
Kossuth Lujos $ír|Ml
Kovács J. istvón fceszéde
Kossuth Lajos balálúnuk évforduló

ján testületek és politikai párták nagy 
írómban jelentek meg a nagy magyar 
mauzóleumánál. A kisgazdapárt élén 
jjiigvatácH Srcr&ő hívón- .miniszterrel 
zarándokolt ki a sírhoz. A párt nevé
ben Kovács .1. István beszélt.

— Eljöttünk ide, — mondta — 
mint a fiuk az édesapa koporsójához, 
hogy hizonvbágul tegvünik arról, hogv 
a mwgvar uAp milliói ma is őt vallják 
uruknak, koronázatlan királyuknak. S 
amíg e hazában egv magyar *zó hang
zik, addig az ö lelke.,' Kossuth apánk 
lelke, örökre él ebben a hazában. Me
hetnek mások messze idegenbe. látó- 
(futhatnak ott. minekünk ez az eau 
utunk volt marad mindörökké. (Ugv 
van! Ugv van! Él'enzés.j Ma, amikor 
h közélet porondján annyi mimikri 
politikus jár (Ugv van! l’gv van) s 
annyi álarc mögött jelenik meg és 
annyi kbniunktura-politikus úszik a 
felszínen, mi ma bizonyságot akarunk 
tenni arról, hogyha a rágalmaik felkgei 
zuginak is felénk, ha el is akarnak ti
porni bennünket, mi a megismert igaz
ság mellett mindhalálig megmaradunk 
t abból egy szemernyit nem engedünk. 
(ügy van! ügy van! Úgy legyen!) Ami
kor újból föl pukkan r.ak olyan le'ikdk, 
akik azt hiszik, mint a Fáraótól meg
ölt rabszolga kiáltotta haldoklás köz
ben. hogv mer milliók vannak egy 
miatt, mi bi-sitiik. hogv nem a milliók 
vannak egv miatt, hanem a milliókért 
keli, hoav ólján mindenki, aki számot 
tart arra, hogv a milliók vezetője a 
milliók élért álló legyen. (Ugv van! 
Ugv van! A nemzet csak akkor nemzet, 
ha ura saját-magának, ha a lelkiben 
és szivében élő vágyat valóra vált
hatja. Kossuth tanított meg, ho-iv a 
nemzetet félrevezetni nm lehet. Hiába 
beszélnek egyes megnyomorgatott agy
velők arról, hogy ennek a nemzetnek 
csak úgy lesz kelété. hogyha uira oda
kapcsolja magát a nemzetek vérével és 
átkával századokon át föntarlott Ausz
triához.

A fügetlensigi és 48-as párt gróf 
Batthyány Tivadar vezetósévcl jelent 
meg a sírnál ős megéljenezte Kovács 
J« Istvánt, akinek beszédét végighall
gatták. A párt ne ben Óhegui I.aj« s 
mondott lelkes, szép beszédet.

A kisgazdapárt pártflielyiségáben este 
9 órakor Kossuth emléklnkoma volt, 
amelyen nagyatádi Szabó István tar
totta az ünnepi beszédei, aki hangsa- 
'lyozla, hogy a párt Kossuth szellemé
nek letéteményese, mert a- ő meggyő
ződését vallja. A beszéd után lelkes 
hangulatban elénekelték a Koesuth- 
nótál, majd Meskó államtitkár. Hét- 
mann egyetemi tanár és többen be
széltek, mire a lakoma nagyatádi Szabó 
István meleg ünneplésével vógH ért.

Thurn Taxis Egon báró titokzatos öngyilkossága
A rejtélyes telefonüzenet — A nyomorgó 
diplomata apja sírjánál szivenlőtte magái

— Hctföi Napló tudósítójától —

Megrendítő szenzációja van a Cár- 
kasvölgyi temetőnek. Báró Thurn- 
Taxis Egon az apja sírjánál pénteken 
estefelé szivenlő/te magái és azonnal 
meghalt.

A rendkívül szimpatikus, elegenás 
föur a IIL kerület Zsigmond-utca 
38—40. szám alatt levő Lsplunade- 
szálló V. emelet 512. számú szobájában 
lakott nyolc hónap óta féleségével, aki 
leánykori nevén Návay Margit bárónő 
és ö? esztendős kisleányával. Thurn- 
Taxis Egon báró mindössze 35 éves 
volt és öngyilkosságának oka minden 
valóziiiüség szerint azok az anyagi za
varok, melyek életét elviselhetetlenné 
tcllók.

A báró pénleken délután 3 óra ’új

Lappangó válság
Eleinte® hosszabbít is április közepéig 
J4 cseít tavgnntiásottuí muP nem a Teieízy 

kopmany fejezi be '?
— A Hétfői Napló tudósító iától —

A képviselők legnagyobbrészben el
utaztak már Budapestről, a h.tiöi 
ülésre tehálí nem marad valami sok 
érdeklődés. Tomcsáriyi Vilmos Pál úü- 
niszternek azonban a Rassay-féle mozi
interpelláció kérdésében itt lesznek 
védöcsapatként a kereszténypárti kép
viselők, akiknek nagyrésze budapesti 
lakos. Az ülésnek az említett in orpellá- 
ción kívül nem lesz érdekessége, bar 
madszori o!vasasban is elfogad ák majd 
a hadiváltsúgról szóló javaslatot és el
napolják a Házat április 6-áig. Napi
rendi vitára is kilátás van. mert Orbók 
A' tila képviselő napirendre kívánja tü
zelni a lakáskérdésben már mego-ko t 
indítványát, amelynek aktualitása ann.il 
fokozottabb, mert itt van az utolsó óra, 
amikor a lakásépítés megkezdésére 
ipeg kell tenni a szükséges lépéseket.

Az i'lmaradt 'képviselők azt mond
ják, hogy

lappangó kormányválság van,

amelynek tünetei nem újak és az ellen
tétek, amelyek fenuídlnnak csak elné
mulnak a húsvéti vakáció alatt. A kis
gazdapárt feltétlenül ragaszkodik ul
timátumához. nme vnek ha árideje 
április 15-ike. Ha a kormány ismét a 
hah >ga l á s I ak t ik á já 11 oz folyamodnék, 
ebben az esetben — mondják — a vál
ság feltétlenül ki fog törni, aminthogy 
az is bizonyos, hogv ezúttal a kisgaz
dák alkudozni sem hajlandók. Idetar
tozik a válság leg-lescbb pontja is

a belügyi tárca betöltése, 

amelyre vonatkozólag a párt nem fog 
megelégedni azzal, hogy amint a mi
niszterelnök Ígéretet tét, kisgazdapárti 
politikus kerüljön a belügyminiszteri 
székbe, hanem azt a személyt kívánja 
megállapítani, akit erre a fontos .............. - ,
posztra kíván állKam. Elállotlwk Gaál. foglal helyet.

ban eltávozott lakásáról. Mintegy fél
óra múlva csengett a szálló telefonja, 
a bárót kérte valaki a telefonihoz. A 
portás megmondotta, hogy már elment, 
mire az erélyes íérfihang — seliogysc 
akarván megnevezni magát — a kö
vetkező üzenetet diktálta a báró ré
szére.

— .1 komódi földbirtok nem kiadó, 
mert a kendergyár maga gazdálkodik j 
rajta.

A bárónő este türelmetlenül várta ; 
férjét. Másnap délelölt azután a foka- j 
pilányságra ment és bejelentette térje 
el tűnéséi. Kétségbeesve tért vissza 
szállóbeli lakására. Délután azután egy 
sürgős jelzésű idézést kézbesítettek 
neki, amelyben az I. kerületi rendőr

Gaszton személyétől, de további kon
cessziókba n?m hajlandók belemenni 
és a belügyminiszternek Mayer Já
nosnak keli lennie. Ezrei egy-szersmmd 
útját vágják annak is. amit igen ko
molyan gyanítanak, hogy a kormány 
sürgősen be akarja léptetni a pártba 
az a politikust, akit a belügyi tárcára 
kiszemelt. Ilyen politikusként sokat 
emlegettek a napokban egy volt füg
getlenségi képviselőt, aki azonban gróf 
Andrássy Gyuláihoz is igen közel állott, 
sőt az Andrássyak páriájában főispán 
is volt. Igen fontos érdekek fűződnek 
ahhoz, hogy ennek a politikusnak a 
nevét ma még nem szabad kiírni. A 
kisgazdák azonban őt sem fogadják szí
vesen és azt mondják, hogy

a csehekkel megkezdett tárgyaláso
kat már amúgy sem a Teleki-kor

mány fogja befejezni.

