
Németország újra felépíti
|jz elpusztított francia területeket

Borda, m&ss SL
, ta újjáépítési mloisatóriaroban I
ma aa érdeAelt minisztériumok képviselői 
Mi njjáépitósi 'kérdésben tárgyaltak a mxm- 
Msokkal és imnAandókkai. A tárgyalás 
folyamán közölték a tnegjekfrlekkel, hogy 
Loochear francia miniszter a német 'kor* 
Etónynak a jóvátétel! jegyzékben tett 
ff, .000 ideiglenes' lakóház szállítására vo* 
natkozó ajánlatát elfogadta, késznek nyi
latkozott a házak száDftásáról tárgyalni 
lés, szakértők kiküldetését kérte. A szak- 
iértők. már a legközelebbi napokban Páris- 
bs utaznak. Loncheur elvben hozzájárult 
ahhoz, hogy az elpusztított területet jelöl- 
Jó ki Németország részére, amelyben a 
szükséges építő-munkát végezni fogja. Az 
újjáépítési -minisztérium érintkezésbe lé
pett a (közgazdasági minisz-tériirnimal a 
szakértők megnevezése tárgyában, akiket 
a Franciaország részéről pontosabban 
megjelölendő terület meg szemlélés áré M 
fognak küldeni. (MTI.) •

---------»----------
A szovjetkormáhy 

megtámadja 
Lengyelországot

Bécs, májas 22.

(A Al. T. 1. magánfelentése.) A 
Neues Wiener Tagblattnak jelentik 
Kovnoból: Az utóbbi időkben ismétel
ten érkeztek jelentések arról, hogy a 
izuvjetkormány offenzivát tervez Len
gyelország ellen. Ugv látszik, hogy a 
hírek igazat mondanak. A legutóbbi 
relentések szerint ugyanis nyugati 
Irányban feltűnő csapateltolások tör
ténnek. — állítólag hadgyakorlat cél- 
&ból. i

Bernoiák Nándor
beszámolója Debrecenben

Vasárnap reggel félkilenc órakor Deb* 
Fecenbe érkeztek Bernoiák Nándor népjó
léti miniszter és Milotay István, Debrecen 
hoinzetgyülési képviselője, hogy beszámo
lót mondjanak. A beszámolóra velük utaz
lak Andrássy Gyula gróf, Hallcr István, 
Csernyus István és Legeza Pál nemzetgyű
lési képviselő. A pesti vendégek fogadásá
ra megjelentek Hűbéri Ottó főispán, Csóka 
Sámuel helyettes polgármester, Demkó 
Jenő posta főigazgató, Fercnczy Tibor dr. 
lendőrfőtanácsos, a kerületi rendőrfőka
pitány helyettese, Vargha Elemér dr. fő* 
jegyző, Kresznerits dr., a Keresztény Nem* 
teli Egyesülés Pártjának helyi elnöke, és 
Tervet Tamás dr., a debreceni független
cégi polgári párt elnöke. A pályaudvar 
Htermében elköltött reggeli után Andrássy 
Gyula gróf és Bernoiák Nándor miniszter, 
Hűbéri Ottó főispán és Csóka Sámuel hc- 
lyettes polgármester társaságában a város 
bires ötös fogatára szálltak. A vendégek 
í városban két részre oszolva istentiszte- 
'éten vettek részt. IWteMtt tteenegy 6rn- 
lor Bernoiák Nándor a polgármester, Ml- 
tetay István pedig a főispán szobájában 
liszlelg.1 küldöllsúgekrt fogadóit és a vu- 
Insridk kéréseit vette, ál. Majd délután 
Igv órakor . Biknísrálló éttermébe mén. 
k-k. ahol > Keresztény Némzoli Egyesülés 
Pártja m illusztris vendégek tiszteletére 
tzükebbkőrii diszebédet adott.

Délután húrom órakor a Bikaszálló 
nagytermében megtartott nepgy ülést dr. 
Hendcr Vilmos, a part elnöke nyílót.a 
IMR. titáné p.-r-telák á-tóor dr. népjo.éti 
miniszter tartotta meg beszámolóját, majd 
Milotay István dr. Itetnzsdgyűtesi képviselő 
késiéit.

Amerika szembeszáll Franciaországi 
a felsősziléziai kérdésben

A harcok tovább dúlnak — A felkelőket francia tiszt 
vezetésevei képezték ki

London, május 22.
A' Tiniesnek jelentik Newyorkből: 

Amíg a lengyel kérdés csupán határ
kérdés, Amerikának semmiféle érdeke 
sem fűződik hozzá. De ttbiban a pilla* 
natban, amidőn ez a kérdés az euró
pai kérdést veszélyeztetné, vagy az 
Egyesüit-Allamok gazdasági boldogulá
sát zavarná, Amerika ebben az ügyben 
állást foglal és a kérdés megoldása 
érdekében befolyását érvényesíteni 
fogja. (MTI.)

Bécs, május 22.
(A M. T. L magánjelentóse.) A Daily 

Mali newyorki képviselőjének jelentése 
szerint tiszta dolog, hogy az Egyesült- 
Államok rokonszenve az angolok és az 
olaszok oldalán van. Szükség esetén 
ennek a rokonszenvnek leplezetlen ki
fejezést fognak adni. Az Egyesült- 
Államok nem szándékoznak tétlenül 
maradni, ha Franciaország vonakodnék 
élfogadni a*t az álláspontot, amelyet 
Anglia vall a felsösziléziai kérdésben.

Páris, május 22.
A francia kormány hivatalosan tu

datta az angol kormánynyal, hogy a 
legközelebbi szövetsiégesközi értekezlet 
időpontját nem állapíthatja meg mind
addig, amig a kamara nem fejezte be 
a Ionodc»ni egyezményről és a felső
sziléziai kérdésről, megindult vitát. A 
vitát kedden folytatják. A francia kor
mány hozzájárult ahhoz, hogy a legfel
ső tanács ülésének technikai részleteit 
már most dolgozza ki valamely, külön 
e célra felállítandó bizottság. (MTI.)

London, május 22.
(Havas.) A francia nagykövet a kül

ügyminisztériumban Felsősziléziáról 
szóló jegyzéket nyújtott át. A jegyzék 
röviden elmondja, hogv a helyzet köny- 
nyen súlyossá válhatnék, tekintettel 
arra, hogy a német őst zugok magatar
tása még mindig csökönyös; a németek 
állandóan erősítéseket kapnak, a mun
kásság felfogása pedig .könnyen a hol- 
sevizinusra hajlik és a lengyelek fel
kelésének végrehajtó bizottsága és a 
németek közt nehéz a közvetítés. A 
jegyzék utal az egységes és gyors be- 
avatkozás szükségességére a német kor
mánynál a bejelentett intézkedések 
végrehajtása céljából és vázolja az in
formatív közlés alapvonalait, amelyet 
a közös közijeiéi»és tenne szükségessé. 
(MTI.)

Oppcln, május 22.
(Wolff.) A fötkelők szétrombolták a táv, 
író- és ’tclofmwezf’lí'krket, ugv hogy a 'fel
kelők által még meg nem szállott központi 
kerülettel és nagyobb iparvárosokkal min 
den hirforgalom megakadt. Tegnap sike
rült. dr. Urbnnek német népszavazási biz
tosnak eljutni Oppclnbe. Vrbanek ré'zlc* 
les jelentést tett a szövclségközi bizottság* 
nal.. Az ostromlott városok a legkomo
lyabb YCizéiybau Íorv8«al>. Mcgerö»iUk,

hogy Kattovilzban tegnap este a lengyelek 
lehetetlenné tették a vízzel és világítással 
való ellátást. A lengyelek 'kosieiii előretö
réséről érkezett jelentésekből kitűnik, 
hogy a lengyel támadók zöme átjött a 
lengyel határon, de visszaverték őket. A 
lengyel katonai helyőrség háborítatlanul 
átengedte a támadókat. A felsösziléziai föl-

Zsilinszky súlyos sekesüláséu&l uégzőúötl 
a Szilágyi-Zsilínszky párbaj

r- A Hétfői Napló tudósítójától- —
Vasárnap délelőtt 10 órakor a 

Fodor-féle vívóteremben Szilágyi La
jos nemzetgyűlési képviselő és Zsi
linszky Endre, a Szózat fömunkatársa, 
súlyos feltételek mellett nehéz lovas
sági kardokkal párbajt vívtak. A pár
balra Zsiiinszkynek a Szózat március 
8-iki számában irt vezércikke adott 
okot A cikkben súlyosan sértő* kifeje
zésekkel fikritizálta Zsilinszky Szilágyi 
Lajosnak az előző napon a nemzetgyű
lésen elmondott beszédét. A beszédben 
az állam és a társadalmi rend hatályo
sabb védelméről szóló vita kapcsán 
Szilágyi szóvátette a nemzetgyűlésen a 
katonai különítményeket.- Szilágyi sér
tőnek tartotta a cikknek egyes 
állításait és ezért, báró Tallián 
Zsigmond altábornagy és Móricz 
István, a Nemzeti Hitelintézet igazga
tója utján provökáltatta Zsilinszky 
Endrét. Zsilinszky Görgey György hu- 
szárőrnagyot a*testőrség parancsnokát 
és Solymossy János huszárszázadost 
választotta segédjéül. Miután mind a 
két fél katonatiszti állományba tarto
zik. előzetesen a katonai körlet
parancsnoksághoz terjesztették Jmj az 
ügyet elbírálás végett. A katonai kör-

