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Amerika uj világbéke
konferenciát követel 

Hardiog felhívása a kongresszushoz

Bécs. április 10.
r(Á MTI. magánjelentése.) A New- 

york Télegraph tudósitája áliitóla« 
arról értesült, ho«v a köztársaságiak 
’Vtlzórei n/ vUáffbéke-konfermcia ösx- 
suhivását akarják megvalósítani, hogv 
b szövetségeseket összehozzák a néme
tekkel. A meghívóikat egv hónapon be
lül szétküldeinék. Azt várják, hogy 
HardtW 'ti báfoerezőlfucíót fog követel
ni a Knox-féle rezohició helyeit.

Bécs. április 10.
MT1. magánjetentése.) Washing

tonból jelentik a Berliner Tageblatt- 
fc&k: Harding üzenete valószínűleg 
esek elvileg foglya ajánlani, hogy a 
kongresszus kössön békét Németor
szággal. a részleteket azonban később
re tartja fenn. Lényegében az üzenet 

^belpolitikával foglalkozik.

VIvInnlNew-VorkűIszpoiáára
Párts. április 10.

’ÍA MTI. szikratávirata.) Vlviani a new- 
Voröci kereskedelmi kamarában 1200 ban
kár és nagyiparos jelenlétében nagv be
szédet mondott. VivMuntt a kereskedettmi 
kamara elnöke fogadta, ki kijelentette, 
hogy az annerik'aia'k ugyanolyanok minit 
.toltak 1917-ben. Viviani beszédében szám
adatokkal bizonyította Fnandaország ká
nét Délután a városházán Nowyork pol- 
^ánmestere fogadta Vivhm.it és fl város 
díazpolgáTává nevezte ki.

Felső-Sziléziát kettéosztják
Berlin, április 10.

Az East Europe varsói jelentése 
szerint Le Rond tábornok Parisba uta
lása előtt kijelentette lengyel újságírók 
előtt, hogy Felsőszilézia felosztása leg
alább is a Korfa n/tv-vonal szerint tör
ténik meg. Az ipari terület Rvfbnik, 
IPJess, Kattowitz, Beu'them kerületek
kel, valamint Gleiwitz és Hindenburg 
kerületek egv részével Lengyelország
hoz ikerül és csak a kreutzburgi rész 
toarad meg Németországnak.

Uj német javaslat
Berlin, április 10.

. A Vossische Zeitung párisi tudósí
tója francia kezdeményezésre közli egy 
jól értesült francia személyiség nyilat
kozatait, amelyek szerint a német 
kormánynak a legközelebbi napokban 
oltalma nyílik uj javaslatokat tenni a 
szövetségeseknek. A jóvátételi bizottság 
előreláthatólag április közepén közli a 
Jiémcf kormány  nyal, hogy mekkora az 
*gycs szövetséges államok által beje
lentél! jóvátételi követelés végösszege. 
A szövetségesek előrelátfhatióllag bele- 
%’yeznek abba, hogy Németország ez 
alkalommal javaslatot tegyen a jóvúté- 
tólre vonatkozó teljesitményei tekinte
tében. A szövetségesek megvizsgálják 
e javaslatot és határoznak elfogadha
tósága felett. Ha május 1-ig nem lé- 
tósül megegyezés Németországgal, a 
francia kormány oly intézkedésekhez 
hyuina. amelyek Németországra ka
tasztrófát jelenthetnének. Németország- 

mai alakjában való további fenn- 
“H-sa komolyan veszélyeztetve van, 
ha a német kormány n felajánlott V- 

utat nem veszi igénybe^

Lloyd George tárgyalt 
a vasutas- és szállitómunkásofiíiaí
Angliában keddre halasztották az általános sztrájkot 

M. munkások közt komoly ingadozás észlelhető 
M bányavidékeken rabolnak és fosztogatnak

Írországban feltört a sztrájk
/London, április 10.

(Reuter.) A vasutasok és a szállító
munkások megbízottai ma hosszú ta
nácskozást folytattak Lloyd George, 
val. A tanácskozásról nem adtak ki 
semmiféle közlést. Általában mégis az 
a vélemény, hogy fontos lépéseket tet
tek a bányatulajdonosok és a bányá
szok közötti tanácskozások újra meg
kezdése érdekében. Remélik, hogy a 
tanácskozások révén

sikerülni fog az ip®ri háború 
katasztrófájának elkerülése.

Az a négynapos szünet, amelyet a 
munkások hármasszövetsége a bányá- 
iszoknak, vasuitífcoknak és szállító- 
munkásoknak a sztrájk megkezdése 
előtt engedélyezett, a lakosság köré
ben megnyugtató hatással Volt, noha a 
csütörtöki és pénteki hir k ’gen p<$z- 
szimisztikus hangulatot keltettek.

A kormány részéről tervezett intéz
kedéseik közül eddig keresztülvitték a 
vasúti forgalom megszorítását. Fran
ciaországgal a forgalmat azonban fen- 
tartották. Búr mára behívták a katonai 
és tengerészeti tartalékokat, mégis re
mélik, hogy a tanácj&ozások sikerre 
fognak vezetni, mert

a legjelentősebb munkásvezérek 
továbbra la folytatják Jfáradozáeu- 

kat a béke megóvására.
.4 munkások soraiban is komoly 

ingadozás észlelhető. így például & 
vasutasok néhány csoportja tiltakozott 
a sztrájk ellen. A bányiaiaHisztek ki 
akarnak lépni a bányamunkások szak
szervezetéből éi a bányatulajdonosok
hoz akarnak csatlakozni. A munkások 
hármasszövetségének vezetői, Thomas, 
Clynes és Henderson, azon fáradoz
nak, hogy közeledést hozzanak létre a 
bányamunkások és a munkaadók kö
zött. A vasutasok és a szánitómun ká
sák is nem annyira szolidaritásból 
léptek közbe, mint inkább azért, hogy 
segütsendk kielégítő megoldást találni. 
A kormány felhívásává nagy számmal 
jelentkeznék önkéntesek, hogy szükség 
esetén biztosítsák az élelmiszere Ha
tást és a szállítást és támogassák a 
rendőrséget.

Ma délután a független munkáspárt 
tagjai az alsóháziba- mentek, a vasutas 
szakszervezet helyiségeibe, ahol a 
munkás-hérmasszövetség képviselői 
gyűltek össze. A képviselők és a ki
küldöttek a viszály békés megoldásá
nak módjairól tanácskoztak.

A bányavidékről azt jelentik, hogy 
a tartalékosok behívása több helyen 
Izgalmat okozott. Különböző he
lyeken gyujtogatásokk®! kapcso
latos rablások és fosztogatások 

fordultak elő.
Ma délután a vasutasok és száliitó- 

munkasok megbízottai egyrészről, más
részről Lloyd George és a kormány

— Hétfői Napló tudósítójától —
tagjai másodszor is összegyűltek ta
nácskozásra. A munkások megbízol la i 
a hármasszövetség végrehajtói-bizottsá
gának javaslatait terjesztették elő. 
Lloyd George ragaszkodott a szivattyúk 
kérdésében elfoglalt álláspontjához.

