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József főherceg 
akadémiai székfoglalója

Prohászka Ottokár — Danterói — 
Az Akadémia ünnepi közgyűlése 

a- A Hétfői Napló tudósitójától. —

A rendes kereteken messze tűi m ént 
a magyar Tudományos Akadémiának 
vasárnapi ünnepélyes közgyűlése. A 
székfoglaló József főhercegen kívül 
ott voltak Auguszta és Zsófia főher- 
cegní'Sk, ott volt József Ferenc főher
ceg, herceg Esterházy Pál a családjá
val, Hegedűs Lóiránt, Sóós Károly tá
bornok, volt hadügyminiszter, Li- 
bits Adolf udvari tanácsos, Kovács 
Aladár vezérkari ezredes, gróf Klebels- 
berg Kunó, Nádossy főkapitány. Az 
akadémikusok sorúban bánó Wlassics 
Gyula, Pékár Gyula, Szász Károly, 
Beöthy Zsolt, voltaik jelen. Az elnöki 
emelvnyen tíerzeviczy Albert elnök, 
Hcrczeg Ferenc alelnök és dr. Balogh 
Jenő főtitkár ültek diszmagyairban. 
Bcrzcviczy Albert féltizenegykor nyi
totta meg az ünnepélyes közgyűlést.

Beszédében abból indul ki, hogy a 
trianoni béke Magyarország ezeréves 
ál lásos kulturális működésének gátat 
vetett. Társadalmunk ösztönszerűón 
megérezte, hogy kultúránk megmenté
sére azonnal sorakoznia kell, ezt ma
gyarázza meg a nagyszerű adakozási 
akció, mely közönséglünk széles körei
ben az akadémia javára önként meg
indult. Már eddig csuipán könyvki
adási célokra töbl) mint négymillió 
koronát eredményezett. Rámutat arra 
a kiáltó aránytalanságra, mely a tudo
mányos irodalmi tiszteletdijak és a 
nyomdai munkások bére közt fennáll 
s elodázihntotlanul szükségesnek mond
ja a tisztoletdijak korszerű felemelését. 
Kultúránkat a szenvedett károkkal és 
csapásokkal szemben a hanyatlástól 
meg kell óvnunk oly szociális fejlemé
nyek ellenében is, melyek a fizikai 
munkát a szellemi fölé emelik.

Ezután dr. Balogh Jenő főtitkár ter
jesztette elő főtitkári jelentését. Majd 
József főherceg székfoglalója követke
zett melyet „A magyar vitézség nagy 
napjai" címen tartott meg. A közönség 
sokszor perceikig szakította félbe ki
törő tapsával az előadásit, mely hat 
jelenetre oszlik: Címe: Uzsok vissza
foglalása. — „Egy éjjeli viadalom a 
Tarkán" — „Az oroszok kiverése Ma- 
Oyarországbór' — „Egy látomás a 
diadalmas előnyomulás közepette" — 
••Egy nap Doberdon" — Egy látogatás 
a Piave partján".

Percekig zúgott a taps, a felolvasás 
utón. Kozma Andor olvasta ezután fel 
„Honfibú” című szép költeményét, 
'■égül Prohászka Ottokár tartotta meg 
székfoglalóját Danteről. A mély okfej
tésekben gazdag előadás rövid eszine- 
roenete a következő:

A Magyar Tudományos Akadémia 
ünnepli Dante halálának 600-ik 

évfordulóját, mert ő amikor Beatri- 
«ről megfeledkezett egy más Donna 
Pietosa-nál, aki a tudomány szhubo- 

volt, keresett vigaszt. A Magyar 
^Wérnia is hajléka ennek a Donna 
Pirosának. mórt itt is a tudomány 
Jelleme lakik. A Divina Connediának 
bárom jellege van, amit azután részle 

kifejtett.
Prohászka püspököt sokáig finne- 

P®^te a közönség, amivel az Akadémia 
ünnepi ülése véget ért.

Feloszlatják
az tnteimátó_tábopokat

Ftz ellenzék győzelme — Vázsonyt a hét közepén beszél — 
Bethlen István újra kezdi az uj pártalakitási kísérteteket

— Hétfői Napló tudósítójától —

Gróf Andrássy Gyula vasárnap 
.Miskolcon tartotta meg beszámoló be
szédét és igy a Károlyi Mihály palotá
jában lévő pártikor üresen maradt, a 
képviselőik a vezérrel utaztak. Ezzel 
szemben a miskolci nagy napnak más 
jellemző eseménye is volt. ' Vasárnap 
ugyanis Budapesten léjnten-nyomon
miskolciakkal találkozott az ember,1 
aminek sikerült hamarosan magyará
zatát lelni, ugyanis

az egész miskolci intelligencia 
tüntetőén elhagyta a várost 

Andrássy tiszteletére,
A kisgazdák ugyanis már régeb

ben utaztok el, hazamentek lesni; hogy 
nő a vetés az áldott esőzések után. 
Akik itt maradtak, egyáltalán nem ér
deklődtek a túloldal vetésének beszá
molója iránt.

Ezek inkább azzal vannak elfoglal
va, hogy elveiket, érzelmeiket össze
egyeztethessék a kormánypárti mivol
tukkal. Az ellenzék ugyanis — ma már 
tisztán lehetett látni — igen az eleve
nére tapintott a kisgazdáknak, ami
kor a közszabadságokért való harcot 
irta fel zászlajára, amellyel a budgef- 
vitába elindult. A kisgazdák nagyobbik 
fele tudja, hogy az ő elvbarátaik in
kább az ellenzéki padsorokban, mint a 
koaleáló Andrássy-pártiban ülnek. Az
zal is tisztában vannak, hogy a kor
mány támogat ás veszedelmeket hozhat 
a számwkira, amit bizonyítanak az ősz- 
szes időközi választások és bizonyíta
nak azok a kivételes sikerek, amelye
ket az ellenzéki függetlenségi, polgári 
és kisgazdapárt az országban beszámo
lókon mindenütt elért.

A budgel-vitának máris meg van az 
első igen nagy eredménye, mert 
már

szerkesztett, amelyek a kisgazdapárt 
nagyobbik és értékesebb részének 
vánságait is magában foglalja, igy 

egyáltalán nem lehet tudni, 
hogy a kormányt a hud«et-vita 
során nőm szavazza-s le a saját 

pártja?
Alkalmat tudniillik az ellenzék 
többet is fog szolgáltatni 

számol azzal.

kí-
ezt a veszedelmet felismerni és iffv effl 
okkal 
zékbe

látnak többel arra, hoev ellen- 
menjenek.

I
í

ma

alig lehet kétséges, hogy a 
kormány fel fogja oszlatni az 

internálás! táborokat, 
mert megkellctt győződnie ezeknek ká
ros voltáról és arról, hogy Európa előtt 
ezek miatt nem szégyenkezhetünk to- ■ 
váibb. De az ellenzék akciója mellett 
igen nagy súlya volt e tekintetben 
ginVf Apponyi Albert felszóta Misának, 
valamint annak, hogy a kisgazdapárt 
ebben a kérdésben feltétlenül az ellen- 
lékkel, a kormány ellen szavazott vol
na, ha ugyan a kormány nem tágít.

Szerdán fog felszólalni először a 
nemzetgyűlésen Vázsonyi Vilmos. O is 
és az ellenzékről WM>cn határozati ja-, 
vaslatot ni

lesznek. Közöttük szerepel 
internáló táborok feloszlatásáról

kisgazdák 
az internálások ellen

A Magyar Posta jelenti: A kisgazda** 
pártban tudvalevőing mozgalom indult 
meg, hogy a párt foglaljon ' állást &a 
internálás ellen és követelje az in*er« 
nállaik táborának megszüntetését. A! 
mozgalmat Forgács Miklós nemzetgyü-* 
lesi képviselő indította meg, a? általa 
körözött ivet már t

a párt majdnem valamennyi fíudfts 
pesten időző tagja ^aláírta. j

A kérdés tehát ilyenformán legkőzey 
k»bb a párt intézőbizottsága és annak! 
javaslatával a pártéulekezlct elé kerül 
és a párt hangulatából ítélve, egyhan
gúlag hozzájárulnak ahhoz, hogy • 
párt a kormányt megkeresse fiz ín tér* 
Háltak táborának feloszlatása iránt.

er
re többet is fog szolgáltatni és igv a 
harcos ellenzék számol azzal, hogy 
sorai, a mire a budget-uita végződik, 
alaposan meg fognak növekedni.

