
Budapest, 1920. augusztus 30 Egyes szám ara 1 korona

JCétJöi JTapló
Elíflwttó ára: exy ivra-------------------- SO korona II POLITIKAI HETILAP. II Szerkoattőaés: Vili. RÖKK EZILARD-UTOA a.

•ry hónapra .-----------7 korona || MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL.|| Kiadóhivatal: VI, NAGVMEZö-UTOA t SZÁM.

Vadász Llpót és Halász Lajos 
volt államtitkárok vallomása a Tisza-ügyben 
Strausz Istvánt zárt tárgyaláson hallgatták ki

A vasárnapi főtárgyalás
'A tárgyaRs megnyitása után Mondatta 

tárgyalásiezeto bejeiemi, hogy a. katonai 
Cgvész beadványt intézett a haditörvény
székhez, amelyben k<‘rf a bizonyítási el
járás kiegészítését u pécsi Munkás cimü 
lap múlt évi augusztus 19-iki számának 
beszerzésév<?!, továbbá kéri Sényi Péter 
korvet (kapitány v-aiioinási jegyzőkőnyvé- 
nck a polgári ügyészségtől való beszerzé
sét, végül njabb tizenkét tanú megidézé- 
aél, továbbá néhány lreadvány felolvasá
sát.

'A haditörvényszék határozathozatal után 
elrendeli Búza Barna, Gora Mária és 
Kaffka Ltiszló tanúként való kihallgatását.

Ezután a jegyző néhány beadványt 
olvas fel.

X X X X X X
'\ittomericzky dr. ügyész índilványáca 

felolvassák az időközben Horvátországba, 
távozott Steiner Ferenc volt tengerész val
lomását, aki elmondja, hogy október vé
gén, vasárnapi napon érkezett Pestre. 
Horvát-Sanovics azt kérdezte Steiner- 
iöl, hogy nem akar-e velük tartani, ejy 
nagy kutyát kell lestoppolni. Steiner ki
jelentette, hogy ilyesmiben nem vesz részt. 
Csütörtökön hallotta, hogy Tiszát meg
gyilkolták., Két héttel később Horoát 
Friedrichtől a'Fn'jor-szunatóriumba ajánló
levelet kapott. Morvát elmondta, hogy 
Friedrich neki lekötelezettje. Novemberben 
elmondotta Morvát, hogy mikor másod
szor fent voltak a Károlyi-pártban és egy 
nagy kutya lestoppolásáról volt szó, ak
kor Friedrich Tisza meggyilkolására kere
sett embereket.

Halász Lajos v-Tornása 
a miniszterelnökség pénzéről

Ezután Halász Lajoi dr.-t hallgatja ki 
fi haditörvényszék

Kijelentette, hogv szemben a tárgyalá
son elhangzott olyan kijelentésekkel, 
mintha ő fizetett volna, meg kell állapí
tania, hogv sóba az ő kezén keresztül 
egv fillér nem ment s nem is utalt senki
nek. mert joga sem volt hozzá. Csak 
láttamozhatott olyan nyugtákat, melyek
nek kizetésére utasítás volt.

A bíróság a névsor felolvasását szük
ségesnek nem tartja, miután azt már 
egyszer felolvasták.

Halász: Ugy emlékszem. egyszer
Friedrich kérdezte telefonon, van-e a 
rendelkezési alapban pénz, mert 15.000 
koronára uan szüksége. Mondtam, ugy 
tudom, hogv van. Mikor telefonált, 
mondta, hogy azért uan szüksége a 
pénzre, mert itt van Dobó és öt tenge
rész és fizetni kell a költségeiket. Átjött 
■« titkárja és utalványozva lett szabály
szerűen a 15.000 korona. Másnap vagy 
harmadnap jött Dobó és kérte költségei 
kiegyenlítését. Mondottam neki, ugy tu
dom, hogy az ájlanititkár úrtól kapott 
Pénzt, mire, azt mondta, hogy nem ka
pott. Felhívtam telefonon Frícdrichet és 
közöltem vele, hogy itt van Dobó és 
pénzt kér. Mire Friedrich azt válaszolta, 
nem adtam neki, mert másnak fizettem ki.

Mondada: Nem kérdezte meg Dobótól, 
mik azok a költségek és mire kell neki 
15.000 koronát

Halász: Nem volt számszerinti összeg
ül akkor szó és Dobó hozott valami iga
zolványt, ha jól emlékszem, a város- 
Parancsnokságtól Heltai aláírásával, hogy 
ö Károlyi Mihály személye .körül a forra
dalomban három-négy emberrel együtt 
testőri szolgálatot teljesítettek és ennek 
lejében követelte készkiadásai megtérí
tését.

Dobó: Talán ax államtitkár w vfcw*

tud emlékezni, hogy egy kérvénynyel jöt
tem, amikor a 15.000 koronáról volt 
szó és számlákkal igazoltam, hogy 10.000 
koronánál több jár, még át is küldte 
Bajoghg Ernő kegyelmes úrhoz és ott 
lett a 10.000 korona megszavazva, de 
nem kaptam meg a teljes összeget, amit 
a számlák kitettek.

Halász: Szószerint Igaz, amit mond.
A tárgvalávvezető kérdésére kijelen

tette, hogv nem tudja, miért hallgattak 
el a lopok a Károlyi-éra alatt egyszerre 
Tisza halála dolgában. Arról tud hallo
másból, hogy kifizetések törtéinek, de, 
ugv tudja, minisztertanácsi határozat 
alapján.

Mennyi pénzt kaptak a gyilkosok?
Mondada (A vádlottakhoz): Mennyit 

kaptak?
Sztanykovszkg: Húszezer koronát. 
Hüttner: Tízezer koronát kaptam. 
Mondada: ön többet kapott.
Hüttner: A' 10.000 koronát nem kap. 

tam, hanem a sajátomat térítették meg.
Mondada: Nőm ezt vitatjuk, hanem 

azt, hogy mennyit kapott?
Hüttner: így összesen A6.000 koronát 

kaptam. Húszezer korona kéz alatt lati 
elszámolva, amit Végit Béla hozott.

Mondada: Dobó is kapott 15.000 ko
ronát.

Dobó: Igen, összesen 15.000 koronát, 
jogos követelésemet, amit számlával iga
zoltam.

Mondada: Erről nem tud feJvüágositád 
adni?

Halász: Nem.
X X X X X X
X X X X X X

Kottra őrnagy: ön a sajtóiroda főnőké 
volt. Minden ilyen apró nvugta mél
tóságodhoz jutott. Ki rendelkezett igy?

Halász: Azt hiszem, a miniszterelnök 
ur rendelkezett így. A miniszterelnökség 
a forradalom napjaiban bolondokháza 
volt, mindenki bejelentés nélkül járt oda.

Sztupka őrnagyhadhirő: Nem tartozik 
válaszolni következő kérdésemre. Nem 
méitóztatott gondohii. hogy a Károlyi
kormány kiváló szolgálatainak jutalma
zásául szavazott meg elismert fizetésén 
kívül évi 22.800 korona nyugdíjba be
számítható pótlékot?

Halász: Mindig ez volt dotációja a 
sajtófőnöknek.

Mit fizettek ki
■ rendelkezési alapból

Török dr.: Némi ellentmondást látok 
Balogh Ferenc és az ön vallomása között. 
Balogh azt mondta, hogy ő egyáltalában 
nem bírálta felül az utalványozásokat, ő 
csak szignálta és a felelősség nem őt, ha
nem éppen méltóságodat terheli a ki
fizetésekért.

Halász: Mikor a legelső nyugta hozzá
került, telefonon megkérdezte, hogy tör
ténik tovább. Én mondtam, hogy minisz
terelnöki utasításra kell utalványozni. 
Attól kezdve utalványozta az általam lát- 
lamozott nyugtáikat. ’Ar utalványozás a 
rendelkezési alapból történt, amelyről 
semmiféle elszámolással nem tallóznak

Lengyel dr.: Mennyi állami pénzről 
méltóztatik tudni, ameluct ez alatt a: öt j 
hónap alatt a rendelkezési alapba utallak?

Halász: Nem tudok precíz összeget 
mondani. De azt tudom, hogy minden 
összeget, amely Magyarország önállósítást! 
folytán felmerült, így pl. a külügyminiszté
rium költségeit is a rendelkezési alapból 
fedezték.

Lengyel dr.: Hogy ven az, hogy ezeket 
a jogszerű okmányokat is megsemmiti- 
iettik?

Halász: Nagyon föl méltóztatik tudni, 
hogy a rendelkezési alap aktáit minden 
miniszterelnök magával viszi. Egyszer for
dult elő, hogy ott felejtette valamelyik és 
ebből nagy politikai botrány is lett.

Sztupka őrnagy-hadbíró a 200. §. 1. 
szakasza alapján kéri a tanú megesketé- 
sénck mellőzését a bünügybeni érdekeltség 
címén.

Halász dr. kijelenti, hogy sejtelme sem 
volt soha, míg a tárgyalás el nem kezdő
dőit, hogy kik voltak benne a Tisza- 
gyilkosságban, ezt hitére mondja.

