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Szerdán temetik Erzkergert
Berlin, augusztus 28.
('Wolfi.) Erzberger volt birodalmi
<tniniszter holttestét nem Berlinbe vi
szik, mint eredetileg tervezték, hanem
jBiberhdiba, ahol szerdán ingják el
temetni. (MTI.),

Nagy botrány
a tannenbergi emlékünnepen
Bécs. augusztus 28.
(A MTI. magánjelöntése.) A Neues
Wiener Journalnak jelentik Berlinből:
A Berlintől északra fekvő Oranienbaum
D.ovü városkában a tann emberei emlé-kii-nnep alkalmával nagy botrány volt.
A munkások kiadták a jelszót, hogy el
lent iintetést rendeznek. Verekedés tá
madt, amelynek során különösen azok
nak a tiszteknek estek neki, akik egyentnhában a monot élén haladtak.

A frankfurti
íiatholikus naggyülésen tiltakoznak
a magyar kiküldőitek jelenléte ellen
Bécs. augusztus 28.
(A MÍ7. magdnjelentíse.) A Neues
“Wiener T«tlblattnak jelentik a majnamenti Frankfurtból: Ma nyílt meg
Frankfurtban a
német kat’lrolikus
nagygyűlés. A három egyesült szociál
demokrata párt a gyárakban riipcédu-'
Iákat terjesztett, amelyek vasárnap
délutánra gylülést kivnok egybe, hogy
azon tiltakozzanak a magyarországi
képviselők jelenléte ellen.

A tiranai kormány
katonai diktatúrát akar
Bécs, augusztus 28.
(Á MTI. magánjelentése.) A Neue
Fltfue Pressenelc jelentik Belgrádból:
A tiranai kormány decemberig elna
polta a parlament üléseit. A kormányt
Igen nehéz helyzetbe juttatta az a ve
reség. amelyet a kormárycsapatok szen
vedtek a mirditáktól. A mirditaik be
nyomultak már a malissovok videkere
is. A kormánynak az a szándóka, hogy
[eloszlatia az albán parlamentet és ka
tonai diktatúrát hoz be. Albán bajulak
ismételten megkísérelték, hogy a jugo
szláv határon átlépve a felkelők hátába I
kerüljenek. a jugoszláv csapatok azon
ban visszavertég őket.
Bclgrád, augusztus 28.
(Avala.) A Tribün® jelentése szerint
ke albán-mirdita harcokról
érkezett
fcjabb Jiirek azt mutatják, hogy a mirUták sokkal érzékenyebb
vereséget,
jnértok a kormánycsapatokra,
mint
lúhogy előbb hitték. A tiránai csapatok
több mint 100 halottat hagytak a harc
mezőn és nagy rendetlenségben mene
kültek. Két zászlójuk is zsákmányul
esett. A harc több mint két napig tar
tott, (MTI.)

Merénylet
Cvörsv szerb herceg ellen
Prága, augusztus 28.
A Narodni Listy

jelentése szerint
tegnap este Pá.kánynána állomás kö
zelében Dóst Jakab nevű 2ő éves szer
bet lelarlóztatak. A letartóztatottat az
zal gyanúsítják, hogy merényletet ké
szített elő Györyy szerb herceg ellen,
aki Karlsbadba éjfél felé arra utazott.
A közelebbi i észlelőket titokban tart
ják. (.MTI.)

fl magyar csendőrség és vámőrség
még nem hagyta el Hyugatmagyarországot
A katonai kiürítés ma me$t6rténf — Az osztrák külügyi bizottság
határozata alapot nyújt a tárgyalásra
— Hétfői Napló tudósítójától —
Amint a Magyar Távirati Iroda il
letékes helyről értesül. Nyu&rtmagyarország katonai kiürítése a mai napon
teljesen befejezést nyert, a csendőrség
és a vámőrségnek a második, kisebb
zónából való visszavonása azonban
ideiglenesen felfüggesztetett. A magyar
kormány szilárdan el van határozva
ugyan a. trianoni béke határozmányainak végrehajtására, — az osztrák kül
ügyi bizottság augusztus 27-én hozott
határozata azonban, habár tárgyalási
alapul elvben elfogadhatónak látszik,
a magyar részről támasztott követelé
sek figyelembevételét illetőleg semmi
féle biztosítékot nem nyújt. így főleg
nem garantálja azon lényeges anyagi
természetű
követelések
teljesítését,
amelyek a kiürítés következtében az
osztrák államot kétségtelenül terhelni
fogják.
A csendőrség és vámőrség által Ide
iglenesen még megszállva tartott vonal
— Lajtakörtvélycs, Zurány, Padersdorf, Medgyes, Brennberg 223. Szabadháránd. Lángató, Felsőpulya, Városszalonak, Gyepüftizes 353 pontokon
halad keresztül.
Egyébként megállapítható, hogy a
szerbek által megszállva tartott terület
kiürítése sem nyert még teljes befejczést.

29-én délután négy órakor fog vegbenienni. Ebben az időpontban találkoznak
Sopronban, a Német Házban, ahol a szö
vetségközi katonai bizottság székel, az enlente-megbizoltak és az osztrák meghatal
mazottak, hogy megejtsék Nyugatmagyarország ünnepélyes és hivatalos átadását
A Neue Freie Presse mai számát egé
szen Nyugatmagyarországnak szenteli. A'
vezércikk a következőket mondja;
Kívánatos lenne, hff az osztrák pállok
viszályától ment maradna az uj terület.
Ausztria tudja, milyen fájdalmasan érinti
Mgyarországot Nyugatmagyarország el
vesztése. mégis reméli, hogy nem fog sza
kadás támadni a két szomszídállam kört,
amelyek annyira egymásra v?nnak utalva.
Davy Hóhért osztályfőnök, Nyugatma
gyarország kormányzója, a következőket
írja:
— A hozzánk kerülő uj állampolgárok
közül soknak nehezére esik a változás.
Tartsuk tiszteletben ideiglenes tartózko
dásukat, amely a veleszületett, vagy belénevelt magyar állaniérzcshez való ragasz
kodásban találja gyökerét. Nyugatmagyar
ország parasztjai és polgárai — írja to
■ vább — nem akarnak semmit sem tudni
forradalmi hangulatról Békét és nyugal
mat akarnak, mindenféle mellék- vagy el
len kormány nélkül, anélkül, hogy kö
nyökkel é.s ököllel kellene munkájukat és
| foglalkozásukat bizlositajndok.
j A külügyi bizottság tegnapi üléséről a
lapok azt. Írják, hogy a bizottság a maga
határozatában, amely az utóbbi idők eseNem maradt más válasz- , menyei után váratlanul is meglepően
tás, mint Nyugatmagyar- ! jött. Nyugatmagyarország jövőbeli hovatartozását a lakosság akaratnyilvánításán
ország átadása

A Magyar Távirati Iroda tudósítója
előtt egy előkelő politikai személyi
ség, ki az Ausztriával való tárgyalások
egész inene ct alaposan ismeri, a nyugatmagyarországi helyzetre vonatko
zólag az alábbi kijelentést tette:
— Töbtb mint másfél éVe. immár,
hogy Ausztriával a nyuga’magyarországi kérdésről" tárgyalunk.
Magyar
részről számos javaslat teteett már.
melyek mindegyike konkrét formában '
iparkodott az osztrák és magyar fel-‘í
fogás közt fennálló ellentéteket átliidalni. Kiscrteleinkenek, sajnos, egy
esetben sem nőit meg a kívánt
eredménye. A jóakarai hangoztatása'
dacára osztrák részről soha egyetlen j
konkrét javaslat sem tétetett, a ma-'
gyár részről jövő javaslatokkal szem I
ben, bár ily irányban isme elten teltek J
igereteket. A magyar kormány sokszor
a közvélemény élénk tiltakozása mel
lett is egyre jobban* mérsékelte igé
nyeit, anélkül, hogy előzékenységünk
Ausztriában a uári visszhangra talált
volna. A trianoni béke életbeléptetése
ily körülmények között vált aktuálissá
s a -magyar kormánynak, mely szilár
dan el van határozva a trianoni béke
határozmányainak Végrehajtására, nem
maradt más választása, mint a nyugat
magyarországi részek átadása.
A külügyi bizottság nem
ellenzi a népszavazást.

