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Felsffszllézlában 
B]ből kitört a harc 

A legfelső tanács 
ás a felsősziléziai kérdés

Oppeln, junius 5.
CSévtff.) Á tegnap estig beérkezett 

lementések szerint a felkelők újból igen 
belesen támadnak. A felkelők megszál 
Iák az oppelni kerületben Durvát; ez 
fiftaSnanmal négy németet megöltek és 
affit megsebesítettek. A gross-strelitzi 
ifceraietiben fekvő Savat egy lengyel 
pftncéWonat és lengyel tüzérség lőtte. 
An-nnbergtől keletre a lengyel tüzérség 
heves támadást készít elő. A Zuben- 
jdorfnál tóvő angol csapatok eddig még 
pem nyomultak tovább előre. (M. T. I.) 

Bécs, junius 5.
(A M. T. I. magán Jelentése.) A Neues 

Wiener Journalnak jelentik Berlinből: 
Londoni értesülés szerint a legfelső 
tanács valószínűleg csak e hónap kö
zepén ülhet össze. Körülbelül hét-há
rom heti haladékra számítanak, úgy 
hogy a felsősziléziaii kérdés eldöntése 
legalább egy hónapi késedelmet fog 
szenvedni.

A norvég 
Hajós-sztrájK 
50 milliót Köreteinek 

a munKanélKülieK részére
Stockholm, junius 5.

( (A Magyar Távirati Iroda tudósítójá
nak jelentése.) Az Aftonbladet jelentő
je szerint a norvég sztrájk ma kriti
kus forduló pontra jutott. A sztrájko- 
lók vagy kimondják az általános 
sztrájkot, amely mellett a Socialde- 
mokraten, a szocialisták lapja, heves 
zgitációt folytat, vagy az egész sztráj
kot kompromisszum utján megszünte
tik. A munkásvezérek a hajósvállala
tok tulajdonosaival tárgyalnak s a kor
mánytól egyidejűleg 50 millió koronát 
követelnek a munkanélküliek támoga
tására. Esetleges általános sztrájkra 
üzámitva, jót szervezett önkéntes se
gítő munkásságot tartanak készen, 
amely különösen Krisztiániában már 
eddig'ís hasznos szolgálatokat teljesi* 
tett. A rendet katonaság tartja fenn.

A népszövetség 
székhelye Bécs (?)

Páris, junius 5.
Az Intransigeant közli í Daily Chro- 

nicle jelentését, amely.szerint a nép
szövetségnek az a szándéka, hogy a 
jövőben Bécs városát tegye meg szék
helyéül. Bécsben a schönbrunni kas
télyban megfelelő elhelyezést találna a 
Népszövetség. A lap ehhez a hírhez 
hozzáfűzi, hogy Páriában ezt még nem 
erősitik meg. (M. T. I.)

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy isteni öro 
Hiszek Magyarország

hiúik 49 havában 
ík iaauásban. 

feltámadáiában.

Károly hiróly nem mew SpnnyolorszígM
Madrid, junius 4.

(A Magyar Távirati Iroda jelentése.) Az Epoca 
jelenti, hogy a spanyol kormány mit sem tud arról 
a tervről, hogy Károly király Spanyolországban 
szándékszik letelepedni.

Megindult az egységes 
kormány zópárt szervezkedése 

Keresztény gazdák és kisgazdák nemzeti párt/a — Három 
képviselő belépett a Batthyány féle függetlenségi pártba

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Á gróf Bethlen István által kezde

ményezett egységes kormányzópárt 
megalakulására irányuló szervezkedés 
megkezdődött. A tárgyalások eszerint 
meglehetősen előrehaladott stádiumban 
vannak, amit az is bizonyít, hogy ma 
már a programúiból is kerültek nyil
vánosságra részletek. Kétségtelen, hjo&v 
az uj párt a két párt régi platformján 
keresztény és agrárius alapon kíván 
szervezkedni, sőt ugv látszik hajlandók 
e tekintetben az agrárius elemnek előny 
biztosítani. Az alkotmányjogi kérdé
sekben pedig az 1920. évi I. t.-c. alap
ján fog állani az uj kormányzópárt.

Hogy kikből fog állani az uj párt, 
erre vonatkozólag felvilágosítást ad a 
kormányhoz ma talán legközelebb álló 
lap, a Szózat. Eszerint „az ui kor
mányzópárt magva a kisgazdapártból 
fejlődhetik ki és e mag körül csopor
tosulnának a keresztény pártnak azok 
az emberei, akiket erőteljesebb agrár 
orientálódásuk és a dogmatikus legi
timizmushoz való lazább viszonyuk 
úgyis közelebb lesz a kisgazdapárt
hoz." Ha ez az információ helyes — 
minthogy ez a félhivatalos megnyilat
kozás jellegét viseli' magán — akkor 
a keresztény-párt nagy rész<e nem ve
het részt az ui alakulásban. A ke- 
reszténvszocialisták ugyanis nem igen 
orientálódhatnak agrárius irányban. De 
képtelenség, hogy részt vegyen a Jie- 
niczky—Szmrecsányi csoport ts. sőt 
talán maga Andrássy Gyula is, akik 
valószínűleg beletartozandőknak érzik 
magukat a „dogmatikus legitimista" 
csoportba.

Ezzel szemben ujlxVl és újból hang
súlyozzák, ami egészen valószínű is, 
hogv nagyatádi Szabót egyáltalán nem 
akarják kirekewateni az alakulásból. 
Sőt ellenkezőleg számítanak arra, hogy 
ő és hívei lennének az alakulás ge
rince. Nagyatádiban is igen erős 
gunerneancntális érték, de tény az, 
nogv hívei között igen sokan, idegen
kednek nemcsak az uj pórlalakulás- 
161. de magától a kormányzásban való 
részvételtől is. Van azonkívül valami, 
aimi már ma taktikai hibának bizo
nyult. A pártnak a ..keresztény gazdák 
és kisgazdák pártja" lenne a név*. 
Ettől a néstől azonban a kisgazdák 
már előre félnek, mert á gazdák és 
kisgazdák distinkció szerintük azt je
lentené. ho«v ők a kisgazdák a nagy
birtokkal karérkodnak és feladják 
demokratikus álláspontjukat.

A politikai életben tehát 
uj alakulásokra lehet számítani, 
mert kétségtelen, hogy az egysé

ges kormánypárt meg fog ala
kulni, de éppen ilyen kétségtelen 
az is, hogy a ma koalícióban álló 
pártok a maguk teljes egészében 

nem fognak összeolvadni.
Uj jelenség az is, hogy ma, vasárnap, 
amikor a gróf Batthyány Tivadar ve
zetése alatt 48-as függetlenségi párt 
„függetlenségi -i8-as Kossuth-párttá" 
alakult át, három nemzetgyűlési képvi
selő is csatlakozását jelentette be. 
Ezek: Bállá Aladár, Tomorg wJenő és 
Nyéky József. Ez azt jelenti, hogy a 
nemzetgyűlésen ezentúl már képviselve 
lesz a Batthyány-párt is.

„Olt a biztos győzelem, 
ahol egyetértés </an“

A hercegprímás beszéde 
az Országos Katolikus Nőszö

vetség közgyűlésén
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Az Országos Katholikus Nőszövetség 

vasárnap délelőtt 10 órakor Csernoch 
János bíboros hercegprímás védnök
ségével igen impozáns külsőségek mel
lett és óriási közönség jelenlétében a 
Vigadó nagytermében tartotta meg 111. 
rendes közgyűlését. A hercegprímáson 
kisül jelen voltak a közgyűlésen 
Schioppa I/orenzó nuncius és Horthy 
Miiklősné kormánvzóné is. A közgyűlés 
megnyitása előtt a közönség állva el
énekelte a „Hol Szt.. Péter sírba téve" 
cimü egyházi éneket.

Gróf Zichy Rafaelné nyitotta meg a 
közgyűlést. Dr. Wolkcnbera Alajos 
aMit vár a keresztény megújhodás a 
női lé,lek tői?" címen tartott ezután elő
adást. Ma jd Szegcdu Maszák A ládámé 
számolt be az Országos Katholikus 
Nőszövetség múlt évi működéséről. 
Különböző beszámolók után Csernoch 
János bíboros hercegprímás emelke
dett szólásra.

