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Olaszország nem követel 
iártéritést a volt monarchiától

Béoa, au&uartus 15.
, fg W. mfánjetentésej A
Maid Páriából: A pónaügyl konferencia 

«s Olaszországnak nyújtandó kártó- 
rftfs kéraósérvei fogUlkowtt. A spaai 
konferencia tadvalevőlc* « Németország 
frttnl fizetendő kártahnütás 10 és az 
Unsztria-Miagyarorszáji áital fizetendő 
Xrtateaútás 25 százalékát Olaszország
nak ítélte oda. Ez utóbbiról Olaszország 
jnra veló tekintettel, hogy Ausztria és 
Mtigyarország kötelezettségeiknek alig te
hetnek majd eleget, lemondott és ennek 
fejében nagyobb részesedést kér a német 
jóvátételből. Határozott megállapodás e 
fedésben még nem jöhetett létre,

Tőt propn$tmdn Párisiim 
a csehek ellen

Bécs, augusztus 15.
<A Magyar Távirati Iroda xuagiu- 

jdentésej A Montagszeitung pozsonyi 
híradása szerint Párisban La SIo 
jwrquie címei uj lapot alapítottak, 
melynek az a célja, hogv a külföldet 
b tót nóp kívánságairól helyesen infor
málja. Tótföld a tótoké!** az uj iap 
jelszava. amelynek első számában 
Dvoreák felhívást intéz a nemzetek 
szövetségéhez, rámutatva arra, hogy a 
iTótföldet a tótnép akarata ellenére 
fcsatolták Csehországhoz. A csehek a 
pBlteburgi szerződésre támaszkodnak, 
de ennek megkötésére a tót delegátu
sok nem voltak felhatalmazva. Most 
in amerikai tótok is tudatára jutottak 
annak, hogy tót földjeiknek igen rossz 
szolgálatot tettek és ezért a legfőbb 
tanácsnak, illetőleg a nemzetek sző- 
iWteégének közbelépését kérik.

Az amerikai szenátus 
decemberben tárgyalja 
a német különbekét

Párig, wrartu. ».
hjmwj X Malin jelen# Londonból; 

'Washingtonból M • Hr érkedL, hogy • 
WáwelorssáWíal vak, werzócks wőraffft 
pontosan kidolgozták a n«nsok<ra ké
nen fog állni íz aláírásra, Har<Bn# el- 
nők kőzöMe a szenátussal, hogy a szer- 
södés napról-napra határozottabb alakot 
Ölt, a szenátus eK azonban december 
előtt nem lehet beterjeszteni. Híre jáT 
kovábbá, hogy az Egyesült-Államoké hoz
záláttak az Ausztriával és Magyarország
gal kötendő békeszerződés előkészítésé
hez. Azt mondják, hogy Harding addig 
nem fog fonna szerint békeproklamú- 
tk>t kibocsátani, míg e szerződések, il
letve a Németországgal kötendő szerző- 
dós befejezve nincsen. (MTI.)

Masaryk 
Belgrádba megy

Bécs, auguszus lő.
(A MTI. magánjelentése.) A Videnski 

Dziennik nevű Bécsben megjelenő | 
cseh újság azt jelenti, hogy Halina 
belgrádi cseh követ tegnap megjelent 
Pasics m’mirJeirelnöknél és átadta 1 
neki Masaryk elnöknek Sándor régens-1 
herceghez intézett sajátkezű levelé.t • 
Masaryk ebben a levélben bejelenti 
belgrádi látogatását és meghívja a né- í 
genshorceget Prágába

A miniszterelnök beszéde
Nyugatma gyarország sorsáról

Vass József miniszter vasvári beszámolója
— A Hétfői Napló tudósit ójától —

Vass József kultuszminiszter ma dél- 
■ előtt tartotta meg Vasvárolt beszá- 
1 motó beszédét, amelynek meghallga
tására a község főterén mintegy öt- | 
ezer főnyi tömeg gyűlt "össze. A be
számolóra Budapestről még a követ
kezők érkeztek ma reggel Vasvárra: 
gróf Bethlen István miniszterelnök, 
Fangler Béla, Tarányi Ferenc, Had- 
házy Zsigmond, Czettler Jenő. Iléjj 
Imre. Gyömörey György, Négyessy 
László, Magyar Kázmér és Rupprecht 
Olivér nemzetgyűlési képviselők.

A népgyülést dr. Novak Béla ügyvéd1 
nyitotta meg. Utána Vass József kul
tuszminiszter tartotta meg beszámoló
ját.

Bevezetésül arról beszélt, hogv a 
nagyhatalmak parancsának engedel
meskedve, tűrnünk kell, hogv egv da
rabot letépjenek az ország testéből, i 
maid konstatálta, hogv az elmúlt esz
tendő nagv haladást mutat a konszo
lidáció terén.

— Nyíltan beszédek — foytatta to
vább beszámolóját — zsidó polgár
társainkról is. Közöttük is megbecsü
löm azokat, akik dolgoznak a hazá
nak és annak hasznos polgárai. De 
kíméletlen, a törvényes rend minden 
ereiével fellépünk azok ellen, akik 
munka nélkül, nem tisztességes esz
közökkel sajátítják ki a keresztény, 
magvar néfpet. De éppen igv viselke-: 
dünk azon keresztényekkel szemben 
is. akik hasonlóképpen cselekszenek.:

A kultuszminiszter ezután a vagyon- ■ 
vált'.ogróL az uj adókról beszélt és ; 
hangsúlyozta, hogv azokat a képvise- ■ 
lök nem szívesen szavazták me£. de: 
szem előtt tartották, hogy elsősorban j 
a hazát kell megmenteni, mert hit- j 
vány ember az. aki egyéni érdekből 
nem meri törvénnyé tenni az igazsá-: 
got Maid a nemzetgyűlés jövő mun
kásságát ismertette. Ezentúl olyan ja
vaslatok jönnek sorra, amelyek a nép 
megerősítését célozzák.

Végül Nagvboldogasszonv napjára 
hivatkozva lelkes szavakkal feszóli- 
totta választóit, hogv erősödjenek meg 
a hitben ás kitartásban és abban a 
fogadalomban, hogv ezeréves földünk
ről lemondani nem fogunk és nem 
nyugszunk addig, mis ebből a meg
csonkított Magyar országból ismét egy 
erős és boldog Magyarországot nem 
csinálunk.

Hosszantartó éljenzés követte Vass 
miniszter beszédét, amely után Beth
len István miniszterelnök szólalt föl. 
Azért jöttek ide, — mondotta —• hogy 
félretéve a púrtookodásf, n nyugat
magyarországi kérdést beszéljük nr*g. 
mert idelenn minden magyar ember 
azt lesi, hogyan fogják ezt a kérdést 
megoldani. Három kérdésre akar itt 
feleletet adni. Az első kérdés; 
miért követelik tőlünk Nyugatma- 
gyarországot? A belgrádi fegyverszü
net után az ánlánt egy komissziója 
észrevette, hogv e terület lakosságának 
többsége nem magvar és elhatároz
ták, hogv azt is elcsatolják. A csehek,

én mégis biztató reménysugarat látok 
az ország jövőjében. Ez«*r év óla 

taa, nogy azi is eicsMiuijua. a csenea, élünk, végigszenvedtük a ‘örök- és la- 
hoTvátok és szerbek maguknak köve- j tár-pusztitást és az oszrák jármot 
lelték, de a nagyhatalmak ebbe nem ' négyszáz éven keresztül. Jam vidimos. 
mentek bele, mert horvátok és tótok alias yantos, mondja a latin köUA,

elenyésző kisebbségben? laknak ott. 1 
Odaígérték tehát Nyugatmagvarar 
szágot Ausztriának, mert magvar te
rülettel akarják kárpótolni a tök el
vett német területekért.

A második kérdés: Miéri nem tud
tuk a nyugat magig arorsz/igi kérdést ed
dig a mi előnyünkre megoldani?

Sokan külügyi politikánkat azzal 
vádolják, hogy nem tudta elérni a ked
vező döntési. Ezt vissza kell utasíta
nom. Nézzünk körül Európában, mit 
látunk? Egységesen állanak körülöt. 
tünk. Ezt az egységes falunk szott nem
csak mi, hanem Németország, de egyet
len állam sem volt képes felbontani. 
Mi a magunk részéről mindent megtet
tünk Nyugatmagvarország érdekében. 
Igyekeztünk meggyőzni az antantot 
igazunkról, megkezdtük felvilágosító 
munkánkat már 1918-ban, folytattuk 
a párisi békekonferencián és folytatni 
fogjuk a jövőben még akkor is. ha idő- | 
köziben hátrányunkra, döntöttek volna.

