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Rákosi Jenő
A magyar nemzet évezredes tör- 

ténel műben sohasem volt olyan 
irta&y szükség nagy elmékre, mint 
napjainkban. A magyarság bölcse- 
sége, államalkotó képessége, nagy 
tehetsége a haladó kór eszméi iránt 
és sok egyéb erénye végül mindig 
győzedelmeskedett minden bajon és 
válságon, akiár külső ellenség, akár 
belső harc okozta is a veszedelmet. 
A ma élő magyarok között a leg
első hely illeti meg Rákosi Jenőt, a 
magyar publicisztika legnagyobb 
mesterét. Alig múlik el nap, hogy 
ne olvashatnék bölcs fejtegetéseit 
n napi problémákról és ne okul
nánk véleményén. Tegnap az Új
ságírók Egyesületének rendkívüli 
közgyűlésén mondott beszédet, hol
nap az Otthonban szólal föl, hogy 
Fölemelje a magyar újságírók tilta
kozó szavát az igazságtalan béke 
ellem

Rákosi Jenőnek megadatott, hogy 
fehér hajjal, de fiatal szívvel és egy 
hosszú élet alatt tudásban meggya
rapodott elmével nézze a világot. 
Ez az élet, amely ma már — hála 
n gondviselésnek — a pátriárkák 
korát érinti, a soha nem szunnyadó 
hazaszeretetben telt el. Kormányok 
jöttek, kormányok mentek, iszo
nyatos válságok sorvasztották Ma
gyarországot, de Rákosi Jenő min
dig ott állt azoknak élén, akiknek 
lobogójára a magyarság iránt ér
tett soha el nem múló szeretet volt 
írva. A régi Magyarország majd
nem minden egyes vezére eltűnt a 
közélet porodnjáról. Ki önkéntesen 
Visszavonult, ki meghalt, ki lehetet
lenné vált, de Rákosi Jenő ma is 
olt harcol a porondon. És szavának 
ma nagyobb a súlya, mint bármi
kor, mert sohasem volt olyan szük
ség a hazaszeretet őszinte, önzetlen 
és bölcs szavaira, mint manapság, 
b mert kevesen vannak ma az or
szágban a Rákosi Jenőhöz fogható 
férfiak.

A magyar újságíróknak külön 
megtiszteltetés és külön büszkeség, 
hogy a béke elleni tiltakozásuknak 
épp Rákosi Jenő ad hangot. Nagy
szerű szaaviból megtudhatja az 
egész ország és az egész világ, hogy 
Rákosi Jenővel az élén a magyar 
újságírók fölemelték tiltakozó sza
vukat a nemzetrontó béke ellen.

Az ádáz belső széthúzás, pártvil
longás és egyéb sok-sok rossz között 
vigasztaló jelenség, hogy van egy 
olyan emberünk is, aki föliilemol- 
kedve a pártok fölött megmaradt 
annak, ami mindig volt: önzetlen 
hazafinak. Ehhez nem kell se párt, 
se semmi egyéb, ehhez csak önzet
lenség és hazafiság kell. Maga az a 
tény, hogy a magyar nemzetnek 
ilyen fia van, biztató reménység a 
jövőre vonatkozólag. Az a nemzet, 
amelynek Rákosi Jenője van, nem 
pusztulhat el, akárhogyan is hatá
rozzanak /sorsa fölött Páristo *

Kormúnyértekezlet 
a békeszerződés ügyében 

Az ujsAfttrök tiltakozása 
Ma$yaorszá$ ellen

Rákosi Jenő nagy beszéde
Budapest, április 9.

(A Hétfői Napifi tudósítójától.) A 
békeszerződés hitele? szövege most már 
a kormány előtt fekszik. Praznovszky 
Iván meghatalmazott miniszter szómba, 
tón este automobilon Bécsből Buda
pestre érkezett és magával hozta a Pa
risban átvett békeszerződést. Érkezésé
ről azonnal értesítette a miniszterelnö
köt, aki vasárnap délutánra értekez
letre hívta össze a kormány jelenlevő 
tagjait és a pártok vezéreit. Az érte
kezletet, amelyen Apponyi Albert gróf 
is részt vett, délután tartották meg St- 
monyi-Semadam Sándor miniszterelnök 
elnök lésé vei.

A tanácskozás, amelyen értesülésünk 
szerint igen fontos határozatokat hoz
tak, a késő éjjeli órákig tartott és arról 
lapunk zártáig jelentési nem adtak ki- 

Nagyatádi Szabó miniszter 
a békeszerződ í zri

Orosházán tartott beszédében nagy
atádi Szabó István miniszter a béke
szerződésre vonatkozólag a következő 
fontos kijelentéseket tette:

A legnagyobb szomorúsággal be kell 
jelentenem, hogy én, minj^ miniszter 
nem tudom, en-iit fogok csinálni. Ne
künk számításba kell vennünk azt. 
hogy mi a következménye annak, ha 
nem fejük alá a békeszerződést. Ha 
mi elhibázzuk ezt a dolgot, ha itt eset
leg újra egy megszállás (következik, 
akkor agyonvernek bennünket és ta
lán meg is érdemeljük. A mi helyze
tünk olvan nehéz, hogy nem is me
rünk szint vallani, de még nem is lá'l- 
;am a liékeszerződés végleges szövegét, 
tehát nem tudom, mi lesz velünk, de 
ha ke.1'1, ha az ország érdekei felQé.tle- 
nül megkívánják, akkor a kormány 
legyen áldozata ennek a békeszerző
désnek. Ez a nép csak < üt akozzék el
lene és ha ez a tiltakozás eredmény- 
nvcl jár. a k.onmány vonja le a kon
zekvenciákat. Tisztelt barátaim! Ta
lán megértik, hogy mire célzok, ké
rem segítségüket. Magyar ember va
gyok, a ldkiismeretem után indulko, 
a Iclkiismeretom pedig mindig jó ta
nácsadó.

Az igazságlalan béke ügyében egy
másután foglalnak állást a különböző 
társadalmi egyesületek. Vasárnap dél
után a Magyarországi Újságírók Egye
sülete tartott rendkívüli közgyűlést, 
amelyen Rákosi Jenő mondatt gvönyö- 
rü beszédet,

A gyűlést Márkus Miksa elnök nyi
totta meg zajos tetszéssel fogadott be
széddel. Ünnepelte Rákosi Jenőt, öl
vén esztendeje felkent harcosát a ma
gyar kultúrának. Rámutatott arra, 
hogy Rákosi Jenő annak a Nyugalma- 
gvarországnak szülöttje, amelyet most 
e0« íkwnok ajtadókorai ax asitrá- 

koknak, amint a cseheknek adták azt 
a földel, ahol Rákóczi hamvai nyug
szanak és az oláhoknak azt a földet, 
amely Arany Jánost adta nekünk. Ezt 
magyar ember soha elfelejteni nem 
fogja. A inig — úgy mond — egy ma
gyar ember él ezen a földön, addig 
nem fogunk megszűnni dolgozni és mű
ködni abban az irányban, hogy ez a mi 
drága szent hazánk ne olyan legyen 
mint volt, de nagyobb, hatalmasabb 
és erősebb. (Zugó éljenzés.)

Rákosi Jenő emelkedett okkor szó
lásra. A hallgatóság felállott, tisztelete 
jeléül és percekig tartó tapssal ünne
pei le a nagy jrót.

Elvették országunk hegyeit, — mon
dotta Rákosi Jenő. Elvették gyönyörű 
városainkat, leszabdalták rólunk nagy
szerű halárainkat, elérléktelcnitcíték 
pénzünket, ketté vágták vasutainkat, 
úgy hogy

ma már az egész dicső magyar 
hálózat nem egyéb jóformán, mini 
nagy vasúti pályaudvar Budapest 

körül,

mert ahová innen menni kell, az már 
nem a mienk, azt elvitték. Semmink 
sincs, semmink se marad- Nincsen, csak 
elgyötört agy velőnk és csak puszta ke
zünk.

Ezt nem a háború letté, mert a há
borút mi dicsőén kiálltuk, de itt Ma
gyarországon két háború folyt egymás 
után. Az egyik. am?iv megelőzte a fegy
veres háborút, a Skolus Vialorok, a 
szerb vándorok, a francia kiküldöttek, 
orosz emisszáriusok rágalmazó hadjá
rata, amely oly sikeres volt, hogy mi
kor a világháború megindult, francia 
és angol szájból hallottam, hogy amint 
az oroszok meglökik ezt a birodalmai, 
itt minden halomra fog dőlni, mert itt 
minden korhadt és minden rothadt 
ebben a birodalomban.