A hercegprímás beszéde elején utal 
az elvesztett juh ró 1 és az elvesztett 
drachmáról szóló példabeszédre. Ami 
dőn az evangéliumi pásztor és az evan. 
gélül mi öregasszony megtalálja, amit 
elvesztett, örül a lelkűk. Ezekben a 
példalieszédekiben nagy a hasonlatos
ság a Katolikus Nőszövetség működé
séhez. A Nőszövelség az elvesztett jf lé
tet, egészséget, boldogságot keresi, für

készi az emberek bajait, a gondokat 
vállaira veszi és gyógyítja. Valahány
szor a társadalom megújhodásáról szó 
volt, a nők Ihindig kiváló szerepet vit
tek. Ha bátran meg kellett vallani 
Krisztust, mindig elől pillák. A kom
munizmus bukása és a románok távo
zása után a nők voltak az elsők, akik 
a keresztény eszmék zászlaját meglo
bog látták. A külföldi missziók, melyek 
pedig nem a legbarátságosabb érzület
tel viseltettek a magyar nemzet iránt, 
feltétlen tisztelettel elismerték a keresz
tény magyar nők nagy érdemeit. A Ka. 
tolikus Nőszövetség volt az, ' melynek 
meg a kommunizmus ulatl is volt bá
torsága védelmébe venni az üldözött 
apácákat. Természetszerű, hogv a ke
resztény megújhodás első idejében a 
nők szavazati jogát mindenki örömmel 
szavazta meg. Ami az anyaszentegyház- 
nak a nők politiki szereplésére vonat
kozó álláspontját illeti, megállapítha
tom, hogy sem az ó-, sem az újszövet
ségi szentirásban egyetlen* olyan sor 
sincs, amely a nőket a szavazati jogtól 
és annak gyakorlásától eltiltaná. A 
háború előtt álmodni is alig mertünk 
a nők szavazati jogáról, ma már misz. 
sziót bízunk rájuk. Nőknek kell a csa
ládban s a társadalomban a keresztény 
eszmél megszilárditaniok. A hercegprí
más itt történelmi példákra hivatko
zott. Szent Jeromos idejében a katoli
kus nők tették katolikussá Rómát. 
Nők erösitelték meg Róma katoli
kus kultúráját, amely a szent város 
falai közül ezután az egész világot 
meghódította. A herceg,prímás ezekkel 
a szavakkal fejezte be beszédét:

•— Kérem a Nószövetségben tömö
rült egyesületeket, hogy legyenek egy* 
gyek nemcsak a keresztény eszmékben, 
hanem az azok megszilárdítására vá
lasztott eszközökben, a HszloJetben és 
szeretőiben is. Ibi oertc est victorta, 
ubi concordia est. Olt a biztos győze
lem, ahol egyetértés ufln.

A hercegprímás beszédének befeje
zésé után a közönség percekig ünne
pelte. Prágay Mária tartott ezután szép 
készültségre valló előadást a nőkérdé$- 
ről, majd a közgyűlés határozati javas
latot fogadott el a szoméremsérlő ru
házkodás, az illetlen táncok és köny- 
nyelmü elválások megakadályozásá
ról, a romboló sajtó megrendszabályo- 
zásáról, állási foglalt a munkásbizto. 
sit<$ pénztár államosítása mellett és til
takozott a nők választójogának meg- 
csorbítása ellen. E legutóbbi pont meg- 
okolása hangsúlyozza, hogy a női vá
lasztójog korlátozását a nők csak ak
kor fogadják el, ha ez a korlátozás 
azonos mértekben kiterjed a férfiak 
választójogára is.
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Olaszország és Jugoszlávia
megegyeztek

a Daross-kiköíő tárgyában
Bécs, junius 5-

A Neue Erei Rrme-nek jelentik Ró
mái, h: Belgrádi híradás szerint Ohsz 
ország és Jugoszlávia között a Baross- 
k” ötőre vonatkozólag -gyezség jött 
létre, még pedig azon az ohmon, hogy 
Fiaménak egész kikötőjét közös igaz- 
galás aló veszik. Olaszokból, fiumeiek
ből és dclszlávokból 99 évre konzor
ciumot fognak alakítani erre a célra. 
Fiúméban a rendet egyelőre olasz csa
patok fogják fenntartani.
p***»M**w*»*M*W>’**’'*«M^'«**»a>*s*RsfltaR> 

Kártyarazzía 
vasárnap déli ián 
a kávéházakban

Hazárdjátékok a Szeged-, Király- és 
Royal-kávéházak kártyaszobáiban — 
Egy notórius kártyás nőt is bevittek 

a rendőrségre

— ’.4 Hétfői Napló tudó siló fától —

Aliban az órában, amikor fekete és 
kapuciner melleit a fővárosi kávéházak 
külön termeiben elrejtödnek a záróráig 
tartó kárlyaparlik, a rendőrség emberei, a 
térparancsnok ság karhatalmi . embereinek 
kíséretében nagv kártyarazzdát tartottak 
vasárnaq) délután, óriási riadalmat kellett 
mindenütt a rendőrség megjelenése, de 
senki nem távozhatott helyéről, amíg kel
lőleg nem igazolta magát.

A kártya razziát Bak Sándor detektiv- 
főfelügyelő vezette, s résztvelt benne ti
zennégy detektív, továbbá Zsifkovics al
ezredes, több katonatiszt és karhatalmi 
egyén kíséretében. A készültséget tíz. 
rendőr egészítette ki, s igy Indultak el 
délután két órakor két uutón a főkapi
tányság épületéből.

A rendőrség először is a Dob-utcában 
lévő Szeged-kávéházal kereste föl. Már 
előzőleg értesítés jött, hogy obl>en a kávé
házban nagy tételekben folyik a hazárd
játék, s 'hogy sipisták is játszanak, akik
nek fölhajtók hozzák be az. áldozatokat. 
A Szeged-kávéház szerencsés fekvése 
miatt mlndezideig ineghiusitotta a razziák 
eredménvvt, n játékosok ugyanis, már 
az utcáról é&zryvehetlék a rendőrség kö
zeledését s mire a detektívek berontottak 
a játék szobába, egészen szerény alapokon 
folyó komnverc-játékosokká alakultak át. 
Bak főfelügyelő ezúttal ugv irányította a 
razziát, hogy egészen meglepetésszerűen 
történt a rajtaütés. Nagyiban folyt a ma
kaó és buki-dornino s a kávéház tulajdo
nosa, Glílck Salamon, akit a kárlvásvi- 
lágból Gubi néven ismer a rendőrség, 
szintén résztvett a játékban, a főpincér 
társaságában. A detektívek lefoglalták a 
Játékasztalon talált mintegy tízezer koro
nát s a tulajdonosi, a főpincérrel együtt , 
előállították a rendőrségen. A játékosok 
közüli nyolcán nem tudták igazolni magu
kat. ezeket bekísérték a VII. kerületi fő
kapitányságra. •

Innen a A’/rdlp-kávéházba vonult be a 
rendőrség, ahonnan tizenkét embert vit
tek Imj a kapitányságra. Emi nőt előállí
tottak, névszerint Kovács Irma, foglalko
zásnélküli kaszirnöl. akj nagyban ütötte 
a blattot a kávéház asztalán még akkor 
Is, amikor már egv detektív állott a szé
le mögött. A huszonhét éves c'cgán* 
szőke leányt beállitották a notórius kár- 
tvások sorába, s az útra nagy gaud:*u<m« 
köziben volt kénytelen meglenni az utat h 
rendőrségre, amely igazoltatása után fo
lyamatba telte ellene az eljárást.

A következő stáció a Royal káryta- 
■zobája volt, amelyről szintén rossz hí
rek i rkeztok a főkapitányságra. A 
Royalban kommerc-játékokat folytattak 
oly nagy tétekben. hogy nap-nap után 
mentők tőnkre exisztenciák ezen a ré
ven. Itt több veszedelmes sipistát teái
tok. s ezek ellen internálás! eljárást indí
tottak. TöW» játékos itt sem tudta magát 
kellőleg igazolni, azokat beállitották a 
sorba, amely időközben egészen jelenté
keny csapattá növekedett Bálnán félöt 
volt, mire a rendőrség befejezte munká
ját. 6 amikor az előállítottak beértek a 
VII. kerületi kapitányságra, ahol Róna 
detekfr felügyelő vette fel a játékosok 
nacionaléját. Miután uz is megtörtént, 
mintegy húszat elengedtek közülök, a 
többit, akik között van néhány ügynök, 
pincér, egy ügyvéd és néhány kereskedő 
— ott tartották éjszakára is n kupi 
lányéig épületében.