A miniszterelnök azután rámutatott 
az Ausztriával folytatott tárgvátósekra. 
Mikor javaslatainkat áz osztrákok 
nem fogadták el. Ígértünk határkiigazi- 
lást, maid a terület igazságos meg- : 
osztását. Bár az osztrák kormány a j 
maga részéről ezt a javaslatunkat el-1 
fogtadhatónak jelezte, tegnapelőtt az1 
osztrák parlament külüjrvi bizottsága1 
ezt a javaslatunkat is visszautasította. 
Igaz, olyan formák között, hogv ha I 
maid ezen területeket átveszik, akkor \ 
majd hajlandók egyezkedni. Csak -1 
hogv ha Ausztria eddig nem volt haj-' 
landó erre, amíg a kérdés felett tár
gyalások folytak. akkoT ezt a kijelen
tését a magunk részéről nem tekint
jük komolynak. Elérkeztünk végre 
azon ponthoz, amelynél tovább nem 
mehetünk. Mi becsülettel megtettünk' 
mindent, tovább egv lépést nem me
hetünk. Ezentúl érdekeink köteles 
szemelőtt tartásával mondjuk ki és

vegye Ausztria tudomásul, hogy 
ha baráti jobbunkat visszauta
sítja. akkor tudni foaiuk hazánk
kal szemben fennálló kötelezett
ségeinket. (Percekig tartó viharos 
éljenzés éis helyeslés.) Kénytele
nek leszünk érdekeink rideg szem
el őu tartásával eljárni és ebben 
a kérdésben, ahol a ioa a ml ol
dalunkon van. ha azt nem res
pektálják. még a retorzió eszközé

vel is élni.

Ennek dacára azt mondom, hogy 
történelmünknek talán a legszomo- 
rubb időpontját éljük, mert a trianoni 
béke /érződé* végrehajtásé'ül ugv fo
gunk itt áltni a nemzetek családjában, 
mint a volt jómódú polgár a proletár
diktatúra végén. Kidobták házából az 
utcára, kifosztották vagyonából. Egy
magánkban állunk itten és tekintetün
ket a kétségbeesett jövőbe "etjük. És

Vasvár, augusztus 15.

Láttunk mi már más szeleket is! El 
fog jönni az idő. amikor a nemzet
közi viszonyok egymásratornvosuló 
felhőiből újra az igazság napja fog 
feltűnni és i'.jból felnirrad a magyar 
igazság. Addig csak egv kötele v ,üiik 
van. hogy ne hagyjuk kedvünket vesz
teni. hanem szilárdan kitartsunk a 
magyar álláspont mellett, hogv várjuk 
n:cg azt az időt, amely érleli számunkra 
a gyümölcsöt. Kötelességünk összetar- 
tássfel és szeretetni egvülf dolgozni a 
hazáért, mert a munka, becsület és 
haza szere let pl ja az az ul. amely a 
jövő kialakulásához vezet.

A miniszterelnöik besze lő után, ame
lyet a gyűlés közönsége lelkes éljen
zéssel és telszSsel fogark'lt. Huszár Ká. 
roly, t'sefty perenc és (./el(lej- .IcnŐ 
mondtak rövidrbb b sz ülőket. D. lhen a 
min.ívtei^ln.'k. a miniszter és ki’óre- 
l.ük tiszteletére társasebed volt.

Nagyobb szükség van 
az Összetartásra 

mmt valaha
Hegye halmi és Bernoíáll a diósgyőri 

munKásoh nagygyűlésen

— .4 Hétfői Napló tudósítójától —
Miskolc, augusztus 15.

A diósgyőri vasgyár kereszlényszo- 
cialista munkásságának szakszervezete 
augusztus 14-én nagygyűlést tarlóit a 
budapesti állami gépgyár munkásai
nak látogatása alkalmából. A gvülés- 
sen megjelent Hegyeshalnu kereske
delmi és Bernolák népjóléti miniszter 
is. A miniszterek reggel érkeztek Mis- 
kolera.

A nagygyűlést a munkás étierem 
zsúfolásig megtelt heWiségeiben 10 
órakor nyitotta meg Rácz Antal elnök.

Utána Hegyeshalmii Lajos kereske
delmi miniszter emelkedett szólásra.

Az ipar terén. — mondotta. — leg
főbb célunk az, hogy a kisiparossá
got támogassuk, mert a keresztény és 
nemzeti Magyarországnak egyik leg
főbb erőssége a kisiparosság. Ezt a 
célt szolgálja az ipartörvény módosí
tásáról szóló törvényjavaslat is. amely 
a nemzetgyűlés őszi ülésszakában ke
rül tárgyalásra. Ha bennünket tdse- 
pernek ellenségeink — fejezte be bő
szedét — elseprik Magyarországot is. 
és akkor önöknek sincs exisztenciá- 
juk. A miniszter beszédét hosszan
tartó éljenzéatel fogadták.

Majd Bernolák Nándor népjóléti 
miniszter mondott hosszabb beszédet, 
melyben fejtegette, hogy helves-e ez 
az ut, amelvrc léptünk, ez a politika-e 
az, mely az i ..izságiioz és a boldogu
láshoz vczci. Meggyőződésem — foly
tatta — hogy ha határozott keresz
tény. nemzeti szocialista irányzat vol
na felszínen, sokkal messzebb vol
nánk. De azért haladunk, mert máris 
sikerült nagyobb jogrendet teremte
nünk, mirrt amilyen Európa sok álla-
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Szólt ezután a drágaságról, amely
nek lassú letörését célozza n xágvon- 
váil-ág javaslata is. A nemzetgyűlés 
őszi ciklusa több szociális javaslattal 
fog foglalkozni, melyek nagyobb mér- 
tökben biztosítják a heten munkás 
gyógykezelését. a munkában megrok
kantak becsületes ellátását, az árvák 
és özvegyek segélyezését. Gondosko
dunk arról, hogy induljon meg az 
egész Vonalon a termelés, hogy lá«s>a 
n munkás, hogv munkájáért meg
kapja n tisztességes bért, hogv a tár
sadalmi igazságosság felé haladunk.

A miniszter szavait hosszantartó él
jenzés követte.

A nagygyűlés’végül hódoló távirat
ban fejezte ki törhetetlen hűségét a 
k ormán vz*ű iránt, maid a Szózat el- 
éneklése után szétoszlott.

„NwSaimaftyaroszág 

megmenti Bécset” 

Ádám, Nimród, Noé, Attllla az 
Eszterházyak családfáján — Nyu- 
gatmagyarország népe frank ere
detű — Mit Ir az átadásról az 

angolok legnagyobb lapja
— A Héftői Napló tudósitójától —

A londoni Times augusztus 10-iki 
számában kéjtekkel illusztrált nagy 
cikket közöl, amelyben foglalkozik 
Nyugalmagyarország átadásával. A 

legnagyobb angol napilapnak ez a 
cikke croqulsnak is beválik s valójfegos 
t őr (.éneim i csőd aibogá r-gyü jtemén y.
A magyarok — úgymond — csak te
kintély okából tiltakoznak. „Burgen- 
land“ elszakitása ellen, mert hiszen ez. 
n föld jogosan az osztrákoké. Az 
Ausztriához való csatolás mindössze 
néhány nemesi családot érint kellemet
lenül, de ezeknek a családoknak a leg
tekintélyesebbje. az Estehházy-csaJád 
tulajdonképpen osztrák, mert valami 
Foichtenslein nevű családból szárma
zik le. Az alapos cikk — ahiely csupa 
ellentmondásból áll — a következő fe- 
jezetben ezt is megcáfolja. Bájos buta
sággal állítja, hogy az Eszterlházyak 
Attila fejedelmen keresztül Adómig ve
zetik le n származásukat, sőt a csa- 
Iád fa ágai „végül** Nimródnál, Seth- 
nél és Noénál akadnak meg. A cikk 
végső csattanója az, hogy Nyugat- 
magyarország népe frank eredetű és 
hogy az álcsatolll, jogosan osztrák te
rület most egyszeriben talpra állítja 
hz agy ónra éhezett Bécset s megmenti 
az éihenJialástól.