Grőí Bet Mén István terve 
az egységes pápíaíahltáspól 

Zlpponyl tesz az u} pártáin ftulás versre? 
Kizárólag gazdasági programmot csinálnak

— A Hflfól Napló tudósítójától. —

Grúf Bethlen István már bemutat
kozó beszédében igen pregnánsan han
goztatta, hogy egységes kormányzói)árt 
qélkül lehetetlen a kormányzás és c 
nélkül nem szűnnek meg-a parlamenti 
élet mai, minduntalan felmerülő féi- 
szegségci. Szombaton azután a nemzet
gyűlésen támadt visszhagja ennek a 
gondolatnak. Szabó Balázs kisgazda
párti képviselő lelkes beszédet mon
dott az egységes pártalakitús érdeké
ben. Politikai körökben azt mondják, 
hogy ennek a beszédnek elmondása, 
nem egyéni akciója volt a képviselő
nek, hanem ezzel a beszéddel most már 

komolyan megindul az akció az 
©gywgw párulakuiái órtfeNbon.

dón elfogott felkelők egyértelműlég art 
mondják, hogy Koséi mellett, a krotoschi- 
nl táborban képezték ki őket a felsőszilé- 
ziai felkelésben való részvételre. A kikép
zést egy francia őrnagy vezette. A felkelők 
a harcban néhány puskát, több géppuskái 

s egyéb fegyvert voltak kénvtclenk hátra* 
hagyni. (MTI.)

letparancsnokság — amint ez szoká
sos — katonatiszti becsületügyi bíró
ság elé utálta ezt az ügyet, ahonnan 
tegnap érkezett utasítás olyan értelem
ben, hogv a felek ügyüket másképp, 
mint suWos feltételű kardpárbaj ut
ján. el nem intézhetik.

Rögtön az első összecsapás alkalmá
val Zsiiins®kynek sikerült Szilágyi La
jos h’omlokán körülbelül 3 centiméte
res könnyű sebet ejteni. A párbajt ve
zető báró Tallián altábornagy erre pár 
perc szünetet rendelt. A második ösz- 
szecsapásnál pár perces heves küzde
lem után Szilágyi kardjával Zsilinszky 
balarcán a szájtól a f ültőig terjedő 12 
centiméteres hosszú mély’ vágást ejtett. 
A párbajt vezető Tallián báró Zsi
linszky súlyos sebesülése folytán a pár-, 
bajt beszüntette.

Az ottlevö dr. Lukácsy Béla és dr. 
Saller Károly egyetemi tanársegédek a 
felek orvosai, 'kötöztek be Zsilinszky, 
súlyos és Szilágyi könnyebb sebét. A 
felek a párbaj után kibékültek. A pár
baj lefolyásáról jegyzőkönyvet vettek 
föl, melyet a katonai körletparancsnok
sághoz fognak eljuttatni.

Gróf Ráday Gedeon !>elügyminiszter- 
nek ebben az értelemben Pest vár
megye bankettjén mondott beszédét 
szinte kétnapos spáciummal követte 
Szabó Balázs felhívása. A kérdés most 
már az, hogv milyennek készül az 
párt, amelynek első fecskéi immár je
lentkezni kezdenek? Mindenekelőtt 
megcáfolják, hogy a régi munkapárti 
uralmat kívánnák visszaállítani. Ennek; 
egyenes ncgácrója maga az a tény is, 
hogy gróf Bethlen István nem volt 
munkapárti politikus. Egyébként is 
belátja mindenki, hogy a régi pártkere
tek, amelyeket a közjogi ellentétek von
luk meg. lehcfetlcnnekké váltak. A Hét
fői tuMsWjáuak értesülése 
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ránt • mintazteretoök az nj egységen 
nártrrak

•gyedöl és kizárólag gazdasági 
•lapokat szánt,

ngy hogy ezen a<z alapon nemcsak a 
nemzetgyűlési képviselők jelentékeny 
bölxlrtóge csatlakozhatik, de egylreq a 
parlamenten kívüli eleinek is igen nagy 
tömegben vállalhatnak közösséget az uj 
párttal.

Akik ismerik a miniszterélnök tér* 
veit, azt mondják, hogy a magyar poli
tikai élei legfényesebb neveit kivánja . 
fölvonultatni és természetesen ennek! 
nigcfelelóen klasszikusnak készül az 
uj programúi is. Gróf Bethlen István
nak — úgy mondják •— az lenn* az 
ideálja, hogy

fa uj, egységes pártalaki tás v»> 
zéróvá gróf Apopnyi Albertat 

nyerje meg.

Arról, hogy az ebben a kérdésben 
már nyilván megindult tárgyalások ma 
milyen stá< Huniban vannak, természete
sen nincsen értesülésünk, hiszen az 
ilyen tárgyalásokat a legintimebb mó
don szokták megejteni. Apponyi semmi 
egeire sem fog azonban elzárkózni 
olyan pártalakitás elöl, amely az Ő 
számtalanszor leszögezett állás pont fával 
összeegyeztethető. Ha ez a pártalaku
lás létrejöhet, akkor az ország nemcsak 
Apponyinak, de Bethlennek is hálás 
lesz. Amennyiben az uj egységes kor- 
mányzópárt megalakulása bármely ok
ból nem sikerülne, akkor gróf-Bethlen 
István el van készülve a nemzetgyűlés 
feloszlatására.

Huszonnégy vitézi telket 
osztott ki a kormányzó

A vitézek eskütétele 
a Szent Istvén-kápolnában

A kormányzó az elsőnek krváteszlott 24 
vitézinek vitézi telek-adományozásáról szóló 
okiratát szombaton aláírta. A • vitézek bir- 
loldboAlteUlaét e törzskapitányok fogják 
végezni, mini a vitézi szék tagjai. -A vi
tézi szék eskütétele vasárnap délelőtt 9 
órakor volt a budavári királyi palota 
Szent István-kápoínáj&bun, amelyen csak u 
vitézi s®flk tagjai és hozzátartozói, vala
mint a 24 megadomáuyozott vett részt. 
A kormány képviseletében Belitska Sán
dor altábornagy* honvédelmi miniszter 
volt jelen. A szentély előtt állottak 'fel a 
vitézi szék tagjai, akiket ma avattak vi
tézeknek. Az oltár és a szentély bejárata 
között volt felállítva az esküasztal, lerte- 
ritve a vitézi rend díszes zöld selyem asz
talt öntőjével. .Az esküns ztalofl a feszület, 

•kehely és biblia, a vitézi rend szebályaatg, 
• vitézi diszkard és pajzs feküdt.

A nrfse befejezése után a tábori leHész 
buzdító beszédet intézett a hallgatósághoz, 
majd Gálocsy Zsigmond. a vitézi rend fö- 
véklartója a karddal három ütést tett a 
pajzsra és evei a jeladással kezdetét 
vette az eskü szertartása.

Guarmathg tábori lelkész felolvasta ez 
eskűmintát. amelyet a vitézi szék tagjai 
hangos szóval*nondtak utána. Egy testőr 
a« eskü alatt meghajtva tartotta a nem
zeti hadsereg zászlóját. Az eskütétel be- 
Vejegése után báró Nagy Pál gyalogsági 
tálnirnok, mint a vitézek főkapitányának 
hd vettet*, a hüvelyiből kihúzott diszkar- 
dot átnyújtotta a kormányzónak, mint a 
vitézek főkapilámvának, oki a féltérdre 
ereszkedett vitézeket jobb váUulkon meg
érintette a karddal s ezzel vitézzé ütötte 
őket A Himnusz eléneklésdvel az Ünnep
tág véget ért.

