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fi lengyelek
három siótól bekerttettfli az msz 

40.000 foglyot ejtettek
Hat orosz hadoertttyt elvágtak a föeoragtói 
Wrangel tábornok Jelentős sikerekről számol be

Párts, augusztus 22.
(A MTL sxikratóvirala a budapesti 

Rádióállomás utján.) Varsói jelentés 
perónt a

btrfsevisiáktó három oldalról 
kcrhették be a lengyelek,

Wrangéi tábornok sürgöny jelen lést 
küldött, amelyben fontos sikerekről 
■számol be. Csapatai visszavették Alcv 
\szklt és a bolsevistákat a Dnyeper 
mögé vetették vissza.

Lembargtöl elhárult a ffenyegető 
veszedelem

Bécs, augusztus 22.
(A MTI. magán jelentése.) A Neue 

ÉFreré Presse jelenti Mahrisch-Ostrau- 
jból: Krakóból jelentik: Ma este az a hir 
(érkezett ide, hogy a bolseviki csapato
dat, amelyek Lemberg városához inár 
nagyon közel jutottak, a lengyelek si- 
Síeres előretörése viszavonulásra kény- 
szeritettct

Genf, augusztus 22.
(A MTI. kiküldött tudósítójának táv- 

•irat jelentése.) A francia lapok most 
már nyíltan beszélnek a lengyel győze
lemről. A lapvéleményc'k szerint

Varsónak végleges felmentése 
és valószínűleg az egész ethno- 
gráflai Lengyelországnak fel

szabadítása kétségtelen.

Bécs, augusztus, 22.
(A MTI. magánjelentése.) A Neue' 

Treie Presse jelenti Berlinből: A Mát in I 
varsói tudósítóija távira lozza Brcst-Li- 
touisk elfoglalása által a lengyel had
sereg

hat ellenséges hadosztály* 
bekerített. A lengyelek har
minc—negyven ezer foglyot 

ejtettek.
A nagy főhadiszállást Smolenskbe 

őették át. Ezt a lengyel győzelmi hírt 
Taxidig nem erősítették meg.

Weygand tábornok ax orosx 
seregek mcgsommHUtéi. -. 51

Bécs, augusztus, 22.

(A MTI. magáit jelenté  se.) A Neue 
l reie Presse jelenti Berlinből: Hágából 
■táviratozzék: Varsói híradás szerint 
Weygand tábornok, mikor szerencsét ' 
kívántak neki Varsó megmentéséhez, | 
igy szólt:

— Iia a lengyel hadvezetöséy most j 
ki tudja aknázni győzelmeit, akkor ha
marosan megsemmisülnek a bolseviki- ■ 
seregek.

A francia és az angol követ ismét 
Varsóban van. A követség maga Posen- 
ben maradt, ők azonban állandó kap
csolatban kívánnak maradni a lengyel 
kormánynyal.

Béce, aaisjaanbia 22.
(A MTI. magár j elöntése.) A Neues 

Wicuor Ta.ifbl.iitt tudósiíója jelenti Var- i 
•óból, hogy a fehár-oiTOMorBzájri éa uk- 
raj mii ix&Msfs&E k4Au]dUbi üoiíííöXőktaít

rendsaeres hajtóvadászaJot rendez az 
erdíkbe menekült oroszok ellen, akiket 
beezolc ál fainak a lengyel hatóaágok- 
nák.

Wranatl tótoamok (ormányát 
FranciaaFsxág mtaotankáppen 

támogatja
Béce. augusztus 22.

(A MTI. inAjzájuelen.téfcö.') A Neue 
Erei® Préséé jelenti Páriából : A kül- 
'iigyininisrteriuinhoz koaolálJo körökben 
azt mondják, hogy a longyelek a 
minszki értekezleten jól tennék, ha ol- 
fosad-aák azokat' a lengyel keleti határ 
rokat. amelyeket a teűrfíbb tanács java- 
solt. a moszkvai kormány rónáéról aján
lott kiigazításokkal. A kelet-ealickw 
kérdést, amelyet a legfőbb tanács már 
rendeseit, nem szükséges újból tár
gyalni.

A Wraarel tábornok kormányát 
Franciaország mindenképpen 
támogatni szándékozik, da csa
patokat n»m küld Délorosz. 

országba.

Dob© vissiawonSa a főtárgyakba 
tett b&lsmerö

Újabb tanukat fcaHaatnak ki, akik a&ibi£é2 bfizcftyKják 
A vasárnapé főtárgyalás résztatai

A mai tárgyalás Landau Eruő orvos
tanhallgató kihallgatásával kezdődött.

Mondada: Emlékszik ön arra, hogy ok
tóber 2»-án a tizenegyes katonatanacs 
ülésezett és ha igen, hol és milyen körül
mények között?

Landau: Mikor visszajöttem Obudárel, 
felmentem Mentést tenni, be 
nyitni a tizenegyes bizottság szobájába, 
amely csak kopogtalásra nyílt ki cs 
mondták, hogy variam meg, amíg az 
ülés véget ér. Ott volt a tizenegyes bí
zott sáu. Csernyák és Friedrich.

Mondada: Nem tűnt önnek fel, hogy a 
tizenegyes tanácsban civil is van?

Landau: Azt tudtam, hogy Friedrichnek 
és Fényesnek van a Károlyi-párti politi
kusok körül egyedül bejárása a katona
tanácsba. , , , . ,.

Mondada: Arról nem tud, hogy ki volt 
a nemzeti tanács delegáltja a katonata
nácsban? . ,

Landau: Friedrich s a katonatanácsnak 
a nemzeti tanácsba delegált tagja Cser
nyák volt.

Mondada: Hol töltötte ön az október 
28. 29-e közti éjjelt?

Landau: Vagy a Hamburg-. vagy a 
Siuiplon-száll óban, l^ng zászlós lakásán. 
Éji*! Laehne feljött az Astoriába és 
mondta, hogy a pártot körülfogták a 
csendőrök, mire Láng felajánlotta nekem 
lakását. Mikor a Király-utcába befordul
tunk, mondta, hogy ő van megbízva Lu- 
lrachich láb alól veiló eltevéséuel.

Mondada: Nem mutatott önnek liütl- 
ner egy levelet, amely százezer korona 
jutalmat iáért Tisza István gyilkosának?

Landau: Nem.
Október 31-én dói után

Sztupka őrnagy hadbíró: Október 31-én 
délután kapóit 6n «v niesbWstl- Mi 
volt az? , ,,

Landau: Félhárom és három óra kö
zölt felmentem az Astoriába, a folyosón 
íiiilH iólt W UMsdtikt- UÓla li*

LringysS harctéri jelentés

Königsberd. augusztus 22.
(Wolff.) A harctéri jelentés ezt 

mondja: A lengyelek elérték Mlavát, 
valaimint a Prasnyczlól északra és 
Osztrolenkától délkeletre fekvő terü
letet. A janow-flambergi határszaka
szon tegnap és ma a negyedik bolse
vista hadsereg részei egymásután lép
ték át a határi. Eddig több mint 1500 
embert fegyvereztek le. A lengyelek 
centruma közeledik az osztrolenka— 
bieiostoki vasútvonalhoz. Bieloslok 
felé előrenyomulva. lengyel csapatok 
Brianocznál és Biolsktól délnyugatra 

: átlépték a Nurcot. A bolsevisták tá
madását Brestlitovsk ellen és Gruhie- 
sovná-1 visszaverték. A lengyelek elfog
lalták Grubiesovot. A Lemberg ellen 
előrenyomuló bolseviki csapatok elér
ték a Lembergtől keletre és délkeletre 
fekvő vidéket. (MTI?

1 ten, hogy eljöttél, egy órája keresek kő- 
| zűrietek valakit. Azután bemutatott cgv 
urat, cgv mátvái földi jó ismerősét. aki 
karhatalmat kér Mátyásföldre a foszto- 
gatők ellen. írásbeli parancscsal felkül
dött a bosnyák laktanyába karhata
lomért, de ott nem kaptunk, végre este 
a városparaucsnokságnál kaptunk karha
talmat Méltóitól.

Friedrich ét, HiHfner viszonya
Dr. Török: ön azt mondta, Friedrich 

István jó ntszonuban oolt a katonatanács 
tagjaival. Jó viszonyban voll-c Ilütlner- 
rel?

f.auduu: Amennyire pontosan vissza tu
dok emlékezni, jó viszonyban volt mind
egyikkel. Egy momentumról tudok. A 
lánehidi tüntetés után Friedrich és Cser
nyák bejött a pártba, behívták a szobába 
Hüttnert és János Andort, engem és má
sokat pedig kiküldött, mivel bizalmas be
szélni valójuk volt.

A tanút vallomúaápa megeskették

Vallómba iráahan

Feszlcr Antal százados a tárgyalásra 
nem érkezeti meg, távirati utón jelentette, 
hogy beteg, mire a bíróság elrendelte a 
ngomozat során leadott vallomásának fel
olvasását. Az Írásbeli vallomás lényeg
telen.

A következő tanú dr. Balogh János, 
' akit fogházőr kísér.

Mondada: Miért van letartóztatva?
Dr. Balogh: A székesfehérvári forra

dalmi törvényszék vádbiztosa voltam. 
Székesfehérvárott tartóztattak le, onnan 
Siófokra vittek, ahol megismerkedtem 
Girtler Aladar huszárfőhadaagygyal. Pa
naszkodott nekem, hogy a Tisra-wilkór
ság űggében vallatják, holott ő abban 
nem részes, arról többet tud Friedrich. 
aki Mátuásföldön a gpllkosság előtt né
hány nappal mondta neki, hogy Tiszát cl 
kAU lenni üjb UlÓL -

Mondada: Tudomása van önnek arról, 
hogy Girtler Aladár a Tlsza-családdal roi 
kórságban van?