Batthyány beszéde 
az ellene emelt vádakról és az 

októberi forradalomról
Az Országos Függetlenségi Párt nagygyűlése

— A Hétfői Napló tudósitójától. —-

vében, Sazbó István Csanád nevében, 
Hallás Béla Kecskemét városa nevé
ben szólaltuk fel.

Nyári zivatar
Milliókra menő' toillette-ek 

mentek tönkre
Ma délelőtt 10 órakor tartotta meg 

a 48-as párt Ábrahám Dezső elnöklésé
vel ezidei nagygyűlését. A IJoyd-épü- 

[ let dísztermét szinűltig megtöltötték a 
vidéki kiküldöttek és tagok. A gyűlé
sen megjelentek Bulla Aladár, Marta 
Albert, Nyéky Imre és mások.

Ábrahám beszéde
Elnöki megnyitójában rámutat arra, 

hogy Magyarországon két alkatelem 
az, amelynek a magvar politikában fel
tétlenül érvényesülnie kell és ez a 
nemzeiséa és a demokratizmus, Kos
suth Lajos volt az, aki ezl mondotta 
és mi Kossuth iJijos eszméjét mint ta
nítványai hirdetjük és akarjuk keresz
tülvinni a teljes megvalósulásig. A 
magyar külpolitika, amit a kormányok 
folytattak, abban merült ki, hogy a 
mindenkori kormány a nagy angol ké
pes folyóiratokban és a külföldi lapok
ban is leközöltette drága pénzen a 
mindenkori, miniszerelnök ''képét. 
Holló Lajosról beszélve, Abj.aám el
mondja, hogy mikor 1917-ben nyilván
valóvá vált, hogy a háborút nem lehet 
megnyerni és ezt a nemzetgyűlésen sz.ó- 
vátefte, elnökileg rendreutasitották. 
Nyílt hazaárulóknak minősítették ak
kor a függetlenségi férfiakat. Az októb
risták nagyrésze lelkes ifjak és polgá
rok tömegéből állott, nem pedig züllött 

I társaságból, ok tóbor 31-ike nem revg- 
| lució volt, hanem nemzeti . evolúció.
Nem a mi hibánk, hogy revoíució lett 
belőle. (Hosszas taps.) Látták a nagy 
eltolódást, amelyen úgyszólván rövid 
hetek alatt Károlyi politikája keresztül
ment és ekkor egymásután otthagyják 
a függ '* Miségiek a kormányt, 
Bathyánx >coinher elején lemondott, 
Barta Albert is kikerült, Lovászy Már
ton is lemondott a miniszteri tárcáról. 
Mikor a bolsevizmus kitört, mi máT a 
fekete lisztén voltunk. (Közbeszólás:; 
Ültünk isi) Stenczel és Nikolényi nií- 
közülünk való, a bolsevizmus Áldozata 
lelt. Később azután megalakult a sze
gedi ellenkormány, az október 31-iki 
vívmányok alapjára állottunk. (Közbe
szólás: Teleki is aláírta ázt az egyez
ményt!) Abrahám beszéde végén indít
ványozza, hogy a párt nevét Országos 
Függetlenségi 48-as Kossuth pártkftr- 
nek nevezze el. A közgyűlés az. indít
ványt elfogadja.

Batthyány 
a forradalom okozóiról.

fíatthuánu Tivadar gróf beszélt ez
után. Mikor feláll a hallgatóság lelke
sen megtapsolia. Batthvánv elmondja, 
hogy tulajdon-képen nem élőszóval, 
hanem srásban akarta volna előadni 
azt. ami mai beszédének tartalma, 
azonban dacára annak, ho'tv Apponpt 
Alberthez fordult protekcióért, hogy 
az iár.ion cl. hogv írása a cenzúra nél
kül megjelenhessen, ez keresztülvihe- 
lető nem volt. Apipo^U'i ugvun;s járt 
Telekinél megkérte öt erre. Teleki ad 
mondotta, hogv maid a cenzúra felül
bírálja a Batthvánv munkáiét és az
után majd ő nézi át és.ő fogja felül
bírálni. Ezekután én — mondja 
Balthvánv nem voltam hailnrdó a pa
pírkosár számára elk^szV.eni Írásaimat. 

. Kijelenti, hogv nz ő polit!ká:« függőt.
lonségi politika ÉlsAsorb'>.n azért.

1 hocv soha az ót kos Ausztriával való 
I közöség viasza ne térhessen. fEljenl) 

Ezt igazolhntin Pázmándv Dénes ha- 
I rátom is. íF.lienÜ aki mint ősz vete

rán jól tudja, hogv én hosszú éviire* 
dA ol<nH müven <*-»m*ért harcoltam.

Előrelátható volt az. hogv ha mi a 
hármas szövetsí2’ politikában benne 
maradunk, abból Magvaror'zógrn néz
ve semmiféle haszon nem szármnr- 
hnllk. A németek Ausdrln és Olasz- 
ország1 nem voltak ió •‘ZöveM^os*'’ 

i Mi nem tudtunk lelk»wlni a háborúért.

Az ötnapos rekkenŐ hőség után va
sárnap este óriási vihar vonult el a fő
város fölött. Féltiztújban, villámlás és 
mennydörgés közt, me.geredt a zápór és 
félelmetes színjátékban volt részük 
azoknak, akiket a nyári zivatar az ut
cán ért. A zöldbeli vendéglők, mulató
helyek publikuma közt nagy konster- 
náció támadt, mindenki fedél alá akart 
menekülni, de ez csak igen keveseknek 
sikerült. A drága toílette-ek mind tönk
rementek s hozzáértők szériát mittfók- 
ra ruy a kár, amit a nyári kirándulók 
szenvedték. Ilyen kaliberű vihar évek 
óta nem volt Budapesten. Csak termé
szetes, hogy a bérkocsisok, akik a 
húszszoros viteldijat még mindig ke
vésnek találják, rögtön beletalálták 
magukat a konjunktúrába s egyáltalá
ban nem voltak hajlandók arra, hogy 
a közönségnek rendelkezésére álljanak. 
Egy fiatal házaspárnak, mely majdnem 
könyörögve kérte az egyik Rákóczl-uti 
standnál a konfliskocsist, hogv vigye 
őket haza a Teréz-körutra, az ősi* 
szegyült bérkocsissegédek röhögve ezt 
felelték:

— Most persze jók volnánk ugy*e? 
Mért nem ülnek akkor kocsiba, ha 
szép idő van? Maguk sincsenek cukor
ból, hát nem baj. ha egy kicsikét meg 
is áznak.

Ez a jelenet mindenütt megismétlő
dött, amit bizonyára megelégedéssel 
vesznek tudomásul azok a hatóságok, 
melyek oly buzgalommal emlegetik a 
bérkocsisok viteldiját.

Mikor IV. Károly trónra fűtött, akkor 
fordulat bekövetkezését sejtettük, ö 
érezte, hogv más irányban kell ha
ladni. Én 1917. júniustól 1918. októ
ber végéig audienciák alkalmával több
ször figyelmeztettem IV. Károlyt arra, 
hogv amennyiben egész uf poitikát 
nem folvtnt és nem helyezkedik a füg
getlenségi és 48-as politika 
azonnal nem ad széleskörű 
jogot, nem csinál radikális 
politikát*, becsületes földreformot, a 
nemzetiségekkel szemben egészséges uj 
politikát és egészeit ui hékepolitikát 
azzal az ehatárózással hogv belátva 
azt. hogv a háborút meg nem nyerhet
jük. felszólítjuk a német szövetségest 
és a többi szövetségeseket, hogv ha 
még áldozatok árán is. de békét kötünk 
Ha mi akkor békét kötünk, akkor 
igenis állítom, megmentjük a mai Ma
gyarország naav részét. Elmondja ez
után Batthvánv. hogv az Esterházy és 
a Wekerle-korJmánvban is ezt a politi
kát folytatta, ő mindenkor jó keresz
tény ember volt, római katholikus, de 
nem olyan mint az a mostani kurzu- 
sos kereszténység amely a vallást 
kompromittája. a politikai porrondon 
hirdeti a valásosságot és ezalatt a tem
plomok lassan kürülnek. függetlenségi 
párt és Batthvánv volt az. aki Appo- 
nviival együtt a katholikus autonómia 
javaslatát keresztül akarta vinni és 
Lóvé Maron rendeleti utón akarta 
a Károlvi-korinánvban azt keresztül
vinni. A rendőrség 1918-ban jelentést 
küldött a kormányhoz. hogy megala
kultak a Munkástanácsok orosz min
tára. követelik az intézményes rendel
kezéseket. hogv az elégületlenség ne 
törjön ki. Mindezekre, most a kép
viselőházban is rámutattak. Végré is 
kitört a koinmün. De ma már ott tar
tunk. hogv a közvélemény megismeri 
a függetlenségi politikának a munkássá
gát és belátja, hoev az október 31-iki 
Nemzeti Tanácsot és a vidéki Nemzeti 
Tanácsokat és Batthvánv Tivadart 
sem lehet bűnbakul odaállitni ezért.
Battvhánv ezután Károlyinak egv a gö

