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Magyar ünnep
sohasem volt május elseje.

A nemzet nem vette tudomásul, 
t'.ogy e napon ünnepelnie kellene. A 
nemzet Szent István napját, október 
hatodikát és március tizenötödikét 
ünnepelte. Ezek a napok minden 
magyar ember számára elmélye
dést jelentenek s e napokon szegény, 
gazdag, fiatal, öreg, mindenki egy
formán ünnepel. A bolsevisták, akik 
nem vesznek tudomást a nemzetről 
és nemzetközieknek vallják magu
kat, május elsejéből általános ünne
pet akartak csinálni. Azt hitték, 
hogy ünnepelni és lelkesedni mes
terségesen is lehet.

Fájdalmas emléke mindenkinek 
a tavalyi május elseje. Miután lázitó 
és fondorlatos beszédekkel előbb a 
lelkeket igyekeztek vörösre festeni, 
május elsején vörös posztóval, ter
mészetesen papirosszövetböl készült 
vörös posztóval, vonták be a háza
kat, Széchenyi István, Andrássy 
Gyula, Deák Ferenc és a többi nagy 
magyar szobrát, vörös mázzal ta
karták le az éterévé® emléket, mint
ha a magyar történelem nagy alak
jait és ennek a küzdelmes, hősies é>s 
magasztos ezer évnek emlékét egy
szerűen el lehetett volna törülni a 
magyar föld színéről. Minden bol
sevista és egyéb internacioná’lis esz
me épp az ehhez hasonló együgyű 
zsarnokságokon bukik meg. A félre
vezetett és a demagógia maszlagétól 
elkábitott magyar munkásság 
csöndben, méllóságos nyugalommal 
ünnepelt. Ma ünnepelt. Mert a ma
gyar munkásság kell, hogy magyar 
legyen. A megélhetésért folytatott 
küzdelem — le a kalappal a tisztes
séges munkás előtt! —nagyszerűen 
elfér az ország határain belül A 
magyar munkásnak nincs szüksége 
Leninre és társaira. Láttuk, hogyan 
segítettek ezek az urak, azaz par
don, elvtársak a magyar munkássá
gon.

Az idei május elseje nagyszerű 
dokumentuma a magyar munkásság 
érettségének. De a nyugalom és 
tsönd, amely május elsején eltöl
tölte ezt a hatalmas várost, megerő
síti bennünk a hitet a jobb jövőben, 
amikor a magyar nemzet különböző 
osztályai, elfelejtve a múlt kölcsönös 
hibáit, megbékélve egymással, egye- 
sült erővel fcMgnnk dolgozni a haza 
üdvére. Mert a haza mindenek előtt! 
És ez a felkiáltás nemcsak a mun
kásságnak. szól, hanem minden ma
gyar embernek, a miniszterelnöktől 
kezdve az ország minden hivatalno
kának és politikusának. Ez a fel
kiáltás ne legyen üres frázis, hanem 
legyen minden magyar ember szá
mára programm. Mindenkinek dol
goznia kell a hazáért, a munkásság
nak épp úgy, mint mindenki más
kak. És ha ez igy lesz, biztosra vesz- 
szük, hogy a magyar munkásság
nak is Szent István napja, október 
halodiika és március tizenötödike 
lesz az ünnepe, nem pedig május 
elseje,

Az entente válasza 
a magyar javaslatokra 

Május hatodikén 
adják át megbizottamknak

— A külügyminiszter nyilatkozata —
Budapest, május l.

Egv párisi távirat jelentése szerint 
az ötös tanács elkészült a magyar el 
lenjavaslatokra adandó válaszszal, a 
mélyei most már átnyújt a magyar 
békedelegációnak. A hír természetesen 
érthető izgalmat keltett idehaza, an
nál is inkább, mert olyan jelentés is 
volt, amelv szerint a békefeltételek át
adása szombaton történt volna meg. 
Ez az utóbbi híradás egyelőre nem bi
zonyult valónak és az ujabbi táviratok 
csak azt erősítik meg, hogv a nagykö
vetek tanácsa valóban elkészült a vú- 
laszszal és azt rövidesen meg fogjuk 
kapni.

A Hétfői Napló munkatársának al
kalma volt ma Teleki Pál gróf kül

Páris, május 2.
(Havas.) A nagyköveti konferencia ma délelőtt ülést tartott. A magyar 

békcdclcgációnak május 6 án fogják átnyújtani a békeszerződést. A vá
laszra tíznapos határidőt fognak adni. (M. T. I.)

A békeszerződésre vonatkozók* még a következő táviratokat kaptuk:

Versailles, május 1.
(A M. T. I. kiküldött tudósitójának szikratávírót a a budapesti rádió

állomás utján.) A Petit Párisién a következőket írja: A nagykövetek ta 
nácsa befejezte a Magyarországnak adandó választ A magyar kormánynak 
rövid határidőn belül nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadj a-c a békeszerző
dést vagy séta.

Versailles, május 1.
A „Chicago Tribüné** jelenti: A magyar békeszerződés átadása közvetlen 

küszöbön áll. A magyar javaslatokat általában nem fogadták el, azonban 
egyes területileg vitás pontokra nézve, hír szerint, az entente áh ni kikül
dendő bizottságok helyszíni vizsgálata alapján fogják meghozni a végleges 

döntést.

Versailles, május 2. |ez azonban lehel, hogy túlságosan 
(A M. T. I. kiküldött tudósítója- optimista felfogás. A jelenlegi má

nak szikratávirata a budapesti gyár politikai lmlyzot nagyon való- 
rádióállomás utján.) | szintit lenné teszi azl, hogy a ma-

j Az Oeuvre tegnapi számúban ajgyarok ellcnlállás nélkül fogadják 
I kővetkezőket írja- Ugv hírlik, hogy ma/rf cl azokat a béke/ölii'lclcket, 
a magyar Wkeszcrződés aláírása a amelyek ellen nem szűntek meg til- 

Ijöuő hét folyamán fog mrfflőr/énní, ■ lakozni.

W ill tőlünk Biiutes 

agresszív szMK 

Ta’okl P4i gr« „ ,, ... liliiügymlniijzíer nyilatkozata
Bées, május 1.

(A A/. /. magánji leülése) A Neues
Wiener Tagblall beszóigelést közöl Te
leki Pid gróf külügyminiszterrel, oki 
behatóan nyilatkozik Magyaréi ozág 
külpolitikai céljairól és különösen az 
ország békés szándékairól. Arra a kér
désre, vájjon a nemzetgyűlés a csapa
tok mozgásiIásót vagy koncentrálásit 
clicndvli e, a miniszter igy '..laszült. , 

ügyminiszterrel beszélni, aki a követ
kezőket mondotta:

— Még semmi hírünk sincs ar
ról, hogy a magyar békefellé tele
ket átnyújtották volna. De ha 
megtörténik is az átadás, eltart 
egy-két napig, amíg a pontos szö
veget megkapjuk. Többet most 
nem mondhatok.
A késő éjjeli órákban kaptuk az 

alábbi táviratot, amely véget vet a bi- 
zonvlaanságnak. Félhivatalos formá
ban UlUgjöU az értesítés, hogy május 
6-án fogják átnyújtani a békeszerző
dést bckedelegátusainknak.

A félhivatalos párisi távirat igy szól:

— Ezekbőt a külföldön pozitív 
formában elterjedt hírekből egy 
szó sem igaz, amiről ön ill, a hely- 
színén meggyőződhetik. Az a kö
rülmény, bőgj- a volt katonatiszte 
kel. köztük a legidősebb évfolya
munkat is, akik a szolgálat szem
pontjából tekintetbe egyáltalán 
nem jöhetnek, összeírjuk, nem le 
bel alapja az effajta kombinációk
nak. Hiszen össze kell írnunk a 
volt katonatiszteket úttekinlhelés 
céljából, mert nekünk kell gon 
doskodnunk eltartásukról. Amit 
mi csinálunk, az demobilizálds, 
nem mobilizálás. Ismétlem, távol 
áll tőlünk minden agresszív szán
dék.

Véres tMesések. 