Balogh: Azt tudom, hogy előkelő rokon
sága van.

Mondada: Forradalmi szerepléséről el
mondott még önnek valamit Girtler?

Balogh: Mondotta, hogy valami maga
sabb megbizatása volt, azt is tudóig 
hogy kint volt Csehországban.

A bíróság & tanút megesketi.
A következő tanú dr. Katona Nándor, 

akit szintén foghazör kisér a terembe. 
Baloghgal együtt volt letartóztatva. Sió
fokon is vele volt és Baloghtól hallolta 
a Girtlerrel való beszélgetés részleteit.

Még egy írásbeli valíouiüg

távozása után Sztupka őrnagy-badbiró 
ügyész indítványozza Girtler Aladár Sió
fokon felvett jegyzőkönyvének felolva
sását.

Géczy jegyző olvassa a vallomást, mely 
; részletesen ismerteti az októberi forrada
lom eseményeit és Lukachich megszök
tet ősén e k k örü I m én ye i t.

Ezután leírja, Hogyan kiáltották ki a 
köztársaságot. A hadügyminisztériumban 
propaganda-osztály alakult meg Pongrácz 
főhadnagy elnöklete alali, amelynek az 
volt a célja, hogy a frontról az országba 
érkező katonákat az ország halárán jó
gád ja és hogy fölhívja az ország hatá
rának megvédésére, nehogy az országban 
bolsevizmus legyen. E célra a különböző 
pesti bankok másfélmillió koronái adlak. 
Mielőtt ez a bizottság működését meg
kezdte, Pogány József <azon a ciincn, hogy 
Pongrácz főhadnagy a pénz egy résziét el
sikkasztotta, Czenner főhadnagy és más 
tisztek által, akik az ö Katonatanácsában 
voltak, az egész propaganda-osztályl letar
tóztatta és igv a propagandái magához ra
gadta. A hadbírói vizsgálat kider’ile'ic, 
hogy az egész pénz megvolt és a vádlot
takat szabadon is engedték.

Sztupka ói nagy-hadbíró: Gürtler Ala
dár főhadnagy elhalálozott, ezeknek ax 
írásoknak az eredetiségét Frclszberger. 
Freiszbcrgcr századossal igazolhatom. Le
szögezni kívánom, hogy október 30-án a 

! nagyváradi gyalogezredhez hárman. Ká
rolyi, Friedrich és Búza Barna tartottak 
beszédet.

Ezek az. emberek 
a fejükkel játszanak .. .**

Ezután dr. Keltái Sándort, a Károlyi-párt 
regi tagját hallgatja ki a bíróság.

Mondada: Mit tud öu a Katonatanács
ról?

Koltai: Katonákat lát kim a pártban, i'a 
nem tudtam, hogy az Katonatanács volt. 
Egyszer a párt egyik szobáját zárva talál
tam, kijött egy ur és kérdésemre, hogtj 
miért tartják zárva a szobát, azt mondta, 
liog kérdezzem meg Fricdrichet. Friedrich 
azt mondta: Ezek az emberek a fejükkel 
játszanak, tehát nem lehet kl-bcjárni hoz
zájuk.

Mondada: Mikor a szoba ajtaja kinyílt, 
Friedrich bent volt a szobában?

Koltai: Nem. Fricdriclí kint volt
Dr. Lévai: Hogy lehet az, hogy a lánc- 

hi(?i tüntetésben az idősebb tagok is részt 
vettek?

Koltai: Friedrich István az után a ki
jelentése után, hogy menjünk, szólt ne
kem és Búza Barnának. Gyertek, legalább 
lesz egy pár ember, aki küldöttségileg 
lózsef főherceghez mehetne, hogy inter
vencióra kérjük, hogy akadályozza meg a 
fejleményeket.

Dr. Saár a következő tanú, előadj^ 
Laehnc szerepét a kifizetéseknél.

HttWnrr: A nálam nagyobb 
nünösök szabadon járnak

A következő tanú Asztalos Gvörgy. 
Mondada: Ismeri Hüttner főliadnagy, 

urat?
Asztalos: A Markó-utcai foghárból i*» 

merem a inult év november óta. Tudni
illik olt teljesítek katonai szolgálatot.
November 30-áit kai>txm cgv cédulát* 
horv Hüttner Sándort vigyem fel Kovácx 

Afrkor JálLifli cIqazőj.
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Mondatta? Jete* volt ■ kjfialiaaUsoii? 1 Makry
Asúalqs: Igán. j _____T,^,„ _______
Mondada: Mikor * kihhjlgatáaról visz- ^tte. E szerint az alhadnagy szolgálta 

•7hvetette Hüttaert. beszélt Önnek va
súit? ............ w .. ^wrr- -

A folvwóu kért UK* <ÍW-
rétiül, kérését azonban nem teljesítettem. * »*»-—»•— r.
Később mondta, hogy ha hosszabb ideig 
lesz 1xm4 a collá iában egyedül, megőrül. 
Míg én be vagyok zárva, mondta, a ná
lam nagyobb bűnösök szabadon járnak. 
Én kúrdeaiom, kifli uwk, a»t mondta, 
h'riciirich. Mondtam neki, ue meséljen 
Ilyeneket, csuk menjünk te a fogházba. 
Akkor Mivére tette a kezét é* úri mondta: 
Isten engem úgy segélien. hogy mind; 
Igaz, amit bent mondtam az irodába*- 1 

Mondada; A kihallgatáskor U beszéli j 
erről .Hüttner?

Asztalos: Friedrichről bestéit Az Író
idéban bent volt Kovács vizsgálóbíró, a í 
jegyzőkönyvvezető és egy idegen ur. Mi- I 
kor én bevezettem a foglyot, a vizsgMó- I 
bíró kérdezte tőle, isnuwi-c azt az idegen 
urü. Azt mondta, ismeri. Haksu detektív' 
yoM. A vizsgálóbíró kérdezte tőle: Hol és 
mit beszélt vele? Hüttner azt mondta, i 
hogv mikor a rendőrségen le volt tartóz- ; 
latva, olt beszélt vele és panaszkodott' 
fieki. hogy a rendőrségen megverték, ke-' 
mi,,,, heliirelel.-leilík és lmev bírom!... „
Mppal ezeMtt OMgtudts, hoov « srem-: ftaS w M,ha33o„, 
TCsneni fogjak Fraedrichchel. L - ... -
félt, hogy a rendőrségen még jobban meg- ! 
verik, Frjcdrich István helgelt felismerte 
Kézit.
- Mondada: Tehát Friedrichre azt mond
ta, hogy az Kéri. 

Asztalos: Igen. 
A bíróság a tanút megeskell. 
Ezután Legrand Ferenc jogszigorlót 

hallgatta ki a törvényszék. Előadja, hogv ' vc 
becsületsértés miatt vizsgálati fogságban j 
van. Itt ismerkedett meg Hiittnerrel. Ak- I 
kor hozták Kassáról a rendőrségre, 
mondta, hogv a rendőrségen először 
szál'. I __ ______
A Friedrichehel valé szem beütésé u elme
sélte.

A bíróság a tanú megesketését mellőzte.

rndta, hogv a rendőrségen először erő- «.by-
kkal akarták oaljomásra kényszeríteni. I “ ,p0ni ®zam? * tekintetben, hegy

Makra hadnagy Hiltfner
vallomásáról

"Sztupka Urnnfív F- ‘edrich István ki- ; 
jiaJlgatása alkalmával hivatkozott Afal-ra 
Lajos alhadnagyra, aki azt igazolja, hogv 
Hüttner Sándor és Hleuer Ede hadapród- 
jriölt összebeszéltek és igy tettek meg-1 
agvező vallomást. Az őrnagy ezután)

fönbó visszavonja valtom&st?
Mondada: ön eddig btismerő vnflomást 

tett, bei merte, hogy október 31-én délután 
Hiittnerékkel, Pogánnyal, Horvát-Sano- 
tdccsal és Sztanykovsrkyval együtt belé
pett a hallba és jelen volt, amikor Thza 
István grófot agyonlőtték, benntartja ezt 
a vallomását, vagy nemi

Dobi: Nem tartom fenn.
Sztupka őrnagy-hadbíró. Ámbár ugv tu- 

■ dom, hogy a terhelő tanuk mollott az ed
dig bejelentett összes aHbi-hmuk ba van
nak idézve, miután az objektív igazságot 
(keressük, hozzájárulok ahhoz, hogy mél- 
tfóztassék ezeket is megidézni.

Hüttner végije Dobé tanúnak 
elutasításit Lóri

Dr. Török: Elleninditvánnyal élek, m öl
töztessék a Dobó István védelme által elő
terjesztett bizonyítási indítványt elutasí
tani. Én Hüttner védője vagyait. Hüttner 
Sándor szavahihetőségének rovására men
ne az. iha most ellen hí zen vitást foganato
síttatnék. Hivatkozom arra, hogy Dobó 
István még most sem tett határozott ki
jelentést a tekintetben, hogy beismerő 
vallomását egész terjedelmében vissza
vonja. A katonai bűnvádi perrendtartás 
186. J a szerint a gyanúsított megteheti 
ugyan sort, hagy visszavonja beismerő val
lomását, de unnék okát kell adnia. Dobó 
hol letagadta, hol btismerte vallomásé!. 
Dohó Istvánnak tisztában kall tennie ár
ud, hogy itt nem gombjátékat űznek, ha
nem ez komoly tárgyalás ét neki részle
tes okát kell adnia annak, hogy ifiért ha
tározta el magát arra, hogy e tárgyalás 
harmadik hetében beismerő vallomását 
visszavonja. Beismerő vallomása agy be
vet va n főtárgyaláson produkált bizonvi- 
íékofckal, különösen gróf Almássy Denisa 
rtkfl alatt tett vallomásával, hogy Dobó 
Istvánban felismerte azt az egyént, aki 
vele szemközt állt, lehetetlenné tesri. hogy 
beismerését könnyelműen Ily komoly he
lyen é* íty komoly órában visszavonja. Én 
tehát a bizonyítás kiegésritóse iránt tett 
indítványt kénytelen vagyok ellenezni.