A haditörvényszék elrendelt Halász 
Lajos megesketését.

Vadász lápót államtitkár 
Károlyiról

A következő tanú Vadász Lipót.
Mondada: Itt van egy jegyzőkönyv, 

amely 1920 január 13-án Lándor Tivadar 
bemondása alapján vétetett fel. Emlék
szik erre méltóságod?

Vadász: A jegyzőkönyv felvételénél 
nem voltam jelen. Halász nálam Lándor 
társaságában október végéu .jelentkezelt 
és nekem bizonyos iratokat adott áL 
Ez a jegyzőkönyv akkor vétetett fel, ami
kor én már nem voltam Budapesten. A 
jegyzőkönyv egyes részleteire nem em
lékszem, de tartalmát igazolom. Halász 
Lajos azt mondta, hogy el akarna mon
dani a Tisza-gyilkossággal összefüggésben 
néhány adatot. Átadott néhány nyugtát, 
Károlyitól segélykérő leveleket. Emléke
zetemben egv írás rögződött meg. amely
ben Dobó a gyilkosság után két nappal 
megbizatik Károlyt személyes őrzésével. 
Volt egu diskurzusom Tiszával pár 
nappal a gyilkosság előtt és találkoz
tam Károlyival pár nappal a köztársaság 
november 16-iki proklamációja előtt. 
Akkor beszélt a helyzetről, meg
lehetős depresszióval, mert ö akkor már 
utána volt a belgrádi útnak és éreznie 
kellett, hogy az ő személyén keresztül 
milyen rettenetesen aláztatott meg a ma
gyar nemzet. Ezután beszélni kezdett 
Tisza meggyilkolásáról, visszatetsző, tet
tetett sajnálkozással. Akkor már lehetet
len volt fel nem tételezni azt, hogy akik 
Károlyi környezetében voltak. Kéri és 
társai, apró részletekig ne ismerjék a 
gyilkosságot.

Tisza utolsó beszélgetése 
Vadász I.ipóttal

Ezután elmondta, hogy Tiszával októ
ber 27-én beszélt utoljára s akkor Tisza 
a forradalmi mozgalom vezetőire célozva 
ezt mondta: — Ha uralomra jut
nak, ezeknek a vezetői egy célban 
meg fognak egyezni, abban, hogy engem 
meg kell ölni, fel kell négyelni és véres 
csontjaimat a város falatra klszögeznl.

A fegyintézet igazgatója
Kisfaludy László volt országos fegv- 

Intézeti Igazgatót hallgatták ki ezután.
Mondada: Van-e igazgató urnák tudo

mása közvetlenül vagy közvetve a Tisza- 
merényletről?

Kisfaludy: Nincs. Előre bocsátom, hogy 
a saját ügyeimben meg szoktam hallgatni 
ti foglyokat, de mendemondára nem áll
tam szóba. E tekintetben nem tettem ki
vételt. Egy alkalommal Vágó megemlí
tette, hogy Károlyi Mihály még az órát 
Is tudta, amelyben gróf Tisza Istvánt meg
gyilkolják. Ez volt az egész.

Sztupka őrnagy-hadbíró: Frtcdrichre 
nézve nem tett kijelentést?

Kisfaludy: Nem tett semmit.
Vágó: Igenis, tettem.
A következő tanú Takács Lajos ügyész

ségi irodáig izgató, aki Vágót ismeri.

Mondada: Tett Vágó valamikor valami 
kijelentést ön előtt a merényletre vonal* 
kozálag?

Takács: Nem. Tudom biztosan 
Vágó fenntartja vallomását. 
Takács: Ez nőm felel meg a valóság

nak. légből kapott állítás.

Schubert és Vágd
Sztupka őrnagy-hadbíró beterjeszt egy 

fényképet, amely art a jelenetet ábrázol
ja,, amikor Linder kimondja: Nem akarok 
katonát látni. Linder mellett közvetlenül 
baloldalt ott van Schubert Ágoston dr. és 
jobboldalán második szomszédja, Vágó. < 
Beterjeszti Strausz István dr.-nak a titok* 
tartás alól való felmentése ügyében ka
pott átiratot és kéri, hogy állambizton* 
sági okokból zárt tárgyalást rendeljenek cL

Zárt tárgyalás
A haditörvényszék vádló indítványára 

Strausz István dr. számvevőszéki alelnöH 
tanukénti kihallgatásának időtartamára 4 
nyilvánosságot a főtárgyalási teremből kH 
zárja. j

A zárt ülésen Strausz István dr. a fow 
radalmi kormányok pénzügyi gazdáikat 
dósaira, a rendelkezési, a titkos alapokrt 
és az ezekből eszközölt, s a Tisza elleni 
merénylettel esetleg összefügghető kérdő* 
sekre, a katonatanácsi tagok leszerelésért 
stb. vonatkozóan ad a haditörvényszék* 
nek kimerítő és értékes felvilágosításokat, 
A tanú vallomására esküt telt.

A tárgyalást a Hróság hétfő reggel ki
lenc órára halasztotta el.
Kiaiawsamji jutmztíth* 

Szentes ünnepe 
A kormányzó az uJ|A«pitatt Csőn- 
grAd-sz«n osl híd felavatásán — 
xxxxxxxx* 
XXXXXXXXl

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Hosszú, fáradságos munka után újra' 
felépült a Csongrád-szenlesi hid, amit 
az olához 1919 nyarán visszavonulásuk' 
alkalmával felrobbantottak. A Közszol
gálati Alkalmazottak Nemzeti Szövet w 
sége keretében tömörült magyar vas
utas csoportok X X X X X 
XXXXXXXX 
XX és a MÁV. vasutasokkal he* 
tes munka után helyreállították a meg* 
rongált hidat, X X X X X 
X X X X X melyet ünnepség! 
keretében szenteltek fel vasárnap déU 
elölt a szentesi hídfőnél. Délelőtt féltizl 
órakor érkezett a hídhoz a különvonat,, 
mely reggel 5 óra-kor indult a Nyugati 
pályaudvarról és magával hozta a ven-* 
dégeket, köztük Rubinek Gyula keres-* 
kedelemügyi minisztert. Uréter István! 
honvédelmi minisztert. Keleti Dénes 
helyettes államtitkárt, a MÁV clnök-i 
igazgatóját, Négyessy László, Kuna P« 
András, Schandl Károly képviselőket, 
a Mr. Kirtland amerikai újságírót éa 
feleségét, valamint a sajtó képviselőit* 
Ceglédtől kezdve a pálya két oldalára 
gyalogos és lovas őrök végtelen láncai 
állt és várja a kormányzó vonatát, fi- 
Turáni, amely pontban 10 órakor ér
kezett az ünnepség színhelyére, ahol 
Jánky Kocsárd vezérőrnagy kÖTlct- 
•paxancsnok, Szathmáry Tihamér Cson- 
grádmegye kormánybiztosa, Szeder
je sy Elemér tábornok, Tárnát,sy József 
alezredes. X X X X X X 
XXX és Btnn János század
parancsnok fogadták a kormányzót

A Himnusz hangjai mellett ellépett 
a kormányzó a nyílegyenes vonalban 
felálilott diszszázad előtt, megszólított' 
egynéhány közkatonái, majd a dirzsá- 
tomál Kelety elnök igazgató üdvözli 
szavait hallgatta meg, aki mint a Köz-y



hétfői jv/mo
srolgélati Alkalmazottak Szövetségé
nek ehiöke üdvözölte és bemutatta az 
egyes vasutascsoportok vezetőit. Ezután 
Szathmáry kormánybiztos, majd dr. 
Welsz Konrád Máv. felügyelő, nemzet

in léztek beszédet 
beszéd után 

mise, ame- 
püsjxiki tit- 

a TeaUé- 

gyűlési képviselő 
a jelenlevőkhöz. A 
kezdetét vette a tábori 
Ível P. Szabó Pius dr. 
kár celebrált, mialatt
riség dalkör Ilackel karnagy wzelésé- 
vel régi magyar egyházi énekeket adott 
aló. A protestánsok részéről Futó 
Zoltán íóespores mondott lélekemelő 
Imádságot, maid Horthu Miklós kor
mányzó niatjas lendületű beszedet in
tézel! a megjelentekhez.

-Ezután a kormányzó és a vendégek 
HHőpvonatai beroboKtak Szentes állo
másra, ahonnan a virágokkal és zász
lókkal feldiszilett városon ál lovasban, 
dérium kísérte a kormányzót és a ven
dégek hosszú kocsisorát a vármegye
háza elé. Itt Ciaitricii Lajos C,son«- 
rádme«Ye volt főispánja, leikas üd
vözlő szavaira a kormányzó a kővel ke. 
zökép válaszolt:

__ Szívből köszönóni a fo»adt»tást«zok- 
nak, akik szívesek voltak azt előkészíteni. 
Nem ezért jöttem ide Szentesre, hanmn 
az/rt, hogy szembe nézzek az ország eme 
részével, am ilynek egv bizonyos része a 
legmqgtévelyedeltebb vdl. Akik itt van
nak, azok bizonyosan levonták a legutolsó, 
örökre szégyenletes kornak a tanúságát. 
Azt, hogy papirosból élni nem leiket, hogy 
uz ember milliókkal a zsebében is ében 
tud halni, ha roaibol és nem épít. Azok, 
akik még most is reméuylik, hogy vissza
jön az a korszak, azok ne bizakodjanak, 
mert a fegyvert többi -a mi kezünkből 
ármánnyal ki nem ütik. Beledöglik min
denki, aki azt a korszakot visszakivánja’ 
Ezt akarom azoknak én egyenesen a sze
mébe mondani.