tói teszi függővé és ebben engedményt
tesz a magyar nemzeti érzésnek.
A bizottság határozatát — írja a Wie
ner Extrablatt — parlamenti körökben
messzemenő 'engedménynek tekintik Magyairországgul színben. A bizottság
határozatából nem derül ki. hagy
vájjon az akaratnyilvánítás alatt
népszavazást, vgy pedig csak a
még megválasztandó nyugatmaggarországi tartománygyülés ál
lásfoglalását kcll-e érteni.
A vita, amelyet bizalmasnak nyilvánítot
tak, békülékenv hangulata volt ellenére
azoknak a heves támadásoknak, amelyek
magyar részről legutóbb Ausztria ellen cliLangzo-ttak. Többek között fölvetették azt
az ötletet, hogv a tárgyalások során te
gyenek. olvan értelmű javaslatot. hogy
Sopront és vidékét cseréljék ki Moson
vármegye ellenében^ amelynek gazdag tér*
mőföldje nagy előnyt jelentene Ausztria
élelmezése szempontjából. A bizottságon
kívül annak a nézetnek adtak kifejezést,
hogv a hozott határozat nemcsak homá
lyos, hanem aggályos is, mert azzal a
veszéllyel fen veget, hogv egész Nyugatmagarországo, elveszíti Ausztria.
Vasárnap reggel öt órakor Bécsífjhc^en
menetre készen fog állni a hatszáz rfőnyi
csendörség és egy órával később Lajtaszentmiklósnál át fogja lépni a ma
gyár határt. Vasárnap este féltizenegy
órakor Bécsújhelyről kiindulva elsőizben
fog (, vonat ellenőrzés nélkül áthaladni a
a ré?l magyar határon. Ezzel az első voI natttí utaznak majd Sopronba a hhatalot
személyiségek.

I

Elsimultak
a vármegyei konfliktus hullámai
A régi politikusokat bevonják (íz egységes
pártba — Készülődések az őszi időszakra
—

.4 Hétfői Napló tudósítóidtól.

A belpolitikában mára már teljes
a szélcsend. A vármegyei gyűlés fa
kasztotta izgalmak is elsimultak, ami
nek oka minden valószínűség szerirt
az apportunilás volt. A vármegyék
nagygyűlését köve lő napon az a né
hány képviselő, aki még Budapesten
tartózkodott, ugyancsak hcsesen tü
zelt és érveli amellett, hogy
a támadásokat a lehető legerélye
sebben vissza kell utasítani, sőt
egyesek egyenesen retorzióról be
széltek,
meri az elhangzóit támadások vélemé
nyük szerint flagránsan megsértették
a nemzetgyűlés szuverénitásál.

—

csak elvi tiltakozásuknak fognak
kifejezést adni a vármegyék nagy
gyűlésén elhangzottakkal szemben

Andrússy Gyula gróf, a keresztény
párt vezére, legalább is úgy nyilatko
zott, mikor ebben az ügyben meg
kérdeztek, hogy a maga részéről nem
óhajt egyelőre semmiféle kijelentés'
tenni. i>rü1, hogy az ügy elsimult.
A kisgazdák részéről még kcvésbW
várható valamilyen erélyes állásfog
lalás. mert ezáltal összeütközésbe ke
rülnének azokkal a politikai ténye
zőkkel. akikkel — mint hírlik — a jö
vőben közös utón akarnak haladni.
A régi, komoly liberális politika
A pártok letettek a retorzió
vezető személyeiről van ugyanis
szó, akiket Bethlen István gróf a
gondolatáról
a megalakítandó egységes pártba
A retorzióról azonban ma már nem
be akar vonni,
igen hallani. Egy kicsit lehiggadva,
felülkerekedett a kisgazdáikban a bé mert egyedül a két kormányzópúrf
kés természet, aminek a közelmúltban valamelyikére nem támaszkodhat, még
anmri tanúidét ad'ál; éppen retorziók a disszidensek támogatásival som. .4
Bécs, augusztus 28. (A MTI. magán- kal kapcsolatban és
régi politikusok és a kisgazdák között
jelentése.) A lapok valamennyien foglal
— hangoztatják a kormányhoz közel
valószínig hogy a hét elejére őszkoznak Nvugatmagvnrország átcsatolásá
álló körökben — nincsenek áthidulhaszehlvott
pártértekezietek
inár
ul. amelyről azt írják, hogy augusztus

2

Budapest. 1921. augusztus 29.