Párásban

Május oiseje a külföldön ,
Páris, május L

(Havas.) Május 1-e Parisban komo
lyabb incidensek nélkül múlt el. A” 
Boulevard Magentan este fél 7 óra feló 
a tünetük egy csoportja összegyűlt 
egy pusjcamüves bo’iiába akart ha
tolni. Verekedésre került a sor és né
hány lövést is adlak le. Egy tüntefiő 
valószínűleg egy másik tüntető golyó
jától meghalt. Este fél 10 órakor « 
Placc de la Republiqiw-t a tömeg újból 
megszállól!a. A rendőrség hozzáfogott 
a tér kiürítéséhez s ekkor kisebb ősz- 
szeütközísékre került a sor a rendőrök 
és tüntetők közüli. Több tüntetőt letar
tóztattak. Éjjel 11 órakor a rend telje
sen helyre volt állítva. Az egész nap 
folyamán Páriában összesen 50 letör- 
tűzfalas loftent. (M. T. I.)

Fúr is. május f-

( Havas.) Midőn azok a képviselők 
és községi tanácsosok, aki a Piacé de' 
la Rcpu-biiquc beli Chaieau d‘Euu ka- 
szárnyúból. ahol a letartóztatott tün
tetők szahadonbocsátása érdekében in
terveniáltak, kijöttek, a tömeg áttörte 
a kordont és összeütközésre került a 
sor. A rendőrség kiüritctlc a teret. 
Több rendőr és Blanc Sándor szocia
lista képviselő megsebesültek. Délután 
1 órakor a tömeg vasdarabokkal do
bálta meg a Placc de la Republique-n 
szolgálatot teljesítő rendőröket. A szo
rongatott rendőrök vagy tízszer a tö
meg közzé lőttek, de csak egy embert 
sebesitettek meg- A terel erre kiürítet
ték és a hozzá iáró utakat kordonnal 
•dz.árlák. Délután 5 órakor a Boulevard 
Strassbourgon egy összeütközés alkal
mával az egyik tüntető revolverlövés 
következtében fcién sebesült meg. 
(M. T. I.)

Becs, május 1.

A szociáldemokrata és kereszlcnyjwo. 
cialif la közüli vasúti alkalmazottak má
jus 1-én délben megállapodás szerint 
meg akarták kezdeni a szolgálatot, 
azonban egy kőnyomatos híradása sze
rint három remízben a kommunisták 
terroriszlikus fellépése megakadályozta 
őket abban, hogy kocsijaikkal elindul
janak- (MTI.)

Berlin, május 2.

A májusi ünnepség Nagvberlinhen 
teljesen nyugodtan folyt le. (M. T'. I.)

London, május 2.

(Reuter) A májusi ünnepély alkal- 
máiról az összes gyárak és műhelyek 
zárva voltak, a közüzemekben a szol
gálatot zavartalanul ellátták, London
ban és a vidéken tüntetéseket rendez
tek, amelyek mindenütt nyugodtan 
folytak le. (M. T. I.)

Bern, május 2,

A májusi ünnepély egész Svájcban 
méltóság teljesen és minden incidens 

ítfxt fe (M. Tt l.)
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wztós
Wwtei úü az 1B15. övi 

tti&es iMOgO^ipofSAat
Fécs. május 1.

<A M. T. I. riWgiinfciniÚM.) A Neue 
Fmíc Presse joteMs Húgából; 
iloni egyermónyk, tíraeJyet 
pYt<»ctaOTsmig és Otaworjaig 
ftprnis 16-ún most
Wsnwrra hrndffi.. Az wgYotfrniny 
ÖSMod^i-öl ős 1 iagpz$W*M dtt.

Az ÍM bárom cikkely l«uto»ai és 
tengerészeti renrifízabáüjK’kra vonaGco- 
zW< é iniéMkedft, lerszor-
s«i{7 négy héten rtíf*st
vwnni a kóborában. Ezzel v/xnnbou 
Wta szarsz ágnak ígérik Treuyttujót, D4I- 
’Efcwrit, föbirajeá és fenuáseeies lmtó- 
raivtá, Triesztet, egész fezlriftl a q*ar- 
tterói öMMtel, néhány sídgel krr^n-ek 
Oiaszorstógnak Ígértek továbbá DaL 
ítóriát, a szuverénitóst Valenn Fölött 
a megfelelő mögöttes OTszégrÚKZSzel 
egyetemben, Saseno szigetét, vatammt 
pzokat a jogokat és előjogokat, ame
lyek a hrasannei sreruridés szeri rrt 
Ltbijlljttn Törökországot iHettÓk Végffl 
kimondotok, hogy Okwaarszúg hadi- 
jpírpótlást kap kiadásaihoz és átdoza- 
1 atkoz mérten.

A 15. cikkelyben a szövetségcsek kö
telezik magukat, hagy támogxrffák 
Olaszországot a tekintésben, hogy a 
Szentszék ne rnterveniálhusson és a 
tótét árnyal ásókén részt ne vehessen, 
iám ognt ják azonkívül a háborúval 
kapcsolatos minden qjyéb tárgyalá
son is.

A lon- 
ADjeim, 

rm». 
nyitvá- 

lft

^róaáhAl jt&mtik a Magyar Knrir 
uak: Eraak-Ge«lhws«ág sűrű iwpeHségíl 
ipari telepein a legs olyasatok éhínség 
jjtfei nuttxrt boának. A német inuulcfa- 
sá< és általában a kik osság hangulata 
legjobban kif'ajvaéwre jut abban a két 
sürgős táviratiban, amelyet a reich-eu- 
bergi munkások és az ottani kociöeti 
senrvcattt intézteik a prágai közúldrac- 
zfci mnifeatarhez. A munkásság han- 
gaflnta a német lakossággal egy eke in
ban remtkívü'l eJkeseroísW s a tévirat 
szerint elkeriWhcJettennk lesznek az 
éb.Hégtftntatósek, hu a kosunány sürgő
boa nem költi elegendő Ótahnwzvrl az 
ínséges vidékekre.

JttenszentinártonMI jelentik a Ma
gyar Kwimalr A tiarán hifi román Há
lások okozta kiírok nwgaHapí fására 
ki4tt!M*fi ewtewte-rWsswó Szolnokról a 
tiszai ateójftrás községeibe érkezrR a 
legutóbbi napokban * ez idő szerint 
Kunsrentmártonba idézik. A lakosság 
elárasztja a missziót a? oláh garázdál
kodásókról szélé pimaszokkal és min
denhol tűntető h^Ncesedéssel üdyöali a 
nyugati hátaknak tisztjeit.

<3»mna«na0aM8BHMB3

az amerikai szernttas 
a n&arat Mke mehatt

Wasfcínyfoti, május 2.

A szénáim, teiáiíigyi iNtfoltaáffa a sze
nátus elé egy határozati javaslatot ter- 
j«w*ett a Németországgal való hndi- 
Alapot megszttatefésértfl. TI emeli, hogy 
•aid a határozott javaslatot nrJjus köze
pére eWeglidják. (M. T. I.

CSORTQÍGYULA
veud j. „A vésikl" c. enierital t^r;ín»lu«n. 

.•■ J tiM» vnnyp i'iuyr. Kudafc

Volt túszok a gyiljtfifogházban
József Fsroc főherceg és egjhri 
föltárni msfllátBgattö bértűmiket

Azok a politikai túszok, akik a Pt»- 
lobámikkrtnra idején a kommunisták 
fottwgúba kerültük, vasárnap délelőtt 
eyubeg {/ültek a f/yűfrőfoghácban, ahol 
egy bábtadó istenlisaíete-i jr jelentek 
mog. A lufizok ntupvobbrós’M diMoH 
10 ó rotor a Rólwrs-kórháztól egy kü
lön vdilainoson indult ki a gyüítöfog- 
Imziba. Száinoeqn kocsin és autón 
mwld a bátrat ló istentisatateire, a 
meiy dútotótt 11 órakor Iwzdödött. 
Amin* a vüktmo.s a wüjiiö(foghá0hoz 
érkezőit és a volt toszok és Meséseik 
kiswltttok. a fogháe bojárwhtaúl a bör- 
temőrók ds n gyűjtőben swtaátetoan 
tevő iMttwd lriüönitmúnv ísztetgő 
sora fogadta őket. A fogház kapuiá
ban Urat/ L&aió fagüMmtató, Btri 
Lajos haiyeótas igazmkú, Aritok Brúnó 
foghrirJ lelkész és azok a tisahjlseMk 
és fogteizíteSk, aköí a díMajkrra ideién 
teljesiteUek szolgalatot, WMon csoport
bún vártúfc as érhozöket.