A budget-vila végével szándékozik 
gróf Bethlen István miniszterelnök 
megkezdeni az egységes pártalakitás 
kérdésében való tárgyalását, amire 
annál inkább szüksége lesz, mert a 
Kisgazdapárt korniányhii-csapatai ak
korra alighanem megfogyatkoznak. Azt 
mondják különben, hogy az egységes 
pártalakitás tulajdonképpen már vá
lasztási szervezkedés lesz: n régi mun
kapárttal kívánja Bethlen összeháza
sítani azokat az elemeket, amelyek ki 
akarnak tartani. A kisgazdák kezdik

A KeresztényszocialistáK, a betiltás 
ellenére, megtartották a nagygyűlést

A Pelőfi-téren a rendőrség feloszlatta a gyűlést Inzultusok és riadalom a Korzón — A Sörház-utcai határozat Követelik a munkásbiztositó államosítását
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

verődve mentek a Vigadó felé. A" vöm 
nuló tömeg zaiongva elégedetlenke
dett és szidta a zsidókat.

Körülbelül M12 lehetett, mikor 4 
tüntetők a korzó elé érlek. A lárma 
és a fenyegető botok hallatlan pánikot 
okoztak, a Bristolból a Vendégek fize
tés, kalap és felöltő nélkül rohanlak, 
ki az ucára és futottak a Ferenc Jó- 
zsef-tér felé. A Buchwald-székek egvf 
szempillantás alatt kiürültek és 4 
zsúfolásig ellepett korzón alig egv páű 
ember lézengett. A Ilungária-szállŐí 
előtt heves szó- és ökölharcok kezdőd
tek. néhánv sétálót inzultáltak és a 
Vigadó elölt három embert megbotoz
tak. A tömeget kisérő detektívek se
gítséget kértek a főkapitányságról. 4 
honnan egv szakasz rendőr és több de
tektív sietett a helyszínre. Mikor a 
rendőrség megérkezett, a zaiongók ke
reket oldottak és kiadták a jelszót:

— Gverünk a Sörház-utcába!
A Sö<rház-utca felé vonult a törne#, 

ahol azután az Eme Ijelyiségélien rög- 
lőnrőtt gyűlést tartották. Itt elfogftdtuk 
egy határozati javaslatot, melyben

a munkásbiztositó államosítását és 
a szociálpolitikai kérdéseknek a ke
resztény magyarság bevonásával 
való haladéktalan megoldását köve
telik.
A javaslatot Rrnárd Ágtalon indo

kolta meg, majd Kin .lŐ73cf szakazerve-

Ma délelőtt 11 órára hirdették az 
EME és a keresztény-szocialista szak
szervezetek végrehajtó-bizottságának 
együttes gvülését a Petőfi-tcien. A gyű
lés tárgya a programra szerint az volt, 
hogy határozati javaslatot juttat a két 
testület a kormányhoz, melyben kö
vetelik a munkásbiztositó államosítá
sát és a szociálpolitikai 
a keresztény magyarság 
való sürgős megoldását.

Mint azt a reggeli lapok 
a főkapitány betiltotta a 
gviilés résztvevői, akik a betiltást nem 
akarták tudomásul venni, jóval 11 
óra előtt gyülekezni kezdtek a Petőfi- 
szobor alatt. 11 órára körülbelül 800 
—1000 főnvi tömeg gyűlt össze és 
hangosan követelték a uvülés megnyi
tását. Ugyanekkor erősebb rendőri ké
szenlét érkezett az ott levő őrség meg
erősítésére. Andrejka rendőrfötanác.sos 
közölte a gviilés szervezőivel, hogv a 
gyűlést a rendőrség nem engedélyezi

kérdéseknek 
bevonásával

is megírták, 
gyűlést. A

I

latot nyújtanak be, amelyek mind, és egyben távozásra szólította fel az 
közszabadsáqok érdekében valók egvbcnvülteket. Hangos szidalmak röp- 

, a •• _ K'.mzirt nana nlirlködtek a levegőién. a tömeg nem akart 
szétoszlani.

— A vörösöknek lehet
tét megünnepelni?

— Keresztények nem 
mi ülést?

— Abcua a rendőrség!
— Ábelig Ráday!
Csak hosszas rábeszélés 

határozati javaslatokat idk el és kisebb-nagvobb

cgy nz- 
_______ ____ ' *1 i«.

ezt valószínűleg a kormány is elfogul
ja, mert ha nem fogadná el, nem lenne 
módja a leszavaztatást elkerülni. Ez 
azonban nem jelenti azt, mintha ez
zel a kormány feje fölörtt több vihar- : 
felhő a bugel-vita alkalmával nem | 
tornyosulna. Sőt eltoirke/őleg. Az el-: 
lenzvk olyan

május else-

tarthatnak

után indul-.*’—— —- 
csoportokba ’ litkár w K'4 Menyhárt költő be-
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széHejk. Az Ébredők nevében Horváth 
;Karoly beszólt, Aki a CTbítak között 
fezeket mondotta:

— Nem bizüiattmk egy olyan fontos 
j’fntéaményt, mint a nwmfcjásság anya
gi és erkölcsi fundusát, < nnin'kásbiz- 
Kositót nemzetköziek vezetésére. Nem 
flelhet fészke és melegágya a boheviz- 
musnaft ez az intéznnéíiy, keresztény 
•talpon kell az államosítását keresztül
vinni, hogy ne lehessen többet kommal- 
mis la flgitátorolkat 
adott állásokkal

A beszéd után 
a ziét oszlott. Csak 
rendetlenkedett és okozott a 
körúton riadalmat. Azonban 
,«iető rendőrök elől kitértek. A Mester* 
utcában is volt lényegtelenebb rendza
varás, uzomibau a mentőikre nem volt 
Bzührég.

a nrunkásbizt nyitón ál 
honorálni,
a tömeg 

egy kisebb
rendesen 

csoport 
Muzeum- 
ez oda

Szűzezer kisiizdo és 
Mmives Budapesten

A falu népének Ünneplés nagy
gyűlése a fővárosban

►- A „Hétfői Napló** tudósítódátóL —
Május 22-ére Budapestre készülŐd- 

jiek Usonka-MagyíU’orezóg kisgazda- és 
földnűves társadalmának kiküldöttjei. 
A legkisebb magyar faluból idezarándo- 
kolnak az áldott magyar föld munkásai I 
ás Budaixst utcái néhány napra a 
falvak (lőrék. népétől lesznek színesek 
és hangosak. Tizenkét vasúti és három 
hajóvonalon. .külön vonaton és hajókon 
sereglenek ide a kisgazdák.

Az ideérkezők május 22, én reggel há
rom helyen gyülekeznek a nagygyűlést 
megelőző ünnepi felvonulásra. A keleti 
és nyugati pályaudvaron és a Petőfi- 
túron íelállanak o©zlopokba. A keleti
es nyugati pályaudvar előtti térről reg- | 
gél 8 órakor indul el zászlók alatt a me
női. melyet 250 tagból álló magyarruhás 
bandérium vezet lóháton. Ezt követi I 
több disz-négycsfogat, egy csai>at négyes
fogatú ökrösszekér, melyen népies és 
arató jeleneteket feltüntető magyarruhás 
csoportúik foglalnak helyet. Ezt követi 
katonazenekar és négyes sorokban a 
nagygyűlés résztvevői, nemzeti- és vár- 
nu<.\c szlneikot feltüntető zászlóik alatt. 
A keleti pályaudvarról a menet a Kár 
kóczi-uton és Erzsébet-köruton az Okto- , 
génig halad és ott egyesül a nyugoti 
pályaudvarról a Teréa-köruton át oda
érkező menőitek az igy egyesült menet 
az Andiuíwy-uton, Fürdő-utcán át a 
Lánobid.főig halad, ahol találkozik a 
Petőíi-térnől a Dunaparton át odahaladó 
hajón érkezettekkel. A teljes menet 
mo t már a Lánczhidon és az Albrecht- i 
utón át felvonul a királyi várba, ahol 
szú,tagú küldöttség, amelyben magyar- ! 
ruhás leányok és asszonyok is résztvesz- 
nok, meghívják a kormányzót a magyar 
nép nagygyűlésére. Ugyancsak száztagú ( 
küldöttség hívja meg a miniszterelnöki 
nn'otában összegyűlt kormányt a gyű- i 
lésre való részvételre. ,

A menet ezután a Palota-uton levo
nul a Vérmezőre, a’hol Rubinok Gyula j 
az Orez. Eöldmivcs Szövetség elnöke üd
vözli n kormáíiyy.ót és a kormányt. A j 
Vérmezéin felállított tábori oltárnál ka- , 
tx>Uku*. ovangolikus, reformátnis isten- , 
tisztelet lesz. Ezután a gyülekezet el- 1 
énekeli a Ilyinnuszt, majd a főemel- ( 
vvnyn'd nagyatádi Ruibé István földmi- , 
velésiigyi miniszter megnyitja a nagy- j 
gyűlést. Utána Sipőcz Jenő főpolgár- 
jnietor üdvözli a falu néa*6t és három ' 
szómiki emelvényről ünnepi beszédek mél- ; 
tátják a nap jelentőségét. j

Délután félhúroin órakor a Vigadóban 
ünnopj diszebed lesz, melypn az. egyes , 
községek kari Atolt számú résztvevővel . 
képviseltetik magukat. A banketten ( 
reszt nem vevők kellő kalauzolás mellett , 
a főváros nevezotéssógeit tekintik meg. |

Hamis fogakat 
Briliánst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat
Kónol/ní ré®i és modern

“V“hll olajfestményüket

Dísztárgyakat
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Tovább dúlnak a harcok
Felsösziléziában

JVz ofozzoft kártérítést követelnek az eleself katonákért — 
R kis eníente Páris közbelépését akarja kérni — Kreuz- 
kurg és Ráfikor táján visszavonultak a lengyel csapatok

r- A Hétfői Napló tudósítójától. —

A felső^sziléziai helyzet egvne bo- 
. nyolódik. Csehország aggályai növe

kednek, Páris intervencióját akarják 
kérni, mert Korfanti puccsát egv nagy 

1 lengyel beözönlés előjeléül tekintik. 
1 Az olasz kormány is tett lépéseket Var- 
' sóban, követeli, hogy az elesett olasz 
1 katonákért kártérítést adjon Lei’gyel- 
’ ország. 8-án Rybnikben egv roham

nál 12 halottat és 71 sebesültet vesz- 
’■ tettek az olaszok. A helyzetről szóló 

tudósit ások a következők:
Bécs, május 8.