HETfOl JWMO

Mvusatmasvarorszáfi elszakitása Wekerle Sándor
történelmi lehetetlensés

fai lan elvi külömbségek, mert mind a
kelten a destrukció ellen harcolnak
a ravatalon
ős ezt a plattfonmot elégségesnek tart
ják az egvüttanü ködéthez.
Áz Akadémia feketébe borult előcsarno
Hogy éppen a közigazgatási és al
kában ott áll már az aranyozott, feliráskotmányjogi
kérdésékiben
fennálló
Rákosi Jenő beszéde
néiküli koporsó, mely . Wekerle Sándor
vdeménvellóréseket milyen
módon
kihűlt testét takarja. A mélyem sújtott
akarják, vagv fogják elhninálni, az
családhoz özönével érkeznek a levelek és
ebben a percbon még nem világos, de
táviratok, melyekben nemcsak az ország
népe, de a kútfőid politikai világa is kiismerve a kisgazdák önzetlenségét és
j— A Hétfői Napló tudósítójától —•
fejezi részvétét a hozzátartozóknak és a
azt n készséget, amellyel hajlandók má
legkivá' olyan magyar területet, anielvne^. la- gyászoló magyarságnak.
sok meggyőződése előtt
meghajtaniA Magyar Nemzeti Szövetség vasár
i több fiai egyikét vesztette
Wekerle
amikor a kormányzás és kormányonnap délben tartotta Nyugálniagyaror- 1 kórsága Ausztriához bizton soimsem Sándorban. Horthy Miklós kormányzó és
maradás kötelességének szükségessé
szág átcsatolú>a ellen tiltakozó monstre akart, sohasem a>kai tartozni. Beszéde Bethlen István miniszterelnök utóm, akik
géről van szó,
után határozati javaslatot terjeszte tek még tegnap tudatták mélyen átérzett rész,
gyűlését a fővárosi Vigadóiban.
nagygyűlés elé. Az egyhangúlag elfo vétőket a nagy halott özvegyével, ma a
alig kétségem hogy a megegyezés
A Vigadó nagytermét és karzatát
javaslat szerint a kormány valamennyi Budapesten időző
rövid időn belül meg fog »«M- - zsúfolásig megtöltő közönig előtt a gadott határozati
nagygyűlés
követeli, hogy a kormány tagja, a nemzetgyűlés, az ország tudomá
letol.
nagygyűlés elnöke, Rákosi Jenő mon
rendelje el a magyar és osztrák hatá nyos és politikai testületéinek képviselői
dott
megnyitó
beszédet.
Rámutatott
Andrásttyék ellenzékben
sorlwi tudatták gyászukat a megtört
arra, hogy Nyugatmagyarország elsza ron az azonmdi határzárlatot, Ausztriá családdal. Igen sokan személyesen ^jártak
Ilyentnódon az Andrássy-párt
kitása, ha meg is történik, történelmi val a diplomáciai viszonyt nyomban az Uri-utoai palotában, ahol a késő dél
akármennyire is nem vágyakozik az lehetetlenség, amelybe belenyugodnánk szüntesse be.
utáni órákig egymásnak adták a kilincset
A határozati javaslatot küldöttség a látogatók.
rllenzék népszerű és gondtalan szere semmiképpen sem lehel.
pére — ősszel valószínűié# mégis csak
A nagy éljenzéssel és tapssal f(i»'.a- u'tján a nagygyűlés színhelyéről a korA holttestet ma délelőtt tették koporsó
Többen
szembe fogja magát találni a kisgaz dott megnyitó beszéd után Pröhle mányelnökhöz juttat iák el.
ba a Vöröskereszt szanatóriumi osztályán
dáknak és disszidenseknek kívülálló Vilmos nemzetgyűlési képviselő mon beszéltek még, majd Rákosi Jenő zá s mielőtt örökre bezárták volna, megegye
politikai tekintélyek ált<H támogatott dott beszédet. Éles hangon rámutatott j rószavaival ért véget a nagygyűlés. A szer utolsó istenhozzádot mondtak az eb
egységes pártjával. Bizonyos, hogy ez arra az állapotra, aanely a mai nap i jelenvoltak egyrésze a Kossuth Lajos- k öltözöttnek családjának tagjai, akik tel
nem az, amit Bethlen István gróf az bekövetkezett, amely szerint Magyar azt üzente éneklése közben vonult el jes számmal megjelentek a kórházban. A
lezárt koporsóra aztán ráborították sza*
egységes párt eszméjének felvetésekor országból Ausztriának leszakítanak egv I a Vigadóiból.
lagtatan, felirAstalan, pálmaággal díszített
maga elé célul kitűzött, mert egy tekoszorujokat. kis unokái pedig egy tiszta
kintélyes, harcos és temperamentumos
fehér és egy tiszta ibolya szinti mezei vi
ellenzék elég gondot okozhat a kor
rágokból font koszorút helyeztek el a ko
mányelnöknek, de ha sikerül pártját
porsó tetején.
tökéletesen fegyelmeznie, akkor valóAz átszállítás diéltrtóu öt órakor történt
szinti, hogy minden nagyobb akadály
meg a temetkezési vállalat egyszerű, pomnélkül viheti majd keresztül pro
panélküli furgonján. Akkor az Akadémia
oszlopcsarnokában már ácsolták a rava
fi romiját.
talt. Hét órára készen volt a nagyszerül
Ünnepi mise Pécsett . „
A baranyai válasxtások
gyászpompa, mely méltóképpen 'fejezi ki
Zadravetz pfflspSk beszéde a katonákhoz
azt a mély gyászt, melyet az eltávozott
A baranyai választások eredménye
halálán az egész ország érez. A fekete
— A Hétfőt Napló tudósítóidtól. —
természetesen sokai változtathat a dőlEzután arról beszélt a püspök, hogy lep lek kei teljesen lebontott oszlopcsarnok
gokon, de
Pécs, augusztus 28.
hátterében a feketével bevont lépcsők főé
az egyéni összetartás és a fegye’.em
nagy meglepetésekkel itt sem le
Ma (kélelöbt a nemzeti hadseregnek fogja visszaszerezni ezeréves határain Jött félmélerayi magasságban óriási fehér
I kereszt. Miaga a ravatal az oszlopcsarnok
het Káinolnl.
Pécsre bevon-ult csapatai elölt a gya kat és beszédét igy fejezte be:
! közepén áll. Fekete emelvényen az araUgv a kisgazda-, mint a keresz korlótéten ünnepélyes tábori mikét ce
— Pécs városa jöjj az anyaországhoz i nyois koporsó, a fedele rajta. Jobbról-bab
ténypárt azl reméli, hogy mandátumok lebrált P. Zadravccz István tábori és ne feledd annak zászlaját: tartalmi ' ról négy-négv sor gyertya, kétoldalt kéttöbbségét sikerül megszereznie, ami- püspök.
kereszténység, magyarság és megalku I ágas gyertyia'ta.rtó. a halott fejénél két
A hatalmas lérre már a kora reg
l>öl nzt ledict következtetni, hogy egy.
vást nem tűrő érzés, amíg évezredes szabad lánggal égő kandeláber. Kétoldalt
két képviselővel fog mindössze több geli órákban roppant szántban vonul határaink isimét mieink nem lesznek. | a temetkezési vállalat gyászmagyarlm öli lözött alkalmazottai állanak őrt kivont
lak
fel
a
különiböu
’
í
testüie
‘
?k,
egye