Bécs, április 10.
(A MTI. magán jelentése.) A Neue Ereié 

Presse jelenti Londonból: Az általános 
sztrájk elhalasztása kedd éjjelire máris 
jótékony hatással volt. Lloyd George és 
a vasutas- és szállítómunkások végre- 
hajtöbizottságánelk képviselői ma hosszas 
tanácskozásokat folytattak, melyeit ered
ménye eddig még titok. A 'kormány tagjai 
reménykedve nézik a helyzetet.

Bécs, április 10.
(A MTI. mugánjelentése.) A Neues Wie

ner Tagblatt jelenti Londonból; A bányák 
biztonságának fehlgyelehSvel megbízott 
etűmnnkások szövetsége elhatározta, hogy 
a bányamunkások szövetségéből kilép és 
a bányatulajdonosokká, szövetkezik a bá
nyák megmentésére.

London, április 9. 
(Reuter.) Northu-nlberlandban és Dur- 

hamban számos bányában beszüntették

JtTeleki-kormány marad
Rubinek a kormányzónál — Rövidesen megoldódik 
a válság — IQószó István lesz a belügyminiszter

— ‘A Hétfői Napló tudósitó iától —
A kormányválság körül nem sok 

változás állott be vasárnap. Mindenek
előtt meglepetésként hatott, hogy el
maradt a Kisgazda- és Keresztény Párt 
korifeusainak csoportos kihallgatása, 
dacára annak, hogy erre vonatkozólag 
minden intézkedés megtörtént, sőt már 
a kormányzó kabinetirodája is meg
kapta a meghívásokra vonatkozó uta
sítást. Szombaton maga a miniszter
elnök közölte a sajtó képviselőivel, 
hogy a kihallgatások csoportosan fog- 
nak végbemenői, mert ezáltal a válság 
lefolyását vélik mcgröividiteni.

A kormányzó ma egész nap el volt 
foglalva és csak a késő délutáni órák, 
bán i ütött ideje, hogv a válság 
megoldásával foglalkozzék. Délután 6 
órakor Rubinok Gyula volt miniszter 
járult a kormányzó elé és kiliailgatása 
egy óra hosszat tartott. Több kihallga
tás ma nem is volt.

Kihallgatása után Rubinek. Gyula el
látogatott a Kisgazdapártiba, ahol God/ 
Gaszton és Stíjj Bálint képviselőkkel, 
a párt két alelnökiével tanácskozott 
hosszabb ideig és annak a meggyőző
désének adott kifejezést, hogy

a válság rövid lefolyású lesz.
A Kisgazda’>ártban ma már meg 

vannak győződve arról, hogy

ja munkál. Jarrow vidékéről több fcö»-' 
esetet jelentenek. Több helyen ledön-. 
töttéfk a lávirópózpátot s a vezetéke
ket elvágták. A merényleteket simn- 
leinoknak tulajdonítják .Néhány em
bert letartóztattak. A yorki grófságban 
a vasmű-veknek nincs szenük. A kohó
kat kioltották, más müvek kénytelenek? 
üzemüket beszüntetni. (MTI.)

London, április 9.
(Reuter.) A munkás hármiasszövét

ség este véget ért megbeszélése után 
Thomas kijelentette, hogy a követ
kező megegyezés jött létre:

1. A 'kormány a vitás kérdések meg
beszélése céljúJliól hétfő délelőttre kon
ferenciára hívja össze a bú nyásszövet- 
ség és a bányatulajdonosok képviselőit.

2. A bányúistzszövetség este fölhívja 
valamennyi szakosztályúí, tartózkodjék 
mindien oly cselekedettől, amely alkal
mas volna a bányáik karbantartására 
szükséges munkálatok megakadályozá
sára, vagy arra, hogy a kormányt erő
szakos intézkedések alkalmazására 
kényszerítse. (MTI.)

gróf Teleki Pál marad a kor- 
mány élén

és e megoldás .elé nem is alkarnak mes
terséges akadályokat gördíteni. A pár- 
tok számaránya olyan szerencsétlen, 
hogy sem az egyik, sem a másik ön
állóan a másiktól függetlenül kor
mányzásra: nem vúlhrkozhatik. Kény
telenek tehát ismét koalíciós, vagy 
pártszövetség! alapon berendiezkednu 
Min iszt ót elnök jelöl tkén t

emlegették Teleki mellett gróf 
Bethlen Istvánt is.

de a kisgazdák között ez a kombinációi 
még kevesebb szimpátiára talált, mint 
Teleki uj vállalkozása. Telekit tehát 
a párt ma már feltétlenül hajlandó 
miniszterelnökként efogadni, termésae- 
lesen, ha a párt föállitott kívánságait 
teljesíti. Ezekkel a kivánwágokkaJ 
szeanben Teleki arra az álláspontra he
lyezkedik, hogy a személyeién minden 
követelést kés- honorálni, ha a kis- 
gazdák ezek tekintetélNUi a másik 
párttal megegyzésre tudnak jutni. Ea 
annyit jelent, hogy Teleki miniszter
elnöksége teljesen biztosítva van, ő 
személyileg már minden alkudozáson 
és egyezkedésen kívül áll, a tárgyi 

• kérdéseket pedig a pártok maguk kö
zött intézik el.

Vivhm.it


* HbTFOl N^PLO 1921. ÁPRILIS 11

Isi.

Pál

•Telckinek különben amennyiben a 
pártok kötői! való egyezkedés sike
rülni fog

kész miniszteri listája van.
Eszerint a legujaN) Teleki kormány a 
következőképpen alakulnia meg:

Miniszterelnök és külügyminiszter; 
Őrét Teleki Pál.

Belügyminiszter: Kqwó István, 
Honvédelem Belilska Sándor. 
Pénzügy: Hegedűs Lóránt. 
Kereskedelem; Hegyeshalmi Lajos. 
Fóldmivelési: nagyatádi Szabó '

*ÚN.
Igazságügy Tomcsáiivi Vilmos 

vagy Bornclák Nándor.
Közoktatás: Vasa József, 
KözélelinezAí: Maver János, 
Népjólét: Huszár Károly,

Ez. a miniszteri lista ma már poli- 
tókai körökben közismert volt. A Ke
resztény Pórinak egyetlen kívánsága 
az, hogy oz igazságügyi tárcát a maya 
Számára hódítsa cl. Ebben az esetben 
Bernolák Nándor lenne az igazságügy
miniszter. Az akció azonban aligha 
fog sikerülni, mert, ha a Kisgawla- 
pártban nem is népszerű Toijtcsányi, 
de a tárcát a maguk számára akarják 
megtartani, Teleki viszont ragaszko
dik Tomcsányi személyéhez.