Léoísi: Meglepetésszerűen ért a fölszó
lald s, mert ha a vád igen tisztelt képvise
lője részéről jött volna, érthetőnek talál
nám. Legyen szabad tisztelettel jelente- 
nem, hogy én nyolc-kilenc hónap óta vé- 
Uets Dobót és nekem nőm tett K~'fTr< 

I.hjósnak előliáró parancsnok- 
i sága utján boterjesztatt julenlését i-t''r-

kőzbtm ajt| tapasriatta, hogy Hüttner fő- 
I hadnagy a (przsfoglérríil beszélgetést

civil xnent Hüttnerhez. Makra naegkÓJ- 
: dezte, ki ez & civil, mire a törzsfoglár 
l azt mondotta, fíleyer Makra Laioanak VZ 
eset nem tűnt föl, mert azt hitte, hogy a 
civil Hüttner védője. A napiianokbói ér
tesült, hogv Hüttner tökéletesen meg
egyező vallomást táti, ami a tárgyaiésve- 
/.títő bírónak U feltűnt.

A fogházparancsnokság jelantéscl is- 
mertctle ezután Sztupka őrnsgy. E szerint 

| Makra Lajos alhadnagy jelentése nem 
j íedá a vakságot. A foglyok őrizésére vo- 
I natkozó szabályokat minden,kur betar-
i lottók. Ha pedig az őrparancsnok azt 
Játja, hogy sz&bólvtah.nság fordult elő., 
' azt a mindenkori budapesti katonai vá- 
| rosparancsnokság utján tartozik bojeleii- 
1 leni. Az, hogy Makra Lajos ezt a szolgá- 
i Inti utat nem tartotta be, arra mutat, 
J hogy ez az ő részéről politikai egyéni 
; akció. Megállapítható a jelentésből, hogy. 
ja foglvok sétájának megtartásánál semmi- 

J féle szabálytalanság nem történt Külö- 
, nős gonddal ügyelnek arra, hogy a 
Tisza-ügyben letartóztatottak egymással 

három ne érintkezhessenek és közülük egyszerre tny^,, mái < h . . • »
yz-m- ctak eail ,Mlhrl33t,„. A roKtózparanc- ' ,mnlor altól kell tarlani, hogy 01 a 

.ytuMn. noj.-ság jelentése megemlíti végül, hogy kérdés olyan erőpróbára teszi a pártot, 
”• ”’c" • az őrség részéről bizonyos ellenszenv volt amilyenben mér/ nem volt része niey- 

érezhető a vádlottakkal szemben, sminrk ' alakulása óta. A párt vezelőségének két 
knte.nTAa le V.._„v kell válaszlania:

vagy ragaszkodik az igazságiigyminisz- 
ler javaslatához és ezzel közvetlen okot 
ad a szelekciós folyamai gyors kibon- 
lakoz.ósóhoz, vagy dezavuálja a javas
latot és -ezen a réven menteni igyekszik 
a párt egységét. Valószínűleg az utóbbi 
eset fog íbekövelkezni; egyszerűen 
fogják mondám, hogy

n javaslat mc^zsvo^ísAi nem 
(ekinük pártkérd&nck,

Bbben — mint értesülünk — kedden 
este doni a párt vezetősége. Szinte bizo
nyos, hogy ilyen körülmények 
zöll a

nenwctgyiitóa |c fogja sza 
vázul a botbüntetéat

Kompromisszumra lesz szükség

kifejezést is adtak. Ennek megszüntetése 
iránt meglette a szükséges intézkedéseket.

A bizonyítás ktegéazitését 
kérik Dobó alibijére

Ezután dr. Lévai Tibor, Dobó István 
; védője, tesz indítványt a bizonyítás kiegé
szítésére: Tekintettel arra, hogy a katonai 

Azt i btinvidi Perrc,|dl*irHs 283. g-a értelmében 
‘ . 1 a vádlottaknak beismerő vallomása egy- 

I UT11 iJ ... , ..1-■.. í .. I 7. l. . ...
a bíróság • bizonyítást teljesen, épp úgy 
n vád, xniqt a védelem érdek éjjen lefoly
tassa, kötelességem — bármilyen ellen
szenvesen állíttatott is be itt védencem — 
az igazság kinyomozása érdekében azt. e 
njit velem egyesek korábban közöllek, fel
tárni és az erre vonalkozó tanuk kihall
gatását kérni. Több kelenföldi vasutas és 
a tengerészlaktanyáhot tartozó egyén ki
hallgatását kéri, akik igazolni tudják, hegy 
Dobó a merénylet idején hol tartózkodóit.

Mondada: Mi a megjegyzése Dobó? 
Dobó: Kérem a tanuk kihallgatását.

1

vallomást. Láttam a terhelő momentumo
kat, tokát nekem ezekrj Is tekintettel kell 
lennem, de nőm mondhatok mást, műat 
ami viszont ezzel szemben tény, hogy ns- 
kem nem ismert be semmit, Ami « köte
lességemet és az igazság kiderítését illeti, 
tény az, hogy azoknak a tanuknak kihgll- 
g-atím elől, akik veiére mégis csak oh- 
jektiv tanuk, akik láttak valamit saját i 
szemükkel, nem lehet elzárkózni. Manciig i 
aat kell vizsgálni, milyen hizonyitó any: g I 
van előttünk. Éppen az előbb hallottunk 
egy tanút, aki megint másként állította le 
a dolgot, nem lelhet leszögezni azt, hogy 
ennek vagy annak van igaza, de mikor , 
egy ilyen ügyben annyi mindenféle kije- 
lenfrés hangzott el, akkor a hadosztály- 1 
bíróságnak nem lehet elzárkózni az elöl, : 
hogy meg tudja az igazságot és ezeket a 
tanukat kihallgassa.

Dobót RE ^w’iág0 indította! 
vallemásúnak viasoavonására

Mondada: Dobó! Mi indította önt arra, 
hogy beismerő vallomását visszavonja?

Dobó: Az igauyigl iDerültség.)
Mondada: Ne tessék nevetni. (Dobóhoz.) , 

Figyelmeztetőm mayát arra, hogy kihívó 
magaviselettől tartózkodjék, tisztességesen : 
feleljen. Matt indokolja meg, miért vonta 1 
vissza beismerő vallomását?

Dohó.- Miért vontain vissza? Azért, mert 
én ártatlan vagyok. És miért mondtam 
:i’l, hogy ott voltam tt múltkor, azt majd 
legutoljára fogom megindokolni teljeseii 
és he fogok mindent hiaonyileni. Krlene 
ós fél hónapig akárhányszor kihallgatott 
a viasgílóbiró, *kkur is megmondtam, 
hogv nem voltam ott. tanúimat is le
mondtam és nem hívták meg akkor sem 
összes tanúimat. Most egyelőre oly heiy- 
zelben ^(H/ok, hogy nem mondhatom , 

mondtam, hogy ott voltam. Da^majd’al 
tárfyaláa végen meg fogja tudni ezt a te. 
kin tat •« hadoaatálhiróság. Nem hogy talán 
flfőttek yojgy vertek volna, mert nem ütőt- 

arra,

összes tanúimat. Most egyelőre oly hely
zetben vagyok, hogy nem mondhatom; 
meg ati, miért és minek következtében ■ ,ő1c 

hnnn ..„Ii__ i-. . .

tek, vertek, de más indokom volt" 
amit majd uug fogok mondani.

A Mróvóff ei indítványnak helyt ad 
és a bejelentett tanukat szeptember 4-érc 
beidézik.

Á főtárgyalást holnap, hétfőn remtel 91 
órái< fdMuurtcMék.

Leszavazzák 
a botbüntetést?

(A Hétfőt Napló tudóaltájálál.)

Kedden véget ér a képviselők rövid 
istvánnapi vakációja és szerdán már 
újra megkezdi jn unkáját a neipzeígyü- 
lé*. Kritikus kérdés lesz napirenden: 
a vagyon, wkölca és személyiség hat
hatósabb vádelméről szóló törvónyja- 
v»slíH ét> ennek kapcsán a botbfin- 
tét és.

Tomcsányl Vilmos Pál dr. iguzság 
ügymiiúszHr ebiben a javaslatában 
újabb bűnesetekre is ki fogja terjesz
teni a büntetések e/t a banpúr neméi, 
mint amilyenekre az árdrágítók elten 
hozott törvény szabja meg a botbünte- 
tést. libben a felfogásában azonban 
nem számíthat lelkes támogatásra a 
kormánypárt tagjai részéről. Nem 
tok: a képviselők körébe^

nagy ellenzéke van a bolbtin- 
(etós kitérjcsaí&énck.

ti

ki

kö-

Kompromisszumra lest szükség Hal
ler István kultuszminiszternek a nume
rus claunis ügyét tartalmazó javaslatá
val kapcsol tilosán js. Ez a javaslat még 
nem ment kérészéül a végleges .simítá
son és igy a képviselőknek niég elég al
kalmuk ‘esz arra, hogy kifejthessél vé
leményüket, mielőtt a minisztertanács 
kimondaná az utolsó szói.