— Hát ez nein következeit 1-e. Mi
kor a;.’ alaposan előkészített háború 
ránk zuduU, akkor bizonyosodott he, 
hogy ez a birodalom minden részében 
erősebb, mint ellenségeink hitlék, akik 
kecsegtették magukat azzal, hogy ki
készítették a halálra. Nem, a veszede
lem első szelére itt mindenki talpra 
állt és

olyan fényes háborút folytattunk, 
amelynek eredménye nem az lett, 
hogy minket vittek volna a halál
ra, hanem az. hogy ml szabadítot
tunk föl az orosz zsarnokság alatt 

élő népeket.

E két hadjáratnak eredménye az a 
nyomorúság, amelyben ma vagyunk, 
de nem fogjuk sohasem elienner-ni azL 
hogy erre a nyomorúságra bennünket 
az ellenségeink katonai ereje juttatott. 
Mi a harctéren fényesen megálltuk hc- 
Ivünkcl, senkise tudott letörni ben 
nüflfcci.

csak egy volt olyan erős, 
amely minket le tudott teperni 
és az nem vo't más, in hit a 

magyar.
Mi magunk vertük le magunkat; 

Magunk hoztuk ránk ezt a szerencsét* 
lenségol, mert ha mi helyi állunk egy-' 
másért, akkor nincs az a hatalom, 
amely idáig juttat bennünket. Ideig-* 
óráig lenvondhaljúlk tarajunkat, de 
tartósan nem.

Mit kell tenni? Mi a leendőnk? Nem 
gondolnám, hogy valami határozatot 
kellene hoz.ni. mert hiszen akármit 
határozunk, annak szankciója nincs. 
A főszankciója ilyen határozatnak s 
fegyveres erő volna, az ágyú és pus
ka. ami nincs és ha volna, azon nem 
mi határozunk. Itt újságírók vannak, 
akiknek teendője e pillanatban nem 
lehet más. mint az apostoloké volt, 
akik vándorbolot vették kezükbe és 
kimentek az igét hirdetni országnak- 
világnak: az igazságot, amely Jelkük* 
ben élt.

— Mi újságírók is menjünk szél 
és fogadjuk meg. hol • a.z cM és 
utolsó gondolatunk, minden érzelműn® 
abban az egy igazságban fog koncen
trálódni, hogy soha nagyobb igazságla* 
lanság, véresőbb erőszak nem történt, 
mint ezúttal a magyaron, aki bár a 
magáéi óhajtotta mcgvédelmezni, azon, 
bán rátörlek a rablók és a magáét el
vették tőle, amiben orgazdái segítik 
őket. A mi kötelességünk ez ellen til
takozni és megfogadni, bőgj- ezentúl 
akármit Írunk, beszélünk, akármit gon
dolunk, az lesz a vezérgondolatunk* 
hogy soha, soha, soha!

Rákosi Jenő ragyogó beszédének be
fejezése után az egész hallgatóság újra 
felállott és hosszas tapssal és meleg 
tüntetéssel fejezte ki elragadtatását és 
együttérzését a beszéd iránt.

A közgyűlés végül frenetikus lapsok 
közt csatlakozott az elnök állal felol
vasott nyilatkozathoz, amely szerint az 
Újságíró Egyesület a békeszerződés 
feltételei! soha igazságosaknak cl nem 
ismeri és elvárja minden magyar új
ságírótól és minden magyar embertől, 
hogy soha meg nem szűnik szóval, tol
lal, tettel közreműködni a magyar 
haza ezeréves határainak visszaszerzé
sére és minden gondolatukat és érzé
süket c szent cél szolgálatába fogják 
állítani.

„Nyiio’.í ajtói: 
az enyhlíésaS<re“ 

A franeia sajtó 
biztatja Magyarországét

Páris. május 9<
(A M. T. I. szikratávirata a buda

pesti rádióállomás utján )
A lapok valamennyien foglalkoznak? 

a .magyar békével.
Az Action Francaise a kővetkezőket 

írja: A szövetségeseknek Magyaror
szághoz intézel! válaszút filozófus szel* 
lem halja át. A kísérőlevél csaknem 
atyai hangú.

Az igazság az, hogy látszatra 
a volt monarchia területének 

elrendezése ideiglenes.

A történelmi végzet talán kedvezni 
fog a magvaroknak. Magyarországnak? 
szolgálatot kell tennie Európa iránt, 
meg kell mutatnia, miként válhatik 
holől-e az ogvensuly és a rend eleme. 
Akkor el fog következni az ő órája, 
ha kigyógyult.a poroszok iránt érzet* 
bántó rokpnszepvvből-
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Az Éclair igy ír: A válasz ugyan 
nem tartalmaz közvetlen módosiiláso- 
kait, de mégis

nyitott ajtót tart fönn az eny
hít CRekre.

A választ a nyilLsá' és a méltányos’ 
Ság szellemében szerkesztettek.

& szászok 
a Felvidék oBszak&tása ellen

A Szepesi Iparosok és Kereskedők 
Ej^ycsülvlc 25 éves fennállása alkdl- 
Uiából \ sár nap délelőtt a függelteu- 
ségi és 48 as pártkor nász termiben ju- 
bMári-s lüzyviilst tartott, am elvén a 
magyar-rutén politikai párt ót. Leffeza 
Pál min. tanácsossal képviseltette ma
gát. A jubiláns közgyűlés határozati 
javaslatot hozott, melyben tiltakozik 
a Felvidék clszakitása ellen.

A bajai iörvér.yhatóiég 
t? ta!«©z* höegyáJáse

Baja város törvényhatóságának kö- 
tönsógc május 5-én, vasárnap Pest vár
megye székhazának közgyűlési termé
ben látogatell gyűlést tartott, amelyen 
megjelent dr. Pcresy Ferenc alispán is. 
a megszállott lei iiletck ügyei intéző bi- 
z dl:;/? elnöke- A gyűlésen Wunder- 
lich József, a bajai törvényhatóság ve
zetője elnökölt. A közgyűlés foglalko
zott azokkal az atrocitásokkal, ame
lyek a bajai polgárokat a szerbek ré
széről állandóan érik. Dr. Szirmay Vi
dor nagyhatású beszédéiben a lehetet
len békeszerződés ellen nyilatkozott és 
indítványára a közgyűlés kimondta, 
hogy minden erejével tiltakozik az or
szág területének megcsonkítása ellen. 
Végezetül a közgyűlés az ohuh megszál
lás alól felszabadult területek törvény
hatóságait üd vüaöMe.

Tiszti Mn emléke
Aj aSs-.«itíjinía kOxjjyiltése
— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

Budapest, május 9.
A Magyar Tudományos Akadémia 

/ta délelőtt tartotta helvcnnegyedik évi 
nagygyűlését, melyet Tisza István gróf 
emlékének szentellek. Az ünnepi nagy
gyűlésen nagy és előkelő közönség je
lent meg. 01 voltak: Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója, József, 
József Ferenc föh. ic^ek, a kormány 
részéről Szmonyi-Semcrctam Sándor 
miniszterelnök, Dömötör Mihály bel
ügyminiszter, Suós Karolj’ I.önvédelmi 
miniszter. Teleki Pál gróf külügymi
niszter. A főváros részéről dr. Böcty 
Tivadar polgármester cs számos nótá
in] itús.

Az ünnepi közgyűlést Bcrzeoiczy Al
bert elnök nyitotta meg, aki történel
münk viharos koszakail áttekintve át
tért Tisza István gróf szerepére, majd 
a bék cszerződés jogtalanságáról szólva, j 
kijelentette, bőgj’ a történelmi fejlődés 
tételeit békeszerződésekkel mgdönteni 
nem lehet. Utána llcinrich Gusztáv 
mulatta be főtitkári jelentését. Ezután 
Balogh Jenő dr. volt igazság ügyminisz
ter tartotta meg magas színvonalú cm- 
lékbcszídél.

Tisza István fényes egyéni jellem
vonásainak ismertetése után uralkodó, 
jóhoz való viszonyát fejtegette, majd 
i y folytatta: ,.Lovagiassága volt rész
bob vógz I k Oka. Kezében voltaik a 
bizonyili'kr.A, amelyekkel a reászórt rá- 
galmakal mcfíscmmisitliette volina. Át
tekintette ezután Tisza István politikai 
pályáin te síi. 'Tisza, mik ni Zrínyi Mik
lós, a kidiü, egész erőjével a nemzeti 
véderő kifejte‘zlósén munkálkodott.