A cikk, mely alaposan rálicitál még 
a francia tájékozatlanságra is, igy szól:

amelyet már csak a vagyonváltság 
tárgyal tat ásóval kitán a kormány fog
lalkoztatni. A javaslat simán fog tető 
Iá jutni, aminek garancáija az, hogy 
a kormánypártok már a bizottságok
ban megegyeztek
sőt Gaál Gaszton. aki a kormánypár
ton belül való ellenzéknek a vezére 

! volt, föl fog ülni a pártokon fölül álló 
elnöki székbe és igy akkor sem foly* 
tathatná tovább a javaslat ellen az 

Nagv rokonszcnvvel nézhetjük » sze- offenzívat, ha véletlenül a béke e te- 
rencséllen Ausztriának azt a napját, 
amikor birtokába 
gvai országot. 1700 mérföld kerületben 
350.000 lakos jut 
monarchia egv i„.,..v.,w, 
atni nagv ftéllallanságot váltott ki a 
magyarokból, de ami egvben elégtétel 
Ausztriának, I'.z.t a területét, amely 
most az osztrák köztársaság része lesz, 
Burgenlnndnnk hívják és sokféle kincs
esei rendelkezik. Magyarország részére 
fölösleges volt gazdasági szempont- 
ból fa átengedése a magyarok ré
sziről osak p restige kérdése. A magva
rok tiltakoznak elvétele ellen, Itolott 
csak a XVII. században lápét császár
• török veszedelem nyomása alatt en
gedte birtokukba, 
érvelnek, hogv ez 
trrházv, 
rés magyar* szülőhelye.

Fz az érv tipikusan magyaros oh- 
SHircl ikus szempontokon nyugszik. Ter
mészetes. hlzonvos számú magyar ne
mesi családot érint nz átcsatolás. Ezek 
legeleje »z Ausztriában is nagy befo
lyással I iró 1’orchtcnstcin-csuÍúd le
szúrnia zott jai, akik a Lajta-folyő mel
lett teljesen elszigetelt, nagv területet 
tarnak. Történelmileg az első Entar- 
tiázv ■ XVI. században élt Eszlerházy 
Ferenc. nki pozsonyi főispán vsMt és
• ki 1611-ben egv gnzdr.g özvegy-'t vett 
d feleségül, akivel a Forchtenstdn- 
kastéiv és nagv kiterjedésű földek bir
tokába jutott. A kaeKJybau levő csa
ládfa szerint, — melyet most aligha
nem eltávolítanak — n család az

Ár-r’.-OW cr/^-en Adómig,

veszi Nyugalma

I az osztrák-magyar 
részéből Ausztriának,

A magyarok azzal 
« tartomány Esz- 

Srérhcnvi. PálfTv is más ne-

,, ’ ................................. . c" nnuiiuq, mi-* irmrs ünneplésé
,\im ódi9l Seth-iu és Voéia vezeti Huszár Kárólv lépett

vissza.
Ugyancsak itt van és az Eszterházyak 

őrzik, a híres Luiher-bort, amelyet 
1526-ban vittek az első protestánsok 
Magyarországba és mely már akkor 

- 1685-ben — 150 éves volt, amikor az 
Eszterliázvakboz jutott. Másik érdekes 
hely Czenk, amely szintén osztrák tu
lajdonba kerül. E| a hírneves Szé- 
chcnyí-család fészke és Széchenyi Ist
vánnak, a lűres magyar államférfinak 
és hazafinak a szülötteivel?)

A néhány kiváló magyar nemes és 
főur azonban neui tette Burgenlandot 
ténylegesen magyar tartománnyá, 
hivatalnokok, a tanítók és a 
egy tekintélyes része magyar 
de a nép többsége, német és 
A szemlélő a házak stílusából 
szokásokból 
bogv a nép

A 
papok 
ugyan, 
liurvát. 
és a 

könnyen megáttapithatja. 
frank eredetű.

A bőség országa
nézve a legfontosabb e 

gazdasági helyzete. Köz-
Ausztriára 

területnek a

ígérkezik.

Budapesten ailg látni politikust, 
mert még pénteken — nem szá
mítva a szombati ülésre — elszéled- 
tek, hogy utána nézzenek egv kicsit 
a gaz.danágnak. A politikának ilyen
formán nincs is más jelentős esemé
nye, mint Huszár Károly és Vass Jó
zsef beszámolója, amelyeken a kor
mány több tgja is résztvett.

A haldoklása ez már a politikai 
szezonnak, amelyet eddig is csak kí
vülről eredő szenzációk tudtak ébren 
tartani. Azt mondjáák, hogv

Kflroly 
ott Van 

Rupert

Vakációra megy 
a Nemzetgyűlés 

vagyonváltság letárgyalása sima lefolyásúnak 
Gáál Gaszton a nemzetgyűlés uj elnöke 

ma mutatkozik be
— A Hétfőt Napló tudósilóiától —

a hét végén most már vissza
vonhatatlanul pihenni megy 

a. nemzetgyűlés,

le

li módosításokban.

kintefben létre nem iött volna már. 
Az ellenzék sem mutat valami különös 
harci kedvet. A Vagyon váll ságot ugyan 
nem szavazza meg, de nagyobb akciót 
nem is folytat ellene; mindössze

„Ha össze nem fogunk 
elpusztul az ország!“

Huszár* Kápoíy beszámolója Sápvárott
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Sárvár, augusztus 15.
Huszár Károly. a sárvári kerület 

■nemzet gyűlési képviselője vasárnap 
délután tartotta beszámolóját több 
ezer főre menő tömeg előtt. A beszá 
mólóra leutaztak dr. Vas., József köz
oktatásai mi miniszter gróf Andrássá 
Gyula. herceg Windischgretz és. még 
főbb nemzetgyűlési köb viselő. A ven
dégeket a pálvatplvari fogadás után « 
bníor király kastélyában vendégelték 
meg.

A délutáni órákban a vidék külön
böző helyeiről gyülekezni kezdtek a 
népgvülésre. A népgyülést a sárvári 
daloskor nyitotta meg. maid 
irányi pártelnök üdvözölte a meg
jelenteket és a gyűlést megnyitót ínak 
jelentette ki- A mintegy 5000 főnyi tö. 
meg Telkes ünneplése köd»en ezután 
--------- ------ --------a pódiumra.

— Még erős férfiakat és nagy embe- 
a kétkedés ár

sorsot nézik — 
//o a 
uQifan-

vetleniH Bécs kapujánál lévén, Bnrgen- 
land a múltban is tej, gyümölcs, főze
lék, z-sir, tojás ít> más élelmi szerekben 
Ausztria élelmezöje volt, a háború ki
töltse óta azonban elzárták Becstől, 
ferműsze les piacútól, Bm'-cs Mj. 2 millió 
félig élienhait lakosa eddig képtelen 
volt Burgenland termékeihez liozzá- 
jutni. Burgenlamd csodálatoson gazdag 
szarvasmarhában és több szarvas- 
niarha esik itt egy lakosra, mint bár
hol Európában, kivéve Dániát. Egv 
osztrák iró, aki Nyugatmagyarorazág 
alapos ismerője, elmondotta a Times 
tudósitójának, hogy most 20 ezer tou- 
na főzelék, 25 ezer tonna burgonya és 
1500 tonna húshoz, ezenkívül nagy
mennyiségű cukorhoz, tejhez, tojáshoz, 
zsírhoz, borhoz jut Ausztria. Kb. öt- 
ezermíllió korona. Ausztriára nézve az 
éldsnezés kérdése most már meg vau 
oldva. Nemcsak ‘hogy meg van oldva, 
de e terület átadásával e szerencsétlen 
oTszág problémája is megoldódott és 
Ausztria teljesen lábraállhat.

Breki Károlynak lesz néhány fogas 
indítványa, amelyek majd a kisgazda 
szivekhez szólanak, de amelyeknek 
megszavazását Hegedűs Lóránt pénz
ügyminiszter előreláthatóan igen he
tesen fogja ellenezni.

