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Csapataink átlépték a baranyai határt
Tom&olá lelkesedéssel Fogadták katonáinkat — Magyar impérlum van
már a szegedi háromszögben — Na vonul be Pécsre a nemzeti hadsereg
- A Hétföl Napló tudósítóidtól -

Üzeni István napján megkezdődött
Baranya felszabadítása a másfélesztendös idegen uralom alól. Ma reggel
már magyar katonák bakkancsa csat
tog a pécsi főutcán és a magyar tri
kolórt lobogtatja a Mecsekről lesza
badult szél. Nem a véres bosszuállás
üli féktelen torát a Dunántúl legéke
sebb városának szelíd házai között: a
magyar anya öleli magához gyengéd
szeretettel
hazakerült
gyermekét.
„Testvéri szeretet hozunk", — igy üd
vözölte Soós tábornok a felszabadító
csapatok parancsnoka Baranya sokatpróbált magyarságát, mely mindennél
jobban rászorul a testvéri szeretetre.
A felszabadítás lelki felszabadulást
hoz elsősorban: visszaadja a szenve
dők és az eltévelyedettek lelki egyen
súlyát.
Diadalkapuk, könnyes ovációk, a
hazafiui hűség drámai erejű megnyi
latkozásai jelzik az utat, melyen a
nemzeti hadsereg végigvonul. Baranya
községben, Barcson, Baján és a sze
gedi háromszögben már tegnap a ma
gyar kard volt az ur és a megbocsátó
magyar szeretet töltötte el az ujjongó
sziveket. Ma reggel a pécsi székesegy
házban zengett fel a Tedeum, mely a
magyar integritás felé, vezető útnak
első ünnepi állomása.
A szombati és vasárnapi történelmi
jelentőségű eseményekről szóló táv
irataink a következők:

Ma adjákát Pécsei? szerbek
Belgrád, augusztus 20.
(Sajtóiroda.) Pécs kiürítése
ma megkezdődött. Ezernél
többen már elutaztak. A
szerb hatóságok a pécsi
területet augusztus 22-én
adják ál. (MTI.)

A szerbek utasítást kaptak
Pécs kiürítésére
Belgrád, augusztus 20.
Az itteni lapok, nyilván fél
hivatalos sugalmazás alap
ján közlik, hogy a nagykövetek tanácsa végleg el
utasította a jugoszláv kor
mány kérését Pécs kiüríté
sének elhalasztására vonat
kozóan. A szerb hatóságok
ennélfogva utasítást kaptak
■
kiürítés
megkezdésére.
Függetlenül a nagykövetek
döntésétől,
a
budapesti
ententc-képviwíők rövid 28
órai haladékot adtak Bara
nya és Nyugatmagyarország
átadására. (MTI.)

Csapataink bevonulása
Barastya községbe

Gosset ezredes szerencsekivánatai Magyarországnak

Kaposvár, augusztus 20.
Az első sürgöny a felszabaduló ba
ranyai területről Bükkösd községből
érkezett Szent István napján este ki
lenc órakor Kaposvárra. A címzett
Kozma Miklós szkv, huszárőrnagy. a
déli végek vezénylő tábornokához be
osztott sajtómegbizott. az alábbi for
mában terjesztette e táviratot a kor
mányzó elé:

.4 Magyar Távirati Iroda jelenti:
Gosset angol ezredes a pécsi ententemisszió vezetője Szent István napján
Soós Károly altábornagyho? a kö
vetkező táviratot intézte:
Soós altábornagy urnák Kapos
vár: Szent István nemzeti ünnepe
és Baranyának Magyarországhoz ■
való visszacsatolása alkalmából
fogadja altábornagy uram saját
nevemben és bizottságom tisztjei
nek nevében legőszintébb szeren,
csekívánatulmát. Gosset ezredes.
Soós altábornagy az üdvözlésre a
következő távirattal válaszolt:
Gosset ezredes urnák Pécs. Me
legen köszönöm szerencsekivána.
tait, melyeket ön úgy a saját,
mint a szövetségközi katonai bi
zottság nevében első szent és
nagy királyunk, Szent István
nemzeti ünnepén és Baranyának
Magyarországhoz való visszacsa
tolása alkalmából hozzám eljut
tatni szives volt. Soós altábor
nagy, adéli végeken vezénylő tá
bornok.

Maguarorszáa kormányzó iának
kabinetirodája.
Gödöllő.
.1 Magyarországhoz visszacsatolt
baranyai területekről érkezett leg
első sürgönyt hódolátteljes tiszte
lettel szó szerinti szövegében ter
jesztem Őfőméltósáua elé. .4 sür
göny Szent* István napián esti 9
órakor érkezett Kaposvárra a déli
végeken vezénylő tábornok indu
lásra
kész
parancsnokságához.
Szövege a következő:
Kozma Miklós őrnagy urnák.
Magyar Távirati Iroda. Kaposvár.

Bükkösd, augusztus 20.
Délután 3 órakor vonult be a
szerbek által kiürített Baranya
határközségbe a ni. kir. csendőr
ség Sik százados parancsnok ve
zetése alatt. A községben diadal
kapu várta a magyar miniszté
rium
képviselőjét. A község
apraja-nagyja, a község bírája
és plébánosa örömtől remegő
hangon, lelkes szavakkal adtak
hálát a Mindenhatónak, hogy
hároméld kínos szenvedés után a
felszabadítók megérkeztek. A köz
ség lakossága nagy lelkesedéssel
fogadta a kormányzó és a magyar
kormány proklamációját, melyet
a vezénylő százados hirdetett ki.
A bevonuló csapatok Inrangszó
és riadó éljenzés közepette értek
a községbe, ahol szem nem ma
radt szárazon az örömtől. Az
üdvözlő beszédek után Jeszen
szky Mária és Hcrbert Ilonka
hazafias szavalattal és sok virág
gal köszöntötték a bevonulókat.
Az ünnepi fogadtatás után a be
vonuló csendőrszázados kastélyá
ban üdvözölték annak betegen
fekvő úrnőjét, Jeszenszky Ferencnét. aki a megszállás közel há
rom éve alatt a magyarságnak
igen nagy és értékes szolgálatokat
tett. Rövid pihenés és megvendégelés után a csendőrség tovább
vonult Szentlőrlncre, a járás
székhelyére, ahol szintén Ilyen
lelkes fogadtatásban volt része.
A szerbek zajtalanul vonultak ki.

Csapataink bevonultak
Barcsra
Kaposvár, augusztus 20.
Ma délben tizenkét órakor
Barcson átvettük az impériumot. (MTI.)

A kormányzó távirata
Kaposvár, augusztus 20. .4 Magyar
Távirati Iroda jelenti; Soós Károly altábornagq, a déli végeken vezénylő tá
bornok folyó hó 20-án a kormányzó
ur öfőrnél lóságához a kormányzó ka
tonai irodája utján a következő hódoló
táviratot intézte;
Kormányzó ur Öföméltósága
katonai irodája főnökének. Kérem
az alábbi hódoló táviratot Öfömél
tósága elé terjeszteni. Szerit Ist
ván napján, midőn csapataink
éle bevonul az idegen iga alól fel
szabaduló magyar területre, úgy
a magam, mint alárendelt csapa
táim, legalázatosabb lelkesült hó
dolatát terjesztem Főméltóságod
magas színe elé. Én és minden ka.
fonóm átérzi a pillanat történelmi
jelentőségét.
Eskünkhöz híven
mindent el fogunk követni, hogy
az elénk tűzött feladat sikeres
megoldásával
Főméltóságodnak,
mint rajongva szeretett legfelsőbb
hadúrunknak és hazánk megelé
gedését kiérdemeljük. Soós altá
bornagy, a déli végeken vezénylő
tábornok.

tetben sikerrel meg fognak felelni
és ezzel a beléjük helyezett bizal
mat teljes mérvben ki fogják ér.
demelni. Láng báró ezredes, a ka
tonai iroda főnöke.