(A MTI. maqánjelcntése.) A Neue 
Freie Presse jelenti Boroszlóból; A 
német ellenhatás következtében a len
gyelek Kreuzburg és Ratibor kerületek 
nyugati részében helyenként kissé vis
szavonták a frontot. Kreuzburg és a 
Jaschink-Grusso’vitz-Vonalon áll a 
harc. Az olaszok a ma éjszakai roham 
során Rybnikben 12 halottat és 71 
sebesültet vesztettek.

Bécs. május 8.
(A MTl. maqánjelcntése.) A Neue 

1 Freie Presse jelenti Rómából: Az olasz 
kormány hir szerint lépéseket tesz 
Varsóban, hogy kártérítést kapjon a 
lengyel insurgensek felső-sziléziai ak
ciójának áldozatul esett olasz kato
nákért.

Bécs, május 8.
(A MTI. magánjelentése.) A Neue 

Ereié Presse jelenti Berlinből: Varsó
ból ItiviTfllozzák: Sapieha külügymi
nisztertől, aki Londonból Parisba ér
kezett vissza, távirat jött Varsóiba, 
mely szerint a felsőszi’éziai felkelés a 
nyugati hatalmak körében Lengyel or
szágra nézve rendikiviül kedvezőtlen

hangulatot keltett. A Daily Express 
egyik munkatársának Stupioha kije
lentette, hogy nagyon sajnálja a felső- 
sziléztai eseményeket és üdvözli a len
gyel kormány határozott magatartását.

Paris, május 7.
(A Magyar Tábinati Iroda szikra

távirata.) A legutóbbi Felsősziléziából 
érkezett jelentések szerint a helyzet a 
javulás útjára tért.

Bécs, május 8.
(A MTl. magán jelentése.) A Neues 

Wiener Journal jelenti Prágáiból: 
Csehország aggályai a felsősziléziai 
lengyel felkelés miatt annyira megnö
vekedtek, iogy most már nem lehetet
len az, hogy Csehország vagy talán a 
kisentente lépéseket tesz Párisban. A 
kormány azt hiszi, hogy a Korfanti- 
féle puccs csak része egy nagyszabású 
lengyel inváziós tervnek, amely 
sőbibi annexiós előnyomulásokat 
szit elő Tesóhen, Ruszkakrajna, 
letgalidia és Litvánia ellen.

Bécs, május 8.
(A MTl. maqánielentése.) A Neue 

Freie Presse jelenti Varsóból: A nem
zeti munkáspárt felhívása eredménye
képpen a dombrowai szénbányavidék 
húszezernél több munkása késznek 
nyilatkozott arra, hogy önkéntesen be
áll a felső-sziléziai felkelők sorába. A 
lengyel hatóságok azonban elzáratták 
a határt és senkinek sem engedik meg 
az átkelést FelsöiSziléziába. Sziléziá
ból érkező hirck szerint a felkelés már 
az Odera túlsó partján levő vidéken 
is terjed. A felkelők száma napról- 
napra szaporodik.

ké- 
ké- 
Ke-

névtelen levélben arról volt szó. h0Jfv 
ha Schwarz nem fizeti ki a Vállság, 
dijat, a vörös kéz bandájának tagjai 
őt és feleségét is el fogják hurcolni 
azért a levélben beígért látogatás éj^ 
.szakáján detektívek rejtőztek el a villa 
környékén.

Egész éjszaka hiába várták a titok- 
zatos látogatókra, akik úgy látszik. ne* 
szét vették a rendőrség jelenlétének 

. és nem mutatkoztak. Másnap a delek-
I tiltok elővették a házmestert és kereszt, 
kérdésekkel igyekeztek öt sarokba szo
rítani. Ilorvát Vince állhatatosan ta- 
gadta, hogy bármi része is lenne a zsa
roló levelek megírásában. A detektívek 
ebbe látszólag bele is nyugodtak s el. 
engedték a házmestert, 
ennek ellenére továbbra 
tek.

A következő napon a
ti vek észrevették, hogy _ __
a közeli korcsmába ment, ahol talál
kozott egy ismeretlen férfivel. Kossal 
beszélgetés kezdődött kettőjük között, 
amit végig kihallgattak a detektívek. 
A házmester közölte az ismerősével, 
hogy baf van, abba kell hagyni most 
az egész zsaroló ügyet, mert a rend- 

j őrségen feljelentés történt. Ezután 
még egyéb olyan kijelentések hangzot
tak el. amikből kétségtelenül kiderült, 

• hogy a zsaroló leveleket a házmestert 
! és a cimborája írták, mire a rejtek-. 
I helyükről előlépett detektívek mind
kettő jíi két letartóztatták. Töredelmesen 
bevallották, hogy meg akarták zsa. 
rolni Schwarz Vilmost, mert tudták', 
hogy nagyobb összegű készpénzt tar
togat odahaza. A házmester cimborájá
ról megállapította a rendé ség. hogto 
Kocsis Pál a neve, többször büntetett 
betörő, s a t zsarolási manővernek az 
eszméje is tőle származik. A rendőrség 
őt is és Horvát házmestert is őrizetbe 
vette.

akit azonban 
is megfigyel-

figyelő detet. 
a házmester

Ki

Blaháné 
a Piros bugyellárisról

Látogatás 
a felejthetetlen Tőrök Zsófinál
— rA Hétfői Napló tudósítójától —

A Vifiszinilíáz szombati díszelőadásán 
közönség és színészek nagy lelkesedéssel 
ünnepelték Blaha Lujzát aki az egyik 
földszinti páholyból nézte régig a „fiata
lok** munkáját. Az ünneplésnek külön 
jelen tőséget adott, hogy má jus 7-én múlt 
éppen ötven esztendeje, hogy a nemzet 
(sslogánya elössör lepett föl a pesti szín
házban- 1871 május 7-én mutatkozott he 
Blaháué a Tündérlak Magyarország című 
darabban a fővárosi közönségnek.

Vasúmtb'P délután meglátogattuk a nagy
asszonyt.

— Végre megértük, — mondja edérzé- 
kenvülve — hogv a nápsrinmü újra a 
szinházak műsorára kerül. Es igazán ér
dekes az 
embernek kellett jönnie, messziről, a ten
gerentúlról. Újra megjelent a népszínmű a 
színpadon és most talán megindul az az 
áramlat, mely a nemzeti szellemet beviszi 
a színpad re

— Ott voltam a főpróbán és az előadá
son is. Oiyan izgatott voMam, amíg a szin- 
há>8>a nem értem, mintha magam is ját- |

Él

is, hogy ebhez egy amerikai

gyen tekintettel arra, hogy fiatal kolléga ' 
vagyok és higyje el néha jól esik arra gon
dolnom, hogy vakthol még fiatalnak, ' 
újoncnak számitok.

Elhallgat. A szemében két könnycsepp 
jelenik meg. Azután mosolyog, épp olyan 1 
fiatalosan, üdén, mint amikor a Piros, 
piros, plros-t énekelte ... loor Dénes.