Az erdélyi magyarok 
szervezkedése

Bukarest, májra 22.
Az érdélvi magyarok a trianoni 

nerxődéa ratifikálásáig cMvknem telje- 
•ea tartózkodtak ■ politikai tevékeny- 
sértői. Most már auervetkeápi kezde
nek politikai és 'ál asz tói téren, szer- 
•eaőbiroti&ágot alakítottak, amely ugv 
határozott. hcw Kolozsvárra negvgvii- 
Msí hív össze a magyar politikai szer- 
MMt megteremtéeéee. (U. T. L)

Százezer földmfves a Vérmezőn
Az Országos Fóldmives Ssövataég nagygyűlése

Ma tartotta meg az Országos Föld
míves Szövetség méreteiben is hatalmas 
országos kongresszusát a szomorú em
lékű Vérmezőn, mely ma örvendetes 
nagy emberi összeölelkezés színhelye 
volt — itt békíilt ki a hamis ideoló
giákkal egymás ellen uszított falu és 
város.

A kora reggeli órák a pályaudvarok
ból feketeruhás magyarok tömegeit on
tották, akiknek uniformizált vizelete 
kívül is kifejelte azt a belső egységet, 
mely a bronzarou, kérgeatenyerü ma
gyarokat szivükben összeforrasztja.

Impozáns menetben daliás diszmtf- 
gyaros vezetőiekéi seréglett át az Öreg 
Lánchídon a föld népe. Az útvonal két 
oldalán a kiváncsi pesti nép bámulta 
az erő dobbanását, amint a falu rit
musra lépett. «

—■ Nézői — mennyi paraszti — 
mondta egy kalapos hölgy a kislányá
nak.

— Nem paraszt az lelkem, de f&ld- 
mlves — hangzott a sorokból.

Zászlók, jelzőtáblák aiatt vonultak az 
egyes csoportok. A legdíszesebb a Nagy
atád cimü tábla alatt lépdelt. A csoport 
élén díszruháé lovasrendőrök táncol- j 
tatták paripáikat, mögöttük magyar- • 
ruhás leánykák,, régi magyar huszárok j 
és délceg feketeruhás földmivelök. A j 
festői csoportokat színes, hatalmas 
zászlók tarkították és a Kosauth-nóta 
a szivekből fakadt.

Ünnep volt ez a mai kongresszus, a 
békesség, megértés ünnepe . . .

Az Országos Földmives Szövetség 
megalakulására már szombat óta érkez
tek az ország minden részéből különvc*- 
natokon a kisgazdák, földmivesmunká- 
sok. Vasárnap reggel kilenc órakor 
volt a gyülekezés a nyugati és a keleti 
pályaudvarnál, ahonnan jelzőtáblák 
alatt vonultak föl a Vérmezőre a vi
déki gazdák küldöttségei. Eredetileg 
százezren fölül volt a Jelentkezők szá
ma, azonban ezek nagyrésze a vonatok 
túlzsúfoltsága következtében, nem ér
kezhetett meg.

Kit eíső csoportok féltiz óra tájban 
érkeztek a Vérmezőre, ahol nagyszámú 
gyalogos és lovas rendőr tartotta fönn 
a rendet Benicsky Tamás rendőrfőpa- 
rancsnák vezetése alatt. Kivonult egy 
szárad utász is, akik kordont vontak a 
meghívott vendégek számára fentar- 
tott terület körül. A mentők négy 
mozgó őrséget ' állítottak föl a térség 
különböző pontjain Szdbó és Körösi 
főorvosok vezetésével, összesen hu
szonhat esetben volt szükség .rájuk. 
Ezenkívül nagyszámú cserkészcsapat 
támogatta a rendezők .munkáját.

Tíz órára már közel hatvanezer em
ber volt már a mezőn és akkora egybe
gyűltek már a kormány és a nemzet
gyűlés kiküldött bizottságának tagjai: 
Bethlen István gráf, Hegedűs Lóránt,* 1 * * * *

Az Eskü-téri Színház beszüntette előadásait 
A tagokat a többi színházakban helyezik el 

Bródy István dr. Igazgató nyilatkozata
— A Hitfót Napló tadótilólMl. —

A Budapest Stwsháriga ugató k Szövetsége 
vasárnap délben megtartott ülésén kirob
bant as ehő budapesti színházi válság 
szenzációja. Bródy István dr. az Eskü
téri SnnJiáz igazgatója bejelentette ugyan
is, hogy előadásait a szinhár súlyos gaz
dasági helyzetére való tekintettel, kény
telen beszüntetni. A Szövetség hosszabb 
tárgyalás után kimondotta, hogv a válság 
megoldásában kőxrrmöködik és Szirmán 
Lmre igazgatót hízta meg, hogy a színház 
tagjainak ma délután megtartandó ülésén 
résat vegyen és « Budapesti Színészek 
Szövetségével karöltve, mténkedjék a ta
gok érdekében.

Alkalmunk volt az este folyamán" Bródy 
igazgató úrral beseétní. aki értesfttéaünk , 
helyességét igazolta, majd a következőket 
mondotta el:

1 — Sanhásam szeptemberben kezdte i

Ráday Gedeon gróf, ToiUcsányi Vil
mos Pál, Hegyeshalmi Lajos, nagyatádi 
Szabó István, Mayer János és Vess 
József miniszterek, topábbá Huszár 
Károly. Rubinek Gyula, Dömötör Mi
hály, Kovács J. István nemzetgyűlési 
képviselők, továbbá Sipőcz Jenő dr. 
polgármester, Nádosy Imre főkapitány. 
Kevéssel féltizenegy előtt megérkezett 
a kormányzó, Magasházy őrnagy és 
Btrzeviczy Béla a nemzeti hadsereg 
vezérkari főnöke kíséretében. Nádosy 
főkapitány jelántéae után a kormányzó 
nagyatádi Szabó István kíséretében be
vonult díszsátorba.

Rubinek Gyula, a Falu Szövetség el
nöke üdvözölte ezután a kormányzót. 
Beszédében rámutatott arra » nagy 
érlékré, melvet a fáin és a város közti 
szimpátia jelent és amit felen nagy
gyűlés is dokumentál. A kormányzó 
válaszában kijelenti, hogv tudatában 
van azoknak a nagy feladatoknak és 
súlyos nehézségeknek is, amelvlyel 
ugv a városi, mint a falusi lakosság 
küzd. Örömmel látja, hogv a falu 
újabb tanúságot tett arfól, hogv az 
ország érdekeit á maga érdekei fölé 
tudja helyezni. A kormányzó válaszá
nak elhangzása után a mísesátorban 
Balogh József esperes-plébános áldo
zása és az egyetemi énekkarok zsol
tárjai következtek, majd Kovács J. 
István mond beszédet.

A kormányzó rövid cercle után 
megnyitja a nagygyűlést, maid autó
ján elhaltatott a gyűlésről.

Bethlen István gróf minisrterelnök 
mondta az első beszédet, amelyben 
hivatkozik aTra, hogv a kormányzás 
nehéz munkájában feltétlenül számit a 
kisgazdák, földmis esek támogatására. 
Nélkülük az országot kormányozni nem 
Iphet.

Utána Sipőcz Jenő polgármester üd
vözölte a főváros közönsége nevében az 
egybegyűlteket és hangsúlyozta azt* 
hogy a város megváltozott és most már 
az igazi, nemzeti irányban halad. Ez 
után nagyatádi Szabó István lépett az 
emelvényre, akit dörgő tapssal és él
jenzéssel fogadtak.

Szűnni nem akaró viharos tetszés 
közepette fejezte bé nagyatádi Szabó 
István beszédét. Utána Meskó Zoltán, 
Rubinek Gyula. Gaál Gasztön, Szijj 
Bálint, Hencz Károly és Sziráky Pál 
tartottak beszédet.

Nagy tetszéssel fogadták Hegedűs 
Lóránt pénzügyminiszter beszédét, aki 
különösen az adózási rendszereket is- 

, merte tte.
A nagygvüfés legnwgvo&b rendben 

órakor ért véget, mely után az ál
latkerti vendéglőben és a környéken 
bankettre gyűltek Össze. Itt számos fel
köszöntő hangzott el, valamennyi a 
gazdatársadalom összetartását és egy
ségét hangsúlyozta. 

működését, tehát éppen a drágaság meg- 
Iindultával egyidejűleg. Első két darabom 
n Baba és e Yushi s»ép sikert értek el, 
ami alatt azt kell érleni, hogy a bevételek 

| fedezték a kiadásokat. Harmadik darg- 
, bora a Lotti ezredesei volt, amelyet 
i Becker B*byvel látszattam el. Ez is elég 
szerencsésen ment az ötvenkettedlk eladá
sig. Ettől kezdve álandó' balszerencse ül
dözte a színházat. A reményt azonban 
nem adtam még sem föl, amit az bizo
nyít. hogv utána a már deficittel dolgozó 

, színházban még két uj darabot mutattam
I be. Utolsó mentségül a Hölle nevű bécsi 
kabarét szerződtettem te. Ez sem sike
rült. Tegnap a tagok mintegy hetvenezer
koronát kitevő\ járandóságára ötvenezer
koronát fizettem te. amit már kölcsönkap
voltam kénytelen fölvenni.