A Kisgazdapárt előtt ez a lista nem 
nagyon népszerű, különösképpen ah
hoz ragaszkodnak, hogy a helügyini- 
niszter az Ő régi jelöltjük: God/ Gasz- 
ton legyen. Kúszó István nevének föl- 
bukikiinása rendkívüli meglepetés volt 
» pártiban és azok a kevesek, aikik 
vasárnap este a khubban tartózkodtak, 
határozottan kijelentették, hogy kény
szerből elfogadják Teleki miniszterel
nökségiét, de többet nem akceptálnak ' 
olyan miniszteri listát, amilyent Te
leki rájuk erőszakol. I

~LrruiTTuTMjnxr> 1

Hegedűs Lóránt Wekerlénéí: A pónzUgyminisztor nyilatkozata dánosi útjáról j

Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter 1 
Vasárnap reggel Dánosra utazott We- I 
kerle Sándorhoz, hogv neki az újonnan j 
létesítendő pénzügyi tanács elnökségét 
felajánlja. A pénzügyminiszter, aki * 
már az est folyamán s issza is érkxelfi 1 
Budapestre, a Hétfői Napló munka- 1 
társának a következőket mondotta: ;

— Wekerle a legnagyobb készséggel ] 
ehÚHalta az elnökséget s késznek ] 
nyil/itikozoft arra, hogy a tanács . 
ügyeit vezeti. E célból, a tanács 
megalakítása után, hetenként két- 2 
szer-háromszor Budapestre fog jön- ( 
ni. hogv az iilésekn elnököljön. 1 
— Mikor kezdj meg működését a j 

Wnzügyi tanács? — kérdezte munka
társiul k. J

Ez. a pulii ..kai viszonyoktól 
függ, invrl tudvalevőleg a nemzet-
gyűlésnek kell megválasztania a í ,r *la*"®’Ára már szóin: 
pénzügyi tanács hat tagját. s a váj- *bn»3tt ülést tartottak,
ság megoldása előtt ez nem lehetsé
ges. Így a megalakulás rajtam Rrvül 
álló okokból késik, mint ahogy ké
sik a másik sürgős teendő is: az 
ónálló szám szék elnökének megvá-
3.'u»tása.  A válságokból különben 
igáién ••lég volna, hiszen a bizony
talan állapot elsősorban az országot 
károsít ja: 1 korona máris 1.95-re 
esett Zürichben, pedig minden tíz
pontos esés milliós károkat okoz az 
országnak.
Heg. <lüs Lóránt még elmondta, hogy 

M ekeidével z aktuális pénzügyi kérdé
sekről js tanácskozott, igy a pénzfor
galom szabályozásáról, az Osztrák- 
Magvnr Bank lik\ídilásáról és a Pénz
kicserélésről. Egész sereg súlyos pénz
ügyi problémát kell megoldani, ha ele
gei akarunk lenni a trianoni békeszer- 
xőfjós rendelkezésének. Wekerle a leg
nagyobb helyesléssel és m*vjértés$el 
focaritn ezeket a nagyszabású terveket, 
melyeket n péneöirvmdnüztflir eléje tér- 
tesztelt.

*6rár<»*’ ette 7 órakor

C 8 R ff 9 * --9 glőadi>s
Teetaa szAw: to-54 CU«rnr-K«I j,)d. -

Friedrich Istoún a Tisza-pör 
másodrendű oádlottja

- Először Kéri Pált hallgatják ki 
lezajlása után, úgy hírlik, azonnal egy 
nagyobb összecsapása következik a 
védelemnek a váddal. Szóvá teszik a 
védők, hogy a perrendtartás értelmé
ben képviselheti-e Hiúin Ferenc dr. 
ügyvéd Almássy Denise grófnő .sértet
tet, Kifogásolják, hogy ilyen minőség
ben vegyen részt a tárgyaláson, mert 
liláin Ferenc dr. a Idinipönben tanú
ként is szerepel s igy csak akkor ma
radhat a főtárgyalási teremben, ha 
már tanúvallomást telt. Az első tár
gyalási papon lezajlik 
vádlottnak, Kéri Pánalk kihallgatása is. 
Az eddigi jelek szerint Kéri Pál első 

L“ kihallgatása során csak igen szük- 
í2 szavuan, általánosságban akar véde

kezni. Az egész védekezése csak tény
beli tagadás lesz és esetenkint akar 
foglalkozni a mindenkor felmerülő 
adatokkal. Ilyen körülmények között 
nincs kizárva, hogy már az első tár
gyalási napon megkezdi a bíróság a 
másodrendű vádlottnak, Friedrich Ist
vánnak a kihallgatását is.

Kedden kezdődik a tárgyalás -
A budapesti bihitctötörvényszék 

előtt kedden reggel kezdődik az a 
monstre bűnügy, amelyet Tisza István 
íjröf Vbll miniszterein ik meggyilkolá
sa miatt indítottak. A főtárgyaiéi el
nöke Gadó István dr. törvényszék! 
elnök uj ember a budapesti biuitetö- 
jogszolgáltatás terén. Neve azonban a 
magyar jogászétetben régen ismert és 
nagyra bee sült. Mindössze 45 éves és 
jogászi pályafutása sikerekben igen 
gazdag. Mint törvényszéki jegyző fel
tűnt már nagy jogászi képzettségével, 
úgy hogy az igazságügyi kormány 
annak idején eoroníkivül nevezte ki bí
rónak. Bírói működését szülővárosé- 1 
bán, Pécsett kezdte meg. a budapesti 
büntetötörvényszékhez nemrég osztot
ták be. A statárium kitüzetéw3 után a 
budapesti bünletőtörvényszék előtt le
folytatott Club-kávéházi 
ügyét, mint a rögtönitélő 
nöke vezette.

A Tisza-féle főtárgyalás
is rendkívül érdekesnek ígérkezik. A 
perrendtartás által előírt formaságok

fi mozisok mozgalma 
a belügyminiszter rendelete ellen

A niozirendclet tárgyában, amelyet 
a távozó belügyminiszter szombaton 
váratlanul kikézhesittetett az érdekel
teknek és amellyel ötvenhét eddigi jo
gosítottól vonta meg az engedélyt, 
óriási konsternációt váltott ki úgy az 
érdekelt mozisok, mint a nagyközön
ség körében. Általános az a vélemény, 
hogv a belügyminiszter ezzel az intéz
kedésével mélyen belevágott a magán- 
tulwidoniog körébe, anélkül, hogy ez
zel azt a célt szolgálta volna, amelyet; des Emil évek óta volt alkalmazásban 
a szokatlan és szigorú Intézkedés okául' az Egyesitett Városi Villamos Vasutak- 
kívánt felh«SÍ„álnl. URranis b. v&lR-1 Mr
tekintüiiik az ui engedélyesek névsorán, 
a legnagyobb csodálkozással kell ti- 
pasrtalnunk, 
kai egyesületek 
kozáfia céljából 
zó vállalkozást 
elvonni anékül, 
folyton hangoztatott oéllal szemben a 
hadiözvegyek és hadiár.vák, vaiamint
a menekültek valamely számotievö 
segítségben részesültek vohia.

Az érdekelt mozisok, aki'k az első 
hír hallatára már szombaton este rög- 

x.» . .. . yasárnaip dél
előtt 11 órakor ismét ülésre jöttek 
össze az Újságkiadók Otthonában, 
hogy a váratlan helyzettel szemben' 
állási foglaljanak. A Rákosi Jakab el
nöklete alatt megtartott ülésen, igen 
izgatott hangulatiban, állást foglaltak a 
rendelettel szemben és elhatározták, 
hogy minden eszközzel szembehelyez
kednek a belügyminiszternek azzal az 
igazságtalan intézkedésével, amelylyel 
rendeleti utón meg akarja fosztani 
őket nehéz, sokéves imuikájuktól és 
vagyonbefektetésiiikkel megalapított és 
f« Ivinrtgozlalott mozijaiktól. Gellérf M. 
Miklós. Weiscr Kálmán, Redö Lipót, 
Borhegyi János, Koimícs Emil és dr. 
f arkas Gyula felszólalása után elhatá
rozták, hogy a további teendők sür
gős megbeszélése és elintézése céljából • 
tíztagú Hzottságot küldenek ki, amely 
a nagygyűlés berekesztés® után nyom
ban meg is kezdte működését.