A szónok rátért ezután ama törlé- 
nqlnú bizony ik kok fölsorolására, nme- 
Jyd )1 Isi [leien il te . i1.telik, milyen 
hitvány rágalommal illeték Tiszát azok 
u (iemagók izja..-k, akik a háború c»ko. 
zójúmik kiúi tol Iák ki

A kü.'.yyiilé.s végeztével József föOier- 
ct'k ús íia. Sioionyi-Semadam Sándor 
mii ; . !< " í i 'k és n többi noliibilitások 
a Zi in. i kiállil.isl tekintették meg, 
al.ol /’■ rcnczy Zoltán, az egyetemi 
kl'.ir. •• l .r i'.’a.’ a'.ója é< gróf Zichy Isi 
ván l .u.i •>n főherceget a kiúlli 
li.j k ■ “ *• »zö ufe/lályiúbai|

nemzetgyűlés
hétfői ülésén foglalkozik 

a békeszerződéssel
Miniszterek a vidéken — tiszántúli vá!»fztár»k

Budapest. Április ®-
(.4 Hétfői Naplő tudósit ójától.) A 

ncmwetgyiilás hélfón délekótt ülést itfva’t, 
amelynek történelmi neve:etességet na
ivak azok a föl szólal ások, amelyen B 
békeszerződés ügyében elhangzanak. 
Az ülés összehívásának eredeti célja az 
volt, hogy a belügyminUíer beterjed
hesse a tiszántúli vúlaztAsokrói szóló 
törvényjavaslatot, de természetes, hogy 
— időközben megkapván a békefölté
teleket — a békekötés ügye is napi
rendre kerül.

A jMiiiirkai világot egyébként teljesen 
a béke kérdése foglal koz tatja és még 
a mai vidéki gyűlések lefolyására is 
J>ehatással volt a békeszerződés ügye. 
A nemzetgyűlés hétfői ülésén fűlswtal- 
nak a pártok vezérei, akiknek beszéde 
illán Teleki Pál gróf kifdigyimmszter 
fogja ismertetni a helyzetet, de nem 
lehetetlen, hogy Simonyi-Se/mrdam 
Sándor miniszterelnök is fölazólaL

Még az ülés tlőtt a képvirelőlház 
egyik szobájában fontos értekezlet lesz, 
amelyen Apponyi Albert gróf is lészt- 
vesz.

A béke kérdésén kívül a tiszántúli 
választásoknak szentelik a pelitikai 
pártok munkájukat. Vavínnnp ugv a 
kisgazda-párt, mint a keresztény egye
sülés pártjának vezérei vidéken voltak, 
ahol több gyűlésen vettek részt.

A keresztény nemzeti-párt elnöke, 
Haller István számos képviselő társa
ságában Debrecenben volt és ilt na
gyobb beszédei mondóit, amelyben a i 
béke kérdésével is foglalkozóit.

A kisgazűu-párt vezérei: Rubinek 
Gyula, nagj-atádi cs sekorópátkai ! 
Szabó István, Emich Gusztáv minisz
terek, Mayer János és Meskó ZoJtán 
államtitkárok több képviselő kíséreté, 
ben már szombaton ehietztak.

A kisgazdapárti miniszterek tiszán
túli ulja ma Orosházám vezeteti. Az 
állomáson kélszázegv tagi éi álló lovas
bandérium is fogadta a niinister-ket. 9 
óra 56 perekor robogott he a különvo
nat az állomásra. A; üdvözlő smvakra 
Rubinek Gyula — aki továbbutazott 
Szentesre — röviden válaszolt és a töb
bi között ezeket mondotta:

Gj-önyörü vetés van, gyönyörű a 
gyümölcsérés. Ezt a gazdagságot, ezt a 
bőséget akarjuk mi megteremteni szé
les e liazábau minden téren és nrt 
akarjuk, hogy mindez a becsületen 
munkás, akinek tömegei és százezrei 
vannak a falvaklxin, ho>z zó juthasson 
ahhoz.’ az miyaföldhöz, melyhez a ma
gyar ember annyi szeretettel ragasz
kodik. Kérte az orosháziakat, legyenek 
bizalommal azok iránt, akik az ország 
sorsál intézik, mert olyan kötelesség 
és terhes feladat hárul ma a kormány
ra. amely történelmi felelősséggel jár.

Utána sokorópálkai Szabó István 
mondott néhány szól, majd a különvo
nat Szentes felé tovább utazott mig 
nagyatádi Szabó István közélelmezési 
miniszter. Meskó Zoltán államtitkár 
és több képviselő társaságában Oros
házán maradt, ahol diszmenelben vo
nult be a Főtérre. FélkybogAzott ut
cák és nagy néptömegek vártak a ven
dégekre. A Fő téren ár. Tobak bírája 
megnyitotta a népgyülósl.

Első felszólaló nagyatádi Szabó mi
niszter volt, aki a következőket mon
dotta:

— Amikor először hirdettük igéin
ket, azt mondták, h<xrv paruszAliíkla- 
iurát akaróik Magyarországon. Tcs-sék 
megnézni pártunk ös«cWtelét. Ma 
hevennyole kisgazda párti k'pvisc.lő kö
zül löiilb mint Ötven néni kisgazda, te
hát behizonyitottuk. h«v ml rwn az 
oszrtályurRiosnra lörokw.iink. iuí azt 
nJ.íiriulk. hogy a társadalomnak min
den rétege ott legyen ebben a k >«- 
v*se «őt uiabfetf

I

Mindenki azt motidjA. a kis
gazdapárt pr«graaB®aj*v«d te jeaee *<y»t 
ért. Hát akkor miért í«i jÖMtaek be 
n pártunkba? Talán nem tetszik, hab
ebben a pártban c.<&arts nsteiárterek is 
vannak? Hál atónHc csak akkor ködre* 
a nép, makor a vátea^ó-vokrál ara var 
ni megy, aki nem ser.'csen ül ie ehhez, 
a néphez. caoL a vátasaííaok idegén, a* 
ne is iójjöa kór&é^. Ajánlja az erea- 
házi kerület jetöWői OisanadU And
rást-

Ezután a békcs»enxArié»rfl tett fevitnB 
nyilai köretet, amelyet már eflkő cik- 
k üuikben rsrru'rlfflítívxk.

Ne^yatódi Szálló István után Moské 
Zoltán’ áltemtffkár, SzaW» BaTára, 
Cs. Kovács Tstván, Kerekes Mihály, 
Kálmán István nemzetgyűlési képvise
lők szólaltak fel, majd utoljára dr. 
Wagner Károly LoseéH.

A miniszterek küTSrwonate délalán 3 
órakor indult d Szentes Mé.

A

a békeszerződés eben
Kern ismerik el véglegesen a mai határokat

— A Hélffíf Napló tadósitójától. —
VuaiLTíiao dílat'Mt a Füítffetlen Tói 

párt Gblafcoaó •agvffyütóat tartóit >s 
impaofúi-niozffó bolyamalyai 
a bu btíiesti áa köjTtyékbaü tótok »u- 
folásig intg4öHö4 eJi. Janovecz La,jos 
miniszteri tanácsos lelkes baszóöklel 
nyitod la mart a gyülásl'-. Utána a párt 
vegére dr. Bulisze IkAvtiój fajiotis ki a 
RT ül és célját ás tovfeUWi
a fügHfe*ten Tót Fórt pracvransjH ifit, 
asmelvRok lnwMWs pwlja: el a ereseik
től! Mi tótok — — bietosit-
juk az ántánt halai mákot arról, hatni
a most átadott szerződéssel teremtett , 
helyzet naquen rövid életű lesz. Ha- i 
zugsúg nz, hagy a mi kwNnw áuk, a mi 
muVunk. a mi tx^dlaióufe, a mi ffav- 
dasági érdekeink a re«J) akácai W^cö- 
s<4 letek s’efex valeba in. Kauián 
Csorba öo'ön és Makaásta Iaévfen aaó- 
laktak fel, akik nttm Laktie Pld tói 
szárai a dómi érái tertótt 1«|.
kés lóridat. Ki alkarunk sMub&autaM 
a iúrounbál — m mulattal — és a tóit- 
ságra nkarjnk bteai a tewflhbi tor 
sunkráj vafe döntést. M«aa tokjuk 
lürni, hogv föiöUünk a ereliak ural
kodjanak és mindé* szarét etünkkel a 
kehiünkre öleljiA- a maenrar tezrtnéretn- 
kct. Megsalljuk, itt, hogy a mi közös 
ezeréves múltúnkat és ásít a sok jót, 
amit velüutk a magyarok tettek, soha 
cl nem feledjük, soha háWlantA nem . 
löszünk.