— A BodajHwsái Sdnhárigazgatók Szövet

ségénflk egyes tagjai átveszik a színészei
met olyanformán, hogy működésűiket 
ugyanazon feltétetek mellett folytathatják 
színházaiknál, ami azt jcleuti, hogy a ve
lem kötött szerződéseket átvállalják.

— Én junáua 1-től egy ad hoc táTSufaf. 
lal Bócshen vendégszereplek a Femína- 
kabaréban egv hónapig. Azután folytatom 
kőrútomat külfÖMŐn, mint a konjunktúra 
első áldozata.

megint hurohra Herült 
egy cigaretta hamisító 

banda
— A Hétfői Napló tudósitőfarts —

A pénzügyőrség intervenciójára már bús 
zamosabb id »|a dolgozik a rendőrség a 
cigaretta-hamisítók kiterjedt társaságának 
kikutatásában. Néhány kisebb apparátus* 
sál hamisító egyént már le is tartórtaUak« 
de még mindig nem szűnt meg a jövedéki 
cigaretta-fajták, a Hölgy, Memphis, Prin- 
cetzs.x osztrák dritte seorték és egyéb ci
garetta-fajták hamisítása. Végre azután a 
Szigebhy delek ti v«csoportnak legutóbb si- 
k«rüJi kinyomoznia a cigaretta-hamisitók 
főműhelyét, ahol valósággal gyárszerűen 
készültek az ábeigarettafajták. Kőbánya 
egyik elhagyott utcájában, egy földszintes 
ház pincéjében találták meg a gyátat, 
amelynek tulajdonosai Weisz Füiöp és 
Obmayer Regina beváltották, hogy hóna
pod óta gyártották a magyar és osztrák 
cigarettafajtákat. Attól sem riadtak visz* 
sza, hogy ellopatták az állami dohánygyá
rak hüvelyeit és dobozait és azokba rak
ták bele a silány dohány* és falevébke- 
verékből készült hamisított dohányt. A 
rendőrség óriási mennyiségű hamisított 
cigarettát foglalt le a kőbányai gyárban, 
a tulajdonosokat pedig letartóztatta.
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Jókai
A IÓ//Ő ércszobra már ott áll a nap

fényes, májusi utcán. Az élő várox for- 
(fatdffában ismét megjelent a csodála
tosan szelíd tekintet, mely feledhetetlen 
hőseihez tette hasonlóvá.

De, Jókai sírja még most is jeltelen a 
kerepest temetőben, a sivár sirdomb 
élőt* csak eau puszta fakereszt jelzi, 
hogy itt alussza örök álmát a Névte
len vár írója. A Svábhegy század éves 
jói alatt akart pihenni, ahol a vad- 
da rozsa k zümmögnének sírja fölött, 
messte az alatta morajló nagyvárostól, 
mely szeme láttára virult ki a puszta
ságból s elhagyatva. emléktelenül fek
szik a poros temetői ut közepén, szom
szédságában a grandiózus márvány- 
obeliszkeknek, melyek alatt meggazda
godott fűszeresek alusznak.

Mióta a nemzet messze ázsiai siva
tagjáról útra kelt, mióta a csodaszarvas 
a pogány magyarokat az ős-Jszter völ
gyébe vezette, nem volt e földán a ko
máromi finhoz hasonlatos mesemondó. 
Ami szépség és bábái, vitézség és hu
mor a nemzet éteréves történetében 
felgyülemlett, mind össze van gyűjtve 
halhatatlan könyveiben, melyek uno
káink unokáinak is soha el nem veszt-' 
hető kincsei lesznek. Örökké zugó er-' 
deinket és égbenyuló hegyormainkat, 
magyar dicsőségről csevegő folyőinkat. 
melyeknek partjain farkasbundás ku
rucok kampirozták valaha, a kék ten
gert, melu az Árpádok jogarát uralta —o—------------
názadéveken keresztül, a kis falusi ságok a független magyar bíróság itel- 
házak mécsviláffát, melyeknél a hóhé- kezese nélkül foanatoshsanak. Ennek 
tok elől menekülő szabadsághősök logikus következménye az a követelés, 
megbújtak, bányáink ércét és rónasá- hogy a jelen esetben is, az eljárás alap- 
gaink aranytengerét elvehette tőlünk 
b martaidé, aki szikrázó agyarával és 
véres nyelvével az ablakunk alatt kul
logott, a világot, mely a Jókai regé
nyeiben él, a zsarnokok máidén kato
náin se veheti el a megnyomorgatott 
magyar nemzettől.

A régi, a boldog, a viruló Magyar- 
orszáy, a hősök és mártírok hazája, 
bús:kén, csorbítatlanul, régi fényében 
tündökölve fog élni időtlen időkön át 
b könyvekben, melyek becsületünk, 
kultúránk, felsőbbségünk és emberi 
igazunk dokumentumai lesznek a tel- 
torlőzhatatlanul eljövendő korszakban, 
amikor a gyűlölet és barbárság iszap
tengerit a ió isten napja fel szárit ja. 
4 Jókai olvasói sohasem fognák bele- 
nyugodnl abba, hogy oláh és rác boci
kor tapossa a megszentelt földet. mely 
n piros és sürü magyar vértől lett tér- 
mékenynyé.

Ha egyetlen szál virág nyílna ebben 
■ szerencsétlen országban, a Jókai Mór 
•irtát kellene felékesltent vele. Ha esed: 
mnyl márvány teremne hegyeink mé- 
lyélnrh, amennyiből eqyetien szobrot 
tudna kifaragni a művész vésője, ab- 
kor Is a Jókai Mór szobrának kellene 
állnia a magyar főváros legszebb terén.

I holt poéta, akinek ércképmása 
most visszatért hozzánk, minden élők
nél tüzesebb harcosa lesz a magyar ir- 
rrdpntának.

Két álarcos rabió meggyilkolt 
egy gyöngyösi multimilliomost 

Oesrerreicher Miklós trag kus halála — Este 
10 órától reggel ötig tartotta haláltusája — 

Elrahi^táK a nála iev3' pénzt
Gpönpyő.r, május 22.

Oesterreiolier Miklós, a híres gyön
gyösi vasnagykereskodőház és több 
nagybirtok tulajdonosa tragikus körül
mények közölt halt meg ma hajnalban. 
Tegnap este pusztaszőllősí kastélyában 
Kornél nevű öccsével együtt sétált úgy 
10 óra tájban

egyszerre két álarcos felfegyver- 
zett egyén lépett elóbiik, Miklóstól 
a pénztárcát követelték és mikor 
Inegkapták, szó nélkül agyonlőtték 

Oesterrelcher Miklóst.
A gyilkosok a gaztett után rögtön el

menekültek, úgy hogy a halálos dór. 
i#dtséglK!n levő Ifjabb Oesterreidher 
nem is gondolhatott az üldözésükre. A 
lövések zajára odafutott emberekkel

Kornél bevitte fivérét a kastélyba, azon
nal orvosért lyTu’lek, de az áldozatot 
mór nem lehetett megmenteni.

Reggel 5 órakor, hét órai kínszen
vedés után meghalt.

Azonnal értesítették Gyöngyösön tar
tózkodó apósát, Székely Mihály buda
pesti vezér igazgatót, aki azonnal meg
tette a feljelentést a gyöngyösi rendőr
ségen és intézkedett a temetés iránt. A 
nyomozás ez ideig nem hozott ered
ményt. Vasárnap d. u.3 órakor temet
ték nagy részvét mellett a 27 esztendős 
szorgalmas jószívű emtert, aki két nap
pal ezelőtt ünnepelte házasságának har
madik évfordulóját. Kétéves kis fia és 
egy egyéves kisleány gyászolják benne 
apjukat.

Stomaházy István.

fogadott határozati javaslat kimondja, 
hogy a Magyarországi Újságírók Egye
sülete Tlcőzszabadságokhoz fűzött nagy 
nemzeti érdekek etem pontjából mély
séges aggodalommal látja, hogy a kor
mány újabb lépést tett a sajtószabadság 
közigazgatási korlátozása terén és til
takozik az ellen, hogy a sajtó szabad
ságát korlátozó intézkedéseket közható-

j&ul szolgáló költemények illetékes to
raim, a független megvár bíróság elé 
utaltassanak és addig is, amig az a 
maga döntését meg nem hozta, a mi
niszteri rendeletek hatálya fölfüggesz
tessék.