A kormány egyébként mosl a ga- 
bonagifüjtéfi sikeres i«rix>nyolitó$óru 
fordítja egész tetterejét. Számol azzal a 
depresszióval, amit a termésrendelet 
okozott a gazdaközönség körében, a 
ehJicz méri a kormányzati intézkedését
k'?t. Bonyolulttá teszi a gyűjtés mun- y-'^ükebb kísérőiével és n három la
káját az a körülmény, hogy a | 
rendelőt nem jolöli meg pontosan, *'f 
azt a termésmennyiséget, amit a tor-! 
meló vetőmag, ■ konvenció és hón
szükséglet címén megtarthat. Ezen a! 
hézagon később fog segíteni a kor- ' 
mány. Egyelő re csak az a cél lebeg a 
közélelmezési mániwier elöli, hogy 
minél gyorsabban kerüljön olyan ga- 
bonamennyiség a malmokba, amennyi 
a szcpl niberi fejkvóta biztosítására 
szükséges.

Meikó Zoltán beszdmoM/a
Mcskó Zolién belügyi államtitkár 

Szent István napján meglátogatta ke
rületét és a kerülőt két helységében 
mondott beszámoló-beszédet. A kül
ügyi helyzetről és a pénzügyi problé
mákról táékoxtatta Érsekcsanád és 
Sököad köwégek válaszlópolgárságát.

Számos más képviselő is ilyen cél
ra használta tel a parlamenti szüne
tet. Tapasztalataikról a legközelebbi 
értekezleten számolnak be « kópvize- ‘

hogy

Mun^naataGambrinus
nlonnan átatakttett ot- és

KlttnS elrá/ttotni.tl örtzHons,
itonyh»l Marci ét Piát inuzsikiilnai'.

horribilis ^m«e« OtszerMr.
áron vesz Rottcnbillcr-iitca 24

Telelőn József W-ö4

r- 4 Nvplé tudóaitójíltőt.
A Tttrfn kü|öuy<mat vufciwp dók 

í előtt fállúenkellőker érkezet) meg Sió- 
■ fokra Horthy Miklós korniAnygóVg| ea 

ciuJüdjával. A pályaudvarom fogadd 
sara megjelentek íjrétyr Utváq t;üw- 
nők, honvédelmi miniszter szeárnyso. 
gédjévej, Ufbreczeny vezérkai*i aleao. 
daM$«l. Soós aJtóbornegy, Perctől et.ro4 
des, Székesfehérvár katonai korletpa. 
rancsnoka és az összes helyi előkelőség 
gek. A pályaudvaron a fürdőközönstg 
nagy, színes tömege fogadta Magyarom 
sziig kormányzóját óriási oyáckHaL 
Elsőnek Hunkár Aladár, veszprénu^w 
Í81>án, amitin fíutbinrk kweskodeteuH 
Ügyi niini&zíer a Honszertet nevéla-a 
üdvözölte, aki válaszában kijelentette, 
hogy gundpskűdnunk kell arról, h-.oy 

-a ntunku loiMÜbbfoli/latását tőlünk c:-{f 
hazafiéit szellőmben nevelt, lelkileg, í 's^ 
liley ef/észsiyes uj nemzedék veyyr át. 
AzplÚJl 3n*l>ó László községi bíró tjd- 
vözöi-te keresetten egyswrü szavakkal a 
Főuiéltóságru urat éa családját.

Az állomásról a kormányzó Bubi- 
i»ck kereskedehnüfiyi miin«4tterr«i «gv 
fogaton • siófoki mólón fclálütott 
difeZBÓloiiioz haj tatok fényes kteérute- 
vd egyiiii. ahol Kenesseu Pongrác lő, 
szol^ubúó wzetésével Jov#s httdílfi- 
ripin és egv hús.-árákász íogadla <j» 
Thoiuka alezredes tett jelentési. Utóna 
Kierdin Hugó, a balatoni Jacht-Club 
titkára üdvözölte.

A jacht-versenyen nz első számban 
kilenc, a másodikban hál hajó in- 
dul|. Győztelek a következők; Nagy 
hajók: L Sellő (dr. Moldovánví Je.:6), 

|2. Kalóz II. (Grofcsik János), 3. Ik’/u e 
\'i'a(iltí (Pecc/el Miklós); a kis ha; k 
közijl: 1. Almádi (Jeney István), 2. 
Ili ÍSziner Gusztáv), 3. Sirály (OwvalJ 
László.)

A jacht-verseny után a Foga^-stóiió- 
Un ötven teritélies disíwLéd voll a 
kormányzó tiszteletére. Ebéd után a 
kormáíiwó a siófoki veFMnypá’vára 
hajtótólL hogy az ünaepi 1óvővs.4|\4 
vcgtenízxa. Az 1400 méWex tűk ver. 
senyén; j. Szabó Pál. !ap#á«yi gazda 
Csillag nevű lovával, 2. Jakab József 
(Enying) Tercsi, 3. Berta József (Me- 
aőszcnigyörgy) Céda. Az 1800 mé-lcr-'S 
sikversenyen: 1. Keresztes Jánps (Me. 
zőszcnfgvörgyl .Sflrf/őnp. 2. Sznhó 
László (Siófok) Cslitár. 3. Tóth Gyu’a 
(Lepsény) Kese lovával. 2. Grófi izáza- 
doq és 3. Sréler főhadnagy.

Délután 3 órakor a kormányzó ur 

laton! vármegw főispánjával a Jókat 
■ nevű hajón II ni a tón fairedre ment át, 
whonnan egy órai tartózkodás uián 
visszatért Siófokra.

Siófokon fí kormányzó- tiszteletére a 
| 1-ogas szállcil'.nn nagy \-acsorAt rendez

tek. Utána fél 10 órakor kezdődött a 
tengeri csata. Ágvu, majd gépfagyver- 
harcot mutattak be W*jjáiák|kal és re* 
lektorokkal, a végén ]>edig egy csa .1* 
hajónak maszkírozott hajót felgviíjlo1* 
tak. Az ünnepség éjjel fél 12 órakor ért 
véget. A kormányzó üófokról a haj* 
máskóri tüzérségi lövőtér megszemlél 
lésére utazott.

Bfctvuro. eaa-l WOlto-fUH.

Omniában!
MMadásokkeedete naponta A 9 és 8 órakor 

JegyekaszinhásipénzUtentlís  IMrdnél kaphatók

cipőhét
Budapest IV., Kossuth Lajos—u. 4.

Eau de cologne
Kiírok mipdeirtttl vjg™,: Hui'N, OrtpUr, ErtHt-Mrn M
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. Cseh fcjattarmerénylet a koruú- 
| romi magyar főgimnázium c’Jen. Ko- 
I maromból jelentik a Magyar Kurírnak: 

Á e.seh tanügyi kormány most a löbh- 
százéves komáromi bencés gimnázium- 

' tol szándékozik megvonni, csel) ellenes 
agitáció ürügye alatt a nyilvánossági 
jogot. Már a >Srobár kormány koiníis- 

i knlla a r«Mid komáromi főgimnáziumát 
cHaitó (leákj és komroml'üzi birlokál, 
e szekularizációról szóló cseh törvény 
javaslat még ma sem kerüli a cseh 
nemzetgyűlés elé. Hónapokig működött 
a komáromi bencés gimnázium egy 
fillér jövedelem nélkül. Majd azl síitől* 
lék ki, hogy a bencés rend csak meg
tűrt idegen a köztársaságban, akinek 
semmi joga sincs és ezen az alapon vo
nakodnak megadni a nyilvánossági jo
got, aminek moglagudásw az intézet 
^sorvasztását jelenti, mert egy magán
gimnáziumnak nem Miét másfél száznál 
több növendéke. A komáromi és egész 
felsőmagyarországi közönség közölt 
óriási elkeseredést szül a magyar kul
túra ez újabb sérelme.

— (jiotitti és Lloyd George találko
zása Luzernben. A svájci távirati-ügy
nökség jelenti Bernből: Giolitti tegnap 
este Úttörőbe érkezett, ahol a kormány 
képviselői fogadták a pályaudvaron. A 
fogadtatásnál IJoyd George |s jelen 
▼olt. A két államférfi szívélyesen kö
szöntötte egymást. Az angol miniszter
elnök a Hotel Nalionalhan levő laká
sára kísérte el Giolitfjt, aki keddig ma
riid LuJzmlren (MTI.)

— A népjóléti ós munkaügyi minisz
ter ügykörének kibővítése A hivatalos 
lap tegnapi száma közli <i in. kir. minisz
térium 6683—1920. M. £. számú rendek
től, .-mely a nem hivatásos katonai sze
mélyekből lett rokkantaknak, ne ily sze
mélyek után visszamaradt özvegyeknek és 
árváknak katonai ellátási ügyeit, a sze- 
gényfigy és közsegélyezéa, valamin! az 
ezekre vonatkozó öw-zes alapok és alápit- 
vfinyok ügyeit és a jótékonycélu intézmé
nyeit, intézetek és különböző akciók ’rá- 
nyilását és felügyeletét a népjóléti és 
munkaügyi miniszter hatáskörébe utalja.