A veit tusTok kedélyesen íidud?6ll!&k 
réffi J)örf6n#refket. Innen azuttin eg^-űll 
felvomiTHtk az etaő emeleten levő sek- 
restyÉbe, amelynek első padsorálmn 
mór József Ferenc királyi herceg, lln~ 
szár KúrcrfV volt m irrózterelrrolc és 
Símanui-Semadam Sándor miniszter
elnök várakoztak. A kis kápolna csak- 
ltamar megtelt Megjelentek Heinrich 
Ferenc volt kereskeclehni miniszter, 
Rirchaer Hermám altábornagy. Lo
vászi/ Márton, Barfa Albert, báró 
Pírét Gyula és felesége, Hindy Zoltán,

Berzeviezv ezredes, . Polcnyi ÜezsS. 
fákon Jenő. Rercrea Ferenc, WöTddrf 
Imre feleségévé, gTÓf Wd Búndorné. 
Hetányi Imre. dr. Pál Mfoid. gróf 
Srapárg Gyiteffy és felesége, Hennyey 
AMaTOiiUttir. Borba Ödön. Horváth 
Gyfljíö százados, bibiíhi Horoáíh Já
nos. Malcsiner Emil, Lmppet Ernő dr. 
lörvényszóki biaó, Kováesy Kálmán, 
EndrMi Sándor dr.. Dortndm/u Géza 
alezredes felesége, báró Lány Boldi
zsár, báré Sturimiy Sánótor, 6lfteks- 
thal Samu. Páfiay VI. kerületi plébá
nos, PdFl hitván renriö’afcil’ügyvlö, 
Jakab Béla rendűrtaftáceos, (e két 
utóbbi n cSttatura tófeiáRú«ÍT»k első 
napján kerüli a gyűjtőbe, mert nem 
akadályozták meg Kun Béla megvere- 
tesét a Menohdzban.) Ott voíWk még 
Aobínek Gyula mhdsrter, (Kdrorip- 
György, báró Novák Géza, Szilaj 
Zottíkn, Hegedűs Lóránt,. Dömötör 
Lásrfó és sokan az érdoklíMők közül.

A ItóTaadó istentiszteleten előbb 
Paitdc Brúnó fogházá lelkész tartott 
prédikációt, majd a szhitén mint túsz 
ietarlő’ahrRtsban \jofb Mikes János gróf 
püspök misézett. A miséhez az or- 
Konafciséretet gróf Mailáfh József volt 
túsz szólgfitatla. A mise befetezCJível 
Slmonyt-Semadam Súffdor miniszter
elnök, Húsz lír Károly és több előkelő
ség kereste Cél a gyüjtőtfogház tiszt
viselői karát és köszájielüket fejezték 
ki a letartőztatúsyk atatt tanúsított hu- 
mániu mayatartásukért.

Maayary Wkilv 
bravúrja

Két millió korona 
értékű ékszer vi- 

szontavségai
A diktatera alatt mindenki, aki csak 

lehette, elrejtette az ékszereit. Ki a 
Zíugtigefben ástn ek ki vidéki refconar 
thofl vMe, voitak olyanok, atók a laká
sukban duglúk cl kincseiket, avagy 
Becsbe csempészték. G. B. budapesti 
gyáros, akit aatadeirid ismert a fihrá- 
rosixui, mórt nifodenJUol látható volt 
gyönyörű feleségével és mándenklaok 
fóHünt, hogy ftataTembor léiére egé
szen Ősz lmja volt, szintén elrejtette 
ékszereit.

G. B. íOfílt házában lakott és amikor 
megjelent az ŐkszcrleszolgáltaHtei ren
delet, feleségűvel felment a pwthhrra, 
ahol alkalmas helyet keresett az ék
szerek számára. Sokáig botorkállak a 
padláson, az asszonyka már el is unta 
magát, alig figyelt a férjére. Félóra 
mnilva végre előkerült a férj porosán, 
piszkosan a padlás egyik zugából és 
diadalmasan igy srőlt feleségéhez:

— Na drágám, ugy eldugtam min
dent, hogy szúz Kun Béla sem találná 
megl

Most jön a bonyodalom: a férj még 
a diktátora alatt hirtelen meghalt. A 
lesújtott özvegy mélységes gyászbn bo
rait, bosszú ideig nem is gondolt el
rejtett drúgsiságaira. Nerorégih'.'n azon- 
bán mégis csak eszébe jutottak az ék
szerek*. minden asszony féltett kincsei 
és fcDment a padlásra. Keresett, kuta
tott, de hiába. Felkutatta az égisz 
padlűri, felforgatott minden zu^ot, fel
forgatta a sok Nm-lonrot, de az elrej
tett brnifánsokat és aranyból mi ka! 
nem találta meg. Többször megismé
telte hítogntáfiM a iwiJtaou, de mindig 
eredménylahmH. G. B. May
teg alaposan eldugta ar éfceearabet.

A kétségbeesett özvegy a mull héten 
végre a rendőrségihez fordul:, ahonnan 
kiküldték Magyarít delelt'iv-csoport 
vezetők Magyar)* le Imául az uriasa-

ü DuiMi-Tisza közötti 
GlM^tlQinM öóhtrnl 

n ölrésőá el§tt 
Gyilkos vörös orvosnő
A budapesti klr. (örvdnyszéh dr. 

Surffotii Gyula fáfAibiró élnökMsével 
ma kezdi meg agy kommunista monsíto 
bíinpör tárgyufósút az esküdtszék) fö- 
tápgyaiási teremben. Tavaly nyáron a 
Duna—Tisza közén megindult ellenfor
radalmat — mint ismeretes — a vörös, 
diktátorok vérbe fojtottak. A diktatúra 
bukása után kinyomozták, iiogy kik vet 
lek részt ®z ellcforradaioui letörésében 
s tóket terhel annak a temérdek áldo
zatnak. vére, melyet ez írikaiomtnal ki- 
uadottaik' A bűnügy két fővádlottja a 
Peczkay-házaspár. Peczkay József cipő
kereskedő a kiküldött vfoztörvényszék 
elnöke és felesége, dr. Telek Ilona o®’ 
vosnő, aki a kivétftatteken nagy szak* 
értelemmel konstatálta a beállott halált.

Még huszonhárom vádlott van. akik 
köiJül többen szökésben vannak. Vala
mennyien gyilkosság, rablás, bujtoga- 
lúsban terhellek.

Peczkay József háxöm rendbeli gyil
kosság, felesége, dr.- Telek Ilona egy-* 
rendbeli gy ilkosság bűn telte címén, 
ezenkívül rablással és izgatással vádolja 
az ügyészség. A vádlottak között van 
Léval-Lemer Oszkár tisztviselő, három 
gyilkossággal, dr. Vajda Zolfán ügyvéd, 
Öfagy Kálmán magánlúvatalnok, Zoni- 
bori Endre elektroterjhulkus. A vád
hatóságot dr. Felföldi Elemér királyi 
ügyész- képviseli-

szonywyal a padiósra, néhány perc 
alatt bejárta az egész heiyísége t, azhtn 
htrfehm odalépett a® egyik falhoz. Fel- 
emelte a kezét, kBavott egy be
nyúlt az üregbe és diadalmasan Igy 
srólt:

— Nagyságos asszony, itt vannak 
az ékszerei!

A magyar Sherlock Holmes ezzel át- 
nyújtotta a gondosan becsomagolt do
bozokat, melyeknek tnrtalmát két mil
lió koronára becsülik.