Igen súlyos politikai okokkal ma
gyarázzák ezt a hirt, amelyet azonban 
más oldalról pletykának minősítenek. 
De ha nem arról van is szó. éppen 
elég eshetőség van arra, hogy a kor
mányválság kitörjön, bár maguk a 
kisgazdák is azon igyekeznek, hogy 
Hegedűs pénzügyminiszter javaslatait 
mielőbb elintézzék. Április közepéig 
feltétlenül sikerülhet is ez és nem tart
ják véletlennek, hogy ® kisgazdák ul
timátuma éppen arra az időpontra szól, 
amikorra a nemzetgyűlés előrelátható
lag végez a pénzügyi javaslatokkal. 
Amíg Hegedűs a második szimfóniáját 
a Ház elé terjeszti, akkorra meg is ala
kulhat az uj kormány, a-melvn k ter
mészetesen ismét Hegedűs Izórám lesz 
a pénzügyminisztere, sőt orra i* szá
mítanak, hogy a: uj kabinet sokkal 
jobban fog Hegedűs Lóránt arculatára 
hasonli'ani, mint az, amelyben most 

kapitányság felhívja, hogy azonnal 
jelentkezzék. A bárónéval azután kö
zölték a rendőrségen, hogv férje a far
kasréti temetőben, apja sírjánál szi
venlőtte magát és meghalt.

A báró a háború előtt a monarchia 
algíri követségénél volt atáné. A forra
dalmak óta azonban állás alan volt és 
nélkülözött a nagytudásu diplomata, 
aki tiat nyelvet is beszélt. A románok 
által megszállóit területeken álliólag 
birtoka is van, azonban oda nem tu
dott elutazni, mert a románok nem ad
tak neki beutazási engedélyt.

Az öngyilkosság színhelyére kiszál
lott rendőri bizottság intézkedésére a 
holttestet u törvényszéki orvostani in- 
fezeibe vitték. A nyomozás megindult.

Különben Hegedűs zavartalanul dol
gozik tovább és értesülésünk szerint

a pénzügyminiszter szombaton uta
zik Bécsbe.

ahol a húsvéti ünnepek alatt tárgyalni 
fog az Osztrák-Magyar Bank vezetői
vel és az enlente likvidátoraival, hogy 
Magyarország nevében érzékeny búcsút 
mondjon az utolsó közösügynek. 1 tus
vét után különben megint H egedűs Ló
ránt lesz napirenden az első szimfónia 
leglényegesebb akkordjával, a vagvon- 
vál sággal. Ez a javaslat most iklódi 
Szabó) János előadó műhelyében van. 
aki azt a hatvan szakaszt korrigálja, 
amelyet a pénzügyi bizottság módosí
tásra Ítélt.

A lengyelem gyiihOJitaK a 
sziléziai népszavazása

Berlin, március 19.
(Wolff.) A Taegliche Rundscnau sze

rint a sziléziai népszavazás alkalmából 
különösen a keleti határkerületben a 
lengyelek igen erőszakosan viselkednek, 
l’leszben gyújtogatással és bombavetés- 
sel elpusztítottak négy barakkot, ahol 
indákat helyeztek el és ahol a szava
zásra jogosultak laktak. Éjszakánként 
fegyverrel lövöldözik a német lakók 
házait. Plcssben megtámadtt/k egv né
met automobilt. Egy embert megöltök, 
Ötöt megsebesítettek. Közel kerületben 
•?gy német tanítót meggyilkoltak. Rybnik 
kerületben a szavazási rendőrség egy 
őrmestered orvul lelőtték. A vasút men
tén fegyveres banditák megzavartak egy 

I társas összejövetelt. A szavazási rend- 
ŐTség beutalásakor több tisztviselőt 
megöltök. Azokra a vonatokra, ame
lyekben szavazásra jogosultak utaztak, 
ismételten lövöldöztek. (MTI.)

Bécs. március 20.
íA MTI. magán jelentése. A Neues Hjc- 

ver Tagblatt jelenti Kattoivitzbúl: A leg
utóbbi napokban körülbelül egv negyed- 
jnilHó szavazásra jogosult égvén érkezeti 
FehősziléziAba. Szombaton éjfélkor el
zárták a határt a szavazási területen.

Berlin március 20.
A Schlrtlsjte Zeitung ielentéeo szerint 

a kattomlltl tisztviselők közül fí800 sza
vazott Németország uicllett és 600 Len. 
gyelorsiág mellett.
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Csáktornvai Zoltán festő- 
művész tragikus halála 
M -sfféhllar konyakot lla iák meg 
az ant alk ihcliste művésszel — 

Végs&tes fogadat
— A Het'M Napló tudósifójától —

Szembút (Mtc a Hóval-szálló e.-yifc 
kü öaiermúJben vacsorát reiwlezbA • 
Nemzeti Szhiház egyik művésznőjé
nek tiszteletére a'-bői az alkalomból, 
hogv a művésznő pár héttel ezelőtt 
szenvedett siérúi.éRtll>öl kigyógyult

A vacsorán a niihómilág 
kitűnősége vett részt. 
Csáktornyái Zoltán a 
művészgárda egyik 
Halai tagia is. Vao'ora 
•lelt hanyulallxiii. _ ___________
tagja íog.'ulást kötött valakivel, hogy 
leilaíják az antiaikiholUta Csíuktor- 
nvail. Konyakot hozattak és Csáklor-’ «»tHág vasárnap délelőtt tartotta áfo
nyái inni kezdett. Aránylag rövid idő 
olatt igv mintegy másfél liter konya
kot diktá!la*k a fiatal festőművészbe, 
aki ettől a normális ember számára 
h h-aLilinas Menny'sí’gtői eszméletlen 
álfopotba jutott.

Záróra után o müvósznő laftáxám 
hívta me.*? « társaságot é» Csáiktor* 
nvail. mintán teljesen besz'umitlmtat- 
>nn állapotlKiM volt, ott hagvtftk a 
k ölön te remiién és egv talmritónő őri- , 
setére bízták.

Hajnali négy óra tájban a társaság 
nöhánv tagia visszatéri ét C*wktornval 
állapota iránt érdek ődött. A taJcfiri- 
tónö, aki Csáktornyáit őrizte, azt fe- I 
lelte;

— Eddig egész csendeden viselke
dett. csak most né! ónv perce rtulklott 
üéhánv-it, azóta megint nvugodt. i

A társ ság egvik tagja ekkor Csák* | 
tonvnihoz lépett és rémülten állapi
tól la nieg. I n;‘v a művész szive nem 
dohog ót teste kíhíllőfé’ben vnn. A tár- j 
saság tas ni erre eíhezvtáik a hely isié- ' 
get. A szálloda portába, amint az eset
ről értestül!, nzoanal hívta a mentőket, 
akik azonib n mór csak az alkohol
mérgezés következtében Pállott halált 
ko’stutúH alták. A később megjelent 
rév dőri bizottság szivisi >élhÜdést á'lla- 
ri'ott meg a halál rtkául és a holttes
tet a törvényszék! orvostaiwntézctbe 
az.'J'itot w.

A bárminőn yoieévea Csáktornyái
ervike volt a művészvilág legkedvel
tebb nóakininák. Az Ernst-muzcunil nn | 
nemrég 
11 vilii 
lesen 
Kö'-Sg^ _ _.................
pe!! Sikerének ront volt Irigve, 
e >-.cl’<'!■', hogy tehetségét mindenki fel
ismerte, személyes kitűnő htlajlonsá- 
gai*rt is rendkívül szerették. Kedves, 
vi l im, szóig-oltkész. derék kolléga cs 
Önfeláldozó hü barát volt. legutóbbi 
sikere éta Mz?s s/orm’otnmal dolgo
zott és néhánv hóna.1) ala t vagv husz 
uj kópét festett. Özvegyet és két kis 
gyermeket hagyott hátra ez a végtrte- 
nü' tragikus véjyü ifin művész, akiben 
n mngynr f?v■ftmüvészetnek egvik Ica* 
naflyoflb reménye ge jMiszlult el.

dr, fínoiii Jánossal töltötték be. Pénztáros 
Fodor Oszkár, könyvtáros Hadó Richórd 
lett. Választmányi tagok lettek:

Dr. Csergő Hugó (ujl, dr. Gí.jári Ist
ván, Gergely István fuj), <h*. Guthi Soma, 
Hajó Sándor. Hegedűs Sándor. Ilerczeg 
Ferenc, Herezeg Jenő, Huszár Károlv. i

$ZÚ:11OS 
tö.ibek között 
magyar festő* 
nauvtetietsegü 1 
alán. emelke* 

a társság egvlk

I Kiss József, Kősa Miklós, dr. Kovács 
Dénes, dr. Krftgen Aladár (ujb LAndor

I Tivadar. Magyar Elek, Márkus Miksa 
I (ujl, Pr.pp Viktor (ui|, Pékár Gyttle. Ru
di.# Izsó, Serényi Gusztáv Szcktth Jenő 
(uj), Székely Sámuel, Zígány Árpád, 
Tóth László.