— A stockholmi magyarok részi
vesznek ta Apponyi-fomepen. A stsek- 
holmi magyar társaság tegnap Táncaos

HalyrafoaaiUa. A Hétfői Napló f. 
hó 17-lki számában Pünkösd drmmel 
vezércikk jetent meg. mely alatt 
Bethlen István gráf miniszterelnök sze
repelt szerző gyanánt. A Hétfői Napló 
szerkesztősége félreértések elkerülése 
'égett kijelenti, hogy ez a1 cikk nem a 
Hétfői Napló számára íródott, hanem 
tov külföldi lap számára adott m- 
tervhi szószerinti idézéséből állott. Az 
illető külföldi lao neve csak tévedés
ből maradt el.

követség! tanácsos elnök lésévé fttóst 
tartott, amelynek folyamán Bornem
issza bárót, az magyar követet és 
nw>gÍM»talmazott minisztert díszei nőkké 
választották. Borneanisana bárót meg
választása után azonnal meghívták az 
ülésre, ahol a résztvevők, lelkesen üd-. 
vűoőltók. Leffler vezértitkár hosszabb 
beszédet mondott és beszédében Appo- 
nyi Albert gróf négy érdemeit és haza
fiul tevékenységét méltatta. Végűi még 
elhatározták, hogy ez egyesület részi
vesz az Apponyi-űnnepaégen. (MTI./

— a Budapesti Ügyvédi Kamara ma: 
délelőtt tartatta meg évi rendes kösgyü- , 
lését dr. Pap Jjrset ndvrtá tanácsos ka- 
nrarai elnök elnöklete mellett. Dr. Pap 
József iwflysMtbáMi megnyitó bestédet 
mondott, amelyben kifejtette, hogy jog- 
állmmná kell átalakítani Ckoniknmagya'ror- 
száflot, móg pedig nemzeti alapon. Mind
azt 6s mindenkit, aki ellensége a thagyaT 
nemzeti gondolatunk, aki a lefolyt esontf- 
nyék dacára még raind’g híve a destruk
tív Irányzatoknak, a*l • demagógia fogy- 
vereivei akarja félrevezetni a hiszékeny öé- , 
pet, vaikézzd és könyörtelen következe
tességgel ki lteti szakítani a némáét élő 
testéből, de nem szabad az állam, a tár
sadalom. a gazdáéiig és a kulturális élet
nők bármely ágazatából kizárni oly egyé
neket. kik állampolgári hűséggel szirtik
ben részt kívánnék venni a felépítés n«gy 
munkájában. Az elnök beszéde után 
letárgyalták a közgyűlés ügyrendjét.

— Zászlószentalés. Méreteiben impo
záns ünnepségek kenetében szentelték föl 
ma délelőtt az I. kerületi Ébredő Magya
rok zászlóját a budavári koronázó temp
lomban, melyet srinfilthg megtöltött a kö
zönség. Jeten voltak: Horthy Miklósi*, 
aki a zászlóanya tisrtét látta d, Sárkány,

ünnepi beszédet tartott, melyben kiemelte, ! 
hogy ez a z&nttó nőm égy társadalmi égyé- ! 
sütetnek, kanom a keresztény öntudatra < 
ébredésnek céljait azimbotizálj.i. Ezután ( 
fölszentelte a zászlót, miközben Horthy 
Miklósáé a zászlóra iiiztc a Hazádnak 
rindütettenftll Horthy Miklósné feliratú 
nemzetisrinü szalagot, majl beverte a a'á- 
soc’ik szöget A hannadia zászlószöget a 
nur.chis képviselője, a negyed^cet az Éb
redők központjának képviselője, az ötö
diket a kownány, a hatodikat a hadsereg 
képviselője, * hetediket pedig a főváros 
megbízottja verte be. Mise után a zászló
anya elhagyta a templomot s a közönség 
kivonult a templom előtti Szentháromság
szoborhoz, hol a kalonazenekar a Him
nuszt játszotta el. A református egyház 
nevében Kontra Aladár lelkész, májd Biró 
Lajos unitárius lelkész könnyekig megin
dító imában áddoíta meg a zászlót. Befe
jezésül aa énekkar s a katonai aenekar, 
valamint az íhtedők vnMrtaszeneknra a 
HimmuFrt edtók elő.

— A Mcgyar Munkások Országos 
PA ttjának gyűlése. A fawryar Mun
kások Oorszáflos Pártja (Nemiét* ítao- 
ciAMemokrata Párt) vasárnap cbHclŐtt 
fél tíz órakor az IzabeUtHtrtcai kereske
delmi iskola tornatermében taggyűlést 
tartott A taggyüléseii megjelent Csiz
madia Sándor nemzetgyűlési képviselő 
is. A mai gyűlés a február 13-án reá- , 
dezett taggyűlést és az azon hozott ha- 
tárowtokat hatály talonoknak és sem
miseknek nyíkváirttotte, uj vezetőséget 
választott és elhatározta, hogy a ma- 
gytatországi munkáspárttal, valamint a 

' nemzeti alapon álló földmunkásokkal 
i szövetséget köt. Kacsóh Gyula elnök & 
párt céljául a munkáságnak felekezeti 
kűlönfojég oéUdil nemzett alapon való 
srervejAedósét tűzte ki.

— Százötven magyar remekmű az 
Ernst-múzeumban. Csak bámulattal éa 
megíuttódássfll lehet beszámolni róla. MAs^ 
jéj lévszázad magyar művészetét reprezen
tálja az EfSUMnuzeum mostani kiállításé, 
másfél évszázad lejpiagyMerübb müretne- 
keinelo 160 kTráJóaágia. Atí vértanért a 
a kiállítási termeket, maga «óőtt látja a 
150 év ágyre fejlődő festőművészeiének 
tisrta to világos képét, a régi magyar mea- i 
terek és •« Uj mngvftr mesterek alkotó- ' 
sah. lehetetlen pontosan megemlíteni min
den képet és minden nevet. Ott sorakoznak 
egymás meHrtt Bambái, Beck Vilmos, 
Gyárfás Jenő. Lotz Károly, Székely Bcrlo- 

. lan, Madarász Viktor. Thán Mór, Sztny- 
nyel-Merie Pál, Lierenmairer. Paál IAszió 
és Munkácsy l isebb-nagyobb munkái. Az
tán a modern magyar művészetet jeientö 
lejííiválóbb festők afkoiámri ... ki győz
né mindet Msorotoí. Ismeretlen kupék 
meglepetés száurba menő gyönyörűséget 
élteik El kel! bónHilni iuh»denkinek

bán elárulnak, hogv nem utazott Fran- 
ciadrszúgba. hanem Angliában nlhradt# 
(M. T. I.)

— Ankét a lakáakótdóaben. A Lipót
városi Dfniokratakörben dr. Gál Jenő 
elnöklése mellett vasárnap délelőtt az uj 
adók és a Jukúsrendelel kérdésében érte- 
köziét volt, Dr. Mayer Ernő iwgv rés7\e- 
tességíjel isnieiietle az uj adók kérdéseit, 
majd az értekezlet az uj lakásrendelet 
nyomán bekövetkezett tarthatatlan állapo
tokat vitatta meg. Dr. Ffty Sándor a Iz»- 

i kők Szövetségének titkára rámutatott 
azokra a tűrhetetlen helyzeteikre, amikbe 
a re»Mtetet révén a főváros lakói jutottak. ' 
Különösen méltánytalan a háziurak ma* 
gatnrtósa az üzlethelyiségek bérlőivel 
szenilxm. Dr. Gál Jenő fehaólalása utáni 
az értekezlet elhatározta, hogy a dcimokn 
rabi pártvezetöség előtt sürgősen indít
ványozza, hogy a.i Összes érdekkörök be- 
vonása meneti egy nagygyűlést tartsanak, 
chol a lftikáskérdést részletesen megvitass 
sák és módot adjanak arra, hogy a lakás
rendelet sérelmei orvosoitassanak.

— Svájci kereskedők a Keleti Vá
járon. A svájci Magyar Kereskedelmi 
Kamatra vezetésével 44 előkelő svájci 
kereskedő érkezett a* Keleti Vásárra. A 
kereskedőket Marton Gyula, kamarái 
alekiök üdvözölte és kalauzolta végig 
a vásáron. A svájci kereskedők atx 
egész , vonalon nagy meglepetéssel 
szemlélték ff magvar ipar hatalmas 
fejlődését és élénken érdeklődtek az 
egves cikkek iránt. Megérkezett 64 er
délyi kereskedő is Hevesi kolozsvári 
kamarai alelnök vezetésével. A keres
kedők közt igen sok a bukaresti. 
Egyébként a Keleti Vásár iránt az ér
deklődés folytonosan nagyobbodik és 
különösen az utóbbi napokban ezrekre 
menő tömeg kereste fel a Vásárt.

