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Felbomlik
Nndrássyék és a kisgazdáit koalíciói a 

Nndrássy a kurzus bukásától fél
N belügyi tárca betöltése a kritikus pont

— A Hétfőt Napló tudósítójától —...//
X perttóí mcasdulatlanRig sóba 

[sem volt *z utóbbi időben olyan teljes, 
tatot a húsvéti napokban. Miniszter és 
'képviselő alig van Budapesten, aki itt
maradt, kz is teljesen elzárkózott a nvil 
[vámos élettől. Még a szokványos hús
véti interjú-áradat is elmaradt s az 
'egyetlen Andrássy Gyula gróf az. aki
nek mondanivalója akadt. Látszólag 
igmit ö mond, az sem túlságos jelen- 
itöségü, szavainak azonban úgy lét
szák több súlyt kell tulajdonítani, 
mint amennyi kitetszik belőle. And- 
rássy mint vészmadár jelenik meg és

sőt

aggodalmaik vannak a kisgazdáknak 
amiatt is, hogy

Széchenyi a súlyosan korláto
zandó választói jog program ín

jával jönne,

azért jönne, mert a választói jog 
erős megnyirbálásának feltétlen híve. 
Hir szerint a kormány nem igen akar
ja túlhaladni a Tisza-féle választói jo. 
got. Ebben a nemzetgyűlésben azonban 
amely igazán széleskörű választói jog 
alapján ült össze, kész bukást jelente
ne ez a programm, nemcsak a lielügy- 

miniszter, de a kormány számára is. 
Itt azután nemcsak a kisgazdák, de 
a Haller- és Friedrich-csoport sem is
merne kíméletet, hiszen tudvalevő, 
hogy épen ez a két csoport az, amely 
erejét az asszony! fanatizmusból merí
tette. A nemzetgyűlés élet-ideje azon
ban lejárófélben van és igy gondos
kodni kell arról a belügyminiszterről, 
aki a kormány szája ize szerint való 
választói reformot megcsinálja. Ez 
azonban már életkérdés, itt a kisgaz
dák nem igen fognak engedni és hogy 
mindenre el vannak szánva, bizonyít-

ja naavatádi Szabó Istvánnak a muH 
vasárnap mondott beszéde, amelyben 
olyan világosan nyilatkozott, olyan 
határozottan megjelölte alkotmány jógii 
kérdésekben elfoglalt álláspontját, mint 
még soha. Ebben a pillanatban, úgy 
látszik, a belügyi tárca betöltése lesz 
az a pont, amelyen a koalíció felbom
lik. Ha azonban eltolódnak az esemé
nyek, az is csak időben való eltolódást 
jelent, a koalíció halálos ítéletét ki
mondták a pártok közöt fennálló rend, 
-kívüli érdek-ellentétek és vélemény^ 
elágazások.

• kurzus bukásának lehetősé
gével fény egot i meg a koalíció

ban lévő pártokat,

'elmondja, hogy’ valaha szintén a koa- 
liicióban levő elemek összetűzése ré- 
;vén tört elő a munkapárt, azowképen 
most sem a liberális blokk a veszedel
mes, hanem a koalíción belül 
[pártok nem tudnak bók őségben élni. 
Ha Andrássy mondja, neki el kell 
hinnünk, hogy a kurzus válsága fe
nyeget; annyival inkább hinnünk kell 
ezt, mórt a koalíció kisgazda oldalán 
nem lelkesednek olyan nagyon som a 
koalícióért, sem a kurzusért,, mert a 
kisgazdák tisztában vannak vele, hogy 
[bármilyen rezsimé következzék is, az 
•ő politikai vulyuik meg fog maradni.
; A politikai élet súlypontja tehát 
bem Andrássy jeremtódja, hanem

levő

a kisgazdapártnak április 15- 
ikén Isiért utimátuma,

©melynek kivédése szempontját 
megkezdődtek ugyan a különböző tár- 
kyalásoik, de azoik, miután a kormány 
Különösen egy személyi kérdésben ma 
még ha jtha tat lannak látszik, nem 
igen, biztatnak eredménnyel. A galxma- 
kórdés meg van oldva, mihelyt felsza
badítják a gabotiiakeresk ed elmet és 
az elrejtett gabona előbujiik rejtekhe- 
[lyéböl. A földbirtokreform, az uj 
választxXjogi javaslat és továbbmonő 
Wkotmányjogf kérdések megoldása fo
rog tehát kockáin. Mindez pedig azonos 
« belügyminiszteri széknek miként 
yaTó betöltésével. Téliát

minden attól függ, ki lesz a 
belügyminiszter?

n 
és

Ettől függ, hogy megszilárdul e 
koalíció, vagy felrobban minden 
Inegbukik a koraus? A kisgazdák tisz
tán látják, hogy nekik a bclügyminisz- 
.teri székben nem olyan politikusra 
van szükségük, akinc-k a Nemzeti 
Kaszinóihoz vannak vonatkozásai és 
toki bizonyos kérdésekben a Windisch- 
BTátz,-Benk‘7dky-cso'port felé őrien tá- 
lódik. Ök olyan belügyminisztert kí
vánnak, aki többek közölt végre tud
ja hajtani, ha kell a főispánok kiese- 
réMsúvel is, a iöldbii tokreformot. Eh- 

a misszióhoz túlságosan nagybirto
kosnak látják gróf Széchenyi Viktort, 
aki a miniszterelnök jelöltje a I ’
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Rablógyilkosság az Andrássy-utón 
Megöltek és kiraboltak egy hetvenéves asszonyt

— A Hétfői Napló tudósi tójától —

Ekkor értek föl a lakásba Stein fe
lesége én öccse, akik betebségük miatt 
lassabban tudták megtenni a három
emeletes utal. Steinné rémes sikolto
zásban tört ki, amikor megpillantotta 
vérében fetrengő édesanyját, az óriási 
bérpalota lakói is összefutottak a kiál
tozásra. Rögtön a rendőrségért és 
mentőkért telefonoztak. Néhány perc 
alatt megérkeztek a mentők és csakha
mar megérkeztek autón a rabliégyil- 
kosság színhelyére Kalmár Béla rend* 
őrtanácsos és Sárközy Sándor detek- 
tívfőnökihelyettes, Angyal László és 
Deák Albert detektivfö fel ügyelők, cso
portjaiknak détektivlagjaival, akik 
rögtön hozzáláttak a bűntény részle
teinek m egá 11 api l á s áh oz.

A mentők mindenekelőtt bekötözték 
rz eszméletlenül lévő és halálos kínok 
között vonagló áldozatot és megállapí
tották, hogy a jobboldali hatodik és 
hetedik borda közölt három centimé
teres, szúrástól eredő seb van s ezen
kívül még négy szúrástól eredő sebet 
találtak. A koponyán 10—12 centimé, 
teres csonttörést talállak, a koponya
csont beszakadt az agyvelőbe. Az or
vosok ideiglenes kötést tettek az asz- 
.szuny ra és beszállították a Rókus- 
kórházba, ahol a dr. Diezl osztályán, 
a huszas számú kórteremben helyez
ték el.

özv. Breitner Lajosné, a rabló
gyilkosság áldozata,

hétfőn délelőtt 9 órakor belehalt 
sebeibe.

Agonizálása közben egy pillanatra 
sem nyerte vissza öntudatát s a bűn- 
lényre vonatkozólag semmi közlést 
nem kaphattak ? réven a nyomozó ha
tóságok.

Vakmerő én példátlanul véres rabló
gyilkosság történt vasárnap délután a 
főváros legforgalmasabb helyén, az 
Andrássy-ut 79. szánni bérpalotában. 
A rablógyihkosságot csak hétfőre vir
radó éjszakán vették észre, amidőn a 
meggyilkolt hozzátartozói hazajöttek 
a rémes telt színhelyére. A rendőrség 
nagyarányú nyomozást indított, a tet
tes azonban mindezideig nem került 
meg, bár alapos gyanú alatt egy letar
tóztatás már történt s ezen a nyomon 
folyik tovább a tettes kiderítése.

Stein Sándor, a Palermo-kávéház 
ruhatárosa, feleségével és Svájcból 
hazaérkezett rokkant Fivérével hétfőre 
vi Fradié éjszaka, körüllielűl fél egy tá
ján jött haza Andrássy-ut 79. harma
dik emelet 27. szám alatt lévő laká
sára, ahonnan vasárnap délután négy 
óra tájban távozott el, a lakásban egye
dül hagyva feleségének vele együtt la
kó édesanyját, a hetven éves özvegy 
Breitner Lajosnét. Szokása szerint ő 
ment előre a lakásba s már az is gya
nút keltett lienne, hogy a kirksot nőin 
tudta betolni a zárba, mert belülről 
volt, amit pedig Breitnerné máskülön
ben kiszokott huzni. Az ajtó nem volt 
lezárva és Stein Sándor belépelt a 
konyhába, felgyujtotla a \iilányt, s 
az üvegfallal elválasztott konyharész- 
!>en. a

tűzhely és a konyhaasztal kö
zött, vérében feküdve találta 

özv. Breitner Lajosnét.