— A hibákat, amelyek vannak, teriué- 
izetesen próbáljuik reparálni, így ott fek
szik a Ház asztalán a földbirtoki'eform. 
Támogatnunk kell testtel, lélekkel a nem
zeti hadsereget! Ha a hazának minden 
'ép, egészséges fia nem megy lelkesedéssel 
a zászlók alá. amikor majd hívjuk, 
akkor vége ennek az országnak. Ha itt 
termés lesz és a szomszédunknál nincs, 
akkor érte jönnek, ba nem vagyunk itt 
és azt Kun Béla nem fogja megakadá
lyozni, csak nii!

— Válasszuk meg embereinknek leg
jobbját, legöuzetlenebbjét, legokosabbját, 
álljon az az élén ennek a népnek) amely
ben olyan jó tulajdonságok vannak, mint 
egy ínjában sem a világnak —- s akkor 
ott leszünk, ahova jutni akarunk: a nem
zetek élén!

Szűnni nem akaró éljenzéssel fo
gadta az egybegyüll óriási tömeg a 
kormányzó szózatát, mely után a vár
megyeházban halvan terítékes, pazar 
gazdagságú bankét volt a kormányai 
tiszteletére, a vendégeket pedig Szénién 
város kétszázlianninc terítékes banket
ten látta szívesen. A kormányzó a 
Turánon folytatta útját délután 3 óra
kor Hódm e ző v á sá rh el v re.

Minden Kereskedő Köteles 
Dont adni, Ka nincs aprópénze

Ax avrőpónzhiAny okozta vissmélések 
közt újabban egé.sz rendszerré vált az, 
hogv egyes üzletekben a vásárló közönség 
kárára a fizetendő összeget, ha nem te*z 
ki teljes koronát, felfelé kerekítik ki. Ez 
az eljárás, mint az Átvizsgáló Bizottság 
tna kiadott hirdetménye hangsúlyozza, a 
kereskedő részére ezrekre rugó illetékte
len hasznot jelent ét ezzel nem indokolt 
árdrágítást jelent.

E visszaélés kiküszöbölésén óhajt segí
teni az említett rendelet, amikor az apró- 
pénzhiányra való ideiglenes setfilí-sre a 
napilapok kiadói által kibocsátott és be
vált bon-rendszert ajánlja, természetesen 
kötelezi egyúttal a kereskedőt. 
áHala ki bocs főtt 
elfogadja és a 
bonokat beváltsa.

Felkéri tehát az 
közönséget, hogy 
•mikor a visszajáró aprópénz helyett 
minden felskóWáa nélkül bont (esetleg 
bélyeget, amely n bizottság szerint külön
ben mint fizetési eszköz alkalmatlan) nem 
kap, jelentse be nz esetet a bizottságnál, 
hogy nz árdrágítás kérdésének megálla
pítása után a nitiitetö e’járást megindít
hassa. Saját érdeke inindei^inek, hogy 
tz aprópénz, értéke is visszatérjen a kűir 
nidatba. mert ez n pénz általános érté
két is növett.

ho«v ax 
bont fizetési eszközül 
ki kerekítve összegyűlt

Arvizsgáló Bizottság a 
minden oly esetben,

politika kritikus hete
— A Hétfői Napló tudósitójától —

Teljes egy heti mérkőzés utón sem 
tisztázódott a botbüntetés kérdése, 
megoldásra vár még a numerus clau- 
sus ügye is s legutóbb az igazságttgy- 
niinivzter újabb törvényjavaslata került 
a nemzetgyűlés elé és ez is ulabb kom
plikációkkal fenyeget. Ma még telje
sen bizonytalan, sikerül-e 
szerezni ahhoz a kompromisszumhoz, 
mehet Tomcsányi Vilmos Pál minisz
ter terjeszt a hétfői pari értekezlet elé 
a bobbüntetés redukálására vonatko
zólag. A botelleiwsek elvből ellenzik 
a botbüntetés kiterjesztését, a párt in
tézőbizottsága viszont pártkérdéssé 
tette a módosított javaslat megszavazá
sát. Oly nagy tehát az ellentét, hogy 

a logika törvényei szerint szaka, 
d&mak kell bekövetkeznie.

A döntés most már nem fog sokáig 
késni, hétfőn este bizonyosan tisztázó
dik a helyzet.

A legújabb törvényjavaslat, m«lv az 
állami és társadalmi rend hatályosabb 
védelméről szól, színién szokatlanul 

nagy el termésre

talált a kormánypártban. Ennek oká
ról Ruppert Rezső dr. képviselő, — aki 
egyébként a bolbü átélésnek is egyik 
leghevesebb ellenzője, igv nyilatko
zott a Héttői Napló tudósilójának:

— Az a legnagyobb baj. hogy a 
kormány rendszertelenül foglalkoz
tál ia a nemzetgyűlést. Amikor óriást 
fontosságú problémák várnak meg
oldásra, olyan kérdésekkel bíbelő
dünk, amelyek egyáltalán nem sür
gősek és emellett tizedranguak. Leg
utóbb Is egész hetet pocsékoltunk el 
a botbüntetés vitájával, oluan kér
dés tisztázására pazaroltuk cner. 
giánkat. amely vitán felül áll, hiszen 
müveit államban nem is volna sza
bad beszélni sem a botbünietcsről a 
huszadik században. Az igazságügy
miniszter urnák az állami és tár
sadalmi rend hatályosabb védelmé
ről szóló javaslata sem olyan fontos, 
hogy háttérbe szorítson minden-más 
kérdést. Ez a javaslat mai formá
jában teljesen elfogadhatatlan. Drá
kói intézkedésekéi tartalmaz olyan 
esetekre, amelyek nem is eshetnek 
büntetés alá. Tiz évi fegyházbünte
téssel akar sújtani az igazságügymi
niszter olyan egyéneket, akik esetleg 
csak politikai kritikát gyakorolnak 
köz- és állam jogi, meg társadalmi 
Kérdésekben. Ezzel teljesen lehe
tetlenné válnék a szabad vélemény- 
nyilvánitds és máról-holnapra visz- 
szasiHyednénk n középkorba. En 
egész energiámmal a javaslat ellen 
fogok küzdeni s ebben az 
fásomban nem maradok

A kereasUnyazociallstók 
xognak,

külön üléseket tartanak s 
naszkodnak, hogy ninca meg a kor^ 
mánypártben az a harmónia, amely 
a vrorramm megvltíásitásálhoz szüksé
ges volna. Éppen elég baj van tehát, 
annyira, hogv a

mostani hetet a politika legkritiku
sabb Idejének kell tartant

Bethlen István gróf cikke 
a Presse-ben

Bethlen István gróf a Neue Freie 
Pressében „Magyarország és a kis 
erüentc" eimen cikket közöl, amelyben 
kifejti, hogy a Csehország és Jugo
szlávia kötött létrejött szerződés egy
előre csak a csehek javára válik és 
Jugostlávia mint szerződő fél a rövi- 
debbet hozza. Csahországimk addig 
van szüksége a jugoszláv szövetségre, 
amig a* uj aröre kelt Oroszország a 

| cseh állam életképtelen testól élet- 
1 képessé t'*szi. Magyarország tisztában 
i \*an a dolgok mivoltával és jövő ]>oli- 
tikájánok Irányelveit e szerint szabja i 

1 meg. BeUdcu ezután arról ir, vájjon •

áltásfogla- 
egyedül.

is dus-

arról pR-

Románia és Atrasiria cMrtlakosntk-t 
ehihes n szövetséghez és nemmel vála
szol a kérdésre. Nóinelausjtria népe 
nem köthet szövetséget megsonnnisi- 
tőivei azok elten, akikkel évszázadokon 
ál jóban és rosszban együll élt. Ez 
nemcsak abszurdum, de összeférhetet- 
ten Némebáusztria éleférdeáoivel is. Mi IU*U IV* lü"

többsénél a n,aS',nk résíSről készségesen liajtan- 
r1'1

i
i

, dóik vagyunk arra, Rogy előzékenyen 
; é$ a politikai éj gazdasági Irdekek 
1 kölcaöoös íigyalcjnbevételévd a régi 
' barátságom viszonyt Magyarország és 
' Ausztria között helyreállitauk, amelyet 
i csak gyűlölködő és indokolatlan poli

tika zavarható!t m%». Bethlen gróf igy 
fejezi be cikkét: Nekünk ma érdekünk 
Oroszország konszolidációja, mert 
erős, belsőleg konszolidált Oroeiorazág 
ránk nézve ma már nem az a vesze
delem, ami azotetl volt. Magyarország
nak nincsenek eipánziós hajlamai • 
Balkánon, nem állhat útjában Orosz
országnak.