G. B.-nek mindenesetre igaza volt, 
mikor azt mondotta, hogy az ékszere
ket száz Kun Béta sem találná meg. 
Andi azonban elfelejtkezett) hogy száz 
Kun BéMnW többet ér és többet tad 
egy magyar detektív.

A bu&rpesli kir. büntelőjárásbirÖsá^ 
gon dr. fíadtch Gyula bürrtetöbiró előtt 
vádlottként idézték mag e hó l-ére 
" .................................... ...... “ " X
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KERTWIOZI
j Városligeti-fasor és Aréna-ut sarkán)

K SZIVEK RABJA
Felit Hollitndcr regénye filmen két rész
ben, 8 felvonásbaji eljes előadást be
töltő mozRŐfényköh. Előadások naponta 
fél • órától folytatólagosan.

A wíiBínt U
az Ommiábam

Előadások kezdete: 4, 6 és'8 órakor

MOZGŐKEP OTTHON
VI., Teréi-körut 28 Telefon 144-88

SZEMTŐL-SZEMBB
Olasz dráma 4 feh., Naplerkoivska k 
a párisi opera művésznője alalkitásával. 
Egy leAny — 100 ós 1 kérő 
Francia-olasz vígjáték 3 felvonásban.

A mai előadások kezdete: 4, ®/»A ’/rS és 9 után.
; Pénztár: hí 11—Jíjl-ig, délután 3 órátóL

pi~MftBWGTfiö7
A burlingtoni jaguár II. része

aROYAL 
APOLLÓBAN
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panaszt

Holtósi
X
X
X 
X 
X
Poszúr _ w _.ir_____
1-én tette a rendőrkapifánysdgon fíol- 
Ifaidk elten, mert Hollósiék, akik nála 
albérletben laktak, véresre verték. A 
bűnvádi eljárás azóta főnyik Hollősl 
6ándor és feloségc ellen és ennek az 
ügynek a tárgyalását tűzték ki május 
olsefére. A fúrgyalávt azonban nem le
hetett inegtmtani, mert HoNósi Sán
dort is föleityé! nem tudták meg
idézni. A kézhesilö jelentése szerint a 
korábban bejelcnMl lakásukon telje
sen famereIlenek. A bíróság orra köte
lezte a parMszost, hogy az elévülési 
hatík kiőa beW b« a vádlottak
poales lakrímét és addig az ügy ira
tait irattárba tették. XX ..................
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HÍREK
GHudta május elseje. Szombaton 

p'ggvl a szociáldemokrata munkásság 
jjűnden külső pompa és szín néfcküí. 
ísysaea'ü munkaszünetiéi itacpelte mep 
május chefjét Nem volt fölvouuJás- 
®épgyWés, még a szokásos szakszer
vezeti összejövetelek le el marattuk, 
■pedig a kormány nem gördített aka
dályt a szocialista ünnep elé. A rend
őrség preventív* műiden csatlegea za- 
-vaxgáM kísérteire előkéseiül, de köz
belépésre egyáltalán nem volt szük- 
Iség. Közbiztonsági tekinted ben ű . 

veit a rajoöraqa első 

_ arcképe a Chicago 
Trfbane daő oidaftán. VersaiHeabŐl je
lentik. boey a CfaKago Tribüné egyik 
tertitöbfat agúroában az daő olaklon 
Hoethy Miklós kormányaóuwk arcké
pét hozza s « következőket írja*.

— Horthy tenoernagy, Magyiaror- 
Iszág kormányzója az előtt a nehéz fel
adat eKtt áll, hogy az újonnan azerve- 
|zeft magyar áflam belpolitikai és kul- 
poiHkai nehézségeit feküzdje.

— A svéd trtaMktimé meghalt 
Stoddbotabóí fáviratojzák: A svéd 
trónörökös neje, aki egy héttel ezelőtt 
>áMoapocsgenyödésbeq megbetegedett, 
IsBombatom vérmérgezésben meghalt.

— A hnmtavBő a Nhgyar-Olara Ka- 
marAos, A Magyar Távirati Iroda 
Jetenfb A Magyar-Otesz Kamara meg 
atekuíása alkalmából hozzá intézett 
fiódoló táviratra a kormányáé nr Öfő- 
'méltósága a következő távirati választ 
jküldötte: Méttóságos Éber Aulai uraak, 
Budapest. A kormányáé ur ötöméltó- 
sága nagy fedeklődéssel értesült a Ma
gyar-Olasz Kamara megatakuhisáröl, 
melyben a Utegaxdaságtmk érdekei 
ranpartjábfii olyannyira kívánatos 
magyar ^cknági finreköttetts 
mielőbbi hetyreáHiMsának Hsfoaifását 
W Öfötnéllóaága örömmai értesüM 
JunH a telkes készségről fa, melylyel a 
kamera első közgyűlése a nemzetközi 
gazdasági éké heüyrróllitására köare- 
mi&ödését felajánlotta és szives köszö
netét küldi a Méltóságod áltel tohná- 
csolt meteg üdvözletért.

rr A KfatoUktoi TmiáregjtertUet ktfo- 
fcyttéae. A katolikus középiskolai la- 
náregyesütet vasárnap déletöU tartotta 
Fa Sacnt teMjn Táracüat disztenmében 
rendes évi k&qgyiDésdL A Hfagjőilé® 
szentmMrél kezdődött, amdy után 
'S'xö/gpénf Ferenc etaöki megnyitót 
mondott, amelyben a vörös uralom 
«*nboUse»wú foglalkozott. A titkári 
jctentós ismertette az egyesületnek az 
okMboi tteneomtts óta Mytetott 
Jd&ateltnéL a vaUástenitásnak az fakó- 
fiákból való k&űsröböMse elten A dik 
tetima idejta HJeacn megbénult az 
'^■gyegiítet működése, axonben a kran- 
^műn hdtafcsa után isméi teljes erővel 
Wtedt M. A pénztárosi jelentés előtár- 
jesztiSse utón, tekintett el az egyesület 
eulyos anyagi helyseiére, a közgyűlés 
egyhangúlag elhatározta a tagsági dl 
(jaknak frtemelését. Elnökké Bittar 
fWsi. másodelnökké dr. Acmy Istvánt, 
flteárati eltűnőkké Oberle Károlyt, vb 
détó atelnökbé Dzsida Ottó főigazgatót 
választották meg. Az uj elnök köszönő 
tzavuban a magyarságra váró nagy 
l’eBadaWk fontosságát hangoztatta.

ErtKty kincsei. Az erdélyi ma
gyar-székely szövetség felkérésére má- 
líus 2-án, vasárnap délelőtt Balás Jenő 
bányamérnök felolvasást tartott a Gó
lyavárban Erdély kincseiről. Beveze
tésként ismertette Erdély földrajzi és 
geológiai alakulását, majd az egyes vi- 
ékeket sorra véve, feltárta Erdély pá- 
katlan természeti gazdagságát. Részle
tesen ismertette Erdély legnagyobb 
Kincseit, az Európában leggazdagabb 
aranybányákat, a vas és sóbányákat, 
a termvsseti ritkaságszámba manó só
hegyeket, khnerlth rtrtl en széptelepe- 
«et és nap! két és fél millió köbméter 
gázt szoi'j''".a!ó l’fl'dgázmezőket. Felol
vasása uorán ..nlékesett arról a 
SZ(,WQTU. tóe.yriil hogy ez idő szerint 
csaknem mindeuütt loegehok és bkoip-

RaMflfiyOkosstt 
a niskoicz-biMiapesti vonaton 

. Egy pesti mészárost kiraboltak 
ős leSakasztottik szombaton éjjel 
A reoétesSfi maglailitotta a ngamaaást

— A Hétfői Napió tudósítójától —
Szombaton éjszaka a Miskolcról 

Budapestre érkezett srcmély vonaton 
egy részleteiben eddig még föl nem 
derített, szenzációsan vakmerő rabló, 
gyilkosáig történt. A gyilkos minden 
valószínűség szerint Hatvanon túl vég
zett áldozatával a robogó vonaton. A 
gyilkos valószínűleg egy közbeeső állo
máson leszállt a zsákmány nyal. Éj
szaka 2 és 3 óra közölt törtánltelctt a 
bűntény, de a rendőrség csak vasár
nap reggel hét órakor értesült a tör
téntekről, amikor a Keleti pá>)'audvar 
kocsitiszlogatói a holttestre ráakadtak.

