyenkor a sok látoga
tótól hirlciVi fel szokott duzzadni, 
mint • gy rosszindulatú kelevény a nya
kon. Ftitvonulásom oka az volt, hogy 
megállapítsam: nwgvan-e meg az éjsza
kai kocsikorzó, amely egykor Buda
pest főlálványossága volt.

A körömi felöl porfelhő szállt fel 
unnak jlEHil, hogy ez, a nevezetessége 
a fővárosnak még megvan. Azután dü
börgői* hallatszott, ha a boldogult Hő
ié r még élne, azt mondaná róla: az 
Andrássy-ut szélét az ellenség pergő
tűzzel borította el. A fáradt, girhes 
budapesti lovacskák éjszakára valósá
gos csodaménekké változtak át. Mikor 
az első kocsi befutott az Oktogonhoz, 
a lovakról patakzott a harmatviz, ha
suk a földet érte, a taxaméter 9725 ko
ronát mutatott, a prinv^onnáról vala
hol útközben leesett ortodoxparóka 
és gavallérja, mint, vgy öregedő Casa
novához illik, csaknem usződresszben 
tilt a kocsiban. ’A kocsis mellett cigány
gyerekek játszottak egy divatos dalt, 
hogy Debrecenben elfogyott a liba és 
a sarki gyümölcsös röptében bedobott 
a kocsiba egy ,,éjszakai pakolást*', ami 
öl kiló barackból és három kiló Őszi 
barackból áll. A pénz nem fontos, az 
utas jó erre a néhány ezer koronára.

V második kocsiban álbohémek jön
nek, soha nincs pénzük és egy este szí
nésztednek, egy este újságíróknak 
mondják magukat. Pedig nappali mes
terségük sokkal jövedelmezőbb: az 
egyik szabó, a másik patikus. Azután 
jón egy kocsi, a bakon csak női lába
kat látni, a hozzátartozó testrészek el
tűntek, a kocsis hátul ül az ernyő 
alatt, a vendég lökrészeg és a kocsit 
magánszorgalomból egy vadidegen 
hajtja, aki valahol a Munkácsy-utcn 
tóján pattant fel az elhagyott bakra, 
.lön egy konflis, méltóságteljes gördü- 
lé$s«l az utasok csókban összeforrva 
leszik meg az utat a Városligettől az 
Oktogonig. Egy pompás kétfogahiban 
férfi és nő közelednek. Hidegen ülnek 
egymás mellett, pedig 140 fokos meleg 
van. Azután külföldi káposztaiigynö- 
kök vonulnak fel, féríWiangn nőidtől és 
néhány bank fiú álszakállal, nehogy 
sikkasztóknak tartsák őket. Egy hölgy 
egy külföldi idegennel barátkozik, ke
zében szólít van, csak a nagy ivlám- 
páknál tudja használni a Schidlofot, 
különben más meg nem engedett dip
lomáciai fogásokat alkalmaz. A Csen- 
gcri-utcúhál leesik »?gy utas az egyik 
kocsiból, a kövér Eszmeralda, a liget 
kedvence, aki a következő kocsiban 
jön egy zsonglőrrel, egy törpével és 
egy zsebtolvajjal, virágot dob elragad
tatásában a kövezeten pihenő úri
emberre. Egy vak koldus, aki csak éj
jel mer látni, megtapsolja a jelenetet ...

Szóval mégis csak van Pesten kocsi
korzó éjjel... Kallós János.

— Osztrák-jugoszláv árucsere, l.ai- 
bachból jelentik: Egv belgrádi értesü
lés szerint az osztrák kormány enge
délyt nyert arra, hogv osztrák valuta 
ellenében 40 millió dinárt szerezzen 
he a Jugoszláviában vásárolt gabona 
árának kicgvenlitésére. Ausztria azon
ban kötelezte magát, hogy az osztrák 
gyárak, amelyeknél a jugoszláv mi
niszterek árukat rendelnél; meg. ezek 
ellenértékét osztrák valutában fogad
ták el.

—- Egyezmény terményawíllitásra a 
rseh demarkációs vonalon. Kassáról 
jelenük: A csch-mngyar demarkációs 
vonalon a két ország között mezőgaz
dasági halár forgalom szabályozására 
fgyc:n,énti jött létre. \ megállapodás 
szeriül u , .Hibátokhoz tartozó állatok-

1IÍTFO) NAPLÓ
Zavargás Athénban 

a Venizelosz-merénylet miatt 
FelgyujtottáK az ellenzóKi lapoK szerHesztöségeit

Athén, augusztus 15. 
ellenzéki lapok szerkesztőségeit az iz- 

' 1 támadták
Az meg és a berendezéseket felgyújtották.