.Z? beteg miniszterelnök 
helyettesítése

Gróf Teleki Pál miniszterei nők nebán v 
nap előtt vérmórgezés tüneteiben megbe
tegedett és azóta ágyban fekszik. Buja 
enyhébb természetű ugyan, de minthogv 
Teleki gróf el akarja kerülni az elinté
zésre váró hivatalos ügyek összetorlódá
sát, kérésért- a kormányzó a miniszterek 
llöki 1e*ndők ideiglenes d'atásával Teleki 
betegsége folytán beállott akadályoztatása 
tartamára Rubinek Gyula kereskedelmi 
minisztert bízta meg. Erre vonatkozólag 
a hivatalos lap vasárnapi számában a 
kormányzónak három kézirata jeleut meg.

SzeptemherhenproKlamaijöK 
Fiume íü$$et!ensé$ét

Bécs, augusztus 29.
MTI. magánjelentése.) A Neut Ereit 

Presse jelenti Rómából: GioMtti ma Ró
mába érkezett. Minisztériuma tisztvise
lőinek üdvözlésére azt válaszolta, hogy 
reméli, hogy Olaszországnak megszerez
heti az őt megillető pozíciót. Giotittl még 
ma esto megkezdi a tárgyalást a fiumei 
küldöttséggel, amely w város független
sége kikiáltásának tervét adja át neki. 
Kormánykör&'kl>en azt his^k, hogy a 
kormány ezt a megoldást diplomáciaija^ 
támogatja, mert igy megmenthető Dal
mácia Olaszország számáré. Fiume füg
getlenséginek proklaniálása szeptember 
12-én történik meg. Az olasz kormány 
néhány tagja állást foglal! az ellen, 
hogy Dalmáciában bármilyen területről 
lemondjanak és a válónál visszavonulás
hoz C3ak Gíobtti kijelentése után járult 
hozzá, méh' szerint YUaszország igényelt 
Dalmáciában érvényesíteni fogja.

Hock János és Jdsz! OszKör 
Erdélyben szerepeinek 
Poljárl ptrt alapítóéra 

kAsxUlnak
— A Hétfőt Napló turlüsitójától —

A Kolozsváron me(-jalen« Uf Vttrlg 
értesülése szerint Hock János is Jisct 
Osxkír még az ősz folyamán Erdélybe 
utalnak, hogy ott egy nagy polgári 
pártot alakítsanak. Az alakuló gyűlést 
— hír szerint — Maróivá,ürhetpt tart- 
iák meg. Tervbovetléli est is, hogy 
Erdély összes negyobb városaiban 
szeptemberiben propagen<hgyülések«t 
tartanak újonnan alakítandó párt ér
dekében. Megjegyzi a kolozsvári újság, 
hogy, alig hiheti, hogy Erdély magyar
sága felül a nem réti tanács aranysiáju 
sránokának, .cm pedig Ideit Oszkár, 
nak. nkl ennek idején a Keleti Svájc 
subája alatt Erdélyt egyszerűen Romi- 
lilának Ítélte. Jolii egyébként a Vili, 
gosság-tmn ,3 magyar Irredenta" d- 
mén hosszú cikket irt, amelyben töb
bek között a kővetkezőket mondja: Ne 
üljetek fel semmiféle saufniszta re- 
vanche-uszltásnakl... CiehstloiafHá. 
ban. Romániában és a többi államban 
sokkal masjgarabbak és szabadabbak 
lehettek, mint voltatok az álnemzeti 
gráfok, szolgabirák is uzsorások alatt.

WPAW8T. Áixrowrs m.

StromlMd vMőiét 
rágalmazásért ImraSreiték, 
mart eltanesta mv tanú 

magaakatésif
— .4 Hét[ői Napló tudósító jótól —

Még » Stromfeld Aurél vezérkari ez- 
retkes eHen megtartott bűnügyi fötár- 
gyaluson történi, hogy dr. Darvay Já 
nos, SlronrfaH védője, két vezérkari 
lisztnek a lauuvailloinására való meg. 
eskelését ellenezte. A honvédhadosz 
tálybifóság az. egyik esetben mellől 
is a tanú uieghittíteléaét, r tná.úk est
ben ágonbán meghiteltelte a vezérkari 
tisztet tanuva ilcmtóeéra. ízen utóbbi 
tana tér elmet látott a védő tnditvámjá- 
ban és rágalmazás vétsége címén bűn-, 
vádi feljelentést Ml dr. Darvay János 
védőügyvéd ellen. A rendőrségre be i«. 
idézték a feljelentés folytán az ügyvé
det. akit dr. Miskotczy rendőrfogai 
mázó akart kihallgatni. Dr. Darnaij 
uxortban a törvényre való hivatkozás 
sál az wf/y érdemére vonatkozó vallo
mást egyszerűen megtagadta, mert 
mini védőügyvéd a tárgyaláson az űgry- 
fele érdekében tett előterjesztéseiért 
felelősségre nem vonható, mert az ily 
felelŐRségrevopás a védelem szabadsá
gát tenné ilhtzörhisaá. Dr, Darvati 
egyébként bejelentette erí az esetei a 
budapesti ügyvédi kamarának is, ahnt 
azt kérte, hogy a választmány az ügy* 
védi kar eme sérelmével sürgősen jogi 
lalkozzék.

POSTYEN 
a csuzoeok, köstvényiesak Mekkája. Iszapé 
forrásainak gyógyító ereje páratlan. 
Pompás ellátás. Kitűnő szórakozó helyt 
Casino <lé« Etrangeri. Egéra éven ú( 
nyitva. Fclvltógositáeok a gyors oda* 
utazás, árviszonyok stb. tekintetében he- 
szerezhetők a Sz’ovók fürdők irodájtb 

bán, Budapest, V., Koháry-utca 2.
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Egy riporter jubileuma
*

4 detektív regé nyék címlap jóin fái ha
tók olyan alakok, mint az ezüstporos- 
Jtaju rendőri riporter, akinek tegnap 
jniszonő téves jubileumát ümwpelték. 
Hosszú, nyurga, szürkeszemü, a kurta 
pipa soha ki nem alszik a szájában, 
kevésbeszédü, de mindent tud, ami go
noszság. csalás, szélhámosság egy fél- 
ctzdsad óla az országban történt. Egy 
eleven bűnügyi lexikon, aki leckéket 
adhatna a fiatal detektiveknek, min- 
dntdnt ismer, a gyanús szédelgőktől 
/kezelve a legrttfpmíltabb gyilkosokig, 
mindent tud, amire a mai, nagy stílusú 
nyomozónak sztlksége van, egy magyar 
Sherlock Holmes, oki az újságba ír, 
rthcíyetl, hogy a nagy bűnügyek szálait 
ibogozgatnű. A milliós Pest kétes ele
mei, köhtárosl utcái, jólöltözött és ető- 
kdő csalói, 'piszkos lebujai, gyanús 
'jntggazdarfod‘oftjai és pokoli tervekét ki- 
csjclő kétségbeesettjei mind oly átlát
szók és ismertek eLőtte, mintha a ha- 
káatas magyar •metropolis még mindig 
nem volna nagyobb, mént egy alföldi 
jsuaHoáros.

Komic r Araol(htok hívják, az otva- 
sóknévszerint alig ismerik, de mi, kol
légái, szereljük és nagy rabért; tlj k 
benne ar igazi tehetséget, a hivatása 
iránt érzett rajongást, puritán jellemét, 
o bee.sületcs szegénységet, melylyri egy 
ueywdszázadot végigdolgozott, a drága, 
htthüritatlon bobém-ióiutst. melyet e 
csúnya világban talán egyedid csak <5 
képvisel. Mit tagadjuk: Noldi — igy I 
becézik a zsnrnaliszlikábán — nem ho
zott magúval tőkepénzest hajlamokat, 
mőd felett szereti a kártyát s megvetés
sé! néz azokra az emberekre, akik haj
nali j élhet elölt az ágyba fék úsznék, 
mii igen töri a fejét az Osztrák-cda- 
tliur Bank kamatláb-viszonyain, mér
téktelenül ro&onszcitoe; a tavacskák
kal, amelyek a: alagi meg a káposztás- 
megyeri giföpin futkosnak, de mind
erről szemben korrektebb, mint egy 
angol lord, sohasem okozott senkinek 
hűtői egy rossz percet, kedves, szolgá- 
luldtósz, jxerény, sőt kicsit melitnkoli- 
rúlő-hajkinw, mint a Urai költő, akit 
■ serioesc elhagyóit. Havazz és naiv, 
'tregetM jubiláns és tapasztalatlan 
yyemiek egy szeméfaxHi. Jó fiú, aki 
tökösem fog megöregedni, aki örökké 
tiutal marad, mint a szimatja, a lehet, 
tágé, az emberismerete, mely niár any
agi riporteri sikerhez juttatta.