A raiWógyi’lkosrág részleteiről muu- 
katariunk a következőket jelenti:

Vasárnap reggel 6 órakor a Keletig 
pályaudvaron kél koc&itis’itogató az 
egyik horanadosztáilyu kocsi félreeső 
helyen egy féríl holttestre akadt. A ha
lott erős, robosztus eanber. háttal az 
ajtónak ült a padlón.

Egy nndrágsztj volt nyakán hu
rokra hinsva, hogy azt a Ifisnht 
keltse, mintha öngyilkosságot kö

vetett volna el.

rA imdőrséget és a mentőket azon
nal értesítették a pályándvarról, ahová 
pár perc múlva meg is érkezett úgy a 
rendőri bizottság, mint a mentők 
autója.

A mentőorvers megáffiapitotta, hogy

lök használják ki Erdély gazdagságát. 
Befejezésképen felolvasta ar utolsó 
békeév bányászati statisztikáját, amely 
több mint százmillió koronát tett ki 
annak Magén.

— Líoyd George — beteg. London
ból távfeatonuák: Lloyd George minisz
terelnök könnyű természetű bronehi- 
tisdben megbetegedett. Orvosi utasí
tásig egy-két napig ágyban kell ma
radnia. Megbeegedése következében 
jövő hétre Móló terveit fel kellett adnia, 
fim.)

—Román hadifogságban levő kato
náink hauKnálUtása. A Magyar Táv
irati Iroda jelenti: A szövetségközi ka
tonai misszió értesítette a honvédelmi 
minisztert, hogy már hazasaá'li tolták 
as összes tiszteket, valamint azokat a 
katonákat, akik az erdélyi hadifogoly
táborokban voltak román fogságban. 
A régi román királyság területén elhe
lyezett foglyok hazaszállítása is fo+va- 
matban van. Ezek száma körülbelül 
5000 fő. Tekintettel arra, hogy szállí
tási nehézségek miatt naponta 100— 
150 hadifogolynál többet néni tudnak 
útnak indítani, először a rokkantakat, 

eket, aggokat és gyermekeket te- 
k haza és csalt azután az egészsé

ges embereket.
— Több mttHóa lopás Béeshen. 

Clausman görögországi ukrán diplo
máciai futártól ma éjjel Granovsku 
nevű ukrán futár kollegája egy bécsi 
szállodában különböző országiéi ne
héz bankjegyvsomngokat tulajdonított 
el főbb mjllM értékben. Granovskv, 
aki hivatására nézve orvos, elmene * 
kftlt. A károsult az ukrán állam. Az 
tulajdonított hnnkj-ogycsomagok egyike 
a berlini ukrán követségé volt. (MTI.) ,

— Vége írté jár a bolscvismos. A ■ 
Svenska Dagblad közlése szerint a nagy
lengyel ofltensiva, amely a hatalmas 
erőkkel megindított japán előrenyomu
lással egybeesik, stockholmi bolsevista ] 
körökben nagy riadalmat kellett. Attól! ■ 
lurlanak, hogy a bolsevizmus immár a 1 
vége fotó jár és hogv OrosiorsHgbcUk 
megírt n oárIrmus kerti! feWll (MTI.)

— Jnnhui hatodfttitea kiírták a aé 
metorazági válaactásokal. A birodalmi 
elnök rendelettel í birodalmi gyű 
lésbe való általános választásokat ju | 
Ate® CLga tózte ki. Egyi..ol a biix>

I

a férfi már háTom-négy órája halolt.
A rendőri bizottság konstatálta, hogy 

a férfi zsebében mindössze csak eyy 
üres pénztárca, egy kiürített kis bank- 
pénzeszsák és egy notesz van.

A noteszben pontosáé le van írva a 
halott címe:
fíedesa Lajos, mészáros, Garai-tér 12.

Érdekes, hogy ez a cim kétszer van 
felírva a jegyzőkönyvben. Először ren
des írással, azután pedig olyan betűk
kel, mintha a vonat rázása mialt e'lgőr- 
bűitek volna a betűk. Erről a második 
írásról megállapítható, hogy túlzott 
utánzás és csak félrevezetési célzattal 
ferdítették el a vonásokat és belühajlá- 
sokat.

Ugyancsak megállapította a vizsgálat, 
hogy az öngyilkosság már aíJért is leihe. 
tctlen, mert a nadrágszijon nincs semmi 
bog vagy kötés, amivel az ajtákiiincshez 
kötötte volna magát Redesa Lajos, de 
a nyakán is egész laza, szinte sebtében 
rádobott a hurok.

A titokzatos rablógyilkossá# részle
teit most igyekszik megállapítani a 
rendőrség, de eddig még sem az. összeg
ről, amit elvittek a mészárostól, sem a 
gyilkosság végrehajtásának körűimé, 
nyélről nem állapítottak meg pozitív 
részleteket.

A késő éjszakai őrükig a nyomozás
nak nincsenek újabb adatai.

kivételével

Gakm választó törvény felhatalmazása 
íi lapján elnenddte, hogy egész Kelet-j 
Poroszországban, Felső-sziléziában és | 
Schleswíg-IIolsteinban, valamint aj 
namalaui kerületnek szavazás alá ke- j 
riilő részében elhalasztják a választá
sokat. (M. T. I.)

Itt a cenzúra egy hírünket törölte.

— Miniszterekből ügyvédek. Isme
retes, hogy Baloghy Ernő volt köz
élelmezési miniszter a fővárosban ügy- 
védi irodát nyitott Most két másik volt 
miniszter folyamodott az ügyvédi ka
marához, ahol az ügyvédek sorába 
való felvételüket kérelmezték. Az egyik 
dr. Berinkey Dénes volt miniszterel
nök, a mósík pedig Rtiza Barna volt 
MMmiveMsűgyi miniszter. Az ügyvédi 
kamara legközelebb dönt a felvétel 
iránti kérelem fölött.

— HnhUraltélt terrorista. A Buda
pesti büntető törvényszék dr. Stocker 
Antal kúriai bíró ©hröklésével dr. Fel- 
földy Elemér kir. ügyész vádja alap
ján május 1-én hirdette ki Jónás 
Gyula 24 éves Iskatassegéd terrorista 
bűnügyében az ítéletet. A vádhatóság 
Jónás Gyulát háromrondbeli gyilkos
ság büntet lében mint Úttest, kilenc 
esetben pedig mint bűnsegédet vádolta 
meg. A bíróság a vádlottat kötél általi 
halálra ítélte. Az elítélt kegyelemért 
folyamodott és ennek folytán az ira
tokat felterjesztik az igazságügyminisz- 
tériunt utján a kormányzóhoz.

— Szerdán és szombaton is indul a 
béosi vonat. A Máv. igaad-tcfeágától : 
Pvert értesíiks szeriül a Budapest-keleti 
pályaudvarról délelőtt fi óra 20 perckor 
induló és ide este 6 óra 50 porckor ér
kező személyvonat május hó 5-tól kezűvé 
szerdán és pénteken Is. vagyis vasárnap 
kivétckívcl Wúponla fo« Bruck-Királvhi- i 
dóig és Bécűg, illőivé Bócsből közlekedni. 
(MTI.)

