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király megbetegedettM
Weinhardt tanárt hivatták hozzá — ÍV. Károly szombathelyi tartózkodása 

Kavarodás a politikában — A kormányzó nyilatkozata
A király lted$le^ seggei

(K HóljSi . Sapl'ó tudósítójától.) IV. 
'Károly király a két ünnepnapot Szom
bathelyen töltötte és ez idő alatt 
többek között Rakovszky Istvánt, a 
nemzetgyűlés elnökét is fogadta. A 
nemzetgyűlés elnöke már vissza is ér
kezett Budapestre és hétfőn este be
számolt útjáról ugv a minisztereknek, 
mint az Andrdssp-párlnak. Budapestre 
különbéi) inár vasárnap olyan, hírek 
érkeztek, hogv a királv megbetegedett 
és magas láza van. Erről a keresz
tény pártban is beszéltek hétfőn este- 
Ezzel szemben a kisgazda párt értekez
letén azt jelentette be nagyatádi Szabó 
István földimivolési miniszter, hogy a 
kormány értesülése szerint IV. Károly 
kedden reggel ü órakor vonatra ül és 
Ausztrián át Svájcba utazik.

Szombathely, április 4.
Szombathelyi tudósítónk jelenti: A 

bájos tiszta kis város üriepl"be öltö
zött. Az emberek legjobb ruháikban 
járnak, a korzó, a kávéház, a hi\uta
lok egyetlen témája a király. Minden
kit az a kérdés'ugat, hogy hogyan él, 
mit csinál a király, a kiváncsiak órák 
hosszat ficsorognak az öreg Püspökvár 
alatt és áb.itatosan ügyeli az első eme
leti ablakot, ahol né.ha-rőha megjele
nik IV. Károly. Nagyon jól lehel látni. 
Ezredesi egyenruhájában van. Haja 
kissé megőszüli, különösen a halántéká
nál. Sokat sétál a kertijén és barátsá
gosan cl’bcsaélgcl a kertészekkel.

Szombatra Rakovszky István ház
elnök és Kánya meghatalmazott mi
niszter érkeztek ide. A város teljesen 
nyugodt, azonban a lelkekben olt él 
a nagy szenzáció, mely emlékezetesé, 
teszi ezeket a napokat Szombathely 
történelmében. R. M.

A király megbotcgtfdett

Minden intézkedés megtörtént arra 
nézve, hogy Károly király még vasár
napra virradó éjjel akadály In hinni 
visszatérhessen Pranginsba, a szö
vetségeseik soproni missziójának tag
jai kísérték volna a vonalot, akik már 
In€£ is érkeztek Szombathelyre. Az el- 
uttóst azonban váratlanul el kellett 
Riasztani, mert

a király Szombathelyen hirtelen 
megbetogodett.

Baja múló természetű ugyan, de olv 
Aet,e* láz gyötrl a királyt, hogy senki 

akarta kitenni a fiatal királyi a 
hosszai utazás fáradalmainak.

Wenhardl János dr. egvelemi nia- 
tóntanár, a székes felién ári közkorha- 
^íöigazgalójft vásárnál/ délután lél 
®*om órakor automobilon Szombat-

helyre utazott, ahová a királv beteg- Ivója Luiulos lelt. Szombaton a. király 
erősen köhögött, vasárnap azonban 
a köhögés alábbhagyott. Hőmérséklete 
szombaton 382, vasárnapon 38 lök 
volt. Érvelése mind a két alkalommal 
szabályos és erőteljes volt. A Hétfőre 
virradó éjjel a közérzet javult.

Szombathely, április 4.
(A Magyar Távirati Iroda magán

jelentése.)* Károly király holnap, ked
den délelőtt fél 10 érakor visszaindul 
Svájcba. A hárem szálén kocsiból álló 
különvenat, amely VJ. Károlyt vinni 
fogja, ma Budapestről .Szombathelyre 
érktzott.

A 
után 
nár

ágya mellé hívták. Wenhardt tanár 
értesülésünk szerint kontaktusban ma
radt Budapesttel, hogv szükség eseten 
több pesti tanárnak konzíliumon való 
meghívását gyorsan eszközölhesse. 
Wenhardt tanár hétfőn este még Szom
bathelyen volt.

A király megbetegedéséről félhiva
talosan a következőket jelentik:

Szombathely, áprili
(A Magyar Távirati Iroda 

jelentése.) 
és az orvosok tanácsára 
és vasárnapi 
Kezelőorvosai 
tiszti főorvos 
házi főorvos, 
tollák, hogy

1.
DMí/an- 

mcgaült 
szombat 
tőit ölte.

IV. Károly király 
a 

napot ágyban
Haulér Pál dr. megyei 

és Slraz Gyula 
Az 
a

dr. kór
orvosok megáll api1* 
légzőutf’.k nyá’.khár-

cicit kívánja tárgyaltain! a vagyon
ra I tság ró I sz ó I ó törvény java sl a I ot.

Az Andrássy-párt is tartott ma ér
tekezletet, amelyen többek közölt olt 
volt Andrássy, Rakovszky és IV’ín- 
discligruetz herceg is. Az értekezlet 
legnagyobb részéi Rakovszkvnak szom
bathelyi látogatásáról való beszá
molója foglalta le. A párt különbéit 
elhatározta, hogy Iruktikajót u másik 
párt viselkedése szerint fogja megál
lapítani.

B ksrmáiwxó nyiiaV 
a kíráíy uta

zása ügyében 

fícrlin, április 4.
( I MTI. szikralűriruta.) A newyorkí 

Ijniversal Service Budapestre kikül
dött berlini t^lósilóija a következőket 
jelenti lapjain-k: Horthy Miklós kor
mányzó kihallgatáson fogadta az tini- 
versal Service tudósilóját, 
mányzó a következőképpen 
\es nyilatkozni:

— Biztosíthatom róla, hegy 
király váratlan látogatása 
körülményok közt kcllemotten meg- 
Icnotés' volt, hiszen hirtelen történt 

ez és a kormány tudta nélkül.
Kétségtelen, hogy j király jóhiszem il
leg járt el, de meg kell állapítani, hogy 
kijáls/.olták és borzasztóim félrevezet
ték. Honvágyat is érzett, amit a já
tékban szereplők valószínűen szintén 
javukra fordítottak. Elhitették vele, 
hogy népe tárt karokkal várja. Ne
kem azután kötelességem volt meg
magyarázni a királynak az adott pillá
mat helyzetének egészen különböző 

Csery Gyula és Hege- voltát állói, amit elhitetlek vele. Meg-, 
vetlek részt, I érkezése Magyarországot és a magyar 

i volt i z.rtj//»//z:helyzetbe
juttatta, különösen szomszédjaival 
szemben.

A. nemzet érdekére való hivatko- 
zással kelteit rávezetnem, hegy ami
lyen gyorsan csak lehetséges, újra 
hagyja el az országot. Nem volt 
könnyű dolog megmondani kirá
lyunknak, Szent István szent ko
ronája viselőjének, hogy hagyja el 
saját országának földjét, de a mai 
körülmények között ez 
gém volt, annál is inkább, 
hogy eteket a 
gyár nemzet

I

király utazása lehetővé vált, mi- 
Wenhardt Aános dr. egyetemi ta- 
megvizsgálta és megállapít etta, 
hőmérséklete 37.8 tokra száíít

A Kisgazdtipárt
felveti a kormánnyal szemben

a bizalmi kérdést
Követelik az incidens részt
vevőinek fclelősségrevonását 

I 
iA kjsgazdapár! ma este Sziji Bá

lint alelnök elnöklésével rendkivül 
fontos párlérleke.'lvtel tartott, ame
lyen döntő fontosságú határozatokat 
hoztak. Az értekezlet 11 a púrtnr.k 
minden Budapesten larlózkodó tagja 
résztvett. A párt kon ferent ián igen lel
kes volt a hangulat és néhány, a 
kormány érdekélxai c‘jmlcsilő képvi
selőn kiviil mindenki egy vélemé
nyen volt. Ott volt az értekezleten 
nagyatádi Szabó István föklimivelés- 
iigyi miniszter is, de nem jött el 
Tomcsányi Vilmos l’ál igazságügymi
niszter, akit az értekezlet megkezdése
kor sürgésen a miniszterelnökség-re 
hívlak.

Az érlkrzlelen az elnöki megnvilo 
utál*. ívagyatádi Szabó István szólalt 
fel és bejelentette, hogy értesülése 
szerint

IV. Kóroly a kormány kívánságára 
kedden reggel elhagyja Szombat

helyt
és Ausztrián ál Svájcba plazik. Nagv- 
aládi Szabó kijelentene, hogv neki 
erre garanciái nim serek, de a nn- 
niszlerelnöklől ezt a felvilágosilasl 
kapta. Későbi) a füldmi'.elésiigyi ")i- 
niszler ezt a kijelentés I a sajtó 
képviselői előtt is megismételte.