Tüntetés verekedés nélkül
300 főnyi csoport fölvonulása az Andrássy-uton — A rendőrség 

megérkezésére szétoszlottak

Athénből jelenti a Havas-ügynök ___ ____
ség: A Venezilosz ellen elkövetett me- galotl tömegek revolverrel 
rénylet ilt nagy izgalmat kelteit. ?“■ z- - *------- »-•-

— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —

A szombaton este lezajlott Rákóczy- 
uli tüntetésnek vasárnap este szerves 
folytatása kövei kezelt.

Este fél 9 óra tájban az Astoria elöli 
szolgálatot teljesítő rendőrőrs, éra je
lenlétié a főkapitányságnak, hogy a 
Muzeum-kert irányából nagyobb tömeg 
vonul előre énekelve és kiabálva a 
Rákócziul felé. A tömeg a Muzeum- 
kert mögött szervezkedett, asszonyok
ból, fiatalkorunkból állott, akik néhány 
fütykösökkel fé szereit férfi vezetése 
alatt az Ergerberger hangjai melleti 
indultak útnak.

Az
X
X 
A

éneklést
X
X
X 

kiállások

X
X
X

X
X
X

A’
X
X
kövei lék. majd uj-ból éneklés 

kezdődött és mintegy 300—400 főből 
álló csoport tovább nyomult előre az 
Astoria felé.

Itt egy pár percre megállották a ve
zetők, tanácskozás kezdődött, hogy mi
lyen irányban történjék a továbbnvo- 
inulás, majd valószínűleg a Károlv- 
körutat választották, mert újabb. X 
X X X X X kiállások variációi- 

és eszközök, a gazdálkodáshoz szüksé
ges vetőmag, az előállított és nyerster
mények a határvonal átlépésénél vám
mentesen kezelendők. MczxPjnzdasági 
tárgyak átvitelére csak azok kapnak 
engedélyt, akiknek a február 10-iki 
perbeniki egyezmény értelméhcd határ- I 
átlépési engedélyük van. Azok a bir
tokosok, akiknek birtoka részben Ide
gen államterületen fekszik, kötelesek 
összes terményeiket annak a: államnak 
a területére vinni, amelynek területén 
állandóan laknak. Szőlőt és mustot 
szintén vámmentesen lehet a halár.vo- 
nalon átvinni, de csak november S0-ig.

— Lung tanácsiegyző ügye a főügyész
ségen. Isinorefes. hoffy a kir. üyészwó; | 
dr. Lima Géza fővárosi tanácsjegv/ő ellen i 
a proletárdiktatúra ideién és azt kozvet-1 
lenül meaclbtó időben tanúsítóit nuuja-, 
tartása miatt bünmidi eljárást indított i 
meg. Dr. Lung volt ugyanis a VAOSz el- | 
noke. Az. volt ellene a fővád. hogy dr. 
Ágoston Péter és fiokányl Dezső előtt I 
hangsúlyozta, hogy a főváros főpolgár
mestere és a tunács taglai valamennyien ,
elten forradalmárok és ezeknek ormozaiUi- 
su érdekében agilalt. A kir. ügyészség a I 
legszélesebb keretekben lefolytatta dr. j 
Lunq Géza ellen a nyomozást és annak j 
befejezte után kellő hizonvitékok hiánvaneicjvíi® ----
címén mcevflntfllo dr. I,nn« Gírt ellen 
a tnvtbl.1 eljártul. l.unR me«rtn>n<lln nr., 
üRvéót'i’R dflnlírtt. melv íolviimodísul 
an ItssBó. iratok kapcsán a kir. röiiuvész- 
sákher teriesitette, hoRV felilavcletl .!»«■ 
köríven vhsKálják mea az ilRvel. A fo- 
ÜRVi'szséR most döntött a körítésben, min 
neillit akkép. hoRV <lr. Lunu Géza folvn- 
modártt. mint alaptalant vlssmuUsltotln.

— ÜRyvédl kategóriák. A Budapesti 
ÜRVVÍ'dl Kamara legutóbbi közaviilísén el 
bnrtror.ta. ImRv a kamara k.vbel. hez tar-; 
lozö ügyvédeket a kamara, illetik lekiii 
leiében bél kategóriáivá csoportosít la. Az 
első kilognriába sorozott iiRvvedck havi 
300 korona kamarai illetéket fizetnek s 
ez nz összeg prourenzlve emelkedik, ngv 
hogv a lieledik kategóriába sorozott >|RV- I 
vértek 3000 koronát fizetnek. Az. illclék- , 
kivető bizottság határozatát az. iigvvédok I 
legnwlvobb része megfellebbezte u kamu- ; 
ra választmányához. A kamara választ < 
mnnvn legközelebb dönt a 
sek tárgyában.