Egy házmester és a 
cinkostársa meg akarták 

zsarolni a háziurat
FantasztiKus történet egy nem létező 

bünizövetKezetről

—■ rA Hétfői Napló tudósítójától. —

Különös bűnügyet nyomozott ki a 
rendőrség e hét végén. Schmarr Vil
mos, egy zivatar-utcai villa tulajdono
sa, bejelentette a rendőrségen, hogy 
napok óta névtelen levelek érkeznek 
hozzá, amikben százezer korona vált- 
ság-dijat követel tőle egy állítólagos 
bűnszövetkezet. A levelek aláirásos 
részén egy vörös kéz volt látliató. A 
midőn a háziúr nem reagált a koráibbi 
levelekre, legutoljára egy olyan levelet 
kapott, amely szerfelett felizgatta. Eb-

Drága kutyabarátság 
A spltz és buldogg szerelmi Kalandja 

Affér az Andrássy-uton
*—• rA Hétfői Napló tudósítójától * 

Múlt év augusztusában, egy vasárnapon, 
együtt sétált feleségével az Atidrássv-ntí 

; fasorban Wenhardt Károly író Velük volt 
. kis spitzkutyájuk is, amely póráz nélkül, 
| szabadom lévén, vigan szaladgált gazdái 
l elölt. A sétáló házaspárral szemközt jött 
Mandi Samu Andrássy-uti régiségkeresn 
kedő fiával, Mandi Hugóval, s ugyancsak 
sz»mközt jött Mandléknak szintén póráz 
nélkül lévő kutyája, egy hatalmas buklogg, 
IA- két kutya egv ideig csak messziről szem- 
lélgette egymást, majd nyilván barátkozásí 
szándékból közeledtek egymáshoz. Wwm 
hardtné roppantul megijedt, mikor észre
vette, hogy a hatalmas buldogg közeledik' 
az ő kis spitzkutyája felé, s kiabálni kcz« 
dett Azonban a kis spitz most már néni 
hallgatott úrnője kétségbeesett szavára^ 
hanem jó haráságot kötött Mandlék huh 
doggjával. Mandi Hugó mindent elköve
tett, hogy ® buldoggot elhúzza, azonban 
sehogy sem bírt a hatalmas kutyával, 
Mandi Samu már erélyesebben lépett fel, 
s a kutyakobbácscsal jót húzott az enge
detlen állatra.'. Szerencsétlenségére azon
ban Werihardtné altban a pillanatban ha
jolt le kis kutyája felé, amikor Mandi <1 
kutyák orbácsit megsuhogtnttn. hogy 
ütés Wenhardfné arcát is érte. Erre a 
Wenhardt-házaspár rátámadt az öreg ré
giségkereskedőre, Wenhardt magából ki
kelve kiaUkálta ,hogy mégis csak szemte
lenség, vakmerőség, hogy egy ilyen dühös 
kutyát neon vezetnek pórázon, s a heves 
szóváltás közben már csaknem tettleges
régre került a sor, amidőn megérkezett a

auizuia irc>,n vitciii, 1111111111& 111<1X<1<11 as JlU- i , ... . „ — ........
szani mentem volna. Mikor hazajöttem. "en többek közölt az, állott, hogy ha
elfogott n vágy; búr megfiatalodhatnék j ncni ,,Duna-hulla lesz belőle4*. ____ __ ____  ...... .
vagy húsz évvel s búr még egy kicsit. ; A levél megint a szokásos vörös kéz i 'endőr. Éppen jókor, mert az időközben
egy egész kicsit én is játszhatnék. Hiába, aláírást viselte. Fokozta a háziúr őe- felszaporodott tömeg is az öreg Mandi
ez. már srinészrér. Még mindig nyug- delmét, hogy lakásának ajtajára ra- I p,l<*n for<i”h. ugv hogy a rendőrnek kelteit
talanit ilyenkor a fellépés gondolati. gasztva egy cédulát is talált, amelyen | ° sre[encs'*,,e“ kutvatulajdonost megvédel-

— Az előadás olyan jó volt, bogv őszin- semmi Írás nem Volt, mindössze egy mcznic 8 ,önie« dühétől.
lén megvallva, nem találok megfelelő ki- ' na<zv fekete kereszt s a vörös kéz I Wetlhardt azonban nem hagyta ennyi- 
fejezést hamarjában a színészek jellemző , Schwarz Vilmn« mindet Iben a dolgot, hanem becsületsértés ésvolt.k. | rJ™n ”^rXdeBL°Jld^.a I vél^e . címén feljelent
Csepreghv Feri a másvilágon biztosan j 
tapsolt a szombati előadásnak. . . - -- - ------ -

— Nekem oz ... nap külön kik ünnepen . k!,VU,‘!'f mél! «ík • “nnekter lakik
volt. Akkor volt ötven esztendeje, hogv ! ' mj,r ->*a Vflh szolgála-
clösxör léptem föl Pesten. Akikkel együtt ' * nn ' 
jétsztam, azok már régen a föld alatt pi
hennek . .

— Ikilajdonképpen úgy i
i mindezt magam Írjam le. ahelyett, hogv
| elmondom, hiszen én is újságíró vagyok. , ..........
I Disztagjául választolt nemrégiben a Ma- ■ port vette kezébe
I gvarofszági Újságírók Egyesülete,

vágy;
S

' delmét, hogy lakásának a jtajára ia- , 
gasztva egy cédulát is talált, amelyen | 
semmi írás nem tölt, mindössze egy 
nagy fekete kereszt s a vörös kéz.

Schwarz Vilmos mindezt előadta a
S ,r^'e,,Lh?!V^,!,r |Ma»dl S«««l « MMetóJáröbirósúfen. 

| 1 hiiziban n ís a felesége lakik s I ahol Ndrfa, Béla bilnleWblró tímvaHa n

Iában \ házmestert. Hornéit Vincét.
■ megbízható, becsületes embernek is- 
I meri, aki tudomása szerint igen ritkán 

illenék. ho«v ! a házat s akkor sem érint-
■ ’ •• • v | kezik senkivel.

A rendőrségen a Szabó-deleklivcso-
— I ........... * «v»-«.v*ní a rejtélyesnek lát-

De ta- szó ügv kjgobozását. 1" '

ügyet A tárgyaláson Mandi Samu kije
lentette hogy Weniuirdtól a legőszinléb- 
ben bocsánatot kér, annál is inkább, mert, 
mint hatvanöt százaié kos rokkant csak ide
gességében követte el az inzultust. EgY* 
ben felajánlott a Bírói és ügyészi Egyesü- 
let özvegy- és árvaalapja javára kélczei 
koronát, amit nyomban le is fizetett.

Wenhardt c kijelentést elégtételül el
fogadta* s igv a biintctöhiró a további el*Mivel az egyik í járási megszüntette.
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HÍREK
magyar pénz 
premiérje

Ma Indulnak útjukra az uj 
államjegyek

Mire e sorok az olvasó kezébe jut
lak, az uj magyar pénz az osztrák bi
rodalomtól való teljes elszakadás jel
képe, már megkezdte karrierjét. A 
Magyarország védőasszonyának képé
vel ellátott tízezres, a Szent István le
gendás arcát mutató ezerkoronás, az 
ötezres, az ötszázas s a többi vadonatúj 
államjegy elindul viszontagságos útjá
ra a megfogyatkozott országban, mely 
már a pénz értékében való hitét is el
vesztette. Talán ezek az ajak, érintet
lenek, szüzek ismét visszaszerzik a sze
gény magyar pénznek a mesebeli nim
buszát, mely a béke boldog évében kö
rülragyogta ...

Az ügyesek révén, akik mindig és 
mindenkor meg tudják szerezni a pri
mőröket, ma már forgalomba került 
néhány az uj papírpénzből. A pénz 
gourmandjai, hittat olt kritikusok, ál
talában kedvezően fogadják az uj ál
lamjegyek külalakját. A szín nem na
gyon tetszetős, a tízezres túlságosait 
nagy, de a papír jó minőségű és a 
szakemberek szerint nehezen utánoz
ható. Nem olyan vékony, mint a hár- 
tyaszerü francia frank, nem olyan im
pozáns, mint a Pénz gőgös arisztokra
tája: az angol font, de általában ere
deti és tetszetős. A dátum, melyet vi
tel: 1920, január elseje. Az aláírás 
Korányi Frigyes pénzügyminiszteré, de 
van rajta egy második aláírás is, egé- 
izen alul, a gairland alatt: a híres Orell 
Füssli cégé, mely Zürichben az uj ál
lamjegyeket készítette. Ez a kis rek
lám egészen ujszerüleg hat: eddig a 
nyomda nevét nem szokták kiírni a pa
pírpénzekre. A nevezetes térképkészítő 
tég, melynek nevét eddig is jól ismer
lek Európában, most egészen uj téren 
izerez renommét régi népszerűségének.

Az államjcgyek, melyek iránt már 
•lőlegesen nagy volt a bizalom, (nem- 
tsak nálunk, de égsz Európában) min- 
ienesetre megszüntetik azt az oktaian. 
rettegést, mely az utóbbi hetekben 
minden tiz darab ezres közül nyolcat 
hamisnak talált. A régi bankjegyekkel 
•gyütt a nagyit óüveg is eltűnik végre, 
Hellyel a szigorú banktudósok mosta
nában a lezüllött kék bankó-ariszto
kratát vizsgálgatták. A beteg nagyur, 
rajos élete után megrokkanva, most el- 
négy ősei után a kriptába, melynek 
njíaja fölött megfordítják az Osztrák- 
Magyar Bank címerét.