Ezután Sréter István voil
delmi miniszter szólalt lel. aki 
rejtegette, hogy IV. Károlynflk 
gvarórszágra való visszatérése 
hirtelen e I li a I á r ozú sbó 1

A kor
volt szi-

Károly 
a mai

gyűlés keddi élésén? Annyit elhatároz
tak. hogy

délelőtt 10 órakor uj
tart a párt

értekezletet

I

aszerint fog | 
Mayyarorszá- • 

-e még kedden délelőtt 10 óra- ■ 
vagy sem. .A vitában többek kő- ' 

Tankoincs Já- 
Négyessy László,

a köpj iselőházban. ahol 
határozni, bogii a király 
gon le 
kor vagy sem. A 
zöll Dömötör Mihály, 
nos. Orbók Attila.
Ilcntz Károly,
gedűs (ivörgv képviselők ....
akik közül csak Négtiessy László volt . kormányt igen kellemetlen 
az. aki azt hangoztatta, hogv a kor- ' 
mányi, ha netán jóindulatú mulasztást 
követeti volna el, nem kell felelősségre 
vonni. A lobbi felszólaló valamennyi 
igen határozott hangon követelte

az ir.oidenstcn rssztvctíek fjlolös- 
$éfre vonását és a kormány iránt 
való bizalom kérdésének felvetését-

honvé- 
azt 

Ma
nem 

. . __ ______ származott,
hanem" vcllak, akik ennek útját mór

• ■ ’ • az
támo-

Uió.ijál 
nyilvá-

régen egyengeti1*!'. Sreler ezeket 
állításait bizonyítékokkal is 
gáttá és kijelentette, hogy 
fogja keresni e bizonyítékok 
nosságra hozatalának.

Srélcr beszéde után all"il<d. 
megállapítására, hogv mi-en 
tartást tanúsítson a páll a i

A nemzetgyűlés keddi ülése tulaj-! 
donkőpen formális ülés lenne és igv , 
c -uk o kővetkező ülés napirendje i 
megállapításának lesz fontossáqa, bár 
azt mondják., hogv Rassau Károly cl- i 
hii/éki képviselő napirend előtti fel
szólalásra vagy sürgős interpellációra 
fog emirdélvt kérni. 5 ha az elnök meg- ■ 
adja a szól. nkRor már kedden is iz- | 
galinas ülésre lehel szápiitani.

Elhalározla egyébként a párt azl i •. 
hogv mindaddig, amig ÍV. Károly ■ 
Magyarország területén tartózkodik, a 
parlament reivdes munkájában részt- ’ 
venni nem kíván és a pártszövetség , 
másik pártjával közös munkál nem 
fejt ki. Ezt a h.ilározahíl a párt azon
nal applikálni egy konkrét esetre is.

Ildódy-Szabó János, a pénzügyi bi
zottság előadója bejelentette ugyanis, 1 

Ib'.rMiis Lóránt pénziigyminisz- 
!ki április ő-én közös pártérlekeziet

köíclessé- 
mint- 

körüiményeket a ma
ma ellenőrizni nem 
tudja.
arra a kérdésre, hogy 

Magyarország soha
A kormányzó 

miért nem lehet . .
köztársaság, úgy válaszolt, hogy a lobi 
b.inékony magyar vérmérséklet min
dig is incgkönnyitelte a demagógia’ 
munkáját és minden elnökválasztás 
valóságos uj polgárháborúval volna 
egyértelmű. A magyar népnek szük
sége van arra az állandó és megin
gathatatlan személyiségre, aki min
denki és minden léiéit áll és akinek 
csak a nemzet java fekszik szivén.

A kormányzó sajnálattal gmlilctte meg 
azokat a károkat, amiket Magyaron 
szagnak a fehér lerforró-l szóló mesék 
terjesztésével okozlak. Ezeket a rne-
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séket, ahogy egész ünnepélyes formá
ban jelentette ki. a bécsi és egyéb 
külföldi bohevikiek gondoltaik ki és 
ők is terjesztik, valamint azok a ma
gyar alattvalók, akik valamely bűn
cselekmény miatt nőm térhetnek visz- 
sza hazájukba. A jelenlegi kormány 
egyedül a jogrendért működik, mert 
ez fogja meghozná a Végleges konszoli
dációt. A kormányzó az intervjut 
azzal fejezte be, hogy egyetlen hábo
rús ország sem szenvedett annyit
háborúban, mint éppen Magyaror
szág és a békeszerződések oly kiálló ,

<?gy

A Budapesti Közlőn v vasárnapi 
számú közli az uj lakásrendeletet, 
amelyet mindenki nagy izgalommal 
\árt abban a reményben bogv léi .e- 
ges változtatást fog jelenteni a lakás
ínség kérdésének megoldásánál. A ren- 

, delet azonban egyáltalán ngm felel meg 
. , , , ..la várakozásnak.igazsagta lanságokkal egy országot 

.sem sújtottak ily érzékenyen, csak 
Magyarországot.

a

Kém 60°lo-al, hanem 92Val s M 
emeli fel a házbért a* nj lakásrendelet

HázbiV pótlék citnan raSg további
20 szazaJéko' araelésre vanf'/léiás

I nieaenr/cdlietl a házbérnek mén magasabb 
öss'.cqrc való fölemelését.

Másrészt a közüzemi pótlékok emelé 
sért vonatkozó szakasz, kimondja:

Amennyiben későbbi 
háztulajdonosokat a 
után külön kincstári 
meg, a bérlők ennek

a

Egy millió korona értékű zsákol 
loptak el

— A Lujia-mafom tolvajai -

A rendelet leg'énvéjtesebb inlézke- ’ 
dése a lakások é$ üzletek bérmegálla
pítása, amelynek alaipján

az egyesek lakások bére. 4000 ko
ronáig terjedő bérösszegig, a köz
üzemi költségek elmen kirótt ille
tékkel együtt körílllndül 150%-kai ‘ 
cm Ikedik az 1917. éoi november I 
1-c‘n fizetett házbérösszeghez ará- I 

nyílva.
Azon lakások bére, m elvek 40001 

koronán fel Ili háxWrt i./eit-’k 1017.
I évi nobember 1-én és az üzlethelyisé

re. a bérbeadó és a bérlő közölt ■ 
migállajlbdás tárgyát képezi, 

.1 háziirr, illetve

Wolf Károlyi igazolták
TUankti bírót zártak ki a bírói 

és ügyészi egyea&etböl

— r.X Hétfői Napló tudósítójától —
A bírói és iigvészi egyesület is le

folytatta lúgjai ellen azt az igazoló el
járási. amelyet a belügyminisztérium 
rendi-II el minden testületre nézve, a ‘ v 
tagokkal szemben, /k bírói és ügvészi ■ ’* ’’ 
egyesület 17 bírót zárt ki a kommu-\. ■m-ipouas i
nizmus ideién tanúsított magatartása ' ‘
minit. A kizTúsl L.rtalniazó Írásbeli r1",1;2* «",•? W*'™ » 

j a bérbeadó aránytalanul magasra lei- 
| emelni és atnennyiljen a bérlő és a 
' bérbedó részéről újonnan megállapított 
béri indokolatlanul magasnak barija, 
a bér mvgállapiia;.. nak v-h? történt 
irásla-li közlésétől 15 nap aluli a bér 
mérséklését kérheti a bíróságtól.

A rendelet a lakásügyet a közigaz
gatás Jiatáskö:éhen hagyja meg azzal 
a korlátozással, hogy az igényjogosult 
’liíí, valamint az igcr..vbovétel Oekvirá 
lás) megállapítása tárgyában hozott 
obőfoku lakáshivatali határozat ellen 
beadott punasz olintézésót a tönvóny- 
szt-kli-'z, tovf.l'á a bélj-■ gállapit'is és e 
felmondás kér1 ■ ■■.'’en Felinriült vitás 
iitrveket a bi'ósághoz utalja at.

A rendelet azon épületben és épület
részekben levő helv -' xoket. amelyekre 
a lakhatási engedélyt annak óletbo- 
lépise ultin adták meg. teijoson men
tesíti minden félő korlátozás átél, úgy a 
béii ít z..-g megállapítása, a bérlő kijelö
lése, valamint a kdniondás tekintetében 
és ezeket mentesíti a hatósági igénybe
vétel alól is.

Továhra is ferntartia a rendelet azt 
a korlátozást, hogy lakást csakis la-ká*- 
ieaz.olván.v alapján lehet elfoglalni és 
negállaiőtván a bolyh.égre jogosultak 

lakás. lakásrész vagy 
bérletét (albérletét) út- 

ilycn helyiség hasz.nála- 
esak a hol.vbenlakásra 
részére szabad. Az üie- 

I helyiségekre vonatkozó
kötelezet t -■ éget áll apit 

'■g bérbeadására 
•ő lakót is

icndi’lel szei int »> döntéssel szembeni 
fellebbezésnek heh/e nincsen, a kizár- I 
tak közül azonban néhánvan mégis i 
menlámadiák a hozott határozatot, 
azou az alapon, hogy az egyesületnek 
nem volt joga őket kizárni azért, mert 
eiiuálta1' ii nem tarloztak az amcsidét 
kötelékébe, ’ímviben már a forra
dalmi időket n g.lŐZ'ticg kiléptek. 
Iirazoló eljárás alá vonták természete
sen a bírói és iig-. >szi egves'iilel linó
ikét <lr. Wolff Kérőlv udvarnagyi bíró
sági elnököl is azért, mert a Károlyi- ' 
forradalom ideién állási töltött be. A 
Eízolt.ság dr. WolfT Kái^lvt if/azolta.