Megható volt látni az öreg h'oldit, 
mint jubilánst, szmokingban, fekete 
sok orral, kissé meghatva, a sok aj súg- 

'ró és « pesti rendőrség vezetői kört, 
akik a sziirkehaja, vén gyermeket 
mind a szivükhöz szerették volna szo- 
ritani. Huszonöt élte jár Napit rj gazsá- 
lp*k ingoványai körött és olyan szelíd 
rs. kAfoot maradt, mint egy taba- 
xhtmb. $*. L

•

Szomfaltm » sle tUa«'3 és Motelt? 
társaw<5f jtíW e*iybe a (ircsham-hüvé- 

külön terve éhe. hogy Kovács Ar- 
'x'Uliwk , faszofaíévt’z ujsógteói jubí- 
tenmM megümr’pelje. Az ütanepség 
•tSö szónoka, Márkus Mi tan. az b'jsAef- 
iró Egyeiertet elnöke, voW, aki ütem 
Kajna Ferenc szükebb koUógái, a 
Neues Pesier Journal redakciótja, Balta 
.hí’), a napilapok rendőri riporterei, 
dr. Nádosy rerulürföfaqnUíny a rend- 
' r><.?. dr. Halfa: fajc* miniszteri osz
tály tan-ikc sós barátai és dr. Rákosry 
1 ”'1re, az Otthon Kör nevében köstört- 
lAUék fel Kovács ArnoWot. A jubilálta 
i«»'^halott swvxvkikal köszönte meg 
’í^yezámiu barátai üfbvöxlésv

A német kortnány én ■ faroor.lói 
> •‘.•mények. Párisból jelenti n Hnvaa- 
ümölwóg, hoffv a párisi német üjh(- 
'ivfl ma délután megtótolatta Prrfeo- 
b‘quc Whagvi fó’itkárl és a német kor- 
mánv élénk sajnálkozását tejeste ki a 
boroczlóí francia konzulátus kifosztása 
*’“tá4- Emunál bwentoita a francia,

összeütközés cseh és tót Ilonák
KSt halott, számat sebesült — 300 pozsevn^s 
ujoac megtagadta ■ cseh hBségeskü tétételéi

PráOíSbitl jelentik a Magyar Kurír-] Augusztus 17-án a pozsonyi városháza I 
nak; A esdi badsere#i>eu a felvetem' udvarán háromszáz tót újoncot akai- 
ugyiszóiván teljesen ídboiodoll, mart a I tak telesteLni, a tetők azonl>-j.n ina- , 
tefloné Húsok nem akarnak ismerni: avaroknak váltották magukat és meg-1 
kfcintéJyt én fegvekmet. a beporozott' tagadták az eskü letétel -t. Ebből véres | 
tót katonák pedig gyulö’ettel vannak 1 összeütközés származott, melvnek két 
eMelve a rabló prágai uralom iránt és halottja és sok sebesült le volt. Po- 
núuden alkalmat felhasználnak, hogy zsonyban különben fokröl-fokra nő az 
eHenszenvüket és oJcged-dlenségüket izgalom, éjszakánként rendszepísen 1^- 
nviivánosaáBra hozzák. Finnek megfe-1 métlödnek meg a lövöldözések, sőt 
leiden igen ros«z eredméaiynyol végső- gvakran griuiátrobbanás és géppuska- 
dött a csibék legutóbbi ujoracozása is.' tűz is hgtiatszik.

Föglein Miklós kir. flffrtaz vádja alao' 
ián az enyhítő körülménvek ftgvelenk- 

véteLévol egy évi államfogházra 
Ítélte el.

— KvzrekeriUt árdrágító. A rendőrség 
feljelentés folvtán árdrágító visszai-tes 
miatt bfinvá<M eljárást indított Ecksirin 
Márkus 23 éves kereskedő és l.ederer 
Géza 25 éves kereskedősegéd ellen. .4 
miomozás eredményéhez képest a rend
őrség ina a két árdrágítót letartóztatta.

— 4 .Hadirokkantok stb- Nemzeti 
$zövc<ségcM szeptember hó 8-án nagysza
bású népünnepélyt rendez a Szent Mar
gitszigeten. Jegyek a MOVE jegyirodában. 
(Harisköz 1. »z.)

— Kiváló középiskolai szaktanárok el. 
váralják fiú és leányközépiskolába fel 
nem vett tanulók magánvizsgálatra való 
előkészítését és korrepetálását. Iskolaszert 
cso|>ortt-anitás és külön egyéni tanítás. 
Női továbbképző tonfofáamok. Tan-tár-- 
gvak: gyermek tanulmány, női ■! klán és 
a nő szociológiája, társadalomtudomány, 
filozófia, irodalom, nyelvek. B iralkozás 
d. u. !-—8-ig. Közraktár-utca 12-E. IV.. 5.

Amerika nem ad kfiiesönt Csehországnak 
VisszaMvta csehországi deie^áftusai?

fA Hí. T. 1. magánjelentése) A Neues 
Wiener Tatfbtatt newyorki tnulósiláwa 
szerint bülbtibözö európai államok ki- 
sérlfttet teltek kölcsön föh-ét^dére. de 
minden erecteteny nélkül. A <«<íh meg- 
habahnarott ily irányú lépése is erfld- 
juényteteo ir^radt. kijelavteUék ugyan
is, hogy

ai euneríkai tőke Csehországban 
nincs érdekelve és ar ottani ltelpo- 
riffkai viszonyok még annyira tisz- 
Msatlaztok, hogy Amerika nem haj-

<MMM«QtadBMdadDdEttK^
kormányt, hogy a bűnöst megbünte
tik és hogy a uémet kormány a fran
cia konnánvnak minden tehető elégte- 
leM megad. PateoJokue e?4 fndamásirl 
vette aczel, hogv a berlini ftancia kö- 
vetsáwíől beÍMhtó jelentést kértek a tör
téntekről A jelentés megérkezése után 
K fratuia kormány közölni fogja a né
met korm/atynval, milyen etegiétxjlt 6s 
kártérítést tart srükteResnek.

— Au ír aíkWály nmwhfttn. A nó- 
met sajtó angol lapjelentéseket közöl, 
amelyek szerint Frcnch ir alkirály el- 
.fagyta Irorezágot, mert különböző 
meriénj’tetekel tervért ek ellene, (át. 
T. I.)

— Ptrfttuu Ez nem » Ssóp 'B.rnő da 
rabjának a cimc, fanean valóságos 
patika, melyet szombaton nyitottak 
mag a Csarnok-téren Ddivra-pattkának 

és tutaddbnoaft, a kedves, öreg 
TTZ.u Károly. ItaraMDr éve várt a bol
dog-napra, mikor a nrogn gazdá'ja lesz. 
Valamikor verseiket irt, aaóta is ott él 
az ujságirúk kÜBÖtt, maga is petikéra 
sBontlt, fa agy nap mm jötwftett az 
O’tfeoívfa, de közben a barimncévea 
jubiteunhU is mefíüte, anélkül, hogy a 
sok befolyásos panamázó bőrt gyógy
szertári engedélyt topott volne. Mo*t 
megkapta s barátai jelenteiében tegnap 
megnyitotta ar. uj patikát A gyógyszer- 
tár-avatáson egész sereg író és újság
író volt jelen, akik csoláidias szeretettel 
íuHiepeitók a principálissá ekWépett 
Kiss Károly t

Kfattt ttgyrésMefAH. Dr. MvreslÁn 
Sándor 30 éves ügyvédjelölt a román 
megszállás idején szoros barátságot 
tartott fenn több román tiszttel. Ezen 
öaszfikötte.tóseil gyümökis ív telni akarta 
és Wiaiflsr István vendéglőstől először 
10.000 koronát, majd 50.000 korona 
febérpénrt és hormadízben 5700 koro
nát vett fel. Azt ígérte Wfnkíemek, 
fagy- román összeköttetései révén a 
deuáloátt jehérpéntt teljes értékben 
kézpénzre váltja be s a többi pénzt pe
dig szén- A» c.ukorvásárlás előlegére 
használja. Dr. Vangel Gyula srinilón 
adott dr. Martsiánnak 60.000 koronát 
srénvArfrlts céljaira. Mannhcim József 

i szintén eltreiyezett a vádlói hiúi 40.000 
koronát teleli célokra. Dr. Muresián a 

| magáravállatt üzteteket azonban tebe- 
| nyóiitani mk tudta s <r kézhezuett 
1 pénzehet sem számolta el. A károsul- 
1 ta»k a románok kivonulása után fel- 
I jelentették hfaretfánt, akit le is lartte- 
i taStak. A budapesti büidelteörvúnywék 
dr. Zachariás János IáiHabirő elteftlé- 

' séw) tárgyalta az ügyel és fofátatőbt- 
i yosan el köttetett csalás büntette c^ién 
i P hónapi börtönre iiéite el Muresiánl.

landó nagyobb kölcsönösszeget 
rendelkezésére bocsátani.

