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egy hónapra

A KALENDÁRIUM
<a pirosbetüs husvétot mutatja, de 
az ünnep derűjébe-, melyet a régi, 
boldog világban minden járókelő 
arcán ott láttunk, valami apatikus 
vonás vegyült, valami szürke nem- 
bánomság, valami visszafojtott ke
serűség, mély minden tavaszi viru 
láson átsötétlett. A sokaság fölött, 
mely az utcákon és a sétatereken 
hullámzott, ma is olt ragyogott az 
áprilisi napfény, de a fölényesség 
íés bizakodás melegsége eltűnt a sze
mekből. melyek hal éven keresztül 
csak könnyeket ontottak. Az uj 
toalett megsélúltalása, a könnyed 
udvarlás, az ünnepi ebéd előrevetelt 
jókedve, a nyári hónapok mulatsá
gairól való tervszövés épp ugy meg
szűnt, mint a császárzsömlye, az ut
cai fagvlaltárus és a huszkrajcá- 
tos gallér. Sétálók ma is voltak, a i 
ikopott elegáncia kt relében feltűnt 
egy-egy szenzációs uj toalett is, a 
pályások boldogan szopogatták uj- 
jncskáikal a gyermekkocsikban, de 
a mindent macához ölelő boldogság 
érzése, mely hús vél vasárnapján a 
mámor könnyűségével szédített meg. 
bennünket, ellün'l a szivünkből. Mi
ikor lesz megint n szivekben Ls pi- 
rosbelüs ünnep?

*
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ugyan volnának még barátaink va-’kat szereztek nekünk, csak boklo- 
lahol? Nem akarunk belemélyedni 
annak a kérdésnek a vitatásába/ 
hogy a pártfogás mögött nem rejtő- 
zik-e az önzés árnyéka, nem kutat
juk a motívumokat, melyek ellen
ségeink közt is látszólagos baráto-l

gan és megkönnyebbülve lélckzünk 
föl, hogy mégsem vagyunk egészen 
egyedül. Pedig mily árva, pislákoló 
mécs ez a sötétségben, mely körül- 
i ' ”nün'kct

ötvennyolc öizottsfófokiirltja 
el a kommunizmus romjait

A likvidálás eredménye 
a törvényhozás elő kerül

Sz. I.

A nagykövetek április IMn 
kezdik meg tanácskozásaikat

San kemföan

Az a gazdasági pusztítás, amelyet a 
négy és félhónapos bolsevizmus Ma* 
gyarországra zudűlott, csak most kezdi 
éreztetni rettenetes hatását. Most látjuk, 
csak, hogy milyen mélyen hatolt a 
testünkbe a „szociális termelés", a 
melyből i n annyira a jólét fakadt, 
mint inkább az adósság és a terhek 
egész özöne szakadt ránk.

Augusztus elején, amikor a kom* 
mün megbukott, az egyes szakmákban 
ad hoc likvidáló bizottságok alakul* 

> lak. hogv szakmájuk ügves-bajos 
dolgait közösen elintézhessék, a már* 
cius 21-iki állapot jogfolytonosságát 

• valamiképpen fen tart basák. Ezeket a 
sebtiben alakult és átmeneti jellegű! 
bizottságokat csakhamar fölváltották 
azok a fölszámoló bizottságok, ame. 
Ivek a miniszterelnökség és a keres* 
kedelmi minisztérium rendeletéből ala* 
kultak, hogy a kommün romjait elta- 
hárítsák és hogy megállapíthassák a 
pusztítás nagyságát, ötvennyolc ilyen 
likvidáló bizottság alakult Budapesten 
cs a vidéken különféle szakmákból* 
hogy szakmáik ügyeit renöbesz^dhes* 
sók. Eztík a bizottságok szeptember—' 
október óta dolgoznak, némelyütt a 
munka nagyon szépen haladt már elő* 
re, másutt még mindig azt a sok aka* 
dályt, amelyik működésük elé gördül* 

/ nek, kell elsősorban elhárítani.
I Többc-kovésbbé a szovjet-gazdasági 

. ■ szervek fölszámolása meglehetőséül 
, előrehaladott stádiumban van. amenv* 
nyiben a státus majdnem mindegyik- 
vél meg van állapítva. Az egyes bizolt* 
ságok a munkájukkal természetszerű* 
lég nem lehetnek még egészen készen, 
miután minden egyes gazdasági szerv* 
nők a természete más lévén, azok a 
speciális intézkedések, amelyek különi 
elbánást igényelnek, szükségessé tették 
azt, hogy újabb és újabb kormányren
deletekkel szabályozzák az ügyek ren
dezését. Természetesen szükség vaui 
kiegészi'ö es pótló intézkedésekre* 

i amelyek már nagyobbrészt megjeleli* 
| lek, ogy részük folyamatban van ésl 

Hogy azután ezt milyen formában legközelebb fog,nak megjelenni a hava* 
tesszük meg, az természetesen' talos lapban. Itt van például a 
más kérdés, amelyről különfélék 
lehetnek a vélaiuények.

A nemzetgyűlés szerdán ül össze. A 
nemzetgyűlés tervszcrinl rögtön a 
húsvéti ünnepek után, szerdán ösz- 
szeül és megkezdi az indemnitási 
vitát. Sor kerül azután a földbir- 
torkrefonnra, a községi választások
ról szóló törvényjavaslatra, vala
mint a pénzügyi és igazságügyi mi
niszterek számos törvénytervezeté
re. Az ünnepek után egyébként dű
lőre jut az iirtranzigensek ügye is. 
akik Friedrich István vezetésével 
valószínűleg kilépnek a Keresztény 
Nemzeti Egyesülés Pártjából. A ti
szántúli választásokra az ünnepek 
után minden párt erőteljes készülő
dést indít meg. Végül szintén a 
húsvéti ünnepek után kerül elinté
zésre a politikai államtitkárságok

3.Neulllv, április
(A Magyar Távirati Iroda kiküldött tudósítójának szikratávirata a buda- 

pesti rádióállomás utján.) Az Excclslor azt hiszi, hogy a san-remoi értekez
let április 19-én fog megkezdődni. Oda menet Lloyd George előbb Párlsban 
Mitlerand miniszterelnökkel fog megállapodni. A Daily Mail szerint lehetsé
ges, hogy az értekezlet megnyitásának időpontját előbbre teszik, minthogy 
kevésser április 19-ike ntán összeül az olasz parlament.

Andi ás y Gyula gróf három cik- 
iket irt a húsvéti napilapokba, any- 
nvit dolgozott, mint egy kezdő pu- 
t'h'.’ista, aki fizetéseim elést remél el
sején a kiadójától. Furcsa: ezek az 
elpiisztidrvatlan öregek kezdenek 
többel dolgozni a fiataloknál. Min
den munkál magukhoz kuparita- 
nak, mindenütt ott vannak, mintha 
■még mindig a testamentumok kor-j 
szakát élnők. amikor a vének ta
nácsúból került ki az igazi bölcse- 
6ég. A fiatalok, az égreíörők, a szen
vedélyesek birkozóversenyckel ren
deznek a po'litikn porondján, az 
öregeik, akiket még nemrégiben 
múmiákként akarlak elhelyezni a 
múzeumban, acélos karokkal igye
keznek megmenteni minden ment
hetőt. Hihetetlen, de az ország re
ménysége most megint a vén Toldi 
Miklósok felé fordul, mint sok szá.| 
zadévvel ezelőtt. A fiatalok verse
nye mintha véget érne, a vállak 
már olt feküsznek a homokban^ a 
■leleplezők, személyes intrikák, tü
lekedések, előtt lehullott a kortina, 
most twián megkezdődik a második 
felvonás, melynek a lebecsült és 
skartba tett aggastyánok lesznek a 
Wsei.

*

Neuilly, április 3.
(A Magyar Távirati Iroda Idkü’döif tudósi tói ónok szikratúvirata a buda

pesti rádióállomás utján'.) A Pcíit Párisién azt irja, hogy a san-remoi érte
kezlet megnyitásának időpontja még mindig nincs végleg megállapítva. 
Lloyd George ugyanis április 8-án érkezik vissza Londonba, ahol két-liárom 
napra lekötik a török békeszerződés határozmányai megállapításának szen
telt utolsó ülések. Utána — üdülés cél jából — nyolc napos tengeri utat szán
dékozik tenni, ugy hogy legkorábban csak április 18-án utazhatik el San Re 
moba. Viszont Nltti ebben az időpontban már neín lesz szabad, ezért ragasz- 

i kodik ahhoz, hogy a megnyitás Idejét korábbra tűzzék ki. Döntés még nem 
történt.