— Kegyetem a hsLábulM-'tuek. A' 
pest vidéki törvényszék, mint rögtön | 
ilótó bíróság ez év március 30-án 
Miklós János pilisi főldmívest iwlálru ' 
ítélte, mert egy chUMí perpatvark**- ' 
dórtjól kifolyóan a vádlott édisaplál 
kapával agyonverte. A vádlott kegye- • 
lomért folyamodott és a kormányzó a 
h 'lálbüntiiést kegyelemből éleljogy ig 
tarló jegy ház bűidet és re változtatta. ál. lll

I

— Kaxánrohbanás a charlottcnburiri 
főiskolán- Berlinből jelentik ln.iwn*n',í< 
hogy a charlottenburfii technikai főiskola 
laboratóriumában tegnap egv hűtőgép ki
próbálása közben kazámobíxinás történt, 
amelynek két szerelő esett áldozatul. 
(MTI)

— Nemszavazók jgye. A budapesti 
büntető járásbíróságon több mini százöt
venezer választó ellen feljelentést adtaik be, 
mert a nemzetgyűlési választáson indoko
latlanul nem jelenlek meg a szavazáson. 
Több büntetőbb ó megtagadta a Imntető- 
panancs kibocsátását és a büiuigyl eljárás 
mellőzésével a feljelentéseket irattárba he
lyezte. Újabban ugyanígy jár el a reá ki
osztott feljelentéseteket dr. Böhm Hümég 
büntetőbfiró is.

— Szerencsétlenség a rtklónái. Prcz- 
gár Imre 16 éves tanuló a miniszterel
nökségi siklóállomásnái az induló kocsj 
elé bukott Bal lába a kettős sin közó 
szorult és nem bírt kiszabadulni, úgy 
hogy a sikló magával rántotta és ballá- 
hát eltörte. Az eszméletlen fiatalembert 
a dologkórházba szállították.

— Megverték a hajóéi. Elek József 
19 éves földműves tegnap délután érke^ 
zott meg Pestre a Petőfl-téri hajóállo- 
állomásra. Innen értesítenék a mentő
ket, hogy szállítsák Eleket kórházba, 
mert a hajón isin éretlen tettelek súlyo
sa bántalmazták, úgy hegy komoly sé
rüléseket szenvedett. A mentők a Rór 
kusba vitték.

— öngyilkosság. Lukács Karol irt 
28 éves takarítónő Futó-utca t8. szára 
alatti lakásán lu^kőoldalol Ivott. Súlyos 
belső seben-el a Rókusba sJ-állitotlák. —* 
A Vadász-utca 31. számú Iráz második 
emeletéről az udvarra vetette magát 
Singer Jank>a varrónő- A mentők eszmé
letlen állapotíban a Rókusba szállí
tották.

— Elitéit kommunisták. A budapesti 
büntetőtörvényszéken u következő ko-uw 
munistákiat ítélték el máius 1-én: Katona 
Sándort zsarolás véfsét/e miatt J hónapi 
fogházra, dr. Sámuel Káxotvt ugyancsak 
zsarolás miatt 3 hónapi fogházra, Katons 
Mártont személyes szabadsáa megsértése, 
nek vétsége címén 3 hónaid fovhdzra éf 
ugyanezért / évi börtönre Ítélték Vasúi 
Károlyt- Kende Aladár sikkasztás miül] 
1 évi börtönt, Steclcinger József lopás 
Hintette miatt 1 ént börtönt és Rénytfss 
István izgatás bűntette miatt 2 évi bor* 
önt kapott.

— Angol klubélet Budapesten. A 
„Club of Pleasures” (Szórakozások 
Klubja) vasórnap tartotta alakuló köz- 

| gyűlését Cseresznyés Sándor alezredes 
elnöklete alatt, melyen az aiutol khfre 
élel Budapesten való tnegvalósilásái 
tűzték célul maguk elé.

— A Lakáshivatal nyomozója. Sala
mon Ödön a lakáshivata’nól mint nyo
mozó teljesített sixügálatot. Ilyen minő, 
ségeben Nagy Miklós volt rend'ír rok
kant katonát, aki hónapok óta ácsoro^í 
a lakáshivatal folyosóin, hogy valami
képpen lakáshoz juthasson. megaeólL 
tóttá, és azt az ajánlatot te'.te neki, hogy 
fizessen 1* 500 koronát s akkor minden 
ácsorgás nélkül és könnyű szerrel la
káshoz jutta'ja- A rokkant katona már 
hajlandó volt az 500 koronát lUiuetni* 
amikor a lakásügyek miniszteri biztosa 
tudomást szerzel! a dologról és mt^g- 
bizta Bialoszkarszky Ödön detektivat az 
ügy feldcritésével. Bialoszkurszky ép* 
p«.‘n akkor avatkozott a dologba, ami
kor Nagy Miklós az 500 koronát áf 
akarta adni. Természetesen leleplezték 
a machinációt és Salamon Ödön ellen a 
kir. ügyészségnél feljelentést tettek.

— Riasjtókészülékkol megzavart be
török, Nagyon sok betörést atodélyoa 
meg moslanúbun egv uj világszabadalon.i 

i melv a Kemény Lajos banktisztviselő ál
tal feltalált és most „Durrd" néven for^a- 
loipbahoxoit készülék. A betörő, amim aa 
ajtót nykja, a nyitás által olvasi óriási 
robbanást okoz, liogv aa összes Itfktxk fel
riadnak, ugv hogy a menekülő 1 Kitörő 
azok karjaiba szalad.

Nincsen rózsa tövis nélkül
Nincsen szép n(í
Diana-pudeí nélküli

Mindenütt kapható!
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Színház- és fllmujdonságok Magyarország 
megcsonkítása világveszedeíem

Lord Montagu levele a Times-hez
Genf, május 1.

(A M. T. I. tudósítójának jelen lése.)

A magyar válogatott csapat
Bécsben

Magyarország-Ausztria 2:2 (2:1)
Budapest, nyijus 2.

'(A Hétfői Napló bécsi tudósítójától.) 
több mini §5.000

< A Oigár.ygrófné 50-cdMer. Hétfőn, 
május 3-án jubilál másodszor Martos— 
Vincze Cigányfírófné cimü rendkívüli si
kerű darabja a Király-Sziníiázban. Az ed
digi előadások állandóan táblás házak 
elölt folytak le, úgy hogy előreláthatóan , - • ,.
még számos jubileumban lesz része. Vö- Lord Monlagu hosszabb levelet intéz a 
rösváry Boldizsár szerepét Ihász Aladár Times kiadójához, és válaszol azokra a 

•játssza. támadásokra, amelyeket a Northcliffc-
♦ A manillai ciklop, A r.k n il b rajtó nz angol felsőhúzban a magyar

téma ma a pesti társaságban az a kérdés, ' kérdés fölöd folytatóit vilávaJ kapcso- 
bogv kt a burlingtoni jaguár? A film má- jatban e|]one intézett. Lord Monlagu a 
sodik szakaszának, amely gyors iramban 
viszi tovább az izgalmas cselekményt, .4 
manillai ciklop a cime. A fl’m héifötöl 
•kezdődően korül színre a ........... ........
bán. Az. előadás kezdete 4, 6 és 8 órakor.

♦ A Mozgókén-Otthon uj
Stazta Napierkotvska, a j............. .
és szép művésznője kreációja a Szemtől- ‘ 
szembe c. ncgvfelvonásos drámában. A ki- , 
tűnő művésznő elragadó játéka, pompás 
fölvételek és rendezés az olasz íiilnunü- 

; vészét mesteri munkájúvá avatják ezt a 
müvet. A műsor másik nagy darabja az 
Egy leány és 100 és eyy kérő cimü kiálli- 
tásos vígjáték, amely a francia Palhé- 
gyár és cgv olasz társaság közös müve. Ez 
a film távol áll a sablonos vígjátékoktól: 

’nagystilü rendezése, tömegjeiénélei gyak
ran úgy hatnak, mint művészi, festmények, Ragyogó időben, .............. ......

'.....  humor lengi^ át ^az. egész f#nyj közönség előd játszod vasárnap
: délu'lán a pompás fekvésű Práterben 
i Magyarországi válogatott csapata 
I Ausztria reprezentatív együttesével. A 
! mérkőzést óriás érdeklődés előzte meg 
és öt órakor, a játék megkezdése előd 

; lezárták a pálya kapuit, mert a tribü- 
: nők már teljesen zsúfolva voltak.

A magyar csapat eredeti össaeúililá- 
I sában szerepelt, úgyszintén az osztrák 
: csapat is. Az első félidő változatos, ;/v ic-ijes viuaiiitM iieumu iiiozKtzienyn<*.|>, • ' , ■ .