A cseh kövei álliiólag rámutatott 
íH-ro, hogv az Egyesült Államok a 
Csethországfan tartózkodó különböző 
lMzoWságokili-.Mi képviselve vannak, ami 
azl mutatna, fagy az Egyesült Államok 
igenis érdekeidnek Gsefarszág iránt. 
Erre az amerikai kormány elrendelte 
delegátusai visszahívását a Csehország
ban tevő különböző szőveíségesközi bi- 
sottságokbol.

Ezt az Ítéletet az elszenvedett vizsgá
lati fogsággal kitöltöttnek vették, ugy 
hogy a vádlott nyomban szabadlábra 
került.

— Eilt&t kommunisták. Schunnuncr 
Ignác 29 éves bádogosmeska- a pTole- 
tárdiktabura idején házbizalmi, ezenkí
vül termelőbiztos, továbbá a házfel
ügyelők szakszervezetének válaszUná- 
nyd tagja volt és e hivatali állásaiban 
zsarolás és személyes szabstdság meq- 
oirlésének vétségét követte ri. Véle 
egy üt vonla felelősségre a bíróság Sze
keres Zoltán 28 éves géplakatost, aki 
a diktatúra idejűn felcsapott faros 
tenffenészkatonának és e minőségében 
el kövei élt bűncselekményei miatt már 
korábban két évi börtönre ítélték. A 
budapesti büntető törvényszék dr. De
meter János elnöklete alatt Schivim- 
mert kilenc hónapi börtönre és Széke- 
rés Zoltánt önkényes takásrekviráláséxt 
hét hónapi börtönre ítélte.

— A tebrl«zi német konzul meggyll. 
koiáaa. N au énből jelentik, hogy a 
perzaa kormány a német kormánynak 
elégtételt ígért a tebriszi némr’l konzul 
meggyilkolása miatt. (M. T. I.)

— Légi forgaUnn a HpcM vásárén. 
A lipcsei vásár idejére a lé^i forgalmat 
nemcsak személyek és postaküldemények
re, hanem csomag- és teheráru-szálMtmá- 
■ yokra is kiterjesztik. A forgalmat a kö
vetkező vonata-kon Ixjnyolitják le: Kopen- 
híga—Malmö—Berlin—Lipcse és Lon
don—Amsterdam—Brénw—Berlin—^Lipcse. 
(MTI.)

— Letartóztatott rendőrségi nika'ma- 
■ottak. A budapesti államrcndörscg be
szerzési csoportjánál működtek Bakos 
József 23 éves számvizsgáló és Bar Béla 
2A éves rendőrségi konyhavezető. .4 rci- 
iak bízott üzemi angac/okkal és pénzek
kel hütlenül sáfárkodtak és a kár 80.000 
koronát is meghalad. Mindkettő elten 
vizsgálatot indítottak és kihallgatásuk 
után letartóztatták őket.

— HüQenaég büntette. Kozma Lő
rinc 29 éves földmives a háborút a 12. 
honvéd gyalogezred kötelekében har
colta végig- 1919 tavaszán, amikor a 
románok Szatmárba bevonultak, oda
szegődött hozzájuk és felkinálkozott 
náhtk csendőrt szolgálatra. A romá 
nők elfogadták jelentkezését és hét 
hónapig román csendőrként téliesített 
szolgálatot. Ez alatt az idő nlait a 
környékbeli gazdákkal szemben erő
szakoskodott, többeket meq is vert. 
Hét hónapi szolgálat után visszaszö
kött a magyarokhoz és itt újra kato
nai szolgálatra Jelentkezeti. A csend 
őrség azonban letartóztatta és hüilen- 
liéq büntette címén eljárást inditothsk 
rilene. A bívlanvsli hőn! " főn 

isz'k dr Tachoriás János I i’*l• bh-ft '’t- 
nökléscvel vonta leé.-lösségre és dr.

Színház- és HtmHjöonságoK
* A VifiRrinház jövő hetét is a Trilby 

dominálja. Fenyvessg Svcngálija nz elő
adás szenzációja. A tfdtókocsik ellenőrei 
Hegedűs Gyula fenóptcvel kedden és 
szombaton adják.

* A jövő héten te minden •
Cigánygróíjiét játsszák a Király-^Szinház- 
ban ax ismert szereposztásban. Jövő 
vasárnap délután 8 órakor a János vitéz 
kerül színre mérsékelt bolyárakkal.

* A krmélláa hölgy aeprtee. A névte
len asszony sorozatos előadásait péntek 
ós szombaton a Kaméliás hölgy szakítja 
meg Márkus Enúliával a cimsz.ere.plxm. 
A hét többi estéjén .4 névtelen asszonyt, 
jövő vasárnap d&futan pedig a Silvia 
kapitányt játsszák 3 órai kezdettel- mér
sékelt helyárakkal.

* A HerineBaea oő, a tavalyi szezon 
nagy opereflsikere most a Vígszínházból 
átköltözik a Vórozí Színházba, ahol c ú- 
törtökön, pénteken, vasárnap és hétfőn 
fogja folytatni sikeres pályáját.

* Augusztusban nagy premier: ebben 
foglalta össze a főpróba és a bemutató 
közönsége a Bvhárosi Színház újdonsá
gáról, L. B. Pierson amerikai iró Polith 
kusok cimü nagyhatású drámájáról íté
letét. Igazi nagy premier volt, az izga
lom. a siker minden kühöségévcl, S 
nagv-jelenetek izzó hatással sistereglek 
fel és a nyÜUzáni taps többször megáig 
litotta az előadást. A főszereplők közül 
különösen nagy sikert hozott a bemuta
tón Simonéi Máriának, Gehirtnek. Har* 
sámlinak, Prtheőnek, Ujj Kálmánunk » 
Kagq Margitnak, de • többieknek is# 
akik mind tényezői voltak az clőasláz 
tökéletességének.

* As Apol’ó-Kabaré szeptember i-én^ 
szerdán kezdi i\j szezónját szénzációan jól 
müsoiral. A régi kipróbált gárdán kivül 
az igazgatóság szerződtette: Szöllösy Ró
zsit és Sólyom Jankát, a kél kiválót 
kabaré-dixőzt. továbbá Virányi Sándort, 
Sándor Józsefet ta Molnár J-óascfet. M 
k'.diaré aj zenei vezetője Losoncig Dezsőd 
az ismert zeneszerző. Pénztárolás 28-1 nj

* Az Andrássy-atl Svtnház heti nifirtiír-h 
Egész héten minden este és vasárnap 
délután Kaukázusi herceg, Próbáld meg 
Aladár, Apuka vadászni megy. Ripacsok 
sib. Mátkái Márton vendégfeliéptével.

* Íntim-Kabaré. Forró sikertől hangos 
volt az hrthn-Kabaré premierje. Az uj 
niiisoT minden száma nagyszerű. A né
zőtér zsúfoltsága mtadennéi jobb bizo
nyítók arra, hogy ez a kedves kis szín
ház népazerÖ. Egyed Zoltán: „Nem akar 
elmenni*4 cimü kedves vigjátéka. Balassa 
Emil átdolgozáséban egy kedves operett, 
a „Zozó hozománya1*, továbbá egv ötletes 
bohózat: ,4é ■ Panni'4 és végül „Mr. 
LeweMyn", Juhász Árpád drámai játéka 
hatahnas sikert aratott. Az első darabban* 
Harsányi Rezső ta Sugár Teri nyújtották 
tehetségük legjavát. Az uperelfben. úgy
szintén a ,.M a Panni’*-bau a kabard 
közkedvelt bájos primadonnája, SzeJess 
Elza eacéllal.

* A Royal-Orfeum megnyitó-műsorán 
szeptember elsején Léckor Baby lép fel 
a Harmath-Zerkooitz operett: „Lucia'* 
cimirarepében. Ez lesz cgyuttal első fcllé-

| pése Klrálvsztnházbeti sátoréi óta. A régi 
'kitűnő együttesből IfArrigó Kornél- Felhő 

Rózsi, Oenőflfy Lás/lő. Karácsonyi Ily 
i játszanak. Az operettet Virágh JenÖ 
rendezi.

* Van, de tánca. Ez a címe a Cinabaí 
rlső részének, amellyel a rnndkhüli 
Itr n in-d.tn előjele között a Rnipil- 
l-átfőn mertnvltía kapuit. Két név °! 
gőzén meg kell tanulnia a moziközönségs



* hétfői BtroÁrEsf, ’ÁüfiVszfes si

i, ez n két név: Wiliiuin Duncan és 
Carola Holloivay. Ók alakítják a darab 

főszerepét, elragadó színészi készség
űét és feKtlniulhatatlan arthta-ügyosség- 
'jjeL A rendkívül izgalmas cow-boy törté
kjét előtt egy fenomenális kis Max Linder- 
ikép kerül színre: a kitűnő komikus mulat- 
aágos montecíirlói kalandját tárgyalja. Je- 
|ftyek mérsékelt s/ónnben még válthatók 
ía pénztárnál és a Búrd-féle jegyirodában. 
j'Az előadások délután 4, 6 és 8 órakor 
Kezdődnek.
)■ * A Mozgókép-Oitlvou szombati pre- 
Rnérje hatalmas sikert aialott, könnyekig 
nevetett a közönség a bájos és elbűvölően 
szép pAz unoka" című amerikai filmen és 
inirrtogv megbabonázva nézte „A sárga 
árnyék" c. Corvin-szcnzációt, amely mel
lett eltörpül mindaz, amit eddig amerikai 
tükrében láttunk. A tegnapi premiért 
■Uapuizta főhercegasszony is megtekintette 
fenséges családjával és csodálntánnk 
íttdolt kifejezést a látottak fölött. A mai 
•előadások kezdete. 4. fi és 8 után.