— Hűtlenség gyauja. A rendőrség |j 
letartóztatta Hűtlenség gyanúja alap- 

1 júu Si^er Sándor Múv. lőkalauzl.

fcllebbczé-

val a tömeg a Károly-körut irányába 
indult előre.

Az utcák percek alatt kiürüllek. Né
hány kevéshbé épületes jelenet csak az 
Andrássy-ut elején kezdődött, ahonnan 
idejében nem meneküllek cl a járóke
lők, de súlyosabb kimenetelű atrocitás 
itt sem volt.

A vékony női és gyerekhangok ren
dületlenül énekelték a dalokat, kiabál
lak X X X X X X X amig 
az Abbázia-kávéház elé értek. Az And
rássy-uti kávéházak és vendéglők kö
zönsége eltűnt a forraszokról, az utca 
sétálói -- verekedésektől tartva — a 
mellékutcákba sietlek, de a verekedés 
nem következett In?. Mire a 300 főnyi 
csoport az Oktogon-térre ért. autón 20 
rendőr jött a főkapitányságról a tünte
tők elé, akik a rendőrök láttára pilla
natok alatt szétszaladtak, elvegyültek 
és a tüntetést beszüntették.

Sem a tüntetés rendezőiből sem pe
dig a résztvevőkből a kivonult rend
őrök senkit sem tudlak kézrekeriteni.

A késő esti órákban kettőzött Jár
őrök járták be az utcákat, de az Okto
gon téri felvonulásnak — X X X X 
XX — nem volt későbbi folytatása.

I
— Letartóztatott bolsevisták. A bu- [ 

dapcsi államrendőrség bolsevista üzel
mek gyanúja alapján letartóztatta 
l'uilmann Károly 23 éves tisztviselőt, I 
Szekér Gyula 33 éves bádogost, Sle~n 
Zsigniond 33 éves nőiszabót, Haha 
Barnabás 30 éves Máv. hivatalnokot 
és Győri Imre 21 éves lengerész aka
démiai növendéket.

— A Royal-Apollo és az Omnia iejryoi 
a színházi jegyirodákban. A főváros 
két legolőkeJőbb mozgóképszínháza, a 
Royal-Apollo és az Omnia a közönség 
nagyobb kényelmére, hogy az elmúlt év
ben tapasztalt állandó pénztár-ostromok 
lehetőleg elkerülhetők legyenek, jobb je- • 
aveínek egv részét ezután fíárd Ferenc 
és Testűére jegyirodáiban úrusittalja. A 
Kossuth Lajos-ulcai és Andrássy-uH szín- 
házjegyirfidákban a luegnyilás napjától 
kezdve egész hétre előre válthatók lesz
nek a jegyek, illetve az aznapi előadá
sokra délután kél óráig.

— Ma nylik meg az Omnia. Az Om
nia mozgóképpalola hétfőn, e hónap 
10-án nyitja meg ismét kapuit. Uj évadja 
szenzációsnak ígérkezik. Egész sor feno
menális attrakció van előkészületben, 
amelyeknek sorát még e hónapban a Pá- 
risban csak az. imént kolosszális sikerek 
közepette szinrekerölt Pcarl IV/if/c-film. 
a? Arany pille nyitja meg. Az első film- 
attrakció, amellyel a színház kapuit 
nyitja, egy uj olasz rendező-zseni Hulló 
■dll'iífok cinül filmje, amelynek szöveg
könyvét Girolanio di Novella irta és nói 
főszerepét Snntaclara di Colombi grófnő 
alakítja. Ezt egy kacagtató vígjáték '
meg Flórián mint tűzoltó címen.

— Legkedveltebb müsordarablai 
lakoznak a Belvárosi Színház jövő 
műsorán. Hétfőn, szerdán, 
szombaton és vasárnap este 
/rf>elc/-t adják, kedden és csütörtökön a 
Három csésze tea kerül színre, mig jövő 
vasárnap délután n Ctjicrmektrnqédia van 
műsoron Bajor Gizivel a főszerepben.

A délutáni kabaré második műsora 
még talán az elsőn is ‘ultesz. Naponta 
zufolt ház. tapsol a növés tagokkal di- 
osekvő társulatnak és a váJtioaatos mű
sornak. melyben Ilátkay Márton. Ha- 
rasathy Mici, SuffAr Tori. 11 adó Boáké. 
Harmath Tusi. Woswl.v Ili. Latabár. 
D’ArrÍRÓ. Iványi. Szabolcs Mihó és Szé
kely folytatiák .vendésriátékakat. Jetnek 
előre válthatók a Színházi ÉlotnéJ és a 
a Bárduál.