Az ellenzék már különben is nya
ral. Vdzsonpf Vilmos Frankfurtban 
fekszik betegen, Rassay 
a Balaton mellett üdül, 
Friedrich István is, míg 
Rezső hazautazott a csöndes Vesz
prémbe. Bombavetésektől hacsak a 
Rakovszky-.Beniczky oldalról nem, alig 
lehet számítani és igy a jövő hétnek 
a vagyonváltság megszavazásán kisül 
igazi eseménye csak

Gaál Gaszton elnöki bemu
tatkozó beszéde

lesz, amely elé nagy érdeklődéssel 
tekintenek. Kemény s férfias beszed lesz 
ez. amint hogy Gaál Gaszton egész el
nöki működését ilyennek tárják. Po
litikai körökben meg vannak győ
ződve arról, hogv Gaál Gaszton soha 
egv pillanatra sem tér el az objektív 
igazságosságtól és ha valamivel baj 
lesz, akkor azt magacs igazság-faaati- 
kusságától várják. Az elnöki bemutat
kozó Jteszéd kedden hangzik el, maga 
az ui elnök kedden reggel 7 órakor 
érkezik meg a Balaton mellett levő 
birtokáról.

reket is elfoc néha 
nva. ha a mag var _____
kezdte beszédét Huszár. — 
matmar nemzet sorsa mindig 
02 oolna. amit Rudnesl politikai”képe 
mutat, akkor kétségbe kellene esni g 
haza sorsa felett. De a uiagyar nép
nek és nemzetnek, a magyar állam
nak a keresztény Magyarországnak 
sorsa nem Budapestnek kezében van, 
hanem a keresztény népnek, a kérész.’ 
ténv vidéknek kezében. (Úgy van.) 
'• olt idő. amikor a főváros veíiínk 
szemben egészen ellenséges magatar
tási! volt, ma már nem ugv van, de 
téved.* aki azt hiszi, hogy Budapesten 
r, v..» h uvMvuih, mnn |
ahogy nw keresztény Polgárok akar- kelők szólaltak fel. Ezután a gyűlés kö- 

t . zönsége lelkes hangulatban oadoflEzután így folvtatttu I

_  . .—' ouw«*cxwa Margit, i art öeia es nerce#

it og v viss zamenj un k 
1914 előtt voltunk. Az or- 
érdekeivel szemben azonban 
fogunk tanúsítani. Szükség 
hogv a közigazgatásban bi-

Minden magyar olvadjon öst2t 
eauetlen emi naau gondolatban, 
hoau veszedelemben van a magvak 
faj. pusztulásra szánták ellenségei, 
tépik az orszáa határait és ha úti 
valamennyien össze nem fogunk, 
akkor menthetetlenül elpusztul ez 
ország. Keresni kell tehát egy 
olyan vezető politikai gondolatot, 
amelu nem az eoues osztályok, 
felekezetek, társadalmi rétegek és 
nem egyes hivatáskörök szerint 
tagolja szét az országot, hanem 
egy konstruktív összefoglaló nagy 
eszmeként a magyart a magyarral 
egy csatasorba állítja, összes kül
ső és belső ellenségeivel szemben.
— Türelmet kérek választóimtól, 

Legyenek meggyőződve., hogy az a 
párt, amelyhez tartozóin, soha a ke
resztény politikának Htjairól le nem 
tért, mŰKlen nehézség között azt fog
juk keresni, hogv olyan ösvényt vág^ 
iunk. amelyen a magyar nemzet min
den rendű és rancm tagja bizton cl- 
mehet. A hiba az volt. hoQy régebben 
az intelligencia eauedül akart politikát 
csinálni, hiba vott. hoatt később a 
gyári munkások ázt hitték, hogy egye
dül tudnak, politikát csinálni, az is 
hiba, ha azt hiszik, hogy csak a kis
gazdák képesek politikát csinálni. 
Nem ert-e van szükség, hanem arra, 
hogv mindnyájan együttesen csinál
junk magyar nemzeti politikát. (Elénk 
helyeslés.)

Beszélt még a vagyonival tságoM, 
meg arról, hogv egv adó javaslat fog 
jönni, amely azokat fogja saitani. akik 
a iuiboni alatt szerezték a. vagyonukat. 
Ezután igv folytatta:

— MaJiolnap leiár a nemzetgyűlés 
ideje, szükség van arra, hogy meg
legyen az iti választótörvénv. amely
nek alapján választani kelL Semmi 
körüliménvek között abba nem fogunk 
belenyugodni, 
oda. ahol 
szag nagv 
megértést 
van arra. ____ _________________
zonvos reformokat hajtsuii'k végre, 
szükség arra, hogy d közigazgatás 
működési tempójában, működési for
májában közelebb jusson a néphez^ 
Nekünk szükségünk van arra, hogy 
az ui idő demokratikus, népbarát szel
lemét beleviguük minden hivatalom 
szobába, a régi idők tempói, amikor 
csak parancsoltak a népnek, a moderri 
világba nem illenek bele. Az állam-i 
hatalomnak parancsolnia is kell és 4 
bűnösöket szigorúan megbüntetni, de 
a Polgárok axon nagy sokaságával 
szemben, akik az állam hű polgárát* 
megértett szeretettel kell bánni és ez 
lesz a reformunkának a feladata.

—A mai napon meg kellett volna 
jelennie Bethlen István gróf niiniw 
lenehiöknek is. akitől a következő táv
iratot kaptam:

..Legnagyobb sajnálatomra nemi 
vehetek részt beszámolódon, bar* 
nyal és iivngatmagvarországi ügyek
ben halaszthatatlan külügyi értekez
let miatt. Szívből üdvözöllek, 1m> 
számolódra egybegyűltekkel egvütt. 
Bethlen István."
— Sok pletykát kevertek abból, 

hogv a miniszterelnök ur nem jött el 
Magam i« voltam mhiisxferelnök. meg
ígértem sokszor, hogv el megyek 
dékre. de amikor jött a bőkesrerződés 
szövege Trfenonból. akikor tennésze- 
tcs. hogv nem utazhattam el Doroz> 
mára.

Szólt azután arról hogy bátorságra 
és kitartásra van szükség, mert Bzok a 
belső ellenségek, amelyek egyszer már 
tönkretették az országot, ismét mun
kába fogtalk. Beszélt még arról, hogy 
l»ékés társadalmi harmóniára van 
szükség és az is fontos, hogy gazda
sági téren is segítsük egymást

Andrásey nay tetszéssel fogadott be
széde után Vaus József kultuszminisz
ter a miniszterélnök nevében 'üdvözölte 
a gyűlést, majd Usettg Ferenc, 
Schlachta Margit, Túri Béla és herceg
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K — Cukor. Kétszázezer asszony jár 
Kélsébeesvc reggeltől estig a fiiszer- 
Kereskedőkhöz, hogy cukrot vegyen s 
Kin.! azt a választ kapja, hogy: nincs. 
Kp kocka, se kristály, se nyers, A kis- 
Kyerekek nem kapnak teát, a férjek- 
Keggeli nélkül mennek a hivatalba, a 
Ketcg testi szenvedéseit még a koplalás 
Ks súlyosbítja. De a boldogok, akik a 
Kávéházi árakat meg tudják űzetni, 
Kost is kapnak kockacukrot a kávé- 
Kk mellé. Miért? Mert a kávés meg- 
Kzeti az uzsoraárakat s annyi cukrot 
Kap, amennyi jól esik neki. A nyo- 
■morgó. aifvonkinzott lakosságtól, a 
Kzegénv emberektől azonban megint 
KeC’voniá.'k ezt a közszükségleti cik- 
Kct, mint annyiszor, mikor a lelketlen 
Krdrágitók nyereségéről volt szó. Cu- 
■Jíor most is van, de eldugva, a föld 
■alatt, titokzatos rejtekhelyeken, mhon- 
ln-an csak akkor fog kijönni, ha a kon- 
Kunktura kedvez neki. Vájjon nem 
■Volna- megokolt, ha a nyomorúság 
■hiénáit, az uzsorásokat és árdrágítókat, 
■dugnák a föld alá, börtönök kazania- 
I fiiba0 »
I — A szerbek szeptember elsejéig el- 
Ihagyják a bajai háromszöget, Belgrád- 
|M jelentik a Magyar Kurírnak: A 
Ikormányhoz közelálló Politika azt a 
Ihirt közli, hogy a. .minisztertanács fel- 
Ihívta Baja katonai parancsnokát, 
[hogy a kiürítést már e hét folyamán 
I haladéktalanul kezdje meg. A parancs
I határozottan (kifejezi, hogy kivonulás
inak oly gyors tempóban kell folynia, 
[hogy a csapatok utóvédjei is legkésőbb
szeptember elsejéig elhagyják a bajai 
háromszöget. .Szeptember elseje után 
szerb részről csak dr. Gyorgyevics kor
mánybiztos marad Baján, aki a likvi
dálás ügyét fogja végleg elintézni.