• A tizenegyedik. (I. rész: Az utca fii.) 
•Ezt a címet viseli az a grrmdiózus filin- 
tattrakciő, melyet hetfölőb 30-ától kezdve 
muUt be a Cgrsc kitűnő művészekkel, 
'pazar kiáhilásu díszletekkel, Balogh Béla 
imesteri rendezésében.
i • Az Uráuia luiwoCa rendkívül sikert 
haroíott n szombati bemutatón. Az amc- 
írikai Farkaskölyök a prémvadászok izgal- 
snas életét tárja elénk, a dán Olaf Fönss- 
;fllm pedig érdekes meséjével igazán meg
kapó.
/ * A de!ek<lvklsasszony az Omnlában. 
(Ainint az előrelállvató volt, a legutóbbi 
■héten egyetlen zártszék sem maradt el
adatlan az Omniában az uj Pearl White- 
:flhn, uz Aranypille, első részének bemu
tatása íilkalmárvaJ. Felülmúlt minden vá- 
inkozást a darab lebilincselöen érdekes 
•cseleksnénye, a trükkök kifogyhatatlan 
sokasága és Pearl Whitc-nek, a legszebb, 1 
•legtehetségesebb amerikai fihnszinészmr- i 
nek sok életveszélyes produkciója. A má- ■ 
sodili rész, amely a színházban az egész! 
'fiiét műsorát betölti. ’A detektivkisasszony ! megszervezni; 
'címet viseli ‘Az előadások az Omniában , egyébként mn 
,4, 6 As 8 órakor kezdődnek. Az Omnia 
(jegyei a JBárd-féle jegyirodákban h kap
hatók.
!

Labdarúgás i 
váratlan eredményekkel
A vacten.pl eporteredmények

' Vasárnap kezdődtek meg az 1920—21 
éri bajnoki mérkőzések. Már az első for
duló szenzációs meglepetéseket hozott Az I 
összes favorit csapatok vereséget szenved
tek, aminek 'főoka az, hogy minden vezető 
egyesület — mint ismeretes, több-kevesebb 
■kiváló játékosát elvesztette.

MTK—HL kcr. TVE 0:0. A Test- 
■gjvikorlók a mérkőa-s háromnegyed ré- , 
jszélien döntő fölényben voltak, de a csa- : 
•árok az ellenfél kapnia előtt határozatta- 
,nul játszottak. Schlosser. Opata sűrűn Tőt- 
•ifik az óbudaiak kapuját, de a labda min
iden esetben a Iwló mellett süvített el. Á . 
i'III. kerület szépen védekezett, klüönösen 
f« második félidőlicn. Az MIK legjobb em- 
bere Mandl volt, inig a ül. ker.-nél a hát- 
[vódpár: Haragos—Huszár játszott bravúr
ral. Orth még formán kívül van.

VIL kcr. SC—FTC 1:0 (0:0). A va
sárnap legnagyobb meglepetése. A leg
ifjabb clsöosztályu csapat bravúros ered
ményt ért'el, amit rendkívül lelkes játéká
éval megérdemelt. Az FTC Potga nélkül 
[játszott, a csatársort ez teljesen megbéni- 
ilotta, mig a védelem a gólt nem ment- • 
kiette. Az értékes két pontot jelentő ^ólt 
Brenner rágta. Az FTC legjobb embere 

■Bhim volt, mig a győztes csapatban min- | 
den ember kifogástalanul játszott.

Kispesti AC—BAK 1:0 (1:0). Meg-' 
érdomelte győzelmét a Kispesti együttes, j 
A győztes gólt Volcnszky hibájából Eisen- 
bofíer rúgta. A KAC-ból még Boldog 

.tűnt ki előnyösen. ’A BAK legjobb embere 
i Kárain volt.

Ttirekvés—Vasasok 2:1 (1:1). A Ha
jóm-utcai pályán folyt le a mérkőzés l'e- 
•liéri Kkos bíráskodása uicllett. Rákosi, n 
\ -.ások csatára rúgta a vezető gólt, mig 
‘■‘ie dnyai néhány percről később kiegyen
lítette az eredményt. Szünet után a má- 

Isodik gólt ugyancsak Micsinyai rúgta, 
i Ncmzrtköri atfétikni viadal. A Ma
gyar Test gyakorlók Köre vasárnap 

/nemzetközi atlétikai viadalt rendezett 
a Hfungária-uti pályán, amelyen Hai- 
degger WAtF volt részt az 5000 m. sík
futásban. de 1000 ni. után feladta a

■ küzdelmet. A gyöziesek a következők: 
‘100 in. si'kfiitás; 1. Gerő K.VYE 11.7 
mp. MaigfwU'grAs: 1. Gáspár Jenő MAC 
167 cm 400 m. síkfutás: 1. Kuntnczy 
.T.yajos MTK 51.6 mp. Diszkosrdobás: 
1. Kobulszky Géza 38.20 m. 800 ni.

A IsngyBlBk íoM fiíöM az orosz
Pavlen&o tábornok teaitserage átkelt a Dnyesxíeren - 
a lengyel békefelt&icSok egész Galíciát visszakövetelik

Harctéri Jelentés 28-ró’

Varsó, augusztus 29.
Krajcvőtól Volodováig az egész front 

mentén laza érintkezés az ellenséggel. 
Belcztől északra makacs harcok Bu
dienni lovasságával, amelynek osztagai 
Tyszovlocóig jutottak el. Bútorka és 
Szvienc szakaszán osztagaink több
ízben visszaverték az ellenség támadá
sait, azután pedig ellen támadásba men
tek át. Számikinél szétugraszlottak né- 
liúny ellenséges lovasszázadot. Pav- 
lenko tábornok hadserege a 27-re vir
radó éjszakán kierőszakolta a Dnyesz- 
tercn való átkelést és északi irányban 
vonult előre. (Al. T. I.)

Paris, augusztus 29.
(Havas) Avernon nagyikövet Párisba 

való visszaérkezése illán kijelentette a 
Petit Journal munkatársának, hogy

Lengyelország győzelme teljes, 

a jövőben azonban a legnagyobb óva
tosságra van szükség. A nagykövet 
nem hiszi, hogy a vörös hadsereg a 
tói beálltáig összeszedhetné magát, an
nál kevésbé, mert a lengyelek csaknem 
egész tüzérségét elvették.

Púris, augusztus 29.
Weygand tábornok katonai kíséretének 

egyik tagja kijelentette, hogy Wcygand 
tábornok és az angol misszió között tel
jes egyetértés van arra nézve, hogy a 
lengyel hadsereget erős állásokban kell 
megszervezni; London és Paris között 
egyébként minden katonai kérdésben tel
jes az egyetértés. Wcygand aligha tér 
vissza Lengyelországba, ha feladatát még 
nem tartja befejezettnek. Tekintélyét fő
képpen abban az irányban fogja érvénye
síteni, hogy a szövetségesektől hadianya
gokat. muníciót és ruhát szerezzen & len
gyel hadseregnek. (MTI.)

Bécs, augusztus 29.
(A ’M. T. 7. magántelentése.) A Neue 

Freie Presse berMni jelentése szerint a 
Deutsche Allgemeine Zeitung a következő

I

2.01 p. 5000 m. síkfutás: í. Váradi Mi
hály BEAC 16.23 p. 4-szer 100 m. sla- 
fétafutás: 1. MAC. 2. BEAC. 3. MTK.

Kerékpár- és motorverseny. A Magyar 
Kerékpáros Szövetség rendezésében bonyo
lították le a vasárnapi kerékpár- és motor
versenyt, amelynek főbb eredményei a 
következők: Magyarország 10 km. bajnok
sága: 1. Uhareczky Ferenc. — Megnyitó
verseny, 1000 m.: 1. Porsch József. —
Tandem-verseny, 2000 in.: 1. Brumler— 
Planner-p&r. — Katonák akadály versenye, 
1000 m.: 1. Speer Mihály. — Térelöuy- 
verseny, 1000 m.: 1. Baumler István. — 
Move-vándordíj, 15 km.: 1. Uhareczkg 
Ferenc. — 25 km. motorvezetéses ver
seny: 1. Bartos Gyuia.