Az András.sy-titi rablógyilkos 
harmadik tettesét keresik í

Sr.i'ícly Mötrcán hétfőn 
mig a ?5vőresban vaJi

■— I H cl fői Napló tudósit óját ól. —

Az \n.li ássy-nl.i rablógyilkossá^ 
íi"' '•; m' , •;> :< ,ö| a Hétfői Napló adott 
elsőnek hirl, a rendőrség tovább folv- | 
tatja a nyomozási és mngáUapitolta . 
Székely Kálmánnak hollétét egészen a ' 
kgutols.. napokig. A gyilkosság utáni 
napon, h.ilön délután Székely « l'e- 
r z\árosi ! i i-házhiin kereste Cenz 
Gus/.

|.

I

jogszabály 
házbér.l öv ©delem 

részesedéssel rój ja 
__ „, „ ......... ............ a részesedésnek 

1 megfelelő arányos mértékben, de az 1917 
i november 1-én kikötne volt bérösszea 
busz százalékát meg nenp haladó összeg
ben kiszabandó hozzájárulást (háxbér- 
pótlékot) fonnak a háztulajdonosnak 
fizetni.

A további szrtkaszok a felmondást sza
bályozzák. Alidéban az uj rendelet sem 
ad’n vissza a házhitejdo&onak a felmon
dási jogál és <a háztulajdonos a maga 
számára is csak ekkor igényelhet saját 
házában lakást illetve mondhat föl lakó
jának. ha a bérlő 'részére megfelelő más 
lakásról gondoskodik.

Az E^ycsífilt Államok
IWiatömág ellen

Paris, április 4.
Washingtoni távirat szerint az ame

rikai kormány kijelentette. 
Egyesült - Államoknak 
nincs 
azokat 
kivonja 
szembeni 
Németor: 
borús 
(MTI-)

hogy az 
egyáltalában 

>an Németországnak 
seit támogatni, hogy 

a szövetségesekkel 
kötelezettségei alól. 

■•>z-ágn«ak el kell ismernie a hő
kárukért viselt felelősséget.

...............* ■ .......... ‘gi’üSffiap*1—

A vereség®
London, április 3.

(Reuter.) A Konstantinápolyból újab
ban érkezeit hírek, amelyek a görögök
nek Eski So'iiinél szenvedett kudarcáról 
szólnak, a görög front elli-’iiláHóképessé- 
gét a centrum 
tű ni élik fel.

A török font
(MTI.)

— 4 Hétfői Napló tudósítóidtól __
A Luiza-gözmalomban már hóna, 

pokikal ezelőtt észrevették, hogy at 
üzem hatalmas zsákraktárát valaki ál- 
landóan dézsmálja. A JopkodásneA 
eleintén nem hrlaidonitottak nagyobb 
jejentő&éget. mert a hiányt csak uj lel
tározás utján lelhetett volna utegállapi. 
tani. Részint az uj leltározással járó 
nagy munkálatok miatt, részint, mert 
a híánv minimálisnak látszott, az ügy. 
rőJ nem teltok jelentést a rendőrségen, 
hanem ez időtől kezdve megfigyelés 
alá helyezték a raktárt. Ettől az idő
pont lói kezdve egv ideig ugyan nem 
vettek észre semmit, de nemsoká'a Íj
ból megkezdődtek a lopások és mint, 
hogy a házi nyomozás teljesen ered
ménytelen maradt, a III. kerületi rend- 
ŐT'kapitánvsághoz fordultak segítség
ért. A rendőrség emberei néhány napi 
megfigyelés után rájöttek, hogy a lopá
sokat a gvár munkásai követik el. A 
nyomozás során megállapították azt is, 
hogy a zsákok értékesítésével három 
húszéves munkás foglakozik, akik a 
zsákokat Tolnára szállították értékest 
lés végett. A III. kerületi kapitányság 
távirati megkereséséi-' a tolnai csend- 
őrörs letartóztatta és Budapestre szál- 
lithtfa a három munkást, akiknél 200 
darab zsákot találtak. Az időköziben 
megtartott leltározás megdöbbentő ada
tokat hozott napfényre. A hiányzó zsá
kok száma jóval föliilhaladja az öt
ezret és nagyrészt elsőrangn. úgyne
vezett molinó anyagból készült mely
nek darabonként való értéke közel 
kétszáz korona A nvomozás további 
sorén kiderüli nz is. hogy a zsákolt 
cgv részét az ('•budai szegénvpbb embe
rek között osztották szél, akik szalma
zsákok és különböző ruhadarabok ke 
szitésére használlak föl. A kár megha
lad ia az egv milliót és a három letar
tóztatáson kívül eddig tizenegy előálló 
tás történt

felől veszélyeztetettnek

árfolyama emelkedett.

■ inéi Schm/írzinann László ' 
verdahelyi-utca 10. II. eme

lel *-'■> al.iili l akosi. Schwarzmann t»lő- 
a-dta \,p. ;> de’eklivfelügvolö e'öll, 
hogy s.íkr'.y Kálmánnal 
bar.d. igibaa volt, 
(igyin'ixho/. S/ékeiy 
Szei ihidielyi-ui-. ;ii lak 
tfyilkossi.
délután volt 1 ói egál óban. Csütörtökön 
délelőtt a Szimplon-káv óház előli volt 
h feleségűnek 
Ugyanis Székely 
Kégü dohányt 
Se hw.n rz-m (innal.
telta árusítással
napon különösen ideges volt Székely 
Is többször l árivaill az asszonyra, hofiy I 

■' .........Pénteken
ér-utca 6. '

Az angliai bányászsztrájk 
20%-kal csökkontEtta a vasul 

forgalmátAthén, április 2.
(Havas.) Konstantin király Gunarisz 

miniszter vissztrérkozéso után Miklós és 
András horcogck kísérőiében u kisázsiai 
frontra mogv. éz 1913—-fltlft. évfolyam
beli tartalékos tiszteket, valamint az. 1918

I’.Hj, évfolvanibe'-i görög menekülteket 
ismét behívták. (MTI.)

London, április 3.
(Reuter.) A bánva tulajdonosok és » 

bányamunkások megmaradnak eddigi áb 
ilásponljuk -melleit. Egv látszik, t.ogv a 

korinanv közbelépésére számilanal - d«1 
ez. nem valószínű, bár a kormány a hely" 
retet igen komolvnuk tartja. A szállt'- 
munkások végreha.|1óbi/.nlt‘Igának ülésa 
szerdán lesz Szénnregtal-.aiitás céliábél 8 
vasúti forgalmat busz százalékkő 1 
ke.nletlék. A szén ad: got hét!Elől kezdve 
családonldnt és helepldnl ötven kilo
grammban fogják megállapítani.

London, április 2.
(Reuter.) A dokkmunkások cg' íiiclé- 

ne-k titkára kíjelentelle, bogv nem Epnó 
meft, ha a munkások hárinusszövelségo 
esflllakoznék a bánvamun,kasokhoz. A 
szívattvuk működésének megszüntetése 
folvtán igen sok tárnál i vizárad. ■ !»'• 
nvegcli. Egyes bányavidékeken azonban 
a szivattyúk még dolgoznak. A szivattyú
kat vagy az eddigi személyzet, vagy ön
kéntes munkások látják el (MTI.)

tát átengedni ( 
jogosult egyén 
és megüresedő 
Ing bejelentési 

, meg. nmoly a 
! jogosultat és a 
I hdli.