Ezután a tót fiiggé’Iejnwégi párt tisz- i 
tikárát vúlasrteéiák m<«. Btnök dr. 
Rulissa Kárelv. iWi’vrzető ftWk pe
dig Janovecz Lajos felt. MeftnHasztot- 
ták a választmány felét is, a módik te- I 
lét pedig azon jdbb időkre halasztót- | 
tűk, amikor a TétföW fel sasba dúl. Ja- 
novecz inaltvánvára wvhflngulng el
fogadok ám a rcreTuciót. emofvet k-ÜL 
döttságileg juttatnak a kormányzóhoz, 
a kormányhoz és az ájrfánt Budapes
ten levő képvirelőjlfihez. Ez n rezQlu- 
ció a követlíezöbépeij tanunk:

A FügreHen SáovAk ^irl alakuló 
közffyülúw. mire a me«reWnt tótofe 
rurvKégTs akaratttt wwnsös
ki, hocv

A 1 __ _____ __
téliét felszabadihamt és ő^áHásdaúl 
wHanix-j-t UvflfK.
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árért, hogv. a lót nép végre szebadon 
■és idegen brtolváfvh 1 r-.enlc-
Bdn az ferlbírxfen te,- 
Asiisrck jetenióÖKn As elrnőr-sőse inéi 
tett M'-jwmmrrdss*/ dö/tthrnsen iö;>ő 
sapaa és kovetíffrioffndéságo fdlŐM. a 
l«b«yüté«i kijelenti, hogv a l»ói.e«ie.-r 
zöófetf, Mlotve f.nsfik « Wlfirokra vo- 
natkxwA iuíéidiecRtecét. areelyekcá a 
wüaotBi elvek efte«ár^ ős a tóteL mojr 
kérdőiére /■» megíiaJl^it'áia nélkül, wit 
kis^áflruágnL mz-ÁőfnSsés-aft íllápítóttab 
iue>v, uéírle^-jieJast k ti mm ismeri, 
a»r& edfen waaasa*i ér»A«te:.< 
erejóvsri trittwlonk és a világ ítél őszéin 
elé feJiMrz.

í feag mt Bv&ft SAteu
— A Jéétfői Kv&é tadóírttójától. —-

A wo!n*ki kir. törvényszék ma 
délelőtt érv mous’U'o-bokc’vis'ta hünpör 

kendi meg Jászberényben. 
Külfirn éretekwwé<e ennek a bűnügy
nek at, hogy a 120 vádlott közöli 
Miwffpel Bokányi Dezső szociáldemo
krata páriverér és volt népbiztos is. 
A cíkekua ktejém, tavaly június 
13-én a fccmnaMUKástdk nagygyűlést tar
tottak, aJBehvn a verérsw'mok Boká
nyi volt. A gyűlés után a vörös
kabócák és a hallgatóság cgv résznj 
kürtőit öA&zestfólrJkorás, majd pedig 
venrkeertís téasaadt, mire a vörös kain, 
ntfk felsőbb parancsra fegyverüket 
haaauálMIk és a tnmea közé lőttek. 11 
ember meghalt és 97-m súlyosabb- 
könnyebb sir illést szenvedtek. A kir. 
ügyészség a 120 vádlott ellen gbilliós
sá,g bünte’Lének. vádját. továbbá láza
dás vádját emelte. A vádinditvánv 
Bokányi Dezső ellen is, mint bűnsegéd 
ellen gylikoreájjra vonatkozó váó'al 
anaall rucrí gvufcó bosrAfe volt az. 
luneiy a kofeJwLet háborgóvá tette. 
Dekányi Demöt a tárgyalásra dszúlli- 
LoMfik JÓMd-eixSii'.bc. A vádlottak túl
nyomó réaae «tolnol«nagvci föbilmivos 
és ipai'oslegény, de közöt tül; van dr. 
MargiHay Imre hírlapíró, Ecskey Ist
ván pénsksryi mc^úsott. Lázár Henrik 
wwjAásdAwx1'Ari wazjMÓ, Sándor Oav.' 
kár »5mvié3Írsrn tanár hadügvi elő
adó, KeUer Pál határrendŐTSc.i fő- 
IW, váre-eryai parancs®ok is. A tár- 
evflWií töW> bélen iá tart.

ás @ tlrBHc bSkéB
Pétin, május 9.

(A H. T. I. szí krétáin t/rt a a buda* 
peséi réMáátl^más uiién.)

HttfAa Vei-reiUMbop i^olni fog
ják a {örök kükDMtek maghalaalreazd 
leveMI fej RiáwLap. kedfcn nrájui 
ft-én fUtsitán mfPv órakor a kiHügv- 
nűuúwL'rittM nagy braaeah»B.jAl>on át- 
nytif/Wr nekik n WJtofiíWteicket.

KERTMOZI
Városllgeti-fasorís Aréna-ut sarkán)

Amarican;
A )of<3»rmáe)6«ibb írj atnwikM film-; 
fwatert elsft részinek bemutatása ?

• ElSad&sok nijonta 8 Cj ^/» árai kezdettel. 

üafrte&ettab&groUtank. TŐZSDEI
UL U 7 *P«*ÍÍÁ9OÍAT clfoffuíunk. Ertc- I rH/ tetefi .*. KEÜSCHI.O3Z1 LnL kTX“.«?

s.n.s.
A burlinjteni jaguár har
madik része mától kezdve

■ ROYAL 
rtisi APOLLÓBAN

(Mentsétek meg lelkeinket)

. renileló-inte H 
JSb'r-fc’ r i

- •• ■ '
Bánt. VU.,Híí^.,ckí-uíU4 ■ . •
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— Az Otthon-kör tiltakozó gyűlése. 
Az Otthon irók és hirlapirók köre, ma 
h4ftön dótotátn 344 órakor rendkívüli 

tart, amelyen tiUakoHni fog 
.•ország megcsonkítása ellen, 
a íaJkatömhól fiókost Jenő meg- 

ji’enik a körben és beszédet mond. Az 
.’JDffwvn kör ez úton rs kéri a
M>r tagjait, ' \ry a gyutósem pontosan, 
tűinél számtan megjelcn-
jendk.

— Merktor Andor íemelcse. Vasár
pap déhitán négy órakor kísérték utolsó 
Ctfhra Mer Mer Andort, az elhunyt je
les zenekriHkust. A végtiszt ességen ott 
volt a magyar zenevftag minden kitű
nősége, az Operahúz számos tagja és 
igen sok hirtapiró. Az qgylházi szertar
tás után Sárkány Béla a Magyarország 
szerkesztősége éa az Ujságirótestőletek 
nevében mondóit melűg, szép búcsúzta
tót, ma-tl! Péterfij István a zenokrititu- j 
sok nevében beszélt.

— Harmincegy terrorista bönpöre. A1 
budapesti büntelőtörvényszé'k dr. I 
Stengi Antal táMaibiró elnöklete alatt I 
működő ölöstanácsa ma reggel kezdte 1 
meg Auerbach Antal és 30 terrorista 1 
hűntársónak ügyében a fötárggalást. 
Ezt a fö+ár *>■..! ást nem a büntetőtör
vényszék épííleWbcn tartják meg, ha- 
:.em a Margrl-körurton levő liadosztákj - 

A 
a
a

bíróság nagy tárgyalási termében, 
bíróság azért szállóit ki ide, mert 
vádlottként szereplő 31 terrorista 
Margit-köruti fogházban van letartóz
tatva és ivem akarták a több napon irt 
tartó főtár^ylásrn őket a Markó-utcába 
átszállítani. A vádlottakat a ki-r. ügyész
ig gyilk osságra való szövetkezés bün
tet éuel vádolja, mert valamennyien kü
lönböző tér Tőrcsapatban tcljesilettek 
boss-znfcb időn ál szolgálatot.

fit a cenzúra egy hírünket törölte.
pofttaewenőrt bolsevtsui ouncseiexiue-

— Etatsradl n rokkanlak nagygya-, nyölí Rfepj.'ia előzetes letartóztatásba 
íw...c—Ugyancsak letartóztatta a

.0 alakuló közgyűlésre ' rendőrség Marsevila József raktárno-kot, 
aki ellen hűtlenség büntette címén in
dítottak eljárást-

— Faltüzoltók a híres Koruoki könyv
tárt, Ijfiinbergi ktujalenté-sok snarínt oa 

ínetleniil ttárfák a gyűlést egybehívó ottani vilé»híríi Eorucki-könvvtárat, mely 
uezet<"srgct, de ezek nem jelntek meg. , 
Az egybe"yült rokkanlak erö’cn mél- , 
t-i tImakodó 1. ijelent ‘sok hangortalásó
val hagyhik el az Újvárosházái.