bejönni valamelyik párt javára.
Jöjj Pécs városa a szent mesgyén aa jarddal a koporsó mellett.
sülőtök lobogók alatt és a nagyszámú
Ma estig a család koszorúján kívül
A
tyizmadia-féle
munkáspárt
ünneplő közönség. A tribün előtt le anyaországhoz. Áldásom rátok nemzeti
minden
agitáclólól tartózkodik,
vő enkélyan ott volt llics szerb alezre hadsereg és vezérei, áldásom feldúlt két koszorú érkezett. Egyiket a nemzet
Pécs
városára.
gyűlés
küldte. Felírásai, Wekerle Sándor
a szoetaldcmokrata párt pedig
des, Dorrain francia őrnagy, PrakaA püspök beszédének áldását a emlékének — a magyar nemzetgyűlés
egyáltalában nem fog résztvennl
túr kormány biztos, Mando olasz ka
tagjai,
A
másik koszorú nemzetiszinü sza
a baranyai választásokon,
pitány, Quantin francia őrnagy és még nemzeti hadsereg csapatai feszes ima lagján ez a felírás: Wekerle Sándornak
állásban fogadták. A püspök beszéd*
hódoló tisztelettel — a Takarékpénztárak
ugv hogy alig hihető, hogy baloldali számos előkelőség.
A nemzeti hadseregnek Pécsre bevo után Nyárt Pál református lelkész és és Bankok Egyesülete,
jelöltek is bejussanak a felszabadult
nult csapa a kilenc órakor arcvonal- Baldauf Gusztáv evangélikus lelkész
A koszorúk özöne természetiem csak
lerületekiöl a nemzetgyűlésbe.
nalban a tálbori oltár felé felállottak. mondott rövid beszédet és adtak áldást holnap délelőtt érkezik. A közönség szá
a
nemzeti
hadseregre.
A
csapatok
a
mára
délelőtt tizenegy óraikor nyűik meg
A nyugat magyarországi
Kilenc órakor érkezeti meg bádoki
kerítés
Soós Károly altábornagy vezérkarával zenekar játéka mellett vonultaik vissza a ravatalt rejtő előcsarnok és délután Lét
óráig
marad nyitva. A temetés délután
lóháton a gyakorlótérre. Az altáborna- a városba. (MTI.) .
Az osztrák külügyi bizottság hatá
félnégv órakor lesz.
pvo! lelkes éljenzéssel, kendőlofcoglaEbéd Gosset alezredes
rozatát u pártok általában megnyug
tással és 5Írágesővel fogadta az’ünnep
tiszteletére.
vással fogadták, mert noha nem elé lő közönség. Zadrüvctz tábori püspök
|
gíti ki Őket, mégis úgy tekintik ezt a ha a reggeli vonaton jött Budapestről
A Magyar Távirati Iroda
____
jelenti :
tározatot, mint az első lépést a békés Pécsre é.s autón érkezeti meg a mise Bádoki Soós Károly altábc-ma^ry vamegegyezés felé. Hangsúlyozzák ugyan, színhelyére. Diszlövések jebsz'^k a tá iámai» délben egy órakor Gosset alez
hogv a
népszavazásnak az átadás bori mise kezdetét. A zenekar a szent I redes tiszteletére ebédet adott, amelyre
Megint gyógyszerész lesz
utánra való elhalasztása nem igazságos mise alatt egyházi dalokat játszóit és a következők voltak méachiva: ZadraIrtván tábori püspök, gróf Zichy
A Hétfői Napló tudósítójától. —s
megoldás és természetesen óriási előny a gyalogság csapatai mi®? közben több vecz
megyósplispök. Konc® táboraik. Kfezely
höz juttatja az osztrákokat, de
ízben disz'üzet adtak le. Soós all&bor- Gyula
kormánybiztos. Pr&katur
- A Tisza-bÜJipÖrben ma kezdődnek
- ..... -------------------kornagy törzskarával és a csapaItisztckkcl mánybiztos. Gowtonyi kormánybiztos, meg a vödőbeszédek. Először az elsőrcnw
remélik, hogy a még folyamat
a tábori oltár két oldalán helyezke Maxon tábornok, Markócai tábornok. dfi vádlottnak, Kért Pálnak védője. dr.
ban levő tárgyalásokon sikerülni
Mando olasz kapitány, Dorrain francia Gál Jenő mondja el védöbesródét, amely
dett el.
fog ezt a kérdést olyan módon
őrnagy. Nendtwich polgármester, Sten«e
semleges hatósági közegek fel
Zadrávet s István püspök a szent alispán. Domail francia kapitány, Nyári riőrelútbr.tőlög a mai tárgyalási napot
egészen betölti. A bünpörbfin, mint ismw
misét nagy papi segédlettel pontin • Pál ,e forrná tus és Baldauf Gusztáv retw, kit nap óta megfogy atkozott al
ügyelete akiit történjék meg.
káltn és az Urffelmulrtás alatt jobb- evan«vliku8 lelkészek és még számoso-n. vádicttak száma, mert Lengtél Lászlóval
kezében tartva a szentséget, a csapa
Az ebéden való megjelenést az antant szentben az ügyész elejtette ,i vádat. <
tok arcéle elé ment. A nemzeti hadse misszió közül néhúnyan- az utolsó perc Lengyelt nyomban szabadlábra is Ildire**
IWenszUntotik
ben
kénytelenek voltak lemondani, mert lék. Pénteken délután háromkor hagyreg csapatai és az oltár körül elhelyez
b magyar jogi fakultást kodetl tisztikar feszes imához tisztelgő.. a Borem&ndben tegnap történt tárgya la el a fr.gfliázat, védőjének, dr. Költ*
lásokból kifolyóan jegyzőkönyv aláírása mann Dezsőnek kiséneébon. Két napon át
követték vezérüknek, Soós al •.égrtt sürgősen Eszékre kellett utaza pozsonyi egyetemen állíísbnn
itt tartózkodott a fővárosban és tegnap
tábornagynak példáját. Az ünnepélyes niok.
este haza utazott Nyíregyházára. Elutaz
Prága, augusztus 28.
szentmise után Ttadravetz TshYvn tá
zása előtt nyilatkozott munkatársunknak
SZÉCSI FERKÓ PMVÍll és
AUohémia jelenti Pozsonyból: Az Il bori püspök a mezőn felállított szó
és a következő-keit mondotta:
leni magyar jogi kar beiratkozását meg székről szentbeszédet intézett a kalo
— Végtelenül örülök, hogy az igazság
» MEGFAGYOTT GYERMEK
kellett szüntetni, minthogy a közokta nákhoz:
kiderült. Hu siónkét hónapi fogságom
szeptember hó !-tól naponta a
tásügyi minisxter rendelőiét bocsátott
alatt nap-nap után vártam erre a napra,
—
Jöjj
magyarok
Istene
—
KSRT-MOZIBAN
mert biztosan számítottam rá, hogy ár
H arról, hogy a fakultást mór az idei úgymond — és adj erőt u ma
tatlanságom ki fog derülni. Kimondhntanévvel felosztatják. A rendelet értel gyar nj élet megkezdéséhez. Most,
tnftanul
fájl és >gtelonül letört az a sú
mében az utolsó évfolyam hallgatói ta amikor látom a katonák tömegét biz
lyos vád, amellyel Illettek. A szörnyű gyíb
nulmányaikat a kassai jogakadémián tonságút adó nagy erejével, én még
kossőgtó távol állottam, arról nem tud
folytathatják, de az 1021—22-ik tnév nem parancsolom lábhoz a fegyvert.
tam semmit. Most hazamegyek, beállók
végével ezt is felosztatják. A Pressbur. Épp az ellenkezőjét kell numdanom.
a patikába és éjjel-nappal dolgozni aka
Ver Zeitung ehhez megjegyzi, hogy Mit szóljak hozzátok katonák: Csak
rok az emberiség jvára. En huszonkét
mind Masaryk elnök, mint pedig Hnbr- azt mondhatnám, hogy el ne felejtse
hónpon át viseltem a gyilkosság borzal
mas vádját, most majd n rccoploket csi
mann közoktatásügyi miniszter 1919- tek. hogy ti ennek a megsa nyargal olt
Városligeti Iparcsarnok
nálom és ezt a munkásságot a nagv el
ben kijelentették. hogy a felvidéki ma- nemztnek minden támusz.a és remény
Nyitva reggel 9-töl d. u. 6-ig
lentét kedvéért, mint életmentő tevékeny*
gyár akadémiák megmaradnak. (MTI.), ségei vagytok.
séget fogom fel.
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„összetartással
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Lengyel László az életmentő

Országos esemény

Más- és ggpipari kiállítás

topéit. 1021. augusztus 2».
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gyilkosság
a bölmmrei országúton

— Az

internáltak

felülvizsgálása.