— A Budai Katolikus Kör zászlószan* 
elése. A budavári koronázó Mátyás
templomban Vasárnap délelőtt 9 órakor 
i*gyezámu előkelő közönség jelenlétében 
izentclte meg Mészáros István pápai 
Melátus a Budai Katolikus Kör Szűk 
líáriáa lobogóját. Az ünnepségen meg
dönt József főherceg és családja. Beth- 
en István miniszterelnök, a kormányzó 
lépviseletében Bartha Kiohárd a kabi- 
íot iroda főnöke, bánó Misko-Gorstenber- 
ter, Simonyl-Seinudiam Sándor volt mi- 
ihztorolnök. Hegyeshalmi Lajos kores- 
jodelemügyi miniszter. Pedlow kapitány 
«s fia, Vértes államtitkár, Kirchner al- 
abomagy, Sipmyevsky tábornok, Sipőcz 
'•polgármester, Usetty Ferenc fővárosi 
nzotsági tag. dr. Wolff Károlyné, gróf 
Ipponyi Albert és neje, Csiszarik János 
töveteégi tanácsos, címzetes püspök. Az 
mnopstg után a l’rónay-zenekar kisé- 
oféken visszavitték az uj zászlót a Budai 
katolikus Körbe.

- A telefon diját postacsekkel kell 
’dlzetni. A Magyar Távirati Iroda 
'lenti: A kereskedelemügyi miniszter 
ólvó évi április 9-én kelt 9846. számú 
endeletével szolgálati és közgazda
ári érdekből elrendelte. hogv folyó 
!v* Július 1-től kezdődőié# a távbeszélő 
'^►fizetési é.s beszélgetési dijak, folyó 
!v> június 1-töl pedig a távbeszélővel 
b'«ncsolalos egyéb (berendezési, áthe- 
Vezési. jaritási, stb.) dijak kicgycnli- 

a m. kir. postatakarékpénztárnál 
^kkszámlával már biró előfizetők ré-
•zéröl kizárólag a cica ring-át utalás ut- meg azt a« állítólagos szazezerkoronás

__ _________ HÉTFŐI IV^PLO____________

Andrássy Gyula gróf Miskolcon
Miért csatlakozott a keresztény-párthoz — A zsidókérdésről — 

Jövő működésének irányelvei
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Gróf Artdrássu Gyula és kisérete va-1 
sárnap reggel érkezett meg Miskolcra.

A beszámoló délután 4 órakor volt 
a Korona-szálló nagytermében. Beszé-I 
dében megindokolta, miért lépett be al 
keresztény pártba. A döntő lökést eb
ben az irányban — mondotta — fő
leg az adta meg, hogy láttam, hogv a 
destruktív elemek újra kezdenek dol
gozni. újra kezdik Magyarország ke
resztény és nemzeti alapon álló fejlő
dését veszélyeztetni.

Szememre vetik, úgymond, hogy 
ezzel hűtlen lettem a múltamhoz. 
Egész életemben a nemzeti jelszó alatt 
'küzdöttem és a szociális szempon
tokat szintén egész életemben honorál
tam. Mindig átéreztem azt, hogy leg
első kötelessége az államnak a kisem
bereken segíteni és szociális politikát 
folytatni. Tehát itt sem jöhetett volna 
szóba semmiféle ellentét a múlttal.

A kérdés csak az, hogyan van a ke
res zténysé,-gél a dolog és hogyan van 
főleg a zridó-kérdéssel.

A régi liberális politikát nem lehet 
folytatni, mert ellentétben áll a köz- , 
hangulattal. A kísérlet erre vonatkozó- i 
lag — be kell ismernünk — nem vált 
be. A zsidósághoz fordulva mondom:

vigyázzanak, ne tegyék próbára a 
társadalom idegrendszerét. Éppen az 
ö érdekükben van, hogy nem felejt
ve a tapasztaltakat, ne azokat a 
hangokat pengessék, amelyeket a 
forradalom előtt pengettek. Ez ép
pen rajtuk boszulná meg magát 

és rajtuk keresztül a nemzeten.
Nekünk kerülnünk kell a nagy ösz- 

szeütközéseket. A lehetőségig a közép
utón kell haladnunk és mindent el kell 
követnünk, hogv mindent elkerüljünk, 
ami az erőszakos eszközökkel való 
megoldáshoz vezet. A taapasztaltak 
után nem lehet tűrni, hogy a 
zsidóság a gazdasági élet bizonyos

ján történjék, mig a többiek a részük
re postával elküldött befizetési lap ] 
felhasználásával a távbeszélő díj be
szedő hivatal 45480. számú csekkszám
lája javára maguk fizessék be a posta- 
lih a falóknak az őket terhelő tarto
zást. A díjfizetés e módja a fenti ren
delet szerint kötelező és el ne mfoga- 
dása a távbeszélő tarifák és a távbe
szélő üzletszabályzat 9. szakaszának 
3. pontja értelmében az állomás fel- | 
mondását vonja maga után. Akinek a i 
postatakarékpénztárnál csekkszámlája ; 
nincsen, folyó évi julius 1-től az inte- 
rurban forgalomban hitelre csak ugv, 
beszelhet, ha egv havi forgalomnak , 
megfelelő nem kamatozó biztosítékot 
tesz le a budapesti postaigazgatósági ( 
pénztárnál. A biztosíték összegét a hu-| 
dapestí távíró és távbeszélő igazgató
ság állapit ja meg. Minimuma kétszáz 
korona. Ez alól csak a hivatalos állo
mások (beleértve a magánlakáson lé
vőket és a külföldi képviseleteket is) 
vétetnek ki. Folyó éri július 1-től 
kezdve telefon-állomást (akár újat, 
akár átírás utján, csak az kaphat, ki
nek már van csekkszámlája, vagy ha 
nincs, egyidejűleg nyittat magának a 
postatakarékpénztárnál.

— Jeanne d*Aro-ünnep. Párisból je 
lentik, hogy Jeanne d'Arc felszabadító 
hőstettének évfordulója alkalmából az 
idegenek nagy tömege özönlik Orleanaba. 
A városban tartózkodik Gránité di Bol- 
monte bibornok. a pápa követe, akinek 
jelenlete nagyban hozzájárul az ünnep
ség fényének emeléséhez. Vasárnap a 
Jeanne d'Arcnak hódoló körmeneten a 
katonaság is képviseltetni fogja magat. 
(MTI.)

— Schmidek Marcell bűnügye. A 
Tisza-gvilkossági bünper során a vád
lottak kihallgatása alkalmával sokszor 
szerepelt Schmidek Marcell kávéház
tulajdonos neve. Hüttner vallomása 
szerint Schmidek Marcell volt az. akit 

. beavatott a forradalmi ügyek titkaiba 
' é.s ugyancsak Schmideknek mutatta

ágaiban azt a hatalmi pozíciót meg
tartsa. amelyet eddia zavartalanul él
vezett. Minden hazafiasán érző, vagy a ■ 
helyzetet ismerő zsidónak ezzel meg 
kell barátkoznia. Minden erővel azon 
kell lennie, hogy a zsidóság ne tegye 
magáévá minden zsidó ügyét, hogy ne 
küzdjön tovább az eddigi hatalmi cé
lokért és ne zsidó-politikát, hanem 
nemzeti politikát folytasson.

De ha ez kétségtelen, kétségtelen az 
/s hogy ezt nem változtathatjuk meg 
erőszakos, pogromszerii fellépéssel és 
jogtalansággal. Nem szabad egy fele 
kőzetet, vagy egy egész fajt a maga 
összességében elítélni, lenézni mert ez
zel számtalan nemes és becsül 'tes 
egyént vérig sérthetnénk. A faj és a 
felekezet nem lehet egyesek bűnéért 
felelős, sőt a többség bűnéért sem. Itt 
is konkrét megoldást csal &7. idő hoz
hat. Foglalkozzunk a gazdasággal, a 
kereskedelemmel intenzivebben, mint 
eddig, neveljünk ezirányban jobban 
a keresztény-szellemet. Az arisztokrata, 
a gen-try, a polgár, a paraszt ne szé
gyenen boltot nyitni, kereskedelem
mel és üzletekkel foglalkozni, ne en
gedje, hogy a közvetítés teljesen zsidó 
kézben legyen.

Ennek az időpontnak a bekövetkezé
sét azonban nem várhatjuk be tétlenül. 
Siettetnünk kell azt céltudatos agitá- 
cióval, neveléssel.

A keresztények minden téren, gazda
ságilag, erkölcsileg és szellemileg adja
nak egymásnak előnyt a zsidók fölött.

Majd ismét politikai irányváltozásá
nak okaival foglalkozik.

Beszéde másik részében Andrássy 
képét adta jövendőbeli működésének.