Lehetetlen megindulás nélkül ol
vasni azokat a beszédeket, melyeket 

igazságos ember mondott teg
napelőtt a magyar kérdésről az an- 
fiol felsőházban. Annyi gonoszság, 
rágalom, kegyetlenség ért bennün
ket, annyira összezúzták minden 
bizodalmunkat, hogy egy rossz 
álomból való fölébredés boldogj
ával tölt el bennünket ez a cse
kélyke emberi jóság ist Hát csak-

A béKeszerzíúlest
mai formájúban nem lehet aláírni

Ugrón Gábor nyilatkozata
Budapest, április 4.

<A Hétfői Napló tudósítójától.) A 
nemzetgyűlés eddigi munkájával a kor
mányzópártok tagjainak nagy része 
nincs megelégedve, mert ugy látják, 
hogy a kót párt között folytonos félté
kenység személyi herce-hurcák meg
akadályozza a nemzetgyűlést komoly 
munkájúiban. Az intranzigens elemek 
pedig azt hibáztatják, hogy sem a kor
mány, sem a nemzetgyűlés nem műkö
dik olyan irányban, amelyben ők a ke
resztény kurzus megszilárdulását lát
nák. A kél kormúnvzópárt ilyen felfo
gása mellett nem érdektelen av ellenzék 
magatartása. Megkérdeztük tehát Ug* 
ron Gábort, a nemzeti demokrata párt 
ezidőszerinti vezérét, aki a következő
ket mondotta az ellenzék szerepéről:

— Az ellenzék magatartása 
nem fog változni a jövőben. Mi 
mindenek fölött valónak tártjuk 
az ország érdekét és ezért a leg- 
objektivebb szemmel nézzük a 
kormány minden ténykedését. 
Minden agresszivitástól távol 
tartjuk magunkat és csak azt ke
ressük, hogy miképpen használ
hatunk hazánknak.

A tiszántúli választásokon va
lószínűleg részt veszünk, de még 
nem állapítottuk meg azokat a 
kerületeket, ahol demokrata-párti 
jelölteket állítunk. Természetesen 
saját jelöltjeinken kívül támo-

fogás dolgában hozzánk közel- 
állnak.

Ami a békeszerződést illeti, ne
kem és az ellenzéknek az a fölfo
gásunk. hogy

amennyiben a szerződést lé
nyegesen nem módosítják, a 
gazdasági, pénzügyi, kereske
delmi feltételeket meg nem 
változtatják és mindenek fö
lött a területi integritásun
kat meg nem hagyják, a bé
keszerződést nem lehet alá

írni.

az

(jutni fogjuk azoknak a pártok- - s a vidék: f'ispán-kormánybiztosok’ 
nak jelöltjeit, akik politikai föl-1 ügye.

,.óu- 
torrendelet", amely a volt bútor elosztó1 
állal közvetített ügyletek rendezését 
szabályozza, ugyanezek közé .sorolható' 
például a kom műn idejében jogtalanul 
levont házbérek kérdése, valamint a 
volt Országos Lakásbiztosság és a 
munkástanácsok által az egyes bérhá* 
zabban végzett beruházások költségei, 
amelyek szintén külön szabályozást 
igényelned^. Az összes fölszámoló bi
zottságok köziül eddig csak a volt 
„Szénhivatal" felszámoló bizottsága 
fejezte be munkáját. Az eljárás azzal 
végződött, hogy ennek a 
tett szovjet-intézményinek 
tartozása vagy követelése 
és az ügyet minden utókövetkezmé* 
n\ek nélkül leheteti a jelenlegi szén
kormánybiztosnak átadni.

Az egész komplexum természetesen a 
törvényhozás elé kerül, kell rá, hogy a 
törvényhozás Hé jusson, hogy az or
szág lássa, hogv pénzével miként bán
tak a diktatúra alatt.

mogszünle* 
semmiféle 
nem volt



& gariieei gpzelem után 
EeiaUükíí BSiii lehat megsemmisíteni

Ag utolsó kép ■ iselőhú;; egy tagja ér
dekes visszaérné kézis-iket közöl a Pes- 
ter Lloyd húsvéti számában gr'-f Tisza 
Istvánról. E visszaemlékezések nagy
részt a Nemzeti Társaskörben lefolyt 
fesztelen Ix’széigeléseket öúelik fel, me. 
Iveknek központja mindenkor a nagy 
államférílu volt. Egy ily alkalommal 
Tisza István őszinte csodálattal nyilat
kozott nz angol .szellemről és a>; angol 
népről és mikor valaki megjegyezte, 
hogy a nvugadi államokkal való kelle* 
mes viszonyunkat a háború hosszú idő
re megsemmisítette, Tisza István igy j 
szólt;

— Egy szerencsétlen végzet a Né
metországgal kitört konfliktusban a 
pánszláv Oroszország szövetségeseivé 
tette az angolokat és franciákat. 
Oroszország újra fenyegeti létérde
keinket, de Angliával és_ Franciaor
szággal szemben semmiféle érdekel
lentéteink nincsenek, gyűlöletről meg 
egyáltalán beszélni sem lehet. Ilii 
szövetségtársai vagyunk Németor
szágnak, de nem szabad gyűlölnünk 
ellenségeinket.
Es mindazok, akik Tiszát hallották, 

mondja a fentiekkel kapcsolatban a 
cikk írója, tanúságot tehetnek arról, 
hogy Tisza mindenféle hódítás és min
denféle imperializmus ellensége volt. 
Visszajött a megszállt Szerbiából és 
ayiltnn mondotta a klubban, hogy ha
tározóit állást kell foglalni Szerbia 
Htnexiójának terve ellen. Sohasem le
ijei a szerb népet parlamentárisain kor
mányzott más országba bekebelezni, 
Oroszországtól sem s..::bad mást köve
telni, mint azt. hogy hagyjon fel agg- 
••cssziv politikájúval és nem azt, hogv 
dtürje szövel-égesIétrsár.ak m >gsemmi- 
sitésél. így gondolkozó’| Tisza 1916. 
fanuárjáhan, a görbééi győzelem után ’ 
b Szerbín le"yűzvs» után. Es hozzá 
<ette:

SK’SL’I fi íranctófc megsa

—- Most győzelmet győzelem után 
aratunk, de olyun győzelemre, ame'y- 
lyel Angliát és Oroszországot béke
feltételeink diklálására kényszerít
het nők, nem lehet és nem szabad 
számítanunk. Minden, amit mi el
lenségeinktől elérni akarunk és isten 
segítségével elérni remélünk, ez: meg
győzni őket arról, hogy bennünket 
nem leket megsemmisíteni.

[Mis iymzpTíiJót bízta meg a k ormán y- 
alakHássnl.

Kopenhága, április 4.

.4 városban a hangulat nagyon izga
tott- Délután a tömeg áttörte a királyi 
palota elölt vont /kordont. Szindlka- 
lista szónokok beszédeket mondtak a 
néphez. Hatalmas zászlókat tűztek ki 
és kiállások voltak hallhatók: Le a ki- 
r Iglfpd' Éljen r köztársaság! A tünte
tők végül is rendben szétoszlottak. (M. 
r. i.)

I
Frankfurtot és OarmteStet

U ataietak katAHB! tapsráciÉját a SHftr-vld£ktt;ii 
a bákeszerzöílés HiasjsértÉsansk tekintik

nek rendelkezéseit, dacéra annak, hogy 
az egyezmény e c.ikkciv megszegését 

1 eílenrégcs lénynek minőim!. amely a 
■ i)il ágbéke megzavarására irántiul. Fran- 

í Írország uöutésel Millerand miniszter* 
, elnök később fogja közölni a néniéi 
! ügyvivővel. (MTI.)

Pár is. április 4.