— 43 magyar ifjút avattak doktorrá 
Pozsonyban. Pozsonyból jelentik a Ma- 
íllftr Kurírnak: Az itteni Erzsébet tu
dományegyetem magyar jogi fokultá- 
íán szombaton 43 végzett joghallgatót 

[avattak az ál Inán tudományok, illetve 
jogtudományok doktorává. A doktor

iam áfáson Bozóky Géza dr., a kár dé- 
|k:inja, Pázmány TJpltán dr. prodékátn. | 
[Kinket/ Ferenc dr. és Kovács Ferenc 
dr. egyetemi tanárok vetlek részt. Az 
aulát teljesen megtöltötték .az uj dok
torok hozzátartozói, akik között a Fel
vidék számos magyar úri psaládja volt 
képviselve. Bozóky Géza dr. dékán in
tézett beszédet a felavatottakhoz, figyel- 
riezl.'lve őket a reájuk váró kötelessé
gekre és a tudomány további ápolá- 
lára.

— A pécsi tüntetések áldozata. Ka
posvárról jelentik nekünk: Pécsi lap- 
hlrek szerint Krems szocialista vezér, 
akii Kelemen szobafestő a legutóbbi 
tüntetések alkalmával olmősbotjával 
fcihev.ígol t. ma sérülésébe belehalt.

— A szerb király betegsége, Belgrád- 
b'd jelentik: Péter király állapotáról 
szombaton este ezt a jelentést adták 
ki F.rverés 114. légzés 54, hömérsék- 
kt 37. A tüdőben a processus tovább 
Uriod ós átterjedt a bal tüdő szárnyra 

Az expeklpráció igen gyenge, « 
szenzérium még mindig zavart, az ál
talános állapot igen kqomoly. Vasár
nap n;ggci ezt az orvosi jelentést ad-

■ ki: llumérséglct 36.9. légzés 60, 
1‘ crés 11fi. A tüdőkben a fejlődési fo- 
lyfinaí javult. Az éjét nyugodtan töl- 
,r’tle a kirőlv. Közérzete valamivel 
éhezőbb. (MTI.)

Az Arbeiter-Zeitungot kitiltották 
•”Roszlávláből. Helyrádból jelentik: A 
’ vminipzierinm megtiltotta a lwcsi ! 
A‘’*AÍler-Zcitunt!'nak Jugoszláviában 
való terjesztését. (MTI.)

A romándk restaurálják Petőfi 
kobrát. Biikare.-'tbő!. julentik: A kor- ( 
B'oiy elhatározta, hogy Petőfi segesvári 
íznbr.;,^ resl-utráMalja. (MTI.)

~~ Szombaton érkezett Varaidra a 
n'a!?yur-jugoszláv hntúrkiigariió bízott- ■ 

Szabadkáról táviratozzak: A szőni-1
II :i nap folyamán érkezett ZágrAblrt j
a ■ ■" v els.\«,-közi ha tárni egál lapító bi-
Sr’Hság, amely 20 ánUnt-tisztből áll. ■

bizottság hét napi ttvrtónkodta után I

Schossberger Anna miiliós 
vaSyta csalási ügyében, 
letartóztatták az egyik 
állítólagos károsultat 
ReSsz Pál ügynököt sikkasztással 
és uzsorával vádolja a női Jellsnck

— A Hétfői Napló tudósítóját ól. —
Napokon keresztül szenzációs izgal

mat keltett az a negyvenmilliós családi 
bűnügy, amelynek végrehajtója Schoss
berger Anna, három nap óta a rend
őrség fogházában ül. Mint ismeretes, 
Schossberger Anna — mint a Jelzálog
hitelbank tisztviselőnője — másfél esz. 
tendőn kérészül arbitrázs üzletekéi 
kötött és 40—45 milliós forgalmat bo
nyolított le. Üzletköre egyenes máso
lata volt Jetiinek Morfon hírhedt mani
pulációnak.

A fiatal baiíktisztviselönő, éppen 
úgy mint Jetiinek, tud hitette el isme
rőseivel. hogy nagyszerű összekötteté
sei vannak, amelyek, révén minden 
reábizott pénzt oly kitünően tud ka
matoztatni, hogy hasonló kamatot a 
budapesti üzleti életben senki sem fizet
het. Mint szükebb rokoiü körben elő
adta, üzlete pénzváltásból és ügynökök 
arbitrázs manővereiből hozta a horri
bilis jövedelmeket. Eleinte csak köz
vetlen hozzátartozói pénzével dolgozott, 
de amikor az üzletek jövedelmezőségé- 
nek híre teiyedl, egész idegen emberek 
keresték fel Schossberger Annát és 
ajánlották neki milliós pénztételeket 
felhasználásra.

A kökcsőnadoilt miM iákért egy, 
najd három-négy végül napi 10% ka- 
matot fizetett, ügy hogy volt olyan nap. 
amikor

770 ezer koronát csak kamatban 
fizetett a kölcsönvett pénzekért 

Schossberger Anna.
A tőikét senki se követelte a jelentős 

kamatok fizetése idején, de amikor 
egyszerre megszűntek Schossberger 
Anna üzleti forrásai, amikor nem bírta 
tizeim rendesen a napi kamatokat, 
egyszerre a tőiké követelésével léptek 
fel a hitelezők és akkor kiderült, hogy

a 40 millió koronát kitevő töke 
elsikkadt a Schossberger Anna 

kezén.

A kamatokban kifizetett közel S3 
milliót a hiányzó negyven millióból — 
de a hitelezők a kamatot nem számí
tották és az egész tőkét követelték 
Schossberger Annától.

Amikor nem kapták meg 0 pénzt, a 
rendőrséghez fordultak és a rendőrség 
lefogta Schossbergre Annát.

Három napi őrizet után, amikor
látta a sikkasztással és csalással vá- j „ . .
dőlt tisztviselőnő, hogy azok, akiknek annak a megállapítására, hogy a panö- 
milliós jövedelmeket szállított, vádol- szosok egyrésze mennyit keresett tény- 
ják a legjobban, — a -e ‘

Anna beszélni kezdett.

ja.* u , - vallomásában lég Schossberger Anna üzletem és
eddig senkit sem vádoló Schossberger mennyire jogos ezeknek a panaszosok - 
Anna beszélni kezdett. nők a rendőrség előtt való követelése.

Vprasdra utazik, ahol rögtön meg
kezdi munkáját A bizottsághoz csatla
kozott a magvar és a szerb kormány 
képviselője is.

_  Halálozás. Iványi Miihályné szül, 
jáíkity Etelka folyó’ hó 14-én ethimyt. 
Temetése ló-én d. u. 4 órakor tesz a 
Farkasréti temető halottrsházából.

— Lukaschich altábornagy a mozisok 
elnöke. A régi és uj moziengedélyesek 
elhatározták, hogy egyesületbe tömö
rülnek s az egyesület elnökségének vál
lalására Lukaschich Géza báró altábor
nagyot kerték fel, aki az elnökséget el 
is vállalta. Az egyesület & jövő héten 
tartja alakuló ülését.

— Érv 7« éves öregaaszeny szerelmi 
öngyilkossága. Sanbadkáról írják: Mat- 
l.wics Jánosáé 76 éves tompaketebini 
asszony kelebiai szőlőjZ-licn felakasztotta 
magét Hozzátartozóinok tevelet hagyott 
hátra, ajnelyben azt irj«» hogy nem tud 
öd férte nélkül, aki őt óvckkd ezelőtt

Szombaton délután és vasárnap dél
előtt megtartott kihallgatásain már 
Schossberger Anna vádolt és egyszerre 
egesz> uj irányt adott az eddigi nyomo
zásnak.

Elsősorban is elmondta, hogy nem 
sikkasztott milliókat, legföljebb né
hány százezer 'korona hiánya lehet. 
mert minden pénzt a hitelezőknél kell 
keresni, akiknek *ő kamat fejében visz- 
sza fizette nemcsak a teljes kölcsön
adott tökét, hanem még egyeseknek 
százezrekkel többet adott vissza ka
matban, mint amennyit azok - kölcsö
nöztek.