döllői vonatról a forradalmat meg
előző napokban. — amidőn Károlyi a 
királyival együtt — hozzá küldött e- 
velét olvasta fel. Ebijen azt írja .Ká
rolyi, hogv fontos az. hogy holnap 
Budapesten csend legyen, a népgyülést 
nem lehet visszacsinálni a felséges ur! *««vMivincaei ruvck-uük. vasárnap aei- 
nevében kéri, hogv hasson oda. hogv cMtt végre belementek kisebb halasz- 
mihden nyugodtan folyjon le, a dön- hisba és visszavonták feljelentésüket, 
tés rövidesen meg lesz Bécsben a kül
ügyminiszterrel és Lamascb-al kell 
tárgyalnia belpolitikai nehézségek nin
csenek. csak külügyiek, legfontosabb 
a csendfentartás. A levél igy végződik: 
..Beszélj* a szócikkül. Jászival és a ba 
rátáimmal. Mihály." Hortv Károlvi ki
nevezés nélkül jött vissza és azután 
bekövetkezett az ami bekövetkezett,

; asért nem Károlvi. hanem azok a fele- 
[ lösek. akik az ő kinevezését meqaka- 
' dályozták. A közszabadságok, sa- 

tó — a gyülekezési és az 
egyesülési szbadsúgot tekintette a 
'ügí»e1’cné<2i nárt mindenkor politikája 
sarkkövéül és most is e nélkül állam 
oxisztáh'i nem tud. Ezután foglalko
zik azokkal a vádakkal, aaislvek most 
a pari mentben ellene és a nárt ellen 
elhnrozr.iiak a BnnkTassei milliók 
ügyével is foglalkozik. majd azt 
mondja, hogv a fiiegetlcnsé'd Párt ptp- 
grammia azqn n» alánon áll, amelvet 
Aononvi Albert 1920-ban Jívszber nv- 
hon mondott.

A vid ki kiküldöttek közül Kiskun* 
fél házáról Horváth Zoltán szólalt 
föl, aki Kiskunfélegyháza nevvl.'cn visz- 

nemmti royal orfeum 
ros lii-r .-H n., ja .•],.
dó7tóz^.Vu</y i erenc Szentes város ne-

elveire, 
választó, 
szociális

Lendvai Millióst 
szabadon bocsátotíáK

— A Hétfői Napló tudósitójától. —
Lendvai Miklós hírlapírót a minisz

terelnökségi sajtóiroda volt sajtótitká- 
rát négy nap előtt előzetes őrizetbe 
vette a rendőrség fia/op Elei színésznő 
följelentésére, • aki ‘40 ezer frankját 
követelte rajta, valamint Gábor Ignác 
följelentésére, akinek húszezer koro
nája veszett el Lendvai kezén. Az őri
zetbevétel után Lendvai rokonságai 
azonnal tárgyalásokat kezdett a káro
sultakkal, a-kik azonban először nem 
akartak belemenni semmiféle halasz
tásba, s veszteségüknek azonnal való 
megtérítését követelték. Vasárnap dél-

i

mire a kora délutáni órákban a rend
őrség szabadlábra helyezte Lendvait.

Hamis fogakat N
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Matiné, melyen nem jelentek meg 
a közreműködő művészek1'4 Maiyar-Káivin Szövetség köz

lse, A Magyar-Kálvin Szövetség 
lii.m délelőtt fél 12 órakor Bér nőt 
L'egycleini tanár, a Szövetség vi- 
tlnöiiének vezetésével a Ráday-ut- 
■8 szám alatti református th-coló- 
Biszlermében közgyűlést tartott, 
L?n Petra Elek he), ébe a váloszt- t javaslata, alapján egyházi clnök- 
L,yhangul\? dr. Révész Kálmán 
Eineni püspököt, az eddigi egy- 
|ök3t, az igy megüresedett egyftá- 
|eiiii\ki helyre <ir. Rávesz László 
[in-téri lelkészt, pénztárosnak pe- 
pa/idczi Vilmos takarékpénztári 
kelül választották meg.

A Nemzeti Szalon Tárlatát ma, 
lőtt tiz órakor nyitották meg. A Pcs> színházak kitűnőségei ma délelött- 
[isageon előkelő közönség jelent re nagyszabású matinét tűztek ki s a 
[ A kiállítók a magyar festőgárda jegyek nagyrészét már előre elárusitot- 
I fiatal tehetségesei. j fák. A felűlfizetésekkel együtt körül'be-

Sshulck-emlékünnep. Schiilek Fri- lül harmincezer korona g' ült össze a 
nemes célra, ami soknak ugyan nem 
sok, a rekkenő hőséget tekintve, nem 
is kevés. Ebből az összegből a színpadi 
munkásoknak körülbelül 900. a sze
mélyzet tagjainak 1000—-2000 koro
na jut.

A botrányt, mely a mai matiné kap
csán kitört, nem is a kiosztásra ke
rülő összeg csekélysége okozta, hanem 
az a hallatlan nemtörődömség, mely- 
lyef a közreműködésre felkért művész
nők és művészek, akik gavalléros gesz
tusokkal ajánlották föl részvételüket a 
segitőakcióban, nyomorba jutott kollé
gáikkal szemben viselkedtek. A pri- j 
madonnák, akiknek arcképeit minden 
héten százszor látjuk a színházi lapok- 
bán, a férfi-starok. akikről — a serény 
színházi riporterek jó-voltából — azt is 
pontosan tudjuk, vájjon e a hideg , 
piszke-sauce a kedvenc eledeleik közé 
tartozik-e, a másod- és harmadrendű 
csillagok, akiknek aprólékos magán- ■ 
ügyéről sűrűbben informálnak ben
nünket az úgynevezett művészi hetila
pok, mint az angol miniszterelnök nyi
latkozatairól, valamennyien megígér
ték, hogy a legnagyobb készséggel sza 
valnak, énekelnek és kabaréznak a sze
gény kollégák javára. Mintegy négy*ve- 
nen szerepeltek a kiragasztott plakáto- 
kon: szine-java a budapesti mű vésztár- i 
saságnak. Természetesen köztük volt: 1 
Sándor Erzsi, Kosáry Emrny, Pédhy , 
Erzsi, Lábass Juci Somogvi Nusi, Ki- j 
rály Ernő, szóval mindenki, aki a szín- 
házi életiben számit valamit. A plakát, 
melyet kiragasztottak, oly gazdag és ; 
színes volt, mintha nem is .június ele- i 
jén volnának, hanem január derekán. |

Negyven művész közül csak négy jött el — Az eskütérí színészek 
javára rendezeti előadás kudarca

A Hétfői Napló tudósítójától —-

A megbukott Eskütéri Színház nyo
morba jutott tagjai javára ma matinét 
rendeztek a Vígszínházban. Az állás 
nélkül maradi színészek közt a Szín
házigazgatók Szövetsége máT a legelső 
napokban ötvenezer koronát osztott 
szét, de ez az összeg csak részben eny
hítette az önhibájukon \ivül bajbaju
tott személyzet nyomorát. s Hogy a se- 
gitőakciót folytatni lehessen, a buda-