Az ülésen megjelent fii ingyárosok és 
fi lm kölcsönzők teljes szolidaritást vál- 1 
latak a súlyos sérelmet szenvedett mo- J 
ajtókkal & kijelentették .hogv minden I 
•Wiközzcl segítségükre lesznek, hogy a I ’ 
rendelet tarthatatlan és igazságtalan,, 
’-endcIkozesét mielőbb megvált >zlas- j ,

hogy különféle polltl- 
és pártok megaiándé 
kellett ötVenhét virág
jogos tulajdonosától 
hogv lényegében a

az elsőrendű

zavargások
bíróság' el-

Egy pesti szép asszony sze 
repe a Városi Villáiról Vasú 

sikkasztási ügyében 
Földes Emil lovagiasságból vállalta 

magára a sikkasztás váciját ?
— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

A lapok kimerítően foglalkoztak az' 
Egyesített Városi Villamos Vasutaknál 
törtéait nagyarányú sikkasztásról, 
melynek hőse Földes Efnll, a vállalat 
egyik tisztviselőié Volt. Földes kezén, 
mint ösnwretea. 450.00G korona tűnt 
el s jjiindonikit meglepett, hogy ez a 
szerény és megbízható fiatalember kö- 
vtte el « terhére rótt sikkasztása. Föl

I

milliók mentek keresztül a kezén, so
ha a legcsekélyebb hiányt nem észlel
tek nála. Titokzatosnak tartották Föl
des Emil bűnét, s bár magára vállalta 
a'sikkasztást, a rendőrség rögtön tisz
tában volt azal, hogy olyan részlete 
l-ahet az ügynek, amelyet még homáiy 
borit.

Nevezetesen Földes nem akart felvi
lágosítást adni arról, hogy mire fordí
totta az eltűnt 750.000 koronát és csö
könyösen hallgatott, amikor a detek
tívek erre a kérdésre terelték a valla
tást. Földes szülei földhözragadt sze
gény emberek. akik a legnagyobb meg
döbbenéssel hallották fiuk eltévelyedé
sét. Magának Földesnek mindössze 
egy rend kopott ruhája van s az egész 
telet tavaszi felöltőjében húzta ki. Hi
hetetlennek látszott ezek után, hogy 
még a legszükségesebb ruhanemüeket 
sem vásárolta be. holott százezrek vol
tak a kezében.

A rendőrség tehát folytatta a nyo
mozást, amelyet dr. Körös Arthur 
rendőr tanácsos irányított. A nyomo
zás meglepő eredménnyel járt. A rend
őrségnek kezei közé került egv csomó 
meleghangú levél, amikből egyszerre 
világosság derült a titokzatosnak lát- 

i zó bűnügyre. A leveleket egy ismert 
nesti szénasszonv. Rácz La iosné. szü
letett Vet/ Mária irta, a fiatalkorú Föl
des Emilnek, s ezekben szünet nélkül 
pénzért gyötörte a szerencsétlen ifjút.

Érdeklődni kezdtek Ráczné multfa 
után s napvilágra kerültek olyan rész
letek amik egvszerre ezt a szép asz- 
s/onvt helyezték a bűnügy központ
jába. Kiderült, hogv Ráczné Név Má
riának már több Írben kellemellensé- 
ffeí voltak a rendőrséggel. 1919. január 
hasában a rendőrség őrizetbe vette 
mert egv hangverseny-irodában, ahol 
alkalmazásban volt, elsikkasztott húsz
ezer koronát. \ feljelentést akkoriban 
nagv slrás-rhás és fogadkozás után 
visszavonták. Később pgv színházi lap
hoz került n kiadóhivatalba s itt is na- 

I gvobb összeget tulajdonított el. Me. 
gint följelentés lett a dologból, de a 
bűvös szépségű nőn megkönvöriiltek 
föl jelentői és ismét futni hagyták. Ek
kor a férje, aki egv biztosító társaság 
hivatalnoka maga állott jót sajátos 
hajlamú féleségéért s Vállalkozott arja, 
hogy ió útra téríti.

Nem tartott sokáig s Ráczné megint 
visszaesett régi bűnéibe. Báró Fehér- 
várvné néven járta sorra a hivatalokat 
és kereskedőket s kisebh-nagyobb őz- 
szegekig károsította meg őket. így na
gyobb összeget vett ki egv Steiner nevft 
családos ügyvédtől. valamint pénzt 
csalt ki Schwarez Mór fővárosi cipész
től. Erre a pénzre azért volt szüksége, 
mert egv V. nevű mérnök ismerősé
nek adta, aki közben kiszökött Ameri
kába.

Hosszas hányattatás után Rácz La- 
iosné az Egyesített Városi Villamos 
Vasutak irodájába került és szeren
csétlen körülmények foiví.in egy szó 
bába helyezték el Földes Emillel. Rög
tön befolyása aki vette a húsz egyné
hány é\es. tapasztalatlan fiatalembert 
és bizalmas viszony kezdődött közöt
tük. Ekkor történt, hogv az igazgató
ság rájött arra, hogy Ráczné alig né
hány hón a por működése alatt 150.000 
koronát sikkasztott el a villamos Vas
ilak pénzéből. Azonnal a rendőrséghez 
akartak fordulni, de nagv meglepe
tésre Ráczné másnap hiánytalanul visz- 
szafizctte a pénzt. Az igazgatóság el
bocsátotta Rácznét és napirendre téri 
a dolog felett, amíg aztán ki nem de
rült Földes Emil sikkasztása. Az tör
tént ugyanis, hogy Ráczné a Földes ál
tal sikkasztott összegből fizette vissza 
a százötvenezer koronát s miként a je
lek mutatják, ő költötte el a szeren-* 
csétlen Földes sikkasztott pénzének 
nagy részét is. Ezen az alapon Kőrös 
rendőrtanácsos intézkedésére. Rácsnál 
is előzetes őrizetbe vették s a továb
biakban kell kiderülnie annak is, váj
jon nem áldozata-e csupán Földes 
Emil, aki rosszul értelmezett lovagias
ságból vállalta magára a sikkasztás 
egész ódiumát.

Az erzséfeeiítifotii gyüKossds 
tettese més nem Került mss

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Az Erzsébetifalván, Török Ftóris-utca 

12«3. számú házban elkövetett borzalmas 
gyilkosság ügyében erélyesen folyik a 
nyomozás, amely azonban ennek ellenére 
sem jutott előbbre. A lettes jnég nincs meg 
és az őrizetbe vett gyanúsított állhatato
san tagad- Mint ismeretes. Dauer Ignác 
borbélymester 43 éves feleségét gyilkolta 
meg állatias módon az ismeretion tettes, 
eddig még kiderítetlen körülmények kö
zött. A detektívek kiihalgaItták a szomszéd
ban lakó Varga Jánosáét és 18 éves fiát, 
akik előadták, hogy délután fél 4 tájiban 
láttáik a gyilkosság színhelyéről távozni 
Kis István festékgyári munkást, aki nem
sokára vissza is tért meggyilkolt asz- 
szony házába és fölfedezte a gyilkosságot.