— Illy László Ó4 tárni L A Lipót- 
Jíöruti lázadás elilélt töltéseire a rög- 
tönilélö 'bíróság által kiszabó It fegyház, 
sietve fogházbüntetés, természetesen 
nyomban jogerőssé vált. Az elítélteket 
ennélfogva a It^kÖMtWdn napokban el
szállítják Budapestről és megfelelő fog
házakba, illetve tegybáeakbn viszi Őket 
a biin-letésük kitöltésé végett. Az elítél
tek közöli több olyan itala 1 korú van, 
nkili még nem töltötték be 18-ik élet
évüket, ezeket mind a ceglédi fiatal
korúak fogházába viszik. A többiek 
vagy a vári, szegedi, soproni, vagy pe
dig h balasMtgynrmati fegyintézetbe ke
rülnek. Illy László valósziníiieg egy
előre a gyüjtőfoglházba kerül, mert el
lene a Glub-káváháxi gyilkosság mint! 
rendes büntető eljárást folytatnak.

--- hogyan étnek Rudnyánszky „elv* 
társék” Groszországban? Eia írási 
híradás tnarjnt a Duch Csaszu című 
bn tadakes inLimíááaá árul el orr. Orrw,- 
m^ágbajj tartózkodó vörös vezérek 
létmódjáról. Kiderül a híradás kaip- 
«wj, hogy a proletariátus .,apostolai“ 
A ^Hcryarmvrári komin un tata vanérok 
receptje aaarint élnek. dő®8ölnek, dua- 
kálódnak a jómódban, miközben az 
eresz nóp ezrei élet-ilial ál harcot vívnak 
vst darabka foké te kenyérért é« na- 
ponta ezrek purzhilnak el aa éhhalál- 
tól. A hxr> felentliti töbek között Rud- 
nyánszky „magyar*’ komiuuvüs'ta nép
biztost, aki naponta harminc-negyven 
ezer ntbelí költ háztartására. A „nép- 
veeér*4 felesége az oroozoTsnági miuiücja- 
Wnyaew ellenére egűn nap tétlenkedik. 
« annyira el van hiava, hogy alig tud 
lírai.

— Ax egyházi vllágkorgresszus bc- 
tekeiztése. A Géniben tártott egyházi 
^ílégkomgretsMM szombat este ért vé- 

Curtis edinburgl egyetemi tanár 
’ protestantizmus szolteméről beszélve, 
*n’o’’j‘'gyezte. hogy korunknak három 
^0 államfője, Wiloon, Masaryk és 
Horthy protestánsok. Raffay püspököt 
a kongresszus állandó* bizottságának 

vétaMrtoUék. (M. T. I.)
— Zavargások Boromiőbnn. A Neue 

Vrtie Preooe jelenti Bordóból; Bo-

Froüíiaorszíg szimpátiái Mcgynrorszíg iránt 
..Összefüggéstelen politikánk renditette meg 
a hagyományos barátságot" — mondja az Éclair

A hangulatváltozás, mely Franciaor
szág részéről Magyarország irányában 
már régebben tapasztalható, ma erőtel
jesen kifejezésre jut abban a cikkben, 
mely a párisi Éclair egyik leguió-hbi 
számában jelent meg. A lap, mely me
leg szavukban konstatálja ;i két nem
zet közi fennálló, régi szimpátiát, a 
Magyarországra küldött nagyrungn ka
tonák szerencsét len megválasztásában 
lálja a hagyományos barátság megren
dülésének okozóit.

Bizonyára nagy örömet okoz nekünk 
a francia lap cikke, de jobb szerettük 
volna, 'ha mindéül a trianoni béke alá
írása előtt irta volna meg.

A távirat a következő:

Genf, augusztus 22,

(A MTI. kiküldőit tudósítójának táv- 
Iratjelentése.) Az Éclair «*rról a fezinj- 
púíiáróJ írva, amely Magyarország irá
nyában mutatkozik, a következőket 
jegyzi meg:

Magyarország, amely a háború elöli 
és a háború alatt is gazdag vojt, 1918 
óta lehanyatlott. A magyar népnek a 
francia nép iránti hagyományos barát

roszlóban sajnálatos zavargások voltak 
a franciákkal szemben. A rendőrfőnök 
föMiivást Intézett a lakossághoz hogv 
minden körülmények közüli őrizze meg 
nyugalmát. (Al. T. i.)

— Ar Iglóról elüldözött Orsolya- 
gpácák Halason. KLskun’n daarój jelen
tik a Magyar Kurírnak: l>r. Hanna-ufr 
A. István váci püspök jóvoltából kato
likus polgári leÁnyjakola nyílik in«e az 
ŐSfizol Ibla -nn. Az iskola vecot’-Gre az. 
Iglóról elüldözött Orsolya-rendi, tvjiáoá- 
kat hívták me«.

r-r Elitéit kommuniiták. A buda-neah 
biintevőt'örványBttek üt. Ik'uwUr János 
biró elnöklete alatt itatás ée zs.irolás 
büntette címén vonta felelősségre Grftn- 
wald Mór és Braun Izidor e/ereteket. 
akik a d'kta-tnra idején több allretenu 
mai mondottak kúzhi-
\utali minőaúg s&ínteláaéycl gz9relőn»oa- 
terekot c«zsar<jltak. A bir'xáí dr. lyá- 
lasey Pál kir. üayé^a vádia alapján 
Grünwald Mórt 3 évi börtönre s Braun 
Izidort 8 hónapi fogházra ítélte el.

— Nupról-Bnpra RÖvekszlk a S«e- 
pcajtéghen a kivándorlás. Lőcséről je
lentik a Magyar Kurírnak: Az utóbbi 
időben egész Szepessógbon óriási mére
tekéi öltött a kivándorlási láz. ami két
ségtelen összefüggésben van a megszál
lók által teremtett tűrhetetlen állapo
tokkal. Csupán Lőcséről több mint 100 
ember vándorolt ki pár nap leforgása 
atatt Amerikába, <i« százakra megy 
azok száma, akik ezentúl akarnak írtra 
indulni. Az elnéptelenedés és a töme
ges kivándorlás oka főként a munka
nélküliség és az éhínség.

— Letartóztatott bolsevisták A rend* 
őrsét bolsevista büiMMolckmények cí
mén ©liáráat inditlotti Ferenci Arpádré 
Arnsitónő. Miklós András Lakatos. Ke
mény Samu moaiWkwdonos. Göndör 
Ede mozi áriét verető és Berfi-er Antalné 
45 érw hájstartásbeli asszony ellen, aki
ket rtend kfliaBiretá® tote****
to^2k Sikkasztással vádolt főjegy^í. 

Takács János W éves nyugalmazott 
főjegyző elten sikkasztás büntette cí
mén feljelentési lellek és a rendőrség 
megindította elten-; a bűnügyi eljárást. 
A nyomozás most olyan stádiumba .ju
tott, hogy Takács János főjegyzőt a 
rendőrség letartóztatta.

— Megalakul az Ébredő Tótok 
Egyesülete. A Deutsche Tageszeilung 
írja: A Narodni Novini értesülése sze
rint az Ébredő Magyarok Egyesületé
nek mintájára Ébredő Tótok Egyesü
lete fog alakulni a tót nemzeti eszme 
védelmére. (M. T. I.)

— A totó el gáro Iáé. Az lst<ván-ut óa az 
Aréna-uti sarkán <Wf autó elaázolta 
Marton Jo7efin és Kowurra Torév. cjm» 
lédleányokat. Súlyosai* *árü lésekkel 
mindkettjőüketi lakáén kre állították.

A sroclafisták Javaslatát az osztrák 
alkotmányioai bizottság slvatetta. Az 
uLkotmáaiyiom biaottséfl albaottoáBában

ságát alapjában megrendítette több kö
rülmény. B?ek közé tartozik a Magyar
országra küldött nagyrangu katonák 
több esetben szerencsétlen megválasz
tása, összefüggéstelen politikánk és a 
békefeltételek megszabásában nekünk 
tulajdonított döntő befolyás. A Magyar- 
országon tartózkodó franciák vélemé
nye szerint a helyzet megjavítása ér
dekében két dologra van szükség. Az 
első az, hogy

a békeszerződés bizonyos ren
delkezései folytán előálló elke

seredést megszüntessük.

A másik az, hogy

a magyar kormány elten kí
vülről ne harcoljanak,

liogy ha az elkerülhetetlenül szükséges 
energikus intézkedéseket mind jobb, 
mind balfelé megteszi. A magyar kor
mány azonnali engedményeket kér, 
hogy a kövéleményl kielégítse. Az újjá
szervezett békés újjáépített Magyaror- 
s-ag igaz barátja lesz annak a nemzet
nek, amely belső krízisének megoldásá
nál segítségére volt.

tegnap elvotették & azociáldemokrata 
alkotmány javaslat 4. szakaszát. E sza
kasz értelmében az országnak minden 
og.yas össze függő vidéke népszavazás 
utján elihaláruzhatja ag-t, hogy egy má
sik onszáglicz csat lakoznék. v«wn’ ameny. 
nyiben a lakosság azáma 14O.QOO-nél 
több, sa-iát országot alopltfliat. A nem- 
wefi tanács mandá>tmának és a sexive- 
ségi elnök hivatal'.íseláránek tartamúk 
négy évben áltapitottájc mié. (MTI.)

— Eltegatóparanos. özv. Domokos Mi- 
hályiw w&ül. Vámos Erzsél.'eú 23 éves 
gjapobi szórniaz/.sii volt oudupesli la
kos gjóg.vs-zxirlAivsjiŐ a kommunizjnus 
időjén izgatás és zsarolás bűntettét kö
vette el. A kir. iigyézoéR a szöktabon 
Iwvő patikáriisnd riJen mosü eifogató- 
PUMKMMKrt Adott kí.