Dr. Márffu István
belügyminiszteri
osztály tanácsos és dr. Vudu Oszikát
kir. ügvósft Zalaegerszegre utazlak a
az íin ornáló tólmrhan levő
foglyok
ügyét újabb revízió alá veszik. AzokRókus körül viharzik a Rákóczl-ut
feltételezhető,
ról, akikről alaposan
napi mozgalma, vidám, szelíden
hogv az állami rend és közbiztonságös nyárvégi este van, az emberek
ra nézve veszélyt ele nek. azo«bat mind
szabadon bocsátják.
!k. hogy sietni kell a szabad ég
—■ .4 Hétfői Napló tudósítójától — .
ti örömökkel. Az autók, konflisok
— Tolvaj cselédloány.
Tóf. Julianna
A llél/öi Napló legutóbbi számában | Gyula felesége elmondotta, hogv férjé, háztartásból i ajkai mázott Debrecenben
nagyritkán talán felpillantanak
ívszletes tudósításban számoltunk be nél,
> - • • ment• ••
nél, aki
aki az
az cerdőmunkásokat
ki- Mártonffy Marcell nyugalmazott egye
Iromba, sárga épület kéken és piroarról a kegyetlenséggel és vakmerőség- , fizetni.
80—
__1-100.000 korona készpénz temi tanárnál vállalt alkalmazást, ahon
.... ..
„w
pislogó ablakaira és egy pillanatra
gel elkövetett rablógyilkosságról, ame is lehetett, de Vajtsik Gyula holtteste nan 40.000 korona értékű fehérneműt
émlik előttük a lázban vonagló, véel és Budapestre szökött. A del>
lyet Fchérmeyében, F"
“
'
"
'
Böhönye község mellett nem sikerült megtalálni azt a lopott
guzsba kötött embertesiek riasztó
reconi rendőrség táviratilag értositotle
határán, egy 28—30 év körüli vézna
ója. Az ember törhetetlen boldcg- fiatalember követett el, akinek még táskát, amelyet magával vitt, úgy hogy a budapesti főkapitányságot a lopásról
a gyilkos nemcsak egyszerű boszuból és kérte a tolvaj cseléi letartóztatását.
kórósa azonban hamarosan elfátymindeddig nem sikerült a nyomára elkövetett egyilkosságban bűnös, ha- Közben Tót Julianna Kispesten vállalt
a sötét képet, a kocsis a lovak
akadni, jól lehet a rendőrség a legtel- nem ki is rabolta áldozatát, mert ké munkát, ahol szolgálatadójától 25.000
i csap, a sofför vidáman pofozza
jesebb apparátussal nyomoz a rabló sőbb kiderült az is, hogy óráját, érték i korona értékű fehérneműt és ékszert lo
rsogó tülköt, jobbról-balról nők. gyilkos után.
í ix.it el. A detektívek tegnap elfogták
tárgyait. sőt még a halott ujjúról a gyű a tolvaj cselédleányt és behozták a fő
tusok, kosarak teli duzzadó
Még a rendőri nyomozás eredményt rűket is magávai vitte. Miután a csend kapitányságra. Vallatása, során kide
mölcscsel: nyár, vasárnap, élet.
n gyalogszerrel járok és nem me- sem tudott elérni, már egy újabb gyil őrség senkii nem akart meggyanúsí rült, hogy lopásért már többszörösen
gyilkossággal, ...
ki akarták kér. volt büntetve és több magyarországi vá
budapesli i<>.
fő. , tani ■«a «.•
k tovább a Rókus mellett, nem slc- kosságot jelentetlek a miuwpesu
rosból is kitiltották. Miután elfogatási
a dtmaparti terrasszok rózsaszín kapitányságon .amely szintén Böhönve (,vzni <?zt « (iyörgyessl nevű uradalmi alkalmával több lopott holmit találtak
űt felvirágozott asztalaihoz. Refor- község határában történt, ahol hasonló ; alkalmazottat, azonban Györcycssi. aki nála, a főkapitányság kéri mindazokat,
ok q sarkon és odatypulira a néma vakmerőséggel egy kereskedőt raboltak ugylátszrk, megneszclte, hogy őt gyű akiknek a közelmúltban ilyen áruk volt,
i’.ethegy tövéhez, ballagok a sötétedő ki. Mind a két gyilkosság ügyében a nusiliják a gyii'kossjfiggal. megszökött jelentkezzenek a főkapitányság épületé
efváros belseje felé. A Stáhly- környéken budapesti detektívek, a és útját minden valószínűség szerint ben, II. em. 1.. Bardócz detektivnél.
— Tűz az angyalföldi pályaudva
megyek, a kőkerítés mellett, Mayer-detekttvcsopoTt*emberei kezdték BudaiK'st felé vette.
Szombatról vasárnapra virradó éj ron. Vasárnap délután négy óra táj
ynek kapuján időnként fekete far meg a nyomozást és eddigi munkájuk
ok szoktak behajtani. Itt *van a eredménye még nem került a nyílva szaka dr. Mészáros rendőrfogalmazó ban lüz támadt az angyalföldi pálya
hoz megérkeztet Nagy szál áncról Győr- udvaron. Mintegy ötven v aggon talpfa
hullakamrája, ahol a transzmisz- nosság elé.
Szombaton éjszaka aztán egy hai> gyessi személvleirása és azoknak, a bu gyulladt ki a pályaudvar Balassa-ütós szíjtól felhoz mázolt munkás,
sarkon összeesett öreg koldusok madik rablőgyilkosság 'híre érkezeit dapesti ismerőseinek névsora, akikhez caj részén, A tűzhöz az ötödik és ha
Iája i/trja a fakoporsót. Itt ravata- Budapestre. A nagyszal&nci csendőr- megszállhatott. Vasárnap délelőtt utasí todik kerületi és a központi tüzérség
zátk fel azokat, akiknek „személy Örs táviratban értesítette a budapesli tást adlak a főkapitányságnak Győr- v’onulit ki Wunderlich Antal ügyeletes
osságát nem sikerült megáHapi- főkapitányságot.
hogy Nagy szólánc gyessi kézrekeritésére, de a nagy szá liszt vezetésével. A tüzet csak két éra.i
mellett, az úgynevezett Rákoserdőben, lú nci rablógyilkosság végixhajlásával megfeszített munka után sikerűit elol
nagy udvar mellett mindig valami meggyilkolva találták a gróf Forgách- gyanúsított uradalmi alkalmazott még tani. A kár nem jelentékeny, alig egv
ító, borzongató
érzéssel megyek, féle uradalom főerdészét. Vajtsik Gyu lapunk zártakor nem került a rendőr varigon talpfa égett el.
— Vonatörszeütközés tizenhét halot
te szinte félék az innenső járdán, át lát. A főerdész holttestét ugyanazon az ség. kezére.
Távirati értesítés szerint Györgyessi tal. Róma közelóbon eg.v tehervonat neki
adok a másik oldalra és meggyor- utón találták meg, ahol pár nappal
ment a Ladispollból érkező fürdőgyorsszürke
nyári
ruüiát,
zöld
vudúszkalam a lépteimet. Tegnap is már jó ezelőtt az uradalom egy másik meg.
vonatnwk. Eddig tizenhét halottal húz
elfogott a nyomasztó izgalom, gyilkolt tisztviselőjére is ráakadtak. A pot és sárga cipőt viselt. Különösebb tak ki a romok alól. Mintegy nyolcvan
sarkon megálltam és át akartam csendőrség a legszorgosabb kutatás ismertető jele: hatalmas termete és sebesültet Róma kórházaiba szállítottak.
a síneken. Egyszerre a komor után sem tudott a gyilkosság ügyéiben pirospozsgás, egészséges en-a.
Megállapítást nyert az is, hogy Vájt’tés mögül hangos, hanevroző neve- semmi eredményt megállapítani, mind
bugyogott fel. Aztán megnői'. a ne* össze közvetett utón azt tudta meg, sik Gyula meggyilkolása előtt ez nz
uradalmi
alkalmazott értesült arról,
ét patakja, bőven Ömlő kis folyóvá hogy ugyanakkor, amikor a gyilkosság
A siAsexradlk beJalenlAanAI
dt és vidám szavakat táncolta- történt, azon az utón látták a Forgáőh- hogy Vajtsik fizetni készül a munkásotartanak
t a habjain, mint a papirhajókat. A féle uradalom egy Györgyessi nevű se kát és tudta azt is, hogy milyen útvo
nalon
indult
el
a
munkások
kifize
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or kőkerítés egyszerre nem volt gédtisztjét lovon elvágtatni. A nyomo
n komor, a Rókus egyszerre nem zás megindításának napján Vajtsik tésére. •
Éppen egy esztendeje, tavaly ilyen
t olyan nyomasztó s valahogy a
kor alakult mcfl a főkapitányságon a/
ál sem volt olyan félelmetes. Az
utlevéloszlály keletében az idegeneket
t drága csöngettyüzégsel betört a ha— Ambrus Zol tűnné meghalt. Sú | vétség elnöke, a másik egy neves amed- ellenőrző hivatal. Ez az osztály, nmepitvarába és minden stilszerütlen- lyos gyász érte Ambrus Zoltán!, a ki i kai kereskedő. Mindketten a magyar Ível dr. íletényl Imre főtanácsos irá, 8zentimentalizmussal szembe tűnő írót, * Nemzeti Színház igazga ' gazdasági, közgazdasági és közéletet la- i nyílása mellett dr. Türr Ervin rendőrzva, ünnepelte a nyarat, a trasár- tóját. Felesége, született Benkő Jolán, i nulniányozzák itt a fővárosban, ahol több ,
pitány vezet, külön nyomozókkal
pot, az ifjúságot, az ismeretlen nevű ma délelőtt tíz órakor hossza? beteg ! héten át szándékoznak időzni. A két amexíolkezik abból n célból, hogy a
oitak meg fognak bocsátani nekik. ség után meghalt a Park-szanatórium : rikai ur vasárnap nz Otthon-körben Iá- : szállodákat, penziókat, pályaudvaro: fogatáét tett,
| kai ellenőrizze és a fővárosba érkező
ban. Halála gyászt jelent n magyar
— Az orosz segélybizottság első
művészetre is. Ambrus Zoltánné éve i
'’lyimtis idegeneket
szemmel tartsa.
Áp’áthy István és az amerikai ken át tg ja volt a Magyar Királyi Ope ; illése Páriában. Az orosz segélybiz.ott- Tekintettel arra, hogy ezek a nyomozá
arság. Apáthy István, a világhírű raházinak s nem egv jelen ékeny si ; ság első összejövetele kedden lesz a sok, — miután külföldiekről van szó
: francia
külűgvminísZ.lériumflw.n. Az
a legkénye:ebbek, mert, mint már
tudós érdekes levelet intézett kert aratott. A művésznő halála őszin
Dittsburgi Huhgarien Héráid szer- te részvétet íkelt mindenütt, ahol sze ! értekezleten az Egyesült-Allnmo’k ré- arra volt is eset, még diplomáciai bo
ismerték. 1 szűrői Walter Brown fog megjelenni. nyodalom is származhat abból.
rtöségéhez. Az amerikai magyar rény és tinóin egyéniségéi
ha
Nagy György sürgőt tárgyalás ki- egyik-másik nyomozó tapintatlanul jár
— Rosszabbodott a szerb király ál ,
feladatát és történelmi hivatását
tűzését
kéri.
Ismeretes,
hogy
a
kir.
my abban látja, hogy minden egyes lapota. Az Intranstgcant híre szerint
el. ezeket a megfigyeléseket és puhaai magyar •mintegy * önkéntes Sándor szenb királv állapota rosszab ügyészség az 1913. évi XXXIV. t. c. tolódzásokat lovag Bialoskurski ttéza
itiíkai ügynök© legyen a jogos ma- bodott. Belgrádiból több minisztert alapján vádiratot adott be dr. Nagy dekktivfelügvelő irányítja. A Bialos.
; György, a feloszlatott Országos köztáréndekeknek. az igazságos nem- küldtek Párisba, hogy azok tájékoz i sasáéi párt elnöke és dr. Veér Imre ; kurski-csoporl a hivatal fennállása óta
törekvéseiknek. Szép és magasztos tassak a királyt a folyó ügyekről.
'ellen. A vádirat kézhezvétele után dr. iI a legszebb eredményeket érte el, száWás volna, ha az amerikai magyar
— A postás ébredők nagygyűlése. A i Nagy György és dr. Veér Imre sürgős I1 mos körözött gonosztevőt kerített hnnak sikerülne janinkra hangolni a Magyar Kurír jelenti: Az Ébredő Ma kérelmet adtak be a budapesti kir. bün l rokra és több olyan külföldi kommu
ág leghatalmasabb államának inlé- gyarok Egyesülete postás _ szakcsoportja tető törvényszékhez, melyben kijelentik, nistát tartóztatott le. aki hamis utleköreit és közvéleményét. A régi, fenállása első évfordulója alkalmából ‘ hogy a vádirat ollen kifogásokat nem ; vellel akartok menekülni.
• adnak be és kérik a főtángyalás sürgős
'nevezett közös külügyi képviselet. vasárnap délelőtt tartott nagygyűlést a ' kitűzését. Beadványukban
■'
A Hétfői Napló munkatársa az osz
” ' ' . ’’
!.hangs-ulyoz...__
régi kép viselőházba ji. A gyűlésen Sár
*▼ a speciális magyar érdekeket mezei Endre, az EME alelnöke elnökölt, . zák, hogy azért nem adnak be a vári tály vezetőjétől, dr. Türr rendőrkapi
iisisom képviselte, évtizedeken keresz- kinek rövid megnyitó szavai .után Buda irat ellen kifogásokat, meri nekik nem tánytól kért felivlúgosilást
arról
a
helyrehozhatatlan mulasztásokat vári' László nemzetgyűlési képviselő lenne elégtétel, hogy a vádtanács zárt. munkáról, amelyet a hivatal egy esz
hetett el. Az amerikai magyarság- mondott beszédet.
I tárgyaláson s/aintesse meg nz/ eljárást, tendős fennállása wlatt végeztek. Dr.
* most valósággal az önkén es dlp— Székelyek Kossuth Lajos sírjá ők ragaszkodnak a főtárgyalaa teljes Türr kapitány a következőkben volt
Wacia szerepét kellene betölteni és nál. A székelyföldön hazafias hagyo I nyilvánosságához. A főtárgyaiéira tanuszives bennün'kvt tájékoztatni:
ln<len összeköttetéséi minden alka mány. hogy augusztus 26-án, Lajos- | ként beidézteti)i Huszár Károly volt
— Most egy esztendeje, hogy ai
i miniszterelnököt, nagyatádi Szabó Ist
lmai felhasználnia, hogy a hatal- napján niegünnepli’k Kossuth emlé ván földmivftlétügyi minisztert, Vá- idegeneket ellenőrző hivatal megkezdte
a,5 amerikai
köztársaság
minél
----- ..vá, autitti
,-titsíiK ám
..... előbb két. j^n-nw
Ennek a mzauas
hazafias nwxvvjuHiiviin.iv
hagyománynak zsonyi Vilmos volt, igazHágügyminisz- a működéséi. Azóta körülbelül száz
patára ébredjen a
„ magyar n/mzet j h’>dol; a Budapestre menekült székely tert, akikkel bizonyítani akarják, hogy ezer be- és kijelentést intéztünk el.
*n elkövetett
Ík«mu ala,nságna’k, pívC|ftn)|
igazság
mikor a Lajos map- a magyar politikai pártoknak az volt
— Mindazok, akik külföldi útlevéllel
XII a .világtörtvne-í 1 <-» r. I
...
...
I..
a megái la portásuk Clarkkal, az en tente
f|v Példa nélkül áll.
,-----I.,j
követő
vasárnapon, augusztus
Budapestre érkeznek, tartoznak nálunk
Wn. Érdekes levelét azzal veKZI I 28-án. Darkó Dénes joghallgató veze- legfőbb ötös tanácsának megbízottjával,
48 órán belül személyesen jelentkezni.
,
hog.v
nz
államforma
kérdésében
népsza