Alblban a hitben, hogy az utóbbi idő
ben gyengélkedő öregasszony rosszul 
lett és elájult, föléje hajolt és ruháját 
kezdte bontogatni, Breitnerne még 
életben volt, nyöszörgőit és a vér öm
lött belőle.

Ekkor vette észre Stein Sándor, 
hogy a nő jobb oldalán a bluz több he
lyen keresztül van szúrva és a bordák 
közűi omlik a vér. Mivel Breitnerné a 
konyha padozatán oldalt elnyúlva le- 
kfldt, Stein felemelte a nőt s megálla
pította. hogv koponyája be van törve 

a: ugyvelö részei kifordulna feksze-aki a miniszterelnök jelöltje a bel-/.
ögyi tMn. Egyben pedig igen erő, . ne* a trcrencsellen nwonu molMI.

Egy kisleány látta a gyilkost
A rendőrség vasárnapra virrr éj

szakán, fél egytől, reggel öt óráig a 
helyszínen végzett nyomozó munkát, 
ugyanebben az időlien azonban, már 
detektívek jártaik orba a zugszáll’ókat 
i'S a gyanúba vett egyének lakásait. 
Legelsősorban az Andrássy-ut 79-ik

számu bérpalota házmesterét, Kaba^ 
Józsefet és feleség,ét hallgatták ki. A 
házmesterné előadta, hogy este tiz órá
tól éjféli tizenkét óráig ő nyitott ka
put, s ebikor férje váltotta föl a kapu
nyitásiba. Idegen ez idő alatt seqi be 
nem jött (l házba, sem el nem távo

li i zott. Ezt a leghatározottabban állitot* 
1 tálk és azt kétségkívül igazolták is.

A házmesterné előadta, hogy gyanú
ja egy koldusra irányul, aki egy idő 
óta sorba járta az pmeleti lakásokat 
is és igen követelőzőén lépett fel. Ez 
az ember vasárnap délután is bement 
a házlwi és azt is látta, hogy fölment 
az emeletre. A koldus mindössze tiz- 
tizenöt percig volt benn az épületien, 
s ug\ ahogy jött, kopott tarisznyájá
val a váltón, közömbösen távozott. A 
rendőrség intézkedett, hogy elökeritsék 
a koldust, akiről a házmesterné pon
tos szeméJyleirást adott.

Sokkol lényegesebb vallomást tett a 
detektívek előtt a harmadik emelet 
egyik lakójának kis unokája. A gyil
kosság színhelyével szomszédos lakás
ban lakik Sióm Fülöp, akinél vasár
nap délután négy és öt óra tájban lá
togatóban volt tizenkét éves unokája, 
a kis Griinhut Margit. A kis leány eb
ben az időben kinjárt a folyosón és 
jajgatást, segélykiáltást hallott. Nagy
apjának is elmondotta ezt. de ez nem 
tulajdonított nagyobb jelentőséget a 
dolognak. Erre a kisleány megint ki
szaladt a folyosóra, s ekkor látta, 
hogy a mellettük lévő 27-es ajtó ki
nyílik és egy beesett képű férfi dugja 
ki a fejét az ajtónyitáson. Közvetlen 
utána ki is lépett a férfi, aki a hóna 
alatt bőrtáskát szorongatott és miután 
idegesen körülnézett, « főlépcső felé 
sietett és eltávozott. Az illető magas 
termetű, széles vállu férfi volt, rövid 
kabátján hátul spángnit viselt.

A detektívek Stein Sándor közlései 
alapján, már sejtik, hogy ki lehetett 
a gyilkos, s a fen forgó gyanuokok 
alapján előzetes letartóztatásba helyez- 
ték az alaposan gyanúsított ember 
menyasszonyát, aki a Pnlermo-kávé- 
háziban ruhatárosnő. A ruhatárosnő
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vődegényénok tartózkodási helyét nem 
ismerik még, de minden intézkedést 
megtettek kéz re kerítésé re. Nyomós 

.okok alapján azt hiszik, hogy ez az 
Iember a gyilkos.

A nyomozás megél lapította, hogy a 
gyilkos magával hozott, hegyes kis ké- 
isével kezdte meg véres munkáját. Ezt 
la kést megtalálták a konyhaszekré
nyen. A szúrások következtében egé
szen össze volt görbülve, s ezzel nem 
is tehetett volna végrehajtani a híin- 

,'tényt. A gyilkos erre egv éles Ikonyíwi- 
jkéssel folytatta munkáját, s ezzel oko. 
zott súlyos sebüket az áldozni bordái 
^között. De még ez a szúrás sem volt 
jhalálos, s erre a konyflmnsztal alatt 
lévő súlyos nézmozsár töröjét kapta 
.'kézbe s befflizta véle az Öreg nő ko
ponyáját. Amikor igy elnémította ál- 
Woziatát, nekiesett a szekrényeknek, 
.mindent felforgatott bennük, s úgy 
lászott tudomása volt róla, hogy Stei- 
nék ott őrzik értéktárgyaikat. Megta
lálta az egvik bársony női táskát, 
(amelyből kivett egy női aranyláncot 
órával, három brilliáns gyűrűt, néhány 
ókkóvet és egy ezüst fedelű női er
szényt. Elvitt ezenkívül kétezer darab 
erftst egv- és fttkoronásoknf és kél pár 
ezüst esőeszközt. Az egészet belerakta 
Stelnék kis sárga utazótáskájába, 
nmelylze belegy őmőszöll még néhány 
rtarah fél)érnem ül és pgy darnb sám
fára húzott lakké.ipől is.

A gyilkos rendkívül ideges lelhetett, 
piert a szoba padlóján elszórva apró
pénzt és ezüst koronákat találtak, s 
vére# ujjlenyomatokul is meg ni lap ttot- 
lak az ajtóikilincAén.
, A nyomozátsi a legszélesebb meder
ben folytatják s n detekivek megálla
pítása szerint a legközelebbi huszon
négy órán belül Rézre fogják keríteni 
h vakmerő rabb'gyilkosság tettesét.

260 lí^FOtaa
1 A
telefonkezelőn3 tragédiája 
'— .4 llilföi Sd[,lö tudósttájálúl. — 

’ Megírták a lapok, hogy a debreceni 
telcfonköiponi egyik kezelőnője, Na<)y 
Margit, szolgálat körben l'cjbelőtte ma
gát és iizonnnl meghall Az öngyilko' 
•ság oka csak most derült ki. Megcl'üb- 
l»<‘trlő példája ez az eset annak nz el- 
s iselhetelíen nyomom Ságnak, mely. 
Iwl a lisztviselő-oszlálv a mai í Itvne- 
tus időikben küzd.

A lialtil leány nemrégiben 260 ko- 
Tona előleg,'! vélt fői. meri a fizetésé
ből, mint :innvi sck társa, ő sem tudott 
megélni. Két százhat\an korona! A lég 
olcsóbb alsós-particnek több a difTe- 
rencifijft egv p<»vti kórházban, s egv 
ebéd, a jobb éllormckbcíi, többé kerül. 
De Nwgy M.*/ lát ez nyomorúságos 
összeg is kisegii'etl • volán pillanatnyi 
zavtaráliól, ha az állntn, mely maga is 
szegény, szigorúan le nem vonná az 
előleget. \ pénzt megkapta, de azzal a 
fettételle!, hogy elsején annyival keve. 
mM) fizetést l:hp. igm ám, de ml lesz 
Óikkor elsején? Nagv Margit ellvntároz- 
tn, hogy önként-s éjjeli munkát vállal, 
ezért éjsza-kámként 20. mond hiisr'ko
ronát fizetnek. Tizenhárom éjjel és lo 
ran kvillch-e a 200 k’»rona. Meg is 
kezdte ,nz éjszakázást, de n megerőltető 
nappali munka után nem bírta, az ölő. 
dik vagy hatodik éjjel után idegei fel- 
mondtak a szolgálatot. Almoson, össze
törve jött reggel a hivatalba és igy szó. 
Mt kolléganőihez:

— Nem bimm tovább! Nem tudom 
letörle.sztrni nz előlegemet! Nem ma
rad más hátra, hát nz életemmel tör-* 
lesztem le.