I
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— Lysistrata. ÍRepriz a Scala-SzánJ 
házban.) Még a királyszinházbeli eredet! 
bemutató nagyszerű szereposztásén is túl 
akart tenni a Scain Színház, amely a dw 
szes színpadon remek kosztümökkel újí
totta fel Lincke Pál operettjét, amelyet ai 
újrázásokat meg nem unva, tomboló tet*» 
széssel fogadott a közönség. A női fősze
repeket Magyar Erzsin kívül, aki éppen 
olyan keHcmcs, bájos és finom, mint 
Magaziner Erzsi korában volt, Budanovita 
Mária, nz Operaház tagja, a széphanga 
PálíTy Boriska, a debrecéhi színháztól el
hódított -talenluuios Berczclly Magda éa 
a mindig igaz művészit produkáló Tar- 
nav Leona, a férfiszerepeket pedig Palo- 
tay Árpádon és Szügyi Kálmánon* aa 
Opcraház énekesein kívül Galetta, Horti 
és Gailai, a színház három férfistarja 
játsszák. A gyönyörű muzsika, a pompái 
előadás és Bródv István nagyszerű ren
dezése nem tévesztette cl hatását és a 
tapsokból kövefkezteive, a Lysistrata a 
Scalábnn a Király Színház jubiláns so
rozatát is túl fogja licitéin. I

— Az Andrássy-uti 8zinház heti müw 
sora. Egész héten minden este é& *va»* 

! sárnap délután: Kaukázus! herceg, rrö* 
.háld meg Aladár, Apuka vadászni megy» 
| Rlpacsék, stb. Rátkai Márton vendégfel" 
léptével.

— Az Andrássy-uti Színházban a jöv8 
héten is a legutóbi műsor naigysikerüi 

] darabjai és magájiszámai szerepelnek a 
műsoron.

I — A Király-Színház uj évadját Mar< 
' (os-Vincze diadalmas CignygTÓfné-ia 
i kezdi meg, melvet a jövő hét mindé# 
' estéjén megismételnek. Jövő vasárna# 
délután a János vitéz kerül színre, mér^ 
skelt helyárak mellett.

A névtelen asszony századsxor. AJ 
közönség váJtozatlanul nagy érdeklődései 
mellett' jut el A névtelen asszony jóvá 
hót péntekén a 100-ik előadás — próza^ 
daraboknál egészen ritka — jubileuma* 
hoz. A siker központjában P. Márkái! 
Emília álL a-ki minden este fellép a 
drámai darab főszerepében. A jövő va* 
sái-nap délután az irredenta Silvio ka
pitányt adják mérsékelt helyárakkaL .

Flórián leánynézffben
a TIVOLIBAN

EMniMsok: %:>. líl és órakor

bkillünst,
horribilis AINQER ék«zerh*I 
áron vesz V Rottenbiller-utca 24 

bl Telefon József 52-64

-t
Jegyezzünk részvényeket az

EISÖ MOSW 
Farmgazíasdgí éslpnrl 

RészványtörsDsttónűI 
mely intézmény a hadiinségeseket és menekülte
ket juttatja otthonhoz és ckszisztenciához. Olcsó 
élelmiszerrel látja el az élelmezéssel foglal
kozó intézményeket. Nemcsak hazafias cse
lekedet, ha részvényeket jegyez, hanem 
kitűnő és biztos tőkebefektetés. Erősíti 

a nemzeti alapon felépülő Magyar
országot. Alaptőke 15 millió korona 

Alapítási iroda:
Budapest, VI., Andrássy-ut 66, II. 15 

*
Iparvállalatok, flzemek, szanatóriumok, szillodák, 
élelmezéssel foglalkozó intézmények, intemátusok 
részére különös előnyt jelent a részvényjegyzés, 
mert ily módon biztosíthatják maguknak az ösz- 
szcs élelmezési cikkeiket. Részvények jegyet- 
hetök az alapítási irodában (VI.. Andrássy-ut 66. 
11. cm. 15), a magv kir. Postatakarékpénztárnál 

és fiókjainál
Egy darab részvény legyezni lehet levéf-
Ara litiroiin. ' beni bejelentéssel is.

Érzékeny és fájós
lábakra Készít
cipőket

Cl<arö Budapest IV., Kossuth Lajos—u. 4.