I t pilönrüvész cinlékére a Magyar 
liőlí és Épitészcgylel vasárnap délelőtt 
Irskor szép ünnepel rendezett az 
lijér.ia dísztermében. Kertész K. Ró- 
f a Magvar Mérnök és Építi-szegylet 
löké mondott tartalma-s ünnepi meg- 
í», ezután dr. Nagy Árpád miniszteri 
Icsos a közoktatásügyi miniszter ne
ki. dr. llosvay Lajos a Magyar T-udo
hos Akadémia, Nagy 
L-f műegyetem. Fock 
topost székesfőváros, 
pmiivész, a Magyar 
fésűiét

I
I

Virgil a kir. 
Ede tanácsnok 
Nádler Róbert 
K ópzőmüvészek 

dr. Lechner Jenő építőm ü-
■ az Országos Magyar Képzőművészeti 
Küldi, Lyka Károly az Országos Ma- 
K Királyi Képzőművészeti Főiskola ne- 
K:i mondottak beszédet. Végül Do*hná-
■ Nemzeti Imáját és Ammer Nem, sem, 
K adták elő a Budapesti Egyetemi 
■‘.karok Kereszty Jenő karigazgató ve
lővel.
■ Friedrlch István lovai. Két évvel 
■lőtt történt, hogy Friexlridh István 
■tvásföldi gépgyárából ismeretlen 
■esek r.égy lovat elhajtottak. Piole- 
■iktalura volt, tehát az akkori idők 
Bi mutatkoztak alkalmasnak a tol- 
■ok kinyomozására, argy hogy Fried- 
K István már régen letett arról, hogy 
■ékes lovait visszaszerezhess?. A 
■tza-féle bűnügy tegnapi tárgyaláséin 
■ént, hogy Fricdrich a szünet alatt 
■>< ült a törvényszék Madkó-utcai ól
jának második emeletén lévő erké-. 
Jn és letekintvén az utcára, egy- 
Brro csak észrevette, hogy éppen a 
J'ényszék előtt áll egy kocsi és az 
■p-vik lova van eléje fogva. Meghi- 
jlliait rögtön leküldite a kapu elé és 
■kocsis őszintén i^cgv állottá, hogv a
■ származását csak ugv ismeri, ho-gy 
■vpl ezelőtt Stellák ismeretien el- 
fAz eljárás megindult az ügy- 
in.
f Tiltakozás Nyugat-Magyarország 
■adása elten. Mezőhegyesről jelentik, 
i?y a TEVÉL itteni köre Körmendy 
lajos alelnök indítványára népes 
Illésen egyhangú lelkesedéssel csat- 
■'’zott a Hffa központi határozatához 
I leliratílag jelentette be a kormány* 
r tiltakozását Nyugat-Magyarország 
Í2..i$a ellen-

Féltizonnyote- Milyen különösen 
rn'Zjik.- féltizennyolc ... Évszázadok 
IMmj töménye borult föl és helyébe 
[Pi’tf pyíj egyszerit rendelet. Ami idáig 
rfálhat volt, ezután féitizen- 
plc les:. | drága kis masam ódat bo- 
f'” legények, az óra alatt féltlzen- 
r.' ,'‘f'r fogják várni. Milyen kűlö- 
|".í u e«- . . . gc mefJ fogjuk szokni. 
I *oro»a és forint harca uiul ki az 
Fu- cifferblafján és lesznek sokan, 
pődűA- szerény magam is. kik sokáig 
r' k az időt — forintban számolni.

Uj meg uj és folyton uj 
L ti b régiek helyébe. A
ra/.0c.ti7 elgázolta a gőzvasul, a fo- 
[//,7 FöUbük n reiiijőgép ke
h a gondolat a villám szár-
ryi röppen országről-országra. A régi 
r azonban soká vissza-vlsszatér-
L- kísérteni süppedt idŐ-

még magyar, aki ,.pön- 
i,'rn számit és évek múlva is lesz, 

0 babáját „fél hatkor délután'1 
oz óra alatt. 1 24 órás ciffer- _

L-. .....■.><-•.«! f.UfMA-un'U v ■
4 kiváncsiak megnézik

j

A közönséget azonban, mely a nagy 
műélvezetre összegyűlt, kellemetlen 
meglepetés érte: a negyven, művész és 
művésznő közül mindössze a követke
zők jelentek meg: Medek Anna. Ha
rasztiul Mid, Tanay Frigyes és Wer-

solyognak. aztán tovább mennek. El
néztem az órát. Féltizennyolcat muta
tott Mit tagadtam. komplikált szám
adást kellet végeznem. koáu meaudjam 
a titkot, hoau féltizennuolckor hány 
ára is van tulajdonképpen? .

ezeg Jenő. A többiek egyszerűen nem 
jöttek el. Ki kabardzik júniusban? I 
Egyiknek sürgős próbája akadt, a má 1 
síknak megdagadt a mandulája. a har
madik kificamította a lábát, a negye 
dik a beteg ángyikáját ápolta, sz. vai: 
valamennyien akadályozva voltak a1 
fellépésben. Az előadást nem is lébe ! 
lett megkezdeni 11 órakor, hanem csak 
12 óra tájban, akkor is csak úgy, hogy I 
kötéllel fogtak össze néhány szereplőt, j 
A kitűnő Komor Gyula verseket olva 
solt föl. Bárdy Ödön konferált, Dénes 
György, Pásztor Ferike és egy derék 
kolozsvári harilonisla énekellek és sza i 
voltak, szóval ugy-ahogy megmentették 1 
a becsületet. A közönség, mely elein fen 
fölháborodva fogadta a világtörténe
lemben páratlan műsorváltozást, végre 
is belenyugodott a változhatatlanba, 
sőt bizonyos humorral még meg is 
tapsolta a pótmiivészeket.

Hát ez, kérjük alássan, még sincs 
rendén. Nem is ‘beszélve a csúnya in- 
kollégialitásról, melylyel ezek az 
arrivék nyomogó kartársaik iránt ta
núsítottak, egyszerűen felháborító az a 
semmibevevés, melylyel a közönséget 
állandóan becsapják. Ez már valósá
gos uzus-számba megy. A tisztelt mü-» 
vészek évek óta cselekszik ugyanezt: 
mindig gavalléroskodnak az igérelek- 
ben, kinyomattalják nevüket a plaká
tokra, de az már eszük-ágában sincs, 
hogy be is tartsák az Ígéretüket. Ez. a 
boihémesked'és, mely a közönség zsebé
re megy és a legnagyobb tiszteletlen
ség azok iránt, akiknek sikereiket kö
szönhetik, mégis csak igazán több a 
soknál.

Megkérdeztük a kellemetlen inci
dens felől a Vígszínház igazgatóját, 
moly a maga részéről a legnagyobb 
előzékenységgel ajánlotta föl a színhá
zat a 
laszt

i

matiné cél ja ka s a következő vá- 
knptuk:
Az előadást nem mi rendeztük, 
természetesen nem is vagyunk 

szivesség- 
> nélkül,

— Borzalmas árvíz- Puebloból (Co
lorado) jelenti g Reuter-iroda, hogy 
az Arkansas és Fountain kiáradt. Az 
áradásnak 1500—3000 ember esett ál
dozatául. Az okozott kárt 10 millió 
dollárra becsülik. (M. T. I.)

— Irodai foglalkozást keres Rt. tiszt
viselőnője délután 4—7-ig. Cilii: Szor
galmas 25. A Hétfő: Napló kiadóhivatala.

— Egy őrült katona kalandja. Va
sárnap délben a pesti Lúti.h hlfőnél a 
rendőr egy izgatottan viselkedő rokkant 
katonára telit íigfelines, aki mi»d un tá
lán belekötött a járókelőkbe és artiki> 
!■' anvöo .'•zi'kozcd.a többeket in-
znltA.lt botjával A rendőr merni él ’.t.i

-. vS.'i).aj.itar.i a szemmel Iái hat‘a i za
varodott elntejü rokkaniat, de e« nem 
sikerült neki. Végre több járókelő' se
gítségével izgalmas dulakodás után ri- 
került a katonát lefegyverezni, betusz
kolták eg.v konflisba és a rendőr be
vitte a katonát a főkapitányságra. Itt 
kiderült, hogy az utcai botrány okozó
ja Schneidcr Kálmán rokkant, aki a 
Rokkant Katonák menhelyéről szökött 
meg, ahol régebb idő óta ápolásban vaw 
és egy idő óta több inzultust kö ott 
el a járókelőkön. Schneidort ezután 
visszavitték a főkapitányságról a Rok
kant Katonák Otthonába. tovXUKj gyógy
kezelés végett.