— Klw'ly-dij. A régi bo'dog idol: 
májusának vasárnapjai jutnak eszünk-' 
be. útikor még kövér fktltkerasek ka- 
szöidysritcék a Gizelki-déren, mikor nem ■ 
keHerti vrtgyonoMwk és I 
nek tervi, hogy kocsin mcdi&ssünk a' 
lóversenWc 'és mikor még a Kínáig-1 
di! nemeseik díjból állott, de királyból I 
is ... A kedves budapesti lóverseny-! 
téren töbkápostiák ét krdarábék ver
senyeznek. az ogijkori Király-dijat: 
most már ,.Miilenidmi-dij'' név alatt 
Atagon futták wt n régi mu/usi vásár- ( irJ.d l(nrxebrök izgatás büidelle

szökik juiau Karba Jánosi 0 hónapi, Zubcr Gé- 
boWojj^.út t liórapi és fíerkovics Elemért 2 évi 

akik az

Mse* Vasárnap délelőtt az Újvárosháza 1 f^i^-te.
1?\r:.•?í 1 ’ <1 fn: i.. '• -n .nAnklll/i 1: li-'*?VÍi lésTl* ' _.......ktogyülési terméze
hívták őss-e a fővárosban lakú rokkan
takat. Délelőtt fiz órára mintegy négy
száz rolíktuit jelent meg az Újváros
búzán, akii; kö?ol másifélórAn át tiirel.

napok emléke nyomán könny 
az ember szemébe. Vannak 
ixt'itf annak látszó emberek, 
idén is végignézték a nevezetes ver
senyt. akik autón, kocsin, avagy agyon- 
préselve vonaton, kimentek Alagi^L. de 
ez nem az igazi. Az a bizonyojt régi, 
felejthetetlen Király-dij, sok-sok szép 
dáma uárvavárt délutánja, amikor ki 
lehetett rukkolni az ui tavaszi töltet
tel, ez a délután nincs sehol, elnyelte 
a háború és a forradalom véres torka. 
.4 mostani Király -díjból csak az eső 
o régi, 'amely talán még sohasem ma
radt cl a nevezetes futtámból. És az 
cső édes kevés ahhoz, hogy a Kirátu- 
dii régi 'hangulatát felkeltse.

— Renner kancellár Bdgrádban. 
Belgrádi politikai körökben úgy éitó’- 
jűk. hogy Ronner dr. a jövő hé^/uyjén 
Belgrádiba érkezők. Hazait lazéában 

fog áHapcxfní Zágrábiban ás Lai- 
bncJiBiaii is.

— Lefoglalt SMÚámL A Htipnis rész
vénytársaság telepén május hetedikén 
hivatalosan lefoglaltak nagyobb meny- 
oyis/gű szaBámit, de miután Mflgazoló- 
dott. hogy a résrvényÜLrsflsAg ez ügy- 

ax «gés» yjwmton Jioattwuk jéa tow-

az mmm allén
Sós® Kvsgai visszahivják iMsö©!

Szófia.

(A M. ’F. L sziLuatáviraia 
pesti rádióállomÁs utján.)

A bolgár lávára ti ügynAksófi jelenti: 
Szófiában nagy tüntetések voltak a 
szövetséges hatalmak UoLáraza-la el- 
len, amely Tráciárt Görögországnak 
íteli. A törne# lelkesen ünnepelte a 
szónok óikat, akik kijeién tették, liogy 
Bulgária sohasem fog bclenvugcidni 
abba hogy ÜHntán bulgár területek 
göröfí aratom alá jussanak és ho#?y az 
országot a tengerhez való szabad ki
jutástól eljárják. A népayülúsekem 
ilyen érteínuü határozati javaslatod

május 9.

a buda-

I rektül járt cl, még május nyolcadikán 
1 aa egész lefofötalt szalámim ninyiséjjet a 
I zár alól hivatokwuru f'öloldották ős a 
résrvénytárJöeágutfk fciw.t Agádat la.

— Owsínák fHdwSvesek tttntolőse as 
étolmlsserhlány nduU. A lapoknak je
lentik GrAzihól: Szomibaton délelőttit a 
feldbachi kerületi kapitányságnál 
mirtiogy 250 környékbeli parrizl je
leni meg. akik viharosan ou-krot és sót 
köreteitek. Kénysueritelték a kerületi 
kaiMtásryt <« a községi fel-ügyelőt, 
hoorv memjonek velük a c4!Íkwekw»ó- 
hoz és sorben a város üzteleibe, ahol 
mindeBÜtt enőszatokal ikweefizaUúk < 
készleteket. Délben a pafríuzfok eltá
voztak azzal a fénye«értéssel, hogy 
hétfőn újra megjelenne’;, még pedis 
lizezre'danágikkal, ha nean fizetik ki 
nekik rögtön készipénziben a beszolgál
tatott állatokért járó összeget.

— Letartóztatott kommunista. A 
rendőrség ifj. Homát ‘Mihály 29 éves 
poetaeUenőrt bolsevista buncidekmé-

az oroer forradttaiak óta nazvödbbrésit 
ládákban eJhrfycsve. & régi orosz könyv- 
tár épületében véli megőrzés végett, a bol
sevisták teljesen tőnkre tették s ar érté
kes könyveket — a bolsevik! kultúra na
gyobb dicsőségére — mint tüzelő anya
got használták fel. A kár sok millióra be
csülhető.

— A Budapesti Ghevrn Kadisa köz-.7--- | — A nuuupesu VOJW1M imuna mw*.-
en, mikor nem ^sc> Vasárnap tartotta a budapesti 
lánc kereskedő-1 ( jf€pra Kadisa képviselöleslü kének | 
m . .asviiri . lljj'lűj;i.pverésére vonatkozó ezidei kez- 

gy*b’áséL A kéyyviselőteslület, amely 
| 200 tagból áll, a hivatalos lista szerint 
' alakút mag. Leadtak összesen 932 sza
vazatot.

— Khióli kommanisták. A budapesti 
büntelőtőrvényszékan dr. Héczeu Lajos

börtönre ítélte cl.
__ön^hkeok. A Bercsényi-utca 8. 

számú házban Lengyel Jánosné 32 éves 
tisidvisetö-nő öngyilkossági szándékkal 
kinyitotta a gázcsapot és a kiömlő gáz 
megölc. HoUtestét a törvényszéki or
vostani intéretbe vitték. — A Gróf Hal
tor-utca ‘38- számú hártyán Kagy Imre 
70 éves kocsis borotvával fölmetszette 
a hasát. Tizenöt centiméter hoses.n se
bet ejtett magán. A mentők: a Telepí
ti leni kóriiátba vitték.

Hamis fogakat «’•
- B

Arany t. c «0 ILL ' •-

^ZÍlSt riglsigtket 
Ékszert

* asMBS cn

° — *2

Brfflünst ■° *•
* m

Platinát
Dísztárgyakat

fogadlak el és átnyújtották a. szövetsé
ges tatalmák szófiai képviselőinek. 
Vasárnap a vidéken lesznek hasonló 
tiltakozó gyűlések.

Szófia, május 9.
(A M. T. I. szikratávirata a buda

pesti rádióállomás utján.)
A bolgár távirati ügynökség jeleníti: 

Iladzsi Misen hágai bolgár követet 
Bulgária képviselöj|évé neyeZ‘'ék ki a 
párisi értekezleten fJcinev helyébe, akit 
a kormány visszahívott, dpsavuálván 
a trácíai kérdésben tett személyes lé
pesét.

Színház- és ^imuJdonsd^Gk
* A „Sniiíh*‘ pénteki bemutatója a

- Magyar Színház játekrendjét egy rend
kívüli kedves vígjátékkal fogja gyara
pítani. Az angol előkelő világ köreiben 
játszó darabot szombaton és vasárnap 
este megismétlik. Hétfőn az állandóan 
zsúfolt házakat vonzó Silvio kapitány 
jut el luiszonölödik előadásához. A 
nagyhatású darabot még kedden és 
csütörtökön játsszák. Szerdán a Tüz- 
próhá I ismétlik vasárnap délután A 
kis lord, jövő vasárnap délulán ivedig 
az Éva és a férfiak kerül színre. A kél 
utóbbi mérsékelt helyárak mellett.