A lakásépítés megoldása 
külföldi hitellel
A kölcsönt a teherbíró polgár
ság pro^rassív adójaval tíe^azik

ponti voreté* a Projecfogroiphé, csak azért 
engedélyezték Ungcrleider nevén, meit .• 
régebbi rendelet szerint moácngedélvek 
csak magánszemély számára voltak ad
hatók. Ami pedig az cgv kézen levő több 
mozi kér<k-.sét illeti, a mocsoknak iminar 
pozitív tudomásuk v&n róla, hogy a2 uj 
engedélyek k gna”-óbb részét egy kíHfökl, 
tőkével alakult filmvHÍlafat finanszírozta 
uodna, még pedig a bevétel tetemes szá
zalékáéit. Ebben az iránvb&h különben 
már hónapok óta folytak tárgyalások • 
régebbi mioiengedélywek, uj engedélyt- 
Sök és a líii’földi részvényt/irMr.rg l<ö./ö::.

Az Országos Nagyblzoltság alakuló gyűlése
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

jelent az összes iparágak, valamint a 
muii'kás tömegek munkához jr Hatásá
tól.

Az előadás fűlött megindult vitá
ban Bródu Ernő dr., Ilaránszku Gyula : 
dr., Malvinka Imre, Teles Béla dr., 
Stadler Námdor. Se! ff ért Károly és 
Nagy István vettek részt, ma'd meg- 
afoikitottálk a tisztikart.

Az e'tnöki széket egyelőre nem töl
tötték be. Társelnökök lettek Báréin 
István volt igazúágügvmhiiszter. Gless-, 
ivein Sándor dr. nemzetgvÜ’.ési képvi-' 
selő. Huszár Károly vo'.l miniszterei* ■ 
nők. Kenéz Béta dr. a nemzetgyűlés 
alelnöki*, Sréter István volt honvédelmi 
miniszter. Széchenyi Viktor gróf neni- 
zet.'yüléd képviselő és Szterényi Jó
zsef báró volt kereskedelemügyi mi-1 
niszter. Ügyvezető igazgató Holtai . 
Béla, előadó Orbók Attila dr. nemzet-'' 
gvülési képviselő, jogtanácsos Cser- 
tuiánszku Aladár dr. nyugalmazott 
kúriai biró, titkár Pogánu Bé'a. Vá- j 

A pénz- . fosztottak ezenikivíll egy 50 tagú vég , 
rohajtó bizottságot, amelyben a poli 

külföldi likaí és társadalmi élet kiválóságai 
szerepelnek.

Az elnöklő Gicssweln Sándor n.wn 
la- j zetgyűlési képvise’ő zórószav ftival . 

mewál aoitotta és határozatiig kimon
dotta, hogy a bizottság Fleltfd Béla 
előadása alarrán az építési program- i 
mól magáévá teszi és nem seszi le a 
napirendről mindaddig. amis meg nem ■ 
wiilósilfa.

Az Országos leikásépi-téwd nagvbi-

kuló ülését, amelyen a koini.inv kép- 
vi se Jetében licltcsktt Sándor honvé
delmi miniszter és Tomcsánt/i Vilmos 
Pál igazságiigvininiszter. 'a-amint a 

képv ise-kereskede le mű g v i m in i< z r
I létében dr. Jesouich János minrízterí 
tanácsos jelentek meg.
Szterényi József báró 
mint a nemzetgyűlés 
törvényhotófeági bizottság 

j tagja Is.
| Az ülést Giessivein Sándor
, gyűlési képviselő nyitotta meg. majd 
Heltal Béla vezérigazgató tartotta meg 
előadását. Rámutatott arra, hogy évi-

1 tési anvagiíőség van. a hangoztatott 
hiánnyal ellentttlien és csak a péi.«- 
ügyi kérdés megoldása ütközik nehéz- 
sógekbe. ez is csak addig, amíg a 

i pénzügyi kormánv belátva a kérdések 
1 megoldó siónak etengedhetleu szociális 
szüksétfcssiégét. támog dósával nem 
siet a mozgalom segítségére, 
ügyi nehézség e'oszük. hu a ivénztigv- 
miniszter garanciát vállai a - 
hitellel szemben. Fedezetet gondol ta
lálni az előadó a teherbíró polgárság-1 
nr'k 10—60^-lg való nrogvessziv 
ká'épité&i adóval történendő meg
adóztatásával. Ez az összeg az évi lak-

■ bérek bruttó összegét szán’rtva 120 
millió koronát jelent, amelv Összeggel 

! cgv 2 milliárdo? külföldi hitel .'mor- 
i tizálható. A 2 miFiárd tőkével viszont 
I 20__PS.non

b. t.
és a

Megjelent 
t.. vala- 
fővárosi 
számos

nemzet*

íji

rendczéll knátlitásáinaík rend* 
sikere volt, a saitó lel-

Ohnonclte és a l<Ö-
valÓMVggal art*(kapkodta ké

nt őrt

Fordulat
a imzlensedéim gwétrsn
Tnmcuányl mlnlaxtar kljalanlatla, hogy nem akar Tar.
Syaltat kezd a mozisokkal ás miitAnyos magagyaidra törekszik

— A Hétfói Napló tlulMlójálól —

fiz Otthon köz
gyűlése

Koltay Piti beszéde az ujaftglrők 
m ülteti

4 HffMI ,VnpM luóótlt.lfálól —

Ai Otthon írók <H llktapirök Köre m« 
tartotta rendes évi köwvii A*ét. Hothg 
Pál elnök önérzetet és megnasiámv^lásu 
beszéddel védte meg at ujságirőkat ama 
mi!t;.!hn vád ellen. inelvek ne ntótbi 
idöklen szárnyra keltők s megemlékezett 
arról n I Alnr magním tásr<M, melyet a 
proletárul kint ura legveszedelmesebb ideié
ben éppen ne ulságtrók tanúsítottak. Ez
után Htiicdih Gvu’.a főtitkár sránv'lt I* 
•t Otthon életéről » arrM a nagymérvű 
jólékonvsógi akcióról, mt’vlvel a kör a 
munkanélküli ulságiróktl. az özvc.yel t 
és árvákat támogatja, l'gvanó terjesztette 
elő ar Ott!) 
Maliéi Vök 
tá»i után 
lseknek

on évi mérlegé* is. Az up,- 
több pontjának megváló?;| 
rátértek a vá aortásokra, m-• 
r inén'a a következő:

• *t alelnöki í l at Torta; 
Aicjhihu), a UiCKureMSoetl Ulk ári áLLts.

A mozieng.-délvek üg>c, anvnlv kénlés 
érthető izgalomba boz.tt, nemcsak a mo
zisokat, hanem az egész mrgvnr özled 
világot, mert elvi Szemponib'M látták 
gálvosnnk at engedély ingok megvonásá
nak kissé bolsevik! izü intézkedését — a 
mai napon döntő fordulathoz futott. A 
Hétfői Napló egészen autentikus ‘ elvről 
hveri információi bizonyára megnyílttá* 
tÓMMi fognak halni. Tomcsátvri Vilmos 
Pál Ignzságíigvniinisztvr. nl;j illeg . nesen 
ve~eli a betügyeket, szenzációs kijelentése
iét telt ebben uz. ligvhen, amely ily mó
don egészen más világításba helyeződött.