Trófánnk velléfk a fenyegetőzést, de 
még nznap kiderült, hogy n szerencsét, 
len Nngv Margit nem tréfál, egy From- 
Tner-pisztollyal, melyhez nagy fárad- 
Sággal szerez.tc Imj a töltényt. ft*jl»elö||e 
magát. Azonnal meghalt. Az előfizetők 
p;Vr percig nem kaplak kapcsolást, a 
kis vörös lémpúrskfrk. talán a gyász jc- j 
léül, kissé tovább églek n kapcsoló | 
asztali-ókon, de nztán tovább folyt a' 
tnunka. Néni történt egyéb, mint hogy I 
Nagy Marit letörleszlette az előlegét. |

Összeomlott a németországi 
kommunista forradalom

— A Hétfői Napló

A 
szág

bolsevizmus rákfenéje Német'or- 
egészséges, munkaszerető népét 

is megmételyezte. de a német józanság 
és munkaszeretet hősi küzdelmet foly
ta! a rendért a bolsevisták ellen. A 
kormány erélyes kézzel nyúl bele a 
kommunisták tűzfészkébe és bár né
mely helyen uralomra jut egy-egy 
tiszaivi rágépel ii tanácsköztársaság, a 
kormányhü csapatok uralják a hely
zetei. A forradalmi mozgalmakról a 
kővetkező távirataink számolnak be.

Berlin, március 28.
'* kormány remiit, hogy „ Imiéin ü,,. 

«<•;«■* alóli megfékezi a kOzénnémet- 
országi forrod,ilnuil. .4 mozgalom közép- 
pl°"lj“r i,'le"leái kiansfetd. ilansfeld ellen 

------ milVC- 
, ™n JólWihatban. Ma estére Mans- 

-, i a rendőr
hagy evvel föl perzselik

i

I

• fegyveres rendőrség nagij's zabá<
tele van folyamatban. M,t .... 
fcldet valőszinfíleg megszállja 
ség. Remélhető. j, ’ ' •• ••■ i / v</'H-,>r|(A ;
a németországi kommunista forradalom

■ főfészkét.
Hettstaedlben és Eis.ebenben ma éjjé' 

. a kora reggeli óráikig ádáz jelenetek 
játszódlak le. HelíMaedfben egész éjszaka 
egyik támadás a másikat követte, .-I posta
hivatalra állandóan lövöldöztek. Számos 
villát levegőbe röpítetlek, a lakosság 
körében nagy az izgalom, mert az a 
dlnamitgyár, amely az egész mansfeldi 
bányakeriilelet dinamittaí látja cl. még 
mindig a terroristák kezében van. Eis- 
tehénben és Helt.Máedtben az éjs aka he
ves harcok dultuk. A kommunisták egyet
len ponton húst halottal vesztettek. Helt- 
.-iaedt melleit tegnap a vasúti hidakat Is 
felről., áldották. I egnap este Eislebenben 
a kommunisták visszaszorították a rend- 

: őrsi g őrjáratál, majd ostromol intéztek a 
városház ellen. Az ostromot visszaverték. 
A kommunisták súlyos veszteségeket 
szenvedtek. A rendőrség vesztesége két 
halott és három sebesült.

Torgauben tegnap délelőtt a katonák 
és a kommunisták között véres- össze
ütközések voltak. A kommunisták fel 
akarták robbantani a vasúti hidal. Lövöl
dözés támadt, amelynek során a katonák 
■kél, a kommunisták hat halottat vesz
teitek.

Berlinben a kommunisták sztrájkizga- 
lásn eddig nem Járt semmiféle eredmény
nyel. 'tegnap é/i-l Lichtenberg kühárosá
ban -kommunblfk agyonlőttek egv rend- 
őrőrmestert. A miniszter ennek követ
keztében elrendelte, hogy a rendőrök 
éjszakai csoportosulások esetén nyomban 
használják fegyverüket. A rcnldörségiiez 
érkezeit hírek szerint a kommunisták ma 
éjszakára dimimitmerénylelel terveznek a

Százötvenezer 
hamis korona 

kalandos története
— 'A Hétfői Napló tudósító jótól —
Körmönfont hütiügy foglalkoztatja ex 

Idő szerint a rendőrségei, amely az ügy
nek mulatságos epizódját is felderítette. 
A sátoraljaújhelyi vonattal együtt érkezett 
meg Budapestre Friedmann 1’in.kász Sa- 
loratjuiijhely környékbeli kereskedő és 
Hersch Lázár munkácsi kerekedő, llersch 
Munkácsról jön s Sátoraljaújhelyen szállt 
Tői a vonalra és ott isiuenkiedett meg 
Friedmann Pinkászszal. Már a* vasúti 
kocsiban megbeszélték, hogy közös szálló
szobát bérelnek, mert hallották, hogy 
amúgy is nehéz szobái találni Budapesten 
s rokona vagy ismerőse egyiknek sem 
volt n fővárosban. Budapestre érkezve, n 
Belváros egyik kisebb szállójában tettok 
ki szobái é.« ivónak rendje és módja 
szeriül be Is ki" óztok. Az eset előzmé
nyeihez tartozik, hogy Friedmann utköz- 
ben elmondotta Herschnck, hogy bevá
sárolni jön Budapestre és szá^zer ko
rona készpénzt hoz magával, amelyet a 
zsebében tart. Hersch vmzont szegény 
\olt, a!' úgyszólván pénz nélkül tette 
meg tár utat.

Friedmann meghívására az egyik mu- 
btlólielven töltötték az első esléi. ahon
nan kissé mámorosán tértek haza, szálló
beli közös lakásukra. Friedmann a ka- ' 
háljál, a benne lévő százötvenezer kom- ! 
na' -az ágya melleit lévő székre he-f 
lyezte és le sem vetkőzve, rögtön n 
álomba merült.

tudósítójától. —
berlini rendÓrfőpárancsnokság épülete 
a hajléktalanok merihelye ellen. Mindkét 
épületet erős Őrizet alá vették.

Berlinben a kommunisták népes gyű
lése után egy nyolcszáz főnyi kommunista 
csapat összeütközött a rendőrség egyik 
osztagával, amelynek vezetőjét á kom
munisták elfogták. A rendőrség tüzelt. A 
kommunisták közül keWen meghaltak és 
többen me sebesül lek.

Saugershanseuben felrob 
bántották a lávirdafetvatalt

Sangerhoustn. március 27.
A kommunisták megkiséreMiék, hogy 

felrobbantsák az itteni pályaudvart. Teg
nap délutáni a vonalon v.-iirbembergf ka- 

í tonaság érkezett. A katonák megszállot- 
j ták a pályaudvart és megtisztították a 
| várost. (MTI.)

A kommunisták felrobbantottak a 
i távirdahivatalt és a polgármestert né- 
' i,ánv más polgárral együtt tulokul ma- 

’ -ilri vitték Bittórfeldben a kommu- 
. r-i. r+ták a városházát, a tar

tományi bíróságot és a postát. Delitzsoh- 
beri végrehajtó bizottság alakult. (MTI.)

Kommimista-zavan?^s°k 
Halléban

Saalementi Hall, máre. 28.
Ma éjszaka a többségi szocialista Volk- 

sliinme nyomdájába is két kézigránátot 
völellek- ugv. hogv az okozott kár követ
keztében ez az újság sem jelenhet meg. 
Tegnap délelőtt hirdették ki itt a szigo
rított ostromállapotot. Husvét vasárnapra 
virradó éjjel a Muldenstein és Bltterfeld 
közti völgy vasúti viaduktján (Berlin— 
Halle-i vonali dinarnit bomba robbant fel. 
A robbanás elhájlitotta a síneket, mind- 

i azonáltt-i több órai javítási munkálatok 
i után a forgalmat úgy ahogy újra meg 
i lelhetett indítani. (M.TL1

A Saalezeitung a Hendel-nyomda elleni 
; kózigránátmerénylet következtében nem 
: jelenhet meg. A nyomdai gépk romok
ban hevernek. (MTI.)

és

Artern. március 27.
'Á kommunisták felrobbantották a wahl- 

liauseni és az ober-rőhHngenl Hehne-hi- 
dnt. A javítási munkálatok folynak.

Berlinben és ElsKbenben 
helyreáll ott a rend

Berlin, március 28.
Az éjszaka is, minit muft éjjel, nyugod

tan tolt el. A védőrség az éj folyamán 
és reggel a várost uraló magaslatokat 
megtisztította a vörösök maradványaitól. 
(MTI.)