I — fijwakai szurkátes. Stand Forene 
27 éves sofi’íírt az éjszaka verekedés közr 
ben összeszurkálták. A mentők része
sítették első eogélybon. bekötözték se
bújt. maid a lakájára *y.ál1itettek.

— Mindönki juthat lakáshoz Mog- 
alakuh a napokban a Készeshátak Ispit^it 
Vállalata. Fáik Miksa-n. 34. I. em. Azon 
helyes elvből indulván ki, hogy a lakás
ínségen csak lakások építésével lehet se
gíteni. felhívást intézett a lakásigény lök
höz, hogy okik abban a kedvező anyagi 
helyzetben vannak, hogy az építési költ
séget megfizettetik, érdekcsoportokat ál
lítva össze n jelentkezőkből, — megépíti 
részükre a szükséges lakásokat, — melyek 
örökre birtokukban lesznek és melyeket 
nem rekvítelnnk el. Minthogy az éptlésbez. 
szükséges anyagok biztosítva vann-ak, hn 
elég számú jelentkező van. az építést 
azonnal megkezdik. Akik tehát fenti ala
pon építeni óhajtanak, mielőbb adják meg 
lakásigényüket, amikor a részletes felvilá
gosítást megkaphatják.

— Magyar farmgazdaságok. Uj vál
lalat alakul aogtisztus második felében 
Budapesten Első Magyar Farmgazdaság! 
és Ipari R.-t. címmel. A vállalat 2 - ő hol
das gazdaságokon helyezi el a esaládokat. 
A telepeseknek a vállalót építtet lakóhá
zakat, a fizetésen és termelési jutaléken 
kívül különböző értékű kcdvennénvekol 
is ad. Jelentkezni a szervező irodában 
lehet: VI., Andrássy-ut 65. II. 15.

— Mérgezés. Kzöiiingor Julianna 23 
évei ueveJőnő & Bajzsv-uca 46. szám 
alatt levő lakáoáji na lvaraan. koffein 
és morfiumznfll megmépgozrte magát. A 
kihívott mwtök gyomorinorárt végei
tek, nvaű‘1 az előtűnt leányt Lakásán 
hagytíák.

— A magyar gyerekeket is üldözik a 
csehek. Beregs/.áöBról jelentik u Ma
gyar Kurírnak: Az elmúlt héten a 
oseh detektívek öt 10—12 éves kislányt! 
tartóztattak le és kísértek be az, őthzo- ! 
bár a. ahol órákig tartották fogva dketi. 
A gyermekeknek csak az volt a bűnök, 
hogy magyar viseletben mentek végig 
az, utcán. Késő éjszakára a város la
kosságának felléixSsére végre kiszaba
dultak. A beregszászi cehek Móniban 
nemcsak a magyar ruhát, hamem a mo- 
gyat szót is kegyetlenül üldözik. Több 
mint 400 dik ét a városban, akik a ma
gyaron kívül semmiféle inán nyelven 
som értenek, de aeért a beregszászi fő- > 

' gúaaásráubon ecytA-eoig aeeh taná-1

rok tan itának- Ternjéfwetesen a c«rá 
gimnáziumban egyetlen qg> magyar üp 
eem iratkozott b©. hanem átmentek « 
demarkációs vonalon tab'a Tar pára, 
aonely magyar területen van s ahol a 
hatóságok hirteíenóben egy gimnáziu
mot állítottak föl. A tarpai iskolában a 
napokban volt az, évzáró vizsga, mely 
után a ki« diákok egymásután vissza* 
szökdöstek a cseh kordonon át a szülői 
házhoz. Mindezekről tudomást awrzetl 
a cseh rendőrség, moly a napokban 
keíjdte meg az ártatlan gyermekek ösz- 
ezpfogdosását és összeírják •mindazoka4 
a gyerekeket, akik Tarj>án jártuk L-ko* 
lába, hogy inegindithaatiák ellenük aa 
élj órást.

Színház- és fllmujilonsügoh
• Uj színházi szerződések, A Revü/ 

Színház igazgatósága tudvalevőleg tárgya* 
Iátokat folytat az Unió színházi részvény’ 
társaság vezetőségével, melyek már any* 
nyirg előrehaladlak, hogy az uj sze/.os 
valószínűleg ebben a sziidiázban is ai 
Unió szinliázüzem jegyében ioduj meg. 4 
színház főrendezőnek szerződtet te Tiluintfi 
Vilmost, a Fővárosi h'yári kainhúz rend* 
zőjét, aki az Orfeysz-s/B] már megniututte 
hivatotlságát. Leszerződi ette még a szí* 
ház igazgatósága Hnntliy Hannát, a deb
receni színtársulat primadonnáját, val* 
mint Dömötör Ilona operaénekesnot él 
szubrettsz,erepekre iierczelly Magdát.

• A smaragdgyürü. Lakatos Lásald 
uj hároinfclvonásos színmüvet fejezett b| 
A smaragdgyürü címen, melyet a Vígszím 
házhoz nyújtott be. A darab egyik elsfl 
magyar újdonsága lesz a Vígszínháznak.

• Mégis színház lesz a TélikortbdL 
Góth Sándor, a Vígszínház kiváló mű
vésze, tizenöt esztendőre kibérelte Wa^ 
üitsch Lujzától a Nagyniozö uteábnn lévé 
Télikert eimü mulatóhelyet, hogy azt drá
mai színházzá aiakitea át. Sok milliós 
költséggel fogtak hozzá a színpad és '»é* 
zőtér átlakitásához, előkelő, magas szín
vonalú társulatot szervezlek, melyben a 
legkiválóbb magyar művészek nevei szó* 
repelnek. A tagoknak a mai drágaságl 
viszonyokhoz mért fizetéseket adlak 1 
magas színvonala művészi programmol 
készítőitek. Mikoi már minden a legjobb 
mederben haladt s a szánhúz épületében 
lázasan dolgozlak, hogy u Szigligeli-i>zim 
húz még az őszi évadban megkezdhesse 
aPtadá/ifút, Wabílsch I ujzáéfc minden ok 
nélkül nehézségeket gördítettek Góth Sán
dor szinhú.'i vaü.-ikozúsa elé. A bérleti 
szerződés bonyodalmas szövevényeihez ra
gaszkodva. sikerült a mulató tulajdono*- 
HőjéiMk az htolokitá*l munkálatokat ha
tósági rendelkezéssel beszüntetni. IVo* 
bitwh Lujaa ugyanis azt állítja beadvA* 
nvában, hogy ö a fíadius filmgyárra^ 
Góthék váiialkozójával úgy állapodott 
meg, hogy a Télikert helyiségeiben to
vábbra is vftriété-clöadftsokat fog tartani 
s reá nézve fontos, hogy a szerződés /nr*» 
lámának lejárta után, a Télikerthez jü- 
ződő orfeumi hagyományok feledésbe na 
merüljenek. A k-ulturának, I érmé szét esen 
soninii köze sincs Wabitschék argumentá
ciójához, mert arra még nem igen lehet 
hivatkozni, vájjon Budapestnek inkább 
eSy éjjeli dőzsölő helyre, vagy egy magas 
színvonala drámai sunházra van-<* szűk** 
füge. Egy nagy 6s előkelő színtársulat, 
melyet létérdeke füt ahhoz, hogy a Téli
kertből színház legyen. lesi azivszorongva 
h közmunkatanács döntését. Művészi és 
irodalmi körökben már előre is lehetet
lennek tartják, hogy Wabitsch Lujza knl- 
tnraellones állásfoglalása győrtreen kerÖF 
jön ki ebből az ominózus ügyből. Talán 
mégis fontosabb, hogy Budapesten a Szig
ligeti-Színház terjessze a kultúrát, mint 
hogy még egy éjjeli mulatóhely adjon aj
kaimat at ingatag egzisztenciák eizQIlesz- 
lésére.

• Békési Forono. a KMlytezinhán 
volt karmestere, magán ónok- és zene
iskolát nyitott. Beiratkozni f, hó 26-áhtt 
fogva lehet VII., Ahnássi-tér 3. sz. alatt.

• A Magyar Színházban a jövő háton 
is a páratlan sikerű .4 névtelen asszony 
előadiisaii ismétlik meg P.-Márkus Emíliá
val a címszerepben. Jövő vasárnap dél
után 3 órakor a Silvio kapilány-i játsszák 
mérsékelt hely árak kai.

• A Vígszínház o hotí műsorát a 
Trilby dominál ia. amolynolc reprizéft fé
nyes siker kisérte. Csütörtökön Hegedni 
Gyula lép fel e Mezonban olősaör. • 
Hálókocsik allaadrá-ben. Kedden éa va
sárnap délután a Bnocarat kerül szánra 
a Gótih-párral. Saombatón az Arany* 
kokas-t játssT.ák.

• ötödször jubilál a Oigánygröfné a 
héten pénteken a Király-Szinhárban, mely 
nzonkhdil is minden este színre kerül.

• Pénteken lesz a Belvárosi Szinhál 
bemutatója. Lawra«»ce B. Piereon iz
galmas csdekményü dráimMa a Pulitiktt- 
tok űüiMieu batáaouáfta mellett mély
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lélekrajzral és Igazi irodalmi kvalitások- 
ikal fogja meglepni a közönséget. A (ta
rai) főszerepeit Siuiongí Mária, deliért. 
Petheő, Harsányt, Ujj Kőtárán. Maiány, 
jSzeoő. Nagy Margit és Harmos Botsa 
játsszák. A darab Bárdos Artúr rendezé
sében kerül színre. A diszlrfek Fcrenc.zi 
Sándor és Feiks Alfréd tervei szerint ké- 
ozülnek.