Proklamáció a felszabadult
területek lakossá iához
Kaposvár, augusztus 21.
Bádoki Soós Károly altábornagy,
a déli végeken vezénylő tábornok, a
szerb megszállás alól felszabadult te.
rületek lakosságához a következő
proklamációt intézte:
A felszabadult területek népéhez!
Magyarország kormányzója, a ma
gvar nemzeti . hadsereg hadura.
Horthy Miklós öföméltósága és a
magyar királyi kormány nevében a
magvar nemzeti hadsereg csapatai
újra kitűzik a nemzeti zászlót e ré
szekre. melyek ősidők óta
Szent
István korona iához tartoztak.
Ezután a felszabaduló terület lakos
ságának hazaszeretetéről szól az altá*
bornagv. maid igv végzi a proklamá
ciót:
Meleg szeretettel üdvözlöm a kor
mánvzó ur és a magvar kormány
nevében e földnek minden hazafias
lakóját, polgárát, földmi vesét, iparo.
sát. munkását egyaránt! Édes ha
zánk mindnyájatokat keblére ölel.
Könnyét letörölni, nyomort rnegváltani, nehéz sebeket cvógvitani jöt
tünk. Kiengesztelő, megértő szívvel
testvéri szeretetet hozunk még azok
nak is. akiket lelketlen felbujtók
megtévesztettek, pillanatnyilag megtántorifottak. De a felbujtók’ azok,
akiket a törvény szigorúan el fog
érni. A magyar nemzeti hadsereg
fegyverei n yugalmat, jogrendet hoz
nak és oltalmat a minél előbb meg
induló nemzeti keresztény uiiá’bredés munkájának. Vezéreljen Istenbe
vetett hitünk és a hazaszeretet!

Tábori istentisztelet
Magyarszéken

Kaposvár, augusztus 21.
Szent István napján délelőtt 9 óra.
kor Magyarszéken tábori istentisztelet
volt a felszabaduló területekre bevo
nuló csapatok részvételével. Pontban
9 órakor érkezett meg Kaposvárról
Soós Károly altábornagy és kísérete
és a jelentések vétele után a magyar
széki vasúti töltés közelében levő
lombsátorban felállított tábori oltár
elé ment. A csapatok a vasuli álló,
más közelében levő sik terepen állótErre a hódoló táviratra a kor tak fel. Kilenc óra után pár perccel
rnányzó katonai irodája utján a kö megkezdődött a tábori mise, melyet
vetkező válasz érkezett;
Kemény Boldizsár magyarszéki plé
bános esperes mondott. A mise alatt a
.4 déli végeken vezénylő tábor
katonazenekar egyházi darabokat játnoknak. .4 kormányzó ur öfőrnélszott. Az evangélium után a plébános
tósága Nagy méltóságod hódoló
lelkes beszédet mondott.
táviratát örömmel vette tudomásul
Beszólt arról, hogy
a
hitbő*
és azon biztos reményének adott
fakadó meggyőződés
a lelkiismerelet
kifejezést, hogy a Nagyméltósá
és az ebből fakadó hazaszeretet, men
god nagy és erélyes vezetése alatt
tette meg a hazát a sok viszály és ve
álló csapatok és közbiztonsági
szély között majd áldást mondott a
szervek az eléjük tűzött nagy és
csapa lukra.
nehéz feladatoknak minden tekin
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A /enckur ezután a csapatok feszes
sztelgése közben eljátszotta a hím
liszt. Az a'tábornagy és a vele levő
egyes dandártiszlek véle együtt lóra
zúlhllak és Maxon tábornok páránsára egy ezredes felolvasta
b.idoki
oós Károly alláboi nagynak mára ki
dőlt napiparancsát. A napiparancs
íy kezdődik:

.

Kerülni kell minden
önkényt es durvaságot
Katonák! Szent István napjának'
leiében komoly jelentőségteljes mun
kára indultok. Édes hazánk borús
egén örömmel látom a nemzetre ra.
gv<>2ó fénvt.
három év után Is
mét viszakerül az izig-vérig magyar!
terület Szent István magyar koronáiához!
Katonaszivein büszkén örül;
annak, hogy én vezettelek bennete-I
|j»*t már régóta felszabadulás után :
gővárgő honfitársaitokhoz és vissza
hozhatom nekik tivcletek a ina*.”-ar
zászlót, hazánk nyelvét, hazánk tör
vényes remijét. A nemzeti hadsere
get most először látja a felszabaduló
terület lakossága. Nyerjétek meg
trlvét, érdemeljétek ki becsüléséi! |
Bizonyítsátok be. hogy a ma'1 var
katona az egész nemzet magas kul
túrájának tündöklő képviselője!
Elvárok mindenkitől min
den alkalommal példás
acélfegyelmet. komolysá
got, méla erkölcsi és val
lási alapon nyugvó önfeférméimét.
Kerüljetek minden durva
ságot, minden
önkényt,
minden egyéni túlkapást

a tisztességesen gondolkozó hazafias lakossággal
szemben, s a csekélu szá
mú Idegen nyelvitekkel
szemben is.
A bűnösök és felbujtók bűnhődni
jognak törvényes utón. Aki vakmerő
kézzel meg merné zavarni rendcsi
náló munkánkat, az érezni fonta
featmcrynk élét. De a félrevezetett,
megbánón megtérő tömeggel szem
ben legyetek megbocsáitó testvéri
szeretettel.

tend, fegyelem, békesség I
Katonák! A visszakerülő területek
hazafias lakossága tőletek várja a
megváltását. Az egész nemzet szív
dobogva kiséri lépeseiteket, egész
Európa figyel benneteket! Tartsátok
becsületes kézzel magasan a nem
zeti hadsereg zászlaját, tisztán annak
ragyogó pajzsát.
A napiparancs felolvasása után
loós altábornagy a csapatokhoz beszé
ld intézett.
Meg vagyok győződve arról. —
mondotta az altábornagy, hogy n
hazaszeretet úgy fog titeket vezé
relni, hogy Isten áldása úgy fog
titeket kísérni ezekben a fontos na
pokban, hogy minden időre kiérdemlitek a hazának köszönő szeretetél, legfelsőbb hadúrunknak
meg
elégedésé! és dicséretét, őrá, ki
nehéz időben vállára vette e szegény
ország vezetését, ki fáradhatatlanul
dolgozik, hogy terh t vigye, reája
kérjük a jó Isten áldását, hogy
munkájában segítsen neki, hogy a
jó Isten tartsa meg soká hazánk
boldogulására, nemzetünk örömére,
jövőnk zálogául. Most pedig Ma
gyarország kormányzója, a nemzeti
hadsereg ura. éljen!
A csapatok háromszoros dörgő éllengéssel válaszo’tak. Ezután a zene
kar a csapatok feszes tisztelgése köz
ien a himmist játszotta cl. majd a
.'.'•apatok
diszmendben
elvonultak
>oós altábornagy előtt. A szemle után
íz altábornagy visszatéri Kaposvárra.

A szegedi háromszöget
megszal oitSk csapataink
•
Kaposvár, augusztus 21.
A szegedi háromszöget csa
pataink a lakosság tomboló
lelkesedése közepette meg
szállották.