BEAC—BTC 2:1 (0:1). Az első fél
időben a BTC volt a többet támadó fél 
és Rauchmaul fejesével megszerezték a 
vezető gólt is. Szünet után a BEAC ke
rült döntő fölénybe és csatárainak ügyes 
játékával Valet révén kiegyenlítette az 
eredményt, majd Kcrtessy egyéni játék - 

I kid megszerezte a győztes gólt. ö volt 
I különben is a mezőny legjobb játékosa. 
I TTG-MAFC 1:1 (1M 1). Egyenlő
erejű csapatok mérkőzése volt ez a játék, 
amelynek végeredménye hü kifejezője 
vo’t a lefolyt játéknak

•
A VÁC nazóversenye. A Vivő- és Atlé

tikai Club vasárnap rendezte első úszó
versenyét, amelynek főbb eredményei a 
kővetkezők: 100 m. gyorauszás. 1. Szegő 
MTE. 800 m. úszás előnynyel. 1. Serény 
FTC. 500 ni. gyorsas zás. 1. Szőke FTC. 
11X1 m. hátuszás. 1. Herzog BEAC. 100 ni. 
mellúszás. 1. Barta NSC. 200 m. II. o. 
úszás. 1. Keserű III. kcr. Gyermekver
seny 50 m. 1. Czellc III. kér. 100 m. hát- 
uszás. 1. Ballkó. 100 m. mellúszás. 1. 
Bálim WSC. 3X50 m. sprintstaféta. 1. 
NSC, 2. Hl. kcr. TVE.

ROYA1—QRFEUM
Fénye. 

meMtó műsora 
1M0 szeptember 1-én

kopenhágai táviratot közli: A Sapieha 
lengyel külügyminiszterhez közelálló 5/c- 
zus'ciinü lap szerint a lengyel békefelté
teleknek ezek a főbb pontjai:

1. Lengyelország belső és külső függet
lenségének elismerése. 2. Oly keleti határ 
megállapítása, hogy a túlnyomóan lengyel 
lakosságú w/u lengyel kultúrája kerüle
tek Lengyelországhoz tartozzanak. 3. Ke- 
Ictgalicia véglegesen Lengyelországhoz 
tartozik. Litvánia és Fehéroroszország füg
getlenségét legalább is abban a mértékben 
biztosítani kell, hogy a Szovietoroszor- 
szagtól való függés veszedelme fenn ne 
forogjon. E célból a határállamokat egy
előre a népszövetség védelme alá kellene 
helyezni.

Bécs, augusztus 29.
(A M. T. I. magán jelentése) A Neue 

Freie Presse jelenti Varsóból: A Rzecz- 
pos Polita moszkvai híradása szerint 
bolsevista kormányköröklbanazt tartják, 
hogy a lengyel válasz az orosz békcfcl- 
tételekre tisztára elutasítás. Az orosz 
békedelegáció elnöke mégis kérte az 
érdemleges tárgyalások, megkezdését. 
Ha a lengyelek ragaszkodnak feltéte - 
leikihez, a minszki tárgyalások megsza
kításéival kell számolni. A varsói lapok 
túlnyomó része úgy tudja, hogy ez az 
ujsághiradús ellentmond a miniszté
riumból származó híreknek. Ezek sze
rint az információk szerint a lengyel 
kormány Witos, Daszynski és Sapieha 
minisztereknek Damski helyettes mi
niszterrel, a lengyel békeküldöttség el
nökével folytatott tanácskozása után 
azt reméli, hogy a bek* kérdésében 
megegyezést létesülhet

Bécs, augusztus 29.
(A M. T. I. ntogánjelenfése) A Neue 

Freie Presse jelenti Berlinen át Hágá
ból; Hír szerint Lloyd George és Ka
nt eneiD a keletgaHciai kérdésről is tár
gyalt. Lloyd George azt javasolta, hogy 
I^ngyelország és Oroszország között 
ütköző államot teremtsenek. Keletgali- 
cia pet roleuanforrásai amek az áfám
nak jutnának.

közgazdaság
Popovics Sándor a hrüsszeH 

pénzügyi Konferencián
Szakbizottság utazik ki
Popovlcscsai Brüsszelbe

Párisi jelentés alapján megírták.. a
külföldi lapok, hogy az ántánt nemzet
közi pénzügyi konferenciát fog össze
hívni Br üss élbe. Mint értesülünk, erre 
a tanácskozásra meghív Iák Magyar
országot is, amely természetesen részt 
vesz az ősszel tartandó brüsszeli kon
ferencián. A pénzügyminisztériumban 
a napokban az érdekképviseletek be
vonásával nagyfontosságu értekezletet 
tartottak, amelyen mindenekelőtt a 
pénzügyi konferencián megteendő ja
vaslatok és kívánságok kerültek szóba. 
Megállapodás történi abban, hogy a 
magyar delegációt Popovics Sándor 
fogja vezetni. Popovics csal együtt 
Brüsszelbe utazik egy szakbizottság, 
amelynek a legszámottevőbb pénzügyi 
szakemberek lesznek a tagjai.

Ax árfolyamok a mai szünetnapon is 
tovább szilárdultak, igen élénk kérés
iét mellett. Elsősorban Déli vasúiban 
volt nagy üzlet 760—785 koronás ár
folyamok között. Keresték a Magyar 
hitelt és a Közülit i*. A valutapiacon 
dollár 230—232, márka 491—493 volt. 
A bankokihoz és a tőzsdei cégekhez az 
utóbbi kút napon nagyobb vételi 
megbízások érkeztek. Berlinben főleg 
a bankértékek szilárdultak szombaton, 
niig Bécs az egész vonalon szilárd ma
radt. ami a tőzsde hangulatát aligha
nem kedvezően fogja befolyásolni.

A Wörner-réssvényck a tőzsdén. Ér
tesülésünk szerint a Wömer-gépgyár 
ráwvónmoek a t&sdfa yalé

hnez’c. A részvényekben 750—"Sj

10:41.

kiT-Jmerte. A részvényekben 750—783 
K körül J.őlöllok.

A bajor Lloyd és a dunai forga’om. 
Nőtlenről jelentik, liogv a bajor Lloyd. 
társulat Belgrádi# fölveilc a du?.^ 
forgalmai. ('M. 7'. L)

Alagi versenyei!
/. futam. 1. Collega (4) Csiszár < 

Qucda (2) Altmann. 3. Mátyásföld j;, 
Szabó S. Futottak még: Szerelem. Sankt 
Bemhard. Gustav, Kuvik. Szép öcsém, 
Maradi, Madura.
10:14, 13. 15.

11. futam. 1. Prachtweibert (4) Schej- 
bal. 2. Hagyomány (41 Pretaier. 3. 
rat 11. (12) Ilaar. Futottak még; Nyalka, 
Kabullá, Kri-Kri, Prím, Wolkenstiirmer éj 
Perchal. 10:57. 10:19, 20. 31.

3. futam. 1. Rendbontó (1 %}. 2. Víwdó 
(1) Csiszár L. 3. Gyere velem (4| Alt- 
mann. Futott még: Yeni Keüy. 10:26 
(Rendbontó és Yeni Keüy). 10:14. 13.

4. futam. 1. Androclus (5) Nagy G. 2, 
Államtitkár (4) Pretzner. 3. Tschabonk. 
Kosch (2Hb Futott még: Lóra II. 10:81, 
10:31, 27

5. futam. 1. Caesorda (4) Nagy G. 2, 
Nevető fO) Altmann. 3. Macika (fi) S.'v, 
ko'ai. Futottuk még- aetesuts, Sestiliat 
A'Da’k, Lotti. Iburg, Vakmerő, Dajka, 
Lucille és Násfa. 10:53 (Caesorria és Sesti- 
lia) 10.23, 13, 25.

Ö. • itam. 1. Csebogár (6) Scheibal. 2. 
PenHtŐ (8) N«g» G I GaUlpoli (20) Csi& 
mad'a. futottak in'g- Hiigv-hogy, Asiago, 
Vigaloui. Távol, Bank, Finnyás II., Kér- 
tyás II., Gyepre Fanka, FnistafT, Ó‘te, Bá
la ta. EWa. Hadvezér. 10:101. 10:10, 47, 
329.

ARANYPILLE
ll. részei
A DETEKTIVKISASSZONV

a TIVOLIBAN
Előadások: ‘^5, J47 és JÍ9 órakor

FELHÍVÁS 
lakások valamint Irodák építésért 
Azok részére, akik nagyobb áldozatot 
tudnak hozmá, érdekcsoportokat állítot
tunk össze egy-egy ház megépit&ére 
Az eUé érdekcsoportház építését rövM 
Időn belQl megkezdjük az V. kerületben 
Ezen házban irodahelyiségekre, valamint 
még lakásokra is felveszünk elő jegy 

zéseket
Részes-házak Építési Vállalati 
Bpast, V., Fáik Miksa-u. 24.1. cm

Városliget Föoárosl Cirkusz Tel. 55-ft]
Minden előad ástam

“t*’* " a->6n halAl ughás 
a cirkusz tetejéről a 3 ratr 

AtmérőfD égő vízmedencébe és a nagy mOsor.

RODVAS ÉS VASLEMEZ raktál 
hivatalos áron csakis egy tételben eladót 
Bővebbét Slkray hlrdetőlroriában, 
Budapest, VI, Wilmos császár-ut 33. szám.

Hamis fogakat 
Briliánst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat
KÓnűl/QÍré8i é® mo<lBrn 
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