hogyha egészségi állapota
í
kiment Kossuth Lajos sirjú- vazás fog dönteni.
'■ (ésév
Jelentkezni tartoznak tehát n m-‘g
^engedné, szívesen lenne összekötő
hoz és arra virágot helyezett. A s-é— A pécsi ügyészség vczetője/Dr. szállott területekről ideérkező magya
T)Ocs Magyarország és az amerikai
ifjak
az ünnepi beszéd meg’artákelv
rok
is, amennyiben idegen passzussal
starság körött, mer. a sikeres tévé- sóra dr. Nagy Gvörgvöt kérték fel.
Szapár Jó .aef, a budapesti kir. fő utaznak. A jelentkezők — ha irataik
'sóg érdekében elengedhetetlennek 1
Két amerikai budapesti tanulmány- ügyészséghez beosztott főügyészhelyet egyébként rendben sannak — larlózko
„n' hogv nz amerikai magyarság útja, Vasárnap két kaliforniai ember
'dt Budapestre: tanulmányúira jöt- test ú helyezték Pécsre, ahol az oltani dúsi engedélyt kapnak, még pedig
' ug) szólván szerves kapcsolatmeximálisaa hat hónapra.
1 lek. Az egyik egv nagy amerikai lapsző- ' királyi ügyészség vezetését átvette.
11 álljon a magyar nemzettel.

halál udvara

a
Fore/ís-uratíalom
toe. deszei —A nyomozás szálai Budapestre
nyúlnak

Ellenőrzik az Itíesenekei
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Az FTC országos
atlétikai viadala