Halálozás. Kelemen Vilmos életfri'eki 
70* Ik évében ho.tezu szenvedés uiáií 
niegfludt. Telnetéin* ma, hétfőn délután! 
félőt órakor lesz ttn uj izraelita temető 
bAtottasházábóL Az Elhunytban dr. Kele-‘ 
mén Ernő és Béta atyjukat gyászolják. .

Martinovits-matiné. A köztársa
sági párt Martinovits irodalmi matinét 
rendezett vasárnap délelőtt az Omnia 
■mozg&ntoházban. A közönség a hatal
mas termet zsúfolásig hiegtöltötle s 
minihogy jegy nélkül senkit sem bo
csátottak be, az (hmepély a legnagyobb 
rendbeai folyt le. A munkásdalárdW 
megnyftÓia után Petőfi ..Vérmező" 
ci "ü költeményét szavalta el Balassa 
Emil, akit percekig ünnepeli a közön
ség. Veér Imre allegorikus költumé- 
nVei után a munkásdalárda adott el3 
két sflép dalt, majd ifó ünnepség a 
Hynmus oléneklésével véget ért.

— A Magyar Közgazdasági Társaság 
meghívására Neohatis Ferenc 25*én. szer
dán délután 6 órakor n Magyar kir. Fo
lyam- és Tengerhajózási Rt. flléstermAxtt 
(Mária Valéria-utca 11.) a Munkaközösség 
'riHcséges!»égérR] és hivatásáról előadási 

i Itwt. ÉfdpklŐd&ket szívesen kit a rendező-

— Elgázolta az aatő. Az Airóna-ui éa 
Fasor sarkán egy autó elgázolta Ziétí 
Józsefné 34 éves piaci árusnőt. A 
tők súlyos sérüléséről a Rókusba vitték#

— Életuntak, UlhalylovicH Jenő soffŐr 
a Podmani-czky-utea 65. szám alatt lévői 
lakásán morfiummal megmérgozte ma* 
gát. A mentőik a Rókusba vitték. — 
Moscr Forencnó 27 éves háztartásbeli 
aW> Tól-ntoa 63. szám alatti lakásán 
gyufaoldatot ivott. Az újpesti mentők! 
nyújtottak neki első eegélyt. Eszméletre 
térítették és a Inkáéin hagyták.

— Ma egyszer megkísérli, dfcy mindbe
I Bereon-gurunitórkot fog használni.

Színház és flimiijítonsásoK

— Az újságírók tiltakozása. A
Magyarorstági Világítók Egyesülete 
vasárnap délután Márkus Miksa 
elnöklésével rendkívüli választmányi 
ülést tartott, amelyen a belügyminisz
ternek és kereskedelmi mlnlstzernek uv ____ ____
«na rendeletével foglalkoztak, amelyek j ,.iofike; dr. He^eddi György, nemzelgytl- 
Az Est és a Világ című nalpfrpoktfa i M képviselő. At ünnepi szent mi tol Mé- 
■megvonták az utcai és a pálywudvaro- i -.záros János pápai 
kon való áruoitAsi engedélyt. Az el-1 f ,

Daengerér és Berzevlczp tábornokok, fíé- e^j f gazdnságond mi eddig mintna d 
Várd nyugalmazott miniszter. Pataest Dé- je{| yofna rejt'e a szeimTmk elől. Gyüj- 

.. /.—.to-z- /’.*>»-.« tftfalik ^Ssét és Emit Lajos fáradhatatlanul
buzgó munkálkodását jetonti még R kiál
lítás, amely a magyar kultúra legkiennei- 
kedtfbb eseménye.

— Lloyd George 
utazott. Londonból 
George a hét végén

--áros János pápa, pretains |>vnwnnu>ui Csodálatos módon tál tozkívdá*1! helvt’- 
fénycs zeffédtettel. A mivé végeztével rövid bői uiosl tilkot csinálnák, annyit azon-

nes nyugalmazott éfiaJTtitkár, Csitléry 
András volt mirtiszter és Nádasig Imre ffi« 
kapitány, ez Ébredő Magyarok részéről 
Horváth Géza. Darányi Ferenc és Sármei 
:ey Endre, dr Pröhlr Vitató* és az Flw 
redő Magyarok országos szervezetének al- 

. . ■ ■ ..__ YVMRrrtw nMti vaf írvtl-
ismeretieti helyre 

jelentik; Lloyd 
elhagyta Londont.

• A „Piros bugyelláris" dominál te 
Vígszínház inÜsofábon. Mellette a 
..Hattyú" és a „Gyémántlcöszörüa" sze
repelnek. Csütörtökön délután a ..Lőnie'* 
kerül Minre, vasárnap (tafotán peditf 
.Az ördög'‘-öt adják.

• mA oárevics" bem irtató ja leuz a Mtn
gyár Sainbáa e heti műsorának kiemel-* 
kodű eseménye. A nagy sikert ígérő da* 
rab próbái után itélvo nagy ófvezeilwa 
lesz i '•»«> a közönségnek. A Ijemutatól 
szombaton tartják meg, az -Mádéit 
sárnop moícismétl ik. Ma. szerdán ód
és pénteken a 75-ik előadáshoz közeledői 
, JJuw*virár‘-ot, kedden és <svata»rbükúM 
ze jövő vasárnap délután a „Nagyságos 
asszony táncosá,,’t adják. ürayval a 
einuiZorepbuD.



4 HETfOl NHPLO .MI. MÁJUS n,

! • A Király-színház tavaszi slágere, ,Jk 
lók iwur'1 o héten is -minden $^te 
Ifeinre Ttcrül a bemutató nagysikerű szo- 
kopoMtásában. Jövő vasárnap délután 
jwQftenba<ch“-ot játsszák fél két órakor, 
mérsékelt hoJyérakkaM. Szombat délután a 
ÜíflíOMi-iíkoln vizsgaelőadása : színre ke
rül: Leány vásár. Egyetlen leány.

Környey Béla és Lábasa Juci e hó
ién is minden este föllép a nagyeíkeru 
BRip van Winklo“ Scála-szinházi előadá- 
Ciin. Csütörtökön és jövő vasárnap dél
után 5’/á órakor a ,.Nobántsvirág‘‘-ot 
•djük, a címszerepben Borozolly Magdá
val. Celestint Solymotwy Sándor mint 

•vendég játssza, Champlatreux László 
Éandi lesz.

Az őrgróf síkéra. ITare.inyi Zsolt 
enpnfdlha^itlwn-ul kacagtató és elragadóan 
Ötletes vígjáték a. Az őrgróf, a második 
rfő:i<IAson is rendkívüli sikert aratott a 
ttcnjwsyamceSánih árban. Lépteu-nyomon 
oviit színi tapsok szakították meg az elő- 
JHást és a felvonások^ végén számtalan 
KXbwás jutalmazta a kitűnő főszereplőket, 
^jjönösen a cimszcreplft Virányi Sándort 
rts « <kót női főszereplőt, P. Gazsi Maris
kát és Csitty Jankát irrmepelték, akik 
mindnyájan színészi pályájuk egyik leg
nagyobb síkénél aratták a Harsányt-víg
játékiban. Kettős ünnepbésbem nészesült 
fiúik Sándor, aki nagyszerűen alakította a 
dunait egyik főszerepét, azonkívül a mes- 
teyi rcunlezés munkáját is végezte. A disz- 
^et"-és kiáílitórt a második előadáson is 
Mdfön metitaysrrlfá'k. Az őrgrótf vasárnap 
«3F124f0n is műsoron marad, a jövő Ítél 
vitüií pedig liptai Imre kitűnő Pesti 
nik^zonyá-VAl váltakozva szerepei a mü- 
■jpr on. $

• A szerencfiótánc dominálja e héten 
tej#: Városi Színház műsorát Ez a nagy- 
ajfycrü bnrleszk-operelt, amelynek minden 
ixidi^i'ctövdóS'a tomboló tetszés mellett, az

eladott nézőtér előtt zajlott 
csü tor tökön és vasár- 

'kétől színre. Szombaton a Városi 
Sjjydniz egy újabb opcrabemutatóval gaz- 
díJpii«T*müsorát, amikor elsőrendű szerep- 
otÖasbsni a ViUars dkagonyosai című vigs 
operát mutatja be.
?• A legkellemesebb áe legolcsóbb 
BZórakozóthelye a közönségnek a Jardin 
de Paris, melynek színpadán vendégszere* 
pn). Mefryucsi Emil, o Vígszínház művésze. 
Xoknl kacag a közönség Boros és Békeffy 

^szólóin, valamint a Tabarinban a 
Nyáry-DezsŐffy táncduettjén. 

Ab;íEct'bm-.)ini táncospár, Révsak és Ilardt 
este olyan síikért arait, hogy mü- 

ÜOUQU kívül is táncolnia kelt
• Hangverseny.' Szekeres Ferenc or- 

művész vasárnap este adta ezévi
RCgyedík hangversenyét szép közönség 
dőli, mely lelkesen ünnepelte az elő- 
tófeft.