Ma délelőtt legerősebben egyik leg
erőszakosabb kliensét, Reisz Pál ügy
nököt, vádolta meg a rendőrségen.

Elmondta Reisz Púiról, hogy az ügy
nök egy millió és ötezer koronát adott 
neki játékra.

Az egymillió ötezer korona után egy 
hétig napi 8 százalék kamatot, két 
hétig napi 10 százalék kamatot kapott 
Reisz.

Tizenöt napon keresztül pedig 
napi 11 százalékot, tehát napon
ként 101 ezer korona kamatot 

kapott.

I

l'gy, hogy a kölcsönadóit egy millió 
ötezre (koronáért alig egy hónap után 
csak kamatban

1,436.000 koronát kapott vissza 
Kelsz Pál.

De megvádolta az ügynököt azzal 
is Schossberger Anna, hogy több száz
ezer korona értékű értékpapírt, ame
lyet óvadékképpen az ügynökre bízott, 
Reisz Pál engedély nélkül eladott és 
így sikkasztást követett el.

Az irásbn foglalt vád alapján vasár
nap* délelőtt a rendőrségre . előállítót- 
Iák Reisz Pált és kihallgatták Schoss
berger Anna vádjaira vonatkozólag. A 
kihallgatás egész délelőtt tartott és az
zal a váratlan szenzációs eredmény
nyel végződött, hogy dr. öhl rendőr
fogalmazó déli egy órakor

Kelsz Pált, az egyik följelentőt, 
előzetes letartóztatásba helyezte, 
miután úgy . az uzsora vétsége, 
mint a sikkasztás tényleg ráblzo- 

nyult.
Hasonló kijelentéseket tett Schoss

berger Anna még több, most panaszos
ként szereplő volt üzletfelére, úgy, 
hogy a rendőrség uj nyomozást kezd

1 Ultién ül elhagyta és szerelmi bánatában 
lett öngyilkos.

— Konzulátusokat állítanak föl a 
szerbek a kiürítendő magyar városok
ban, Szabadkáról írják: A kiürítés 
hírével kapcsolatiján a lapok azt a hirt 
közlik, hogy a politikailag exponált visz- j 
snanaradó egyének érdekeinek védelmé
re a szerb kormány alkonzvlátusokat ál
lít föl Pécsett, Baján és Szőre en.

— Gázmérgezés. Mihályka Júlia 23 
éves varrónő és Iza István 23 éles gép
lakatos, akik közös-háztartásban éltek, el
határozták. hogy öngyilkosok tesznek. 

, Tegnap este lefekvés előtt a Futó-utca 
26. számú házban levő lakásban a gáz
csapot nyitva hagyták. A mentők esz
méletlen állapotban a Rókua-kónházba 
szállították őket.

— Koleragyanus megbetegedés Hor> 
goson. Szegedről jelentik: A múlt hét | 
szombatján Horgoson egy koleragyanus 
megbetegedés fordult elő. .* hatóságok 
megtették az óvórntéz kedéseket 1,

Színház és Hlmujdonsások
* Bemutató a Vígszínházban. Szom

baton, augusztus 20-án tartja a Viyszin- 
ház első bemutatóját. Az újdonság dme: 
Hallgasson meg, Adrienné. Vernéiül 
Louis, aki Páris egyik legdivaosabb szert 
zője, irta ezt a pompás vígjátékot, amely 
az elegáns 'Pheatre Michelben szenzációs 
sikerrel került színre. A vezető szerepe
ket Ma kay Margit, Lukács Pál, Vend reg 
Ferenc és Záony Kálmán játsszák, hálás 
szerepe van Thurzó Elvirának és Korányi 
Máriának is. Az uj díszleteket Málnaa 
Béla tervezte. .

* A Vígszínház ma, kedden, újból 
megnyílik. Szinrekerül a Piros bugyel- 
láris, Varsányi Irén, Hegedűs, Csorto^ 
Szcrémg, Vendrey, Kertész, Hajda és 
Zátony fellépfé^’el. Ugyancsak a Piros 
bugyellárlst adják szerdán, csüförtökőm 
és pénteken is.

* A Király-Színház megnyitó-előadása 
szpmbuton este lesz, a diadalmas „Kék 
mazurral“, melynek előadását jövőhéten 
minden eslc megismétlik. Az előadások: 
kezdete az uj évadban 7 és fél órakor lesz 
hétfőtől, 15-től kezdve.

* A Magyar Színház jövőhetí miisoráfl 
a tavalyi évar két legnagyobb sikerű da
rabja a .JJuzavirág* és a „Cáronos" tölti 
be. A „Búzavirág" kedd-en, csütörtökön és 
szombaton, a „Cárevics" hétfőn, szerdán, 
pénteken és jövő vasárnap keriil színre. 
Az előadások hétfőtől e hó 15-től kezdve 
7 és lel órakor kezdő-dik,

* Az elmúlt szezon nagysikerű da« 
rabjai „A Zafirgyürü" és ,A nagy ko- 
médiásnő" továbbá „A buta ember" és „Az 
apám felesége" felváltva kerülnek színre 
a jövő héten a Behárosi Színházban. ,,Az 
apám felesége" című darabban lép fel elő
ször BékefTi I ászló, kinek bő alkalma tesz 
megkocogtatni a közönséget nagyszerű 
szerepétMJn. Az előadások hétfőtől, 15-tői 
kezdve 7 és fél órakor kezdődnek.

* Tcbby l.ojzf és nagysikerű kísérő
műsor. nemkülönben a szenzációs magán- 
számok kerülnek színre, egész héten ni 
Andrássy-utj Szinhártian. Hétfőtől, l.'>-től 
kezdve az előadások 8 órakor kezdődnek.

* 8 órakor kezdődnek az előadások a 
Scala-Sziniházlnm hétfőtől. 15-től kezdve, 
ahol jövő héten csütörtökön éri meg ötre 
mecik előadását a szenzációs sikerű „Tün-t 
d’ének cselédje" című látványos operett, 
melyet azontúl is minden este adnak. Va-i 
sárna-p délután 3 és fél órakor mérsékelj 
hclvárlWikal a „Ncbánts\irágot“, jövő va-< 
sárnap pedig először a „Pról/aházasságor* 
adják.

* Rótt és Steinhardt, 3 Kjs Komédia 
igazgatói befejezték nyaralásukat, ami 
egyértelmű azal a várva-várt eseménnyel, 
hogy a Kis Komédia ismét megnyílik. 
Úgy tudjuk, hogy a két művész pihenés 
közben szorgalmasan készítette elő a jövő 
énad programját és szeptember elsején, 
a megnyitó előadáson, ismét viszontlát
juk ezt a két utólérhefetlen művészt az <5 
megszokott kacagtató szerepeikben.

* „Az indiai misszió*', a Nirvána 
ITI-ik része augusztus 15-től, hétfőtől 
kezdve jelenik meg a Kertniaziban. ll:i 
az eJső két rész csodálatos jelenetei, 
kritikus pillanatai eddig még néni tapasz
talt rajongást váltottuk ki. úgy 
a harniudik rész oly mélységes élmény, 
amelyet soha seun teltet elfelejteni. „Az. in
diai misszió" amelyet csupán mélységes 
•hangulata fűz egybe a „Nirvam" többi 
részeivel, — azok számára is meg
érthető, akik az első részeket nem lát
hatták. Bevezeti ezt a műsort a „Csoda
csecsemő" dnifl rendkívül kacagtató víg
játék, amelyben Karcsi, h közönség ked
vence játsza a csecsemőt. A második ríazt 
szerdán Auguszta fötiercegnő őfensége kí
séretével végignézte és fokozott érdeklő- 
dé&sel várja a folytatást. Az előadások 8 
és 10 órakor kérdődnek, esőe időixm pe
dig az „ImperiaF-mozgólMm (Aréna-ut és 
Dcmliinszkv-u. sarok) tartják meg nzokat, 
6, fél 8 és 9 órai kezdettek

Hamis fogakat 
Brilliánsl 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat 
■fáinkat és m°<íen’ 
■VC|ICKvl olajfestményeket 
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Nagy verekedés 
az Angol Parkban 
tnzuháft*>k a Caslnó de Párls 

ir;ax ratóját
— .4 Hétfői Napló tudósítójától —
Tegnapelőtt este nagy jőtékonycélu 