Budapest, 1021. augusztus M

— Azokat, akik a kötelező jelent komplikált lelkű tanárt, Törzs játssza-,
kezést elmulasztják, kihágás miatt az feleségét, egy nagyvilági nőt Titkos Ilo
llleléflces kerületi kapitányságon fel na, a Belvárosi Színház művésznője ala
kit. Tárnái a csábitó szerepében jut érde
jelentjük. Havonta állag 30—40 ilyen
kes feladathoz Jankovicli Magda,
l jj
A Springer vándordíját
feljelentés
történik.
Ezeket
aztán . Kálmán és Kertész markáns figurákat
ax l'TC nyerte meg
JJO-tól
200 koronáig, megbüntetik, játszanak. A próbákból következtetve a
amennyiben a bejelentési kötelezettség nagy bravúrral megírt darabnak nagy síA Ferencvárosi Torna Club vasár
Az
érték, ózsdei
elmulasztása esetleg súlyosabb követ- i kere lesz.
nap délután az Üllői-uti pályán or szombaton igen élénk volt, (]e J
I
A
Búzavirág
és
a
Cárcvics
felváltva.
szágos átló ikai
viadalt rendezett, i
kezményekkel nem jár.
nap már — bár az irányzat
[ szerepelnek a Magyar Színház e heti mü- amelyen a Springer Ferenc vándordíj '
maradt — kötés alig fordult S
Amióta ilyen módon történik az el í során. Amaz, ma, szerdán, péntekén és is döntésre került, amelyet az FTC >
lenőrzés, nem fordulhat elő, hogy gya vasárnap este, az. utóbbi kedden, csütör nyert meg. Második a MAC lett, mig Guinmi, Nasici, Levantc és ?
tökön és szombaton kerül színre. Jövő
> korlátér ékre solt pénz.
nús külföldi veszélyeztesse a főváros vasárnap délután -A kis JoriT'-ot adják a harmadik helyre az MTK került.
A viadalon elért különösen említésre 1090—1100, dollár 390—99 "QáJ
közibiztonságá* meri az. aki nincsen ( bárom órakor, mérsékelt hely érákkal.
méltó
eredmény
Szablyár
teljesitmé1
minden kétséget kizáró módon hiteles i * A Belvárosi színház jövő szombati
453—55, lei 476—77, szokol
•
okmányokkal ellátva, már itt tartóz- bemutatójáig műsorának nagysikerű da nye, aki országos rekordot javított.
100 méteres síkfutás. 1. GerJ Ferenc . Napóleon 235—45 és bécsi kifjJ
kodása első napján a rendőrségre rabjai kerülnek színre. Ma, szerdán „Az
37—37’4 Volt.
I
apám felesége", kedden és pénteken a KAOE 11.1 perc, 2. Hanthó, 3. Juhász.1
kerül.
400 méteres síkfutás'1. Juhász György!
„Zaílrgyürü" és „A nagy komédiásnő",
MTK.
2.
Kauráth.
I csütörtökön és jövő vasárnap délután „A
110 méteres gátfutás. 1. Stolmár FTC.
j buta ember". Ez utóbbi három órakor
IXyolcoanhétéDes férj
2. Braun MTK.
I kezdődik és mérsékelt helyánu
Az árupiacon változatlanul
és hatDcmötéoes feleség i * Német Juliska és Békeffi László fiOO méteres síkfutás. 1. Némethy Jenő
az irányzat. Búzáért paritás BudaJ
szeptember első napjaiban lépnek fel FTC, 2. Fonyő.
oálópöre
1500
méteres
síkfutás.
1.
Némethy
Jenő.
.1525
—1540 koronát fizetlek. Az 1
I először régi sikereik színhelyén, az Anemelkedés itt egy hét alatt 140-11
►— r.4 Hétfői Napló tudófiitő fától. — drássy-uti Színház uj műsorának kere 2. Grosz István MTK.
Gerelyvetés.
1.
Gyurkó
FTC
46.71.
m.
tében. A rendkívüli hatásúnak ígérkező
korona volt mázsánként. Rozs irl
Különös, uz, utóbbi évek válópöri kró uj műsor egyik külön érdekessége lesz
Sulydobás. 1. Vállai MAC 12.52 m.
nem volt érdeklődés, változallaj
nikájában szinte egyedülálló eset foglal Z. Molnár László egész újszerű. magán
Magasugrás. 1. Gáspár MAC 1.85 m.
1160
K állomáson. Zab kereseti cJ
koztatja « gyulai törvényszéket. Egy dús száma is. A bemutatóig minden este,
Rúdugrás. 1. Brausz K. l'TC 3.35 m.
gazdag,
nyolcvankétéves
földbirtokos továbá jövő vasárnap délután a zsúfolt 2. Brausz M. 3.25 m., 3. Bezzeg 2.85 ni.
1380—1390 Ív, vidéki állomáson. |1
adott he válókereselel hat van öl éves fele házakat vonzó megnyitó-műsor- kerül
Diszkoszvetés. 1. Kobulszky K. 42.67 m. lobbi cikk ára változatlan.
|
sége ellen és házasságtörés, hűtlen elha színre.
Távolugrás. 1. 9>etrasovszky 6.20 m., 2. ,
gyás rimán kívánja kimondatni a válást.
Tímár 6.10 m.
, Az Országos Fatermelő Részvénytál
*
A
Legénykérés
szombati
bemutató