A mozgókéimvárosok országos szövet
sége V rrdtajtó bizottságának hivata'os 
kiküldő!l.je elölt Tomcsdmii Vilmos Púi 
Igaz&Agüxvminisztcr különben ma u kö
vetkező kijelentést telte:

— A nekem tulajdonított nyit tko- 
zatot egyáltalán nem tettem’ A la
pok egy részéi?n nevem n:rll meg- 
jcent kijelentések egyáltalán nem
fedik a tényeket. Ilyeneket nem 
mondottam, a nekem tulajdonit t| 
szándék teljesen távol áll lő'eni. 
Nem a ino/.iengedélvek elvételéről 
van wó. hanem a méltányos megol
dóul keresem. Senkivel szemben nem 
akarok jogfosztást elkövetni. Arról 
van szó. hogy 11 — $ nem mint téve
sen írták f»7 — fővárost mozlviige- 
délyt. amelynek jó része egy k l>en 
vwn. nem stándéko-unk meghosz- 
szabbitant Negvon jó tudom, hogy 
ehhez a kérdéshez i ,11 fontos anyagi 
érdekek kapcwlódiwk, áronban az i rés”rvSyUna,d«i

általinak kötelessége, hogy gondos
kodjék a hadirokkantokról, hadiöz
vegyekről és árvákról, akik igen nagy 
álozatokai hoztak a hazáért. Előt
tem egy cél lebeg: — ezt a kérdést 
mindkét fél érdekeinek sérelme nél
kül akarom megoldani. Szigorúan 
keresztül akarom vinni, hogy min
denkinek, jor/i személyeknek is csak 
eciy moziengedélifük legyen. A Pro- 
jectogranh In a Honosának, Unger- 
leidernek pékiául kilenc mozienge
délye van s valamennyi az ő nevére 
szól. Ungerluidcrt felszólítottuk, 
hogy — amennyiben engedélyeinek 
meghosszabbítását kívánja — adjon 
be kilenc uj névre szóló kérvényt a 
minisztériumhoz, de önnek a felszó
lításnak mindmáig n m tett eleget 
Igv történ , hogy o miniszt rium kény
telen lesz a kilenc engedély közül 
nyolcat másnak adni.

A miniszter Igv fejezte be nyilatkozatát:
—• Mindezek azonban olvan kér

dések. amiket meggyőződésem sze
rint. kölcsönös megértéssel tiztázni 
lehet s épp ezért készséggel hajlandó 
vagyok tárgyalásokat kezdeni a 
moziérdekeltségek képvise őivel. 
Tomcsánvi belügyminiszter nngvfontcs- 

.sftgu nvlklkoz.'.tfira a mnzi-ok köréből 
iigv Infurntal'ák a Hétfői Naplót. bogv 
né dóul a Piojrctograph résnénvtórsa ég 
modii.il. a-m. hne legtöb je kí» < n ló 

---------------* üzeme s csak a köz-
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fl deisreczeni alispán 
ssaiádi háborúskodása 

Apa a iia elten
— /I Hétfői Napló tudósítóidtól — '

A s'HornIjaufbelvi Ügyészség érde
kes bűnügyben folytat nyomozást. A 
bűnügy szálai elnvvilpj-k Budapestre.

A i>Hmszo.<j A’opdc/t Antal Budapes
ten lakó nvugaIngázott kúriai bőó. x 
a feljelentett fel pedig Kovács Isivé 
debreceni alispán, a feljelentő fia. A 
kettőjük közötti háborvskodás évekre 
nyúlik vissza s abból keletkezett, hogv 
a kúriai biró másodízben is megnő
sült. Az első házasságból származó 
gyermekek nem ió néven vettek ap- 
ju-kinak Öreg korában történt házassá
gát és emiatt am’.egi kérdések merül
tek fel közöttük, amik szakadatlan 
családi perpatvart és pereskedést von
tak nragirk után. A sátoral aujhelvf 
ügyészség előtt levő legújabb iigy két 
hektoliter tokaji aszú-bor-esszencia és 
egy télibunda körül forog. Az esszen
ciát és a bundát, a kúriai biró szerint, 
íia jogtalanul éitékí-site le, illetőleg 
vette birtokába, anélkül, hogy apját 
kártalanította volna.

Az alispán azzal védekezik, hogy 
•? h.'t :: depókat aiándékha kapta 
atyjától, mív'»! rrnnben Atyja azt ál
lít í:;. hoRy ez a védekezés nem fedi a 
valóságot. Most eziránvbaa folvin>k 
tanúkihallgatások, bogv eldöntsék, 
vai'on u két ellent‘tes állítás közül 
melyik felel meg a valóságnak. A kú
riai biró által fia ellen beadott felje
lentések sorozata azonban ezzel az 
ügvgve! tnég mindig nem zárult lek 
amennyiben n kúriai biró egv má«ik 
föl )e len télben fiát hamis tanuzásra 
való ráh'rá'vsal is megvádolja. Ennek 
a vádnak évekre nvalnuk vfw.a az 
előzményei.

A kúriai bíró ugyanis leányával. 
Marná László őrnagy*néva-l is évek óta 
pereskedik és egyik ilyen perben ki
hallgatták a kúriai bíró gaz,da,sszonvát 
is. Az asszony a kúriai biró mell-’tt 
tett tanúvallomást és a bir’ság ennek 
alapján a ki rai biró ji^-ára hozta 
meg az ítéletet. M trsó őr .vagy né azon
ban nem nyugodott hete az itélelbe, 
hanem ura föl vétel t kért és mikor ez 
az u irafelvéteii kérelem tárgyalás a’att 
volt. Kovács alispán a kúriai biró fel
jelentése szerint arra akarta volna rá
bírni a c.'.zdasszoíi't anvagi e’őnvök 
Ígéretével, hogy* előbbi tanúvallomá
sát megváltoztatván, nővére javára te
gyen vallomást.

A második ügyben most folvik a 
vizsgálat, s igv a sátoraijai törvény- 
széknek a budanesti szereplők bevo
násával érdekes tárevalósa lesz, ainclv 
ujabh stációja lesz az apa és gyerme
kei között folyó háborúskodásnak.

BRILLIANST,
hmr.teih AtNQtR Aksxorhár
áron von * gOUenhillw-utca 24 

felelőn idwei 52-64

modii.il
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HÍREK
Húsz éves börzlaner
t.._ A Hétfői Napló tudósit óját ól.

A l-etec Budapest, együk szomorú jo- 
•lonsége a* • kis történet, amely alább 
V>vetkezik. Tipikus budapesti ecet. A I 
kosé e«y gyermek. 6pp olyan, mint, a 
többi, akik azázszóm szaladgálnak _ a 
tfesdepalotában; akik addig kötik kis
ded üzleteiket, amié rákerülnek a lej
ára, mely a bűn mocsara felé vezet.
■ A rendőrség vasárnap letartóztatáftbv 
helyezte Grünwald Imre húszéves mo- 
'gánliivatalnokot csalás büntette ci- 
taien. Grünwald hónapok óta játszott a 
ttodén, azonban az utóbbi lanyha 
'juány.rat őt is magával rántotta és 
jrindcn pén«ét elvesztette. Miután ebbe 
n m tudott beletörődni, tervet eszelt 
ki s pénzszerzésre, hogy újabb játék 
révén veszteségét behozhassa. Felke
reste tehát Stern Art húr tóosddWao- 
jiiányosl. aikről tudta, hogy több bank- 
céggel áll szoros üzleti összeköttet.ósbén 
és magát az egyik ilyen cég alkaJmn- 
Bot,tudnak adva ki. arra kérte, hogy 
miután főnöke elutazott és egy üzlet le
bonyolításához sürgősen pénzre van 
szüksége, adjon neki huszonötezer ko
ronát Stern. aki tudta, hogy üzlot- 
bnrália ténvteg elutazott, gywnutlamil 
átadta Grünwaldnak a kért összeget, 
aki azzal újra játszani kezdett. A sxe 
it.fw.se azonban ezúttal sem kedvezett 
neki, mert csakhamar a huszonötezer 
korona is elveszett. Addigra azonban 
kiderült, u ct-alás és és Stern feljelen- 
fősére ma o'őtetes letartóztatásba hs- 
lyertéfc a peches játékost.