* Nagy sikere volt Vúrady Ilynek a 
..Czigánvgrófné” Lívia szerepében, min
den egyes énekszámát a közönség nagy 
tetszése kisérte. Martos, Kulinyi és Vincze 
íendkivüli népszerüségü darabja a jövő 
héten is minden este színre kerül a Király- 
Jiziniházbon, a címszerepben Váradv Ily

i lép fel, Pannit, anak kitűnő kreálója, Lá- 
1 bas Juci játssza. Jövő vasárnap délután a 

János vitézt adják elő mérsékelt helvárak- 
kat Nádor Jenővel a címszerepben.

* Borom Géza és Bársony István 
szintén vendégként lép fel uj magán- 
számmal és uj tréfában a Fasor Kabaré

1 műsorában, amelyet május 13-án mu
latnak be. Két egyifel-vonásos, Hajó 

I Sándor vigjá-téka és Fazekas Imre drá- 
' mája, a Vígszínház három művészének, 
I Balassa Jenőnek, Kertész Dezsőnek és 
I Lukács Pálnak, valamint Jákó Amáldá- 
. nak és Gombaszögi Irénnek játékában 
: kerül színre. Ezeken kívül egész sereg 
tréfát, magájiszámot ad elő a társulat 
jarva. Jegyet a pénztárnál és a jegyiro
dában lebeít váltani.

* Az Intim-Kabaré moatani műsora 
csa-k pár napig kerül nug színre, mert az 
igazgatóság szcr.ődteb'.c Eerdiuánd Bonn

. világhírű sziámii\yszt, ki társulatával tű-én | luxus'Sevrőpaszta 10 és 60 számú dob^J 
kezdi meg vendég-zerepN’.sét. Jegyek vMl- 1 zokl.an mindenütt kapható!
hátúi, a pénztárnál, lcréz-körut fő. és a i Sz/tküblési telep: Harry-művek, Rciter és 
jegyirodáikban. Társ* Budapest, V.. Alkotmány-utca 10.

* Mentsétek meg lelkeinket. Ezen a ; Telefon: Júzwcf 41—59.
cini-en kerül vászonra hétfőtől kezdve 
A burlingtoni jaguár harmadik része. 
A városszerte hírhedtté lelt fekete csuk- 
lyús személye ugv bele vette magát a 
nioziközönség tudatába, hogy szinte 
flő alakként szerepel; annyira, hogy — 
amint már egyébként olvasható is volt 
— a Színházi Élet heti pályázat problé
mája természetesen az, hogy ki rejtő
zik a fekete álarc mögött. A Royal 
Apolló hétfői bemutatója 4, 6 és 8 óra
kor kezdődik.

* Mozgókép-Otthon. Az uj műsor 
Amerika és Franciaország kitűnő mü
veit foglalja magában. A nők zsar
noka, az isunert Wilbur Crane szén- 
zációs művészi alakításával, plasztikus 
fotográfiáival tűnik ki. Pompás játék
kal egy egész csomó amerikai női 
szépséget ismerünk meg ebben a kü
lönleges filmben. A másik mű .4 sors 
ggermckélnm Franciaország felühnul- 
hnttWlan film művésze Henry Kraus 
nyújt felcjlholcUon művészi jAtokávol 
pazar élvezetet. A a'urab Pierre WoW 
nőmért francia regénye nyomán 
szült. A felvételek Pórié logstekb 
szélben készüllek, ami nagyban 
Mar* * Mn

kó
ré 
fo

* Mlss Amerlcan. A sorozatos filmek 
most fellépet'l divaljáJran bizonyára 
vezetöszerepet fog játszani az a négy
részes, 21 felvonásos filmregény, amely 
a Miss American címet viseli s hétiú-. 
kezdve négy héten át kerül beinula- 
tásra a Kertmoziban. A hatalmassá 
fejlett amerikai filmművészetnek 
messze kimagasló produktuma ez a 
különleges és újszerű fordulalokbar* 
bővelkedő mozgófény kép. amelynek 
cselekménye mindvégig vonzóan érde
kes és telve van a legizgalmasabb tríí • 
kökkel. Vernon Castlc, egy uj amerikai 
lilmsíar játssza a Miss American cím
szerepét, aki a színészi bravúrok 
szinte félelmetes és felejthetetlenül em
lékezetes sorozatával fogja bámulalba 
ejteni a közönségei. A Kerlmozi na
ponta tartja előadásait 8 és 9 '<■ órai 
kezdettel.

♦ Az Omnia uj mü»ora. Az, Omniu hét
főn bemutatásra kerülő Uj műsorán alkah 
ma nyílik a közönségnek, hogy láthassa a 
legjobb Phönix-filmek cgvikét, a Senki 
liú-l; azután egv exolikus miliőben ját
szódó, merészen szövődő kalandor-törté
netet. a Sz-en-t gvürü-t, melynek siker-l 
Joe Debs neve garantálja. Az előadások 4 
6 és 8 órakor veszik kezdetüket.

OfiÉKÉP-OWIW
VI., Teréz-kÖrut 28 Telefon 144-98

Amerika :
A nők zsarnoka

Dráuia 4 felvonásban. Wilbur Crane a főszerepben 
FranclaorszAg :

A sors gyermeke
Pierre Wolí regénye 4 felv. Henry Kraus a főszerep-j 

A mai előadások kezdete: 4, a/«6, */s8 és 9 után.
Pénztár: J411—J-jl-ig, délulán 3 órától

niIL_ ._________
gnálja, amely gyönyörű dobozban, egy

M legszebb 
matt teint ugv érhető el legbiztosab
ban, ha a Diana-toiletkészletet basz

Diana-pudert, egy tégely Diana-krémet 
és egy Diana-szappant tartalmaz. Sok 
ezer leány és

asszony
szabadult ineg arcának tisztátalanságai- 
tói a Diana-pipere-cikkek használata 
segítségével. Olyan e három csodaszer, 
mint a harmat

csólh^a
mikor a szárazságtól fonnyadozó mezőt 
elborítja.

Mindenütt kapható!

HARRY

Megtörve és porba sújtva je
lentjük, hogy a legjobb és for
rón szereteti leány, anya, testvér 
és rokon

özu. Faragó Mcnúné
■sUl. Bergcr Etus

31 éves korúban rövid, kínos 
Szenvedés titán, követvén két hó 
előtt megboldogult szeretett fér
jét. jobblétre srendertilt.

Nincs szó, mely fájdalmunkat 
méltán ecsetelni tudná. A megbol
dogult (húga tetemét e hó 10-én 
hétfőn d. u. 314 órakor helyez
zük örök nyugalomra a rákoske
resztúri izr. temető halottashá
zából.

A nagyszámú rokonság nevé
ben:
Berber 1/á.vrtó (apa). Faragó Lili- I 
ke (Icáryn), Dm vas Rezsőné szül. 1 
Berycr Gizi, Deutsch Zoltilniré | 
stül.Beraer irma testvérei 6s a I 

Fuehs család. ’
Koszorúk mellőzése és csendes I 

részvét kéretik. I
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MTK- 2:1
V,z a hat bciü vasárnap isméi óriás 

közönséget vonzott ki a Hungária-uli 
(sporttelepre. Az időjárás ugyan nem 
'kedvezett a fooUxül-derbynek, egész 
■délután zuhogott a;: eső, d-2 igy is jóval 
tüU>, mint 20.000 főnyi közönség nézte 
végig a két régi rivális mérkőzését. A 
bajnokságra nem volt befolyással a 
„nagy meocs“, de az izgalom sportkö
rökben és a közönség körében mégis 
óriási volt. Papír forma szerint n baj
nokcsapat győzelme volt valószínű, 

Jezen a mérkőzésen valami rendkívülit 
vártak a zöld-Miérektől- A játék tény, 

ileg egyike volt a tavaszi idény legszebb 
:és legizgalmasabb küzdelmének. ft,nc- 
ilyet azonban a Magyar Testgyakorlók 
IKÖre együttese nagy fölénnyel nyert

A legragyogóbb technikai játékot pro
dukálták a kék-fehérek. Minden egyes 
■embere páratlan bravúrral dolgozott és 
lia mégis kiemeljük Orlh György nevet 
az együttesből, azért tesszük ezt, mert 
mindenkor lelke, irányítója volt a sza
kadatlan MTK támadásoknak. A pálya 
Walaja a nagy esőzéstől teljesen át- 
lázoll. több helyen egész, sár tenger kép- 