A beszéd végén percekig zúgott az 
éljenzés és taps. Ezután Hailer István 
mondott még beszédet, madíj Újvári 
Dezső, a Miskolci Ébredő Magyarok 
Egyesületének elnöke bezárta gyűlést.

vérdijlevelet is. amelynek hollétéről a 
felvilágosítást megtagadta. Schmidek 
Marcell különböző bűncselekmények | 
címén előzetes letartóztatásba került. I 
Csak nemrégiben, már a Tisza-tárgva- 
lás ideje során került ki a fogságból. 
A budapesti ügyészség bolsevista bűn
öse ke meny miatt is eljárást folytatóit 
Schmidek Marcell 30 éves, nős kávé
háztulajdonos ellen és ez ügyben most 
nyújtotta be az ügyészség a büntető
törvényszékhez vádinditvánvát. Esze
rint megvádolják Schmidek Marcellt, 
mint az ismeretlen helyen tartózkodó 
Székely Mihály tettestársát személyes i 
szabadság megsértésének vétségével, I 
azért, mert a kommiin ideién felke- ! 
reste lovag VVahl Oszkárt és nyomozó- ! 
társával közösen törvényellenesen el- ; 
fogta és az Országházba bekísérte. A 
lovagot itt másfélórán át fogva tartót- , 
Iák. Schmidek Marcell bűnügyét a bün- 
tetőtörvénvszék legközelebb tárgyalja 
a gyorsított el'áras szabályai szerint.

— Nem azonos. Kollmann Hilda (la 
kik: KirAly-u. 15.) hivstnlnoknó' (Dr 
Doutsch Emil ügyvédnél) megjelent 
werksztősógiinkhon és igazolta, hogy 
nem azonos a múlt heti arámiinkban 
említett hasonló nevű hölgyével.

Elí’ázolás. A Vámház-köi utón va
sárnap este egy sebeden haladó villa 
mos elütötte Ányos Árpád 49 éves ház- 
felngyelot. Könnyebb horzsolási sebek
kel a lakájára s-zállitotfák.

— Újabb hulla a Dunában. Szomba
ton délután az újpesti rakpart kiilsö i.'-| 
izén több munkái egy 30-35 óv körüli 
egyén holttestét fogta ki a Dunából A 
holttest jobb kinézésű egyénnek lát 
szőtt, ki a rendörorvos megállapításai 
szerint már régebb idő óta lőhetett a ' 
vízben, mivel teste már erősen oszlásnak 
indult. Az arcán, a szeme körül több 
véraláfutásos nyomot találtak, zsebei 
teljesen iirri ^k voltak, semmiféle ok- I 
mányból kilútóre nem lőhet követkéz- : 

iletni A törvényszéki orvostani intézetbe 
| szállították.
| — öngyilkosok. Kerekes Margit °3 '
éves tisztviselőnő szombaton délután Uj 
pesten az Ősz-utcai iakáaáu teát ivuu

3
A teába véletlenül több rumot talált 
önteni a kelleténél és nemsokára a tea 
elfogyasztása után rosszul lett. A kihí
vott mentők már ájultan találták és az 
alkoholmérgezés tünetét állapították meg 
rajta. A Károlyi-kórházba szállították. 
— Kovács Béla 38 éves raktárnok An- 
gyalföldi-ut 17. szám alatti lakásán fel
akasztotta magát. A mentők halva ta
lálók. — Szombaton délután két óra táj
ban a Hűvösvölgyi végállomás közelében 
lévő Fazekas-hegyen, a kilátó közelében 
észrevették, hogy vértócsában egy női 
hulla fekszik. Azonnal telefonon jelen
tették az esetet a főkapitányság központi 
ügyeletének, ahonnan dr. Csapó Ferenc 
rendőrkapitány vezetésével rendőri bi
zottság szállt ki a helyszínre rendőrorvos 
kíséretében, aki természetesen már a»ak 
a halált konstatálhatta és a holttestet a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállít
tatta

Színház es ííimujdonsa$OK
* A Vígszínház e heti műsorán a leg

nagyobb sikerek, a Piros bugyelláris, 
a Hattyú, a GyémántkÖ6zörüs váltakoz
nak. Vasárnap (pünkösd) délután a 
Kék róká-t, hétfőn délután a Haltyu-t 
játsszák.

* Lehár Budapesten. A kék mazur 
Királv-sziniházi bemutatóján, melvet az 
igazgatóság végérvényesen 13-ára, péntek
re tűzött ki, a zenekart j, világhírű szerző 
személyesen fogja vezényelni. Lehár mes
ter valószínűleg már e hét folyamán Bu
dapestre érkezik, hogy az utolsó próbákat 
saját maga vezesse A bemutatóig az 06en- 
bach-előadásokaf ismétlik meg. Pünkösd 
vasárnap és hétfőn délután OfTenbaehnak 
lesz az első délutáni előadása.

* Szorencsotánc. Burleszk operettnek 
nevezték el a „Szerencsetánc" című 
oj>erettet. amelynek azombaton. május 
14-én lesz a bemutatója a Városi Szín
házban. Mivel ez lesz a mostani rezsim 
utolsó operettujdonsága. a színház a 
legnagyobb gondot fordítja arra, hogy 
ezúttal különösen kitogyen magáért és 
emlékezetes sikerrel fejezze be szezón- 
ját. Éppen azért e3ett íb a választás Bo- 
dánsky és Stolznak erre a vidám mun
kájára. amely a német közönség előtt 
„Tanz ins Glück“ cím alatt, mint a 
legmulatságosabb operett ismeretes, 
amelyet évtizedek óta adtak. A Városi 
Színház angol-amerikai mintára külön 
szerződtetett a darabra művészeket, aki
ket egyéniségük predesztinál az elját
szandó szerepekre Ezek : Magyar Erzsi 
és Sarkadi Aladár. A többi főszerep 
Tisza Karola. Sziklay József, Solymossi 
és Halmay kezében van. A zenekart ve
zényli : Marthon Géza, rendező : Ferenczi 
Frigyes. A jegyek árusítása vasárnap, 
május 8-án kezdődik.

* Az örgróf. Május 20-ikán. pénteken 
lesz a Renaissance második újdonságá
nak bemutatója. A darab címe: „Az őr
gróf". szerzője Harsányi Zsolt. Játsszák 
Góth Sándor, Gazsi Mariska, Csatai 
Janka. Dezséri Gyula, Virányi Sándor, 
Tordai Ottó, Szones Ernő. Radó Teri.

* Huszonötödször: A Rosti asszony. 
Ma kerül színre hnszonötödszíir Liptai 
Imre nagysikerű vigjátéka a Pesli asszony 
a Renaissance-szinházhan. A jubiláns elő
adás a bemutató szereposztásában kerül 
színre Gótliné Kertész Ellával és Góth 
.Sándorral a két főszerepben, továbbá 
Csillag Teréz, Dezséri Gvtila. Csattiy Janka, 

| .Jákó Amália, Szenes Ernő, Vár/óné Ber
zsenyi Margit, Ungvári Kálmán. Torday 
Ottó, Erdős Alice és Kábák szereplésével a 
vigjáték többi vezető szx'repében A Be- 
nalssance-szinház első jubiláris elő:.dúsát 
ünnepi nyitány vezeti be Dienzl Oszkár 
karnagy vezetésével. Az előadás mint ren
desen 9 órakor kezdődik

* A Co:so uj műsora a „Charentoni 
kutya", mely a tegnapi bemutatón nagy 
sikert aratott A film eredeti ötletei, iz
galmasan érdekes jelenetei messze fölül
múlják a hasonló zsánerű dél<-ktivtör
ténetek legjobbjait is. A főszerepot Lya 
Mara, a közkedvelt szép német művész
nő kreálja. Előadások. 5, háromnegyed 
7. háromnegyed 9 ómkor

* „A könnyelmű Éva“ a Royat- 
Apollóhan. Ismét uj amerikai filmstar 
mutatkozik l>o e héten a Royal-Apol- 
lólmn A könnmlmü Éva (imii filmen. 
Dorothy Philipps, egv fiatal szőke szép
ség. akit Amerika legkitűnőbb drámai 
szendéi között emlegetnek. A darabot 
két fenomenális amerikai burleszk 
előzi meg. Az előadások köznapokon 
és ya^'irnap egyformán 5 7 és 9 óra-

A Snála-Szinhár megnyitó előadása 
szombaton 14 ón lesz, a Irmniitntóra ke

llő /o i ■! fi című nagy o e»« tt
előkészülete, a befejezéshez közeledned



KBTfUl J^flPLO •921. MÁJUS 9,

Vasárnap este megismétlik az előadást te 
hétfőn délután 3 órakor mérsékelt hely
árakkal a nagysikerű Luxemburg gróf-^hl 
adják.

• A Kart-Moziban ma Miétől kezdve 
a nagy delek! iv-slágor: „Grand Hotel 
Babylcn*', egy nagyszerű filrnrevü te 
egy vigjjáték: „Karcsi légyvtidtMzaton" 
kerül minden este előadásra 7 te 9 
órakor.