'amely Félix llollünder, a jeles német iró gvors iramú volt a játék, a magyarok, 
legismcrlebb és legnagyobb sikerű müvé
ből készült, a külföldi íihnpiodukció mes
teri alkotása, s előtte cgv rendkívül mu
lattató amerikai bicrleszk kép kerül színre. 
A Kert-mozi naponta tart folytatólagos 
előadásukat fél 8 órai kezdettel.

♦ Az Omniában agy grandiózus kalan- 
fidordráma van műsoron, melynek címe: A 
' Gyémánt-hajó, főszerepét a hírneves Kari 
de Vogl játssza. Bravúrok és trükkök 
egész sorozata követik a rendkívüli izgal
makkal teii filmet. Az előadások kezdete 

í 4, 6 és 2 órakor.

.'öblii kőit ezt írja:
n m i.ouow. ■ ~ A békeszerződésben Alulijával és
fíouat-Anoltó. i különösen Mcauarors:á(loal keménum 

...... és oktalanul bánnak. Én és öl társam, 
:on i.i miisora , akik a felsőházi l ilában riszt ' 
párisi opera híres ' agy véljük, hogy J.'nw«rorsrá»ol lehe-

amellett finom 1
: darabot. Kór, hogy a rendező és szerző 
nevét nem sikerült megtudnunk. Az elő- 

. adások 4, %6, %8 és 9 ára után kezdőd- 
netk.

* A Kert-mozi uj műsora. A városli
geti fasor és Aréna-ut sarkún épült nyári 
mozgóképszínház, amely oly hamar ked
venc szórakozóhelye lett a fővárosi pub
likumnak, hétfői uj műsorán a Szivek 

•rabja cimü kétrészes, 8 felvonásból álló 
;nr.gvkoncep< iój.i filmregényt mutatja be. 
A teljes előadási betöltő mozgófénykép,

I

lőhet támaá’lak. mint az osztrákolv és 
a 33-ik percben Braun beadásából 
Tóth lövi a mérkőzés és a magyarok 
első gólját. A váratlan eredmény fel
villanyozza az osztrákokai és több 
támadást vezetnek, majd a 42-ik 
percben Viola a tiaenhatos vonalo-n 
belül kézzel érinti a labdát és a bíró 
tizenogyes büntető rúgást ítél a ma
gyarok ellen. Kuthan lövi a tizen
egyest, amelylvel kiegyenlítik az ered
ményt az osztrákok. A gól védhetefllen 
volt. Ezután ismét magyar támadás és 
Palaki jól helyezett labdája ismét a-z 
osztrák hálóban 
2:1 a magyarok 
4:1 az osztrákok

Szünet után 
tempó és a 21-ik percben Svatoch 
osztrákok üdvrivalgása közepette

FőotssI Cífkoíks I
akad meg. Eredmény 
javára. Komerarány 

előnyére, 
kissé eUanyhult

Naponta este 7 órakor n nagy májusi műsor 
Csütörtökön és szombaton délután fél 4 órakor 

családi és gycrmckelöadás
Jegyek kaphatók A Nap könjvosztályában

Nemzeti (Royai) Orfeum 
Minden este ',-8 órakor

R Énekes bohózat, irta: Kóvárv Gy. 
r B&tDKuJh* S Rose'lo, Doley & Partner, Shorp 

l«S Sl-.orp, Mania és az összes színházi és varieté- 
lattrakcfók. ROYAL KABARÉ fél 8 órakor. Mlss Pin- 
Ikerton, barátságos arcot és 4 uj ttófa.

BRSLlMNST, SXST 
horribilis ékszerház
áron vesz WÍ Rottenbiller-utca 24 

Ja Telefon József 52-64

Hamis fogakat
platinát
Ékszert
féraiiyat
Ezüstöt í 50 2 

s X
Cigarettatárcát " ff"*}?®* "?
ISisztártjyakaí ~ >

Dr.VÜREDiaaSiB Rendelt i egész nap*** npent, Vir , RAS4 0< *i-,rt 32 i.eii

a
az 
a 

második osztrák gólt rúgja, amelyilyel 
kiegyenlíti az eredményt. Mjndkét csa
pat ezután erősen küzd a győztes 
gólért, a közvetlen védelem azonban 
mindkét részről nagyszerűen és óvato
san játszya, hibátlanul dolgozik a 
mérkőzés végéig.

A magyar csapat legjobb játékosa és 
egyúttal a mezőny legjobb embere 
Nyal volt, aki egyik legragvogóbb já
tékát produkálta vasárnap. Á védelem
ben mindenütt ott volt és fáradhatat
lan nagyszerű játékával állandóan len 
dűlőibe vitte a magyar t ám adó sori. 
Pataki is bravúrosan játszott és a hát
védpár: Féld mami—Vogel II., továbbá 
Varga kifogástalanul dolgozlak. Ker
tész II. a második félidőben összoütkö
zött egy osztrák játékossal, de sérülés 
nem történt. A bécsiek legjobb embere 
Bauer volt. Nagyszerűen játszott még 
Wicser és Popovic. Meisl osztrák kapus 
az első gólt védhclle volna, a második 
védheletlcn volt. Végleges korner- 
arány 9:4 volt az osztrákok javára.

ügyleteket IcbonyoliUrnk. TŐZSDE! 
üríti7 MEGBÍZÁSOKATelfogHdnnk. Érte- 
rrBlll kozés díjmentes .-. NEÜSCHI.OSZ 
I Le8&. TESTVÉGEK, VI., I.ovag-utca 20-

Alapltva : 1900. Telefon: 76—60.

mam s fogakért
tóri'Ucl-ért is niiíMUuikinél tóHbct fix*. 
t<>, aranyért rm.-ktnt ti—aj, ezüstért 
•-•.SO-4.BD K.t. BrlilUnat lc-g irályban 
rcr^. Mondelsnjin 4kazcrée* Teceac-

RudolfsiiUgcl— MTK 2:0 (1:0)
Bécsben szombaton délután mérkőzött 
a Magyar Testyyakorlók Kőre larlalé- 

■ kos csapata a Rudolfshiigellcl.
Sinunering—BAK 1:0 (0:0>. Az

: i llői-uti pályán játszod vasárnap dél
után nagyszámú közönség elölt a Sím- 
mering, amely megérdemelt gyözelm-j 
aratod. A BAK a mezőnyben szépen 
játszptl, a kupu dőlt azonban határo- 
zalüanok voltak a csatárok.

UTE—Floridsdorfl AC 2 : 1 (1 ; 0)
Újpest, Népszigeti pálva. A magvar gó- 

£dií>/ Ö SfMlcr ws^ ■

főleg meg kellene kímélni Ausztria sor
sától, azaz' nem szabad kitenni meg- 
csonkításnak és a romlásnak. Ha nem 
segítenek hamarosan, nagy a veszede
lem, hogy Magyarországon is, Ausztriá
ban is fülborul a helyzet. Azonnal reví
zió alá kellene venni a szerződéseket, 
mert, ha összeomlik a civilizáció Ma
gyarországon és Ausztriában, e ke' or
szág központi fekvése következtében 
ezt az egész világ megszenvedi- Montagp 
végül azt javasolja, hogy az egykori 

vettünk. | monarchia egyes részei között vasúti és 
vámunió* létesítsenek.

Vas és fémmunkások—MAC 1 : 1 
(0:0). Bajnoki mérkőzés. Egyenlő 
erejű csapató kmérközése, A MAC gól
ját Kchrling rúgta, a kiegyenlítő a MAC 
részéről öngól volt.

solní. A közgyűlés május 15-én .lesz.
Magyar Bank é.3 Kereskedelmi Rész* 

vényíársaság. Azok a tárgyalások, 
amelyek a Magyar Bank és Kereske
delmi Rt. vezetősége és egy elsőrendű 
angol pénzcsoport között huzamosabb 
idő óta folytak, teljes eredménynyei 
végződlek. A létrejött megállapodások, 
hoz képest a Magyar Bank igazgató
sággá elhatározta, hogy folyó évi má
jus 15-ére, szombat déli 12 órára rend
kívüli közgyűlést hiv egybe, amelynek 
tárgya: a Magyar Bank és Kereske
delmi Rl. cégének megváltoztatása 
„Angol-Magyar Bank Részvénytársa
ság"-ra (British and Hungárián Bank: 
I.td.) és egyúttal az intézet alaptőké
jének 250.090 darab uj részvényjeibo- 
csálása utján 120 millióról 220 millió 
korona névértékre való fölemelése.