Különösön érdekes rondella ." ’« '■ a 
. amely kimondja, hogy

ha valaki ugyanabban a városban 
vagy községbon vagy környékükön 
két vagy több különálló lakást vagy 
üzlctlifllyitóget béről vagy tart anél
kül, hogy közhasznú foglal kopásá
nak vagy közérdekű működésének 
folytatása végett egynél több la- 
kásra, vagy a koreskedolomügyi mi
niszter megállerltáca szerint egynél 
több (üzlethelyiségre indokolt szűk- 
ségo le ne, ezek közül igénybe le
het venni azt az egy vagy több he
lyiségei. amelyet az illető fél saját 
megítélése szerint legkönnyebben 

nélkülözhet.
A rendelőt a
lakások bérét 4‘.h'9 korona házbérig 
00%-kal emeli fel az 1917 éd no. 
vom’jer hó 1-én íizotott házh-érhoz 
mérten, míg a közüzemi pótlékokat 
további 32%-kal, at 19^0. évi má
jus ho 1-én fizetett Mzbór összege 
arányában és a fizetési kötolezettsó- 
got erre vonatkozólag visszamenőleg 
1929. év november hó 1. napjától 

kezd’o állapítja miig.
be ezenkívül még újabb béremelések 
fenyegvlik a hbóiat, mert egvTészl 

. szakasz, nmclv a l.árbcr eme- 
álJapitia. kimondja, bogv egyes 

>kra nézve l.jvrirles körűim nvek 
a bérlőnek albcrlelből befolyó ua- 
jövedelmc. s igv szembetűnő ked- 

verő vmconl vi nvni y ha .
lakás bérc liz év ói:, nem rm l1. -.1 ?||. a 
bírásán u háztulajdonosnak kérelmére

ter-

lágyon Jó ■ ,b,]ctn(,k. 
állandóan jártak ' 
és fele >cge az ő ’ 
ásóban uoljjíra a 1 

illán búrom nappal szerdán 1

ta lúlkája Székely ly el, 
Kálmán n.*igvménnyi- 
töltetett állandóan 
aki nagybani olga- : 

foglalkozott. Ezen a [

lni.it késeit olyan sokáig, 
ilé'ulún >>ztaehó Olivér Eleméi .
w.:un alatti lakásában a házmesternél I 
i-' lt ’ b/'•kelyék. akiktől szállási kér ! 
f-’k. X i ’y.’u idegesek voltak akkor és j 
mikor a házmesterné azt mondta, hogy | 
7 A-áröíbi nem, hanem az Örbmvölgy- 
nlrában tudna nekik cgv lakást sze- I 
r. ni Székely legutoljára pénteken' 
ilélulán 6 órakor volt ar- Elemér-utca 
5. s/ámu ház hiizmeslerénél és azután 
íllávozoll iin.cn.

A rend őség 
hogy Székelyé ken 
mailik lettc^ is hujdoxik, 
(lének lesi' * re cs akiről 
említeti I- íz mestert1!;női 
üaz ‘11. ' 
luk kivé
Unna.

ni‘ 'álla]>;tott.1 még, 
kívül még i;,\ liar- 

aki Székely- 
Székely az 

is állandóan
, A olyanról. aki részére raj- 

i.l.’n lakást kell biztosi

ren-

S’zm/rna. április 2.
(Havas.) A törökök megállították u 

görög csaj alnok előnyomuláséi. Eskjr 
Sehir körül to- bh folynak a heves har
cok. A görögök vesztesége hétezer em
bernél több. Az egészségügyi szolgálatot 
c.sak nagy erőfeszítéssel lud|ák c . dn|. 
(MTI.)

ia
UgVUIlHZ 
lévél megá 
lakásul 
esetén

Kereskedelmi szerződés 
Csehország ésOroszország 

között
Prága, április 1.

\ Proger Presse jelenti; Arról érte
sül,,.■ hogy Csehország, Oroszország

és I I, üjna közt hosszal)!) idő óta lár- 
, (olyik gazdasági és kercske- 

<1 hűi lii <>IIsh;.ok kölcsönös kiküldésé- 
röl, uiiu : . kiick az a feladata, hogy a 
köz.cth kcii'ski ílelnii összekötteté
si kel elöl. - íi -k. A lényeges pontokra 
nézve nini is me ; iliapodtak és most 
arról tárgyalnak, kik legyenek az'egyes 
bízolIsi'hgok ó én. lleméihető, hogy n 
lárgyabisok sikerrel júriKi.k és a gazda
sági összek .Hetes : >■».<! időn belül meg
valósul. A cseh kereskedelem és ipar i 
oroszországi lei icszkedésének cl, , jelét 
abban látják, hogy az Oroszországgal I 
határos államokhwn és pedig úgy a ’ 
főnk";iiib kikötővárosokban, mint u 
nngymö kereskedelmi gócpontokon 
,n n,! b' k a cseh konzulátusok 
szervezéséi. (MTI.),

A pénzUgyininiszlerhim 15800. szánni rendeletével 
előirt pótadóval együtt a 

P O* Ií

sósborszesz
ara t. évi március 1-től 

kis üveg .................................K
közén üveg................................. K
nagy „ .................................. K

MintiifliflÜtt kapható!

24.-
65.- 

130.-

—, rSviroí'' ««P»nta e,» 7ór»W

,'4S; v.i.., .n'.);, m.t. i:.’’’akor
I Tuuvn jj C'
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HÍREK
— Gyászistentisztelet Petri Elek em

lékezetére. A dunamelléki református 
egytháakeriilel Petii Elek püspök em
lékezetére foi-lvó hó 7-én délelőtt 9 
órakor a Káhin-léri református tem
plomban gyászistentiszteletet tart. Ez 
alkalommal imái mond Kátai Endre 
pü&pökhelyeltcs, a szent beszédet tartja 
Nagy Ferenc esperes,

— Beuárd Ágost mintatér Bécsiben 
l'A Magyar Távirali Iroda jelenti: Dr 
Bcnard Ágost népjóléti és munkaügyi 
mintatér a Károly király-alap felszá
molása és több népjóléti kérdés rcn- 
idezése tárgyában néhány napi tartóz
kodásra Bécsivé utazott.

— Belga követség Budapesten. A 
Magyar Távirati Iroda jelenti: A belga 
királyság elhatározta, hogy Budapes
ten állanriió* követséggel fogja magát 
(képviseltetni. A követség vezetője van 
Ypersele Strieto rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter lesz, aki a 
követség vezetését- a napokban fogja 
átvenni. Megérkezéséig (’.hantre-ne fö- 
konzul és Lem AndrisenfTens kövei- 
ségi titkár intézik a követség vezetését.

— Rendelőt a menekült tisztviselők 
elhelyezéséről. A hivatalos lap vasár
napi száma a kormány rendeletéi közli- 
amviv a megszállott [ öleiről elmenekült | 
közliszlviselők elhelyezéséről és illetnie- 1 
miről gondüsknáik, A rendelet érő imé- I 
hr.i a menekült tisztviselő (alkalma-öli; 
liléimén wk.v csak abi'-m cselben tart
hat ü: mi. ha‘"bármilyen küzszo^ál dl-.-m j 
ideig lei its beosztási r.vcii-és ha valóban 
szidgálulol teljesít. Aki a jelen rendelet 1 
él'.’, l i él éséig ideigFüvs I oszlást nem j 
nyert, ad < s:ik r.bbnn az esetben szabadi 
szol;Ahnliél*he ideiglenesen beosztani, bal 
Ijtazi Íja, hc.gv a mgszáilolt '.erűiden való 
megmaradását az ideijeit közigazgatás' 
fellé lehel; I vnii.'. Addig, Miiig a menekült 
tisztviselő szolgálatid leire ideiglenesen be-1 
fiszlatik, illelnb :r, ci helyolt'segélyben ré
szesül, amely abi .in :iz összegben álla
pítandó meg. amelyet utolsó állomáshe
lyén illőiménv címén (a különböző pótló- 
'kel.kai egviill) élve,.:!. azonfelül igénye 
van f, közliszlvbclök részére engedélye
zett kedvezményes c’látásr:..

- Glt'sswcln SámlO’ -iij ncpély a Ze- 
ncakadém ábiiu. A Zeneakadémia disz, 
termuien ma dé-elöti 11 órakor im
pozáns kühiősóKv’. s óriási közönség 
jelenlétében fői.'I le -az az ünnepi ma
tiné. melvet Giessmein Sándornak 40 i 
éves irói jubileuma alknlmából ron- , 
de,-lek. A han^HT-senvca köz.iTimikö- • 
<löt; az Operuház zenekara és a Buda- 
pesti minis ’. liilegy 1-1, lo'ábbú Fehér | 
Arthur. Sz. keivhidv Ferenc, Medek 
Anna és H ikusi Szidi. Ilimit'ersenv 
illán Giessvvei'U meleg • zavakkal k"’., 
szőnie meg az ünneplőid.

- ■ Amerika raak íüvíírc dönt az CI1- ' 
adÓNiIgnt ilgyóbeu. Az F.dio ile1 
jelenti Ncwyoikbö’: 
kormány 
áprilisáig,

1

tente 
Paris 
rikci 
1922 
elhalaszt minden döntést a szövelsége- 
sek amerikai adósság*!inak megfize
tése dolgában. Az adósság után járó 
kamatok llzelcsvt, úgy mint eddig, to
vábbra is függőben hagyjak. (MTI.)

— Háromszáz millió koronát fizeti” I 
rá eddig Csehom iP? « Fch l<F’-k 
Prágából iclenlik. lmuv a 1 ivid.'-k 
számára fo*lvó silóit köllsi-gvetési ősz- 
szurok távolról simsenek nránvban a 
bevételekkel. 1919. október 2«. óla 277 
millió korona )>•■'étellel szemben ”‘-7 
millió közigazgatási kiadás áll. a ráfi- 
Z'lii tehál ‘.’.ió millió korona. Eddig 
összesen 300 millió korona kiadás
többletet ol.oznlt a Fehidék a cseh 
államnak. Eb'lie az összegbe nincs*1- 
nek !>/•’• '-/unitivá a magyarországi 
kom mm i Iák elleni h: diárnt költségei,

— A íórjgyilkos arxsny. Mint isme
retes. V.'^iss Jíil- :-:iv h/.aivlyit Ü!*c;-| 
dóriét Anna eróz*’ származásii rendőri 
felügyelet alatt álló nő március 8-án 
éjszaka a Naj'.ydi *h !i ában levő As- 
tor-száli ■ "-.dk sz- iában n.'.4.V I- n- 
teskéssol mellbeszurta a férjét, aki a 
sérüléseibe n.vt, nb.ui l cl.-l.jit, A _ há
zastársak között. hkÍ idő óta napiren
den volt a < vódáb -. ez alkalommal 
is — mindketten ittas fővel — 'ere 
kedtek. Az a z.ony előrántott egy he-

Az iime- 
elb ilározla. hogy 
I‘hál egy évre,

Moszkva rendezte
a ntagforszási puccsot

Teljes o rend és a nyugalom
Berlin, április 4.