Hersch szintén lefeküdt, de nem oltottu 
el a lumpit s alvása is színlelés volt. Mi
kor az utazástól és az alkoholtól kifáradt 
Fri ed inaim nagyokat horkolt, Hensch fel- 

I kelt nz ágyáról és csendesen kivette 
Fnednjann kabátja zsebéből a pénztárcá
ját. A !>enne lévő tízezer- és ezerkoronás 
bau-kjegyek sorszámait gyorsan lejegyezte 

r a noteszkönyvébe és a pénztárcát a benne 
■ tévő pénzzel együtt szépen vlmatette 
- Friedmann kabátja zsebébe.
1 Másnap reggel Hersch éktelen lármát 

csapott, hogy 150.000 koronáját kilopták 
a zsclv'hől. A szálló személyzete rendőrt 
hozott, ki előtt Hersch .megismételte pa- 
n-nszát és annak a gyanújának adott ki- 

. fejezést, hogy a pénzt Friedmann lophatta 
cl tőle. Ez ellen Friedmann srmészelesen 
élénken tiltakozott, de Hersch követelte, 
hogy kutassák át Friedmann zsebeit. 
Friedmann ártatlansága tudatában mit 
sem sejtve, kivette pénztárcáját s mikor 
belőle a $n.pt tulajdonát képező 160.000 
korona előkerült, Hersch diadalmasan 
kiáltott Tel.

— íme. itt a pénzemI
— Ez az én pénzem! 

Friedmann.
llersch azonban elővette _ ..^...,wrUy. 

vét és a bankjegyek sorszámait pontosan 
lelsorblla, amivel tcrmészete“*n a maga 
Igazát bizonyította a rendőr előtt, ki erre 
magához vette a 150.000 koronát és mind
két vitatkozó felet felszólította, hogy kö
ve <k őt a negyedik kerületi kapitány- 

I Ságra.
< iközben Friedmwnn valahogy megló- 

[ goit. A kapitányságon Her»ch jegyző
mély j könyvre adta a ; maszát és kérte a 150 

i ezer ^oro- -nak részére yaló kiutalását.

diadalmasan

ordítozott

a no|p«z.kóny-

vilalkoró felet felszólította, hogy 
■k őt a negyedik kerületi kapít 

Amint a rendőrtisiZtviselő a pénzt néze
gette. gyanúsnak tűnt fel neki a megvár 
iebélyegziés. At-küldte egy közeli bankba 
az egész pénzt s onnan art a választ 
kapta, hogy vatemennyf lebélyegzés 
hamia.

Erre Herschet rövidre fogták, hogy 
honnam van ez a sok hamis lebél vegzésfi 
l>énze? Hersch látván, hogy most már 
gyanúsítottá vált, töredelmesen bevállalt 
mindent, hogy a pénz sohasem volt az 
övé, hanem a lopási mese kieszelésével 
a'kfart birtokába jutná. Ezt nz állítását iga
zolni látszott Friedmann elpárolgása 
aki azért szökött meg, mert tudta, hogy 
baj van a lebélyegzés körül.

Hersch s a hamis lebélyegzésü 150.000 
korona átkerült a főkapitányságra, Fried- 
mamin elökeritése és a való tényáHái 
megállapítása végett Friedmann azonban 
— a jelek szerint — nemcsak a szállódá- 

i hói, hanem még Budapestről is eltűnt, 
i llersch pedig egyelőre fogva van.

A íörök görös háború
Athén, március 27«

(Iíavas.) Hivatalosan közük: á 
görögök az ellenfelet Csesame-Csebal- 
Bataiaicheniud vonalon támadták meg, 
visszaszorították őket és üldözőbe vet
ték BarabH-Csiflitk magaslatig Affion- 
Ka.rahíszarhM nyolc kilométerre nyu
gatra. A beállott sötétség az üldözés
nek véget vetett. A görög csapatok 
vesztesége jelentéktelen. Az éjszaki 
csoport Rasztik-Kíurcsik-Gark vonalig 
Bikhurtól északra nyomult előre, ügy 
látszik, hogy az ellenség e vonaltól 
délre erősem el van sáncotva. (MTl.)j

Az entanta Romániát 
nyilatkozatra hívta fel 

a német kérdésben
Bécs, március 27«

Anglia és FranciaOTszág képviselői 
megljelenlek a külügytnimiszleriumbaii 
és hivatalosan megkérdezték, hogy 
Romámia milyen állást foglal el a né
metországi sankciuik tekintetében. Ez 
a lépés az Illető kormányok utasítá
sára történt, minthogy Románia a mai 
napig még semmiféle intézkedést sem 
tett a német kereskedelemmel szem
ben. A képviselők ebből az alkalom
ból azt a kívánságot terjesztették elő, 
hogy Románia vagy teljesen szüntes
se meg a Németországgal való keres
kedelmet vagy pedig szedjen 50 szá
zalékos illetéket az eladási árak után. 
Take Joneskiu megígérte, hogy Ro
mánia a legrövidebb időn belül meg
teszi a szükséges intézkedéseket.

DEL-KA
Erzstbct-körat 28. sz. 
jelenlegi cipőáraiból

!O, 20<s25°/o‘OS
árengedményt nyújt.

A legújabb divatcipék
Tekintse meg kirakatainkat!



Mi MÁBCniS 2S. HÉTFŐI JVHPEO 3
HÍREK

Egy huszonkétéves leány 
színházi vállalkozása 

öngyilkos lett 
félmilliós veszteség miatt

— Á Hé ff át Napló tudósitőjától —
Egy huszonké-tóves leány szubUniátot 

ivott öngyilkossági szándékbóL Ezt az 
utóbbi időben megszoktuk, de ez a-z eset 
kikh&nkozik a szürke napihirdk közül, 
mert «z eset háttere a színházi világ 
érdeklődésére méltán tarthat igényt.

Az öngyilkos leány: Schnelder Margit 
húszon kétéves tisatviseíőnő, aikif a men
tők vasárnap déhit&n szállítottak a Rókus- 
kórházba. öngyilkosságárőfl a leány a 
következőket mondta:

— öngyilkosságom oka nem szerelmi 
bánat El vagyok keseredve és ez adta 
kezembe a mérget, melyet már régen tar
togattam magamnál. Sokkal komolyabb 
okaim voltak az öngyilkosságra a szere- 
lemnél És az sem változtaHliat ezen, ha 
innen éhre kerülnék ki. Akkor megint csak 
megpróbálom, amíg egyszer talán csak si
kerülni fog. Hogy mi kerget Öngyilkosság
ba, azt Eemkinek sem fogom elárolmi.

Miint nekthrk eknotodották, az öngyil
kosság hátterében egy meghiúsult szín
házi vállakózás áll. 'fii 
mintegy négyszázezer 
örökségéi egy budapesti 
hozásba fektette. De az 
nyúlt szerencsésnek, a 
ment és Schncider Margit minden pénze 
odaveszett.

Ettől az időtől kezdve állandóan kelle
metlen jelenetek játsajódtak le a leány és 
családja között, mert jövőd elme ezután 
mindössze az az ezenkétszáz korona ma
radt, amit egy Egressy-uton levő gyárban, 
ahol éflcaTmázásban áMott, havi flrétesül 
kapott.

Az állandó feszült viszony a leány ide
geit annyira megviselte, hogy tegnapelőtt 
három gramm snrbHmáltat véget akart 
vetni életének.

ez

leány ugyanis 
koronát kitevő 
színházi vállal- 

üzlet nem bizo- 
válJatat tönkre-

— Grata, Hegedűs és Popovlcs 
Bécsben, Gratz Gusztáv dr. külügy
miniszter, Hegedűs Lóránt dr. pénz
ügyminiszter és Popovics Sándor dr. 
volt pénzügyminiszter tegnap Bécsbe 
értetek.
L — A kormányzó az Ernst.muzenm- 
han. Az Emst-muzeum nagysikerű 
.csoportikiái'litásán ma megjelent 
Horthy Miklós kormányzó, felesége és 
leánya kíséretében. A kormányzót a 
művészek élén Ernst Lajos fogadta. 
A kormányfő és családja, rendkívüli 
érdeklődéssel nézte végiig a kiállítást s 
a művészeiknek. Csók István, gróf 
Batthyányi Gyiuls, Pólya Tibor, Vöm 
Elemér, Mattyasovszky Zsolnay László 
'-.Kalmár Elza, Gora Amoldnaik elisme
rését fejezte ki.

— Oteh csapatösszevonáaok a né
met határon. Leober.schützből jelen
tik, hogy a cseh hátikon két n®<p óta 
rsdh csapatuk fölvonulásia észlelhető. 
Különösem Hotzenplotz cseh határvíb 
roskálMun összpontosítottak feltűnő 
Mámban csapatokat. (MTI.)

— Az olasz nacionalisták Ős szO- 
cifflisták harca. Rómából jelentik. 
Iiogv a ,piacen-zai fascisták a tanyák 
fel égetés énék mcgtbosszulására Zlonó- 
ba vonultak és felgyújtottá!k az ottani 
munkáskamarát. Fetraráhól *ok szó 
ciálistaveziér a nép dühe elöl San Ma
rino köztársaságba menekült. Che- 
ruhiálMin az összes szociálhtn vezetőik
nek a fascislák megtorló rendszabá
lyai elől n munkásikamnráklm .kellett 
inenelrfHhlM. A taocirtlhtrt’k gyű ló se- 
zési helyéül szolgáló kávéházakat és 
l'hiholkat tarombólták. A város zászló- 
'lisztben uozlk. A hazafias tüntetőik a 
•akosság lelkes éljenzése köziben vo- 
bulnaik fel az utcákon. (MTI.)