— Életuntak. Az újpesti összekötő 
vasúti hídnál Róikaj Sándor 14 éves tanu
ló beugrott a Dunába és a szemtanuk w- 
jjélvn-vuitása ellenére hetefult a vízbe. — 
A Margitliidról Aufcnber.q. Antal 30 eves 
ióalkusz a Dunába ugrott. Kifogták és 
a mentő az Irgabnnsok kórházába szállí
totta. — Doskó Ilona az Erzsíbethidról 
öngyilkossági szándókból a Dunába ug
rott. A mentők az írgaíniastik kórházába 
szállította. — Horváth Károly 21 éves 
munkást az Illés-utca 15. szám alatt lévő 
vendéglöhen tegnap este egy szóvúfás 
hevében összeszurkáltak. Miután körmyíi 
sérüléseket szenvedett, a mentők Kossuth 
Lajos-utca 1. szám alatti lakására szúlH- 
tották.

tehát 
felelősek a történtekért. Mi : 
bői, minden ellenszolgáltatás 
engedtük át a színházat « nem minket 
terhel a felelősség azért, hogy a mati
nén bajok voltak.

Igazuk van. ök teljesítették köteles
ségüket. A tisztelt művészekről ezt 
már nem lőhet elmondani. Viszont 
igaz, hogy ők is valamennyien meg 
fognak jelenni, ha arról lesz sző, hogy 
a színházi lapok számára lefotografál- 
ják Őkél.

Schumv ellen eljárást.. Most tárgyalta 
az iigvet a m. kir. budapesti katonai 
törvényszék dr. Barzu Livius százados- 
hadbiró vczetóséiel. A bíróság Szűrik 
Miklós százados-hadbíró katon-ai 
ügyész és dr. Gleichmann Lajos védő 
meghallgatása után Boldizsár Páli két 
hónapi fogházra. Schumv Lipólot pe
dig egv hónapi fogházbüntetésre 
Ítélte cl.

— Halálozás. Roller Béla, a Fran- 
lin-Társulat oégjegyzőjo 38 éves korá
ban rövid szenvedés után elhunyt. Te- 
met-.'te hétfőn délután 4 órakor lesz. 
Külön villamoskocsi a Rókue-kórház 
végállomástól 3 órakor indul.

— Görög és bolgár katonák halálos
végű összotüzése. A dadsurai bolgár 
postahivatal mellett három nappal ez
előtt körülbelül 50 főnyi görög kato
nacsapat megtámadta a békés foglal
kozást űző és pihenő bolgár katonákat 
és tüzelésükkel szétszórták őket. Több 
bolgár katona megsebesült, kettő meg
halt. A halottak között van egy bol
gár katona is, akit osztagától lábbado- 
zás címén szabadságoltak. A támadók 
az ó i ’ nle nlntt vissza Oltottak görög 

' TtóFáJ WmM ft...............AH O -< '“*« «•»
__ mo. vétség címén indított BohiiZíái w iucllca u. Lm. A. aj

B. A.
Schumy 

havában 
Vissza- 

azonnnl bement a 
laktanvába.. ahol 
szoba küldöncszo- 

feg^’veráJIvánv’hoz Iá- 
________ ______ 1 " ", majd le
ment a kantinba élelmiszert vásárolni. 
A 300. számú szobában tartózkodtak 
Boldizsár Pál és Boda András közlegé
nyek, régi, ió barátok, s tréfálkoztak 
egymással Hancuroczás közben Boda 
a szalmazsákja alól elővett egv revol
vert és ráfogta Boldizsárra, aki erre 
kiment a küklőncszobába. behozta 
tesen nem tudta, hogv .töltve van s tré
fálkozva rácélzott barátjára. A fegyver 
kozva rácélzott barátjára. A fegyver 
eldördült, s Boda holtan esett össze A 

• élet l ’ !o”«ár*n r'd

— játék a fegyverre!.
Lipót közlegény ez év április 
egy katona-szk-evénvt kísért, 
érkezése után
Mária Terézia 
a 300. számú 
bájában leső 
maszto|ta töltött fegyverét,

Sziühúz es íílmujdonságo^
* Esemínyekkaí tele hőt a Vígszín

ház e hete. Legtöbb est-jiiít a Piros bu- 
(lyellárisnak. Kedden 2.5-ödször adják a 
Gyémántköszörült, pénteken századszor a 
Hattyút, szerdán a Kék rókát játsszák és 
szombaton lesz a Kis grízeit bemutatója. 
Kosáry Emmyvel. Király Ernővel, Tanay- 
ual, Vigh Manóival, Újvár? Lajosnál, 
Hajdú Józseffel és Dénes Györgygyel a 
főszerepekben. A kis grízeit előadásai so
rozatosan folynak, n Vígszínház művészei 
szabadságra mennek, tehát a fölsorolt da
rabokat utoljára játsszák a nyári szünet 
előtt.

* A cárayics ötször, a Búzavirág két- 
srer azerepel a Magyar Színház e heti 
műsorán, az előbbi ma, kedden, csütör
tökön, pénteken és vasárnap, az utóbbi 
szerdán és nzoonbaton. Jövő vasárnap 
dékitán vizsgaelőadás lesz: Dolovai nábob 
leánya.

* A kők mazur 25-ik előadása ma 
lesz a Király-színházban. A kitűnő darab, 
moly természetesen minden este színre ke
rül, állandóan zsúfolt házak melleit ért 
cl első jubileumát, melyet az érdeklődés
ből következtetve, hamarosan a többi is 
követni fog. Jövő szombaton vizsgaelő
adásul a Cigánybáró két felvonását ée 
kabaretet adnak elő.

* A Váróéi Színház műsorának túl
nyomó részét o héten is a Szecencíctánc, 
Stolz gyorsan népszerűvé lett operettje

■ tölti be. A Szerencselóncot ma kedden, 
csütörtökön pénteken vasárnap és jövő 
hétfőn adják. Szerdán jubiláns előadás 
lesz a Városi Színházban, ezen a napon 
kerül színre 26-ödszőr A rs:d*>nŐ. Szom
baton a Vlllars dragonyosnit, jövő vasár
nap déhjlán a Carment adják.

znltA.lt
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! • tawóiuurttá, a „Oitíny.nyal. A 
■amMwaitce-SzjnJliáí éppen a Faun-nak 

fevő bemutatója folytán még 
nem tutija, mikor fejezi be czidei szezon
fát. De már a jövő szezotuncgnyHó darab
ot kiszemelte, ki is osztotta: nevezetesen 
Szigligeti Edének Cigány cimü népszín
művét. Ez a megnyitó augusztusban lenne. 
Október havában újdonságainak sorát 
megint esek népszintniüvel élénkíti: Cscp- 
»<vhy Ferencnek Sárga csikó-jávni.

• A Zafirgyürü a Belvárosi Színház
ban. Szombaton került először színre a 
Belvárosi Színházban Lakatos László Za- 
flrgyüni cimü izgalmas szinjátéka, inely- 
■ck általánosan elismert irodalmi be
csét óhajtja az igazgatóság kiemelni az
zal, hogy a Belvárosi Színház elő-kelő 
színpadára tetapili át. A nagy, érdeklődés
ad várt bemutató másik darabja ugyan
iak Lakatos László uj vigjáléka: A nagy 
komédiásnő. Az est főszereplői Báthory 
Ga.zn, T. Oláh Böske, Tárnái Ernő, a 
Magyar Színház tagjai, továbbá Szabados 
Piroska. Bánóczy, Abonyi és Szegheő.

♦ Rto van Winkle 25-ödször kerül 
•nnre kedden, e hó 7-én a Scála-szinház- 
ban, mindenkor a bemutató nagyszerű 
együttesével. Jövő vasárnap délután 3 és 
fel órakor, mérsékelt helyárakkal Szigli
geti remekét: A szökött katonát játsszák.

A Jardin de Parls-t egész Bu- 
riripest közönsége látogatja. A kabaré 
popvpás műsorán telt ház kacag. a Taba- 
rinben pedig rengeteg taps kíséri Ussak és 
Uardt, Alaska, a Bárdi-kettős, a Jazz-ban- 
■te minden egyes számát. A kabaré félki- 
tenc, a Tabarm tíz órakor kezdődik.