A gyilkosé# ügyében a nyomozást Sár
közit Sándor detektivfönökihelyettes és 
Angyal László detektivfelügyelő, főcso- 
portvezető irányítják és a helyszíni vizsgá
latuk eredménye az, hogy a gyilkosságot 
csak olyasvalaki követhetne el. aki fölis
merte t meggyilkoltat s vele beszélgetést 
kezdett közvetlenül a telt elkövetése előtt.

Az asszony holttestét a konyha közepén 
elterülve találták. Mellette három lépésre 
egy mosogatódézsát talállak, ami szjniiltig 
volt telve a mosogatásihoz szükséges fugos- 
vjzzel. Az asszonyra a gyilkos a telt el
követése után azt a inosogatórougvot 
dobta, amit az áldozat a dulakodás köz
ben kezéből kiejthetett.

Kis István, akt a környékbeliek vmllo- 
mása szerint bejáratos volt Bauerné há
zába, nem tekinthető teljesen bwzáinülíha- 
tónak. A vasárnap délben tartott kihall
gatásánál teljesen zavaros zavaros felele
teket adott a kihallgatást foganatosító 
Angyal főfelügyelőnek, aki a gyilkosság 
felfedezésének körülményeiről vallatta. A 
rendőrség nagv eréMyel nyomoz azután az 
elegáns külsejű Ismeretlen égvén után, 
akit Varga Lajos és nővére vallomáw sze
rint a gvikosságot megelőző órákban lát
tak Bauernével a ház kapujában beszél
getni. Kis Istvánt a őkapitánvságon őri
zetben tartják. Kis állhatatosan tagadja, 
hogv része lett volua a gyilkosság elköve
tésébe u.
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Meghalt a patikus
'ki Otthon ablakából gyászlobogó 

iirdeti. hoffu ismét elköltözött valaki, 
iki közénk tartozott: egy örea fiú, akit 
u egész újságíró-társadalom meggyá- 
',zvl. bár ő maga sohasem volt uiság- 
ró. Rövid vár nap óta ő n második 
Kilőtt, aki valaha, húsz-harminc esz
tendővel ezelőtt, idecsöppent valahon
nan a bohémvilágba. s azóta nem til
tott többé meglenni az újságíró-plety
kák. tréfás évődések és szürke füst fel. 
hők nélkül, melyek az Otthon asztalai 
lölött lebegnek. Hámora Zoltán, a fő
város árvaszéki ülnöke ment el uicsi- 
hálónak, most a kedves, öreg Kis Ká
roly is követte az ismeretlen világba, 
i mennaei törzsasztalhoz, ahol szintén 
tincs divatban az alvás. .4 csillogó 
\zárnyu angyalok bizonyosan nagyobb 
ürömmel fogadják, mint a néhai bel
ügyminiszterek. akik negyven évia ko
nokul elzárkóztak előle ...

A patikus: igy hívtuk mi az Otthon
ban a szelíd Kis Károlyt, mert pályá
jára nézve ó okleveles gyógyszerész 
Volt, ha nem. is azok közül való, akik 
vagyont és tekintélyt harácsolnak ősz
ire a receptekből, ö 3Ö énig kevergette 
'« flastromokat. méricskélte az aszpirint 
s töltötte a színes orvosságokat a száz- 
vrammos üvegekbe. Segéd maradt, 
mert nem volt protekciója, szerető szi
ve ellenére agglegénui életet élt. mert 
•mhasem kresett an..yit, hogy egy csa
ládot eltarthatott volna. De a jó Isten, 
áld néha mégis lenéz az öreg patikus
segédekre, egy napon, mikor Kis Ká
roly már végképpen megkopaszodott, 
kegyelmesen letekintett a gyógyszer
tárra. ahol a vén segédet éjjel az ál
mából Ielzavarták (hiszen a jó Isién 
is inkább ráér éjszaka, mikor az em
beri tülekedések elcsitulnak) s igy szó
lott a maga végtelen irgalmában:

— Nini, hit nem megfeledkeztem 
erről a derék fiuróll Jobb későn, mint 
soha: ha már boldogtalanul élt, hadd 
legyen legalább arra a rövid időre 
boldog, amit még odalenn engedélye- 
ték neki...

l's a jó Isten, aki niég a magyar 
királyi belügyminiszternek köszivét is 
meg tudja lágyítani, megvalósította a 
Kis Károly harmncötéves álmát: a 
vén segéd beköltözött a saját patiká
idba és ötvenhároméves korában fele
ségül vette azt a szelíd és jóságos nőt, 
akihez egy évtizedes, nemes barátság 
szálai fűzték. A házasságkötés után, 
mikor az anyakönyvvezelő-hivatal lép
csőjén lejöttünk, könnyezve belém- 
larolt és ezt mondta;

— Lássa, ezért a percért érdemes 
volt harmincöt éven át kivert öreg 
kutyának lenni! Most majd beletanu
lok a boldogságba is ,..

Szegény patikus! Ötvenhat földi évé
ből három éven át csakugyan boldog 
volt. Délelőtt mint főnök ur sürgött- 
forgott a patikájában, délután az 
Otthon-ban mesélgetett azokról az 
időkről, mikor ő Urat költeményeket 
irt (régi újságírók még emlékeznek a 
verses kötetére), este büszkén fogta 
karon fl feleségét és sorra látogatta a 
rokonokat, vagy bc-betért vele egy 
szerény, polgári vendéglőbe. .4 kivert 
kutyából elégedett filiszter lett. ■ .

ünnepélyes qérokklában kedden még 
"ll ült az Otthon asztalánál, csütörtö
kön bevitték a szanatóriumba és szom
baton este meghalt, Blzonuos vagyok 
benne, hogy nem »s ötvenhárom 
hosszú év fajdalmát, hanem az utolsó 
három esztendő boldogságának tudatát 
vitte el mayával a másvilágra, Most 
már a felhőkön túl meséli rég meghall 
klubtársainak a tréfákat, amiket el
költözésük óta az Otthon-ban csinál
tak. Szomnházy István

•
Kis Károlyt hétfőn délután 4 órakor 

a rákoskeresztúri temető halotlaaházá- 
bó! t ••• ti a tei döba a KÓRua-kór
háztól kiiiun viL amosok indulnak.

Anglia és Franciaország titkos 
szerződése Németország ellen 

Franciaország súlyos áldozatokat hozott az angol segítségért
fíécs, április 10.