A Duna-Tisza közén a csendörség és i
a vámőrség bevonult a visszacsatolt I
területre. Baján az Oltani csatorna i
zsilipjeinek őrzését csapataiul; egy
különítménye vette át. A különítményt ■
a lakosság óriási lelkesedéssel, a Bá
ján lévő szerb közegek pedig a lég-1
nagyobb előzékenységgel
fogadták.;
Tolna vármegye megszállóit részébe
csapataink bevonultak, ugyanúgy So.;
mogyba, ahol Barcsot és Szigetvárt.
csendörségűnk 20-án megszállotta. A j
lakosság hangulata ezeken a részeken I
is mindenütt a leglelkesebb. Pécsre
tegnap este vonult be csendőrségünk,
hogy támogassa ott a magyar közigq^- j
gatási közegeket, melyek közel három
évi megszakítás utón működésűket
tegnap ismét felvették. A város lakos
sága lelkes osációval fogadta csend
őreinket s örömmámorban
úszva
várja csapataink bevonulását. Az úgy
nevezett emigránsok Eszékre menekül
tek, ahol a szerbek internálták őket.
Mindenütt, ahol a felszabadult terü
leten csapataink megjelentek, a lakos
ság frenetikus ovációt rendezett a
kormányzó ur Őfőm él lósága és a
nemzeti hadsereg mellett. Zavaró in
cidensről eddig semmiféle h’r sem ér
kezett. (MTI.)

Csapataink Klsxomborban
e

Szeged, augusztus 21.

(MTI.) .1 magyar csendörség és rendőrség egy különít
ménye vasárnap reggel öt órakor
átlépte a demarkációs vonalat és
6 órakor bevonult Kiszomborba.
Kiszombor halárában a falu lakos
sága lelkes ovációkban részesítette a
bevonulókat. A falu lakossága élen és
nevében a község jegyzője lelkes sza- 1
vakkal üdvözölte a magyar nemzeti
hadsereget és a bevonuló osztagok pa
rancsnokát Lénárt őrnagyot.

Utb*n Baja fe’é
Kaposvár, augusztus 20.
Dr. Kiszely Gyula kormánybiztos
sürgönyzi délelőtt 10 órakor, hogy a
Bajára kivezényelt zsilipödség, amely
kivételesen még ina átléj^ieti a demar
kációs vonalat, egy tiszt és ölven em
ber. amely mint első csapat, még ma.
augusztus 20-án átlépi a demarkációs
vonalat, Bajára indult. A többi csapat
és i közigazgatási személyzet Kiszely
kormánybiztos vezetése platt éjjel kö
vetni fogják. (MTI.'

Jl pártok
választásokat akarnak
Hegedűs utóda Gratz lesz - decemberben — Gróf Bánfty
külügyminiszter Baranyáról és Nyugatmagyarországról
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Még a keddi napon hallatja hang-1 lök egyéni törekvéseit nem nevezzük
ját a magyar nemzetgyűlés, hogy az- ( közhangulatnak. Az $sszes pártok az
után jelentős időre, október közepéig, alkotmányjogi kérdések teljes meg
elnémuljon. A politika nyáir pihenője oldásától remélik a nemzet uj, nyuelött azonban felbukkant egy terv, I godtabb életének kezdetét.
amelynek állítólagos szerzője maga)
Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter
Bethlen István gróf, s amely terv sze-! távozásáról, helyesebben
......________
„ előtt való
idő
rint a nemzetgyűlésről át kellene térni távozásáról’ egy hét óta szüntelenül ír
a kétkamarás rendszerre. (Olyan tor- a sajtó.
mán
.......
....
mán fnrlZnnótr
történnék nr
ez, hnov
hogy ma nomzetuviinemzetgyü-1'
— Ezekből a hírekből mindössze
lés, elfogadávn a felsőház reformjáról i az az egy az igaz, hogy Hegedűs
szóló javaslatot, tulajdonképpen aty
Lóránt utóda Gratz Gusztáv dr. lesz.
jává lenne a törvényhozás második
Ezt a Neue Ereié Presse szombati szá
házának, majd a saját mandátumát
mában is olvasni lehet. De mikor lesz
három esztendővel megtoldva, áttérne
az utódja? Pontosan december 18-án,
a kétkamarás rendszerre.
| vagyis évfordulóján annak a napnak,
nemzetgyűlés hangulatáról azon amikor Hegedűs Lóránt a pénzügy
ban a következő információt kapta a miniszteri tárcát eh állatta. Hogy ked
Hétfői Napló tudósítója:
vetlen? Ennek oka, hogy fáradt, mert
— A nemzetgyűlés — amint a ne- minden fóradt ember kedvetlen. Ez
vében is benne foglaltatik — alkot- j ellen egyetlen orvosság a szabadság,
mányozó testület, amelynek már ez-, a pihenés, amelyet Hegedűs még e
zel a szóval egyszersmind a feladata! héten megkezd és pedig a tengerpar
is meg van adva. Sajnos, a nemzet ton, ahol Fellner Frigyes egyetemi
gyűlés mindezideig sok mindenfélével tanár vendége lesz.
foglalkozott, töméntelen törvényt ho
keddi ülés
zott,
de
semmiféle alkolmányozó
munkát nem teljesitett; annyira nem,
Kedden van egyébként a nemzet
hogy királyság voltunkat is tulajdon gyűlésnek a nagy szünet elölt utolsó
képpen egy minisztertanácsi határozat ülése. Más programpont nincs, csak
állapította meg. Gyorsan hozzá kell
i az ingatlan vagyonok váltságáról szóló
tehát látni a nemzetgyűlésnek azok j javaslat harmadszori olvasása, de ha
hoz a munkálatokhoz, amelyek tulaj
valakinek a vakáciős hangulatban
donképpeni feladatát alkotják, annál i kedve lesz még egyet interpellálni,
is inkább, mert ideje rövid, lévén Gddl Gaszton elnök meg fogja neki
meghatározott élettartama.
Ebben erre a módot adni. Számítanak rá
egyszersmind az is benne van,
azonban, hogy ezen az utolsó ülésen

A

Bánffy Miklós gróf külügyminiszter
' nyilatkozni fog a legaktuálisabb kül
politikai kérdésekről, amelyek
alatt
természetesen elsősorban Baranya át
de merőben1 fölösleges is lenne ez.
mert ez a nemzetgyűlés, a mai össze vételét é« Nyugatmagyarország sorsát
kell érteni.
tételében, a meddő harcok szintere
maradna, bármilyen hosszú életet
adna önmagának. A hiábavaló harcok
Wilson lesz az amerikai
helyett fel kell építeni az uj alkoii“
inánvt. körül kell bástyázni a uemdelegátus a leszerelési
zel jogait és azután minél előbb nu-f;
konferencián
kell oldani a királykérdést, meri enélPáris, augusztus 20.
kül nem lehet az izgató anyagotI eltávolilani a nemzet beteg testéből. Nincs
(WoltY.) Az Éclair washingtoni jelen
___ ___
_ szenátor Hardinjz ela nemzetgyűlésnek egyetlen pártja ! lése
be észerint
Kané
.................
sem, amely ezt be nem látná, de nincs nőknek i.ívMolta,
..... ■!■•. 1hogy
a washingtoni
olyan párt sem. amely a nemzetgyűlés leszerelési Ion főrend a Amerikai
" ’ delegáWilaont nevezze ki. Wilaon
élein’' '/hosszabbítását
kívánná. hu tusává
ouészsógi állapotú ialentwlcau-vau ji
javult.
csak egyes, nem nagyszámú képxise- (MTI.)
a
nemzetgyűlésnek
nincs
jogában saját megbízatását
meghosszabbítani.
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A? első vitézzéavatás
— A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