♦ Szöllösi Zsigmond és Kurt Goetz 
ngyf elvonó sósai, melyek szombaton ke
rültek bemutatásra, fokják a nagysikerű 
kisérő műsorral együtt betölteni az And- 
rú«y-<iti Színház c heti jálékrendjét.

• Az élet vihara, Emilé Fabre, a hí
res francia Író darabja után készült 
íibnremek jelenik meg ma a Kert
moziban, mely La maison dargile 
rímmel a kontinens metropolisaiban 
mindenütt leirhatatlanul nagy tetszést 
nratotL A gyönyörű kiállítású, cselek
ményekben dús film kvalitásait emeli 
az a körülmény, hogy Lagrange k. a. 
és Mr. Malhot játsszák a főszerepeket, 
\iket a .Index és gróf Monté Chrlsto- 
han játszott alakilásaikbó-1 is nagyon 
jól ismer már a magyar közönség. A 
pompás műsort a Tánc Japánban cimü 
wedeti japán felvétel és Elszállt a sze
relem cimü fenomenális burleszk egé
szíti ki s így oly műsort ad ezúttal is 
sz a közkedvelt mozi, mely a téli moz- 
gószinházak legelsőrangu műsoraival 
vetekedik. Előadások 8vj és 10 órakor. 
Telefon 11—47.

* „A repülő fátum", ez a címe a 
wBrixtoni keselyű” első részének, 
amely mától kedve három héten át az 
Omnia és a Tithli műsorára kerül. 
Kétségtelen, hogv a nyári meleg da
cára az Omnia és a Tholi kellemesen 
hűtött helyiségeiben zsúfolt házak fog- 
ják végignézni a „Brixtoni keselyű** t, 
melyben ui fotográfiái és artistatnikök 
ejtik csodálatba a publikumot. Az elő
adások mindkét színházban egyformán 
5, 7 és 9 órakor kezdődnek.

magyar válogatottak 3:O(2:O) 
győztek Németország ellen

X gólodat ScMosser, Guttmann és Braun rúgták 
40.000 néző a Hungária-uti pályán

I volt, aki a német csatárok néhány köz- 
I vétlen közelről rúgott labdáját fényen 
bravúrral védte. A hátvédpár ugyan
csak kielégítő volt, a fedezetsorból 
Kertész II. játéka tűnt ki. A csatársor 
legjobb része a jobboldal volt. k,ülönö. 
sen Braun volt elemében. Gólját mes
teri lövéssel szerezte meg.

A német csapat átlagos munkát vég
zett, legjobb emberei a hátvédek és a 
szélső csatárok voltak. A kapus a hai- 
madik gólt védhette volna.

A mérkőzés maga rendkívül változa
tos volt. Az első percben veszélyes 
német támadás volt, Plattkéi azonban 
ment. Ezután a magyarok jönnek 
frontba és Orth ragyogó lövése, kapu
fáról pattan vissza. A nyolcadik perc
ben esik az első magyar korner, 
majd ismét Plattkónak akad mun
kája. A tizenkettedik percben u-jra 
magyar k.orner a kapus által 
védett labda Schlosserhez kerül, aki 
védlieletlenül a német hálóba rúgja, 
amelvlvei megszerzi a — -k vezető 
gólját. Braun beadását a német kapus 
védi. Változatos játék következik ez
után: egv alkalommal Vogel korner- 
rel ment. A 25-ik percben Orth kiáll és 
helvette Gencsu játszik. A 29-ik pere
ljen a német kapus által kirúgott lab
dát Guttmann góllá értékesíti. 2:0. Ez
után még eredmónvtelen komért rú
gott a magyar csapat.

Szünet után a második percben 
Braun egvé.ni akcióval ragyogó stílus
ban eléri a harmadik gólt. Ezután a 
németek veszik át a támadó szerepet. 
Plattkó ízonBan mesteri védéseket 
produkál. A játék vége felé ismét a 
magvarok jönnek frontba, azonban 
gólt már nem tudtak elérni, bár volt 
egv-két kedvező helyzet. Peschury 
osztrák biró kitünően vezette a játékot. 1 

A közönség a mérkőzés után vállán 
vitte a vasárnap hősét, Plattkó kapust 
öltözőiébe.

Magyarország válogatott labdarugó-1 
apata vasárnap délután mérkőzött |csapata _____ r ___ .... __________

Németország reprezentatív együttesé
vel a Hungária-úti sporttelepen és vé
gig rendkívül érdekfeszitő, pompás és 
ragyogó játék után a magyar csapat 
fölényes győzelmet aratott.

A mérkőzés külső képe ezúttal is 
felejthetetlen volt. A játékteret körül
ölelő tribünök és lépcsős terrasszok 
zsúfolásig megteltek közönséggel.

A magyar csapat eredeti összeállí
tásban szerepelt, mén -pedig 7 MTK, 
2 FTC, 1 Vasas és 1 UTE játékos. 
Orth azonban az első félidő 25-ik per
ecében kiállt, mert lábbaja kiújult és 
helyette Gencsy, az NSC tagja állt be.

A német csapat szintén eredeti 
összeállításban érkezett, mindössze 
Neubauer csatár helyett Gröner ját- 

i szolt. Bár a németek hangsúlyozták, 
hogv nem ez a legjobb válogatott 
együttesük, mert a legjobb három 
védőjátékos, Lohrmann, Nohus, Frits- 
che-triót nem küldhették le, mert ez 
a védelem Svédország ellen játszik rö
videsen és most nem kaptak szabad
ságot.

A mérkőzés erős iram volt. Különö
sen az első félidőben diktált igen heves 
tempót a magyar csapat, a félidő vé
gén kissé eitanyhult a játék. Szünet 
után egv negyedórát 
játék folyt, majd a magyar 
mét döntő főlényben jutott.

A csapatok összeállítása a 
volt:

Magyarország: Plattkó — 
Mandi — Kertész II., Guttm: 

'■— Braun. Molnár, 
Schlosser és Tóth.

Németország: Stuhlfanth — Müller5 
Schneider —’Malkolm, Tewes. Schflm- 
melfeder — Kresz, Jáger, Schmürle, 
Gröner, Höger.

A magyar -.csapat és egyúttal a me
zőny legjodd) játékosa Plattkő kapus

szintén közép
csapat is-

következő

Vogel II., 
lann, Blum 

Orth, (Gencsy),

Balbinus nyerte mes 
az Osztrák Derbyt

A rentlkivüli izgalommal várt sport
élmény lezajlott: a Király-dij nyerő 
Ntolbinus nz Osztrák Derby kék szalag
ját is megszerezte -boldog tulajdono
sának. Az eredmény reális, Balbinus a 
Király-díj lefutása után favoritja lett 
az Osztrák Derbynek s bizonyos volt, 
hogy megnyeri ezt n versenyt is, ha 
kondíciójában nőm áll be visszaesés. 
Balbinus győzelme igen népszerű 
sportkörökben, mert kétségtelenül a 
legjobb ló nyerte meg benne a legna
gyobb tenyészvcrscnyl.

A híres verseny a következőképpen 
folyt le: Mamlasz vezetett VatiniiM és 
Balbinus előtt. A rövid oldalon Vali- 
mu* vette át a vezetést és erős iramot 
diktálva, hosszakkal fordult be elsőnek 
•z egyenesbe, ahol Balbinus már a 
második helyen feküdt. Nagy Géza os
tort kapott Balbinusra, amire a pólón
kéi cj-ack istállótársa után iramodott 
• épp a célban rövid fejdiosszal meg- 
Höxie.

Balbinus győzelme után rendkívül 
meleg óváció volt a Freudenauban, &r. 
istálló tulajdonosait, Boros Gyulát és 
Vas Bélát percekig 
sonló óváció jutott 
nak, Nagy Gézának

A mai bécsi 
eredmények:

I. 1. Unka
(Nagy G.), 3.
50:133, 50 : 55.

II. 1. Aurelia (Nagy G.), 2. Felség
(Weckermann). 3. Ganklerin (Tusé). 
Tót: 50 : 82, 50 : 63. 199 148.

III. 1. Melquiades (Pretzner-). 2. 
Miért is (Sdhejbáj), 3. Starost (Gulyás). 
Tót: 50:164. 50 : 60, 60. 60.

IV. 1. Balbinus (Nagy). 2. Vitinius 
(Kertész), 3. Col.. Romanelli (Csiszár 
L.). Tót.: 50 :73. 50 : 78. 168. 107.

V. 1. Zagreb (Stooker). 2. Akadékoa 
(Schejbal). 3. Nezsider (Szokolai). Tót: 
50 : 259. 50:102, 319. 129.

VI. 1. Antagoniet (Illavenka), 2. 
Atta Troli (Németh). 3. Erstling (Pu- 
kny). Tót: 50 : 55.

VII. 1. Iburg (Esch). 2. frka (Ste- 
oker), 3. Dilemma (Schejbal). Tót:

és

ünnepelték. 
Balbinus 

is.
megyeri

Ha- 
lovasá- 

i 
részletes

(Pretzner), 2. 1
Malvoisie (Tam). 
50.

oker), _ ________
50 : 52. 50 : 50. 50. 55.