(Havas-üíívnötluség.) Milleruná mi
niszterelnök ma cslc Mauer dr. rémet 
ügyvivőhöz jegyzéket intézett, r.nielv- 
ben kiiedenlet!', hogy Franciaország 
nem engeeflieti meg a versaiiiesi egyez* 
móny semminő megsértótel. Ezek u án 

I ma hivatalos megállapítást nyeri, hegy 
a Buhr-vidékcn levő német csapni':’: 
száma meghaladja a megengedett mér
téket. hogv a német kormány a csapa
tok fölhasználása szeinpor!iából teljes' 
cselekvési szabadságot adott a néme! 
birodalmi biztosunk, légül pedig, hogy 
a Heichswehr csapatainak támadása ! 
hó 2-ikán megkezdődött. MiMerand nii- j 
niszterelnök megállapít ;a. hogy a né- t 
met kormány a hirtelen támadással 
megszegte az egyezmény á i. cikkelyé-1

üt entente «Mí OreszomitgSdi 
s KsrestíÉöelml toWfií

A szövetséges hatalmak képviselői Kopenhágábaw. 
találkoznak az orosz megbízottakkal

Páiris, április 4.

1

Paris, április 4.

katonai intézke ié-(Havas.) .Azok a
se.k. amelyeket a francia kormány ter
vez abbéd a célból, hogv Némelországoi 
;: békeszerződés tisztelölbentartására 
ligyelmeztesse. kizárólag kényszerintéz
kedések — mint például a Frankfurt— 
Darmstadt-—Hanau icrvezet t megszab 
lása —■. amelyeknek egyetlen célja az, 
hogv válaszul a békeszerződé', megsér
tésére, zálogot kapjon kezébe.

lés felvétele ügyében folytatandó tár- 
Magvar Távirati Iroda szikratúv- gyalusokon Franciaországot fogják 
a budapesti rádióállomás utján.) I képviselni. A kiküldöttek a napokban 

Kopeniiágúba utaznak, ahol találkoz
nak a többi szövetséges hatalmak 
képviselőivel, valamint az orosz meg
bízottakkal.

(A 
irata 
Millerand miniszterelnök szombaton 
délelőtt fogadta a francia kormány ki. 
küldötteit, akik az orosz termelő tár
sasaitokkal a kereskedelmi összckötle-

Fürdőiévé!
az alagi lóversenyről1

telién elhallgatni, hogy mindenki a hat
koronás tojásból vásárol.

Még egy közgazdasági bonyodalom. 
Az egyik csoport tctalizalőr-kas.iza előli 
a

Az1 utazás, ’ Villamossal Rúko-pata- 
láig, onnan gyalog a vasúti sínek mel
lett A'lagig. Ezt a módszert a már ta
pasztalt alagi kirándulók ajánlót Iák. 
akiket a mull vasárnap félholtra nyom
tak a nagy tolongásban a nyugati pá- 

| Ivaudvaron. A gyalogsílával vegyített 
villamcsutazás tényleg nem túlsógo.mn 
kellemetlen, háromnegyed óra a villa
moson, ír. ás fél-óra gyalog. A viUaniosOn 
kisebb tolongás, a gyalogséta közben 
azonban egyáltalában nincs tolongás, 
aminthogy az emberek a nyuj. au "lőtt 
tolongtak, ahol a különvonatok indu
lása előtt valóságos Ijoxirérkőzésrk 
folytak le. A közönség rendkívül tü
relmetlen volt és mikor egv aranygal
léros vasúti tisziviselő nyugalomra in
tette a várakozókat, többen nekiestek 
és inzultállák. Végül is megjelent a 
karhatalom, amely rendet teremtett.

Kiteken néhányadmagunkkal nyugod
tan sétáltunk Alag felé és természete
sen élvezettel hallottuk A'lagon a nyu
gati előtti tolongás részleteit. A régi 
közmondásnak újból igaza van: lassan 
járj. tovább érsz. Es főleg gyalog menj 
Alakra. mert igv a nyugati előtt nem 
törik ö.wc az oldalbordádat.

Ebéd a verseny térj vendéglőben. Es
terházy-, ostélyos kenyérrel ötven ko
rona- Más nincs, ez nz. egyeljen meleg 
óH. Mindenki Eslcrházy-rosléiyosl 
eszik, sokan kenyér nélkül, azonban 
ezeknek is ötven koronát kell fizetni. 
Eme pénzügyi rejtélyt egész’ délután 
nem sikerült megoldani. Alag külön
ben is a közgazdasági rejtélyek kedvenc 
találkozóhelye. A vasalnál ugyanis ké[ 
asszony koménytojást árul. Egymás 
melleit állnak, ké’-két hatalmas kosár 
fekszik előttük, • zinültig lelve kömény.

Az egyik asszony ö| koro-

következő tábla olvasható

Ezen pénztárnál a forgalom gyors 
lebonyolítása szempontjából csak 
lebélyegzett kékpénzzel lehet fo

gadni.

.4 gyors lebonyolítás szempopíjó
ból felhívjuk a közönséget, hogy a 
l énz lebélyegzett oldalára fordítva 

adandó át.
A 10.000 koronás bankjegy nem 

fogadtatik cl-

Totahzatör Vezetőség

Budapesten a X X X pénzügymi- 
ni&zter minden iki p kin yi-i a l k o z la t j a.

hogy a poslaptez egyenlő értékű a le- 
jélyeg;:. í, kX.per.zzel. Alagút* azonban 
hivatalosan a versenytér pénzt áramúi 
különbségei tesznek « kékpénz és 
poslapénz közöli. Nem ártana, ha 
pénzügyminiszter ur érdeklődne

Küziien hicg-.T.'d .... v-ö. csak
tatssu zápornak iintal. de Ír. bele-
mvie.'.sők és vak tgos felhő.-.zajain sá 
faiul. Rel.íntetes loloi'.ya.;. oda a finom
ság. a £vön:,<-dte;-. o.ta a modor. <;da 
az ni te.- i koaztüm, az ui kalap, az 
út cipő. démonok arcai; dsikokut 
szánt a víz. a lila ö ■ zeolved a kékkel 
és a púder messziről tehérlik. iniiit a 
n ■ ..'/■r.a'l teterin bá:á.n - hab...

A lovak a felhő? zaikadá.s > öten éré za» 
varlafan;’.! itJina.k. a lovasok gyönyörű, 
>.:tees dressze bőrig ázik. A bukik előtt 
óriási tolongás. Ismert hadimiHiomo-

j TÍapanii'-tók. siberek. láuckereske- 
! uök. Itarisnyakiráivok éts cukorkekirá- 
i lyok c’-rekkcl, sőt tízezrekkel fegad- 
I nak. A bukik léneketlen tás-kúja azon
ban minden összeget elnyel.

A negyedik versenynél me&jérkeziik 
Horthy Miklós kormányzó is és a lo- 
víiregvit i tagok számára fenlarlo'4 
helyről nézi a versenyt. Hosszasakban 
beszélget az örökifjú Batthyány Ele
mér gróffal. A kormányzó cigarettát 
vusz elő és Batthyány szivarjáról gyújt 
rá. A közönség kíváncsian figyeli Hor* 
Ihv Miklós minden mozdulatát.

Az ötödik verseny után sie'iink a 
Vonait felé gondolván, hogy még bősé
gesen lesz hely, min!hogy a vonat csak 
a halódik verseny után indul. A vonat 
azonban inár zsúfolva van. alig ka
punk állóhelyet, ügy iáiszik, a legtötb- 
b?;i. már a negyedik versenyt is ílt 
váriák meg. siettek beszállni, hogy he* 
Ível kapjanak, sőt nem leheíallen, 
hogv egyáltalában ki sem szálltak, 
csak azért jöttek Al&gra. hogv mcsit 
kényelmesen visszamenjenek és bersz- 
szan-lsúk azokat, akik később jöttek és 
most nem kapnak helyet.

A vonat zsnfolva hagyja el Alagot. 
Mindenki panaszkodik, mindenki vesz
teit, mindenki szitkozódik. A köv< 'í 
versenynapon tehát minenki újból kint 
lesz Alngon. p. b.

A hnsnagyvágó, 
mint aMÍobtisz-váüa Ikozá

Kopcnhága. április 4.