OERTHOZI
IHL Városligeti fa-
I B sor és Aréna- 

W ut sarkán
Klöadúsok és 10 ó.

Amerikal film!

Harc 
az őserdőben 
Alkalmi történet 5 felv.-baa.

Nyolcvanas GÖMBVAS rendes szólókban 
IRÁNYÁRON ALUL eladó!

Scheiner, V., Klotild-utca 4. sz. Telefon: 149-00

~~ Fiivárosi Cirkusz
Minden előadásban
c.te d. u. 4 óra HALÁL UGRÁS 

a cirkusz tetejéről a 3 mtr 
átmérőjO égő vízmedencébe és a nagy nHlsor
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BÉtsöen lntosattíst tett Tusúr 
Rennernél

Bécs. augusztus 15.
Bécsi lapok jelentése szerint Tusár, 

r. cseh-szlovák köztársaság miniszter
elnöke szombaton látogatást telt Ren- 
ner dr.-nál. Ausztria külügyi államtit
káránál. Ilogy a látogatáson milyen 
politikai és külpolitikai megbeszélések 
történtek, arról a lapok nem szolgál
nak információval.

Vasúti sztrájk készül 
Hamburgban

Hamburg, augusztus 15. 
“* .'Wolff-ügynökség.) A magasvasutak 

a közüli vasutak forgalmi alkalma
zottai elhatározták, hogy sztrájkba 
lépnek. (M. T. I.)

..................................

A vasárnapi 
sportesemények 

Labdarúgás

Vasárnap délután már az összes szá
mottevő egyesületek csapatai mérkőz
tek barátságos küzdelem keretében.

MTK—KAOE 5:1 (3:1). Hungária- 
nti. Biró: Bíró Sándor. Schlosser hát
védet játszott. A gólokat Orlh, Molnár 
És Opata rúgták.

FTC—KAC 1:0 (1:0). Sárkány-utca. 
'Az FTC csapatában Tóth is játszott. 
A győztes gólt Nikolsburger rúgta. 
Biró: Fillkorn Lajos.

UTE-TTC 2:1 (1:1). Újpest, Nép
sziget. Biró: A'at/y László.

Vas- és fémmunkások—UTSE 3:1 
(1:1). Biró: Friedmann Hugó.

MAC—BTC 2:2 (2:1) Margitsziget. 
Biró : Renner Ferenc.

///. KTVE—NSC 1:0 (1:0) Határ
bicaj pálya. Biró: Koch Frigyes.

BAK—Zugló Turul 2:0 (1:0) Ame- 
riaki-ut. Biró: Okova Henrik.

MAFC—VÁC 2:2 (1:1) Amerikai-ut. 
Biró: Okova Henrik.

Törekvés—Föv. TKör 8:0 (1:0) Ha
lom-utca. Biró: Balassa József.

BE VT—Józsefvárosi AC 4:0 (1:0) 
Phököli-uL Biró: Varga Ernő.

ETC—Testvériség 2:0 (0:0) Erzsébet- 
Falva. Biró: lloffenreich Károly.

KÉVE— óbudai SC 2:1 (1:1). Vörös- 
gári-ut. Biró: Galambos Gyula.

MTE—PestujhelyiSC 2:1 (1:1). Biró: 
Góbéi Gyula.

BSE—NTC 2:1 (1:1). Határ-utca.
Másodosztályú bajnoki mérkőzés.

FIAK—EMTK 3:2 (1:2). Wekerle- 
telep. Biró: Horvát János. Osztályozó 
mérkőzés.

BTK—MLK 4:0 (2:0). Sárkány-utca. 
Biró: Schreiner Károly. Osztályozó 
mérkőzés.

Nemzetközi atlétikai verseny
A Kereskedelmi Alkalmazottak Or

szágos Egyesülete huszonötéves fenn
állása alkalmából vasárnap délután 
nemzetközi atlétikai versenyt rendezeti 
a Hungária-uti pályán. A főbb ered
mények a következők: 100 m. síkfutás:
1. Gerő KAOE 11.4 mp. 110 m. gát
futás: 1. Mészáros BEAC 10.4 mp. 
44)0 m sikfutás: 1. Kurunczy Lajos 
MTK 53.4 mp. 4X100 m. football- 
Btaféta: 1. KAOE 48.8 mp. 2. BEAC.
3. MTK. 800 m. sikfutás: 1. Némethy 
Jenő FTC 2.01 p. 1500 m. síkfutás: 
IL Némethy Jenő FTC 4.10 p.