ünnepély volt az Angol-Parkban, me
lyen óriási közünseg, csaknem húsz
ezer ember vett részt • amelyen meg
jelent Auguszta föherc. gaaszonv is1 
gyermek elvei Az ünnepséget óriási i 
botrány zavarta meg, melynek közép- I 
pontjában Keleti 
Paris tulajdonosa 
ne\ü volt színész 
u közelmúltban 
sokat szerepelt a

Endrey hosszabb idő óta rossz \l- j 
Kzonyban él a feleségével, aki Pádig 
Margit néven elsőrangú tagja a Casino I 
de Paris színészi együttesében. A mull 
hét egyik estéjén Endrey az öltözőben 
kereste fel a feleségét, ahol heves je
lenetre került a sor közöttük. A vitat
kozás olyan Lantossá vált, hogy be
hallatszott a nézőtérre is. Erre Keleti 
igazgató bement az öltözőbe és felszó
lította Endreyt, l.ogy hagyja el a szín
háza I. Miitor nem akart távozni, a 
személyzete] távolittalta el.
.Azóta Endrev boszut forralt Kilét: 
ellen. Tegnap este az igazgató egy ba
rátjával gyanútlanul betért az Angol- 
Park kávéházába feketézni. Mikor inén 
később kilépett s be akart menni aj 
Casino de ParEba, egy fa mögül 
Endrey hirtelen cKiugrott • egv ólmoz 
bottal többször fejbeviágta. Keletinek 
három helyen beszakadt a fete s t’é- 
aezen esett össze.

A támadásnak szemtanúja tolt a 
Casino de Paris néhány pincére, akik 
b megtámadott igazgató segítségére 
ti ettek a ütlegelni kezdték Endreyt, 
akinek hamarosan kicsavarták a keeé* 
bői ólmos botját s alaposán elagyata* 
nyúlták. Endrey segítségért kiáltozott.

— Keresztények mentsetek meg. — 
ivöltötte agyonvernek a zsidók!

Néhány ember, aki az előzményeket 
nem ismerte, valóban a pártjára is ál
lott s néhány perc múlva általános 
verekedés támadt, melynek folvaán zá
poreső módjára hullottak :obbra-balra 
rz ütések. A botrányos jelelnek, mely 
természetesen óriási izgalmat keltett a 
zsúfolt mulatóhelyen, azinspekieós 
rendűrtisztviselők vetettek véget, akik 
r verekedőket szétválasztották, a tá
madó Endreyt pedig előállították a 
kapitányságon, ahol kihallgatása al- . 
kaiméval kiderült hogv maga h — t 
zsidó.

Keleti Adolfot súlyos 
fgv gyógy intézetbe vitték. j

Ausztriának * „ ,
3 millió font kólcsónt folyósítanak

(A Magyar Távirati Iroda magán 
jelentése.) A Sonn- und Montagszeitung 
megbízható forrásból jelenti, hogy 
még mielőtt a légfőbb tanács illető ha
tározata Bécsben kö/.tudomásra ju
tói I. a szövetségi kancellár és az án-

Bécs, augusztus 15. 
tűnt képviselői Bécsben tanácskoztak 
és ez alkalommal az angol delegátus 
közölte a szövetségi kancellárral, hogy 
a nyugati hatalmak Ausztriának még 
au au sz trn hó foluamán hárgm millió 
fontnál előleget folyósítanak.

| virág, Morna, Kofa, Kegyelet, BOy .„J 
> is? Mandela, Tót: 20:44, 20:30, jj .!
I 7. ftrtam. 1. Claírette. 2. Reúc*’ :l
I ex,,..-./.. Futottak még: Spiritistin y 1 

.Ori_ 
an ‘-I

Sógornő.
Szűrni, Oro, Laurenzi, 1 
Vif. Tót: 20:146. 20:40, 30, 42.

VI. fatam. 1. Shogun. 2. pandur 
Ad meritum. Futottak még: 
Klndy, Szattyán, Gioconda, 
ra ja, Bovarv. H éli a. Tót.: 
38, 40.

t r M
Cornetle ’[ I 
20:118. 21'“J

Adolf, a Casino de | 
és egv Endrey Jenő i 
állottak. Endre , nek 

egy plágium-ügvLen 
neve az újságokban. 1

/. futam.
3. VJrágeső.

Hétfő:

1. Thököly. 
Futottak i

•3.

& legfelső takács elhalasztód 
a Felsőszllézilről való döntést 
íüsseSdorfot és környékét szeptemberben kiürítik

Párls, augusztus 15.

A legfőbb tanács tegnapé ste a né
met ügyvivőhöz a következő iratot 
intézte;

Ügyvivő Ur! A felsőszilézfar 
német-lengyel i...lár nehézségeire 
való tekintettel a legfőbb tanács 
döntését, amely őt a versaillesi 
szerződés 88. cikkelye értelmé
ben megilleti, elhalasztotta. A leg
főbb tanács bizonyos abban, hogy 
Felsőszilézia lakossága teljesen 
méltányolni fogja azt a felfogást, 
amely arra vezetett, hogy a meg
oldást el no siesse. Egyébiránt 
minden meg fog történni arra, 
hogy ez az elhalasztás csakis a 
lehető legrövidebb időre terjedjen. 
A legfőbb tanács bizton számit 
arra, hogy a német kormány a 
maga részéről fel fogja hívni a 
német népet, hogv a Végleges dön
tésig a legnagyobb nyugalomban 
maradjon és egyúttal egész köz
vetlen és közvetett befolyását Fel- 
sőszflézia lakosságára oly irány
ban fogja érvényesíteni, hogy a 
szÖÁ'etségesközi bizottság tekinté-

futásban. A tivoliigrúsban ezúttal is az 
osztrákok győztek. A jól rendezett verseny 
főbb eredményei a következők: 100 m. 
síkfutás. 1. Kurunczy Lajos MTK 11.4 
mip. 2. Hanthó MAC. 300 m. sdkfutós. 1. 
Kurunczy MTK 30.2 országos rekord. 2. 
Kovács MAC. Távolugrás. 1. Egger (Wie
ner Ad 6.80 m. 2. Kovács MAG 6.00. m. 
Síkfutás. 1. Benedek (MAFC).. 2. Friebe 
(Graz). 3. Fonná (MTE).

Az MTK 
Svédországban

Nemzetközi kerékpárverseny
A Millenáris pályán rendezett nemzet

sérüléseivel (köri kerékpárverseny a magyaT kerék
párosok fényes győzelmével végződött. 
A nemzetközi főversenyt Magyarország 
csajxata. nyerte meg 15 ponttal. Második 
lett Ausztria 11 ponttal, mig a harmadik 
Iielyre München város csapata került 7 
ponttal és negyedik Sváfc együttese volt 
ugyancsak 7 ponttal. A 10 kilométeres 

| jxirosversepyben az Gharcczky—Burg-
k magyar bajnokcsapat egy 500 hardt-yár győzött. 2. \Velmart—Grimm- 
ivód korona értékű serlegért játszik pór volt. 3. Puhrci—Pereson f Auszttaj és 

A .Mamar Tartmralxrrtók Köre - mint flk ^Ön.uer-Hltngerpir (BnjoTor.zís) 
fcmirreles ■— most lxinyolifja le külföhii , •
Juráját, amelynek során Berlinben hmtRŐ- j 
Hött ti Victoria csapatával és erős küzde- ‘ 
lem lilán itöntcllen 2:2 arányban végtett 
■z MTK.

Berlinből a nutgvar bajnokcsapat Svéd
ország egyik nagv városába, Göteborgba 
uln/iill, ahol négyes könnérkőzés keretén I 
belül mérkőzik a legjobb svéd csapatok- 

v 500 s-vé<l korona érk'kű ser- 
A megvár csa)»at a sorsolás sze

rint mérkőzni fog a Bu-dapesten járt ; 
Kamraterna csapallnl, mely taA-alv tudva- ; 
lovölog ilt járt és az MTK és FTC csa
patok kal is mérkőzött.

A Kabiraterna jelenleg a svéd labda
rugó bajnokság ötödik helyezettje és 
rendi.iviil érdekesnek ígérkezik a magyar 
bajnokcsapul cs a legjobb svéd egyűtte- 
tsek erőpróbája.