A királyi várkert dclre néző lejtöjé.
nek gyönyörű sfányai
és
lerra.
szai ma délelőtt lélekemelő ünnepély,
nek szolgállak színes és hangu’alos
keretül. Ma folyt le a Várkertben a
Vitézi szék első vitézzéavatási ünnepé
lye. amelynek során a kormányzó,
mint a' vitézek első, választolt főkapilánya, a vitézi eskü letétele után vi.
tézzé ütötte és avatta a vitézi telek el
nyerésre érdemessé vált honfiadat.
Pontban kilenc órakor érkezett meg
;i kormányzó. Az emelvényre vonult,
ahova követték Bethlen István gróf
miniszterelnökkel az élükön u nij.
nisterek, továbbá' a vitézi szék tagjai.
Mellette foglalt helyet József főherceg*
Hátrább a keresztény egyházak fő.
papjai, a nemzetgyűlés tagjai és a tör
vényhatóságok képviselői sorakozlnk,
A katholikus püspöki kar CsernocN
János hercegprímás vezetésével jelent
meg.
A kormányzó megérkezése után kez
detét vette a tábori mise, amelyet P.
Zadrauccz István tábori püspök ce
lebrált.
A mise után az egyházak papjai rö.
vid áldó irqát mondtak, azután követ,
kezeit az ünnepély legmegkapóbh ré.
sze, a vitézzé avatás szertartása, nwlv.
nek kezdetét harsonák jelezték Az
ünnepi csöndben a kormányzó, mint
a .vitézek főkapitánya, beszédet inté
zett a vitézekhez, amelyben hangsú
lyozta azt is. hogy minket nem győz
tek le soha, mert saját áruló honfitár
saink orozva ütötték ki kezünkből dia
dalmas fegyverünket.
A kormányzó aztán végighaladt .»
vitézek között és a sorra letérdelő vi
tézeket a diszkarddal vitézzé ütötte. A
kard ülését e szavakkal kis érte:
..Hadúr nevében vitézzé üt!ek!“
A szertartás befejeztével lelkes kiültás harsant fel:
Nagybányai Horthy Miklós. Ma
gyarország főméltóságu kormányzója
és a vitézek első főkapitánya éljen.
A vitézek és a közönség háromszo
ros éljent zúgtak rá. Ezzel véget ért
az ünnep. A közönség a himnusz
hangjai mellett oszlott sz jjel.
Délben a Tiszti Kaszinó épületében
egyszerű vitézi áldomás volt, amelyen
megjelent a kormányzó is. Az áldomá
son az első felköszöntőt Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök mondotta,
aki a vitézek legvitézebbjét: Horthy
Miklós kormányzót éltette. Horlh’J
Miklós kormányzó közvetlen hangon
jó tanácsokkal látta el az uj életpá
lyájukat megkezdő vitézeket. Beszéde
végű, mint rangban legidősebb vitézt,
Jós*!' főherceget köszöntötte. József
főherceg válaszában annak a remé
nyének adott kifejezést, hogy amint
a vitézek egyek voltak a haza megvé
désében, úgy a jövőben egyek lesznek
a haza fölépítésében és a kormányzó
támogatásában. Hangsúlyozta, hogy Ő
mindig — úgy most, mint a jövőben,
is — a kormányzó mellett áll és őt
teljes erejével támogatja.
Asztalbontá* után a kormányzó a
többi vendégtől követve, a vitézek
viharos éljenzése közben hagyta el a
termet.
v
A vitézzé avatottak, illetve megadó*
ínányozottak közt vannak a tisztek, n
és hivatásos altiszteken kívül főltiniivesek. asztalosok,
kőművesek, ké
ményseprői, könyvelő, kereskedősegéd,
nyomdászsegód. napszámos, rendőr,
hentes, bányász, borbély, uradalmi
csősz. !»offör. bognár, utkaparó, sza
tócs, nupidijas, pincér, mészáros, vin
cellér, magántisztviselő, drótos, se
lyemfestő.
Nagymez'1-"-

luazg.
Rulettén
lUbner

ILm-
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AZ UTOLSÓ SZlMi’ÓNIA
c. aktuális revü és « többi attrakcióit!
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MBTFOi JWEPlJfJ

ván napja. Az ezeréves
küidelés s mc .•leromlóu.
rS
emhar messjjjUkeii és kira^oSS ag/ marka•k iiim.'pét immár harmadszor üli
ue. ö-sKedOá, ntösi s 4 emberi -Tiegsétoeű.íöH és ean^naikiHt
kezekkel összeszükilell
közölt a nemzet. Soha nem
— .1 Hétfői Napló tudósítójától —
kall nagyobb aktualitása a szent kiSzóké liánul vakmerő és merész eiőll még beérték volna, a lovak közé
k,i!\ emlékének és kultuszának, mint
■nanapság.
K Szent Jobb, melyei rabi igyilkosság híre érkezeti a szom
Icgnapelőtt körülhordozlak, a magyar batról vasárnapra virradó éjszaka a
volt a legközelebbi kocsi, N’ofőkapitányság
központi voti’i István és József szerényei gaz
fc’ységet összekovácsoló kardot for- budapesti
fcitla, de egyúttal nyugat felé is mu ügyeletére. A szerényéi csendőrérös dálkodók kocsija 10 lépésre a lövöldö
latóit és megteremtene a magyarság távirata jelentette a rablógyilkosság ző ember kocsijától, amikor a hatal
liillnrális összetartozását és cqyütl- hírei és kért azonnali .segítséget a mas tesh; *, — a meggyilkolt Kollár
. .'.Ja-.... i les-ét -- kidobta a gyilkos a
■ejlődcsét Európával. A tegnapi kör- budapesti rendőrségtől a gyi'kos kézre-Alú
liicnnt méltóképpen áldozott a szent kerih sére, A távirali híradás szerint ' lsocs:
dbói cs menekülni készüli. De az
a
rablógyilkosság
részleteit
eddig
a
király emlékezetének. A körmenelon ;
j üldözőket ‘is mega! iiiia állítani —
[a társadalmi éi
számo s o! őke I ö ségé. kóvelkczőképen sikerült megállapítani: [visszafordult és négyszer a Novolniék
fcjjjházi. polgári és katonai méltósáPéntek délután a Budapestről 50 kocsija felé lőll. Három lövés talált.
Ipofc jelentek meg. A koronázó fő kilométerre fekvő Böhönye községben : A kát Novolni és a kocsisuk egy-egy
Lmplomban, ahol
tt kormányzó i& országos vásár volt, amelyen ren e.g ■ golyót kaptak a menekülő, vakmerő
Irészlvcll a misén, Leopold Antal dr. idegen vett részt. Különösen az állat | gyilkos revolveréből.
Ijielálus kanonok tarlóit beszédet és vásár volt nagyszabású, ahol Kollár'
Novolniék kocsijának meg kellett
Icjírnoi/f János hercegprímás ponliíL I Marton szinnyei földhirlokos és marha ; állnii és a gyilkos most már észnélkiil
llíílt nagy misét.
A Szent
István kereskedő kötötte a legjelentősebb üz [ ostorozva a meggyilkolt Kollár Már■szobornál felállított- oltárnál Nemes leteket. Este nyolc óráig voilak a vá ' Ion lovait, vágtatva mellel üli a gvilI Antal címzetes püspök és iiöhk sáron Kollár Márton és néhány szeré . kosság szinhelycröl.
[Kornél dominikánus alva misét ce nyei ismerőse, majd Böhönyén ko
A szerényei utalok elölt, amikor
lebrállak.
csira ültek és a sötéledő estén haza Novotniék kocsiját beérték, ott volt
A pápa adománya a magyar felé hajtottak Szerénye felé, öt kocsi az országút egész tragédiájának a bor
Ihadifoglyoknak. XIV. Benedek pápa, haladt egymás mögött a Böhöny-sze- zalma:
s'Hoppá Lőrinc pápai nuniius utján, renyci orságulon. A legelső kocsiban
Hnitan, két lövéssel nieghuszonötezer lírát juttatott Huszár Kollár Márton cs a kocsisa. Csőszé
gyilkolva ott feküdt
uz
Károlyhoz, a hadifogoly-akció elnöké ■ ÍS’tVan ültek,
i«u<.vn, mögöttük
uívf-jijiiun. Novolni
;v
Jó.
országúton
Kollár
Márhez. az Oroszországban sínylődő ma j zsef és István szerényei lakosok< kó
tón, Mellette súlyos fejseb“' —20 lépés táolság-•
gyar hadifoglyok hazahozatalának amcsija haladt, alig ló
bei a kocsisa, Csosző István
céljaira. Huszár Károly• a hadifoglyok • ra a két kocsi mögött még három szé
és v érezve eszméletlenül ott
háláját tolmácsolta a papa
[
nemesid- i renyei gazdaember kocsija a vásáron
hevert a két Novolni testvér
kii adományáért, amely ál számítva, i járt szomszédokkal.
is, a kocsi bakjáról pedig
mintegy négyszázezer koronát lesz ki ’
a lovak közé bukott a NoAlig hogy elhagyták Böbönyét. az
votniek megsebesült kocsisa.
— A lipótvárosi búcsú. Szent István ; országúton egy alacsony, vézna, nyinapján és nz azt követő vasárnapon l volt ibajuszu ember állilotta meg Kol- I
Csúszó Isxán, a tragédia egyeli *n
tartották meg a Lipótvárosban a szo lár Márton kocsiját és megkérte a I' szemtanúja, még eszméletén volt és
kásos évi búcsút. A Vilmos császár földbirtokost, hogy vigye néhány kilo- I elmondotta, hogy az crdöhajlásnál
ul V. kerületi oldalán végig sátrak métert magával, mert fáradt és nem , , gyszerre felugrott az idegen, revolvert
állottak, telve különböző vásári és bir gyalogolni. Kollár szívesen adott i rán'oft
rontott elő és' keresztül lőtte Kolbucsucikkekkel. A búcsú az első na- engedélyt az úri külsejű emíxrnek, [ j.-)rL jjenyult a meggyilkolt ember
hogy a kocsira felüljön és a földbir-|
föld'bir zsebébe, kivette a tömött bőr pénzes
pon nagyon népes volt.
[hogy
— Tisztavatás a Ludovika Akadó-1 tokos maga melle, a hátsó ülésre ül- . tárcát és
óo amikor a kocsis ráugrott,
mián. Mint minden évben, az idén is I tette az idegent, aki azonnal Kenui-I hogy elfogja, a kocsist is lelőtte.
Szent István napján avatták fel az uj I falkozott és elől a kocsis a bemutat ko- '
A legközelebbi
község csendőrei
hadnagyokat a Ludovika Akadémián. zásból csak annyit hallott:
i azonnal megkezdték a nyomozási a
Nagy és előkelő közönség
vett ----részt- az ] —... marii a kereskedő vagyok és a [ vakmerő rablógyilkos ulán, aki az
------ n ....
ünnepélyen, tamelyen a kormányzó is : vásárról igyekszem én is hazafelé.
| elrabolt szekérkocsin. az eddigi adatok
megjelent. A kormányzó a tábori mise j
A vézna, alcsony ember, — az ujj ' szerint Budapest felé menekült.
A rablógyilkos, amint a szemtanuk
meghallgatasa után buzdító beszédet
j
“ j utas — olt ült és beszélgetett jó inás- |
vézna ember,
intézett az uj tisztekhez. Az ünnepé