— A köztársasági párt Kossal b sír
énál. Az országos köztársasági párt 
vasárnap délben agy óra-kor dr. .Vmjy 
György clmftk vezetésiével kttldöttségileg 
zarándokon Kossuth Lajos sírjához. 
A gyászbeszédet dr. Nagy Gyöngy ‘tar
totta.. Eljöttünk a te hü katonáid — 
mondottal — a magyar nep-uibli’ká'usuk. 
akik teltenned Mztu-nk elei öl fogva, 
ftk-ík a világháború golyózáiporálmn. a 
forradalmak viharában is rendületlon-ül 
hívek maradtunk a te eszniéidihez, a 
nemzeti kötársasághoz. M-egdüntheteU 
len « mi hifiink, hogyha az államforma 
kérdésélusn n nemzet alkotmányos 
utón dönteni fog és e te laniásOidat 
követni fogja, megvalósítja a fe köz
társaságodat.

— A Magyar Leventék Országos 
Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta 
alakuló közgyillését Pest vármegye szék
házának közgyűlési termében. Az ala-i>- 
•zabályok ismertetése után megválót? • 
iottták az elnökséget e a harminc tagú 
választmányt-. Az egyesület alakuló 
•ülésén József Ferenc királyi herceget 
választotta meg a legfőbb védnöki tiszt
ségre. Elnök Emődi Egyese? Géza, ka
tonai társelnök Balázs György tábarwer- 
nsgy. ale nők dr. Horváth Árpád. a 
sport ügyok vezetője Méazáros Ervin szá
zados lett. Az elnök az egyesületet meg- 
•l»knltnak jelentette ki » » március
15-iki nemzeti ünnepről, valamint .Kos
suth Lajos halálának 27-ik é fordulójá
ról megrinlékezvén. az ülést bezárta.

A Közgazdasági Társulat felolvasó 
ülése, A Közgazdasági Társulat vasár
nap délelőtt tartotta a M. F. T. R 
valutájában felolvasó ülését, amelyen 
a magyar pénzvilág kitűnőségei nagy 
o'ómban jelentek mer- Lukács György 
vott. elnök megnyitó szavai után Pík- 
l"r Gyula tartott rendkívül , érdekes 
és melyen jéró előadást a tö’obtermelés 
előfeltételeiről.

i -• •Szrdítatrájk Spanyolországban, 
i Lisszabonból jelenti a Hnvns ügynök- 
•■g. hogy • na-pitaipok szedői sztrájkba 
kptdk. A kormány intésedet*, hogv 
katonai swdők végezzék el n munkál* 
Azt hiszik, hogy Magelbaes Irma köz- 
Vetíteni fog a kiadók és * szedők közi 
(MTI.)

... A Magyar Nemzeti Reneszánsz Tar- 
**ság vondkivül sikerült művészeti kió':- j 
btáöt rendezett * Ferenciek-tere 9., I ; 
*• .»’lr helyiaégliMit A klállitAa ma nyi- 

mug. melyen Auguszta fchercsga*:> 
v.xny egy óra hoesnat iJŐ/oM- A nagy
nénin előkelő kfaönség h<«HM*r. nézte 
* külföldi é» megjár festők lemcxeit * 
tc-Kszánsz. bárok *e ampir MftttókM, a 
a vili, saátadbeli aranyrzeleneéket.. * 
ritka kvalitású régi porcéilinókat. a
asgybecM! reneszánsz bronzokat, •«.*> 
Ayegeokt. gobelinncaes bútorokat- A iö- 
h0mgMezoay legnagyobb me»*légedá*^

Japán háborút indít
a bolsevisták ellen

Béc-s március 20.
(A MTI. moeáii,jelentése.) A Sidnsy Sun feltűnést keltő hirt közöl Tokióból. 

Eszerint a szibériai lapok azt íelent.k, hogy küszöbön áll a japánok háborúja 
a bolsevisták ellen. A vladivosztoki lapok nyíltan azt írják, hogy hamarosan 
ossieutközösre kerül a sor. A támadó fél a japán.

ttgv látszik igen

Úgy bántak velőnk mintha legyőztek volna 
Olaszország az erőszakos rendszabályok ellen

Becs, március 20.
(M. T. L inagánielen’é'iö) Orion dó volt olajfe minisét-rí In >k <i párisi 

I'AcelisJor munka társ .urak a -következő két mondotta a szunkcíórói:
— Bármennyire egyetértek is az okkal a rendszabályokkal, amelyekhez 

kormányom hozzájárult, mécsein igen látom praktikus hasznát ennek az el
járásnak. .4 kérdés mindig ez: Vájjon fizetésre tudjuk-e kényszeritmi Né
metországot ilyen módon'? A szövetné gesek aligha fognak nagyon meggaz
dagodni, ha Németország helyett ők szedik be a vámol.

Arra a mcgiegvzósre. hogv a?, olasz k" a válómén v, ......  
kritikusan fogadja a londoni határozz tékát. Orlandó i«v válaszolt:

—- Olaszország behozatala Német országból igen nagy volt, .4 szövetsége
sek által tervezett kiviteli illetékek te hát őt is súlyosan érintenék. A külön
böző békeszerződések megkötése óta minálunk Olaszországban általános a 
kedvetlenség. Az olasz kötvélemény ’___ j;_____
lakomáján igen rosszul szolgálták ki. Wilson például Olaszországot minden 
igazság ellenére megrövidítette. At olaszok kedvetlenek, mert, noha a szövet
ségesek oldalán harcoltak, végül is olyan bánásmódban részesültek, mintha 
leguőzlék volna őket.

fejezte ki a kiállítás rendezője. Silbcr- 
mann ismert fővárosi műkereskedő előtt. 
A kiállítás aukciója e hó 21-ón kezdő
dik délután félnégy órakor ás 24-éig 
tart ugyanabban a helyiségben, melyet 
annakidején s Nemzeti Szalon 
föl a művészet hajlékává Az

avatott I 
_ . . . _ ___ ___ .___  - __ aukció
vezetői: Silbermenn E. éw A„ akiknek i 
közisemrt szaktudása eleve biztesitjn 
«a aukció főnje* s;korit.

— Kamcnevct icta.mziaiták a hoise- 
vikiek. A Times rigai tudósilója je
lenti, a szélsőséges bolsevistáik veze
tője tegnap Mos?;kváínm letartóztatta 
Knmenevet. a bolsevista haderő genc- 
rlissziniuszát és Lebedof ezredes ve- 
zűrkari főnököt. A i'eltünéstkeltö le.ar- 
tóatatás okát eddig nem ismerik. 
(MTI.)

— Letartóztatott ügynöknő. A Haa:ai 
Általános Vegyipar rt. sikkasztás bün
tette óimén feljelentést tett Hoksch 
Hugóné ügynöknő ellen, nkinok több 
mint 80 000 korona értékű árut adtak 
bizományba, valamint, ellátták utazási 
kölftégek címén többékor korona kész
pénzzel is. Az ü.£p .i<»knő sem az árinál, 
som pedig a készpénzzel nem számolt 
el. A rendőrség sikkasztás büntette ci
njén letartóztatta.

— A illlnka-párl bepörölte Srobár 
lapját. Pozsonyból jelentik, hogy a 
Slovenskv Dcnnik. Srobár volt felvi
déki cseh miniszler lapja azzal vádolta 
n Hli-nka-té'e nőpipárloL hogv a rózsa
hegyi udótnva *aHx’>l nemrég elrabolt 
pénzre a nóppfin-'taak volt srilkségc jx>- 
lilikai akciója részére. A néppárt most 
nyilvános rágalmazás ciánén bünviidi 
feljelenlvst tett a hwp ellen.

— Életuntak, övári Maliid 22 óvbs 
cselédleány a»- Erzsébet kirólyné-uten 
levő Hzolgálati helyén öngyilkos szán
dékkal lugkőoldafot ivott. A pestúj
helyi ínunkáskórházbi* vitték. — Naev 
Eszter 35 éves háztnrtásbeH nő Váci- 
ntea 35. szám alatti lakásán nyitva 
hagyta a gázcsapot és súlyos gózniétge- 
zóst wenvedott. A Rókus-kórhAabt* vit
ték.

Színház és HlmujdonsúsoK

WAGNER 
ai*rfjr»r l»Mr«>v»rnr.4oXr4 

Budapest. József-áörut Li 
Fióküzlet; Ráday-utca 1« 

*4p«e Xr>v»4« l»f)-eo!