• A Sátán hegedűje az idei szexén leg- 
*nenzá<*íÓMbb filmje. Wegcnernek, a Su- 
anunin, Gólom stb. világhírű filmek rende- 
•vöjének ujnbb világsikert jelentő alkotását 
n*>Alól kezdve játssza a Renaissance és 
pedig délután fél 5 órakor mozielőadás
ban, 6 órakor pedig a tlhnrevü keretében. 
A íiLmrevü másik nagy szenzációja Góthné 
Kertész Ella és G'óf/i Sándor fellépése a 
Hamar egy asszonyt clniii kacagtató egy- 
felvonó sósba n-

• „Gróf Meflsztó" az Omniában és 
n Tivoliban. A főváros két előkelő I 
premier-mozgójában, az Omniában te; 
a Tivoliban e héten egyszerre kerül I 
be n;u In lóra egv eseménves magyar! 
ülm, a Gróf Mcflsztó, amelyet Garam- i 
sieuhu Sándor, a Nemzeti Színház mű
vésze irt, rendezett te ő is alakítja a 
*ezetősr.erepét. A főszerepeket a szer- 
¥öu -kívül Muzsnay Bécsi, Pilinszky 
Zsigmond, Szentere Árpád te Horváth 
Zoltán alakítják. Megelőzi ezt egv két- 
felvonásos amerikai életkép: llarc az 
aranyért címen. Az Omnia előadásai 
könapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárna
pokon 4. %6, %8 és 9 órakor, míg a 
Tivoli előadásai köznapokon 5, %6, 
S8 és 9 órakor kezdődnek. Omnia 
jegvei Báninál is.

• Mozgókép Otthon. Alig lehet na
gyobb ellentétet elképzelni, mint amit a 
tegnapi premier két nagy lihnmüve kép
visel. Az egyik n híres Menichelli fősze
replésével: ,.A nószha-jó" finom olasz mű
vészet és egy érzelmes szerelmi történet, 
A másik, szenzációkban gazdag, ögalinak- 
kal túl fül-ölt legújabb amerikai termék, 
elme Fel a kezekkel! Claire du Bray és 
llawlinson főszereplésével. A Palhé érdek
feszítő újdonságai nyitják meg a nagy mű
sort. (5, 7, 9.)

• Gunnar Tolnaos-film az Urániában, 
A híres dán filmművész nagyszerű alakí
tását a Modern Faust c:mü érdekes fllm- 
ífttéklx&n zsiufolt házak honorálják. Az 
Uránia ez uj műsorában a Gunnar Tolnaes- 
film mellett még egv kitűnő amerikai film 
is szerepel Az elvált asszony címmel. A 
teljes kétórás előadások 5, 7 és 9 órakor 
kezdődnek.

Labdarúgás a 
frafnokságépf
R vasárnapi mérkőzések 

eredmények
Hét elsőosztályu bajnoki mérkőzés ke

rtit eldöntésre tegnap és most már végle- 
jeven kialakult n sorrend Az első hely, 
illetve a bajnokság m. MTK-é, mig az 
utolsó a 33 FC.

Meglepetés az FTC, 33 FC és BTC ve
resége az UTE, MAFC> illetve TTC csa
patától.

MTK—VII. kér. SC 2:0 (1:0). A baj
nokcsapat vasárnap igen gyatra játékot 
produkált, cUcnliétbcn a Vll. kerületiek 
együttesével, amely végig lelkes, önfelál- 
dozónn é shravurosan játszott, a nagyobb 
klasszis elölt azonban meg kellett hajol
niuk. Az első gólt Schlosser rúgta a félidő 
végén, szünet után ugyancsak a játék 
végén érte el az MTK második gólját Orth 
révén. A VII kerületieknél a kél hátvéd 
játszott kifogástalanul.

Kispesti A ('. --Törekvés 1:1 (0:0) A 
Kispesti együttes jobb volt a Törekvésnél, 
amelynek sikerüli vezető gólt rúgnia1 
Micsinay révén. Csontos rúgta a kiegyen
lítőt, amely után állandó KAC-fölény kö
vetkezett. de n TSE védelme minden hely
zetben mentett.

UTE FTC 1 ;0 (I :0). Óriási közönség 
nézte végig az újpesti pályán a n»érkő»ést, 
amelyen nz. UTE megérdemelt gyö»4mct 
aratott. Az első percekben történt a győz
tes gól, amely Blum hibájálx'tl keletkezett 
Eguházi beadását Scltaller lövéssel feje
zett l»r. Az első félidőben FrC-fökánv volt, 
szünet után azonban nz. UTE vette át n 
támadó szerepel és í, ferencvárosi együt
tesnek ezután egyetlen kapulövése sem 
volt. Nagyszerűen játszott a két Vogel- ...... .. .............. ...................
testvér és a csatársorban Egyházi. Az FTC ■ Tol.: 20 : 04 : 20:36, 26, 30. 
nagyon gyengén szerepelt, Blum hátvédet' 
játszott Httngler helvelt. Szabó mint kő- 
zópfcdezel Tóth mint csatár igen gyengén 
játszott. ...... . .........t____ r ...... ........

BAK—III kér. TVE 1:0 (0:0). Meg- Róttál' — főt.: 20:116; 20 32. 28. 9U 
érdemelt gvörctmet aratott a BAK-1 III, Gráf Széchenyi István-emlékvcrseny. millión^ J6O3 millió koronára emelkedett- |

Revoloeres merénylet oz olasz mlnlsztereMR ellen 
(A MTI. magánjelentése.) Bécs, május 8.

A „Neue Frele Presse Jelenti Rómából: NittI volt miniszterelnök 
ellen Nápoly környékén revolveres merényletet követtek el, amely azon
ban meghiúsult-

Amerika részt vesz
NémetorszáS megszállásában

Mayer dr. nem vállalja a kormányalakítást 
Bajorországi az entente ultimátuma ellen

Bécs, május 8.
MTI. ni agán jelentése.) A Neues 

agiblatt jelenti
(A

Wiener agiblatt jelenti Bérűmből: 
Newyortktból távirat ózzák: A Newyorfc 
Tribüné szerint Ilarding elnök 
kélt szándéka az, hogy az 
katonaságot okkor k meghagyja 

eltö- 
amerikai 

a 
szövetségesek megszálló csapatai so

ha

dik. \z amerifkoi 
nek az eljárásnak 
ki.-,obi)bégre olvadt

iában Németország területén, 
Knox indítványa törvényerőre emelik e- 

kongresszusl>an en- 
az ellenzéke törpe 
össze.

Bécs, május 8.
(A MTi. Magán jelentése.) A Neue 

; Freie Presse jelenti Berlinből: Mayer 
dr. kővel értesítette a birodalom elnö
két, hogy nem válla Ihat ja a Kabinet 
alakítását. A birodalom elnöke azt az 
((hajtását fejezte ki, hogy Mayer ha
lassza el végleges határozatát holnapig. 
A nagykövet értekezni kíván pártjá
val és hétfőn keresi fel a birodalmi 
kancellárt, hogy a kancellári állás 
kérdéséről tárgyaljon vele. Nem való* 
szinti, hogy Mayer vállalkozni fog.

Bécs, május 8.
(A MTI.) magán jelentése.) A Neue 

Freie Presse jelenti Mü-ndhenből: Kahr 
bajor miniszterelnök a birodalmi kor
mánnyal folytatott tanácskozásli-an 
szintén a»t az. álláspontot képviselte, 

együttes az újlaki csapat fölött, amelynek 
győztes gólját Zunet rúgta.

TTC—BTC 1:0 (0:0). A terézvárosiak 
gólját Győri rúgta. A BTC több tartalékkal 
játszott.

MAC—Vas- és fémmunkások 2 : 1 (0 : 0). 
Az atléták góljait Szalag és Bodnár rúg
ták, a Vasasok gólja öngól révén esett 
Szaffka hibájából

MAFC—33 FC 3:1 (2:0). Mindkét
csapatban több tartalék játszott. A mű
egyetemiek megérdemelt győzelmet arattak-

BSE—Agél TE 1:1 (1:0). A mérkőzés 
botrányba fulladt, mert Geguss (BSE) a 
|átékbiró Ítélkezését nem fogadta el, aki 
erre lefújta a mérkőzést.

Vili. kér. Sport Club—Budapesti EEV 
1 :0 (0 :0).

Munkás Testedzők Egyesülete—Fővárosi 
Testedzők Köre 2:2 (1:1).

Újpesti Törekvés—Erzsébetfalvai Törek
vés 1:0 (0 : Ol).

Testvériség—Húsiparotok SC 2 : 0 (1:0). 
Ékszerészek SC—Újpesti RAK 2:0 (1:0). 
Ferencvárosi SC—Fővárosi TG 3.0 (3:0). 
Máv. Gépgyári SC-BTK 2:1 (2:1).