>■61
óráig Kollár Márton kocsiján. A előadják, alacsony,
nyírott,
sötét bajusza van. kisszélü
lyen József kir. herceg támornagy,
v 1 jókedélyü, joviális beszédű Kollár
József Ferenc kir. herceg, Belicska 1 előadta az, idegen utasnak, hogy mi- fekete kalapot visel, szürke urias por
köpönyeg volt rajta, a kezében, mi
Sándor
honvédelmi , minister
és ,| Íven
■
íven rendes
rciiun üzleteket
u/.iwkvi kötött
avwu a
.■ vásáron,
görbe meggyfa
Zadrapecz
István tábori *püspök megn"ki V1SZVIII
viszon( aa lUUJjit
maga, üzleteiről
. .
“ j UKl
U4>civ>iv>> is
be- kor kocsira szállt,
botot
tartott. Korra 28—30 éves lehet.
Jelcnt
I szélgelett. így beszélgetve érkeztek a
Kollár Mártontól
a bőrtárcában
— Sándor
egy erdőhaj;ás.
ouuuur szerb
szem király
Kiruiy állapota
aimpvia válvhi- ;j szerényéi
szvjlchjvi országúton
w
••-.r- -ötezres és ezres bankjegyekben ötven
tozailan. Parisból jelenti a Havas-' hoz, ahol a Kollár kocsija a hajtásban
ezer
koronát
rabolt
el.
ügynökség: Sándor király állapotúban ! eltűnt a többi kocsik elől. A mögötte
.
...
__ li.
....____ :
A félmillió korona pénzhez,
hajtó kocsik utasai
egyszerre 1-AI
két 1,0
ha
nincs változás, iíőui érsek
lel: reggel
amit Kollár az inge alatt
talmas dördülést, egy kétség beesett
38.1, este 38.6, érverés 102. (MTI.)
lovak
közé
egy
zacskóban tartott, már
sikoltást
hallottak.
A
— Lefoglaltak hat vaggon citromot.
nem tudott hozzáférni, írért
•Vouandó Guidó páduai déligyümölcs csaptak, hogy utolérjék a hajtásban
a
kocsis
megzavarta mun
nagykereskedő hat vaggon citromot Kollár kocsiját.
kájában.
küldött
budapesti
képviselőjének,
Itt már rémes látvány tárult a sze*
b einbeeger Józsefnek. Az áru meg is műk elé:
Sem a kocsit, sem pedig a rabló
érkezeti. Weinberger azonban
ki
Éppen ebben a pillanarban emelte gyilkost mindeddig nem találták a
;|knrla használni a konjunktúrái, a fel a revolverét a. sovány, vézna uj 1 < sendőrök a pestkörnyéki falvakban
i’iromot a hütőházban elraktároztalta utas Kollár Márton kocsisára és egy | és a budapesti rendőrség segítségéi
é* az árut csak akkor akarta piacra lövés dördüli el. A kocsis lezuhant a | kérik most a rablógyilkos kézrekeri'inni, ha annak a nagy citromhiányra bakról és kiesett az úttestre. A lövés ' lésére.
A főkapitányságon a vézna termetű,
l,'kintettel, magasabbra
szökik ulán, amikor látta az ismeretlen em
97 ára. Az Árvizsgáló Bizottságnak ber. hogy a többi kocsik már rohan vakmerő rablógyilkos után vasárnap
'"doniására jutott a dolog és a jogia- nak felé az erdőhajlásban, maga mel délelőtt kezdte meg a nyomozást
'°n nyerészkedési szándékkal Visszá
••••«••’"- lől egy hatalmas testet emelt K I
Radoczay Jenő dr. rendőrkapitány és
IU1
.......------- ---------■ n’ '
''rlc't citromai lefoglalta.
delek livlelügyelő.
ülésről, lelökte az. országúim és mi- /leve
ja
~~ Személyesen kell kérni a román
dzuniot. A román konzulátus e hónap
vol áll attól az ízléstelensóutül. lw«y jöbelötte magát és nyomban meghalt.
»1 kezdve vidékről
láttamozús nyilvános helyen botrányt provokáljon. Tettét valószínűié" nillanatn.vi elmezavarában követte el — Eislcr József öt•áljából beküldött útleveleket nem
Békési Ferenc kui'inesie;' ének- ós i'tm esztendős kereskedő a Osengeri-utea
nWd el. .4 vizűmért mindenkinek I . ..... irkolójában (Vlí. kér.. Abnó*sy-tér 6-1. számú há;z második emeletéről leV.nnnnl
maghalt. ■
László
3.) az 1921—22. tanévre a beiratkozások ugrott.
'’r/néh/rsr;,
megjelennie.
Kóz.a ápolónő
Fenne József-hir>nél a
meiíkezdődtek.
— Hagy verekedés az Angol-Parkban
- Kifogóit hulla. Ví-sárnap délelőtt Dunába ugrott. KifoMík és n lakására
fai utón komoly baja ncru töra Ttudas-tüidőnél ez.v 70 “75 esztendős
.űr ani.
kijelentésére kér fel nek látszó férá hulláját fogták ki a
Danából. A zi-elében talált iratok!-’!
. Lcz.v a ver. k'ilésl nen.
11
/b-. i.liii'-á bot lr»' .♦! 5z.i-.ai megállapították, lma.y Dar:n 1
v.iponta este ’•« órakor
hívják. A bönctani intézetbe
■ !ii".rtök, Rzombnt. va• a kc '.óben s nz ű szerenhmiiul- és tlnnepniip d. u. 4
— Életunta!
arra sziritkozott, hoc.v a lámadás
inkor az aui iszti
a. ’-eii. l< •< It . I’, ■■ c
-a iö ■ ce- hat e.z:.r..iz\
műsort - iikiadau i:*áii
.'iff.iino.i
l..’ zk-ke.ks a
len
a
1P
!
1
'
! >*• osztozni olt. az. kiké ■iilh'áet len
Teielun-soáu: ái>-í>6 ii.atoa minden irányában
■■ 1 j ;tQv tir nyilatkozata szerint, tá- .Sándor-utca sarkán levő vendéglőjében
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Féltik Nasaryk($t
a tótországi isitől
Bécs, augusztus 21.
(A MII. jelentése.) A Reiohspost
j 'ejti Pi>’.‘,onyból: A felvidéki zsupá
nok a kormánynak hozzájuk intézett
kérdésére egyértelműen azt vátásolják,
hogy Masaryk köztársasági elnök ter
vezett utazása alkalmával feltétlenül
szükség van széleskörű biztossági in
tézkedésekre. mert nem valószinüHena
hogy a kommunisták és a nacionalis
ták inerényetekre készülnek. Kü'önüsen a városokban kell megerősíteni a
biztossága szolgálatot. A zsupánok
töiybsége nem hajlandó felelősséget
vállalni azért, hogy az elnök felvidéki
utazása normálisan fog lefolyni.