A Vorwárts okmányszerü bizonyíté
kát szolgáltatja annak, hogy a kommu
nista puccs ot Moszkva rendezte. A lap 
lenyomatja a sjakstervezelek ideigle

* Strindberg Mámora, meb-rek szóm-* 
bati bemutatóját a legteljesebb művészi 
érdeklődés előzte meg, szerdán, pénteken 
és vasárnap, a nagysikerű Huta ember 
pedig ma, csütörtökön és szombaton ke
rül filmre a Belvárosi Szinházban.

* Az Andrássy-uti színház táblás házai 
lankadatlan érdeklődéssel kisérik a pom
pás márciusi műsor darabjait és niÁgan- 
számait, zajos tapsokkal luiiorálfva a 
színház kipróbált, népszerű együttesét.

* A Revü-Szinházban a Luxemburg 
grófja előadásait ismétlik meg o héten 
minden este a bemutató kilő* ö szerep
osztásában. Jövö vasárnap déJutá.i & 
nagysikerű Bnlkiráluiié vau műsoron' 
mérsékeli h-l várak kai.

* A Corsoban o héten a szenzációs' 
Slar-film, a Lenayeloér második része 
kerül bemutatásra. A dalbetétet Pctrovich 
Szveliszláv, a főszereplő srmnélyesen' 
énekli. Ajánlatos rv iegveket előre meg
váltam.

* A Renaissance nagysikerű revüjö 
még ezen a héten is nrisoron marad. A1

„ mozi-részben Tolszloj Leó Feltámadás
20.000 márkáig terjedő | cimii hatalmas filmje kerül színre, a 

' színpadi rész pompás darabjait és ma-. 
I gánszámait pedig Nagv Endre konféran- 
szaival tovább is műsoron tartja a nagv 
siker. Az elöadáw’k negyed 6 és fél 9' 
órakor kezdődnek. Ünnepnap délután 4 
órai kezdettel mozielőadás olcsó hely
árakkal.

* „Malomba" a Ho> nI-Apol!óban. 
Lyda Borellinek, a világhirü olasz tra-. 
gikának „Malomba'* cimü filmje az. 
utolsó, amelyen a közönsiv? gyönyör
ködhetni fog a művésznő megkapó já
tékában, egészen különnemü alakitá- 
s-aibiin, csodálatos szépségében. A 
„Malomba'* romantikus történet egy 
tiilfinomiilt idegzetű grófnő szerelmei
ről. Megelőzi a darabot egy npás 
amerikai dráma ,,.4í asszony és «' 
férje" címen, melynek vezetőszerepeit' 
Norma Talmmlge és Jemel Carmen 
jálxizák. Az előadások köznapokon 5, 
7 és 9 órakor, vasárnapon és iinnep-

',J, 5, háromnegyed 7 és 9 
érakor kezdődnek- Jegyek Bárdnál is/

* „Tűrik feltámadása” az Omnil«- 
bun és Tivoliban. Ezer izgalmas állat

gyönyörködtek eddig az.
zsúfolt házai a 

nagy amerkui állatfilm' 
előadásai alkalmával. A nagy dzsungel-.' 
látványosság a jövö uéten befejeződik,!

adó köröl véleménye szerint komo
lyabb eHentálhis már nem várható. 
Berlinben nyugalom vám (MTI.)

Berlin, április 4.
(Walff.) A magdaburgi kerületben’ .... , n i ' > V ill [J. J A í H 4gUCU)Urgl K*1 UH I Jlnll

n<?s nemzetközi tanácsúnak aláírásával > f0|jes nvuí»a|(>m van. Halléban szántón. 
P lx»wl/>t nmnlv n niinmnL <••»«>• . ........ellátott levelet, amely a puecsok szer
vezésére vonatkozó utasításokat tar
talmazza, (MTI.,

Berlin, április 4.
A Lokalanzeiger jelentése szerint 

Bújna balpartján levő ipari vidéken 
he’lyzet kiélesedett. A Beüt,sebe Állj 
meine Zeitung arról ad hirt, 
kivételes állapot helyeit 
állapotot rendeltek el. (MTI.)

a 
a

Ige- 
hogy a 

olt ostrom-

A mersebui ’i kerületben még folytat
ják a razziát, amely sikeres. Hettstadl 
és Eisleíben között még 44 embert fog
tak el. Wíltentbergaban a sztrájkot 
megszakították. A I.*au eh hamer* vasmű 
iiiunkáss’gi sztrájkba lépett. A sztrájk 
bérkövetelések miatt tört ki. Az Unstrnt- 
völgyben folytatják a razziát. ITörsing 
kormánybiztos hirdetményt bocsátott 
ki, amelyben 
dijat tűz ki azok számára, akik ráve
zetik a hatóságot a március 10-e óta 
elkövetett bűntények, főleg a dinamit- 
merényietek, tetteseinek nyomára. 
(MTI-Í

Berlln, április 4.
A középnémetországi tisztogatási 

akció befejezéséhez közeledik. Mérték-

' rint gazdája lakik. A rendőrök és ka
tonai nyomozók megállaipitották, hogy 

! a részeg duhaj kodon ak semmiféle !e- 
igális köze a hadsereghez nincs és cz- 
1 után elöii'lilollák a kerületi kapitány.
■ Ságra.

A»tót«x5k a lóversenyekre. A 
I xersenvlátogató közönség köréből fel
merült kivánágnak engedve az Autó- 

| taxi vállalat a Kígyó-téri és Oktogon- 
5 szeméi vb öl álló 
ki a közönséget a ; 

•1W|<UMW.|..LX»V*I vck-senvpálvához és I 
ugyianazon anlólaxl hozza őket a fenti 
állomásokra vissza. . ...........-
ilv csoportos használata folytán az 
oda és v isszaplazás költsége, minthogy 
a viteldij összegének egyötöde esik 

személyre, s— 
maximum 200 koronába kerül, 
egyes autótaxik 5 személy összejöve-

•e fent hentesként és azzal 
nz urát. Letartóztatták es 
emberölés büntette csínén a 
bíróság elé állították. A 

l»ön!'. lói orvén vsáé ken dr. 
táblabiró tanácsa von- 

’ c, és a 
. ............... . ...................... «u» a 
rögtön Ítélő bíróság nem hozott ítéletet, 
hanem akként döntölt. hogy a renoes 
Imnletö eljárás lefob laláss, vegeit mti'lle 
az. üg.vet a rendes Lünteií>b;rósághoz.

— IlAmory Zoltán t<*mctó*H- Há
mori Hámoru Zoílani. a sz kes-főváros 
nviigulmazoll úrvíiszÓAi ülnökét, vusnr- 
ipip délután temették nagv részvét 
melleit a korein-si uli temelő Imlottus- 
biízúból. A véglivzlépégen megjelentek 
az úrvasz-ék li-zl\iseéíl 1 slühtilcg dr. 
.i'/.).s/on Gé clnö’k vezetetései, to- 
váJ.há az. elhunyt s‘-k barátin és l’--'- 
le’öic ó -.;:\z k nevében dr. Csornu.. VKyua nuiu.uA
Káhnán ülnök, az Otthon Kor ’’tcve" i fPie indulnak. 
|>;m pedig Hú-sahmiii Kálmán, a .<cm-; 
zcli Színház ífigin mondott hucsuhe- j 
szódét.

gyes, éles: 
öltő meg 
szándékos 
statáriális 
budapesti 

Korpád.v Zolt 
!a vasárnap délelőtt fele.' • 
bizonyítási eljárás befejezése 
röj

téri állomásairól 
csoportban Viszi 
káposztásinegyeri

ózza üM!i a lennAz nntólnxlknuk í4
.... < t-.il. nr ko’zí

Síik
ne

személyenként kalandban _
1 Omnia és a Tivoli 

l>. 1 X<a-Xa cimü

Gázmérgezés. A Sinior-ntca 4. 
száma házban Pap Elek 
nyitva felejtette a .gázcsapot, A lciömlő

kovácsseíféd a negyedik rész amelynek „Tarik fel-; 
........... ' tánnadása" a címe, a kibontakozást és' 

Az előadd-, 
úgy az Omniában, mint a Tivoli-' 
köznapokon 5, háromnegyed 7, 
órakor, vasárnapon és ünnepr.a-' 
4, háromnegyed 0, %8 és 9 óra
kezdődnek. Omnia jegyei Bárd-! 

nál is, (
♦ Mozgókép-Otthon, A .AVhiteohapcr*. 