A BAK Whcó versenye. A Budapesti 
'Atlétikai Klub országos uszóversenyt 
rendezett a Császárfürdődien. A ver
seny győztesei a következők: gyors 
úszás 100 ni.: 1. Kenyéri Alajos MAFC 
1.5 háromötöd p. Mellúszás 100 m.: 
1. Rciter Sándor MAFC 1.22 p. Hál- 
Úszás 10 m.: 1. Fazekas Tibor FTC 
1.27 P- Nyeretlenek mellúszása 105 m.: 
1. Müllner József MAC 1.43 p. Junior 
hátuszás 210 ni.: 1. ^Kántor József VÁC 
b.42 pJ 2LLQ tíb* h

Kedden ítélkezik a statdridlis birősís 
a Club-Kávéhdzi és az eddigi verekedések tettesei fölött

A budapesti röglönitélő bíróság 
tudvalévőén kedden reggel kezdi tár
gyalni a Club-kávéházi vérengzésből 
kifolyólag megindult bűnügyet. Figye
lemmel árra, hogv a múlt hó 27-én 
véghezvitt gyilkosságok egyik tettesét. 
Rigóczky Györgyöt a katonai bíróság 
már 12 évi súlyos börtönre ítélt*?, a 
másik gyilkosságnak lettese pedig még 
nem került kézre, a kedden meginduló 
bünpör súlypontja nem is annyira a 
gyilkoság vádjára nehezül, hanem « 
lázadás bűntettének vádjára. Ilit/ 
László tagadja ugyanis, hogv ő lőtte 
volna agyon dr. Varsáiig Géza iigyvé-I 
dél és az eddig beszerzett bizonvilékok 
is arra engednek következtetni, hogy a 
gyilkos a szökésben levő Illek Ferenc. 
A kir. ügyészség mindazáltal a gyil
kosság vádiára vonatkozó bizonyítéko
kat is felvonultatja a statáriális főtár
gyalásra és annak eredményéhez ké
pest emel vádat a gyilkosság büntetőre 
vonatkozóan a felbujtók, illetve bűn
részesek ellen. Ettől függetlenül

vádat emel a kir. ügyészség vala
mennyi vádlott ellen lázadás bün
tette miatt, mert azt a rendszere
sen megismétlődő támadást, ame
lyet a múltban egyes polgári ele
mek ellen különböző kávéházak- 
ban és egyéb nyilvános helyeken

Miklós VÁC 3.27 p. Junior vegyes sta
féta 3 X 70 m.: 1. MTK (Adler, Fehér. 
Boros) 2.59 p. 2. NSC. 3. BEAC. Gyors
úszó staféta 3 X 70 m.: 1. MAFC (Ke
nyéri!., II., Ember). 2. FTC (Werk, 
Vértesi, Szőke). 3. III. KTVE. Ifjúsági 
verseny 70 ni.: 1. Litván Ernő MAFC 
50 mp. 2. Boros László MTK 
800 m. úszás: 1. Serény István FTC 
12.16 p. 2. Hajdú András, Keselyű 
feladta. Mellúszás előny verseny 105 m.:
l. László MTE 1.48 p. Hölgyek junior
verseny 70 ni.: 1. Lobi Mária MUE. 2. 
Pártos Olga VÁC. Vegyes staféta 3X70
m. : 1. MAFC (Reiter, Ember, Kenyéri) 
2.34 p. 2. FTC. 3. NSC. Bemutató mű
ugrás: 1. Nagy Károly FTC.

Alagi versenyeK
Augusztusi meetingjét kezdte meg 

ma a Magyar Lovaregylet Alagon re
kordszámba menő közönség jelenlété
ben, a kirándulóknak elég élvezetes 
sportban volt részük, mivel népes me
zőnyök állattak starthoz és a favorilok 
és autszájderek felváltva száguldottak 
át a célon. A nap főversenyét a 40.000 
koronával díjazott Igazgatósági dijat a 
reás favorit EcJipse nyerte küzdelem 
után Obulus ellen.

A versenyek részletes eredménye a 
'következő:

I. futam. 1. Riadó ti. (Tausz), 2. 
Máskor, 3. Passión. Futottak még: Bo
csásd meg, Nyalka, Hangulat, Szainőcza, 
Agglegény, Hadi özvegy, Excellenz, Cen- 
sur. Burkus II. Tót.: 10.302. Helyre- 
10:51. 35. 17.

II. futam. 1. Auréllá (Nagy G.), 2. Ki
rályka. 3. Szédítő. Futottak még: Dajka, 
Szada. Násfa, Carlvle. Derék, Hrom, 
Maruja. Rasputin, Frauerl, Putnik, Oitar- 
re. Tót. 10:25. Helyre: 10:12. 13, 12.