Jződött. a kék-fehérek ennek ellenére 
azonban ragyogó stílusban játszottak. 
Az egy gólkülönbség természetesen nem 
hű' kifejezője a mérkőzésnek, mert a 
győztes csapat sokkal különb volt. 
Kropacsek a kapott gólt nem védhet te. 
különben kevés munkája akadt. A két 
hátvéd: Feldmann—Nándi sziklaszálár- 
dán verte vissza az FTC-támadásokat, 
(amelyek csak ritkán voltak veszélyesek. 
[A fedezetsor fáradhatatlanul dolgozott, 
kőig a csatársorban kitünően, nagy agi- 
níilússal játszott Winkler, Braun és 
*MŐlnár.
' A ferencvárosi együttes játéka egy- 
általán nőm volt kielégítő. Wiener bi
zonytalan volt. Takács dolgozott több
ször helyette is. Szamosi Wiener hátra
adott labdáját védhet le Volna, Winkler 
gólja azonban védheletlen volt. Szabd 
köfépfedezet csak a második félidő kö
zepéig bírta az iramot, azután teljesen 
kisszaeselt. A csatársor legjobb embere 
]Táth, akintk kornerrngfisai is rendki- 
jvül veszélyesek voltak. Pataki a gólon 
•kívül nem sokat produkált.
I Mezőnyjátékkal telt el a mérkőzés 
'clftő öt perce, majd Orlh éles lövéséi a 
kapufa pnltantja vissza a mezőnybe és 
iWinklcr labdáját már Szamosi védi. 
Majd FTC-támadás következik és a ti- 
izlniharmadik percben a zöld-fehérek 
Irugják az első komért, amelyet Feld
mann ment. Ismét MTK-támadás. Orth 
lövését Wiener védi ki. a labdát azon- 
Umn hál raadja Szamosinak, a hirtelen 
nőtt labdát azonban nem tudta kivé
deni és az MTK e^rol elérte első gólját. 
Orkánszerü tapsvihar fogadta természc. 
lesen az eredményt. Változatossá vált a 
tjúték tovább, Braun helyezett labdája 
n kapuélről pattan vissza a mezőnybe. 
[Bámulatra méltó Orlih és Braun öss» 
fjátéka. FTC ismét támad, főleg a jobb- 
Bzárnv, a kornerrel végződött akció) 
■azonban eredménytelen maradt. Sza- 
imosi majd Kropacsek védi a csatárok 
erélytelenül lőtt labdáit. Félidő 1 : 0 
MTK javára-

Szünet után a második percben. MTK 
[komért rúg, röviddel ezután Kropa- 
cseknek akad vérleni valója. Egv FTC- 
lánradűsnál Pala ki megrugja Krapo. 
mseket, akit kivesznék a pályáról és 
Winkler áll be a kapuba. Tizenöt perc 
illán visszatér. A huszonötödik percben 
'Kertész III. l>eadásából Winkler véd
belel len gólt rúg. (2:0) Az eredmény 
piindkél csap ■ őt fölvillanyozza, áron
ban az MTK egyetlen akcióját sem ki
féri siker, míg az FTC a negyvenegye
dik percben Palaki révén úgy tizenöt 
méterről gólt mg. Ezután Őrth ' egy 
éles, helyezett lövése ismét a kapu fö
lött megy cl. Schiller bíró a mérkőzést 
az MTK -val szemben, különösen a má
sodik félidőben balározott ellenszenvvel 
.vezette. Maros Imre.

IH. kerületi Torna és Vivő Egylet—33 
rFootball-Club 1:1 (0:li Hungária-ot. első- 
’osztáJvu bajnoki mérkőzés.

Újpesti Törekvés Sport-Egylet—Kem- 
izetf Sport-Club 1.0 (1:01 Népsziget, Első- 
wztályu bjineii mérkőzés.

Szegedi 'Atlétikai Club-Terézvárosi 
Torna-Club 2:2 (2:1), Ilungária-uti pálya 
Barátságos mérkőzés.

Újpesti Torna-Egylet—Vas és fémmun
kások. elmaradt a pálya használhatatlan
sága miatt.

A Millenniumi díj
1. Fuvolás
2. Schalk
3. Burscherl

Szakadó esőben, mindamellett nagy 
közönség jelenlétében futották le ma a 
Milleniumi-dijat, amely még Kii\ly-dij 
elnevezésével legszebb ünnepe volt a 
budapesti túrinak, az alagi szűk keret, 
htn azonban még napfényes időben se 
közelitette volna meg előzőit. Nyolc ló 
állott a starter elé a 100.000 koronás 
díjért, amelyek közül Basa, Seholk és 
Fuvolás csaknem egyenlő nagy tábor 
bizalmával állott a starthoz, igazuk 
áronban csak azoknak lelt, akik Fuvo
lásban bizlak. Miután Diana vezette a 
társaságot az egyenesig. Fuvolás szö
kött a frontba és ezzel a verseny sorsa 
el is volt intézve. Az Egyedi-ló a leg
nagyobb könnyűséggel haladt a cél 
felé és hasztalan volt Schalk minden 
igyekezete, Fuvolás könnyen, három 
hosszal nyerte meg a.versenyt Schalk 
előtt, míg harmadik Burscherl lelt 
D-iona előtt. Rőzsalovacf-ról leesett lo
vasa, Gulyás, de komolyabb baja nem 
történt. Egyébként a fogadóknak rossz 
napjuk volt, a legtöbb versenyből el
hanyagolt lovak kerüllek ki győztesen. 
A részletes eredmény a következő:

/. Futam. 1. Jan 14 (Gulvá-s M.), 2. Bur- 
kus TI- pari (Csiszár J.). 3. Bocsásd meg 
20 (Szabó L. II.). Futott még: Micike. Bá
tor II., Leánvasszonv, Banka, Alarich, 
Hangulat. Győrök, Olivér Twist, Baccarat, 
Bonis. háromnegyed h- 4 h. Tót.: 10:216, 
10:42, 17. 118.

II. Futam. 1. Léda II- 3 (Csiszár J.)» 2. 
Bacula 1% r. (Állmaim). 3. Ursus 10 
(Nagy G.) Futott még: Bandi, Germanicus, 
Silcnus, Idis, Nevető, ötnegyed h. 2 h- 
Tót.: 10:20, 10:11, 11, 21.

III. Futam. 1. Fuvolás <3 (Csiszár L-),
2. Schalk 2% (Prctzner), <3. Bursclienl 16 
(Esch). Futóit még: Bocsásd meg, Rózsa
lovag, Diona .Táncz, Gyere velem. 2 h. 
fejh. Tót.: 10:50. 10:19, 18, 24-

IV. Futam. 1. Snyosz 7 (Altmann), 2. 
Marmola-fa 2% (Haar), 3. Fitos 12 (Sdhnel- 
ler). Futott még: Boroevic, Lári-Fári, Ko
fa, Tárnok, Mirjboj, Pintyőke. Távol, Ar
túr, Fics-ur, Bank, Yenv Kény. Szmniszlő, 
Frundsberg. 4 h. 4 h. Tol.: 10:58, 10:29, 
18, 38.

V. Futam. 1- Hafner 15 (Csiszár J.). 2.
Hűbéres 5 (Jirrnik), 3. Nem elég 2 (Wec- 
kerman). Futóit még- Sefiisefa, Fics-ur, 
Tigris, Akácfa, Ommichen. Napkirály, 
Morta, Bóbita, Szélesség, Tónika, Fecs
kendő. Fejfih. \1/, h. Tót.: 10:598, 130,
24, 18.

VI. Futam. 1. Gyarló 6 (Szokolai), 2. 
Bnrg 10 (Csiszár). 3. Trappista 4 (Pretz- 
ner). FutoM még: Láva, Gsiron, Selica, Du
da, Hiába. K. F- D., Szemérmetlen. J4 h. 
V, h. Tót-: 10:87, 10:32, Ö5, 21.

KÖZGAZDASÁG
Az Angol-Magyar-Bank
A külföldi tőikének magyar vtuHala- 

tok-nál való érdekeltsége második ál
lomásához jutott az Angol-Magyar 
Bank megalapításánál. A szervezési 
munkálatok e nagy koncepciójú pénz
ügyi tranzakciónál tervszerűiéi halad
nak előre. A párisi bélke e szomorú 
korszakában az ország integritásának 
visszaszerzésében, az egyetlen biztató 
reménysugár! a külföldi tőke magyar 
érdekeltségében látjuk. Minden polá 
tikánál erősebbek azok az érdekszá
lak. melyek a megnőtt ellenséges ha
talmak tőkései! Magyarországhoz fű
zik. Meg kell hajtanunk lobogónkat 
azok előtt a kiváló pénzügyi szakte
kintélyek clöl-t. kik felismerve a gaz
dasági összeköti elés jelentőségét, az 
elárvult, magára hagyatoílt, kifoszotl 
Magyaroszágot közelebb hozták a 
gyŐztos államok hatalmas tőkecso
portjaihoz.