Mindaz, limit eddig különösen angol 
vagv anirlfii regén vek hon a töl>1> mint' 
hétmillió Lakosságú Londonnak az abi 
tógáról olvastunk, mogelevenedik elöl
tünk a „WhitechapiT’-ben. Oly elevenen 
plasztikusan ismerjük meg a ..VVhitecha-' 
pel” alakjait, utcáit és bünbarlángjait, 
hogy azt semmi költői fantázia sem 
India eddig elképzelni. Ebben a hatalmas 
llknalkotásiban lüncs más, csak életből 
vett típus. Ez ennek a nagv bűnügyi re
génynek n bű vészi része. Az. ami r, film
nek külön vonzerejét kölcsönzi, ez ér-* 
dekfeszilö történet. amdvnek szálai 
London I .gelőkelőhb körei, sőt még 
azon túl is szétágaznak. A „Whitecha- 
pel" frenetikus sikere ma a fővárosban 
közleszdd túigvii. Kezdete %4, negyed

♦ Verne Gyula-film az Urániában, 
Hétfőn mutatta he az Uránia uj müsoró-

Vernc, az Ifjúság halhatatlan 
1 regényírójóntk egyik híres miivel ílhnen: 

I-ekele Indiákat. Az érdekes regényt 
a rgv francia gvár s n néző 
•\,nili n föld mélyén lejálszó- 

....................s történetet. A pompás Ilim 
ifsl j mellett kél kitűnő amerikai A/am-kéi»ct 

s ezenkívül a legujnbb Pathé-revüt tar
talmazza a miisor. Az előadások 5, há-

euei. iijuvb juicjiuho u s’*^*.ru(.vi, ........... .. u ....................
_  fy hofga királyné Páriában. Paris-j gáz mecölto. Holttestét a törvényszéki | a végső megoldást hozza, 

spau mt'Kwionmui a Pasicui-iüi..
A királynét Roux orvoMamir fogadín | ber^u

............ vezetője volt 1

1*11 jelentik: a belga kirídvm 
Párisijan meglő lógatta a
ict a 
és a látogatás közben v 
intézetben. (MTI,)

— Zavargásra Zágrábban. lábból 
jelentik: J&merellen letteseik I 'hatoltak R 
Hrnatxki Riccs cimü lap nyomdájába és 
ö-.szczuzlák i gépeket. A Jadrwn s;(,r- 
krsTlÖsc : ’t is szétrombolták. IMTI !

Széchenyi Gábor gróf halála. - 
cheiivi Gábor gróf földbirtokos ”.....r"
hm kilencvenhároméves korába.* 
elbhinvl. Nagyconken a családi 
bnn lofíiák cllomelni. (MTI,)

— Ei,jegyiét;. Szirmai/ István 
írók kollégánk eljegyezte Fakols Vili- 
lóriál, P-akoIs József író kányái.

Búza Barna föllép Mbntaentcn 
a itfíii mdú folytán niegÜreM lő mii ■ 
szenti kerület ' több válaxztópólsára 
Bodrogi Ferenc vezetékeiéi Budapesti" 
érkezeit, hogy Iluza Barnát kérjek fel 
Iiépviselöjelöílill. A Káiolyi-kormány 
(ö|dmi\e.ósügyi minisztere nem tar
tózkodik a fővárosban és n küldöttség 
dr. Nagv Györgyöt. a köztársasági 
párt elnökét kereste fel. akit arra kert, 
hasson oda, hogy Búza Borra köztár- 
snsági párti progiammal vállaljon jc. 
löltsógol n korülelbeiv

Kardpárbaj Súlyos lomonddü 
kurdpíirbai volt tegnap csk ;. 
féle vívóteremben. Dl 
és literen 
s/.emlwn.
Mo.'v oly

ion ■ orvostani intézetbe vitték.
Villamos balosét. A Felső 
yi-uton Frech Vilmos 39 

.......... ,i villamos elütötte. A 
szenvedett sérüléseket.

az | tanítót, a

J ász
éves 

I Abán

Hcgvfft- 
tegnap

hírlap

’'r. Lám! 'ucr Ede 
Gedeon álllak egymással 

A második össze.•sepiom.J 
s'ilyoi vágási knp'-dt íU cápr.. 

i hogv harcképle'enscg? miatt a tovéhbi 
küzdelmet beszünlellék. l.nmlmcr sér
tetlen maradt. A felek nem békült.k ki. 

Llivííhlthé* a Gurny-h . 'u- A 
(larnv-léren szombaton eslc 9 < ralajt 
egy íiszíiszolga nagy lövöldözést ren
dezett. Egyik Garuy-lúrí fuvaros le
fogta a részeg fiatalembert és bevitte a 

ahol vallomása szc-i Meteor szállóba,

* A legérriokoFcbb darabok haté lesz
a Vigs/inh hclf! is. A legtöbb esi jut
n Hattyúnak, Molnár Peren* páratlan
vigjátékának és emeli |f a fényes siker
rel felújított Kománcot és a Kuk rókát.
llcrcvg Ferenc híres szia iától*át b'tsszák.

* Bu« fekalo László Búzavirág cimü
rendhiAÜli sikerű játéka hivtszor .szerepel
a Magyar Színház e heti játék rend jón.
Jövö vasárnap délután Főzess Anna, a
Budai .Szinlórsidal tagja felléptével l'c-

1
<i<‘ a Kerül szilire.

* Ofícnbach 129 135 előadásához jut

.1 c l éön a Kiráiy-szinházban. A még
■ . .. ' : •eiHlkivill vonzó daljáték címsze-

r*)*'' .■'.idén fs'.e D'Arrigó játssza, aki
* * >i!lörtöki bemutal'ko7x» fellépésével teljes
sikert nral* U. Ilortense szerepében min-

| den este Láhfü.s Juci lép fel, akit
j nicgiílent :ekor> valamint minden
' szórna iil in viharosan megtapsol
| zöii'ég. Jíivő vasárnap délután
| vitézt adják.
■ * Az Czüst sirály századszo- 1
I kav és F.'mIi'-. világhírű o|M.*rxl|j?
' kerül szá/.adszor színre a Városi S/in-
; házban. Ez a jubileum ünnepi előadása
less a Városi Színháznak. A 1 „

.ünneplése nemcsak n magvar «■érzőknek ! nek.
-,zól, b,. - i a két ki .-ló vend'-g'zcreplő' * Zerkcwitz vádja Hegedűs pónzugy- 
inüvc/m l. is tv sóry Emmynck és Ki miniszter ellen. Erről számol be rász-
■ a Ernőnek, akii, száz estén át ragsog-I telesen Kardos István m pszeru hehinp-j 

i falták i i' "l'.m művészetüket n Városi J iának, a Színházi Vi7úf/-nak legujab 
| Szilviié/, el-hidá' in és közben kétszózsz.or ; .száma.____________________________ _

'•'-■rí/! . l’.'< i •.-•mliV./meplésükkel d>i-| AnpriZM
| csősóget eb.mérést a magyar miivé- JJEHZETI RKftwal
I '•cinek. S/iklay József, Sík Rezső és Póz

mán Ferenc, akik résztvevők mind a
! száz előadáson, szintén részesei a nagy
sikernek.

: már i bán Jnl

a kő- . a
János filmre hozta 

| előtt menete 
Butty- : dó kaland

közönség j rnmneuvcd hét és fól 9 órakor kezdőd’

"ZÜLÖTTEK KLUBJA
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Jl vasárnapi 
és ttátföl sjjopí 

eseményeit.
7tr. FTC ráfira vereséget 

sxevtVGKleűit A mexül fuió 
fiajnuíisi^oJ lieiu nyerte merj

Vasárnap
MTK—BAK 3:0 (0:0). Hungáru-ut A 

Testgyakorlók csapata biztosan nyerte a 
játékot, bár az első félidőben erős c'l n- 
fele volt a bajnoki együttesnek a BAK. 
Szünet Hiún a játék ;. bíró gyengesége 
miatt eldurvult és Orthot súlyosan meg- 
rugtáik. Opata, Schlosser és Molnár vol
tak a kék-fehérek góllövői, Bíró Hofl'en- 
reioh Károly.

Vll. ker SC—FTC 1:0 (0:0). Ismét ve- 
tdjesen megérdemelten. Különösen az 
első félidőben játszott páratlan indolen
ciával a cs&társoT, inig a szünet után, 
mikor a VII. kerület megszerezte a ve
zetést, honolván vették a küzdelmet, 
azonban a bravúrosan játszó VII. kerü
let védelme minden helyzetben mentett. 
A győztes csapat és u mezőny legjobb já
tékosa Iloff maiin 1 álvéd volt, míg az. 
FTC-ből Műm iú'Ha Kint ki. A győzel
met jelentő gólt Jánossy rúgta.