-■ A Vígszínház e beiéi in n Hattyú, 
Molnár Ferenc vígjáték* dominálja, 
Amely • : Aidán házak sorozatával bu
liul .--á alik előadása fölé. A hattyú 
ma. kedden, csütörtökön 6o a jövő va
sárnap opto koriil rtMíiie. Szerdán este 
óh husvét vnsárrap délután » Loulfeo* 
adják, hétfőn délután P’-'dig a» Ördö
göt. Csüthrtokón délután n M isratw Pa
lit ismétlik. Pénteken nincs rlőedáe. 
Ssombat ceta ui betanul ássál « Ro- 
ináncot játsszák.

• Onmbaszögi Frída játmfk hoswzn 
idő után először szombaton ti Románc
ban. a Vigszinház egyik legszebb da- ..................................  __w _
rabjában, amelynek előadását éppen a Lovh Lla, Latabár. Ujváry, 
mUivésMkŐ &9<yezarü alaki Mm totaa no- < Ernő és Pm Miklóc íátasaek,

azt tartja, hogu Olaszországot a béke 

vezetevsé. A felújítás első hírére ostrom 
alá fogták a Vigszinhá* pénztárát a 
Románc előadásainak jegyéiért.. Annál 
nagyobb az érdeklődés, mert Arra- 
strung Tóm szerepében Tana? Frigyes 
is hírős alakítást nyújt és igen nagy 
a várakozás Fenyvesi Emil iránt, aki elő
ször játssza Van Tnylt,

* A Városi Színház a hetének «wtei4 
az Ezüst sirály. » lenagyobb operett 
siker tölti be. Kosár? Eiiuny és Ki- 
rnly Ernő az. orosz n agy hercegnő ó* a 
mgyar gróf seaiepébnn minden őst* 
újabb és újabb diadalt érnek el. Szik
la* József müvéül pályáján korara- 

i saemélyosi- 
Gerő. biz 
részesei a 

vasárnapján 
délután pe-

lav József müvésai 
kot jelent a kínai mandarin 
lése. Tisza Karola, Mály 
Rezső a többi' főszerepben 
nag? ©ikernek. Husvét i 
délután a Zsidónőt. hétfőn < 
dig a Huosikerinjcőt adják.

• A Buta ember táblás 
több helyet, követőinek w 
Színház játékrendjén. E hét minden 
estéjén <« a pompás’ Szeméé-vígjáték 
kerül színre, kivéve szerdái, amikor 
Zangwill ..Akiket felvet a pénz" cimü 
vígjáték* van műsoron. Vasárnap lo<w, 
a Zangivill-darab első délutáni elő
adása,

• Az Andrássy-uii Színházban n héten 
n a mély óh egyre növekvő sikerű uj 
műsor meglopó fordulatokkal telt ób 
hálás alakításokra alkalmat adó darab- 
■ai óh magánszárnai kerülnek színre.

• A Revü-Szinházban kedden kerül
bemutatóra a Luxemburg grófja, ® 
ropriűi ti színház legjobb erőit foglalkoz
tatja. BálkitÁlynó. jőve
VáH.íruap és hétfőn délután a Bál- 
királ.vná szer<-(>el b műsoron.

*» A Belvárosi Színház vasárnap dél
utáni műsorán Schönborr Gyonnektragé- 
diája 8ezrepolt, melynek egyetlen női 
szerepét a. nzinlapon jelzett Bayor Giai 
helyett Bányai Írón, u szegedi színház 
volt primadonnája kreálta. Bányai írón 
oly megráz.) hűséggel éa hów«l adtai 
vieuM Sehönhorr drámai alkotását, 
hogy a közthisty el ragad tatásának •sám
fái anezor adott Ti fejezőit. Remekül ját- 
wsöttak Petheő és Mottón? is.

• Ba-Ta. E név alatt ho’nap esté 
iwtgyed 10 óraikor megnyílik Rákóczi
ul 72. íz. a. fővárosunk ek<Őran»?u íuu- 
hjtóhcl}"e. A közönsége! végre vgy mii- 
kitóholy is igazi művészi értékű a trak 
dókkal fogja szómkortnlní. Az estélvek 
sikerét V/rtá/ I. lnne vezetése mellett 
Kökény Hona. Boros Géza, Nyári, 
Nyáriné. f üredi Juci. Grubutr Nclly, 
Bcndig Gizi, Shnlay Attila, Varga Sán
dor fellépései és .Márkus Alfréd zon- 
xorakisórcte biztosija. /Ulandőam váL I 
tozó uj vendcgfedllépések.

ft A Cor&o mai bemutatóján a faassón 
elején oly nagy sikert, aratóit. ..Ötödik 
r^z’ály'1 cimü diúktörténet kérői reprkt1 
előadásra. Balogh Béla, • Star fórén-1 
deeőja zseniális mestermflvo w. a köny-' 
nyékig megindító ifjúsági regény, mely- ' 
n«k_ főszerepeit a közönség kedvencei

L’jváty, Vorvbes (

butarsj *gyre 
a Belvárosi

I I

0 ^Slmpllcis'- M Róva! Apo'lóbau. 
A Rovat Apolló e heti mü.'-orá.n Joc 
Marnak a hinieve.s német fUmrcnde- 
Pönek talán legőkerüilehlmek mond 
haíó ezktai fi hna laki Iá* a szerepel: a 
..Siinplicia”. nudvadk női fősz r< j >t 
a tóérreégcs É>a Mav nia'kilia. Tech
nikailag. éfpitőinüvéwzclileg és szín
padi lag tftneménvesen szél* és minden 
részletében ítrhzerü a darab. .Megelőzi 
ezt egv kacagtató Chaplin búrles.dk 
„Tűz vari‘* címen. Az előadások köz- 
napokon éa vasárnapon egvforanán 1.
6 és 8 ómkor kezdiktnék. JegycL 
Bárdnál is.

• Passió-előadások a Renaissanceban. 
A Keresatény Zene— és Színművészek 
Nomaeiá Szövetsége nagypéntek napján 
bánom passió-e kiadást rendez a Renaio- 
eanceban- A Nemzeti Színház tagjai 
Bakó IAsaló rendezésében előadják Mól - 
nár Géza „Feltámadás** cimü bibliai 
tárgya ünnepi játékát, a föszerejM'kbeu 
Kx Somló Emma. Gyulay Edibh, Bakó 
László, Petlma Imre. Mihályil Károly, 
Sugár Károly, Pataki József és mások 
íelléptvvel. Az énoke-ó tánc-részeket az 
OiK-rahán tagjai adják elő. A progTim- 
ínon «nég Jásza-i Mari soavnlatai, Goda 
Gizella és Palló Tmre ónekssámai éa 
az, Operaház énekkara szelepeinek. Au, 
előadások fél 6. háromnagj-ed 8 és 10 
órakor kezdődnek.

• Mozgókép-Otthon. Minden előadáa- 
bán szenzációként hatott a „Tenger
fenék titk*” (amerikai regény 5 fol- J 
könnyen érthető immár azaz óriási 
érdeklődés n hagysz/rü alkotás iránt, 
amelyet külföldről is előre jeleztek. 
A« izgalom moraja kiséite a csodálatos 
film bemuattását mindvégig nőm ritkán 
tapsok is. Nagyszerű volt mint mindig 
Ruth Glifford. a „Cabarat girl** cimü. 
5 felt, nívós, kedves amerikai újdon
ságban.

• Nyáral bordó mellénye. SrinhAei 
tárcát ir ezzel a címmel Somlyó Zeitén, 
a Színház Világ ni számában, amely 
egyébként a* Ezüstsirály gyönyörű fel
vételeit hc7.za. Előfizetési ár negyed 
évre 90 korona. Kiadóhivatal Rökk 
Soilárd-u. 16.

0 A névtelen vár Jókai Mór lihve 
HffZn ragén ve filmen aa Urániábnn a 
közönség változatlanul nagy érdeklő
dése mellett kerül mindennap bemu
tatásra. A szereplő művészek: Czsrto- 
rieky Mária, Almá.«eF Sári. Törzs Jenő. 
Lukács Pál. Fegyvcsai Emil és Déne* 
Oszkár művészetük legjavával járul
nak hozzá Jókai halhatatlan regényének 
a hervadó Ikmrlxvu liliom megható, 
örökszép történetének m.- eievenitété- 
hes. A« Uránia a teljes Névtelen várat, 
haponta 3 előadásban 5, háromnegyed
7 tw fól 9 órai keodéssol mutatja be.