Színház és nimujdonsá^ok
Hallgasson meg Adrienné
Bemutaló a Vígszínházban
Régi és kedves hagyományaihoz t lven,
a Vígszínház már az őszi szezon start
jánál kirukkolt az első bemutatóval . vá
lasztása ezúttal a friss, de népszerűség
ben máris páratlan Louis Vernenil „Hall
gasson meg Adrienné" című bohóságára
esett. Vidám téma, mosolygó apersziik,
gvorslempóju cselekmény, mely techni
kájában már csiráit hordja a sablonból
való eltérésnek, nagyszerűen
kiélezett
párlieszédek jellemzik ezt a kis darabot.
Azzal a bizalmatlansággal szemben, h
mely a kora őszi bemutatókat n"g
szokta előzni, már az első jelenetek ha
tásosan veszik föl a har ot cs állandó
mosolygó érdeklődés kiséri annak a
fiatalembernek küzdelmeit a nőért, aki a
darab hőse ugyan, de akit a nagyképű
ségtől mentes színlap röviden és <gvs/eriien ,.Le jeune ho>nMne‘‘-nak, a fiatalem
bernek nevez. A fiatalembert a véled-n
szumíiritánu i szolgáin thoz. juttatja egy
bájos, fiatal hölgy körül, aki egy mulat
ságon elájult. Természetes, hogy azonnal
tüzet fog és ettől fogva hevesen udvarol
az asszonykának, aki azonban elterőlcg a
könnyű erkölcsű párisi bohózat figuráitól,
a harmadik felvonás végéig állja az el
keseredett és rallinált ostromot. A fiatal
ember ugyanis, hogv közelebb térköz,
zék szerelmiéhez, titkári állást, vállal a
férjnél és addig keveri a kártvákat, en ’g
a már ingadozó asszouyka meg nem tö
rik. Ez a játék azért kedves külön"s<'ii1
mert a titkár nem él vissza azokkal a
diszkrét adatokkal, amelyeket n férj élő
iétől megtudott s amelyekkel az asszony
fölsjólitáse ellen’érc sem hajlandó kiruk
kolni. Ezt a kedves alakot Lukfies Púi
játssza, a nőt pedig, akihez egv vélelli n
vezeti. Makay Margit. S minthogv i 1 t
kedves lény mellett egv nem szlmpatil.i s
férj elrontaná a c«aládi trió harmóniiJAt. a férj szerepét Vendrcv falu kreál■<
derűs bonhomiával. Rendkívüli sikere
solt még Zátony Kálmánnak, aki rö\ d
szerepében kétszer kapott hatalmas, nvili
színi tapsot. A frissen perdülő darab >t,
amely a közönség teljes tetszésétől Li*/-rve, állta meg az Ítéletet, Satgfi Ernő dr,
az eredetihez méltó ötlet^égel fordította/
A’ /•
A Vígszínház o hetét természetesen
n leafrÍBsebb újdonság, a ..Halién-són
mi'!?, Adrienné!“ dominálja. \ jéiékrendet xrazdajzitani fojtja a „Taifiin“amely c-mtörtökőn kerül szilire. Kedden
és szombaton a ..Piros biuryclláris''-t
adják. Jövő vasárnap délután a színház
nairy < perettsikerét. n ..Kis grixett“-f?l
játsszák.
A kék Maxim sorozatos előadásai
e h/'en it* folytatódnak n Király-szín

házban. ahol minden este » nac.vsikerii
operettel adják Ilofcji Annával. So
mogyi Nusival. Nádorrai. Matánnyal<
Latabúrval és Borossal a íős&-iepekben.
Az el’.-dósok mindig 7,’<. órakor kézdődnek,
A Cáravlcs huszonötödször kerül
a ______
Maa.var Színházba ö
szín re szerdán
__
Darvas Lilivel és Törzszicl a ■ főszerepékbe)-., a darab előadását ma. péntekéit
és j'h" vasárnap este mefihmótllk. Ked
di n. csütörtökön és szombatin a mél
mindig rendkívül vonzó ..Búza irác“-oi
adják.
Az előadások ke’dn*o
óra.
A Belvárosi Színház e heti műsoréit
a tavalyi -.'••.ad L-.r-i;úI* '!• ’’ l
váltakoznak: ma óit -szerdán . \ ' ’ft
unióer ‘-t, kedden és csütoriuÁÓu «.» jo'»

HETfCl NAPLÓ

4
vasárnap „A zafirgyürü“ t és „A nagy
komé'liásnőt*', szerdán és szombaton
„Az. apáin feleségé“-t adják a bemutató
kitűnő ezerojuoffztásában Az előadások
itt is 7y$ órakor kezdődnek.
' Az Andrássy-uti Színházban c héten minden este a legutóbbi mü&or
mulatságos darabjait „Tobbj "-t, ..Lo>
zi“-t és a kitűnő magán szám okát ismétlik 8 órai kezdettel.
* A Tündérek cselédje egész héten
műsoron van a Scála Színházban, jövő
vasárnap délután a tegnap délután bemuHa tusra körülit „PróJbaliáaasság" cí
mű énekes játékot
ismétlik 3!4 órai
kezdettel, mérsékelt bed várakkal. Az
esti döndások kezdete 7% óra.
• „Az égő város“, a Nirvána negye
dik része, a legmegdöbbentőbb, leg
izgalmasabb misztikus kalandortörté«nct. Teljesen különálló az előbbi ré
szektől, amelyekről Auguszta föher
regasszony és József Ferenc főherceg
őfenségéik n legnugyubb elragadtatás
sal nyilatkoztak. Még egy 3 felvonásos
..............................................
pompás
vígjáték, a „Miki és Muki“
egészíti ki a brilliáns műsort. Ai szezon c leggrandiózusabb filmjét min
denkinek meg keli néznie. Tekintet
tel a közelgő őszi időre, a Kertmozi
igazgatósága elhatározta, hogy a kö
zönségnek módot nyújt a Nirvána még
i
hátralevő három részének a szabadban
való megtekintésére, s hogy e héten
a negyedik és ötödik részt veszi mű
sorra és pedig a negyedik részt Az
égő várost hétfőtől szerdáig.
«z
ötödik részt .4 földalatti templomot
csütörtöktől vasárnapig. Előadások a
Kert-moziban hétfőtől kezdve fél 8 és
fél 10 órakor.