(A MTI. magánjelenése.'l A Vossische 
Zeitung abban a helyzetben van, hogy lé
nyegesen kiegészítheti azokat c célzásokat, 
melyeket Briand szenátusi beszédében tett 
arról az egyezményről, melyet a keleti 1 
kérdésben kötöttek Angliával. Külföldi 
forródból jelentik a lapnak, hogy Anglia 
és FranciaoTszág a londoni értekezlet és 
Briand beszéde közli időben terjedelmes . 
megegyezést fogadtak cl. Ebben a meg- ' 
egyezésben Anglia biztosilja Francia ország 
számára a szükséges katonai segítségei ■ 
Németország ellen. Ezért az ígéretért | 
Franciaországnak következő árat kell

— károly király elköltözik Svájc
ból. Luzernból jelentik svájci távirati 

! ügynökségnek: Károly király már tár
gyalásokat folytat egy másik államba 
való fölvétele ügyében. (MTI.) ,

A Petöfi-Tárcasá'í ülése. A Petőfi- J 
Társaság mai felolvasó ülésen megjelent 
nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
is. hogy meghallgassa Zadravccz István I 

i tábori püspöknek tanulmányát az első , 
' magyar kormányzó papjáról. Kapisztran j 
i Szent Jánosról. A kormányzó jobbolda- ' 
! Ián Setála Emil finn egyetemi tanár es 

meghatalmazott miniszter ült. Pékár . 
, Gyula elnök üdvözölte a magasrangu 
| vendégeket. Ezután Szávai Gyula főtit- ; 
kár terjesztette be a főtitkári jelentést, 
aposztrofálva benne Horthy Miklós 
kormányzót, mint aki a magyar nemzet 
e válságos napjaiban „hét vezére utján 
nyolcadik vezér és most eljött az. ő 

í Kapisztránjával**. Zadravoc püspök ta- 
i nulmányát Császár Elemér alelnök ol

vasta fel. A felolvasó ülést zárt ülés 
követte,

— A szentesiek harcot hirdetnek — i 
a harc ellen. A lelkeken végigviharzik ! 
a gyűlölet, szegények és gazdagok, ke- j 
reszténvek és nem keresztények, kis- ; 
gazdák és egyesült pártiak ádáz harc- , 
bán állanak egymással. Szentesen is ;

! harcot hirdetnek — de a harc ellen. | 
I Tegnapelőtt folyt le ugyanis szép ün-I 
I népség keretében a szentesi rabbiava- 
I lás. Az avatáson megjelent Fehér An- ' 

drá.s római katolikus plébános. Futó j 
Zoltán református esperes. Böszörmé- • 
nyi Jenő és Papp Lajos református 
lelkészek. Petrovich Soma evangélikus , 
esperes. Csúcs János dr. h. alispán a 
megye képviseletében. Az avatás után , 
bankett volt, amelyen a város előkelő- ; 
sé-ge ünnepelte a békés megértést és 
szeretetek mely alapfeltétele a mun
kának és boldogulásnak.

— A belga kormány nőt akar kine
vezni amerikai követnek. Brüsszeli je
lentés szerint a belga kormány hölgyet 
akar kinevezni követnek az Egyesült- 
Államokba. A kitüntetés, hír szerint. 
Carton de Viardt miniszterelnök fele
ségét fogja érni.

— Megtámadtak egy rendőrt a 
Népligetben. A szombatról vasárnapra 
virradó éjjel Pribék Mihály 34 éves 
rendőr a Monori-utca és Szállás-utca • 
sarkán, közvetlenül a Népliget mellett | 
észrevette, hogy három gyanús külse- i 
jíi csavargó az egyik félreeső sínpáron 
lévő vagyonból zsákokat hurcol el. 
Közeledett feléjük és észrevette, hogy | 
a csavargóknak sikerült kilenc zsák [ 
zabot a vaggonból ellopni. Fclszóitottu 
őket, hogy kövessék a Szállás-utcában 
lévő rendődődszobára, azonban a tol
vajok nem engedelmeskedtek a felhí
vásnak és dulakodni kezdtek a rend- 

| őrrel. A rendőr szorongatott helyzeté- 
' ben fegyverét akarta használni, de a 
I három egyén kicsavarta kezéből fegy- 
I vérét, lcte|)«rték a földre és fojtogatni 
kezdték, Pribék keiéiben egyszerre 

I csak elsült a fegyver és átfúrta Pri- 
I Irfk balkezefejét, mire a csavargók az 
ellopott zabbal együtt elmenekültek. A 
rendőrt súlyos sérülésével a közeli 
Zita-Whúzba szállították és a nyo
mosáé az ismeretlen tettesek után 

i megindult.
I — A cipészszakma tiltakozó nagygyű

lése. A budapesti o|pé«inartáraulat he- 
1.’ gógeben vasárnap délelőtt a magyar- 

i országi összes cipőszakmabeli érdekkép- 
| vieeletek, a kis- te középiparoaok. a 
1 gyáriparosok. a fcia- és nagykereskedők I

fizetnie: 4
Franciaország lemond ázsiai érdekeltsé

géről, lemond oroszországi külön politi
kájáról, biztosilja fegyveres segítségét és 
egész hajóhadának támogatását a brit 
birodalom rétiére arra az esetre, ha Anglia 
valamely tengerentúli hatalommal kerülne 
összeütközésbe.

Lényegében itt francia-angol titkos szer
ződésről van szó. Mint nemrégiben Cseh
ország és Franciaország közt, úgy itt is 
aligha lehet szó paragrítfusokról. Az 
egyezmény az angol politika diadalai 
meiv ily módon szabad kezet nyer Elő- 
ázsiában és Oroszországiján.

tiltakozó gyűlést tartottak. A gj ülést 
azért hívták össze, hog.v tiltakozásuk
nak adjanak kifejezést amiatt, hogy az 
állam a Kelenföldén lévő kincstári tu
lajdont képező nagy bakancsgyári épü
letet idegen tőkének adja át ingyen 25 
évre szóló szerződéssel. Számos felszó
lalás hangzott el, amelyek sérelmezték, 
hogy a köztisztviselők részére való cipő- 
mogrcndelésket. amely évente körülbe
lül 600.000 pár cipő elkészítését jelenti, 
az állam idegien tökének adia akkor, 
amikor ugyanezt magyar iparosok ma
gyar munkásokkal is elvégezhetik. Ilyen 
vitelemben határozati javaslatot is fo
gadtak el és elhatározták azt is. hogy 
egy hattagú küldöttséggel, az iparka
mara kiküldöttjével és Ilomonjiay kép
viselő vezetésével felkeresik az illetékes 
minisztereket, akik előtt sérelmeiket 
szóval is feltárják.

— őrizetbe helyezett bárónő. A rend
őrség pénteken elfogta báró Ende Ottó- 
né artistanőt, akit avtval vádolnak, 
hogy többezer dolláros csekkhamisitást 
követett volna el és érzékenyen megká
rosította a bécsi Conimerce und Disconto 
Bankot. A bárónő péntek este óta van 
őrizetben a rendőrségen, azóta többször 
ki is hallgatták a csekkhamisitás kö
rülményeiről. Miután a csekkhamisitást 
egy pécsi bank bejelentésére fedezték 
fel. a bárónő errevonatkozóan azt vall
ja. hogy neki a osekkhamisilásban an
nál is kevésbbé lehetett része, 
miután Pécsett az utóbbi időben egyál
talán nem volt és a négy ezerdolláros 
csekket Be’grádban kapta egy ismerő
sétől ajándékba, ö nem tudta, hogy a 
csekkok hamisak és teljesen jóhisze
műen váltott be azok közül egyet Zág
rábban és egyet pedig Bécsben. Azt az 
ismerősét, akitől a csekkeket kapta, 
azóta nem látta, a belgrádi találkozás 
előtt pedig csak futólagosán ismerte és 
egy társaságban, mint amerikai millio
most mutatták be neki. A bárónő to
vább is őrizetben marad és a rendőrség 
erélyesen folytatja a nyomozást a csekk
hamisitás felderítésére.