— I eszakadt a büntetőtörvénvszék 
mennyezete. A budapesti büntetőtörvény- 
szék Marko-ütcai palotájának a Sólyom
utca felőli harmadik emeleti folyosóján 
V3«'U-nap éjszaka a mennyezet nagyobb 
területen beszakadt. Megállapították, 
hogy a mennyöaoi gerondázata korhadt 
, ,/8 mert hosszabb idő tatarozási mun
kát nem végezhettek, emiatt történt a 
baj Szerencsére éjszaka történ* mz eset 
” te.v az anyagi káron kívül souuni bai 
bem történt

Odesszát elfoglalták 
az orosz ellenforradalmárok 

fi bolsevisták suiyas varess^e
Vladlvosztok, március 2Ű.

A bolsevikiellenes haderők meg
szállottáik Jalutoroszlovs®kot, Isnit és 
Őseiket. A második vörös hadosztály 
a felkelőkhöz pártolt át. (MTI.)

Konstantinápoly március 27.
Barmából jelentik, hogy az pllen-

forradalmárok ismét visszafoglalták a 
bolsevistáktól Odesszát, ahonnan már
cius 5-én kiszorították őket. A bolse
visták súlyos veszteségek után Nikola- 
jew irányában vonultaik vissza. Odesz- 
szától nyugatra és északra egészen 
Racdelnajaig, a város környéke az 
cllcnforradalmárok kezén van. (MTI.)

— Az ügyvédek fegyelmije. Ismeretes. 1 főbelőtte magát. rÁ mentők a Rókus- 
bogy a budapesti ügyvédi kamaránál is ; kórházba szállították. — Varga Józscfné 

az iga- ' 29 éves mindenes Kertész-utca 38. szám 
alatti szolgálati helyén öngyilkossági szán- 

A mentők a

adásában a női főszerep alakítója Gutheil- 
Schoder Mária kamaraénekesnő, Esca* 
miliő Bohnen, Don Jósé Schubert, 
Micaela Lehmann Lőtte lesz. A rendkívüli 
művészi szenzációkhoz képest a közönség 
érdeklődése is páratlan mértékben nyil
vánul meg.

* A Renaíssance uj filmrevüje. Film
részben a „Trón é« Szerelem“ című ha
tásos dráma kerül színre, nrfieh Katalin, 
orosz, cárnő udvari életét rajzolja. Ax 
óriási apaprátússal készült darab egész 
városrészek és paloták felépítését tetto 
szükségessé és rentjeteg embert foglal
koztat. A Pathé Journal ké<poi eeuttal 
különösen érdekesek. A. színpadi rész
ben Nagy Endre ..Vegyünk állatot!“ és 
Zágon István ..Mit olvas Muki?“ cimii 
tréfái* Csatay Janka. Szenes Ernő. Li
geti Lajos és Solmo.sy Sándor adják 
elő. Gách Lilla négyféle dizőzt karriki- 
roz a ..Gyerünk valutát keresni“ cimii 
jeleneiben, Karácsonyi Ilii i .peraáriákai 
énekel. Kulka Margit klasszikus táncok* 
kai, SolymosSy Sándor, ltadó Sándor, SA- 
rossy Mihály kuplékkal és dalokkal sze
repelnek a műsoron. Sólyom Janka ven
dégszerepel három uj sanzonnal. Vala
mennyi műsort végigkon.ferálja Nag.V 
Endre. Az előadások naponta tél 6 és 
fél 9 órakor kezdődnek, ünnepnapokon 
délután 4 órakor mozgófénykép előadás, 
amikor a „Trón és Szerelem*' kerül szín
re rendes helyárakkal.

* A Corco szezonjának legkimagaslóbb 
művészi filmeseménye a . Longyelvór** 
cimii Star-film melynek kiválóan jó ren
dezése Balogh Bélát, lebilincselően érde
kes scenáriuma pedig Pakots .lézsciel 
dicséri. A Corso engedve a minden oh 
dalról felmerült kérésnek, újra müsorrí 
vette ezt a íilniattrakciót. melynek olsJ

3 io4.«vi wii-c ■ ’^teben az énekhetétet Ocskayné Hib 
saját talál-í berfc 'Janka, a másodikban a fő'

szereplő Petrovieh énekli. ezért
| ajánlatos a jegyeket előre megváltani

Az előadások rendes helyáruak.
* A Dzsungel-paradicsomban aí 

Omniáhan <t«j a Tivoliban. A szezóü 
egyik legnagyobb sikere füz'-dik a 
Ná-Xá-hoz, a titokzatos és fautaszli' 
kus dzsuugol-lörténethcz, amelynek 
immár harmadik rész? kerül színre aa 
Omniáhan és a Tivoliban. A dzsungel
paradicsomban címen. Még száz njablí 
kaland csodálatos látványossága követ- 
'.■'*zik ebben a n'szben. A dránpít mind
két színházban kacaglaló burleszkl

meginditottók aa ügyvédiek ellen 
roló eljárást és a proletárdiktatúra alatt La- ........  ..... a..............J_
nu&rtolt magatartás miatt több ügyvéd ellen (lékből morfiumot ivott. .. 
fegyelmi eljárást tettek folyamatba. Eddig a Rőkus-kórliúzba szállitották. 
Kamara fegyelmi bírósága egy ügyvédet 
fölmentett, hármat feddésre. 1 
pénzbírságra, egy ügyvédet . . „ ________________ _____
ügyvédség gyakorlatától egy évre felfüg- i portja hétfőn délelőtt az. uj Városháza 
gesztett és kettőt azz ügyvédség gyakor- ; egyik termében húsvéti ünnepséget tár
latától végleg elmozdított. Ázxikat az j tott. Nagyon sok szülő api" gi«.-. iiiekei- 
ügyvédeket és ügyvédjelölteket pedig, vei vett részt az ünnepségen, ahol meg

jelent a társaság képviseletében dr- Lu
kács György v. b. t. t. mint elnök és 
dr. Lévay Tibor főtitkár. Ott volt még 
Pedlow amerikai kapitány is. A mai 
ünnepségen az elnök és a főtitkár is
mertették a társaság eddigi működését, 
majd a gyermekek között hazafias be
szédek kíséretében szép játékokat és 1 
élelmiszereket osztottak ki. Dr. Pogonyi i 
Nándor dr. főügyészhel.vcttes ismertette 
ezután a kicsinyek előtt a f,..u........... i.
mányit és szabadalmazott házépítő játé
kát, amellyel a gyermekek sdjátkezüleg 
készíthetnek takaros kis házakat. Dr. 
Pogcmyi ezután 20 ilyen házacskát osz
tott széf ajándékul a gyermekek kó/ö‘*.

Stachta Margit beszámolója. 
Slachta Margit, nemzetgyűlési képviselő 
édd’gi parlamenti munkájáról első be
számolóját 29-én. kedden délután 5 óra
kor tartja a régi országházban a keresz
tény női tábor politikai tanuhnán.vdél- 
utáfijánák keretében.

— Húsvéti ajándék a rokkantaknak 
Herczeg Géza vegyészeiI gyáros, világ
hírű „Gladvs*4 cipőkrém gyártója, ked
ves ajándékot adott a rokkant cipőtisz- ... . ■
titoknak. Minden cipőtisztító egy ládát, 1 e ,,Z| I' t^- ■‘z előad'sí k kőznrpckon

yvwet — ,,A gyermekekért** a húsvéti ün-
kettőt; népségén. ..A Gyermekekért** Országos 

pedig az : Egészségügyi Társaság IV. kreületi cso- 
....... ............................. .» új Vár ’ '

akiket a büntető bíróság elitéit, ezen 
Ítélet alapján fegyelmi eljárás nélkül 
törölték az ügyvédség lajstromából.

— Házasság. Fényes esküvő volt va
sárnap, f. hó 27-én délben 12 órakor a 
dohláíny-'utcai izir. templomban. Balázs 
Pál, a Blockner J. hirdető-iroda társ
tulajdonosa oltár elé vezette Brener Bo- 
riskát. Brener Gusztáv, a Magyar Cu
koripar R-T. igazgatójának leányát. A 
dohány-utcai templom megtelt díszes és 
előkelő közönséggel, kik az uj párt .-ze- 
roncsokivánataikkal halmozták el.

Fuchs Ignác eljegyezte Vogel Erzsikét 
Budapesten.

— Madame Curle kitüotetéc. Az 
Egy'esü It- A flainok tá r sa d á'To n11 ti doiuá n v i 
nemzeti intézete madame diriének n 
nagy aranyérmet adományozta. (MTI.)