Az MTK veresége
Svédországban
Kamraterna

MTK 2 :1

1921, AUGUSZTUS a

A védők

Wekerle.Vázsonyi, HadiK.Váry Albert s még
több tanú Kihallgatását KérilíaTisza-pörben
—

.4 Hétfői Napló tudósítójától.

—

Allsza-gyilkossági bünper mai tárgya- tatnak arra, hjgy ennek a bünpernek
lábán dr. Gadó István elnök még néhány, egész nyomozása, a vizsgálat tulajdonkép
a bűnügyre vonatkozó iratot fog ismer pen helytelen irányban mozgott. Több
tetni, illetőleg felolvasni. Ezek közt a leg mint 50 uj tanúra hivatkoznak a védők.
lényegesebb az a gyorsírással irt jegyzet, Többek közt indítványozni fogják Weamelyet az eljárás folyamán Hüttner kerlc Sándor, báró Sztcrényl József, VáSánndortól foglaltak le. Az iratok ismer zsonyi Vilmos, gróf Hadik János tanuk
tetése után a bizonyítás kiegészítésére kihallgatását és ugyancsak az ügy lénye
vonatkozó indítványok kerülnek sorra. gét érintő kérdések tisztázása végett in
Értesülésünk szerint dr. Szilassy Pál kir. dítványozni fogják Váru Albert, Dezső
ügyész szintén kívánja a bizonyítás ki Alajos, Herczeg Géza, Stcin János főhad
egészítését, amelynek során több okmány nagy, Áldory Lajos kihallgatását, Már
felolvasását és néhány tagnak lényeges' korábban hivatkoztak a védők Puha
körülményekre való kihallgatását kéri. László kihallgatásár is, aki oiktóber 31-én
Sokkal nagyobb terjedelmű indítványa szemtanúja volt annak a jelenetnek, ami
van a bizonyítás kiegészítésére vonatko kor a gyilkosok a Roheim-villába bevo
zóan a védelemnek, különösen dr. Gál nultak. Ez a tanúvallomás lehetne tehát
és Salusinszky védők terjesztenek íelő
"‘ i az egyetlen objektív bizonyíték a tettenu- ' sek személyiére vonatkozóan.
hosszabb kiegészítési indítványt. Rámu-

« nagy díj lefutásút, amely mindenképen
méltó is volt a tradíciókhoz. Nyolc lovat
nyergeitek fel a versenyre, ‘közúilök
Trojaner és Basa letszettek a legjobban,
inig .a verseny előzetes favoritján, Aurc*
llanuson még erősen meglátszottak az
átszenvedett köhögés nyomai. Nobilis is
tállója csak azért állította starthoz, mert
hónapok óta előzetes favoritja volt a ver
senynek. Az értékes és nagyszerű dijat
végül Tro/nner nyerte meg. amely több
sikertelen kísérlet után végre klasszikus
győzelemhez tudott jutni. Basa volt mö
götte második s a beteg Aurelianus har
madik, ami annak a bizonyítéka, hogy a
mi még résztvelt a versenyben, a kisulyozott Ix-da II-ön kívül nem érdemelte
meg a starthoz állítást. Régi Szent István-napok ragyogó emlékeit elevenítette
fel Vera 1H szenzációs győzelme a két
éves haudicapben a százszoros kvótával,
amely a múltban alig-lig hiányzott egvegv Islván-napi eredményről. A szom
bati és vasárnapi versenyek részletes
eredményei egyébként itt következnek:

A Liget-szanatórium rt. közli. h0> I
vállalataihoz szükséges töke m'e„, , ’l
sének . céljából alaptőkéiét 2.000.0M 3
ron. il fölemelte. Az elővfidi ;Qo / I
korollialó augusztus 15-től 20-ig. " l i,|
sulati pénzlárnól. Minden négy régi 'I
vényre egy uj részvény minőik. A
csátási árfolyam 500 korona.
‘"'fi
Pesti Tőzsde uj számának vezá^ I
•két Iklódi Szabó János irta. A fal
gazdasági helyzetről Zanella RichárdSI
cikket. A cukorkartel és izeszkartel Jj
alakulásáról érdekes és uj adalokai j
zöl a lap, a mely részletesen ismciií .
baranyai pénviszonyokal is. Hiteket
információkat hoz a lap a Kö2pmli g
lelbankról, a Lloydi’ankrél, a Rézbánli
ról, a budapest-bécsi-prágai tőaS
stb. Szerkesztőség és kiadóhivatal n
Izabella-u. 43.

KÖZGAZDASÁG
VII. ERZSEBET-KÖRUT 28.

Magyar korona 152'/a
Zürich, augusztus 20.
Megnyitás: Berlin 700, Newyork
591, Milano 25.45, Prága 7.10, Bud.<.
pes 1.57.50, Zágráb 3.40, Bukarest
7.20, Varsó 0.27, Becs 0.72, Osztrák
Bélv, Banki. 0.62. Zárlat: Berlin 6.9ő,
Hollandia 183.50, Newyork 592, Lon
don 21.64, Páris 45.70, Milánó 25.35,
Prága 7.07.50, Budapest 1.52.50, Zág
ráb 3.40, Bukarest 7.20, Varsó 0.27,
Becs 0.70, Osztr. Bély. 0.60. (MTI.)

Az iparhatóság idénykiárusitásunkat végeladásnak mi
nősítette és 1O°/n-os haiósági
díj fizetésére kötelezte cé-