• Az Antfrássy-uti S?inházblan e hátén 
rtünden Tipp a rendkívüli sikert aratott' 
fakaios-darabot: ,A. zafirkövee gyüiü“-t 
ismétlik, Báthory UizávaL T, Oláh Böa- 
wvol, Tamayval és Abonyival a főrao- 
rvipeWíen, valamint a kitűnő magáasaá- 
ttpkat, melyokot Borosé, Kökény és 
Bábuik adnak elő.

♦A Leányasszony a legsikerültebb Star- 
.prodniki-iók egyrki!, inától kezdve e«é!&z 
héten A( bemutatásra kerül a Corsóban. 
A^^íöcsy Alfréd rendezésűben készült 
íitanslőgcr főszerepeit IkilLay Kamilla, 
<$án Norbert és Márgittay Gyula játsszák. 
A műsor -másik száma Tűz van eredeti 
ft'merikái filmburleszk Charlov Ghaplinal 
a' főszerepben.

Moziszkecs a Ronaissance-Szmház* 
baj>. Ma érdekes újdonságot mutat be 
a Rcnaissance-Szinház. Porzsolt Ha mtg- 
guiiák a ttombitát cimii moziszkeocséJiek 
tdsö előadása a mozgóképekndk és a szin- 
padi iák-kn-ak egvcatésí-t matatja be. 
Azcjízáciéís felvételok Erdélyből és a Fel- 
vádéltröl fogták izgatni, de B sampaidí rész 
jdalai és táncai mulattatni fogják a közön- 
Uéget. A szkers főszerepeit Medgyaszay 
lAm;Hin, Tcn-sánvi Viki, Szalkni, Ligeti és 
Repkav játszók. ARenaissance-ssziinház elő
kelő gárdájából magánszj'anólukat szere-
jpdnek: Sólyom Janka, GAch Lilla és Sá- .' 
ffossv Mihály. Az előadás 6 órakor kez- 
xk'xfik.

* „Hegyen-völs.vön, tüzen-vlzen"„negyen-votsyön, tuzen-vlzen .,... .J y
üEz a címe a Big^ill -Borry második ré- 1 *V ^pak^ Snntmiklóssy rúgta, 
járnék, wmely • héten a Royal-Apolló egyeílen „ngfepefese ' * vnsArnaT 
híüsorára kerül. Eriiül Jahnson és Wil- UTE—Hl. KTVE 8:2 (6:2). Az újpestiek
Ofem Dunenn n darab két főszereplője, teljes Gjnpaltal, mig az óbudaiak hat tar
ka -njahb ’ katamtok során sohasem Iá- tatokkal játszottak. Az UTE gólképes csa- 
,ííjM grandiózus artistaon utal vány ok kíti ‘ lársora már az első félórában biztosította 
fufc-jíA. ébren tartom a közönség érdek- 1 gyözehnet egyesülete részére. 
Bődéstt. Megelőzi** darabot az első an- u,l‘ «--■«- <■« /«.a\

heti revüvok, a London News-nek
.WAFC—Tőreím’a 1:0 (1:0).
VÁC—URAK 1:1 (1:1). Nagy érdeklő-

pni imi , V R , ^lyt le ez n mérkőzés, mply-
Hinulatíw. Ax MP«nto 6 7 crcdWHinvo hii kl[fjc7,-,j(. „ Wolyf
és 9 órakor kezdődnek. Jegyek Bárd-1 tékmsk. Az első félidőben a VÁC volt ál- 

landó főlényben, ig szünet után az URAK.

• Mozgókig) Otthon. Az idényzáró 
nagy műsor tegnapi premierjén nagy si
ker! aratolt. „Modem Hercules** a híres 
Machlevel a főszerepben, Judandortortenel 
6 felvonásban. Maciste ebben & filmben 
alakítja a legfeltűnőbb produkcióit, ezen
kívül műsoron van még „Zigotto a va
rietében" járatlanul nnilatsúgos amerikai 
burleszk 2 felvonásban éa a Pathé leg
újabb hírei. (5, 7, 9.)

• „Világvárosi éjszakák a Tivoliban". 
Szenzációsan érdekes kalandorrcgény 
kerül színre ezen a héten a Tivoliban. 
A cime: ,,Világvárosi éjszakák" s re- 
génvalakban egyik® wlt az olasz 
könyvpiac ezidei legkapósabb müvé
nek. A filmen a kettős főszerepet Ria 
Bruna. egy szépségdijat nverl olasz 
íilmszinésznő alakitia. Megelőzi ezt egy 
frappánsul ható amerikai Jráma: „A 
bronzvőlegény". Az előadások köz
napokon 5. %7 ós S9 órakor, vasár
napokon 4, %6. %8 és 9 óraikor kez
dődnek.

• A falu rossza — filmen. A Népszín
ház aranykorának páratlan népszínművét 
rendkívüli sikerrel elevenijette föl az Urá
nia nj műsorában. A falu rossza, a ma
gyar fa hl költészetét, kedves romantiká
ját, a maga eredetiségében hozza elénk. A 
szereplő művésziek: Mattyasovszky Ilona, 
Jákó Amália, Demjén Mari, Kürti József 
'•nüvészetűk legjavával járulnak hozzá a 
film sikeréhez. Az eredeti dalbetéteket 
Blaskó Lajos, az „Acélhantf* kiváló haris 
tonistája énekli. A kitűnő magyar filmet 
5, 7 és 9 órai kezdéssel imitálja be az 
Uránia.

• „Big-Bill-Barry" és „Világvárosi 
éjszakák". Az utószezón legnagyobb 
fllmesenrénye, a Big-jBill-Barry máso
dik részére kerül színre e héten az Om- 
njálban. A második résznek „Hegyen- 
völgyön, Tíizen-vizen“ a cime. Meg
előzi a darabot egy grandiózus olasz 
kalaudorfílni, a „Világvárosi éjszakák", 
amelynek főszerepét Ria Bruna, egy 
szépség-dijat nyert nagyszerű flhnmü- 
vésznő alakítja. Az előadások naponta 
5, 7 és 9 órakor kezdődnek. Jegyek 
Bárdinál k.

Labdarugó.^ 
a bajnokságért 
Az 1920—21. évi labdarugótbajnökság 

befejezéséhez közeledik. A vasárnapi ered
mények papírforma szerint végződtek és 
az első bárom helyezés 1. MTK, 2. Ute, 
3.FTC most már végleges- Értékes két 
pontot szerzett a Vas- és fémmunkások 
együttese a VII. kerület ellen,* míg a 53FC 
vereséget szenvedett, úgy hogy ezzel az 
utolsó -helyre került a 33FC.

MTK—MAC 5:2 (3:1). Rendkívül izgal
mas mériközés, amelyen a MAC nagyszerű 
játéfcfomráé produkált Az MTK Orth és 
Kropacsek helyén tartatokkal játszott míg 
a MAC együttese teljes volt. Az első gólo
kat Opata rúgta, akinek érdeme négy gól 
volt, míg egyet ScMosser rúgott. A MAC 
góljait Kunst és Szedői lőtték. A második 
félidőben 3:2-arányban vezetett az MTK, 
ezután visszaesett a MiAC és a Testgyakor* 
lók könnyen értek el további két gólt.’ 
Bíró: Újvári Ödön.

FTC—33FC 4:0 • (1:0). A ferencvárosiak 
csatársora vasárnap különösen a második 
félidőtien kijátszotta rendes formáját. KÜ» 
tonősen Nikotsburger vott eleméiben, aki 
három gólt rúgott, mig a negyedik 
Scluoartz érdeme. A 33-esőknél Zsák 
védett. Az első félidő utolsó percéig vál» 
tozotos volt a játék, ekkor rúgta Nikols- 
burger az első gólt, amely után a 33 tel
jesen visszaesett

Kispesti AC—BTC 2:2 (2:1). A’ Kispes
tiek az első félidőben jobban Játszottak, 
míg szünet után a BTC volt többször tá
madó fel. A KAC mindkét gólját Varga 
tubájából kapta, aki ezúttal gyengén vé-

Vast és fémmunkások—VII. kér. SC 1:0 
■ (1:0). Erős, rnedkivü! izgalmas mérkőzés, 

, I amelytói a jól* csapat került ki győztes*

Az ehö gólt a VÁC (Jocke) rúgta. A ki* 
egyenlítőt URAK (Polgár) szerezte meg.