— Villám csapott a római Szent- 
péertéri obellszkbe. A római Szent 
Pétor-tér obeli.szlkjébe husvét vasárnapján 
belecsapott a villáin. Az obeliszk alapzata 
könnyen megrongálódott. (MTI.)

— Pörujitás kommunista bilnpUr-1
ben. A pestvidéki kir. törvényszék 
múlt év január havában kommunista | 
hiincselekanények miatt izgatás, zsú- i ana 
rolás és személj’cs szabadság megfér i 
lésének büntette elmén tárgyalta Ka- i cipőket, ezáltal tehát - *...............
tona András főWm'ilves bűnügyét és ; meggyőződhetik a magyar ipar e nagy- • 
7 évi fegyházra Ítélte el. Katona And- ■ szerit termékének kiválóságáról.
rás ártatlannak tudta nugát s uj bízó- 
nyitékok alapján bünpörének u jtaföl- j 
vételét kérelmezte. A pestvideki tör- “ 
vényszék most foglalkozott ez üggyel 
s az uj bizonyítékok alapján elrendelte 
az U'jraifölváteli főtárgyalás megtartá
sát s addig is Katona Andrásnak ötne
gyed évi fogság után sza'badlábrahe- 
lyeZését elrendelte.

— Halálozás. Fleishhacker l.ázár ig- 
ránni gazdálkodó. 75 éves korában Bu
dapesten rövid szenvedés után elhunyt. 
Temetése kedden, e hó 30-án lesz k rá
koskeresztúri a izraelita temető halottas
házából. Földes 0. Ede fatermclö az el
hunytban édesatyjftt gyászol ja.

— Letartóztattak Prágában egy áj 
Utólagos magyar footh«!l-csnpatot. A 
PrazMiky Vecsernyk Prágából . telje
sen hitelt érdemlő helj-röl" jelenti, 
hogy Magyarországból egy egész csa
pát labdanigó érkezel! Prágába, amely 
azt hangoztatta, hogy mint vendégcsa
pat, r prágai sportklubokkal akar 
mérkőzni. A rendőrség azonban, 
melynek a dolog gy.inns volt, bizalmi 
emberei révén megúUapitotla, hogy 
bolsevista Agitátorokról van szó és a 
csapat összes tagjait elzárnlta. A le
tartóztatottak szabad on b oosú I úsnkért 
— a lap szerint — egymillió koronát 
ajánlottak fel. Miután azonban a 
rendőrség előtt bebizonyosodott, hogy 
kivétel nélkül agitátorok, továbbra is 
fogva tartják őket, nehogy kárt okoz
zanak a cseh köztársaságnak. Az álü- 
tólngos magyarok neveit a cseh lap 
nem közli.

I

j i'iívMiu’n. íviiiiuuii cjponsxiito egy ~
egy sapkát és Gladys-cipőkrémet kapott' 1,z (ur.niu'hnn és a Tivoliban egvfor- 

! Ajándékba. Ilusvéttól kezdve a rir• 'mán 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. (>m- 
Gladys-cipőkrémmel tisztítják a ' 

a ni'."vk>>/! ; ■ 1
! nia jegyei Báninál i".

* A oz'nész-kép’/iss’öház ■"! szá
mol be a „Színházi Világ“ a népszerű 
..Meg ■' atatlan S;h házi Világ*‘ címül 
mellék leiében. Az érdekes husvt!; szám 
ára 10 korona.

* Mozgókén Otthon. Jh.svót vasárnap 
volt u világhírű „l)am«ngál“-!i.tk, < vooá 
„The Revers End“ cimii bűmig í rrp'.’nyé- 
nek a premiérje. A Mozgókép Oltíiort 
közbenjárására az Unió filmipari r.-b 
hozta meg nz áldozatot, hogy a „Dánián- 
g«l“-l megszerezte Magyarország területé-

i re. Amennyire rosSz ez a „Damangál** 
üzletnek, vagyis bi,< s rfifizetv.'sel jár rt 
forg.aloinbahozal!,h. nnnvira nagy az er^ 

jkötad sikere. A világhírű „Daimujái'' 
rendezője, Marshall Neilan, cscdá'Moí 
zsenidlilásnl alkotta meg ezt a filmet/ 
amely standard workja Amerika fi’inniii- 
vészeknek és ezldcig verhélel’enÜI szere- 

j pel az újabb amerikai produktumok kö
zöli. Káprázaloíun gyönyörűek a cselek
mény s/Jik'iciyei, .‘I f elrkn’é ív pedig olyan, 
hogy érdőklc'.zltőhl.et a legliilhrs i'-'tiebli 
fantázia M'tn képzelhet el. A ■•"■'epM 
nhitniiivészek és müyr.w.iiők ke l .'áll 
finom játéka feledhetetlenné teszik ezt 3 
nagyszerű remekművet. A kbírft inüso* 
rop egy páratlan humoru amerikai hnr> 
lesz'k: „A házas élet gyönyörei" 12 f' lv.) 
és n Pathé .Journal szerepel

«f
* A Babagyúrl leány a Royal-ApoP

lóban* A Royal-Apoll-> e heti műso
rán egy telivér amerikai lllmszinniü 
szerepel, a Babdgyárl leány, amely
nek főszerepét az elragadóan szép és 
pompás játék készségű l’minv Wehlen 
clr.kit ja. Egy lóit lei ül e :i o,-. >;i f | ,»
— az egyikor: babag\ iri leány —- kis 
gyermeké r/ n vilá .nirü lllmprima- 
donira lesz, akinek nevét mind az őt 
világrészben emlegetik. Megöl zi ezt 
c.'- vidám kis franciás kő "íye Légti 
Loite Neumann- lilm. 1 tah'iKx- felesé
ge. Az előadások köznapikon o. 7 és 
9 órakor, vasárnapon és ílnnepnapon 
4, háromnegyed 6, fél 8 és 10
órakor kezdődnek. Jegyek !»•

!

* A Vígszínház e hete különösen gaz
dag műsort hoz. A hattyúhoz és a 
Loute-hoz hétfőn csatlakozik a Románc 
és szombaton a Kék róka, Herczeg Fe
renc hiroB efrlnjátéíca. Ma délután nz 
Ördög kerül színre Hegedűs és Varsá
nyi Irén felléptével. Szombat délután 
gyermekolőadásül a Maezatos Pali-t 
játsszák

* Egész héten Búzavirágot adják c 
Magyar Színházban, ma és vombMot 
véve, amikor is fl órai kézth-llel /Ver 
Gyntet ismétlk. Jövő vasárnap dfhifán 
P. Márkus Emíliával a Névtelen asszonyt 
és jövő hétfőn délutain A kis lordot jálsz- 
szák.

* Kék róka. Két évi sziinot után a 
Kék róka szombaton ismét megjelenik 
a Vigszinház j át ál: rend jón. A premier 
kivételes sikerének onrtályosai; Varsá
nyi Irén, Gombaszögi Ella, ilc^wíüs, 
Csortoe és Tanay játsszák c-zuttel a fő
szerepeket.

* Offenbaoh 125-ik olöadása e héten 
csütörtökön lesz a Király-színházban. X 
népszerű darab természeteden minden 
este sünre korul. A husvét vasárnapján 
műsoron volt Clgányg-ófnét jövő héllÖn 
délután megismétlik, .lövő vasárnap dél
után János vitézt adják.

* Bőimen, Schubert, Lohmnnn, Gut- 
nsil-Sohoder. Ez a négy nagy név jelzi 
■íz1 kn.ik az oj> éra előadó soknak ni 
színvonalát, amelyek a Városi Színházban 
március 31-ikével kezdődnek. A Faust és 
Carmen előadásában a magánénekesek 
olyan együttese működik, amelyhez lui-

— öngyllkr'ok. Hétfőn délután az I sonlót külföldiek vendégjátéka nálunk 
Árhócz-irtcn 27. számú házban Wcszlovlts , még alig mulathatott fel. A március 31-é.n 
Károlyné öngyilkossági szándékból tugkő- [ és Aprrlis 2-án színre korülő Faust-ban 
oldatiot ivott. A mentők a Rókxw-kórház- | Hőimen Mihály Mefisztót, Schubert Ri- 
b« szállitották. — Ceglédi József 22 éves I chard a cimszerc|>et, Lehmann Lolte Mar- 
Ltezti szolga Mtkó-utce 21, számú házban1 gitot énekli, A Ganncn április 3-iki elő-
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• Tűnő napsugarak — ax Uránia uj 
müaora. A legozobb fi lm kánt ismert 
ftbnremcket rendkívüli sikerrel elevení
tette fel ax Uránia u| műsorában. A 
Massrikiiaan szép és Ludia Borelli nagy 
játékmüvészotévűl kimagasló filmalkotás 
wofoU házakat vonz. Ifire máris elterjedt 
a* egész fővárosban, mert ehhez a íMn> 
hez hasonló kevés akad. Az Uránia min- 
jdan nap 5, %7 és %9 órakor mulatja be. 
****M’***'*M/^********a<*WaMrW*V^OW»