A király tegnap este nyolc órakor
.tavához hivatta valamennyi ország- 

gvüh si párt vezetőjét, az Amalienlxjrg 
kastélyba, hogv a helyzeíről tárgvaljon 
velük. A megbeszélések reggel fél 6 
óráig tartoltak. Valamennyi pártvezér 
cRvöntelih'n szükségesnek tartotta. 
Ijo$?v a választásokat uj vűkiszlási lör- 
vónv alapján tartsák meg és i»ogv az 
általános sztrájkot le kell fűlni. A 
király l'rits igazgatót bízta meg az uj 
k ibinet megalakításával és feladatúvá 
telié. h:>gv fi/ országgyűlés! minél • tojássá). .. ....____ _

hivu ö.ww vs fei.'z'vsw be nz , n.,.-,rl adja ,|arnl>jnl á libzá ad
ui váU-ziáM lörvvnv MMti lír«vnlá- Kg,- welet k-nvwl i«. a másiknál el
sőkul. A píutvwéw* vntamwmvten lenben hm koronába koriil n.;y tojás, 
mcnHiérlík. hoev az ez alapon megala- de nem ad hozzá kenyeret. Hogy ez 
l.ull ki iiKÍrmvnl együtt fognak nrü- mekkora kfingazdnsági rejtély, nzl "<’m 
Wklni. (MTI.) Ikeü liaoguulyoeiú. Azt azonban leh*

a
a

..............  az 
alatgi közgazdr.sági rejtelmek felől és 
kellő tekintélyt szerezne a poslapénz. 
nek.

A külön von a lók csak ugv o írják a 
sok közönség^. Ki les lelt midi, rossz, de 

■ m. ;dráp;a cipőben, újdonatúj tavaszi I 
kosztümben, a vasúti lolongásban ősz- ! 
szekőc.oli hajjal. Szegény pesti démo- ' 
nők. az éjszaka lilára mázolt tündérei, 
avagy nagy holdak halHö)leiéke. an= 

I tani lisztekkel és lúnckercskcdőkl;?l 
I barátkozó kokoltok; ebből á'l az alagi : 

lóverseny közőnsádnek ’.agy része. A 
i.isc:>b rész; finom és karcsú asszonyok, 
ismert gavaliteck: a tribün elkülömteii 
szakasz te szorongamiak. De nem övélte 
a győzelem, nem övéké a babér, a győ
zelem és a babér a lilára nvázoit dé
monoké és a hadimillimo. nkáé.

Iszonyatai jelenetek a büíTében. Ha* 
zulról hzQll fehérkenyér és egyéb cn- ' 
nivaló kanntaá': fölf: lá.-:a. i'el.bilf r. .< 
robognak f-d és alá. rohanva -. > • .?k 
kezükboa spriccercs pohár. Szárasü 
látvány. Az egyik nszs lrál kövér. ' 
aianvfogu ur ’iz szú-icl, mcl-

!! ' fanbiszlikus sziliekben egy ismert 
pesti démon Ite<erházv-ro.siéivuM hátai 
zsoi.

i

i

Olcsó fuvarra nincs benzin, de lóver
seny kirándulásra van!

Néhány hónappal ezelőtt egy vállal
kozó engedélyt kért, ho-gy Budapest 
cs Újpest közöl!, a Berlini-lérröi kiin- 
<iu 1 va, autóbusz-járati>kát tarthasson 
font. Minthogy a dijd'letek elfogadha
tók voltaik, a vállalkozó megkapta az 
engedélyi. Az autóbuszok meg is in
dultak és akadály nélkii' közlekedtek. 
Nemrégiben azonban a vállalkozó be
szüntette a járatokat azzal az indoko
lással. hogy nincs benzin és gummí.

A vállalkozó a járulok beszikilclé. ét 
elfelejtette bejelenteni a hálósé, i ái, 
ezzel szeinben azonban ugvenez a vál
lalkozó engedélyi kért, hogy autóbusz
járatokat indíthasson Budapest és Alag 
közölt, természetesen csak a verseny
napok on.

Ez a vállalkozó nem más. mint Per
lesz Mályás. az ismert nagyvágó, aki 
már a háború alatt országszerte híres 
leli zsíros üzleteiről. Mindenesetre kiij 
lönös, hogv a közérdekű autohusz-já< 
rátok számúra nincs benzin és gunimi, 
a húromszázkoronés lóversenykirán- 
tválás számára ellenben van. A hatóság,' 
értesülésünk szerint természetesen eh 
utasilolta a vállalkozó kérelmét.

aranyat. e-Oat'í. ré«!s%«sa- 
!<<jí MS3SXBM a LCOMn«!A> 
sabib Árban víw*, 

N<psilnház-u. 7. Tel. .lóze.i 42-29. Háztól: Jövök
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__A Hétfői Napló tudósitójától —

Prémmelszés. Ez a legújabb. Amióta 
drága a prém és a szőrme, a mindenre 
elszánt és terűn- zelcsen lel mérges )' !-1 
vajok egészen uj alapra fektették mű
ködésükéi. A hölgyek minden vágyai 
min.'’ szebb szőrmét hordani és in rí a 
szőrme még a Ganz-részvényekel is ; - 
főzi az áTcntplke'Esben, most a szőr- j 
niét lopják a nvih utcán. Szombaton ! 
este a Rákóc/i-ulon lörlént, hogv egy' 
jélikabálos hölgyei, akinek gallérján.1 
széles szőrme volt, egy fiatalember erő. ; 
s^-n meglökött és ugyanabban a pilla- ' 
nal’bftn leszakította a kabátra félvarrt 
szörmegallért. A műveleje! azo bmi'

jííi'&iy&gZöi nuuiisiíu Rursuiiisvi! 
a MdWw

Egy jugoszláv, egy cseh és egy magyar Mül- 
bélyegzést hamisító bandát letartóztattak

felülbé'lyegzési törvény végrehaj-' 
óla naponként 10—12 olvan fel-

merült ki, hogy a bécsi cég állal né
hány nap előtt megvásáioll árura a 
kompenzáció utján való kiviteli enge
dély iránti kérvényt az illetékes mi- 
nis..’criumnak benyujtótIa.

Uj gazda a Flume-kávéházban. Á 
Fiume-kávéház a Muzeum-körút neveze
tessége volt évtizedeken át. Ez volt az első 
pazar fénnyel berendezett kávéház látvá
nyossága Pestnek, a képviselők, írók és 
művészek kedves tanyája sok-sok éven 
át. A Fiúménak ez az aranykora éled fel 
most, hogy a régi üzlet gazdid cserélt. 
Meixner Gusztáv A., a belvárosi vendéglő 
volt tulajdonosa vette meg. ki Miskolcon 
volt azelőtt szállodás. ízletes meleg kony
hával, a divatos kávéház-vendégtő zsáner
űm vezeti tovább a fényesen fetujitott üz
letel. melye’ saját pincéjéből lát el kiváló 
minőségű tájborokkal. Iliros konyhájából 
és pincéjéből csakis a legjobbat adja ven
dégeinek, mérsékelt áron, miről már na
gyon sokan elismerőleg nyilatkoztak is. 
Ambíciója, hogv a főváros és különösen a 
Belváros előkelő társadalmi rétegeinek 
kedves, otthonos családi találkozóhelye 
legyen.

— öngyilkos hlvataiszolga. A Gyár
utca 1. számú ház negyedik emeletéről 
busvélvasárnap délelőtt az udvarra ugrott 
Hideg József barmincegvéves hivatalszol
ga, aki a főkapitánysúg bűnügyi osztályá
nál teljesített szolgálatot. Nyomban meg
hall.

nevű nyomdászsegédek Fischer Ábra
hám Király-utca szám alatt dolgozó
nyomdászt akarták rábírni, hogy el
dugott udvari nyomdájában öt napon 
keresztül soló ezreseket bélyegezzen 
felül. Az ezre:,bunkókat egv földbirto
kos. egy pincér és egv banki űző Hiá
nyos adták össze és ők csináltatlak 
hamis bélyegzőt is Hoffner Borárus. ; 
téri cinkograíüsnál. 20 millió koronái, 
akarlak felül bélyegeztetni Fischer Ab-; 
ruhám nyomdájában, de a nyomdász | 
figyelmeztette a rendőrséget a készülő . 
akcióra és a detektívek az egész társa- '. 
ságot kczrekerilelték, mielőtt munka- ' 
jukhoz hozzáfoghattak volna.