UTE—33 FC 2:0 (0:0). Az. UTE nagy 
fölényben volt a mérkőzés háromnegyed- 
réswben. de gólt a 33-as jól működő vé
delmének nem tudlak rúgni. A második 
félidőben egy telj< n i ulokol lián 11-est 
Ítéli Vértes I író 33 c ím., ame’.’vi 1 
megszerezték a vezető gólt, r.zulán durva 
játék miatt LdsJót kiállították és erre 
Zsák önként levonult r, pályáról. Nagyon 
fenyegető volt a hangulat a közönség 
■részéről a bíró elten, aki mikor lefújta 
a játékot, azonnal eltűnt a pályáról.

TTC MAC 3:0 (1:0). Margitsd-te'.. Az 
első félidőiben a MAC. támadott sokí.l, 
amikor azonban az első gólt kapták, tel
jesen vissznc'ell a grifr.i:;<kims csapat. A 
góloki.t Roscnberq és Mal'l ingták.

Vívó és Atlétikai Club-rUlse 2:0 (1:0). 
Hungóri.'-nti pálva. Biztosan nyerte a 
mérkőzést a VÁC. amely ezzel a győzel
mével biztosította magának a vezető he
lyet a második osztályban. A gólokat 
Joczke és Ennél rúgták.

Ékszerészek- Testvériség 3:0 (0:0)..
Erős küzdelem után győzött a nagyszerű 
összjátékknl dolg-> - ’> éikszerész-cgyül'.cs.

Munkás Testedző l'qitlet- Wekerletete- 
pi Sport Club 3:0 (2:0). Az. MTE csatár
sora vasárnap g/'-.épes volt és már nz 
első félidőben eldöntötte n játékot.

Erzsébetfalvai Törekvés --Erzséhelftdnai 
MTK 2:2 (1:1). Erzsébclfalva.

Ul pest-Rákospalotai Atlétikai Club—
•Husiparosok Sport Clubja 1:0 (0:0).

Nemzeti Sport Ciub—Bu lipesll ■ I.VV 
1:0 (0:0). Millenáris. Az. NSC volt a töb
bet támadó fél és csak r csatársor gól
képtelensége miatt nem nyelték meg a 
«n ér kő zést.

Héttő
FTC—A’.lDt; 2:1 (1:1). (‘llöi-uti pálya. 

Nagyon gv.'r ér.i.kKldés mellett folyt le 
nz a barát'-a;.'os mérkőzés, amelyen min<l- 
^ét csnp::t (• bb •tartalékkal játszott. Az. 
első gól a KAOE rúgta tizenegyes biin- 
tetőrugúshól, mig a kiegyenlítő góil 
Huntfler I szerezte meg. A második lél- 
időbun a gvőztes gólt Guttmann rúgta. 
TJiró Bálint László volt.

Vas- és fémmunkások-BEAC 3:0 (1:0). 
Bajnoki mérkő/í • volt, nmeivel végig 
igen ki nnyt-n nyert meg a v:. sas-együttes. 
Az első gólt Szcntmiklórs!/, a második és 
harmadik gólt Jelűnek rúgta.

Kőbányai Labdarugó lfiak- Ifjúsági 
Sport Club 5:1 (1:0). A gólokat Gs.'ísrdr. 
Branovils és Triba rúgták.

Atlétika
A Magvn Atlétikai . 1 ■ rendezé

sében vasúi i p <!<’.. iiö. k-iii ! • ldöniésre 
«z 1921. esi mezei inlóbajm ksóg. ame
lyet egyúttal a S:<!c/ii’m/(-vándordijórl is 
futottuk a versenyzők.

Az ifjúsági bajnokságot .Verne# FTC 
•nyerte meg. h ' Sh'boda Mii'- volt. 
A csapatbajnok^ , ’ : n ;.z FTC győzött 
48 imntlal. 2. 53 pont, 3. MTE 61
pont.

A szeniorbajnokságért erős küzdelem 
folvf. amelyet a laví.lvi védő. Besc MTE 
nyert meg 38.19 perc alatt. 2. Kulcsár 
MAIC, 3. ' I SC. A csapatbajnoksá
got az MTK n\< inog 30 ponttal, má
sodik volt ,i/ MTK csapata 48 ponti;.!, 
mig harni:i<!i\ nz ESC együtt; >o Irt! “6 
ponttal.

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keleti és Rlbncr

CSONTOS GYUUfi 
vcndégjátókH .i. ..ítélet előtt" cinifi francia dráma 
és az .miiési ickvídmUror. Kezdete 7 órakor

Ax olasz hatóságok 
slemívféle világfoarcdalom testét

Bécs, április 4.
Manchester, Lancasler, tartományokai 
és a fővárost vár.’tlan támadásokkal 
akartál; terorizálni, mindenütt részleges 

és általános sztrájkokat rendezni es a 
talajt husvét és pünkösd közt annyira 
előkészíteni, hogy egész Nyug-at-Euró- 
pában kitörjön a világforradalom. A 
kiseibb államokban, ezek közt Auszt .iá
ban is, a kommunista propagandát 
enyhébb formában akarták kezelni, de 
itt is igen intenzív tevékenységet akar-

(.1 Magyar Távirati Iroda magánje- 
lenlése.) A Dculsches Volksblatt jelenti 
Milánóból: Az anarchistáknak és bo!se- 
visláknak Rómában, Milánóban és Gé- 
nuábaa történt tömeges elfogatása ál
tal a halóságok birtokába jutott a I-C- 
nm-féle világforrad>almi terv. A terv 
szerint mindenekelőtt Olaszországban 
és Sjíanycdországbian polgárháborút 
kelleti volna szítani és a szinnleinist.ík 
mozgalmát Írországból Angolországba . x.
átvinni. Ncwcastle, Norlhum bér lanti, ta^ kifejteni.

A Rákosi $ái iíapis
Kéi versenynap Megyeren, 

egy as ügető pályán

Ünnepi hangulatban indult meg 
ga 1 opp verseny sze zon 
•hol ekkor avatták fel 
Horthy Miklós kormány//) ie.lcnlété- 
ben, aki családjával együtt jelent meg 
az udvari páholyban. A felavatásnál 
tizenötezer főnyi közönség asszisztált, 
az ni tribün felfogadó képessége tény
leg háromszor akkora, mint volt a ré
gió. de méz sok mindent Ítéli változ- 
latni rajta, hogy kényelem szempont
iából kielégítsen minden érdekel.

A Bákosi-dij, mint a megnyitó sport- 
•zeazáeiója, nyolcas mezőnyben zajlott 
le s asak eikiig volt bandicapjellegü. 
amíg start utáin egyik favorit ja: Inga 
az. élTe ment s egyszerűen lekenterezte 
ellenfeleit. Ennyire siralmas doku
mentumot még egyik ,,Rákosi" sem 
adott a 
teljes hiánváról, mint ez az 
Pagony-handicap is a lehelő 
szabb mezőnyben zajlott le s 
földnek még tavalyi képessége 
könnyen sikerült megszereznie 
dijat.

A második napon olyan silányak 
voltak a mezőnyök, hogv lia érdemes 
lenne, kétségbe kellene esni az ugró
sport rendkívüli hanyatlásán.

A két nap részletes eredménye ez:

Vasárnap:
I. futam. 1. Akadékos (Lipta.v L.) 2.

Sbogun (Kiss G.), 3. Remény (Binder O.) 
Baccariit II., Comeltc, 

10:32. 10:14, 12.
Bank 
Tót.: 
Inqa (Bf/de). 2. Somló, 

(Haus V). Futot- 
Sunhcam, Győrök, 

: 10:44, 10:19, 23.

a 
a megyeri pályán, 

az uj tribünt 
kormány//)

Ennyire siralmas 
még egyik ..Rákosi' 

beugratott lovak klasszisának 
idén. A 
legrosz- 
Máti]ás- 
alalt is 
az első

Futottak még: 
Hippom. Tót.:

2. futam. 1. 
még: Királyné.

3. futam. I. 
(Rojik). 3. GábordiáL 
lak még: Szaniszló. ! 
Olivía. Sinnfcin. Tol.: 
2«.

4. futam. 1. Prím it>ul (Liplay). Futott 
még: Galga. Tót.: 10:11.

.5 futam. 1. Mokánull (Jlaus V.), 2.
Alorietle (Smuluv V.). 3. Kr.bala (Gimpl). 
Futott még: Hogy-hogy. Tol.: 10:19>; 
10:13, 18.

(:. [utam. 1. Máh|iisfi»l(l (Vondra), 2. 
I úngzó (Wcckerívmnn). 3. Sctewuta (Tak). 
l utollwk még: Sempr., Gioconda< ?.iorla, 
Hahakiik, A'Daik, Pandnr. Podmelec, 
Black G. Bózsitla. Tol.: 10:121, 10:37. 
70. IV.

7. Futam. I. Úrivá (Szokolai), 2. Li- 
vorno (Szabd), 3. Bojár (Csiszár). Futot
tak még: Bovary. Baka, Pouvoir. Tol.: 
10:30. 1018. 44.

Hétfő:

Futott

Tkkchard (Luczenb.). 2. 
I..I, 3. Pahnyra (Cscinov.) 
IxMinyasszoiiy. Álla Troli. 
20:114. 20:40. 28.
Larifari (kipiák A.),

Futott míg: Vándorló. Tót.: 20:26. 20:20, 
20.