0 „A Fehér ördög rabszolga!** ax 
Omniában és u Tivoliban- A Xa-Xa 
állandóan zsúfolt széksorok elölt per
gett le az elmúlt héten s a közönség 
‘kifogyhatatlan érdeklődéssel figyelte 
a vaihmerö és folyton növekvő íz^ral- 
niaik'kal telitelt játékot. A második, 
rísz, a mely nek „A fehér ördög ra'b- 
s»dgái*' a cirnn, lélegzetei fojtó látvá
nyok ujebb sorozata. Az Omiriíi elő
adásai közjnttpokon Kő, K7 M Vít. va
sárnap %4. Viö, 7 és ,S9 órakor, njig 
a Tivoli előadásai köznapokon %ö. 

ó* %9 órakor, vasárnapokon 4. 
k»8 ós 9 órakor kezdődnek. Orn 

nia iegvei BárdiiAl is.

Fájót lábakra dpii
? alvilággal tó Irat Ingyta s?i-n - ni >

it.fw.se


4 HETPOi fikPLO 1921. MÁRCIUS 21.

Lengyeltóti dij. 1. Oengő, 2. Rács. 3. 
ördög. Futott még: Hogy volt, Érie
den, Biztosan. Tót.: 10:16. 10:13, 14.

Custer-dij. 1. Boádért, 2. IJervisch, 3. 
Frontién. Futott még: Feldpoet. Hol/t- 
veraeny. Tót.: 10:12—12. 10:11, 11.

Kettesfogatu verseny. 1. O. Mv. Kinney 
—Rigó. 2. Grodek—Rezső, 3. Iram— 
Lorens Dou®las. Futott még: Csiga— 
Madame Gayton. Könnyen. Tót.: 10:33. 
10:17. 17.

Kelenföldi dij. 1. Rekord. 2. Merész- 
3. Vita. Futottak még: Rustria, Roziboj, 
Dombóvár. Klsa. Húsok. Biztosan. Tót.: 
10:20. 10:11. 12.

A Schünbrann! dijat, amely a inai 
bécsi ügetőnapnak főszáma volt, az 
outsider Moo.s (10. Cassoltni) nyerte 
meg Oberon ellen, mig a reás favorit 
Pfnnyer « harmadik helyre szorult. Az 
előrefögadások kedvence. Greli Mária 
nem futott.

közgazdaság
Ni lesz a hétfői tőzsdén?

Izgalmas fess Olts ég az egész 
vonalén

A fo?niaipi magánforga'om'ban 3 ko
rona árj avulásán ok hatása alatt olyan | 
hirtelen kínálat nyilatkozott, amely 
nemcsak a spekulációi és a közönséget, 

u -- •-. vezetőit is aggoda
lommal töltötte el. Bár mindenki 
tudfja, hogy a mélyre, zuhant árfolya
mok nincsenek arányban a korona ái- 
jiavulásával. mégis n holnapi nap elé 
ideges feszültséggel tekint a közönség, 
jx*dig objektív ok további árcsökke
nésre aüg található, — még Hegedűs 
pénzügyminiszter arzenáljában sem. 
A szoniltai esti és vasúrnaipi közihit ár- 
z.uhanásokat lápiix-lt hétfőre. <k' való
színű, hogy a mai szabadságtéri gyász
nap nem lesz oly komor, mint a pes
szimisták hiszik. Az, utólilbi hetek már 
immunizál1 ták a tőzsdét a .nagy ijedtsé
gek ellen s valószínű, hogv a kedélyek 
hinnarosan niegiijiigiszanak. Pénzügyi 
szaktekintélyek szerint a zürichi kurzus 
éppon-sóggel nem indokolja a viharo
sabb áreséseket s emlékeztetnek arra, 
hogv « korona 40-os zürixilM árfolyama 
idejél»en a jó papírokban magasabb ár- 
folyamok voltak a mostaniaknál.

Semmiesetre sem ártana, ha a tőzsde 
tanács végre ledöntené a ;ók:r az im
morális akadályokat, melyek a termé
szetes árfolyam alakulótokat gátolják s 
legelső sorban véget vetne annak az 
ahuz.usnnk, hogy pénzsovár kis- és 
közéjil wnkofc részv énykö'cMMizésse!
megkönnyítsék ® kon Teniinörök akna
munkáját. Elvégne mégis csak erkölcs
telen dolog, hogy a megbízók részvé
nyeinek árfolyamát a saját, depotba 
helyezeti papírjaikkal nyomják le.

Soha irgy néni járt rá a tőzsdére a 
nagytakarítás, mint a mai. kritikus 
időklx'n.

A tőzsde! magánforgalom a szom- 
Ixiti nagyarányú lanvhaságból fel- 
ooMuiva. vasárnap vahamhel barátsá
gosabbon fonódott, ('z.letkötés alig 
röW létre, a hangulat azonban barát- 
sátfnsnhb volt és urv értékpa-pirókra. 
mint valutákni inkább pán zaján kit 
volt. Az előfontult kurzusok: dol'ár 
318—22 márka 53(1 10 lei 450 szo-
koí 540—55. JX?li vasút !74O—75, 
Orxxátf<v fii 1590—1020 ex1. l.iobH^ 
’350-—Ö5. Na«v feltűnést kelteit pénz- 
űvvi körökix’n az u Berlinből érkező 
hrr. hogy az ottani tőzsdén az osztrák 
korona árfolyama a magvur fölé ke
rült. I uvlátszik valami börzeniimö- 
verről van szó.

Az Angol-Magyar Bank üzleteredmi- 
nya. Az An^ol-Ma«yar Bank igaz«at<5- 
iwwa megállapította az 1020 deoember 
31-ével sáralt 30-ik üzletóvérc vonat
kozó mérlegét. A» Üsletév bruttónyore- 
aége a/, előző évi áthozattai együtt 
00,020 450.51 K. ruig u tiszta nyoresé#-

Labdarúgás a 
bajnokságért
X paadrmapl mér kézének 

eredményei
UTK—Kispesti AC 2:0 (2:0). Biztosan 

wyerte ru<%l a játékot a b»jnokcsm»L Kü- 
Knővm ar eWi félidőben volt Mtendóasi 
frontban »r W7K, mi« a második félictó- 
Ix-n a KAC is támadott sűrűn, a kék-fe- 
bérek védelme tzonl>an hibátlanul dolgo- 
zntt és a KAC csatársor ercdménytcleinil 
támadott Mindkét Rótt Orth rúgta.

BTC—FTC 1:0 (0:0). Nagv mogtepetés. 
Ilo77i kell tennünk azonban, hogy « BTC 
ifyfizvhnu-l megérdemelte rendkívül lelkes 
játékéért. Nem von 1c semmit sem az t 
K5fizetem értékűből, hogv Obilz középfe- 
descl helyén tarts lék kai játszott az FTC. 
A győztes gólt Horváth rúgta. Különösen 
• fedezetsor játszott nagyszerűen.

TTC—VTE 1:0 (1:0). IJjttosten nrérkfi- 
tótt a két csapat, ;.melv a vasárnap leg
nagyobb meglopctése volt, Az első félidő
ben szerezte meg a TTC vezető gólját 
Hcchl lövésével, amelyet 30 méterről rú
gott. Szünet után az UTE nagy fölénybe 
került, a TTC védelem azonban Kopácsi- 
vszl az élen, frrcwurosan dolgozott és gól
tól mentesítve hagvlák cl a pályát. Az 
idd «'zé|>ségtKjat mindenesetre a TTC 
nyerte meg azz.kl, hogy megtörte az. UTE 
wret fenségét-

MAC—-BAK 2:1 (1:1). Az atléták gyö- 
ijdbme megérdemelt volt ás a második 
félidőben a MAC nagy fölényben volt- * 
gólokat Bodnár és Kuné: rúgták- mig 
BAK cgvHlen gólját Fröhlich szerv?; 
meg.

VII. K. SC—Törekvés 2:1 (?:»>). Herzn 
Ps Csuzmann szwrezték meg a VII. kerü
letiek góljait, mig a Törekvés gólját Siegl 
uerezle.

Hl. K. TVE--MAFC 3:1 (2:0). Horváth 
és Szabó rúgták az óbuikiak Kx’djaii és a 
MAI--cél Gaul csinálta.

BEAC—33 FC 2:2 (1:0). Egyenlő erejű 
csapatok mérkőzése és az. eredmény hfl 
kifjezfije a lefolyt játéknak.

Nemzeti Sport Club—óbudai Torna 
Egylet 2:1 (0:1).