* Az Andiássy-uti Színház h ati mii - 
sora. Egész beton minden oeto A kau
kázusi herceg. Próbáld meg Aladár, 
Apuka vadászni megv, Ripacsok stb. Rit
kái Márton vendégfelléptével.

* A Cinabar a legizgalmasabb cow
boy •film. A délumerikai vrerik vad lo
vadnak csodálatos viláí'át vetíti elénk 
nt a mostari álui, amely l.'iuabar, vaigy 
harc o.zy farvceti lAnyáúrt címen s«w- 
Eonnyitóul korul színre o hón<ty> 30-án 
a Royal-Apollól>an. Több er. a film, 
mint amit eddig általában cowboy-da- 
rab címen ismertünk. 1‘áratlMi artista
bravúrok. hajmeresztő kalandok, vér
fagyasztó tuHslamutatványok kolosz- 
szális eigyvelege. ajnelyhez alapot egy 
Brot-Harte történet nyújt, A Ciniibar 
kétségtelenül fogalom lesz és marad w. 
A legnaej-obb filu»tedj<»ittzitei»y. az iz
galmak végsőkig fokozáa* tekinttoében. 
Négy hétig szerepel a Cinabar négy 
lösze a színház nuüaurán.

* Az Arany pilla az Omniábon és a 
Tivolíbfln. Jörő héten keoái W ma- 
Kyar diadalukiát a világot pétdálton ai- 
ikorrel megjárt uj l’rerl WKito-tidni, az 
Aranypille. Uj bravúrok, uj magteueté; 
sek sorozató Pearl Whito viltórassóló I 
szépségének uj diadala acz a négy lész- 
ből álló iihnériáa. ■ amely egytiaerre ke
rül soánro az Omniábon és a Távoliba*. 
)óz a íiJui avatja egyébként pMgnier- 
•zinházúiá p Na^ryinraclinUnii Ikvoliit. 
lamely e-zwtán hétoA-hétre oi-odttü b»- 
mutótókeit toart és prorrMBaijáiMai min
denkor azt a művészi nívót íoujn meg
ártani. amelyet az Axsnypille jokja.

* Az Omnla masnyltó hatókra, hétfő
Óta államtóan teli hárak jehttk aet a 
ii így érdoklőárat. auwdmt a Góvukuno 
iü Rovottá nte^dkraó a HnKó
csillagokból irt iiim kelt a fövéraAtó-n. 
felluszxjzonban 'kevérazer adtok »ég íSjozl 
Eseményea attrakciót. Az Onrate zagyéi 
a pénztárnál és a Bávd-iéle jwuhruMk- 
ban kaphatók. Az előadások 4. 6 és 8 
irakor kendődnek.

enSent®»ísag2®§oS: 
elnyomták a kattöwítxi zavargásokat 

A vérest elzárták a kűlvSB^gtól
Bécs, augusztus 22.

(A MTI. magánjelentése.) A Neue 
Freie Presse jelenti Kattowitzból tegnap 
este • órakor: Ántántcsapatok a vá
rost teljesen elzárták a külvilágtól. Az 
ostromállapotot rendkívüli szigorral 
kezelik. Minden utat, amely a városba 
vezet, erősen őriznek. A vasul forgalom 
is szigorú ellenőrzés alatt áll. Rendkí
vül nagy a teherautók forgalma, ame
lyek megszúllócsapalokat szállítanak a 
lengyel fölkelőkiöl elfoglalt községek
be. Az ántántcsapatok elszedik a fegy-

I

vert a fölkelöktől. ügy látszik, a vál
ság már 'túlhaladt tetőpontján és az 
ántántcsapatok helyre tudják állítani 
a rendet a lázadás területén.

Róma, augusztus 22.
(A MTI. szikratáviraía.) Párisi jelen

tés szerint a francia kormány tegnap 
kapta meg Leront láfornoknak, a szi
léziai szövetséges csapatok parancsno 
eseményekről. E jelentés szerint a mot* 
kának hivatalos jelenlését a kallowitzi 
galom bolseoistajelleyü volt és az orosz 
győzelmek hatása alatt tört ki.

EmbeFsport 

rcotball Jltlillfta
Kiesett az NSC az oltó o^uMUfMl. 

frasárn&p délután megkezdődtek az osz
tályozó mérkőzések az elsőosatáiyu 
labda rugólvaj nőkság tizenharmadik he
lyéért. Két mérkőzést bonyolítottak le. 
4 33 Football Club 2: 0 gólarányfcan 
legyőrte a Nemzeti Sport Club csapa
tát, amely ezzel a vereségével kieseit 
tz 1920/21. évi elsőosztályu bajnok
tagiból. Az első fvHdöben már heves 
ham volt a játék, aw»dyn*'k elején 
László 33 FC lesántult és a harminc- 
bárniasok az egész mérkőaépt igy tíz 
emberrel játszották végig. A második 
félidő 25-ik percében regi® Zlach a 
pezető gólt, míg a második gólt V<mi- 
rsek csinálta. A győztes csajxat, de egy 
úttal a mezőny legjobb enüyite Zloch 
roll, aki önfeláldozó és brumm* játé
kot produkált. Az NSC játéka egyál
talán nem voM kielégítő. :

Újpesti Törekvés Sport Egylet—Er- 
tsébetfalvai Torna Club 1:0 (1:0). A 
jobban jálezó caapal győzött. Az ulj- 
^estiek határozatlan stílussal, egysége- 
len, szép öszjátéiskal dolgoztak, amcíy- 
iyel megszerezték az értékes győzel
met. Az FTC csatórai főleg egyénileg 
próbálkoztok eredményt elérni, de az. 
UTSE védetem végig résen volt. A 
mérkőzés egyetlen és győztes gólját 
freitner rúgta az oiső félidő 25 & per
cében.

Krepubka owágori rekordot javított, 
k MAC vasárnap délután országot* at
létikai viadalt rendezett p Margilszi- 
leien, amelynek legszebb száma a 300 
l'ardos síkfutás volt. Krepuska Géza 
|2.2 mp. futásával megjavította az 
országos rekordot. Fixl és Fedák 200 
Mi. utón l'etadtók a versenyt. Főbb 
Uedmények: 1^0 ül srkfutós 1. Bakó 
|J .8 mp. 200 m. sikftitás 1. Szerelem- 
ieoyi 
12.20 
63.51 
17.30 
kcffj/í 59.4 
jgomMi 3.10

Imre MTK 19.2 mp. Magasugrás II. o. 
Arató MAC 173 cm. Távolugrás ötös 
csapatoknak 1. MAC 29.02 ni. 2. MIK 
28.63 ni.

Az osztrák korókaar^ak varwtóe. 
Vasárnap ismét mérkőztek az osztrák ke
rékpárosok a magyar versenyzőkkel. 
Mégy versenyben a magyarok győztek és 
c-sak a tandem-versenyben t®kcztck be az 
oaatrákok ekének. Térdftnwcrseny 2WW 
in. 1. Banicricy. Magyar osztrák III. fu
tam 1. Uhareczky Ferenc 2. Grimm. 3. 
Peterson 5 kim. motorvcaetéses pontver
seny 1. Bartos. 2. Puhrer. 3. Balta. Meg- 
ntetóverseny 1000 ni. 1 Vetuart. Magyar
osztrák IV. futam 1. Bharcczky Ferenc. 
2. Grimm. 3. Peterson. 4. Puhrer. Tandem 
verseny 2000 m. 1. Peterson—Puhrer pár.
2. PirHy—Porsch pár 10 kim. motorver
seny 1. Báró Lipfau Béta- 2. Bibó. 15 
khn. motorvezetéaes verseny 1. Bartos. 2. 
Pukrer. 3. Tóth.

NémeXhy 1 unfiol mérfWdes futása: 
4.28.2 p. A Ferencvárosi Torna Club 
vasárnapi nemzetközi atlétikai verse
nyeinek kiemelkedő eseménye volt az 
1 angol imf. futás, amelyen országos; 
rekordot javított az FTC kitűnő fu
tója, aki az 1500 m. síkfutást is pom
pás idő alak nyerte Stefániái előtt. 
4.09 p. A 100 m. síkfutásban ismét 
Gerő győzött 11.5 mp. alatt. Diszkosz
dobás 1. Grünbaum 37.10 m. Helyből 
távohigrás 1. Csegcrdy 2.93 m. 5000 
m. síkfutás 1. Bierbauer WAF (Bécs) 
16.20 p. Távolugrás II. o. 1. Kulcsik 
MiTK 6.06 m. Hármas ugrás 
A'ktttfJt 12.31 m. 3060 m. gyaloglás 
Szabii jár 14.30 p. Staféta futás 
FTC. 2. MTE, 3. MTK.

A 10 khn. ftoábavneWc. Á RAJÍ 
rend*lésében tagnap délelőtt bonyolítot
ták le a 10 kim. szenior ftitótejnokságot, 
amelyen hét versenyző vett rtótt. Bajnok 
tett Szablyár Péter 50.86 p. atatt. 2. Rácz 
54.27 p. 3. Lichter Salamon FTC.

Baráttól* laMarueémárkatóstó. >ky 
héttel az 1020—21. óvi labdarugó-bajnok
ság őszi fordulójának startja előtt az 
eltőoattályu csapatok zöme barátságos 
mérkőzést játsaott, amelyek a papírfor
mának megfelelő eredménnyel végződött.