Másodosztályú eredmények: UTSE— 
Főv. TKör 2:1 (2:0). ETC—MÁV Gépgyár 
1:1 (1:0). Zuglói AC—MTE 1:0 (1:0). BSE 
—BTK 1:0 (0:0). NSC—Acél TE 3:0 (1:0). 
Husiparosok—Ékszerészek 4:2 (3:2). Eri 
zsébétf. Törekvés—Wekerletelep 2:0 (0:0). 
RTK—VIII. KSC 4:1 (2:0). Lapterjesztők 
SC—Világosság 3:2 (2:1).

Országos atlétikai viadal. A KAOE 
vasárnap délután a Hungária-uti sportte
lepen orsz-ágos atlétikai viadalt rendezett, 
amelyen H el jer Béla MTK a 200 m. gát
futásban 27.1 mp. idejével országos rekor
dot ért el, Csejthey a diszkoszvetést 42.88 
m. dobással nyerte, mig Klacsik a távol
ugrásban 6.47 m. eredménnyel győzött.

Lapterjesztők SC- Világosság F0. III. 
o. bajnoki 3:2 (2:1). II. csapatok szövet
ségi dij 7:1 (4:1.) __

Az utolsó Lovaregyleti nap
Ma fejeződött be a rendkívül sikeres 

lovaregyleti meetmg, amelyhez hasonló 
már esztendőik óta neon zajlott le a g^- 
pen. Az utolsó napnak az Alagbdij vOT 
a főszáma, amelyet a reás favorit Col. Ro
mánéin könnyen nyert meg Molnár és 
Petrarka ellen. A befejező napon favori
tok és outsiderek (felváltva nyertek. A 
részletes eredmény:

/. futam. 1. Gibson Girl II (1%), 2.
Sans Blague (16), Árion TI (1^ Futot- 
tak még: Borongó, Morgenwind, Livomo, 
Lottó, Tito, Balka. T&: 20:40, 20:30, 76, 
58.

II. Futam. í. Kaiia (2), 2. Másli (1), 3. 
Rózsás (4). Futottak még: Our Miss Gibs, 
Delicat, Narrische, Nosza, Matyi, Kalifa, 
Mustafa: JL Sincére, Efetársnő, Boy, Jolly. 
Tót: 20:54, 20:26, 24, 30.

Z/7. futam. 1. Col. Románéin (l^r.), 2. 
Molnár (12), 3. Petrarka (10). Futott még: 
Al-lamtifkár, Pék Güzel, Landratz, Pacific. 
Tót.: 20:24, 36, 32.

IV. futam. 1. Thököly (2%), 2. Szüret 
(4), 3. Clairette (1%). Futottak még: Ba- 
roda, Hailstadt, Szép leány, Melquidas, 
Humbug, Longunosp, Fidibusz, Bon voya- 
g.e. ToL: 20:64, 20:26, 30, 24.

V. /utam. 1. Sankt Bernhard (10), 2. 
Ouragan (8), 3. Kemenate (6). Futottak 
még: Pouvoir, Baccaral II, Bank, Gyar
mati, Macika, Rózsafa, Palást, Tyran, 
Idis, Spinette, Szerelem. ToU 20:316, 20: 
90, 60, 56.

VI. futam. 1. Királyka (4), 2. Gravosa 
(8), 3. Mulatós (10). Futottak még: Pin
tyőke, Kényur, Burkáé II, Szattyán, Viri* 
list, Káytyás II, Fecskelánya. Tót.: 20:86, 
24:44, 54, 132.

A cseh Derbyt Boxerl nyerte meg 
Androchus és Pirók ellen. A legnagyobb 
cseh versenyben még há-rom inferioris ló 

xfutott. A hokbizonyosra vett Androchus 
vereségének magyarázatáról még nem ér* 
kőzett hír.

KÖZGAZDASÁG
A tőzsdei magánforgalom irányzata 

szilárd. Kerestek Közútit, Rimát, Pihö- 
bust, Lángot. Jegyezhető Déli 950— 
80, Lipták 390—98, Liohtig 920—35, 
Országos fa 1090—1160, Dollár 208— 
69, Márka 375—77, Lei 370—74, 
S7X>kol 324—26, Bécsi kifizetés 38 % 
—39.

A Magyar Leszámítoló* és Pénzváltó* 
Bank közgyűlése. A Magyar Leszámí
toló- és Pénzváltó Bank igazgatósága a 
kővetkezőket közli: A Magyar Leszámí
toló- és Pénzváltó Bank tegnap tartotta 
közgyűlését, amely megállapította az 
1920. mól-leget A kimutatott 20.139,347.91 
korona tiszta nyereségből az 1920. üzlet
évi szelvény 40 koronával kerül e hó 21- 

4ÖI beváltásra.
A Magyar Általános Kőszénbánya 

osztaléka és alaptőkeemelése. A Magyar 
.általános Kőszénbánya Részvénytársulat 
igazgatósága a .junius. 6-án megtartandó 
köagyttlésnek részvényenként 90 korona 
osztalék kifizetését fogja .javasolni és kü
lönböző jóléti As lwizaíkis célra 4.500.000 
K adományt indítványoz. Javasolni fogja 
a .társulat alaptőke fölemelését is.

24 órás idő e Duna Gőzhajózási Tár
saságnál f. é. május 31-éről június 1-ére 
virradó éjjel érvénybe lép. Bővebb felvi
lágosítást az állomásokon és hajókon ki
függesztett hirdetések és menetrendek 
nvuKanak.

Teudloff-Dittrich Budapesti Armatúra-. 
Szivattyú- és C' . ' " .. " '
május 19-én tartott ülésében elhatározta, »>'

OépgyáT R.-T. igazgatósága . *BJJ*^*’*J* 
tartott ülésében elhatározta, „ÚJSÁGÜZEM

hogy az 1920. évi kedvező Üzleteredméey. 
re való tekintettel, a junius 8-ára egyte. 
hivandó közgyűlésnek 26 K (13 százalék) 
osztalék kifizetését fogja javasolni.

A „Pesti Tőzsde" Kallós János köz
gazdasági és tőzsdei szaklap legkö
zelebb megjelenik. Kallós János meg
vált a Magyar Tőzsdétől, amelynek ö 
\őlt egyik megalapítója.

Naponta este 7 órakor 
csütörtök, szombat, 
vasár- és ünnepnap d.u. 

órakor a szenzá
ciós májusi rekord
ot fi sor l Előadás után 
villamos közlekedés!

ClUKÜ*
Váro.Ul’1

Telefon-szám :-55-55

Az^lső Dunagőzhajózási Társaság 
menetrendje

Jelenleg a nyári menetrend ezerért 
vetkező jAratok tartatnak fenn: Paasau—Linz 
póstaJwijóíánat hetemikint négyszer (vaaároap- 
hóttfö, szerda, ttomba*). Passau—Linz 
bajójárat hetenkint nógyooer. — Linz—Wien 
póőtahaJójtVntt naponkint. Greln—Krotus holy> 
hajójárat naponkint (péntek kivételével)- 
Meik—Krems helyi hajójára^ napomkin* (pén
tek kivételévé). — Wion—Pozaony—Budapest 
Belgrád express-JiajójArat betenkint három
szor, érkezés Wienböl Budapeeitro eate 8 óra- 
kior, itodulás Belgrád felé este 9 órakor (hétfő, 
s-zerita, péntek); érkezés Beígrrtdbót <L U- 3 
óra 80 perekor, indulás Wien felé eate 8 óm 
30 perckor (kedd, péntek, vasárnap). — Wien— 
Pozsony—Budapest pőátahadójárut hetc-nklni
nógyaser, indulás Builape’trö’l este 0 órákul 
(vasánaap, kedd, szerda; péntek); érkc®ée Bu- 
dapettro este 8 órakor (vaMrnap, hétfő, szerda, 
péntek). Győr—Gönyfl helyi bajdJAnU heten- 
kint négyszer éa cfifttlakozAssaí a Wien—buda- 
pesti és ft Budapest—wienl hajéhoz. — Buda- 
port—Ersekc.sanéd póstahajójárat napenka, te 
duULs délután 1 ómkor. A keddi és szonnüteU 
hajó azerdán, illehe vasárnap hajnaliban foly
tatja útját Bajáig, hol közvetlen csatlakozásé 
van Boígrádig a szerb hajóval. — Az érvény
ben levő nyári menetrend kényelmes csati* 
kozAst bizteslt Bajorország, Ausztria, Csehoezlo- 
váklo, Magyarország ós Jugoszlávia közötá- 

telvl'.á.gositesok a foraglnil Igazgatósáén* 
Budapesten és a tekintiettbe jövö áHomá.sokol 
kaphatók.

NEMZETI ROYAL ORFEUH 
DÉRY SOVEREION ELSA ORELA 

REMARC AND RILAY 
világhírű artisták és a nagyszert májusi műsor.

Kezdete 7 órakor

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Társszerkcsztők: 
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

' ----------- R.-T, BUDAP.ESl