Hoffner, a cinkografus húszezer ko
ronát kapott azért, hogy elkészítette a i 
hamis bélyegzőt. ’* i

Ugyancsak Fischer Ábrahám nyom- | 
dász juttatott a rendőrség kezére két 
murnküzi parasztot, akik március kö
zepén fölkereslek és jugoszláv Lélyeg- 

! zést akarlak hamisillatui. Kétszázezer 
boronára akartak hamis bélyegzést 

I [elnyomatni — de sokalták a hamisi- 
I tűsért a nyolcezer koronát •— amennyit 
. Fischer kéri, aki szjubíg Lelemenl az 
1 üzletbe. Hatezer koronát akarlak csak 
' adni a kétszázezer korona hamisítá

sáért.
A Király-utca t-V szám a-lait elfog

lak egy nyomd.’:szí. aki cseh felülbé
lyegzést hamisítóit. Lefogták itt a ha- 
hamisitósra váró bankje,:!veket, de el-

■ kc-hozlúl^ a klisét is, amclil.yel a feiüb 
| bélyegzést c
1. A ju 
I sónál 
! azok,
<

A 
lása 
jelentés érkezik a rendőrséghez, amely
ben kereskedők panaszol jé k el, hogy 
vevőik hamis leiét végzésit pénzekkel 
fizetlek, vagy akarlak fizetni. A bu
dapesti álkwnren-dőrség régi és egykor 
kitünően dolgozott deiektivesoportiát. 
a Varga-csoportot irizla meg, hogy 
nyomozzon a feljelentések ügyében. 
Az agilitással dolgozó delek!iv-csoport 
megállapította, hogy a leglühb feljeleu- 

...... ..................... - 1<-’s csak a Pénzüket féltő emberek lul- 
észreveliék és így a vakmerő tolvaj nem 1 zolt óvalossagáb-ól származik — meri | 

•ken* nem 
hamis, csak rosszal sikerült a íeliil- 
nyoinás. Külónösxii a vidéki városok
ból Pestre kerüli felühhélyegzen bank
jegyek adlak sok munkát a rendőrség
nek. mert ezek a primitív munkájú 
vidéki gépek révén elmosódott, félre 
csúszott vagy lui fest ékes és igv elke- 
nődöll í'eliVIS’élyegzó .-kel hoztak for
galomba.

A detektívek munkája azonban kel- ' 
lemeílen meglepő lésekkel is szolgál!. | 
kiderítette, hogy tényleg kísérleteznek 
hnnúsilúsokkid. Elfoglak egv fiatal
korú pincérgyerekei, aki hektográf 
tintával kisérkiezelt a í-.-lüb '1 végzés 
hamisításával. A primitív fclüíbélyeg- 
zésii bankjegy azonban a rendőrségre 
került és a detektívek csakhamar rá
akadlak a pinc’-rgyerekre. Amikor le
tartóztatták, hektográf bamisiló üze
mével már nemcsak a saját '.ié-kbank 
iegvril b.élvegeztc felül, hanem már 
vállalt idegenektől is 20 százalékra fe- 
lülbé’-ycuzést.

Ugyancsak tudomására jutott a 
: rendőr súgnék, hogv a <1 b ició- 
; menti kisvárosokhn-n Prá.'.d '■! és Becs

ből becsempészett hamis klisék segítsé
gével kísérleteznek magánpánzlebé- 
I végzésé kel.

Április másodikén itt Budapesten is 
lefoglak ogy ngvobh társaságot, amöly 
egy teljes nyomdai apparátussal akart 
ho zú f oni a pén z f el ü 1 bél veg z ’■ shez 
liosner Elemér és Szabó István nevű

70 mm. ar.’i'inl óbudai k kfeslőgyá- 
runk részére szereztük be egyéb fes
tékanyagai cgvüll, még pedig már 
évekkel ezelőtt, ugy, mint minden kék
fest iparvállalat a maga festékanyag
szükségletét üzleti gondossággal be
szerezni és kiegészíteni szokta. Mint
hogy ipartelepünk ezen feslékfajíát 
főképp pap::szövetek fesíéséaél szokta 
aimazni s a papirszövetek festéséi 
mír jórégen beszüntettük, még dvcem- 
lx?r havában megbíztuk bécsi házun- 
l at ezen áru ériékesitésévcl. Bécsi le- 
lepünk ezl az akkori napiáron aula ol. 
amely a mai úr egyhaiodának 
mí g. Hczzúl-.'ss íük még. hogy 70 
anÖMifesték óbudai gvárlelepünk 
húro:nhavi sr ü!: ség 1 elén ek fc le 1 

mellett.

menekülhetett zsákmányával. De meri 1 a liami >n?.’k jelzett lninkje 
n Rákóczi-ul azért Rakóo;i-ul. hogy olt 
minden megtörténhessék. a tolvaj 
utca forgalmában nyomln'lamil ellő:.!.

Nem egyedül álló es-| ez- Az uíúbl i 
időben egész sereg feljelentés érkezeit, 
hogy az utcán sétáló asszonyok kabát
jairól érllr'íel’en mó l ói eltűnt n szőr
me. De ind a rendőrség egv olyan 
esetről is, amikor a Fővárosi Orfeum
ban egy hölgynek a toalettjéről — az 
alj szőrmései volt díszítve — lefejlellé.k 
a prémei A hölgy kára tekintélyes, 
viszont érthetetlen, hogyan lehet egy 
szoknya szegélyéről a szőrmét lelopni? 
Vagy h’ián énnél a hö’gynvk a bokája 
nem volt csiklandós?

i : ti

lk'-.Írna nyál.

Itt a nyári !d > Ny:’j?s olvas’-, 
idétlenül rn "feledkeztél arról, 

hegy kormányrendelet érteimében áp- 
ri’is 5-én lép 
lás és bízó?

tudd meg, 
évy órává!

életbe a nyári időszámi-i 
ira egy érával tovább 

el is késiéi a munkából, 
hogy az éjjel két órakor 

előre:.; a?J tol tűk

I

az órákat ( 
é szeptember 20-ig nyári időszámítás . 
lesz, Négy év óla van ez Így, a háború1 
okozta gazdasági követélmények tol 
ték szükségessé a nappali világítás 
alapos kihasználását és minthogy, 
olyan rendelkezésről van szó, mely ‘ 
senkinek kárt nem ol Iz, reméljük, 
hogy ez az egv óra ezúttal csaku \?.:i 
nagy szénnieglakariiást fog jelenteni.1

— Huavét. Gagyogó napsugaras hús- ; 
véti ünnepeket kértünk kárpótlásul a 
tavalyi fekete húsúéiért, amikor a tár
sadalom legjobbjait szedte túszként a 
vörös rémuralom. Ma, húsáét vasár
napján, szabadon lélckzíink ismét és 
a hívők törhetetlen hittel Magyarország 
feltámadásában reménykednek. Ar ün
nep külsőségeiben nem volt a szokott 
húsvéti keret. Szakadó záporban kö- l 
szöntött be az ünnep reggele és rövid ' 
megszakítással zuhogott az cső. Sok 
kirándulási tervnek szegte szárnyát a I 
rossz időjárás. A déli órákban kisii-! 
lőtt a nap és az ünnepi sétálók előzőn- * 
lőtték az utcát. Különösen népes volt j 
a korzó, ahol a hölgyek végigsétáltat-1 
Iák az idei tavaszi divat remekeit. A I uvu ,„M„ „ ...____  ____
templomok zsúfolásig megleltek újtatos tilos.

__ A beraktározol! anlttn. A napi
lapokban megjelent anilinlefoglalás 
ügyre vonatkozólag kővetkező nyilat
kozatokat kaptuk és adjuk közre.