Rutilia 
. Tót:

Káposz tismegyeri versenyek
I. 1. Gemahl (Viderian), 2. Fékom-

adtta (Szabó Gy.), 3. Asiago (Csiszár
J.). Tót: 20 : 224 . 20 : 50. 34.

II. Voaér (Lipták A.). 2. Hogy-Hogy 
(Kriill). 3. Jupiter (Smut-ny). Tót: 
20 : 38. 20:26. 36. 28.

III. 1. Sakál (Takács), 2. Wio so? 
(Mihalovics), 3. Freilich (Biernánczky). 
Tót: 20:40. 20:30. 36.

1- Pomoranze (Sniutny), 2. Vajda 
CLiptAk L.), 3. Edith (Gyurgyev). Tót: 
20 : 76.
T y1- Csornahora (Hofbauer), 2.

KÖZGAZDASÁG
A tőzsdei magánforgalomban tegnap 

este még I.ipták 428—30. Országos fa 
980-ig köttetett, de vasárnap teljes üz- 
lettelenségiben árfolyamot sem állapí
tottunk meg. Valuták névleg: dollár 
229—30, lei 392—94, szokol 347—50, 
márka 371—75, osztrál^ ezres 40, kifi
zetés 39—39% volt.

A Mercur Váltóüzlet Részvénytársa
ság jubiláris közgyűlése. A Morcul- Vál
tóüzleti Részvénytársaság BrcÜauer Jenő 
dr. elnöklése alatt tartott XXV. jonbiláris 
közgyűlésén jóváhagyta az •5.188.999 ko
rona 46 fillér tiszta nyereséggel záruló 
1920. évi mérleget és elhatározta, hogy a 
25. sz. osztalékszelvény ez évi junius hó
nap 1-től kezdve 20 koronával váltassák 
be, a tartalékalapra 700.0000 korona for- 
ditlassék és az intézet negyedszázados 
fönnállásának atkáiméiból a tisztviselők és 
altisztek felállítandó nyugdíjintézete ré
szére 500.000 koronát adományozott.

A Salgó tranzakciója. A Salgótarjáni 
Kőszénhánya Rt. most viszi keresztül a 
május 12-én elhatározott tőkeemelését. 
Amint ismeretes, 2 régi részvényre egy 
újat adnak — ingyen. Az ingyen részvé
nyeket a részvényesek junius 6-tól 30-ig 
vehetik át.

Az Első Magyar Általános Biztositó 
Társaság nyeresége és osztaléka. Az 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
nvult hó 27-én tartotta közgyűlését, amely 
megállapította az 1920. évi mérleget. Á 
kimiutalott 7,925.615.63 korona tiszta nye
reségből az 1920. évi szelvény 800 koro
nával kerül beváltásra.

A Wiener Bankverein üzleteredménye. 
A Wiener Bankverein igazgatótanácsa 
közli, hogy az 1920. évi mérleg az előző 
évi nyereségelővitellel 397.955.048 23 K.

. (12%), (előző évben 34 K 
•nek és 6,148.471.88 
3,810.678.63) koronát 
nek elő.

A Hungária Bank
1 30-án tartotta rendes

1920. évi nyereség 3,378.196.54 ÍTt 
gél lesz ki, amelyből osztalék címén 
vényenként 28 korona (7 százalék! 
valyi 6 százalékkal szomben) 1^1 
zctésre.

1G5 millió tartalékja van a Fólü 
banknak. A Földhitelbank 
saság közzé teszi múlt évi mérleg 
mérleg az intézetnek olyan ható 
fejlődését igazolja, amely mossa í 
gaslik a sablonos üzleti eredni 
közül. A bank tartaléktőkéi 1647 
koronát tesznek ki. A vállalat n! 
22,533.742 korona bruttó nyereg 
zárult, mig tiszta nyeresége 11, 
korona. A mérleg a társaság inzatk 
24.604.894, gazdaságainak élő és 
felszereléseit 25.107.720 koronára, 
gyönyörű székhazát is mindössze' 
millió 100.000 koronára értékeli, 
intézet közgyűlése junius 20-án le$j

Az Iparbank üzlotévc. Az Első ) 
gvar Iparbank 1929. évi mérlege UH 
K 20 fillér tiszta nyereséggel 
előző 1918—1919, cgvesitelt UMMC 
kimutatóit 4,176.310.42 K-val szemba 
f. é. junius hó 14-ére egybehívandó) 
gyűlésen az igazgatóság javasolni 
hogv nz osztalékszelvény részv/mveni 
30 koronával (10 százalék) váltassék I

A Magyar Forgalmi Bank Részvá 
társaság osztaléka. A Magyar Forgi 
Bank Rt. megtartotta ez évi kőzgyi 
sét, amely elhtározta, hogy az 5M 
koronát kitevő tiszta nyereségből os 
lék fejében 14 százalékot fizet. Az lí 
üzletévi szelvény tehát 28 koronával 
rül beváltásra.

A Magyar Élelmiszerszállitó és h 
kereskedelmi Rt. közgyűlése. A I 
gyár Elelmiszerszállitó és Aiukereti 
delmi Rt. Serbán János n.v. minisd 
tanácsos elnöklete alatt junius hó l 
tartotta meg ez évi rendes közjjjilí 
A közgyűlés során előterjesztett igu 
tósági jelentés, továbbá mérlegszál 
tudomásulvétele után a közgyűlés ell 
tározta. hogy az 1920. évre kimutat! 
nyereségből — bőséges tartalékolí 
után — a társaság a tavalyi 6 szúa! 
f^elyett ezidén 8 százalék osztalék 
fizet.

Az Újlaki Tégla- ós Mészégető R 
alaptőkéjét kilencmillió koionáról tiá 
kétmillió koronára emeli íöl. Hál 
régi részvény alapján eg.v darab 
részvény vehető át, darabonkint 950 i 
rónáért, junius 3-tól 10-ig bezárólag 

.Angol-Magyar Banknál. Az uj részi 
nyék 1921-től kezdve osztalék jogosult!

A Schwartzer tőkeemelése. A Schwí 
zer-Szanatórium Rt. május 29-én mi 
tartott rendes közgyűlésén elhatárol 
hogy' alaptőkéjét 4 millióról 5000.® 
koronára emeli fel 8000 darab 200 1 
ronás n. é. részvény kibocsátása utj» 
Az uj részvényekből 2500 darakot 
régi részvényesek vehetnek át. minő 
8 régi részvényre 1 uj részvényt J 
koronáért. A fennmaradó 500 uj rt 
•vény t fenntartja az igazgatóság az c* 
leges vagyon* áltsára.

A Hazai Általános Biztositó M 
vénytársaság közgyűlése. A Hazai Ali 
iános Biztosító Rt. igazgatósága közli 
következőket: A Hazai Általános Biztm 
Rt. ma tartotta rendes közgyűlését 
tiszta nyereség 552.078 korona 03 W 
Osztalék részvényen kint 20 korona t 
százalék).

A Folyam- és Tengerhajózási R*' 
budapest—esztergomi szemé lyszálhla 
egybekötött teherhajó járatokat junius • 
1-ével megindította.

A Neue Wiener Bankgesellschaft 
li, hogy százmillió korona alaptők 
megalakult és Wien, IX. Mária There^ 
strasse 11. alatt megkezdte a működj 
Az igazgatóság elnöke: MauUhner Isb 
társelnök: Fónagy Aladár, az intézet 
zérigazgalója: h'önig Vilmos. 
Osztrák Bank volt igazgatója.

Pörííro*'
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Naponta este ' >S 1,3 
csütörtök, szombat, 
sár- és ünnepnap « " 
órakor a nagy 1“"'( 
műsor! - .o
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