glinket. Ennek

következté

ben kénytelenek voltunk a
hirdetett idénykiárusitásl

beszüntetni

r\' Magyar Testgyakorlók Köre csapata
Momboton délután (iötlenburgban (Svéd
ország) mérkőzött «/. ottani Kamraterna
Szombat és vasárnapi
csapatával — és mint eyv szűkszavú táv
irat jelenti —- az MTK 2.7 arányú vere
magánforgalom
Szombat:
séget szenvedett. A magyar bajnokcsapat
Ar, értéktőzsdei magánforgalom a
vereségét talán az a körülmény mentheti.,
I. Fecskelánya (2) 1. Visclius (7:10) 2,
hogy a Kamraterna csapatának tudvlevő- K. B. O. (6) 3. Futottak még: Repkény 5 7 % —5 2 lXt)
csökkenésének
hatása
lég Brődp Sándor az FTC volt kapitány* (lOi, Straight (8). Brigitta (6). Elnök alatt megszilárdult.
Több korlát
(12). Tót.; 20:68,. 20:22, 22. 26.
A trénere.
....
II. Zagreb (1%) 1, Prachtweiberl 11%} értékre volt magasabb pénz, azonban
(4) 3. Futottak még: Morny kötés szombaton csak Országos
fa
Három országos rekord 2,(6),Zsendicze
Prím (4). Tót.: 20:52, 20:30, 26.
1075—1090, Lipták 440—45, Lichtig
a KAOE atlétikai viadalán III. Trojaner (2) 1. Basa (1%) 2, 875—85, Déli vasút 1275—85 között
Aurelianus (2'il> 3. Futottak még: Léda
Az atlétikai idény egyik legsikerültebb TI. (6). Kindy (50), Felség (50), Ekket
versenye a KAOE viadala volt, amelyen hard (16), Maya (20). Tót.: 20:68, fordult elő. mig Ganz. Láng. Phőbus
és Danicára volt vevő. Dollár 384.50—
nem kevesebb, mint három országos re 20:24, 24. 30.
kordot javítottak.
CMSI5BE5ISBbI
IV. Lavendel II. (11/^ 1. Ara II. 91—90, Jei 475—79, márka 457—60,
A 3000 méteres síkfutásban Némtíhy (2) 2, Pegazus (33) 3. Futottak még:
'Jenő győzött 9.06 p. alatt országos re Goody-Goody (114). Tót.: 20:38. 24. 24. szokol 457—54, osztrák ezres 37__
kordot javítva. 2. Bese volt.
V. Vera III. (50) 1. Afferl (2%) 2, 37.50 volt. Vasárnap Országos fát
itt van újra
A 100 méteres síkfutásban első Getö Iirvicible (3) 3. Futottak még: Sógornő 1045—1130, Déli vasutat
1330__ 40
iK-AOE volt. 11.4 nip. alatt
(216), Mór® (14). Naía (8). Racke.te
Magasugrásban győzött Gáspár Dezső (12). Oro (14). Laurenzi (12). Sokoió kötöttek, Ganzét 23550—600 és még
MAC 187 cm.
(8). Flirtvár (33). Ba-buczi (4), Megveri néhány részvényt magasabb árfolya
a szepüöl
Távokigrás ötös csapatverseny Bu- (50). Tót. : 20:2O02, 20:220, 30. 38.
dapestn bajnokságáért 1. MAC. 2.' G.30
VI. Rózsi II. (2%] 1. Ficsur (2) 2. mokon kerestek. Dollár 388—39, már
De
segít rajta
ni. FTC.
Bovajiy (8) 3. Futottak még: Gábordiák ka 400—61, lei 477—79, szokol 457—
Hármas ugrás < sapalversejiy 1. Somfai (6), Carlylo (5), Cornette’ (2). Morgen- 60, Napóleon 1240—50 és bécsi kifize
wid (40). Tót.: 20:68. 20:26. 24. 24.
Elemér MAC 11.51 m. országos rekord.
tés 36—36.25 volt.
.800 m. síkfutás 1. Vogel 1.50, 2. Gros;
a valódi
Vasárnap:
Litván MTK.
200 m. gátfutás 1. Helfer MTK 27.%
A Belvárosi Takarékpénztár tökoszaI. Storvieller (1J$ r.) 1. Akndékos (4)
poritása. A Belvárosi Takarékpénztár
mj>. országos rekord.
2, Pomponius (1J4) 3. Tót.: 20:28.
II. Násfa (3) 1, Fraiikopan (2) 2, Gio- Rt. igazgatósága a legutolsó közgyűléstől
A MŰVE vándordíját az OTE nyerte. concla (8) 3. Futottak még: Kemen^le nyert felhatalmazása alapján 24.000 drb
Vasárnap délután folyt le a döntő labda (4), Carbajec (3$$), Mulatós (16>, Frei- uj részvényt bocsát ki, ami által az intézet
rugó-mérkőzés n MOVE vándordíjáért ar lich (8). Ouragan (6). Tót: 20:34. 36,66 alaptőkéje 36 millió koronáról 48 millió
III. Littlc woman (2% r.) 1, Ruma (6) i koronára emelkedik. Az uj részvényeik,
Óbudai Torna Egylet ós a Magyar Atlé
tikai Club között. A mérkőzést küzdelem 2, Áfonya (12) 3. Futottak még: MásÜ l melyek az 1921. üzletóv osztalékában ré
után az OTE csapnata nyerte meg 1:0 (1J4). Our Miss Gibbs (12). Tót.; 20:28, szesülnek, 3:1 arányban 650 koronás ár
ban ajánlhatnak fel a régi részvényesek
arányban. A félidő eredménye 0:0 volt. 20:26, 40.
A Kispesti AC kettős győzelme. A!
IV. Pernussion (6) 1, Furfang (2J4) 2, nek. Az elővételi jog folyó hó 22-től
Kispesti AC szombton a Húsiparotok csa Ecarté (8) 3. Futottak még: Mybsolis (1), 29-ig gyakorolható az intézet pénztáránál,
patával inórkőzött' és 7:2 (4:1) arányu Szüret (8), Wildgraf II (5), Miért is (16.. IV., Apponyi-tér 5. alatt.
győzelmet nrajott. Vasárnap délután ez Tót.: 20:210, 20:66, 40, 60.
A Foresta részvényei, A Foresta
Ékszerészek Sport Club csapata ellen
V. Ossijik (3) 1, Fidibusz, (5) 2, Laci részvényei eddig tudvalevőleg még nin
gvözötl a KAC 10;l (7:0) arányban.
bácsi (IX) 3. Futottak még: Elvtársnő csenek forgalomban s ez igen sok kelle
(6), Cigányleány (6), Anyukám (12), metlenséget idézett már elő. Most úgy
Kalifa 06), Starost (12). Mandola (12i. értesülünk, hogy a Forcsla részvényei
____
ónfilfOÍ r60* és modern
Morna (12), Mnslincza (12). Merplústo TT már megérkeztek a Magyar-Olasz BankCpCilul olajfestményeket
CJÖ:
(25), Mesebeli (33). Tót.: 20:116, 20:36, i hoz, amely ezeket a közeli napokban
42. 36.
már
szét
is
is
fogja
osztani.
A
Foresta
cíj
I. Trojaner
VI. Móka (4) 1. Malvoisie íl’4) 2, egyébként 15 százalékos levonással 8
II. Basa
Black Girl II (10) 3 Futottak még: Sz.ifv- lira osztalékot fog fizetni. A részvényeket
III. Aurelianus
tyán (12), Napkelet (8), Ignorant (12), Bécsben és Budapesten is jegyeztetni
Felelős szerkesztő:
Ragyogó közönség és ünnepi hangu Barker (6). Macika
(2’4). Tol.; 20:106, fogják. A mai tőzsdén Foresta 1350 ko
lat az alagi tribünökön. Az idei Szent 20:34, 26, 60.
SZOMAHÁZV ISTVÁN
ronán köttetett.
Istváii-dijnak is bőven kijutott mind
Az Ocoán osztaléka. Az Óceán kon
Társszerkesztők:
azokból a külsőségekből, amelyek ezt a I Magánfelek látogatásra
zervgyár mérlege — amint értesülünk — Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS
versenyt eddig is legnépszerűbb füle
hatalmas
eredménnyel zárult. Többel keDiókká avatták. Horthy Miklós korrés lt, mint amennvi az egész alaptőkéje.
uiányzó és József főherceg családjukkal
Osztalékul 60 koronát, 15 százalékot fog i
agyúit az udvari páholyból néztek végig Lipótváros; üiUUvágó, V. kér., Vág-uica 2ü. az. fizetni,
CJSÁGCZEM NYOMDA J'D
]
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Araink a
kirakatban láfflatók

aöimrmi réme

HfiLfiYEINK

KRÉMÉ

Diana-ar^rím

Hamis fogakat
Brilliánsí
Ékszert
Platinát
Antik tárgyakat

A Szent István-dij

K

Dísztárgyakat
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