A húsvéti 
ügetőversenyek

, Jfatakna. köz.ms,^ lepte d [Iu»v«t 
mtodkét dékitAniján az Ügetöeffycsület 
versenypáJyájAt. Az Igazgatósági dijat 
WBórnmp Csavargó nyerte meg gyö- 
myörtj finisJi után Mecrnixe ellen. Hét- 
Mn az /s/xín-dijhan Párka nyert, de 
a közönség egy nfa®e pfujozott, mert 
Novák a favorit fíacával épp a fhiislh- 

„balan*zdrozolt“ s ezzel el is vesz
tette a versenyt. Jellemző, hogy a kö
vetkező versenyben viszont Tolderl 
.győoelmónól ugyanez a közönség ová
ciót rendezett — Novúknok. A két 
nap részletes eredményt*:

Hús vét vasárnapján
- J‘ versenye, 1. Dajka,
y.Adfix, 3. Faluszépe. Futottak még: 
vason, Janicsár, Gyöngyvirág. - Tót • 
10:18; 10:1.7, 14.
. W- ’■ Hoffyinlt, 2. Boreurole,
’• Civil. Fulolt míg: Ilobrudscha. — 
Tót.: 10:15; 10:13, 14.
* MMncl dij. I. fíinoni-D.ínont, 
.*• Vanouiás, 3. Remény. — Tót.: 10:14. 
i IV. Igazgatósául dij. 1. Csavargó, 
?• Moeroixe, 3. Szabad. Futottak m/g: 
.Ryrnwid, Csitt. — Tót.: 10:30: 10:13,14. 
i V. Chceny-dij. 1. Ördög, 2. Promien, 
(8. Róza. Futottak még: FeJdpost, Der- 
.-wűolu — Tót.: 10:39; 10:20, 33.
, VI. Kettesfogatu verseny. 1. Iram— 
\Lorenz Douglas, 2. Rigó—Robinson, 3. 
(Husch—Magisler. Futották még: Bár
csak—Búzavirág. — Tol.: 10:32; 10:14,12.

VII. Krisztinavárosi dij. 1. Vita, 2. Ezer
mester, 3. Lubim. Futottak még: Axtell 
llxjuotic, Mánja, Emden I„ Dombóvár. — 
‘Tót.: 10:27; 10:10, 10, 10.

Husvét hétfőjén
| I. Nyeretlen háromévesek versenye. 
11. Peczkás, 2. Adoma, 3. Z-andár. Futói- i 
takmég: Eminens, Juno. — Tót.: 10:12; 
<0:11,12.

I TI. Vöröséért dij. 1. Samu, 2. Cilera, 
!8. Bozic. Futottal-, még: Érteden, Viktor. 
Tol.: 10 : II; 10 : 11, 12.

III. Hegyeshalmi dij. l.Debjzon, 2. Job
bam, 3. Piciikéin. Fűlött még: Duna. — 
Tót.: 10: 11; 10 : 10, 11.

I IV. lspán-dij. 1. Parin, 2. Ráca, 3. G. 
•Kirby. Futottak még: Pr. Douglas, Cudar. 
Tót.: lp : 32; 10 : 15, 13.
i V. (irattan Bells-dij. 1. Polderl, 2. Mi- 
tnosa, 3. Róbert. Futott még: Olló S. — 
ÍTIct.: 10:30; 10:12, 11.
I VI. Kettesfogatu verseny. 1. Csiga— 
Fn/rfr. 2. Ruűjsíu—-Piroska, 3. Betyár— 
IRvwoJ. Futott mék: Rendes—Vesztes II. 
Tói.: 10:20: 10:1-1, 15.
' VII. Újlaki dij. 1. Rekord, 2. Primis- 
»bma, 3. Cinka Pnena. Futottak még: 
iRozboJ, Panni, Meiész. Tol.: 10 : 93; 
110:21, 18.

A pénzügyminisztérium 15800. számú rendeletével 
előirt pótadóval együtt a

DIANA
sósborszesz

ára f. évi március 1-tól
kis üveg ... — ... — ........  K 24.—
közép üveg... —.................... K 65.—
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Mindenütt kapható!

Hamis fogakat 
Brilliánst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat
IffaflVfit régi te modern 
IWqluaul olajfestményeket

Dísztárgyakat

Az M7K isméi legyőzte 
az FTC csapatát

M húsvéti ménftözések eredményei

A I>ol(iog békeidőre emlékeztető 
nemzetközi progranmiot bonyolítottak 
le most husvétkor a magyar spont- 
egyesiiletdk. Olasz, svéd és osztrák 
footbítllcsap'atolkkal mérkőztek a 11151" 
gyár fiuk és a legteljesebb sikerről 
számolhatunk be, amennyiben csapa
taink a mérkőzések lágyrészét meg
nyerték.

Husvét vasárnap
FTC—Kamraterna 1:0 (0:0). Teljesem 

egyenrangú ellenfelek mérkőzése, amely
ből & szerencsésebb csapat került ki győz
tesként. A Kamraterna vasárnap már 
sokkal jobbam, játszott, mint csütörtökön, 
a csatársor azonban ezúttal is gólképtelen 
volt. A mérkőzés győzelmét jelentő gólját 
az FTC az első félidő közepén Schtvartz 
révén érte el.

MTK—UTE 3:2 (1:0). Régi, fénykorá
ra emlékeztető ragyogó játékstílust pro- 
dukált a magyar bajnokcsapat husvét 
vasárnap. Különösen az első negyedórá
ban voltak elemükben a Testgyakorlók, 
amikor is döntő fölényben voltak. Az első 
gólt tizenegyes Inintetőrugásból Nagy ré
vén érte el az MTK, mig a második gólt 
szünet után Braun beadásából Orth sze
rezte meg. A harmadik gólt ugyancsak 
ragyogó stílusos játékkal Braun teljesen 
egyéni akcióval érte el. Ezután az UTE 
is frontba jött és a biró által megítélt 
tizenegyes büntetőrugássai megszerezték 
Priboj révén az első gólt, míg a máso
dikat Schaller beadásából Szimon fejel
te. A csapat legjobb embere Baubach 
.kiözépfedezet volt.

Wiener Atletik Club—Budapesti Atlé
tikai Klub 2:1 (2:0) Bécs. Nagyszámú 
közönség előtt mérkőzött a BAK, amely 
méltó ellen féle volt végig a WAC-nak, a 
csatárok gó-lképtelensége miatt nem nyer
hette meg « játékot Ax egyetlen gólt 
Fröhlich rúgta.

Hért ha—III. kér. Torna és Vivő-Egylet 
1:0 (0:0) Bécs. Tetszetős, szép játékot 
produkált az. óbudai csapat a Hertha tá
ját pályáján, azonban a csatárok enény- 
telen játéka miatt nean nyerte meg a mér
kőzést.

Kispesti Atlétikai Club—Kölni Sport 
Club 1:1 (1:0) Köln. A hosszú utazás 
dacára friss és eleven játékot produkált 
n KAC, mely az első félidőiben döntő fö- 
lényben volt és Eisenhoffer révén meg
szerezte a 'Tzető gólt. Szünet után vissza
esett a kispesti AC és pompásan játszó 
védelmével sikerült döntetlenül befejez
nie a játékot

Ausztria válogatottjai—Svédország vá
logatottjai 2:2 (1:1) Bécs. Negyvenezer 

KÖZGAZDKAG
As ünnepi magánforgalomban csak

nem teljesen szünetelt kötések alig 
fordultaik elő, tekintettel arra, hogy a 
külföldi tőzsdéről egyáltalán nem jött
jelentés n koron® árfolyamáról. Az ér
tékpapírok árfolyamának állapota in
kább n vélefikedy felé hajlik és általán 
bán csak pénzkínálat volt üzletkötés 
nélkül. Csak a bécsi kifizetés emelke
dett a koronának állítólagos alacso
nyabb jegyzésére. Márka 512—30, dol
lár 320—25, lei 410—20, sokai 425— 
40 között mozgott. Déli vasút 1870— 
000. Orsz. fa 1780—810, Schlick 1200, 
Phöbus 1005—10, Lidhtig 1410—30, 
Kimát erősen kerestek, Salgó igen szí- 
lárd, 5880—6000 között volt péne- 
a'jánlnt.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár. 
Egyesület f. hó 23-án tartotta báró Dá
niel Ernő elnöklete alatt 81-ik fai 
rendes közgyűlését, amely a<z igazgató
ság valamennyi javaslatát elfogadta 
és elhatározta, hogy a kimutatott 
145.001.112 K 90 fil’l. tiszta jövedelem
ből az 1920. évi osztalék-szelvény 700 
K-val váltassak be. Darányi Ignác a 
részvényesek nevéiien köszönetét min- 
dott az igazgatóságnak. a felügyelő bi
zottságinak és a tisztikarnak az elmúlt 
évben kifejtett eredményes műkö
déiért.