A megejtett sorsolás szerint holnap, 
Kzc-d'.i. mérkőzik nz MTK a Suís csa
pati.ti. míg 19-én, p. nlekcn a Kaniru- 
tenia tesz az cltenfcte a magyar bajnok- 
Esfipatnak. •

A MAO nemzetközi atlétikai viadala. 
'A M^g ’ir Atléfikíií Chrt» nemzetközi at
létikai viaöi’M iCDdezctt a margitszigeti . 
•porttek|>en. amelyen Kurunczy Lajos, 
m M l'K kiváló ké|U'M»égü ntk-taja »r» 
BXA0O5 rokorttof Mriloft • NO m, Mb-!

Atlétikai és futballverseny Siófokon, 
l'rdekes atlétikai és futballversenyt tar
tottak vasárnap déhitáu Siófokon az 
olt iidíHő Cserkészek és a budapesti 
Egyetértés.

A versenyek eredménye a következő: 
l(>0 in. futás. 1. Kurcz Béla ESC. 400 

<n. futás. 1. Ofenbach ESC. 4-szer 100 m. 
.staféta. 1. ESC. (Szőke—Bors—Takács-— 
Kurczl. Sulydobás. 1. Suszter (ESC.I 

1 i 9.86 m. 2. Bors (ESC.) 8.90 ni. Diszkosz-
1 dobás. 1. Huszti (ESG.I 28.10 m. 2. Bors 
| (ESC.) 26.50. Távolugrás. 1. Bocsi/ 5.60 

in. Magasugrás. 1. Imrey (Cserkész) 145 
cin. Végül futfballversenv volt a két csa- 

j pat közölt. A versenyt uz Egyetértés 
nyerte meg 1:0 eredménnyel.

Bécs—Hamburg 3:2. Vasárna/p mér- 
. közölt Hamburgban Becs és Hamburg 
i válogatott csapaegymással és a mind- 
1 végig igen heves iramú labdarugóm érkő- 
| zésből a bécsi csapot 3:2 arányban (2:1) 
| került ki győztesként.
I
i

I

i.

A nagy megnyitó műsor
Kezdete negyed 8 órakor

lye ülő tiszteletben részesüljön. 
A legfőbb tanács különösen arra 
a súlyos felelősségre hívja fel a 
német kormány figyelmét, amely
nek kitenné magát, ha nem vi
gyázna arra, hogv különösen 
Felsőszilézia határain minden 
olvas kísérlet meghiusittasseik, 
amely nyugtalanság szitására 
irányul a szavazás területén és ha 
szigorúan meg nem akadályozza 
e területre fegyvereknek és lősze
reknek szállítását és bandáknak, 
valamint felfegytierzett egyének
nek odajut á^ját.

Bécs, augusztus 14.
Briand miniszterelnök. mint a legfelső 

tanács elnöke tegnap este Isktl báróval, I 
a népszövetség tanácsának elnökével, kö- ' 
zölte a legfelső tanács határozatát és ; 
egyúttal megkérte, hívja össze minél előbb 
a népszövetség tanácsát. Az Echo de 
Paris szerint 1-steii báró levélben azonnal 
azt felelte, hogy a tanácsot augusztus 
20-ára szándékozik összehívni,

A legfőbb tanács — hír szerint —- 
szeptember elején Londonban újból ülé
sezni fog s el fogja határozni, hogy a 
francia csapatokat a düsseldorfi szakasz
ból visszavonják. (MTI.)

,2- invtncibul 
míg: Gon fi i®,, I 

Ossijek, Marczona. Tót: 20:30. 2O;2‘ m’l
H. futam. 1. Bamschabl. 2. Napkirák I 

3. Harmat n. Futottak lufe. 
Moruy. Tót: 20:18. 20:28, 28. j

III. fatam. 1. Szemfüles. 2. I
3, Gveen Péter. Tót: 20:28, j

IV. fatam. 1. Alpesílány. 2, Fwfn I
3. Szép Leány. Futottak még: Elvtársi 
Czigányleány, Longanoso, Hadak gX' 
Sokoró, FHrtvár, Mephlsfo n Tál 
20:278. 20:66, 60, 72. ' I

V. futam. 1. Gábordiák. 2. Alán}. 1 
Sestifa. Futottak még: Balsors, Napke1? 
Kudarc. Tót.- 20:114. 20:48, 36.

VI. futam. 1. Csernahora. 2. Kártyfc 
II. 3. Kemenate. Futottak még: NásfcJ 
Frankopan. Spinnette, Szerelem. Toi. 
20:38, 20:26, *36, 44.

Hiszek est» Istenben, hiszek esv hazába 
Hiszek egy isteni őrök igazságban. 
Hiszek Magyarország feltámadásában,

közgazoasés
Zürichben

160 a magyar Korona

Alagi versenyek
A megszokott külsőségek között in

dult meg vasárnap a Lovag-egylet má
sodik nyári meetingje Alagon. Vasár
nap és hétfőn is egészen megtöltötte a 
pályát a közönség, amelyet még ax uta
zással! járó vés ződ ségek «e tartanai 
vissza attól, hogy v^gre igazán nívós, 
jó versenyekben gyönyörködhessék. 
Ez a bizalom indokolt is volt, mert 
mindkét napon jó mezőnyök, érdekes 
ftnishek és reális esélyű lovak kitűnő 
sportot nyújtottak.

Az első napnak főszámában, ffz 
Igazgatósági díjban hét elsőosztályu 
ló állt starthoz. Ezek közül a fogadók 
Unkét tették meg reás favorittá, de ez 
a flnishben csődott mondott Pretzner 
ezúttal elkésve dobta versenybe a 
nagy favoritot s Iburg féíhosszal meg
előzte a célban. A fogadók vigaszta
lásaképp azután megnyerte Pretzner a 
nap hátralevő futamait. Hétfőn kissé 
szegényebb volt a sport, a sok rövid 
verseny nem vált túlságosan hasznára 
a programnak. A nap főszámai körtil 
a Szobi httndicapot, dacára, hogy a 
startnál maradt, Bamschabl nyerte meg 
könnyen, mig a Bérczy-emlékverseny 
hármas mezőnyéből a nagy favorit 
Szemfüles nyert, ugyanilyen stílusban. 
A kél nap részletes eredménye ez;

Vasárnap:

1. Mamlasz. 2. Sefüscla. 3.

Zürich, augusztus 15.

(Deviiamegnyitás.) Bérűn 695. 
Newyork 591, Milánó 2590, Prága 715, 
Budapest 160. Zágráb 350, Bukarest 
750. Varsó 028, Bécs 070. osztrák bé
lyegzett 058. (M. T. L)

Az értéktőzsdei magánforgalomban 
csak kevés üzletet kötöttek. Az olcsóbb 
külföldi koronajegyzés az irányzatét 
eleinte szilárdította, de csekély részvét 
mellett az árfolyamok késfibb gyengül 
tek. Réwvényekben inkább pénz volt 
Schlick, Liptói, Salgó, Rimára éz Lli. 
tigre. Kötés csak Országos fáiban rtl 
1060—30—40, dollár 368—71—«7. 
márka 452—41—46. lei 482—78, w> 
kod 488—62, rabol 59—60, Napok* 
1185—05, osztrák ezres 3714—3714, 
bécsi kifizetés 3614—36

Itt van újra

HÖLGYEINK RÉME
a szeplő!

De segít rajta
HÖLGYEINK KRÉMÉ

a valódi

Diana-arcMffl
Mindenütt k a p h a •

Fő,,,,.* — iNaponla este W
(g" 1 K UllW csütörtök, szombat, »■ h k y*1.^ °

Telefon-szám: 55-55
inusur i —- ■ ri./illamos közlekedvsan 
ros minden iranyaw

I. futam. 1. Mamlasz. 2. Sefüsela. 3.
I.az.zarone. ’lot.. 20:32.

II. futa n. 1 Setesula. 2. Tóiméin. 3. 
Vipidia. Futottak még: Hatavány, Rend
bontó, Borongó. Tót.: 20:64, 20.32, 30.

III. futam. 1. Iburg. 2. ünke. 3. Story-
teller. Futottak még: Zagreb, tora II. 
Prognose, Akadékos. Tót.- 20191’ -’O-aii’ 
26, 36. ’
. '“!an- *■ Ea" d' V,e- 1 Mvoiotí,. , n„c1
*• Btíottek mésr Anratóm. Ssfl- „UJSÁGÜZEM" Bk-T. BUDAP®51

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztők: >
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOB MÁTYÁS