— A Háztulajdonosok Szövetségének 
közgyűlése. Vasárnap tartotta a Buda
pesti Háztulajdonosok Szövetsége ez 
évi rendes közgyűlését. A közgyűlés el
határozta, hogy a vidéki egyesületek 
bevonásával a Háztulajdonosok Szövet
ségét országos egyesületté szervezi át. 
A tisztikart a választmány tagjai az 
előterjesztett jelölések alapén egyhan
gúlag megválasztották. A közgyűlés fog
lalkozott az uj lakásrendolettel is és 
dr. Teles Béla igazgató indítványára 
határozati javaslatot fogadott el. amely 
szerint a Háztulajdonosok Szövetsége 
ünnepélyesen óvást emel az ellen, hogy 
a lakásrendelet a magántulajdon elvét 
még mindig nem respektálja és rámuta
tott arra, hogy az engedélyezett béreme
lés még távolról sem elég a ház jókar- 
bantjirtására és a közterhe* viselésére- 
A Háztulajdonosok Szövetsége azt a 
meggyőződését fejezi ki. hogy a lakás
hiánynak a lakosság létszámának stag
nálása folytán, legfőképpen pedig a 
helytelen lakásrendeletek és a lakúshi- 
vatal az okozói. És végül azt követelik, 
hog.v a magántulajdon és a szabad for
galom elve alapján a fennálló korláto
zások minél hamarább hatályon kivúl 
helyeztessenek.

2800 katonai bombát lopott egy 
olasz képviselő. Milánói híradás sze
rint a bresciai katonai anvagrktárból 
állandóan eltűntek a tüzérségi bom
bák. ugv. hogy a katonai bizottság 
felülvizsgálata alkalmával 2812 bomba 
hiányát álapitották meg. A katonai és 
rendőri nyomozás utján kiderült, hogy 
e bombákat Macstrl szocialista képvi
selő lopta cl. akit ezért lcis tartóztat
tak,

— Halálos kerékpározás. Csillag La
jos 19 éves fényképész vasárnap dél
után a Kerepesi-ut 146. számú ház előtt 
nekiment egy távirópóznának. Az elő
hívott mentők halva találták.

— Angin legnagyobb szégyene, A 
Manchester Guardian Anglia legna
gyobb szégyenének jelenti ki azt. hogv 
Amerikában 10 millió font sterlinget 
gyűjtőitek a nyomorgó Írország fö1- 
segitésére.

— Öngyilkossági kísérlet a színház
ban. Becsből jelentik, hogy a Bécsi Ke
reskedők Egyesületének színházi ter
mében izgalmas jelenet játszódott le a 
múlt hét szomabtján. Amikor a szín
házi előadás befejeződött, az öltözőto- 
Tem előtt egy fiatalember a főszerepet 
játszó színésznő elé állva inzultá.’ta 
szavaival. A művésznő fölháborodva 
utasította vissza, mire a fiatalember re
volvert rántva, magára lőtt. A lövés sze
rencsére nem talált, s a 20 éves fiatal
ember igazoltatásakor kiderült, hogy 
fngtechnuius, szerel jes volt a hölgybe s 
féltékenységből akart végezni önmagár 
val.

— Fölgyujtotta üzleti versenytársa 
házát. Nyíregyházáról jelentik, hogy 8 
szabolcunegyci Taskod községben né
hány hónappal ezelőtt nyílt meg a 
„Hangya-* szövetkezet fiókja, amelynek 
veztését Héthy János íef. tanító vette 
át. Taskod kösségben addig csupán 
Kiéin Major korcsmárnsnak volt eaa- 
tócsüzlete, amely természetesen ettől 
kezdve rosszabbul ment. Héthy pár 
nappal ezelőtt fenyegető levelet kapott, 
hagyjon föl a ..Hangyával**, ha kedveo 
az élete. A tanító figyelembe sem vette 
a levelet, de, három nap múlva éjjl 11 
óra után kigyulladt istállója s néhány 
szénabogi j-áj a is lángba borult. A 
csendőrség a gjannokok alapján letar
tóztatta Kiéin Mnyert, feleségét és ve- 
jüket. Grósz Ignácot. Az írásszakértők 
véleménye szerint a fenyegetőlevelet 
Kiélnék írták, akiket beszállítottak a 
nyíregyházi ügyészség fogházába.

— A Szepesi Szövetség f. hó 10-re a 
Sas-Körben tervezett, tánccal egybekö
tött kulturestélyét 17-re halasztotta. K 
kultu restéi yen dr. Bernolák Nándor 
egyetemi nyilvános, rendes tanár, nem
zetgyűlési képviselő, előadást fog tar
tani Magyarországról és a Felvidékről.

— Öngyilkosok. Ligeti Jánosné 34 
éves egyetemi szolga neje. Józaef-körut 
54. számú házban levő lakásán szubli- 
mátot ivott. A mentők rögtön gyomor
mosást alkalmaztak, ami azonban már 
nem segített az asszony állapotán és rö
viddel ezután meghalt. — Dávid József 
36 éves napszámost vasárnap délután 
három órakor a kelenföldi pályaudvar 
egyik sínpárén halva találták. Nyomo
zás indult meg az irányban, hogy » 
vonat gázolta-e el. vag.v öngyilkosság 
történt. — Bertalan Ferenc 55 éves 
napszámos Korona-utca 2. szám alatti 
lakásán öngyilkosság i szándékból föl
akasztotta magát. A mentők eszméletlen 
állapotban a Rókus-kórházba szállítot
ták.

Színház és ttlmuMonsasok
♦ A Vígszínház eseménye e héten a 

..Gyénbántköszöriis11 szombati bemuta
tója lesz, amelyben Gombaszögi Frida, 
Makai Margit, Csortos, Hegedűs. Ta- 
nay éa Kertész játsszák a főszerepeket. 
Addig is A hattyú, Kék róka és a Ro 
mánc váltakoznak a műsoron.

* ötször szerepel a Városi Színház • 
heti műsorán ismét ..Az ezüst sirály“. 
.Buttkay és Földes diadalmas operettjét 
ma, szerdán, csütörtökön, szxxmabton és 
vasárnap este adják, mindannyiszor Ko- 
sáry Emma és Király Ernő felléptével. 
Kedden .,A sevillai borbély**, pénteken 
..A zsidónő** vasárnap délután „Hofi- 
mann meséi** kerül szinre.

• A Pesti asszony április 15-iki be
mutatója és előadásai Iránt olyan párM- 
lan érdeklődés nyilatkozik meg amilyen 
még nem igen jutott szinliázi bemutató
nak. Maga a Renaissamc-Szinház. aniclv 
Budapest legszebb müintézete, aztán a 
Liptai Imre uj darabjának előlegezett 
tol les bizalom, a megnyitás eseménye és 
t Gótb-mövészpár első fellépése ui ottho- 
púkban,, mindez kiilftn-kiilőn is táblás há
zakat ialant- A Renoissance elővételi péni- 
tám délelőtt ll-töl t-lg. délután 4—7-lg 
van nvitva.