A Goldbergcr Sóm. és fia cég nyilat
kozata. \ nyugati pályaudvaron lefog- 
iáit 70 mm. ani’HfóNk ügyébe égé 
szén alaptalanul keverték be cégűn 
két, mely ezzel az áruval •semmiféle 
olyan műveletet nem végzett, amely , 
bármely módon livnekereskedeleinneík : 
volna minősíthető. Ezt a nem egészen •

■t i: 
i ak.

v lel ül bél végzés Kamid'ú 
ér.’olc-s m 0'70011’1 leni. hogy

akik lwv:dtani akartai:, nem 
ú< mázukat a bélyegző formájú- 

Azl mondották a nyomdásznak: 
Csín álja meg olcsón a fel ül bé

lyegzést nyomdász ur — nem fontos, 
hogv milyen lesz a bélyegző. Csak az 
a fontos, hogy valami horvát szöveg 
legyen rajta. Úgyis annyiféle mi nálunk 
a bélyegzés. hogy senki se vesjj észre; 
ha egy újabb forma kerül forgalomba.

lak rosszul, akik vasárnap déhddnra I 
jegyet, váltottak a Vigszinaázbd, a | 
Városi Színházba, kabaréidéi és mu
latókba, mert ezeken a helyeken a 
vízszolgáltatásban beáll ót bajok miatt 
az előadásokat nem lehetett megtar
tani- Este már az összes színházakban 
játszottak, megteltek a kávéházak és a 
veléglök és az ünnepi közönség, noha 
a drágaság sok jótól vette cl a kedvet, 
hódolt az ünnepi bangótólnak.

— As uj borbély-árak. A hivatalos 
lan mai számában mogielent az ársizs? 
gftló bizottság rendeleté, amely a f.xl- 
rásznnmka úréul sz.íibálvozza. A rendelet 
értelmében a bőről válásért ezentúl is 
három koronái kell H:\ini. ltsii-.es o! 
négy koronát, de egyéb fodrészmunká- 
ért az eddiginél magasabb díjazás jár. 
Es vedig hajvágós géppel hét korona, 
frizurára kilenc korona, feiberelválás 
tizenkét korona, sas kálivá sás géppel 
hót korona, fazonra kilenc korona, ha- 
iuszvágás egv korona, gyermekim ivó* 
gás gépiH'l hál korona, frizurára kilenc 
korona, fejmosás nyolc korona. A bor
ravaló elfogadása ezentúl is ugv a se
géd mini a tanonc részéről szigorúan

közönséggel, az utcákon pedig á Gál- 
gothál járó menekült magyarok javára' 
Müjtöttek. Virág Aelyett nemzeti síi- i 
r)ii integritási jelvényeket tűzlek ki a 
férfiak, \a jelvények hirdettek, hogy a 
felvidéket nem adjuk oda, Erdélyt nem 
C!,yedjük és a Bácska, Bánát és Baranya 
nem lesz másé, nem, soha. A kora dél
utáni órákban felhőszakadás vonult vé- 
Ujg a főváros felett és csak délután négy 

ra tájban derült ki az ég. A város
ukét azonban még igy is nagy látoga
tottságnak örvendett, egyedül azok jár-

fold
mm.
alig 
meg 

az üzeni rendes menete melleit. Az 
előadottakból 'kiderült, hogy a mi re
zünkről áTiifölhalmozásrőJ szó sem 

lehel és hogv ami cégünket illeti, ez 
csak az. iizeir.i'hen most föl •nem hasz
nálható festékanyagon adóit lu! a ren
des kevéskéd ei-mi eljárás szabályai 
szerint s igv lánckereskedelmet annál 
kérési.hé folytathatott, mivrl a bécsi 
telep utján történt értékesítés után az 
áru további sorsára semmi ingerenciát 
nem gyakorolt.

A Kornis Kereskedelmi r. t a kő
vel ke?’.'!< közlésére kert fel bennünket: 
Nem felel meg a t”’’.veknek, hogv a 
L;:di'.posli Kori.i' Kereskedelmi r.-t. A 

I lefoglalt ha; miliő értékű anilinfcslék 
cím alatti közleményben közölt festék 
árul megvásárolta és felhalmozta vol
na. A budapesti Karnis Kere-h leírni 
rl .. ezen ügybeni ténykedése abban

SzinFiáz- és filiwWii^ok
* Gólh Sándor állapota. Tudvalevő, 

hogy a Vígszínház kitűnő művésze, 
Gőth Sándor, hetek óla a Pajor-szana
tóriumban fekszik, pl állapota a szom
batról vasárnapra virradó éjjel már

j'.álságosra fordult. Betegsége egy szín
padi balesetiből származott. Eddig 
még ki ner.i derített okokból ogy nyíl
va felejteti sülyeszlőlie zuhant s oly 
sérüléseket szenvedett, melyek sebészi 

J beavatkozást igényellek. Szombaton 
Góih betegsége oly válságosra fordult, 
hogy harmadszor ke’ielt meg operálni. 
Az esti órákban riasztó hírek terjedtek 
cl a kitűnő művész állapotáról, de 
mint értesülünk, a tegnapi nap folya
mán betegsége jobbra fordult s re
mélhetőleg rövidesen elhagyhatja a 
szanatóriumot.

* A Siivio kapitány bemutatója. 
Gíortcs Gyula és Fazekas Imre Sihio 
l:a.piíánv című niagv érdekExIósscl várt 
darab iának a bemutatóját pénteken, e 
hó 9-én tartja meg a színház, melvet 
szombaton és vasácftap es'e megismé* 
tel. Hétfőn, kedden és csütörtökön az 
Éva és a férfiak előadását ismétlik meg. 
szerdán pedig a .Sasfiókol adják. Hol
nap, vasárnap délután, valamint jövő 
vasárnap délután ifs a Kis lord szere
pel a műsoron, inig husvét hétfőn dél
után a Tüzprólwi megy.

* A Király-Színházban jövő héten is 
mindennap a Cigénygrófnc't játsszák, hét
főtől, 5-étől kezdve 7 órai kezdcltcl. Most 
vasárnap délután n János vitéz kerül 
színre 2% órai kezdettel, rendes esti hely- 
árakkal, hétfőn délután pedig n Pillangó

I főhadnagy. 10-én. szombaton délután 2% 
! órakor a Rá kosi-iskola növendékei vizs- 
■ gálát! előadást tartanak, színre kerül a 

Leányvásár című húromfelvonúsos ope- 
; telt. Jövő vasárnap délután rendes liely- 
árak mellett isin.’! a János vitéz van mű
soron.

* Kabaréból — sslakáx. (Egyed 
Zoltán uj darabja.} Az Andrássy úti 
Színház, mely Bárdos Arlhur igazga
tása alatt már eg\ lépést telt a komoly 
színház felé, rövidesen egész estél b •- 
töltő .színházzá alakul ál. Mint értesü
lünk. n színház igazgat ósága előadásra 
clfo.adla Egyed Zolián kélfclvonásos 
drámáját, a Kouge cl noir t. mely még 
(4;ben a színi évadban h< mutatóra ke
rül. A dráma eredetisége már megha-

1 lározísából is kiderül• írója igv ne
vezi darabját: h'gg osirony álma let 
felvonásban. Egy elő- és egy utó játék
kal. A dráma részben egv asszony ál- 
mábaiii, részben a való életben játszó
dik le s igen hálás szerepe* juttat Har
kányi IL ' "nek, ki hármas wropben, 

i mint cíoupicr. mint magyar fvkieaur
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és mini zsidó bankár érvényesítheti 
tehetségét. Az igazgatóság, hogy- a ka
baré átmenetét a színházhoz jobban 
biztosíthassa, ugv tervezi Egyed Zol 
tán drámájának előadását, hogy azt 
megelőzőleg kisebb lélegzetű kabaré
számokat is bemutat.

♦ A Royal-Kabaré premiérje valóságos 
Szenzáció erejével hatott. KöváTy Gyula 
bemutatkozása komferánszaiban és kél 
pompás darabjában. Itt a tavaszi divat, 
urak! és Az amerikai nagybácsi, hangos, 
őszinte sikert aratott. A háromórás, gaz
dag műsort szűnni nem akaró kacagás
sal és tapsviharral honorálta a lelkes pub
likum. Paulini Béla nézőtéri mókája, a 
Komégyiások! a kitűnő Felhő Rózsi. He
rényi Irén, Fodor Ernő, Forgács Jenő, 
Sándor József és Gyenis Edével a fősze
repekben terjedelemben is, sikerben is ki
emelkedő volt. A népszerű Salamon Béla 
szóméra Mihály István és Balázs Sándor 
írt két mulatságos tréfát, mig Barna Jenő 
és Garami Árpád kis jeleneteiben Herényi 
Irén, Ihász Lajos, Gyenis Ede, Nagy Maca, 
Irányi Dezső és Hatvány Mariska jutottak 
hálás szerepekhez. A nagyszerű szólókban 
és duettekben Solti Hermin, Felhő Rózsi, 
Papp János, Herényi Irén, Radó, Forgács, 
Barna Andor és Gombóc/ Vilma elsőran
gúnk voltak. Külön említjük meg Thurzó 
Nagy Lászlót, a kiváló dalköltőt, ki saját 
számait énekelte Sassy Csaba igaz ma
gyar verseire. A Kőváry-blüelt zenéjét az 
invenciózus karmester, Huber Sándor 
állította össze. A kiváló rendezés Virágh 
Jenő érdeme.