Budapesti Sport Eyiflel—VHI. kerületi 
Sport Club 2:0 (1:0).

Testvrlség Sport Egylet—Wekerletelepi 
SC 4:0 (2:0).

Erzsébctfalvai MTK—Munkás Testedző 
Egylet 1:1 (1:0).

Erzsébet falvai Torna Clnb--Újpesti
UTE 3:0 (3:0).

Ferencvárosi Sport Club—Fővárosi ff. 
lak AC 2:1 (1:1).

Kőbányai Sport Club—■ Pestújhely SC 
2:0 (1:0).

Vas Klub—Erzsébetfalnai Football Club 
6:0 (1:0).

Pénzintézeti ATó—Kéve Sport Club 
4.1 (1:0).

Fővárosi Torna C.luh—Compaktor SC 
! 1 (0:0).

Lapterjesztők SC—TLK 0:0 (0:0). Bíró 
Szók oly.

Lapterfe'ztök hoxverrenye nagy aí- 
kerixsl végződött. Döntőbe kerülnek Var 
caek. Pa-nlik, IloiváiJi, Birinszicy, Sin- 
«oo. Ila.’ek. Joo S., Dernjan, Kovács, 
Ixyvvjg, Kelőmén.

Lapterjesztők SC. serlegmérkőxéae, 
Eiwéhotfalva Laptev. EAC.. IX. Törek
vés. Romblcrok között körmétkózré ke- 
rotohen fognak küzdeni az elsőeégérL. 
amelynek kereté* ion a IbpterjesetAk 
boxolói ri<n»ai4amia versenyt fognak 
bemutatni a háziveraony gvőzteeei a Bn- 
roee-utcai pályán.

fiz ÜOBföverseny 
negyedih napja

A ragyogó tavaszi időben ma is hu- 
ilfthuas lói-'önség gyűlt össze oz ügető- 
f ki Iván \ versenyeik tftW’-kevéahbé 
JvalMam fohlak le egyedül a nap lő- 
versenyében mondott csődöt a nagy fa
vorit. D onion, ó-mely az. első körben hi
bát csinált s awgig hűen ügető Debi- 
Jtont a célbuti rsiak nyakhossznyíra 
♦túlin megk<">/.Hiteni. A részletes ered
mény;

Negyedik nap. Március 20.
Nyeretlen mi’vések versenyt 1.'.ntw. 2. .Jós. 3. Zsandár. Futott inog :-wI)una. Tót. 10:46. 10:10, 12.

j flllőt-dij. 1 Mor-rnhc. 2. Cirtl. S. Samu.
! í u 1 rét ni .:: Szabad. Biz.tosan. Tót.:
110:14 10 1 2. 13.
< G, n>fly 1 emh'kvcrseny. 1 De-
Ibwett, 2. 11• -rnAn, 3. Dincnn dánom . Fn-tott n,.:. \n''omá Ftoja küzd elein.|Tu: ’h-ll. 10.

egyenleg 40,523.005.19 K. A nyereség: 
hovoforditásn tekintetében a« igazgató
ság azt a javaslatot fogja a folyó űrt 
április 9-án tartandó évi rendes közgyű
lés efó terjeszteni. h<y,'y abból .
naaz részvén.venkéut. 50 K osztalék fe
jében a részvényesek, között tizotteseék

A Fabank Részvénytársaság dr. Hilb
Jenő elnökhelyettes ehiökl?sc alatt lolvo 
hó 1 l-én tartott*, meg rendes közgyűlé si. 
Az igazgatóság által beterjesztett zárszám
adások szerint az intézet az elmúlt üzlet
évben 5,684.989.06 korona tiszta nyeresé
get ért cl, melynek felosztásán.’ s onnt ko- 
zóiag a közgyűlés ugv halárorntl. hogy 
ebből Í.ÍMIO.OOO korona a tartalékaiul). 
500.600 korona az intézel alkalmazottai
nak nyugdíjalapja, 1,500.000 K az adótnr- 
tafékalap janira fordiltassék, 268.498.98 
korona az alapszabályok értékűiében az 
igazgatóságot illeti, 1.800.000 korona ősz
szeg ixxlig osztalék gvinánt (részvényen
ként 6.— korona) kifizettessék. A közgyű
lés 100.000 koronát a Magyar Tudomá
nyos Akadémia segélyezésére szavazott 
meg. Az. intézel nagyarány ú fejlődésetrra 
indította az igazgatóságot, hogy a köz
gyűlésnek az alaptőke 200 millióm vtlő 
felemelését javasolja. A közgyűlés ennek 
alapján az intézet akplőkéjének 60 mil
lióról 200 millióra való felemelését hatá
rozta el olyképen. hogy a régi részvénye
sek két régi részvény után egy részvényre 
tarlhatnik igényt á 300 korona árfolya
mon. A tcibl.ii részvény és a rgi részvénye
sek által át nem vett részvények elhelye
zésére az igazgatóság nyert megbízást. Az 
elővételi jog folyó hó 16-tól 25-ig bezá
rólag gyakorolható az intézet értékpipir- 
l>énziáránál. A kőzgyíHés Lukács László 
v. b. I. t. nv. m. kir. miniszterelnököl és 
Sonnenfekl Lajost, az Országos Fatermelő 
r.-t. vezérigazgatóját az intézet igazgató
ságába választotta, a közgyűlést követő 
igazgatósáéi ülésen .Lukács Lászl’4 el
nökké, ^onncr.fckl Lajost pedig < ielnökké 
választotlák.

Az Országos Fatermelő tranzakciója 
Az Országos P’atermelő Réezvénytársn- 
ság gróf Pongrácz Rudolf dr. es. és 
kit. kamarán elnöklete alatt ma tar
totta rendkívüli közgyűlését, amely tu- 
doimáxu'l vette a Szókpatnki Erdőipar 
rt. és a Marowölgyi Fatermelő rt 
részr.én.veinok az, Internationalc Troet 
A.-G. Glarus (Svájc) és az Angoi-Ma- 
gyar Banktól való megvételét. Ezzel 
kapcsolatban a közgyűlés elhatározta az 
alaptőkének 30 millió koronáról 100 
millió koronára való fölemelését 350.000 
darab 200 K n. é. részvény kibocsátása 
áltól. A régi részvényesek három rész- 
vényenként egy uj részvény átvételére 
kapnak elővételi jogot 1250 K kibocsá
tási áron. Az elővételi jog f. hó 18-tól 
f. hó 31-ig gyakorolható a kábánk 
Részvénytársaságnál (Budapest, A’.. Ná
dor-utca 21.) Ezen tranzakció folytán, 
melynek sikere egy, e célra alakult 
szindikátus által garantálva van. a,z Or
szágos Futerinelő rt. alaptőkéje 100 
millió, tartalékalapja 166 millió le"/. E 
két részvénytársaság átvételével az Or
szágos Fatermelö rí. eddigi faállomá
nya 2 millió köbméter fenyőfával sza
porodott.

A Magyar-Olasz Bank Milanóban. A 
Magyar-Olasz Bank milánói képviselete 
önálló olasz részvénytársasággá alakult 
át „Banca U.ngaro-Italiana fltaJia)" 
céggel. Helyirégei a Via Manzoni 6. 
szánt alatt vannak. Az uj bankot Bal
ba Elemér János. n Magyar-Olasz Bank 
eddigi kirendeltrégének igazgatója ve
zeti.

A Belvárosi Takarék üzletéve A Bel
városi Te karék.pénztár Részvényt ái sa 
rég igazgatósága közli, hogy 1020. évi 
mérlege 4.489.840 31 korona tiszta nye
reségei zárul, melynek alapján az igaz
gatóság nz április másodikéra egybehí
vott közgyűlésnek részvén yenként 40 
korona osztalék kifiezturéót foaia java
solni. Ugyanezen k<>zgyü’s fog hatá
rozni az alaptőkének fölemelése tár
gyában.

A Nemzeti Takarék pénztár és Bank rt. 
közli : Az 1920. ovi nyereség, bőséges 
tait:(lékolá«ok után, 5,492.677 92 ’
róna, melyből az igazgatóság az e .... 
31rén tartandó közgyűlésen 35 korona 
“ 7% osztalék fizetései fogja java
solni.

A Magyar Általános Fatermolö rt. 
az alaptőke fóleindése tárgyában már- 
riiis hó 21-én re.ndkivüli közgyűlést tart.
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