FTC—Kamraterna 1 : 0
MTK—UTE 3:2
VTE—Kamraterna 0:0
M.TK—FTC 2:0

főnyi közönség előtt mérkőzött a két or
szág reprezentatív csapata, amelynek ered- 

■ ménye hü kifejezője a lefolyt játéknak. 
; Az első gólt a bécsiek érik el Kuthan ré- 
j vén, mig a ikiegyeisiHőt a svédek jobb
összekötője rúgta. Szünet után ismét 
Kuthan szerezte meg a vezetőt, Blum 
(Vienna) öngóljával azonban a svédek 
kiegyenlítették az eredményt. A svédek 
nem fogadtak el semmiféle megtérítést az 
osztrákoktól, sőt két vaggon szeretet- 
adományt hoztaik magukkal, amit a bécsi 
szegény gyermekek között szétosztottak.

Vtvó és Atlétikai Club—Erzsébetfalvai 
MTK 1:0 (1:0) ErraébetfiaJm A métr 
kőzést a másodosztályú bajnokságért ját
szották.

Husvét hétfő
Újpesti Torna-Egylet—Kamraterna 0:0. 

Jól és szépen játszott mindkét csapat. 
Nagy hibája volt azonban úgy az UTE- 
nak, mint a Kamraternának, hogy a csa
társorok messziről lőttek a kapum a ka
pusok azonban résen voltak. A második 
félidőben a svédek jobban játszottak, 
azonban gólt nem tudlak rúgni.

MTK—FTC. 2:0 (0:0) A húsvéti ser
leg-mérkőzés döntő játéka keretében mér
kőzött a két r.%i rivális. A küzdelem ké
pe a szokott volt, amennyiben több mint 
18.000 főnyi közönség nézte végig a já
tékot, amelyből ismét az MTK került ki 
megérdemelt győztesként.

Az első félidőben az FTC voM t többet 
támadó fék amennyiben a nagy szél tá
mogatta a csatársor akcióit. Az MTK vé
delme azonban áflondóan résen volt és 
különösen a védelmi trió: Kropacsek— 
Manói—Lenkey bravúrosan és hibátlanul 
végezte a feladatát Szünet után az MTK 
aztán nagy fölénybe jutott és a 15-ik 
percben Braun kornerét Blum védte, fej
jel a mezőnybe, Kertész II. azonban el
fogta a labdát és a gólba továbbított^ A 
második gólt a játék végefelé rúgták a 
kék-fehérek.

A' győzte* csapat legjobb embere 
Braun volt, nagy szerilen játszott még 
Kertész II. és a három védőjátékos. Az 
FTC-ből Hungler II és Blum játéka tűnt 
ki. Pót zónák volt néhány szép akciója, 
gólt azonban nem tudott rúgni.

A Lapterjesztők SC ax Erzsébetfalval 
•Meg győztese. Lapterjesztők SC, IX. 
kér. Törekvés, EAC és Bp. Rambderck 
közötti köranénkőrösben a Lapterjesztők 
SC és EAC 4:8 (0:2) arányban a lap
terjesztők szép lélkes játék után nyerték 
meg a játékot LSC—Bp. Ramler 11:0(5:0).

A Rimamurány-Salgótarjáni Vaamü- 
Részvénytársaság tőkeemelése. A Rima- 
murány-Salgótaijáni VasmürRészvénytár
saság megtartott rendkívüli közgyűlése 
a társaság alaptőkéjének 150.000 darab 
200 korona névértékű uj részvény ki
bocsátása által 30 millió koronával 100 
millió koronára vqIó felemelését elhatá
rozta. A kibocsátásra kerülő uj részvé
nyekből 112.000 darab a régi részvénye
seknek ajánltatik fel 1800 árfolya
mon 40 K kibocsátási költség felszámí
tása mellett, összesen tehát darabonként 
1340 koronáért, úgy, hogy minden 25 
régi részvényre 8 uj részvény esik. A 
további 38.000 darab részvényt a táré il
lathoz közelálló pénzceopoit veszi át 
magasabb árfolyamon és hosszabb időre 
való zárolás mellett a egyúttal az ösz- 
szes uj részvények átvételéért is szava
tol. Az igazgatóság uj tagjává dr. Weiss 
Fülüp, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bánik elnöke választatott meg.

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Taka
rékpénztár 1020. évi mérlegét 7,250.537 
korona 48 fillér tiszta nyereséggel zárja. 
Az igazgatóság a március hó 30-ikára 
egybehívott közgyűlésnek részvényenként 
100 korona osztaléknak kifizetését fogja 
javasolni.

A 8algó közgyűlése. A Salgótarjáni 
Kösaénbány:'. - Részvény-társulat igaz
gatósága közli, hogy az 1920-iki év 
zárószámadásait megái lapította fa el
határozta, hogy az április hó 5-re egy
behívandó közgyűlésnek részvényen
ként 65 korona osztakSkadását fogja 
indítványozni. A közgyűlésnek indít- 
irányozni fogja az igazgatóság azt is, 

hogy a táirsulat kebeléiben fennálló jó
tékony intézmények javadalmazása 
után létesítsen alapitvánrt a sehneci 
erdészeti és bányászati főiskolánál 
1,000.000 korona összeggel <>sztön<lijul 
szegény tanulók részére oly kikötéssel, 
hogy egyenlően óhdemes pályázók kö
zött társulati alkalma zott ajk leszárma- 
zóié legyen az elsőbbség és juttasson a 
budapesti közgazdasági egyetemnek 
500.000 korona összeget közgazxlasági 
ismeretek fejlesztésének céljára.

Wörner J. és Társa Gépgyár R.-T. 
március 31-én tartja évi rendes közgyű
lését. Az 1920. julius 18-tól december 
31-ig terjedő üzletévről készült mérlog 
szerint a gyár 25 millió korona rég
vény tőke mellett, 1107 millió korona 
tiszta nyereséget ért el. A mérlegnek 
érdekes tétele a „Telek, épületek és be
rendezés “-számla, mely mindössze 25.796 
koronával, ax anyag- és készáirnraktár 
9704 millióval szerepel. Ezekkel szemben 
a gyár értékcsökkenési tartalékja 800 
ezer koronával van beállítva.

A Magyar Általános Ingatlanbaak 
közli: dr. Halom Dezső vezérigaagató 
elnöklete alatt megtartotta rendes köz
gyűlését. A 4,017-242.78 korona tiszta 
nyereségből részvényenként 15%-os, aaaa 
30 korona (tavaly 11%, azaz 22 K) osz
talék kifizetését határozták el.

Az Unió bányászati végleges részvé
nyei. Az Unió bányászati és ipari rt- 
kocái, hogy ideiglenes részvéuyeliemar- 
vényeit f. hó 29-től kezdve a Magyar- 
Olasz Bank értékpapÍTpénztáráinál végn 
leges részvényekre cserélik át.

M0ZGŐKÉP-0TTH0M 

Damangál 
bűnügyi regény és A házasélet gyönyörei

Előadások: 5, *ld és i/«9. órakor 
Pénztár délelőtt */*ll—*/»l-lg délután 3 órától

Értesítés!
Jó minőségű K&ífSldl cipőK érlezteK
Női fekete és barna chev. pántoe K 1050 

„ szürke és beige chev. pántos K 1160 
M mahagóni chev. bokapántoe K 1250 
„ barna félcipő, rámás, varrott K 1100 
. lakk félcipő színes betéttel K 1450

BENCZE
cipő-sálon,

IV. Kerület, Bécsi-utca 5. sx. félemelet

FŐVÁROSI ORFEUM 
Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keleti ée Rlbaer 

UJ MŰSOR
Keadete tót 7 Keadete M 7

Fájós lábakra cipfik
Felvilágosító Irat ingyen és bérmentvfe.

BRILLIÁNST, 
horribilis AINGER SkszsrhSz 
áron vesz m Rottenbiller-utca 24> Telefon József 52-64

NEMZETI R0YAL ORFEUM

és a nagyszerű márciusi műsor

Fővirod naponta ette 7 érakor 
■ IO If 11» na9u előad*s 

Csüt., szombat vasár- és
Véroalig*1 ünnepnap d.u.’/i4 órakor 

---- faaládí éa
Telefon-szám: 55-55 ** quermckelőadáo

WAGNER 
magyar hangszeráruháza

Budapest,  József-körut 15
Fióküzlet: Káday-utca 18 

Köpés árjegyzék Lágyon!

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztök:
Dr. EI.EK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

„UJSÁGÜZEM" R.-T, BUDAPEST