♦ Az Andrássy-uti Színházban egész 
héten a legutóbbi műsor nagysikerű 
darabjait adják: Adóbevallás, Amerikai 
párbaj, Bébi, stb. A délutáni előadások 3 
órakor, az estiek pedig 7 órakor kezdőd
nek.

♦ A Ravcngűr a Mozgókép-Otthon
ban. Egy hét óta a mozikedvelő közön
ség körében a Ravengár uralta a hely
zetet. Nagyobb kíváncsiság még nem 
előzött meg premiert. Amiióda pedig 
<u 1 vagyunk a Ravengár premierjén, 
az érdeklődés csak fokozódott, mert 
azok, akiik eddig látták ezt a hatalmas. 
Iiallatlanu-l érdekes, minden jeleneiben 
váratlan meglepetést hozó filmcsodát, 
snmdcní'elé terjesztik a hírét. Az I. 
rész címe A polyp karjai közt és 3 
két-két felvoírásból álló kalandot hoz. 
Az élő fáklyák, a 3 csodagolyó és a 
varázspalola égése.

* A megváltás. Április 12-én egy gi
gantikus méretű és elragadó szépségű 
Cines-film kerül a Roynl-Apolló műsorára. 
Olasz, cime: Redenzion-e, magyarul A meg
váltás. Elbűvölő Krisztus-legendát tárgyal 
a filmóriás, amely méltó pendantja az egy
kor világhíres Quo Vadis?-nak.

* A mexikói nő. Igazi művészi Tarifás 
nz a film, amely mint a legfrissebb ame
rikai filmgyártás egy reprezentatív alko
tása kerül hétfőtől színre a Royal-Apolló- 
|>an. Érzékeny történet, amelyet a közvet- 
lcns.g megkapó erejével játszanak el ki
tűnő amerikai színészek. E film foto
gráfiájában valami különös tökélyét szem
lélhetjük gyönyörködve nz amerikai tech
nikának. Az amerikai nő szépségei végte
lenül kellemesen fognak hatni és nem ke
vesebb gyönyörűség telik majd abban u 
két Ham-filmben is, amelyet, mint a so
rozat legkitűnőbb darabjait, szerzett meg 
a Royal-Apolló. Az előadások 5, 7 és I) 
óraikor kezdődnek, vasárnap délután 3 
órakor is van előadás.

* Az Omniúban a dotoktivfilmek ma
radandó sikerű világhíres sorozatának, a 
Fantonias-nak egy újabb darabja kerül 
színre hétfőtől kezdve. A cime: A titokza
tos autó és a cselekmény homlokterében 
hetörőüldözések. szédületes bravúrok ját
szódnak le. Pillanatra sem enyhül az ir
galmasság a darab egész folyamán végig. 
A főszerepet llolf Loer játssza, egy rend
kívül ügyes és talentumon német színész, 
r.ki cnkhamar kedvence lesz a publikum
unk. Műsoron van azonkívül A megbé 
lyegzettek IV-ik része is, amelynek Mis« 
Florence újjászületése a cime. Negyedik 
liele vonz telt házakat az Omniában is ez 
e káprázatos amerikai detektivfilm. Az 
előadások 4, fi és 8 órakor kezdődnek.

A megbélyegzettek
IV. része és

A ti'oKzatos autó

az
Előadások kezdete: 4. 6 és 8 órakor 

Magyar birkózók fényes 
győzelme Svédországban 
A Stuttgarter Kickers Budapesten. — 
A Vienna győzelme az UTSE fölött.

— Húsvéti sportesemények.
Budapest, április 4.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Gaz
dag, békeidőkre emlékeztető és tartal- 
inos programmol bonyolítottak le hús
ról vasárnap a sporegycsiilelek. A Bu
dapesti Atlétikai Klub Svédországba 
küldötte négy birkózóját, akik a hosszú 
utazás fáradalmainak ellenére is a leg
szebb eredményeket érték el. Három 
városban: Malmőben, Göteborgban és 
Landskroneban rendezett versenyeken 
vetlek részt a BAK birkózói, akik há
rom első dijat nyertek, három ver
senyben második helyezést értek el cs 
kétszer a harmadik dijat kapták.

A Stuttgarter Kickers labdarugó
csapata vasárnap szerepelt először Bu
dapesten és bár súlyos vereséget szen
vedett, a német együttes szimpatikus 
játékával a közönség teljes elismerését 
vívta ki magának- Vereségének főoka 
a/ volt, hogy a kapus betegen játszott.

A Vienna Újpesten mérkőzött az 
UTSE csapatával és azt legyőzte.

♦

Magyar birkózók Svédországban. 
Malmöi eredmény. Pehelysúly: 1. Pon-' 
grácz Jenő. Könnyüsuly: 2. Breznotics 
Miklós. Gőtéborgi eredmény: Könnyű
súly: 2. Breznotics Miklós. 3. Radvány 
Jenő- Londskironei eredmény: Pehely, 
súly: 1. Pongrácz Jenő. Könnyüsuly: 1. 
Szántó Béla- 2. Radvány .Tenő. 3, Brez
notics Miklós.

FTC- Stuttgarter Kickers 5:2 (4:0). 
TcUijes csapattal játszott az FTC, mely 
különösen az első félidőben pompás já
tékot produkált. Pataki nagy formá
ban volt és a csatárok kihasználták a 
német védőjátékosok ingadozását. A 
második félidőben már hozzászoktak a 
sáros, nehéz talajhoz? a németek, akik 
ekkor meglepően szép játékot produ
káltak. Kapusuk 39 fok lázzal védett 
és igy két gólt könnyen, értek el a fe
rencvárosiak. Az első gólt az első porc, 
ben érte el Pataki, ő rúgta a másodi
kat és negyediket. A harmadik Szabó 
érdeme. Szünet után öngólt vét Stutt
gart, majd állandó fölénybe kerülnek 
a németek és két gólt rúgtak.

MTK * Törekvés 4:2 (3:1). Mindvé
gig rendkívül heves iram, gyors játék, 
amelyen a Törekvés méltó ellenfele 
volt a bajnokcsapatnak. Az első gólt a 
Törekvés rúgta Weisz révén. Winkler 
egyenlítette ki az eredményt. A további 
gólokat Molnár, Schlosser, Orth és vé
gül Úrik rúgták.

Vienna—UTSE 3:1 (2:0). Újpesten 
mérkőzött a bécsi csapat nagyszámú 
közönség előtt ós fölényes játék után 
legyőzte az UTSE ezúttal gyengén sze
replő csapatát.

Egyéb eredmények: UTE—VÁC 2:1 
(2:0) Újpest. Vas- és fémmunkások— 
BEAC 1:0 (1:0) • Hungária-ut.

I

Az niíigl tavaszi Juttatás
Az Urlovasoík Szövetkezete által kitű

zött nagv dijak -közül a mai napon a 
négyévesek nagy akadályversenye volt 
soron. A 25.000 koronás díjért nem 
valami elsőrangú társaság állott a 
starthoz és semmi különös jelentősége, 
hogy az értékes dijat Kitty vitte el 
Carbaiac és Pan elől. Már csak az int 
dűlök nagy számánál fogva is sokkal 
érdekesebbé alakult a 15.000 koronás 
tavaszi handikap. amelyből Falslaff 
került ki győztesen Csalogány és 
Csuza előtt. A versenyek részletes ered
mény ea a következő:

I. Gróf Esterházy Alajos-cmlékvcr- 
seny. 10.000 K, 2400 m. L pelasger 
(Binder), 2. Gallipoli (Issekutz), 3. Vi- 
dám (Keresztes). Bizt 1 h. első, 4 h. 
harmadik. Tol.: 10:39.