MTK—Kispest AC 4:1 (3:0) Kispest. A 
TeUgyakortök góljait Molriir, Orth és 
Braun rúgták. Különösen az első félidő
bon volt nagy fölényben a bajnokcsapat.

FTC— Vomu 3:0 (2:0). A Ferencvárosiak 
szép összjátékkal Inat osan győzték le a 
V&sas együttest. Kitünően játszott Nikols- 
burger.

UTE—MAFC 2:0 (0:0). Az újpestek 
összeállítású csapata csak az első félidő
ben váll be. Szünet után a MAFC egyenlő 
ellenfele volt az UTE-nek, csak u csa
tárai voltak gólképtelenek az ellenfél ka
puja előlt.

MAC—URAK 3:0 (1:0). Meglepően szé
pen játszott az atléták csapata. A gólo
kai Szalui és Bodnár rúgták.

Törekvés—UTE 1:0 (0:0). Az ifjúsági 
bajnokság döntőniérkőzéee volt ez a já
ték, ainelylyel a TSE megnyerte a baj
nokságot.

Ifjúsági futóverseny 3000 méteren a 
bajnoki óimért. Vasárnap dólelőtt ren
dezte a Magyar Testgyakorlók Kőre a 
3000 m. ifjúsági futóversenyt a Hungária- 
uton, amelyet Hóra Ferenc FTC nyert 
meg 16.02 p. alatt. 2. Guzsák Kálmán.
3. Kulcsár István,

/. futam. 1. Fckomadta (Állmaim). 2. 
Sempronia (Szabó). 3. Réka (Szokolay). 
Tót.: 10:21; 11, " *“. ......  11, 16.

11. futam. 1. Petrarka (Altmann). 2.
Giunia (Nagy). 3. Lazzaronc (Pretzner).
_. . ------ 2g H

1. Flyurant (Szokolay). 2. 
Tölfike (Nagy).

Tol.: 10:68: 17,
III. futam. 1 

Teánifári (Császár). 3. 
Tót: 1«:174; 56, 46, 22.

TV. futam. 1. Wolanta (AUmannj. 2. 
Kaballa (Tani). 3. Berohan (Sajdík). 

•lob 10:63; 23, 75. 39.
V. futam. 1. Királyka (Pretzner). 2. 

Vipidia (Hár). 3. Bírva (Szokolav). 
Tót.: 10:32; 16, 24, 4D.

VJ. futam. 1. Napkelet (Snokolay). 2. 
Prachtwciberl (Csiszár). 3. Que>du (Alt
mann). Tót. 10:47; 21, 42, 21.

1.
1.
1.

23.7 mp. Gerelyvetés
m. Hármas ugrás
m. Diszkoszvotés tfj. 1. Samfay 
in. 400 m. gátfutás 1. Szerel em- 

mo. Duduarás H. e. 1. 
m. UO hl 1.

1. Oftay
1. Gáspár

niszleri tanácsost választotta I
társaság által kiboeseltott uj résr.vénv , I 
cqii angol csoport veszi át. Az <\ zrí i”? I 
sitett megállapodások szerint a rZ.-J.6,1 
társaság álfáig eddig Aíóocsáíotf ’l 
részvények többsége magyar kézben * I 
rád, váMozatlanul megmarad iovábbj'’’ I 
magyar kormánynak az 1914. évi yvn 
t.-c.-be iktatott szerződés szerint a tár. ' 
ságitól megillető fclügvaLeti és díjszaM* 
feimhattóági inga, ugv hogy az * 
csoporttal ,létesített egyezmény a rnaxyaj 
érdeket minden tekintetben megóvja *

Hatra a Déli Vasut-részvényc-íbai 
A tőzsde Iunvha irányzata dacára, a iy>í 
Vasut-részvénv Bécsben. Budapesten a. 
főleg a külföldön állandóan szilárdul * 
minek oka a beavatottak szerint, — ho2 
a Déli Vauinál folyó pénzügyi harc\ 
részrtnyesek javára fog eldőlni. 
rek szerint a francia részvény tulajdoni 
sok, nemhogy túladtak volna papírjaikon, 
de inkább hozzá vásáréinak és szervez, 
ködnek az olaszokkal szemben, akik sz:n 
tón crősilik pozíciójukat.

Városliget FfeMrosi arte ^1
Mindenc 
este ?»8,
Mindjen cttíarfásban
«ie-.S, d. u.4óra HfiL^L UQR^S

a cirkusz tetejéről a 3 mtr 
átmérőjű égő vízmedencéibe és a nagy műsor.

Rertmozi
\IrosUgRti fa
sor és Ar/ma- 
ut suton <•«» 

KMadásokS

Amerikai film!

A fiíltes Kéz
Egy Vóírendcict története

5 felvonásban

Nyolcvanas GÖMBVAS,
IRÁNYÁRON alul 
etadől

Sdaeluer, V., Klotild-ukc»4. sz.Telefon: 143-09

Rubinek földmivclcsü^yi miniszter 
volt egyik előharcosa Magyarországon 
a „Zöld in<crnacionale“ kiépítéseitek. A 
„Zöld inlernacionale'* tulajdonkcpen a 
parasztság szervezete és vééöszövetsége 
az ipari munkások blokkjával szemben. 
Az agrárállamokban ez irányban már 
mindenütt megindult a szervezkedés, 
különösen Sajóéban, Bajor országban, 
Dániában és Német-Ausztriában is. 
Most nálunk is megkezdődik, ugylátsrik, 
a szervezkedés, mert a bajor és osztrák 
Bauemband képviseletében ma megér
kezett Budapestre Sturm az osztrák pa- 
rasztszüvetség alclnökc, aki itt az ösz- 
szes illetékes tényezőkkel tárgyalni fog 
a Zöld internacionale szervezetének ki
építése és egyéb fontos agrár-kérdések 
ügyében.

Szepíember 1VéE
-------- nyílik meg a _____

XLÁruinüiM^r
a városligeti Iparcsarnokban

400 gyáros és 
iparos mutatja 
be árumintáit!

Rendezi a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara. — Telefon: 64—01

A magánforgalomban a küHöldi ma
gasabb árjegyzések és &: korona árcsökke
nésének hírére, az egyes valuták, különö
sen a dollár és a márka, szilárdultak. Az 
értékpapírpiacon feltűnő volt a kereslet. 
A külső jeleket tekintve, úgy látsaü, hogy 
az érdeklődés az érélkpapirpisbeon e héten 
nagyobb arányú lesz.

A Magyar SzifortUcati Kimratefc 
Áruforgalmi Ráütvén ytóraaaá«a naary- 
aránvu fejlődése folyton az intését igaz
gatósága az ügyvezetést átszervezte. Ve
zérigazgatóvá Loósy Józsof Viktort, a Ma
gyar Fémközpont r.-t. vedt vezérigazgató
ját nevezte ki, aki mellett ügyvezttő- 
igazgatóú minőségben Korma Ferenc, He- 
rodek lakván és Zimburg Ervin dr. mi
ködnek. Az intézet jogü<vi itfuígtoAja 
Czobor Gyula dr. nyug, ministteri taná
csos. Az igazgatóság a külföldi űztetek, 
legfőbb intézésére l^ers Vilmos báró ny, 
államtitkárt nyerte meg, akit a legk&ze- i 
lehbi közgyűlésen a társaság igazgatósé- 1 
gúba is be fog választatni.

A Magyar Folyam- és Tongarhajé- 
zási R.-T. tőkvemeléso. A Magyar Ki-' 
rálvi Folyam- és Tengerhajózási Rcsz- 
vftnvlársuság augusztus tizenhatodíkán 1 
tartott rendkívüli közgyűlése elhatározta. 
az alaptőkének 3ü millió koronáról i 
58.800.000 koronára való felemelését éi 
az ebből kifolyólag szükségessé vált alap- 
szahálvmódosításokal. Újra választotta az' 
igazgatóságot és felűgyelő-biBottságot és 
uj tagokul inegválasrtotta az igazgató- I 
ságba: Domaille Tamást és dr. Neumann j. 

ü- 
j lőnvonaiok csak úgy urtoUúl. a sportkvd-i »ctö tlakuló ti lósor « tkrjasks ri.őkóu. 1 

velő u>öu(aeL A verHnyek «edmö>y«l «o,o*h EUmir minisrt«i LwkcsoM,
1 aUta>. JMHWr, ttouís aktaöke^ t>o£i« Ede mi-1.

Alagi versenyek
Napsütéses, ragyogó égbolt kedveske

dett az alagi lóversenyek negyedik napja-__ _____________________ _ ..............
nak. A nyugati pályaudvarról kifutó kii- i Károlyt. Az igazgatóság a közgyűlést kő
lön vonatok csak úgy untották a sportked- , vető alakuló ülósosi a társaság elnökévé

MMaki juttat takáste 
J«M»raótfuak fígyalmába!

▲ UhteíatesM cuk latosak épHéscvd lehet 
sesftor.i. Ha gbton a kedven.5 anyagi helyzetben van, 
h(*y M toKto Mtotecetet ■refiJtiieW, ticy érdek- 

ax ön ríszye 
örökre íz ön 
engedély íoly- 

azükséces 
. , - ------ aaHxnviben kalló ?0mu

:*«ltox4 eryaH va*. az eprttst megkezdjük. Epit- 
^étoiA to^B»g~*kásifié«yükét részlegei

a«J*fek hMnútva 
je««fi»x4 egyöK v, 
tejüi “ '

Riszesházak É>Msi Vállalata 
Budapeat, V„ Fáik Milua-utca 24.

PMMt
Műtárgyakat
IFdltaW cs modern 

olajfestményeket 

öisztárgyakaí
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