I

I

Lovaregyleti versenyek Alagon
Gyönyörű versenynapja \olt ma a 

Lovaregvletnek Alagon: a ragyogó ta
vaszi időben az utolsó zugig megteltek 
a szűk tribünök, de az egyéb, úgyne
vezett nézőtéren aligha fért volna el 
még néhánv száz ember. Maguk a ver
senyek is izgalmas, mindvégig lebilin
cselő lefolvásuak voltak. A Széchenvi- 
emlékversenyt, a Kanca-dii előfutamát 
Léda 11. nyerte meg, míg a favoritok: 
Bocuia és Brixton csődöt mondtak. Két 
verseny: a Kétéves nyeretlenek verse
nye te Welter-handicap holtverseny
nyel végződött el, hogy az ingalom tel
jes legyen az előbbiben Rózsást, amely 
Mopsz-sral egvütt ért a célhoz, szorí
tás miatt disqualiflkálták.

A részletes eredmény ez:
I. Lánchid-dij. 1. Lazzarone (2 Pretzner). 

2 Petrarka (3), 3. Gourmet (8). Futottak 
még: A'Dalk Asiago, Borongó. Larifari. —

II. Kétéves nyeretlenek pert.
íl Prctzner), 2. Mw Ad»m (1%). 9. Ne >■ 

■’3i. Futottak még: Sulnmith, Fiúi. P 
buci, Humbug, Alfa. Adamantus-HÜv g !! 

hogy az entente ultimátuma elfogad
hatatlan és pedig úgy politikai, mint 
gazdasági o/kokból.

Bécs, május 8.
(A MTI. Magán jelentése.) A Neues 

Wiener Ta^blalt jelenti Rotterdamból: 
A Times írja a londoni értekezlet ha
tározatairól: A szövetségesek arra szá
mítanak, hogy Németország nem fogja 
elutasítani az uj követeléseket.

Berlin, május 8.
Dr. Kahr bajor miniszeielnök kije

lentette különböző pártvezérekkel és po
litikusokkal tegnap történt beszélgetése 
folyamán, hogy a lefogyverezés kérdésé
ben elfoglalt álláspontján nem változ
tat. Ezzel szemben a lapok híradása 
szerint a bajor képviselők egy részénél 
megállapítható, hogy a lakossági őrségek 
kérdésében megváltozott a véleményük. 
(MTI.)

. London, május 7. 
Lloyd George Maidstonc- 

be&cédéfcn azt a reményét 
hogy Németország megfo- 
tanácsokat és elfogadja a 
mérsékelt feltételeket. Ha

(Reuter). 
Inn tartott 
fejezte ki. 
gadja a jó 
rá rótt igen
Németország a versa illési békeszerző
dés értelmében leszerelne, akkor jog
gal követelhetné a szövetségesektől, 
hassanak Lengyelországra, hogv ra
gaszkodjanak a békefeltételekhez. 
(MTI.) 

1. Léda 11- (3 Schejbal), 2. Maya (6 Pretz- 
ner), 3. Bocuia (1’4 Esch). Futottak még: 
Brixton, Frwi Ute. — Tót.: 20 : 76; 20:38, 
50.

IV. Nyílt handicap. 1. Korom (1% Szo- 
kolai), 2. Halavány (3 Schejbal). 3. Dá- 
ridó (6 Altmann). Futottak még; Gibbson 
Gir.1 II., Szédítő, Mátyás király, Rózsi II.. 
Kevélység. — Tót-: 20 : 52; 20 : 26, 30, 36.

V. Handicap. 1. Driva (5 Sajdik), 2. Ser- 
vius (1% N«gy G.), 3. Zagreb (2 Stccker). 
Futottak még: Fegskelánya, Szaniszló, 
Burkus II., Havarie, Szattyán. — Tót.: 
20 : 112; 20 : 30, 24, 28.

VI. Welter-handicap. 1. holtversenyben 
Habakuk (4 Pretzner) és Germanicus (4 
Nagv G.), 3-holtversenyben Iburg (8 Tam) 
és Tyrann (2 Rojik). Futottak még: Jupi
ter, Spinnette. Helia, Szerelem, Repkény, 
Freilich. — Tót.: 20 : 58 Habakuk, 50 Ger
manicus; 20: 34 Habakuk, 34 Germanicus, 
32 Iburg, 26 Tyrann.

KÖZGAZDASÁG
A tőzsdei magánforgalom iránya 

a berlini korona magas jegyzésének 
hatása alatt ellanyhult. Kötés alig for
dult elő. Déli vasúit 970.80, Országos 
fa 1120—1125, Rima 1975—85 volt. 
Kerestek algói, Közútit és Urikányit. 
Dollár 198.50—200, márka 3/2- 
Szokol 294—96, R-ubel 68—70, 
tráik kifizette 34—35, Lei 328—32

A Magyar Általános Hitelbank 
gatósúga megállapította az. 1920. évi 
leget, mely 63.427-505 korona 05 
lisztanyereségel tűntet föl és eilw iároz.ta. 
hogy a május 23-án tartandó közgyűlés
nek indítványozni fogja, hogv az intézel a 
280 millió K alaptőke után 16% = 64 K 
osztalékot fizessen és 1,348,109 korona 02 
fittért uj számlára vigyen át. Az üzletered
mény-szám Ián a következő nyereségek 
mutatkoznak és pedig kamatokon 62.6 
millió, jutalékon 33.7 millió, társüzlcte- 
ken 11.3 millió, értékpapírokon 13 nrllió, 
devizákon és valutákon 17.7 millió és 
árukon 3.2 millió korona, mivel szeinlx-n a 

1. Mops tiszti fizetések és személyzeti leadások
12 millió, költségek 17 millió v. ndók 
18 millió és a jótékonycélu adományok 
’ •’ millió koronát lesznek. Az intézet ke 
/.elésére h zott idegen tőkék összege 2?:i8

— 14, 
0:»Z- 
veit, 
igaz
mér* 
fillér

A bank összforgalma 1920-ban 127 my. 
líárd korona volt. Az intézet egyúttal köz- 
hírré teszi, hogv utolsó kibocsátású rész
vényeinek forgalomban levő ideiglenes el- 
isnnervényei végleges részvényekre álcse. 
réfluitők

A M«yar Leszámítoló- és Pénzváltó 
B«hk 1921. évi üzleteredménye. A Ma
gyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank igaz- 
gatósága megállapította -a bank 1920. én 
mérlegét, amely 20.139.347.?! K nyereség- 
gél zárul. Az igazgatóság a május hó 20-ra 
összehívott közgyűlésnek javasolni fogja, 
hegy a bank részvényenként 40 korona 
osztalékot fizessen.

Az Első Magyar Papíripar R.-T. áp. 
rilis 30-án megtartott közgyűlése elha
tározta. hog.v az 1919. évi 3.171.663.61 
korona kimutatott nyereségből megfelelő 
tartalékolások után részvényenként 24 
korona (12 százalék) osztalékot fizet-

mozg6kép-ottÜoh 
nAszhajó

P. Menichelli legújabb szenzációs alakítása
FEL A KEKEKKEL I

A szezon legérdekfeszilöbb amerikai filmje. 
Előadások: 5, 7 és V. Órakor 

Pénztár délelőtt Vili—lM-lg délután 3 órától

FŐVÁROSI ORFEUM
fíagymöző-utca 11. igazgatók: Keleti és Ribner

,AZ UTOLSÓ
SZIMFÓNIA** 
c. nagy látványos

Minden este
7 órakor

A pénz.ügyminiszteriutn 15800. számú rendeletével 
előirt pótadóval együtt a

sősbomess
ára I. évi március t-tő:

kis üveg ....... . ... K 24.—
közép üveg... ..
nagy „ ........ ..................... _ l< 130.-

Mindeneit kapható!

NEMZETI R0YM ORFEUM
DÉRY SOVEREION ELSA ORELA 

REMARC AND RILAY 
világhiva artisták és a nagyszerű májusi műsor. 

Kezdete 7 urakor

Ull., Erzsébet.körút 2Ő

Olcsó elpőM
Vászon gysrmekcipfík

drapp és szürke ssinbon 28-28 sz.
Vászon gyermekcipők

fehér, 23—28. számig .
Svájci női vászon félcipők

csak szürke és drapp színekben .
Varrott fehér vászon

félcipők pántos és fűzős . .

Varrott sevré női félcipők
Varrott svájci laM félcipők.
Varrott fekete iérfl magas

ésfélclpők 750, 8Ó0, 850, 900 
Rámán varrott, barna 
gyermekcipők:
ré,c,PÖk............................  26-30. számig K 450

" 81-85. ssiinig K 550magas fűzős ............... 26-80. számig K 550
............................................  számig K 650 
.......................................... 86-89. számig K 750

49
160
400
495 
495 
850

Naponta este 7 órakor 
csütörtök, szombat, 
vasár- és ünnepnap dél

után tél 4 órakor a 
szenzációs májul 

rekordműsor iTelefon-szám: 55-55

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Tőrsszerkcsztök:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

„LJSÁGÜZEM" R.-T. BUDAPEST