Az Angol-Osztrák Banknak rend
kívüli közgyűlése fölhalalmazta to 
igazgatótanácsot, hogy az alaptőkét 
fokozatosan 300 millió koronára 
emelje, 625.000 darab, egyenként 240 
korona névértékű, teljesen befizetett, 
részvény kibocsátása által.

Az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság 1918. és 1919. <-.<• ■ •■ r oj< 
egyesített mérlegét a Csekonics Endre grM 
clnöklésávcl tegnap tartott közgyűlésen 
Orinódv vezérigazgató terjesztene clö. k. 
kél üzletév összes végeredményéből mm- 
den egész részvényre 1200 korona osztalék 
állapittelott meg. Bő tartalékolások mel
lett a tisztviselők anyagi helyzetének ja- 
vitására és a nyugdíjalap növelésére, vala
mint köz- és jótékony célokra igen tekin- 

.................................. .................. _.   iélyes összegek fordittaHa'k. Az igazgató-' 
(Esdi). 3. Vigalom (Tóth I.). Futott még: ságluin megüresedett helyre Zichy János
Haberecht, Cojiega, Lnva, Olivér, Turst. gróf, a felügyelő-bizottságba Szitányi Géza,
2 h. első, 3 h. harmadik. Tol.: 10:73, a választmányba líadvánszky Albert báró
helyre 20:38, 38, 44- > választatott, meg.

II. Dandtcap. 15.000 K. 1600 in 1. Bo-1 A Magyar Kereskedelmi Hitelbank Rt.
roevic (Shejbal). 2. Yeni Keüs (Gulyás). ; rendes közgyűlése a dr. Schre.vcr Endre 
3. Ólma (Gyurgycv). Futott még: Arany- vezérigazgató állal előterjesztett évi jelen
eső, Ttircio, Livin, Királyné, Hermada, tést és zárszámadást egvliangulag elfő- 
Tückiu, Drogomon, Hogv-llogv Ifiasszony, ’ gadta és elhatározta, hogy a 3.531.789 ko-* 
Kerréna. % h. első, “/< h. harmadik. Tót.: 1 róna tiszta nyereségből az 1918. évre 18 
10:139, helyre 20:76, 78. 80. I korona, az 1919. évre pedig 14 korona,

III. Nemzeti Hazafl-dii. 50000 K, 160) tehát összesen 32 korona osztalékot tizet.
n>. 1. Vigadó (Csiszár L.). 2. Harsona'
ÍPrelzner). 3. AVoJfgc,ng (Esdi). Futott 
még: Mimikri, Baltazár, Szanisztló, Mocca. i határozta, hogy 
Rövid fejh. első, 2K h. luirmadik. Tót.: 
10:19, helvre 20:22, 22. 24-

verseng
Nemzeti hazad j s

1. Vigadó
3. Wotfgang
3. Harsona

I. Váci-cWj. 20.000 K, 1600 m. 1- Som- 
meroachtslraum (Prelzner). 2. Bolió

A Gróf Csáky László pra.kfalvi vas- Ó9 
acélgyár részvénytársaság közgyűlése el- 
’ / nz 1919. Junlus 30-án zá
rult tiziletév 1,252.040 koronát kilevő nye- 

, Tőségéből az esedékes szelvény 20 koroná- 
IV. Kétéves nyeretlenek versenye. 20.000 val váltassák be folyó évi május 3-tól a 

K. 060 in. 1. Handhabe (Atlmann). 2. 1 Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár Rt. 
Maya (Pretzner). 3. Gaesonia (Nagy G.).! pénztáránál. A közgyűlés az igazgatósá- 
Futott még: Dünlaneh, Sempronia, Vipi-■ got felhatalmazta a társaság slaptőkéjónitík 

az igazgatóság által meghatározandó Idő
ben és módon való felemelésére.

A Liget-Szanatórium Rt., amely «gy 
évtizedet alig meghaladó fönnállása eláll 
megszerezte a Liget-Szanatóriumon kívül 
a Pank-Szanalóri’jmot is, legközelebb föl
emeli alaptőkéjét. A társaság részvényei! 
május 3-án, hétfőn vezetik be a budapesti 
tőzsdén.

Alaptőkeemelés, A „Flóra“ első m- 
gvar steaTingyerlya- és sz&ppangyár rt. 
május hó 10-ére rendkívüli közgyűlést 
hívott egybe alaptőkéjének felemelést 
ügyében.

A Nemzeti Takarékpénztár és Bank 
Részvénytársaság köagyülése elliatárocita. 
hogy a 4,382.442 korona tiszta nyereség
ből az 1918—19. évre 45 korona osztalé
kot fizet május hó 3-tól t Budapest-Lipót
városi Takarék pénztár Rt. pénztáránál A 
közgyűlés az igazgatóságot felhatalmazta 
a társaság alaptőkéi éneik az igazgatósán 
állal meghatározandó időben és módon 
való felemelésére.

Deviza-kurzusok. Züjridh', május 1. «
Deviza-zárlat: Berlin 9.80; Hollandia 206, 
Washington 5.63; London 21.64; Tárts 34, 
Milano 25.25; Brüsszel 36.25; Kopcmhága 
90.50; Stockholm 120.50; Cliristiania 
108.50; Madrid 96; Buenos-Aires 242; Prá
ga 8.80; Bécs 2.70.

1. Handhabe (Atlmann).

* uiwu ziik-k- uunuiiruii, uiU1U|« u,u«, 
dia, Baronin, Sietek, Ifen, Államtitkár,, 
Rózsafa, Freilioh, Ilelia. Vakmerő. l’< h.' 
első 1 h. harmadik. Tol.: 10:18, helyre 
20:24, 26, 74.

V. Kétévesek eladóversenye. 12.000 K.: 
900 m. 1. Kemenate (Altmann). 2, Manci 
(Nagy G.). Több ló nfijn futott. Tót-: 
10:13.

VI. Weller-handlcap. 12.000 K, 1000 m-
1. Kuvik (Csiszár). 2. Ignorant (Al.tni.annt- 
3. ó* te! (Sajóik). Futott még: Gioconda, 
Baccarat II., Pártoló, Mátyásföld, Pendítő, 
Maradi, Hadvezér, Fonál, Lóriim, Delnő, 
Szerelem, Óla. “/♦ h. első, 1% h. harmadik. 
Tót.: 10:40, helyre 20:26. 24. 28-awftwreitaiii 
KÖZGAZDASÁG

A vasárnapi nigá<.forgalomban, — 
ha ugyan forgalomnak lehet nevezni 
annak a néhány tőzsdetagnak összejö
veteléi, akik a tegnapi szép vasárna
pon az üzletről ú’iskurálgallak — ter
mészetesen a Magyar Bank részvényei 
állottak az érdeklődés központjában. 
Árfolyamát 1265 koronára taksálták, 
de hogy kőtőllek-c üzletet, erről a ben- 
Centesek sem voltak informálva. A 
valutapiacon észlelt tartózkodásnak a 
magyarázata abban keresendő, hogy a 
lapok meg nem jelenése miatt nem is
merték pontosan a zürichi jegyzéket. 
A márkánál 408 a dollárnál 231 ko
ronás árfolyamról beszéllek.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
Láncxy Leó elnöklétével tartott igaz
gatósági ülésén meghillapilotta az 
1918. és 1919. évek egyesített mérle
géi.. E szerint a 100 millió korona 
alaptőke és 214.2 millió korona tarta
léktőke hozama 32.87 millió korona, 
melyből 2.55 millió korona átliozaL 
Az összforgalom 1918-ban 75.6 mil
liárd. a kommün folytán meddő 1919. 
évben pedig 40 milliárd voM. Az igaz
gatóság a két évre együttesen 250
koiMMesíim ÍMÚ iítta. ...ujsaüüzem'
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