II. Vccsési gát verseny. 12.000 K 2800 
m. 1. Gabiin (Piaiéi), 2. Túréin 
i'Gimpl), 3. Akna (Tárni. Ordóananz- 
offirior és Tárnok fölbukotl. Bizt. öt

negyed h. ®lső, 8 h. harmadik. Tót.: 10: 
23. Helyre: 30:26, 28-

III. Négyévesek nagy akadályverse
nye. 25.000 K, 4000 m. 1. Kitty (Hau- 
ser), 2. Carbajac (Smuiny,), 3. Pan 
(Hlavenka). Futott még: Wolfram, La. 
bedame, R. F. Bizt. 2 h. első, 2% h 
harmadik. Tót.: 10:71. Helyre: 20:52. 
36.

IV. Péda-gáéuerseny handikap. 10.000 
K, 3600 m. 1. Bakator (Wodianer). 2- 
Dudu (Farkas). 3. Mac (Binder). Bizt. 
% h. első, 5 b. harmadik. Tót.: 10:25-

V. Cipész-akadályverseny. 15.000 K 
4800 m- 1. Tövis Jankó (Hauser), 2. 
Principal (Gimpl). Futott még: Nóra el
bukott. Föltartva első. Tót.: 10:12.

VI. Tavaszi handikap. 15.000 K, 1200 
m. 1. Falstaff (Friedrich), 2. Csalogány 
(Csiszár J.). 3. Csusza (Kertész)- Futóit 
még: Gemahl, St. Bernhard, Ninuska. 
Queda. Marika, Wolkemstürmer, Pin
tyőke. Lágyad, Belata, Igno-rant, Gio- 
conda. Almanrausch, Gravosa. Vipera, 
0 te, Finnyás II., Álla Troli, Mátyás
föld. Pandúr, Tuskó. Bizt. ötnegyed h. 
első, 1% h. harmadik, ot.: 10:158. 
Melyre: 20:68, 28. 126.

VII. Hároméves nyeretlenek verse
nye- 12.000 K, 1800 m. 1. Berohan 
(Vineenz), 2. Baccarat (Smutny), 3. 
Csebogár (Srokolai). Futóit még: Hogy
hogy. Város. Gyepre Fanba. Maclura, 
Pomeranze, Mokánvíi, Kádi. Bizt. 1 h. 
első, 1% h. harmadik. Tót.: 10:39. 
Helyre: 20:32, 86, 36.

KÖZGAZDASÁG
Miért emelkednek a Ganz-Danublus 

részvények? A Ganz-Danubius részvé
nyek horribilis áremelkedésének okai
ról igen érdekes hírek terjeditek el. Egv 
verzió szerint a Weiss Manfréd gyára 
ás a Ganz-Danubius között fúzió ké
szül. Ennek valószínűsége melleit azt 
az érvel hozták föl. hogy báró Kornfcld 
Móric. — aki a kommiin alatt Weiss 
Manfréd gyárában dolgozott. — volna 
a mozgatója a fúziónak, amelyet meg- 
könnvit az a körülmény is, hogy Weiss 
Manfréd és a Ganz-Danubius is a Hi
telbankkal állnak üzleti kapcsolatban. 
A h-ausse egyik másik oka beavatottak 
szerint az. hogy a Ganz fiumei hajós 
gyárát tizenhatmillió líráért adták el. 
Ez koronára átszámítva közel kélszáz- 
milüiió koronát jelent, még a mai ala
csony líra-kurzus alapján is. Ezzel 
szemben a Ganz-Danubius alaptőkéje 
nem több tízmilliónál.

A Láng L. Gépgyár Részvénytársa
ság március hó 29-én tartott ülésében 
elhatározta, hogy ez évi április 17-én 
tartandó közgyűlésének az egyesitett
1918. és 1919. üzleti évekre 15 száza
lék, azaz 30 korona osztalék fizetését 
fogja javasolni és ez alkalommal a 
gyár két érdemes főmérnökét, Bier- 
mann Frigyes és Koerfer Péter urakat 
cégjegyzési jogosultsággal ruházta fel.

A Dr. Lipták és Társa Épitési és 
Vasipari Rt. ma megtartott; rendkívüli 
közgyűlése elhatározta, hogy a társaság 
alaptőkéjét 20 millió koronáról 100 millió 
koronára emeli fel. Az uj részvényekből 
100.000 darabol 1:1 arányban a régi rész
vényeseknek ajánljanak fel darabonként 
215 korona árfolyamon, mig a fen maradó 
részvénymennyiség elhelyezésére az igaz
gatóság nyert felhatalmazást. Az elővételi 
jog március 31-étöl április 9-ig bezárólag 
a Magyar Bank főpénztáránál gyakorol
ható.

A kőbányai polgári serfőző r,-t. már
cius 30-án iartolta 27-ik évi rendes köz
gyűlését, mely tudomásul vette az igazga
tóság 6s felügvelőhizottság jelentéseit és 
az 1918—19. üzlelévre a 26. számú rész- 
vényszelvénv ellenében 30 koTona osztalék 
kifizetését határozta el.

AMEXIKÓINÖ
a Royal-Apollóban

Előadások: Hétköznap 5.7 és f-kor
Vasárnap; 3,5, 7 és 9 órakor

Fővárosi ClrcusíSK
Ma, husvét hétfőn d. u. 4 és este 7 órakor

2 nagy ünnepi előadás
Jegyek kaphatók a Circus pénztáránál d. e. 10-1-ig, 
^^tM^^ráfóLés^z^ssze^Je^irodákban

HUNGÁRIA FÜRDŐ 
GŐZFÜRDŐJE 
nyitva reggel 7-1-ig urak és 
délután 2-Ö-ig hölgyek részére. Kluazál-fördö 

egész napon 
át nyitva!

MÍZO&OTTHOll
V!., Teréz-körut 28 Telefon 144-98 
RAVENGÁR. I. Rész: A polyp karjai 
közt. Mai előadások: 3, »/25, 6, */t8, 9. 
Pénztár d. e. 10—12, d. u. 2 órátóL

ÖSZOLÉS ELLEM g'S"
Nem hajfestöszer, hanem a haj eredeti színét ccte 
vissza. Ára 25 K és postaköltség. Kapható: Cny 
progéria, IV., Eskü-ut 5 és Honvéd drogéria, 

1., Atilla-körűt 2.

Nemzeti (Royal) Orfeum
VII., Erzsébet-körút 81. Telefon József 121-88 

Minden este »/s8 órakor
7C1I7711 Harmat I. és Zerkovitz B. operettje és a. 
ójU&jU nsgyseril színházi és varieté-attrakciók'

Royal-Kabaré

zmoraib
Wagner, Ráday-utca 18. az. I&Teiad*

Az Ernst-muzeum GUkcIúi
Budapest

XI. Nagy gyűjtemény, mely áll 
híres mesterektől eredő képekből: 
(Bassano, Bloemac-rt, Casanova, Die- 
penbeck, Frankén, G-uercino. Un
ni il tón. Huchtenburg, Ostade, Ryan, 
Seybold. Sebbastino. Weenix, Alt, 
Amerling, Danliauser, Füger, Gauer- 
mann, Kaulbach, Lampi. Péter, 
Rnnftl, Waldmüller, Barabás. Böhm, 
ITorovitz, Lotz, Markó, Mednyánszky 
Munkácsy, Molnár, Mészöly, Székely, 
Szinnyei stb. továbbá értékes Hol- 
litschi fajanszol , porcellánok, (Wien, 
Meissen. Höchst. Frankónkkal. He
re nd, stb.) üveg-serlegek a XVII. é« 
XVIII. századból, ezüst- éa arany
tárgyak. szelencék, ékszerek, bron

zok. szőnyegek és bútorokból.
Kiállítás: 1920. április hó 8—10-űr. 
Aukció: 1920. április 11-től kezdve. 
Naponta délelőtt 3411-től és délután 
Já4-től kezdve. A katalógus ára 20 K

f INOENÜTT KAPHATÓI

BfölLLlANST, 
horribilis A INGER EkuarMs! 
áron vesz ■ Rottenblller-utca 24

■ Telefon József 52-64

Dr-VÜREDIXg-gg
H Rendelés egész nap

UpcRf, VII , nAk<icBt-nC32. Lem

Felelős szerkesztő:
ZOMAHÁZY ISTVÁN

Társs7erkesztök:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS 
„UJSÁGÜZJEM" &-X BUDAPEST