III. futam. 1. Eclipse (Pretzner), 2. 
Obulus, 3. Diona. Futott még: Olivia. 
Tót.: 10:16. Helyre: 10:13, 13.

IV. futam. 1. Aurelianus (Nagy G.) 2. 
Halavány, 3. Mátyásföld. Futott még: 
Csajkás, Bandit. Maczika. Kóty&gos, Fon
tos, Magda. Fox-Trott. Tót.: 10:19. 
Helyre: 10:11, 13, 16.

V. futam 1. Kindy (Sazó L.) 2.
Délfénv. 3. tgnorant. Futott még: Ha
gyomány, Wolkenstürmer, A’Gmndige, 
Orphelia, Ernőd, Fics-ur, Mismás. Hafner. 
Tol.: 10:59. Helyre: 10:22, 19. 116.

VI. futam. 1. Leányasszony (Altmann),

a legtöbb totletteireerek. Kaphatók mindenütt!
Készíti: Hunnia Gyópytár^rzsébet-körut56^

rendeztek. lázadás bűntettének 
minősitik.

Ez a bűncselekmény is statáriális 
eljárás alá tartozik s a büntetési tétele 
azonos a gyilkosság bűntettére megál
lapított büntetéssel. A lázadás vádjára 
vonatkozóan dr. Bálint Ernő kir. fő- 
íigvészhelyettes sok tanul idézett meg 
á' főtárgyalásra. A mai napon intézke
dett abban az irányban is^hogv

a rendőrség soronkivü! küldje át 
az ügyészségre mindazon bűnügy
nek iratait, amely félév leforgása 
óta ismeretlen tettesek eNen meg

megindult.

.1 kedden kezdődő statáriális főtár
gyalás anyagába beleszövődik tehát a 
Bristol és Hungária éltermeiben lefolyt 
verekedés, továbbá ar Andrássy-uti. 
Aréna-uti, Vígszínház- és City-kávéház- 
beli verekedések ügye is,

Az idő rövidsége folytán az ügyész
ség nem idézhette meg a fenti ügyekre 
vonatkozó tanukat, de ez nem akadá
lyozza a statáriális főtárgvalás meg
tartását. már azért sem. mprt a vere
kedésnek több tanúja, különösen pedig 
azok, akik verést kaptak, önként je
lentkeztek a főtárgyaláson való kihall
gatás végett.

2. Kártyás II., 3. Salvia. Futott még: 
Gravosa .Berohan, Finnyás II., Favorité, 
Trappist, Hogy-Hogy, Sulkus, Csusza, 
Haberecht, Szélesség, Kerréna. Tót.: 
10:59. Helyre: 10:23, 32. 22.

Ha egy katonatiszt 
sarkantyút hord Becsben 

(A Hétfői Napló tudósítójától.) 

Béct, augusztus 15.
Az osztrák állapotokra rendkívül 

jellemző az a büntetőbírósági tárgya
lás, amely tegnap folyt le Becsben, a 
hadosztálybiróság előtt. Michcl Ödön 
nyugalmazott kapitány a háború után 
Lichtenslem herceghez szerződött el 
lovászmesternek. Néhány héttel ezelőtt 
egyenruhában, sarkantyúval ment vé
gig a M&rzstrassen. Az istállóba ké
szült, ahol egy uj lovat akart belova
golni. Az utcán hirtelen megszólította 
a századost Kolowratek Károly köz
legény, a katonatanács tagja és durván 
Összeszidta, mert sarkantyút viselt. A 
katonatanácsos-közlegény felszólította 
a tisztet, hogv ott az utcán azonnal 
vesse le a sarkantyúját, mert különben 
össze fogja csőditeni á munkásokat, 
akik maid cipőslől együtt szedik le róla 
a csörgő szerszámokat.

— Majd megtanítjuk az ilyen reak
ciós nyomorult kutyákat! — mondta a 
közlegény a századosnak. — Ha pedig 
nem fogja be a száját, akkor ugy 
pofonvágom, hogy elrepül a feje.

Az alaptalanul meghurcolt tiszt 
a hadosztály-bíróságnál becsületsértés 
miatt tett feljelentési a katonatanácsos 
ellen, akinek ügyét tegnap tárgyalták. 
A katonatanácsos azzal védekezett, 
hogy ö a köztársaság érdekeit védel
mezte, mert a munkásságot izgatja és 
lázit ja az, ha egy katonatiszt csengő
bongó sarkantyúkkal megy végig az 
utcán. Egy Wohdani nevű másik ka
tonatanácsos, akit tanuképen hallgat
tak ki, kijtlcntelte, hogy a sarkantyú
viselés nem tilos ugyan, de nem mo
dern és a köztársaságban nem divatos 
és fölösleges is. mert még a tartományi 
főnőknek sincs már lova.