Krausz Simoné az t'rdem, hogy a 
hatalmas tőkeerejű Anglia i>énzemibe- 

J«j segítőére sietawfc Magyai^rsiáK-

nak a regenerálódás n«héz munkájá- 

ban. . r .
Az Angol-Mayuar Bank külföldi er-’ 

dekcllségc két hatalmas angol csopor
tul ölel fel: az Impcrial and Foreiyn 
Corporaliont és az IsaacS bankcéget. 
Kötszázötvenezer részvényt vesz ál ez 
a külföldi éríle-keltsés a kibocfiátoudó 
uj papdrQk'ból, melyekből kétszázezer 
Angliában zárolva maraó’ s igy ezek a 
magyar piacot nem terhelik. A rósz- 
vépyok ára körülbelül egv angol font 
lesz. A Magyar Bank e hó 15-én tar
tandó rendkívüli -közgyűlésén ki
mondja a cégvál'tozás s ugyanakkor 
felemeli alaptőkéjét. A május végén 
vagy jiunius elején tartandó rendes 
közgyűlésiéin pedig az angol érdekelt
ség bevonáisával újjáalakítja igazga- 
tóSjígá't. Mint értesülünk Krausz Simon 
és Fleissig Sándor a Magyar Bank ve- 
zérigazgalóia egyes fontosabb részlet- 
kérdésdk megbeszélésére legközelebb 
Londonba utaznak.

A Kereskedelmi Bank mórlEge. A 
Kcreskedalmi Bank egyesített 1918—1919. 
évi zárszámadásában a tiszta jövedelem 
28-839.552.53 koronával szerepel. A jelzá
log a községi kölcsönüzlet 2.557.695 kor.
.30 fillérre rúg Julalckszámlán a bank i 
5.S64.544-28 koronát számol el. mely tétel
1917- ben 2.2 millió korona volt. A mérleg
ben a megszállott területen működő hét 
fiók eredménye nincs elszámolva. Végered
ményképpen az intézet saját tőkéjével 
együtt .3.860.6.30.70 koronát kezelt.

Bér Gyula, a Magyar Bank és Keres
kedelmi Rt. ügyvivő-igazgatója, a kiviteli
én behozatali oszlálv eddigi vezetője a 
bank közreműködésével Bér Gyula és Tár
sa cég alatt saját behozatali és kiviteli üz
letet léiesitett. minekfolvtán ügyvivő-igaz- 
gí.lói állásáról lemondott. Az alája ren
delt áruosztályok vezetésével a bank igaz
gatósága Koródi Simon intézeti igazgatót 
liiíla meg; a bank bécsi fiókjának áruosz
tályát továbbra is Greincr Béla igazgató 
fogia vezetni.

A Magyar Országos Központi Takarék
pénztár két esztendős mérlege a tiszíta 
nyereséget 8.244.286.88 koronában tünteti 
fel. A mérleg felállításánál az igazgatóság 
a legnagyobb óvatossággal járt cl, igv a 
badikölcsönkötvények árfolyama 50 száza
lékra szállillatoit le. anélkül, hogy az in
tézet tárcájában levő egyéb értékpapírok
nak 1917 óta beállott lényeges árfolyam
emelkedése figyelembe vétetett volna. Az 
egvesitett két üzletévre 125 korona osztalé
kot fizetnek.

A Belvárosi Takarékpénztár Részvény, 
társaság az 1919. és 1919. üzleti övékre 
3.128.669.47 korona nyereséget mutat ki. 
Az igazgatóság & május 15-érc egybehívott 
közgyűlésnek a két üzletévre részvényen
ként 40 korona osztalék kifizetését fogja 
javasolni.

A Magyar Általános Ingatlanbank
1918— 1919. évi egvesitett mérlege 4.246.756 
korona nettó nyereséget tüntet fel. Oszta
lék 44 korona lesz. A március 16-iki rend
kívüli közgyűlés határozata értelmében a 
bank fölemeli részvénytőkéjét 20 millió 
koronára. A részvényesek 4 régi részvény 
után egy uj részvény elővételére tarthat
nak igényt, darabonkint 850 korona ár
ban. melyen fölül január 1-étöl 5 száza
lék folyó kamat és 15 korona kibocsátási 
költség és illeték fizetendő. Az elővétel má
jus 5-élöl 11-éig gyakorolható.

A Révai Testvérek írod. Int. Rt. fo- 
lvó éri május hó 1-én tartott közgyűlésén 
elhatározta, hogy alaptőkéjét 2 millió ko
ronáról 4 millió koronára emeli. Minden 
két régi részvény után egv ui részvény 
jár, darabonkint 500 korona átvételi árért. 
Az elővételi jog a folyó évi május hó 
11-ig gyakorolható a Belvárosi Takarék
pénztárnál.

A Forgalmi Bank tőkeemelése, A Ma
gyar Forgalmi Bank R.-T. május 20-án ! 
tartja rendes közgyűlését, amelynek napi
rendjén szerepel az alaptőke felemelése is.

A Kereskodolmi Takarékpénztár Rész
vénytársaság czidei rendes közgyűlésén 
elhatározta, hogy az 1918—10. évekre 
résrvényenkint hat százalék, összesen 48 
korona osztalékot fizet és hogy alaptőkéjét 
három millióról busz millióra emeli fel. 
Minden régi-rész vényre május 15-ig egy 
uj részvény vehető át 850 koronás kibo
csátási árfolyamon. U1 igazgatósági tago
kul Dcvccseri Béla dr.-t. Gáti Fülöpöt és 
Spilzer Lipőtot választották meg.

Uj részvény a tőzsdén. A Kronbecraer 
féle Faipar Részvénytársaság részvényeit 
a bu.dai>esti tőzsdén előreláthatólag folyó 
hó 11-én fogják bevezetni.

Uj közgyűlés a Magyar tisztviselők 
Takarékpénztáránál. Mint a Magyar 
Tőzsde irja, a Magvar tisztviselők Taka
rékpénztáránál a részvényesek egy elége
detlen csoportja ui közauülés összehívását 
kérelmezte a lörpénuszéklöí

Nemzeti (Royai) Srieum
Minden este */=8 órakor flíí és a kitűnő színházi és varietéKWdfckLU attrakciók. - Royal-Kabaré

Fél 8-kor/Köváry Gy. konferál. Uj bohózatok és tréfál

szappant és 
shanipont

' használ az igazi dámal I
Kapható mindenütt

Készíti: Hunnia ayógytár, Erasébet-kórut 56

...» n' j * < n 25.000 koronáé
Wagner, Raday-utca 18. sz. eladó

Válasszon és rendeljen 
azonnal az alantálló szerencscszámokbóll 

Nagy nyerési es&yek 1
34295 2461 Fj 1350GS 35303
35315 35338 ) 42360 4389

Magvar áliami osztálysorsjálék. 60.004 
sorsjegy! 30.000 nyeremény! Minden má< 

sodik sorsjegy nyer!

Húzás május 15. és 17-én
összesen 16 millió 675.000 koronát sorsoh 
nak ki fél év alatt. Legnagyobb nyercmóni

Egymillió korona
600.090, 400 000 , 200.000, 100.0 0 0 ko

rona stb.
Sors jegyárak: Egv egész 60.— K, fél 30.— 
K, negyed 15— K. nyolcad 7.50 K (és 1 

korona kezelési költség).
Fenti sorsjegyek csakis bankházunkbaan 
vásárolhatók vagy postán (utalványon 

vagy levelezőlapon) megrendelhetők.

TÖRÖK A. és TÁRSA
Bankház R.-T. IV. Srzcrvila-tér 3

horribilis ABNGER éksxerh&s
áron vesz va Rottcnbiller-utca 24 

a Telefon József 52-64

Dohánypác egyiptomi
kapható City-drogdrlában Eskü-at 5.

Honvéd-drogériában, Alilla-körut 2 
100 gr. dohányhoz elegendő próba
üveg 15 K. Fél kgr. dohányhoz ele
gendő próbaüveg o5K és postaköltségHAMIS FOOAKÉRT

töröttekért is mindenkinél többet fizó
lek, aranyért gr-ldnt 47—1.20-ig, ezüstért 
2.40—í.20 K-t. Brilliánst legdrágábban 
veszek. Mendelsohn ókswirésa Ferenc- 

körút 1. szám.

sabb abban vAcé,
NepszInhSz-u. 7. Tel. Jóss.1 <2-27. Háxhoi JUvOk

Felelős szerkesztő.
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkeszlök:
Dr. ELEK HUGÓ ős PAJOR MÁTYÁS

„UJSÁfiÜZEM" R.-T, BUDAPEST