A vasárnapi ügetőversenyékén cse
kély publikum Vett részt. Itt túlnyo
móan a favoritok nyertek. A részletes 
eredmény:

1. futam. 1. Hadi Leány, 2. Jason, 3. 
Kacér. Futottak még: Ádáz, Jós. Tót.: 
10:43. 10:20, 71.

2. futam. 1. Citera, 2. Najazd, 3. Pr. 
Douglas. Futott még: G. Kirby. 
10:17, 10:12. 13.

3. futam. 1. Vallomás, 2. Dinem dánom 
3. Pockás. Futott még: Picikém. Tót.: 10: 
22. 10:12, 12.

4. futam. 1. Akarat, 2. Cudar. Futott 
még Pulifar. Tót.: 10:12, 10:12, 16.

6. futam. 1. Látrány,- 2. Moos, 3. 
mos.i. FuloR még: Pazar. Tol.: 10:12,

16.
6. futam. 1. Iram—Lorenz Douglas, 2. 

Grodek—Rezső, 3. Rigó—Oilie Mc Ivinney 
Futott még: Bárcsak—Búzavirág. 'Tol.: 
10:25, 16:10, 10.

7. futam. 1. Cukros, 2. Axt. Lou^l. 3. 
Ezermester. Futott még: Íme. Tót.; 10:13, 
10:10, 10.

közgazdaság

12.

Tót.:

Mi-
10:

Lényeges áresés a valutapiacon
Az értékpapírokban a két szünnap 

alatt alig volt üzlet, csalk Déli vasúiban 
történt 1—2 kötés 1620—1600 s Pliö- 
busban 820—800 koronán. Valuták
ban, a magasabb zürichi jegyzés hí
rére. lényeges áresés mutatkozott. Va
sárnap.- márka 516—520, dollár 285— 
88, lei 410—420, szokol 410—15, Na
póleon 970—990. Hétfőn: márka 
475—£1, dollár 268—279, lei 400-- 
405, szokol 396—98.

2-12’/a a korona Zürichben

/. futam. 1. 
Nevelő (Liplav 
Fii bilink még: 
Szerelem. Tol.:

2. futam. 1. 
Vicispán (Rojik), 3. Garain (Gyurgyevl. 
Futottak még: 
20:32. 20:21. 21

3. futam. 1.
Labedame. Tót.:

■I futam. 1. Mac. íl.i] táv I.,., 2. Dudu
(Lakos B.). 3. Csikós (Pauly II.). Tol. : n',iiiió K 
20:31.

C>. futam. 1. Sinnfcin (Rojik). 2. Hely 
ic Kuta (Hnuscr), 3, Vi.jda (Liivták L.| 
Tol.: 20:38.

ö. futam. 1. Gitáré (Csiszár J.), 2. Be- 
lise (Szokoiai . 3. G< rinanieus (Tóth .1.) 
Futottak in ég: Uormvllz. Sudribimkó 
Tót.: 20:46. 20:22, 22.

7. futam. 1. Matuska (Schejbal) 2. Ma
rika (Csiszár J.j, 3. Kázinér (Persóczky).

2

Delnő, .Jupiter. Tót.:

ifjasszony (Gimpl), 
20:24.

nek aiánltatik fel. Az elővételi jog 
március 30-tól április 3-ig a Magyar 
Általános Hitelbanknál gyakorolható.

Uj részvény a magánforgalomban. A 
tőzsdén az utóbbi időbon íorgal. n:ba 
kerültek az Angol-Magyar Film Rt. 
részvényei. A vállalat száaniiillió ko- 
lom alaptőkével alakult és legutóbb, 
mint isjnorotos. hat mozi koncessziót is 
kapott. Foglalkozik ezenkívül film
gyártásai és egyéb iilinii>ari tranz
akciókkal. Az ötszáz korona névértékű 
részvényekben 1200 koronával volt kö
tés a magán forgalom bán.

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Ta
karékpénztár máredus 30-án tartott köz
gyűlése elfogaota az igazgatóságnak 
összes jayaslatait s azokhoz képest az 
1920-iki üzletévre részvényenként 100 
koron osztaléknak folyó évi március 
hó 31-től kezdve leendő kifizetését és 
az alapszabályoknak módosítását hatá
rozta el. végül az eddigi igazgatósági 
tagokat ismét három évre megválasz
totta.

A Lloyd Bank Becsben. Értesülésünk 
szerint Nagy Béla, a Lloyd Bank ve
zérigazgatója, Becsbe utazott, ahol az 
intézet bécsi Bókjának ügyében fog tár
gyalni.

A Hitel- és Közvetítő Bank Bécsben. 
A Hitel- és Közvetítő Bank rt., mely 
a Fabank Részvénytársaság érdelcközös- 
ségébe tartozik és amely alaptőkéjét a 
közelmúltban 50 millió koronára föl
emelte, Wicnbon, WipplnKgerstrasse 23 
alatt megkezdte 
tóság alelnökoi: 
Artúr bankár, 
Auer Róbert és

A Wörncr-gyár osztaléka. A. Wörner 
J. és Társa Rt. Kenéz Béla elnöklete 
alatt megtartotta első rondes közgyűlé
sét. A zárszámadás az 1920 julius hó 
8-ától 1920 december hó 31-éig terjedő 
első üzletévre 1,106.998" korona tiszta, 
nyereséget mutat ki, melyből részvé
nyenként 15 korona, azaz 12 százalék 
■osztalékot főzetnek. A szelvényeket >f. 
é. április 1-től kezdve a Strasser és 
Tása bankház váltja be.

A Fővárosi Sörfőző Rt április 5-én 
rendivüli közgyűlést tart és 16 milliós 
alaptőkéjét 22 millióra emeli.

A Nemzeti Takarékpénztár és Bank- 
Részvénytárs, közgyűlése az 5.492.677.92 
korona. 1920. évi nyereségből 35 ko
rona osztalék kifizetését határozta cl és 
1,361.710.47 koronát uj számlára vitt 
elő.

működését. Az igazga- 
dr, Hilb Jenő és Kóla 

ügyvezető igazgatók: 
dr. Rosenbauin Árpád.

a

Hamis fogakat
Briliánst »Sz =
Ékszert
Platinát 3 £

Antik tárgyakat 2 CO 2
SFAnnbnf ré0* modern

olajfestményeket

Dísztárgyakat •ü»j

Zürich, április 4.
Deviza-megnyitás; Berlin 9.2714, 

Newyork 576, Milano 23.80, Prága 
7.75,' Budapest 2-00, Zágráb 420, Bu- 
barest 8.—, Varsó- 0.72%, Bécs 1.50, 
Osztrák lebélyegzett korona 0.94.

Deyiza-zárlal: Berlin 9.32%, Hollan
dia 199, Newyork 576. London 22.60. 
Paris 40.45, Milano 23.95, Brüsszel 
42.10. Kopenhága 105.50, Stockholm 
134-75, Krisztiánja 92.75, Madrid 
80.50, Buenos-Avres 200, Prága 7.75, 
Budapest 2.12'-j, Zágráb 4.15, Buka
rest 800, Varsói 0.7-1. Bécs 1.50, Osztrák 
bélyegzett korona 0.94. (MTI.)

Cunard Line
fCablm oíKtáty

SAXONIA (13.620 tonnás) 
indul április 9, május 12 
ALBAKIA (13.980 tonnás) 
indul április 14, május 26 
CARONIA (24.770 tonnás) 
indul április 16, május 17 
IMPERATOR (52.117 tonnás) 
indul április 16, május 21 
AQU1TANIA (48.190 tonnás) 
indul április 23, május 14 
MAUR&TANIA (38.920 tonnás) 
indul április 30, május 28 
CARbUANIA (24.770 tonnás) 
indul május 3

Httaapssfi iroda Barosft.tdr 9. sc.

KQXSáKÉP-CTTHOIfA Belvárosi Takarékpénztár tőkeeme
lése. A Belvárosi Takarékpénztár 11. 
igazgatósága közli, hogy az április 2-án 
tartott közgyűlés az 1920. évi osztalé
kot 40 koronában állapította meg és 
egyúttal! elhatározta az intézeti alap
tőkének fölemelését 36 millió K-ról 60 

•ra. A részvényeik kibocsátási 
módozata i az igazgatóság a közgyűlés
től nyert felhatalmazás alapján külön 
hirdetményben fogja megfelelő időpont
ban közzétenni.

A Magyar Általános Faternielö Rt. 
alaptőkéjét 20 millió koronáról 32 mil
lióra emeli fel; az uj részvinyekbcíl Dr. ELEK IHR’.Ó és PAJOR MÁTYÁS 
20.000 darab 5:1 arányban. 1200 ko- LAW,vvvvvw.w^w.v.?ZvW 
romi árfolyamon, hozzáadva 70 korona 
kamat és költség, a régi résavényesek-1 i»V.JSÁGüZEM“ R,-Tt BUDAPEST

London rejtelmeiből:

Whitechapel
Életkép 6 jelvonásban 

Előadások: 5, “U7 és i/Cj. órakor
Pénztár: délelőtt '/sil-''«1-in délután 3 órától
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