A hadosztálybiróság a köztársaság 
érdekeit ilyen különösen védelmező 
katonntanácsost mindössze ezer korona 
pénzbüntetésre, illetőleg egyheti fog
házra délte. Az ítélet kimondása elölt 
a biró megkérdezte a panaszost, hogy 
kívánja-e a vádlott megbüntetését?

— Minthogy az a szándékom, hogy 
a jövőben nyngnlmas és munkás pol- 
tiárkúu élj^i Bócjbpn. kétdftUl öüL 

biró ur. az államhatalom képviselője 
mi történik, hogy a jövőben hason!# 
inzultusoktól meg legyek kímélve?

— Joga vaii *— felelte a biró 
a jövőben is ide jöjwi, panaszát itt 
előadni és azok ellen, (?l(ik inzu’túják. 
vádat emelni, épen ugy, n/iogg moif 
tette.

A vádlott fellebbezett az Ítélet gllen,

KÖZGAZDASÁG
A Kereskedelmi Bank tőfceS/aporitása. 

A Magyyar Tőzsdo uj számában írja, 
hogy a Kereskedelmi Bank toLán már 
szentem beiben tőkét omol. Tekintetbe 
vés-e, hogy a töbtxi fővárosi bank már 
majdnem mind tőkét emelt, valószínű, 
hogy a tőkeszapor1 tás elől a Kercske* 
delmi Bank sem térhet ki.

8vájoi pénz — budapesti építkezésre. 
Elterjedt hírek szerint a Földhit i . k 
svájci pénzzel akar Budapesten n 
építkezést kezdeni.

Budapest székesfőváros tanácsa, mint 
ll foku rendőri bíróság.

394/919. VHI. sz. A Vil kér. elüljái 
mint 1. fokú rendőri büntető bíróság : r. 
1918. évi március 5-én hozott 162/918. 
kh. szánni ítéletével Oláh Verona kávé
mérő, tápiógvörgyei lakost, 5Ő—50 
vízzel hamisított és lefölözött teljes te) 
gyanánt való forgalombahozatala, naLi-- 
mint jelzés nélküli tejesedény használ-itt. 
által elkövetett s az 1895. évi XLV1. I. c 
1. és I. g-ába ütköző kihágás miatt :a 
idézett l.-c. 3. §-ának c) pontja és 1 
§-a alapján 10 (tíz) napi elzárással és iGü 
(négyszáz) 20 (húsz) korona pénzbünte
téssel, annak behajthatatlansága est t i 
pedig további 20 (busz) 1 (egy) napi elzá
rással büntette és a felmerült iuszennégy 
korona vegyvizsgáiati dij megfizet*'- 
kötelezte, egyúttal elrendelte, hogy a j<’;>* 
erőre emelkedett Ítélet terhelt költségén .v 
.,Hétfői Napló" cimü hetilapban cgvs.y 
közzététessék és Tápiógyörgye községi,.^ 
egyizben hivatalosan kidobollassék. Ed 
az I. fokú Ítéletet a székesfőváros lan:íc:.» 
a mai napon tartott ülésében a tiszti 
ügyésznek törvényes határidőn belül elő
terjesztett fö|ébbezése következtében felüt 
vizsgálván, II. fokon a kővetkező Ítéletté 
hozta: A tanács az I.foku ítéletet meg 
nem felebbezett részében nem érinti, 
egyébként pedig Indokainál fogva hely
benhagyja. Ez ellen az Ítélet a kihir.leiéi
től számított 15 napon a magyar földmű
velésügyi miniszter úrhoz további föleb- 
bezéssel lehet élni, | fölebbezést a kér. 
elöljáróságnál kell előterjeszteni. Erről a 
tanács a VII. kér. elöljáróságot iratainak 
visszadása mellett az ítélet 2 drb pildá 
nvának a kiadásával további megfelelt’ 
eljárás végett értesíti, meghagyván, hogy 
ezt a II. fogú Ítéletet az iratok kapcsán a 
tiszti ügyésszel is közölje. Budapest szé
kesfőváros tanácsának, mint II fckti 
rendőri büntető bíróságnak 1019. évi szep
tember 24. napján tartott űlésébőL 
Déri a. k. alpolgármester.
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drámájd négy felvo
násban. Előadások 
kezdete naponta 4,

Jegyek a színházi pénztár- ti és 8 órakor 
nal és Bálánál kaphatók 
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