Az aggastyánnak többezer holdnyi bir ját nagy érdeklődéssel várja a közön
1500 m. gyaloglás. 1. Szablyár Péter i saság <nai közgyűlése az 1S20. évi r.e|
toka van a megszállott Bih ar-mcgyébcn ség, Villányi Andor és Fdfró Pál magyar (rekord), 2. Hóra.
leg eredményét 9,122.879.21 korona túl
fo Békésben. Két évvel ezelőtt hosszas levegőjű vigjátóka elsőrendű szereposz
5000 méteres futón. 1. Csittay MAC. • Irt haszonban állapította meg. Ebből J
megfigyelés után észrevette, hogy a fclc- tásban kerül színre. A vendégszereplő
Staféta-futás, J. KAOE, 2. FTC csa összegből 6,300.000 korona az 1920. *3
B('ge viszonyt folytat cgv bihari birtoká Z. Molnáron kívül Simonyi Mária, pata.
osztalékra, 2,160.000 korona lartalthbl
nak gazdatisztjével. Az öreg férj irtózott Petheő Atila, Bánóczyné, Nagy Margit,
pok dotálására fordiittalik, míg 662M1
i, skandalumtól és megkísérelte rábeszél Marosi Adél és Somiár játsszák a fő
korona uj számlára vitetik elő. — ■
ni az asszonyt, hogy szakítson a szerető szerepeket. Ebben a darabban mutat
szelvények 42 koronával augusztus 2541
jövel. a gazdatisztet pedig nagy végkielé koznak be az uj tagok közlü: Lóránt
kezdődően váltatnak be a vállalat pisi
gítés kíséretében el akarta bocsátani. Az Dénes, Vaszary Piroska, Szőke Kálmán
táránál (V. Sas-utca 1. szám.)
j
usszonv azonbn nem hajiolt a szakításra, és Gárdái Lajos. A Legényt 4-rés Ditrói
A Központi Váltóüzlet R.-T. (a kJ
!
A
Magyar
Testgyakorlók
Kör©
csar
!
rőt ettől kezdve nyíltan folytatta tovább Mór rendezésében kerül színié: dísz
n viszonyt <’s !1Z öreg, lehetetlen férjet letei uj tervező: Sinogli János tervei j pata vasárnap este játszotta utolsó mér ponti Takarékpénztár alapítása) saJ
leljcsen kiszolgáltatta a gazdatisztnek, aki szerint készülnek.
kőzését a svédországi turné keretén tember ötödikén tartandó közgyűlési!
fölemeli alaptőkéjét 78.750 darab 200 ’ol
szinte úgy viselkedett, mintha ő volna az
*• 75-ik előadásához közeledik a Tün belül.
róna névértékű, névTc szőlő uj résaéa
nr a százmilliós birtokon. Az öregurat dérek cselédje, melynek előadását e
A magyar bajnokcsapat a stockholmi kibocsátásával. E nagytömegű részvM
Nagyváradon élő lánya szabaditolta ld héten is minden oste megismétlik a
válogatott csapattal mérkőzött. Ez a bői 40.000 darabot csak később adnak ki
h-cttenctes helyzetéből és a földHirtokos. Scála-szinházban.
A címszerepet újból
A Pesti Tőzsde e heti számában BJ
nz.-kkor még magvar lmpérhrm alatt annak kitűnő kreálója; Honthy Hanna játék reváns-jellegü volt, miután az
levő nagyváradi törvényszéknél megindí játssza. Jövő vasárnap délután a rend MTK legutóbb vereséget szenvedett a gedüs Lóránt irt feltűnést keltő cikkei i|
pénzviszonyokról.
Éber Antal dr. a W
totta válópert.
kívüli sikerrel felújított Próbaházassá . Kamra témától.
gvar-Olasz Bank vezérigazgatója, a [hím
Az öreg férj azonban még ezek illan got adják 3’,á órakor, mérsékelt hely
A mérkőzés eredménye lapunk zártáig hiányról nyilatkozik részletesen, Eitm
|.s ragaszkodott az asszonyhoz, akivel érakkal.
nem érkezett meg.
Károly pedig a külföldi adósságokróliw
együtt öregedéit meg és titkon levelet irt
* Rózsahegyi Kálmán iskolájába a
cikket. A fapiacról, a tőzsdékről Wm
neki, melyben teljes bocsánatot Ígér arra beiratások szeptember elsőjétől kezdőd
még információkat a lap, amely kűM
az esetre, ha visszatér hozzá. Az. asszony nek d. u. 3—5-ig, Nópszinház-utca 22.
mellékletben számol be a vas- és gépipufl
hallani sem akart az örcgurról ós Így a szám alatt.
Obcanka nyerte
válópert a nagyváradi törvényszék sza- ,
kiállítás síkepéről.
* ,.A bünhődés", a Nirvána befeje
az Erzsébet királyné dijat
hálvszerüen lefolytatta és kimondta n vá
ző és legremekebb fejezete mától foglást.
I. Obcanka
\a jelenik meg a Kerf-moziban. E
Itt van ujra
!
Közben azután •bckövctkezelt a román
■
II. Korom
megszállás, majd a trianoni béke Nagy csodaifilmct — amellyel együtt a „Herccgvárás
Mucsán
“
cimü
nógyfelvonáIII.
Mamlasz
;
váradot is elcsatolta az anyaországtól. A
n.egvnr hatóságok mereven elzlrkózb’k sos kacagtató, pompás Karcsi-ngjá- j
a szeplő!
ünnepi közönség gyűlt össze ma is !
nllól. hogy a román megszállás alatt bo- ték is bemutatásra (kerül — ■minden
roll Ítéleteket, még ha azokat a még ér kinek meg kell néznie. Előadások ^8 Alagon, hogy a mceting másik legDe segit rajta
vényben levő magyar törvények alapján és MlO órakor.
. szebb Versenyéiben, az Erzsébet ki
hozták is, akceptálja. Dr. Guttmann Miklós
rály né-dijban gyönyörködjék. Horthy
Ügyvéd beadványt intézett az igazságügy-»
i Miklós kormú-n.vzó- adott
hivatalos ‘ '
ininbzlerhez, melyben a speciális körül-j
a valódi
ínfüvekre való tekintettel az ítélet nősz-|
j díszt a sport ünnepnek, amely a tradi-;
Irifikálását kérte, az igazságügyminiszter *
j cicik szerint híres tény észpróbája két 1
nzonben eiulasitotla a kérést és a gyulai I
I örvény széket dczignálla a válópör újra ' 71 másodosztályú bafnoftság ■ évjárat: a hároméves és négyéves lo- |MI n d e n ü t t kap h a t ó j
első fordulója
lefolytatására.
: vak elitjének. Hat crack állott start- ■
A gyulai törvényszék a napokban hoz,]
Több mint kéthónap szünet után hoz e nagymultu díjban. A start so
FtfiafO# ^• Naponta este
ilönlést a régóta húzódó perben és Ítélete
I
csütörtök, szombat
remélhetőleg visszaadja a sokat zaklatott vasárnap megkezdődtek az őszi idény káig elhúzódott s amikor a mezőny
a
-és Onncpaog
l«fl4
a
ÍTV
{órakor
“«"
nvol'-vankétívcs nábob nyugalmát és lelki első bajnoki mérkőzései. Egyelőre elindult, Korom vezetett. Obcanlca és i
békéjét.
csak a 'másodosztályú
bajnokságért Zqgreb előtt. Az egyenesen még Ob- i
Telelomixioii
SMS
n"*"
"
□
mérkőztek a csapatok, mert az első canka volt az élen s könnyen nyert :
osztályú együttesek csak szeptember Korom és Mamlasz ellen. A pölöskei !
4-én, .jövő vasárnap kezdik el a baj ménes Androclusa, amely a start fan "őrit !
noki fordulót
volt, olyan nyugtalanul
viselkedett j
SÉA másodosztályú bajnokság
első már a starthoz menésnél, hogy ezzel (
* A Vígszínház e heti műsorán a nagyi
különösebb
meglepetés minden esélyét aláás!a. A részletes j
likerek soroazata pénteken a Gyémánt- i fordulóján
köszörűssel bővül. * amelyet Gombaszögű nem történt, érdekes azonban a BSE— eredmény a következő:
Erida első fel léidével adnak. Egyébként! ETC. és á Húsiparotok veresége.
I. futam: 1, Lánchíd (4) Shejbal. 2.
K Hallgasson meg. Adrienné !, a Piros ,
A mérkőzések eredményei a követ
i Furfang, 3. Akarnok. 20:90. 20:28, 22.
ougyelláris, á Taifun töltik be a mű kezők:
II.
futam: 1- Kudarc (10) Sajdik, 2.
tort. Jövő vasárnap délután mérsékelt
Ékszerészek Sport Clubja—Budapesti
hvlyárakkal Az ördögöt játsszák.
| Sport Egylet 1:0 (1:0) Hungária-uti pá Balsors. 3. Kaballa. 20.356, 20:84. 78, 32. ' Kjjp8l((!t íajfestményekot
j
IIT.
futam: 1. Obcanka <2) Pretzner. 2. 1
* 60—67-ik előadása lesz a Kék ma- lya. Bíró: Relch. Mindkét csapat még
túrnak e hiten a Király-Rzinháahan. ' kezdetleges játékstílust produkált. A góll I Korom, 3. Mamlasz. 20:62, 20:40, 42.
| IV. futam: 1. Littte utoman (2% reá) '
Hegyi Alma. Somogyi Nnsi, Nádor, Ma Hönich rúgta.
ian v, l4ilabár, Boross, Hajnal és Gyön
Budapesti Atlétikai Klub—Újpesti RAK Shejbal. 2. Djahid. 3. Permission. 20:24.
V. futam; 1. Ossijek (3) Siacker, 2.
gyi lépnek fel nagysikerű szerepeikben. 2:1 (1:0) Újpest. Bíró: Rciner.
Jövő vasárnap délután nz idei évad első
Felelős szerkesztő:
Erzsébctjalval Törekv£s—Erzsébetvárosi Szüret. 3. Mijosotis. 20:110, 20:52, 110,
4M.
délutáni előadásául „János vitéz" kerül TC 2:0 (2:0) Erzsébelfalva. Bíró: Ézcif.
SZOMAHÁZY ISTVÁN
színre húrom órakor mérsékelt hetyVI. futam: 1. Auragan (4) Weckermann.
Testvériség—Húsiparotok SC 8:1 (2:0)
órákkal.
2. K. B. O.; 3. Násfn. 20:82, 20:40, 74, 78.
Margitsziget. Bíró: Salzer Alfréd.
Társszerkesztők:
.
* A Fakir szereplői. Lakatos Lászhb
Erzsébctfalvai MTK—Munkás Testedző
nak a Magyar Színházban bemutatásra Egylet 1:1 (0:1) Hungária-ul. Biró: Nagy Rlbnnrlo. FOUftRDSlOHFEUM mező u ^7 I Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR »
kerülő ..Fakir" cimfl darabjában külö László.
nösen hálás feladathoz jutottak n színé
MÁV gépgyár—Budapest EVV 2:0 (1:0) ^Cu1íis/tínS 71 is utolsó Blöaúásal .
JJJSAGÜZEM NYOMDA RT.
Kezdete este pont ’/»8 órakor
szek. A darab hősét, egy jnagábavonutó, Amerikai-uL Bíró; Bó^a p'M,

KÖZGAZDA^

Értéktőzsdei műgíSnloijíJ

Árutőzsdei Mgáiiíorsife I

■Az MTK SvéíorszBanl
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Megkezdődött
a jootbaltszezon

Színház és filmulöonságok!

Hamis fogakat
Brilliánst
Ékszert
Platinát
Antik tárgyakat
Dísztárgyakat