• Luxemburg grófja 26-ik előadóm 
jövő vasárnap lesz a Ite"»ü Színházban, 
melyet addig is minden oste megistné- 
telpok. Jövő vasárnap délután pedig a 
llákosi-idkola vizsgaelőadásául a Lili-t 
üít«»zák xondkivül mérsékelt habárak* 
Uh
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* Uj műsor az Andrássy-uti Színház* 
bán. Pénteken mutatja Le az. Andrá««y- 
uti Színház áprilisi uj műsorát, mely
nek keretében kitűnő darabok és szebb- 
nél-szebb magán szám ok fognak egymás
nál váltakozni. Addig is minden nap a 
mostani műsor kitűnő darabjai: Far
sangi kaland. A primadonna. Kigyütt 
az igazság, stb. játsszák.

* Gunnar Tolnaes legújabb szerepe 
a „Maharadzsa legdrágább kincse“ c. 
öt felv. kní'eti történetben felülmúlja 
az évekkel ezelőtt oly nagy sikerrel be
mutatott Maharadzsa gyöngyé-ben való 
alakítását. E nagyszabású filmslágert, 
melyet a cenzúra csak felnőtteknek en
gedélyezett, ma mutatja be a Corsó.

* „Broadway Bill“ a Royal-Apolló- 
bun. A Royal-Apolló közismert mű
vészi műsorána e héten födöltéljlh érde
kes amerikai attrakció kerül: a 
„Broadway Bili" címen. Kél uj ame
rikai szlnészszel is megismerteti a 
közönséget: Háruld Lockevooddal és 
Mart ha Mansfclddel. Megelőzi ezt egy 
pompás Charlie Chaplin burlesz: 
Charlie mint cukrász. Az előadások 
köznapokon, vasár- és ünnepnapokon 
egyforntóny 5, 7 és 9 órakor kezdőd
itek. Jegyek Bárditól is.

* Mozgókép Otthon. Tegnap teljesen 
hi nagy amerikai műsort hozott a 
Mozgókép Otthon. PrisciUa Dean köz
kedvelt amerikai íiluistar első filmal’ko- , 
fása „Kamorna bűne" (kalandorregény 
öt felvonásban). Ella Hall főszereplé
sével. „Az airanyos gazember" Amerika 
legragyogóbb vigjátéka öt felvonásban. 
Viola Danaval a főszerepből). Kitűnő 
kisárőképeik egészítik ki a nagy .szaru 
Binerkai műsort. (5. 7. 9.)

* A Ronaissance uj filmrevüje ma ke
rül bemutatóra. A cirkusz hercege című 
nagy film az uj revü attrakciója amely 
élUüános beszédtéma lesz Budapesten. A 
színpadi részben Nagy Endre tréfája, Har
sány! Zsolt és Nádor Mihály egy énekes 
vigjátéka ikerül színire, Gách Lilla és Só
lyom Janka uj műsorral lépnek fel, dr. 
Pogány Ferenc müdalokat énekel, Sá- 
Tossy Mihály aktuális strófákat ad elő. Az 
előr dások fél 9 órakor kezdődnek, min
dennap 6 órakor filmelőadás van mozi- 
hclyánaikkaJ és a Cirkusz hercege kerül 
előadásra.

* „Az utolsó Wellington" az Omniá- 
ban és Tivoliban. Az Omnia és Tivoli
műsorát a Xa-Xa nagysikerű hetei 
után egy nagyszabású amcrilkai színmű. 
„Az utolsó Wellington" ékesíti. A hat- 
felvonásos dráma, amelynek főszere
peit Hoivard Hicknuum és Mari) 
Mcr.snh játsszák., vadregényes sziklák 
közt játszódik le. A drámát mind a két 
színházban .pompás burl eszik ek előzik 
meg. Az előadások mindkét színházban 
egyformán köznapokon 5. háromme- 
gvod 7 és fél 9 órakor, vasár- és ün
nepnapokon 4, háromnegyed 6. fél 8 
és 9 órakor kezdődnek. Omnia jegyei 
Bárdnál is.

* A teljes Lólokidomár-r őszinte és 
meleg fogadtatásban részesítette az Uránia 
közönsége. Jókai zsenijének vartázsos ereje 
nyilatkozik meg e filmváltozat sikerében. 
A kiváló művészgárdáiból, amely a filmet 
n gép előtt eljátszotta. Rajnai Gábor, 
Törzs Jenő, Makay Margit, Fenyvessy 
Emil. Matlyasovszky Ilona és Körmendi 
Sári nevei tűnnek ki. A teljes Lélekidomárt 
í-z Uránia mindennap három előadásban 
mutatja he 5. 7 és 9 órai kezdéssel.

• „Mámor* rtzámot adott, ki a 
..Színházi Világ", Kardos István nép
szerű hetilapja.

MOZGÓKÉP-OTTHOH 
A komorna bűne

5 felvonásban és
Az aranyos gazember
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A sörösök kiürítették Brossát
A törökök győzelme, előnyömül*,a

Pár is. április 10.
(MTI. szikratávirata.) A görögök 

kis-ázsiai vereség?, napról-napra na
gy oN). Az a bír terjedt el, hogy a gö
rögök Brusszút kiürítették. Az. Altom- 
Kara-Hrsszar előtt működő déli görög

Labdarúgás a 
bajnokságért 
XI vasárnapi mérkőzések 

eredm ényei
A vasárnapi mérkőzéseik nagyréaze az 

1929 21. évi lalxtarugióbajnok'ságért i>a- 
piríörma szerinti eredmény nyel végződlek. 
Egyetlen szenzációs eredmény volt mind
össze a fíAK győzelme a Kispesti AC 
együttese fölött. A vereség a KAC részéről 
meglepetés, de teljesen indokolható azzal, 
hogy a kispestiek még nem heverték ki 
a tizeninégynapos németországi kirándulás 
fánadahnait. Hét mérkőzést játszott a 
KAC gyors egymásutánínan ás alig hogy 
hazaérkezett az együttes, máris bajnoki 
mérkőzést keltett játszaniok. — A Ma
gyar Teslgyakorlők Köre és a Ferencvá
rosi Torna Club biztosan győzték te ellen- 
feteiket — A másodosztályú bajnokság 
sorsa is félig-moddig eldőlt a Vívó és 
Atlétikai Club mai győzelmévre! az Éksze
részek fölött, ^mennyiben több pont veze
téssel a bajnokság élére került a VÁC.

MTK—Vas és Fémmunkások 2:1 (1:1). 
Rossz napja volt a bajnokcsapatnak, 
amely csak erős küzdelem után nyerte 
meg a játékot. Ezol szemben igen szépen 
dolgozott & Vasas együttes, különösen 
Szentmiktóssy. Az első gólt Schlosser, a 
másodikat Opata, a Vasasokét Katzer 
rúgta. Báró Bálint László.

FTC— TTC 5:3 (1:1). ÜUŐ-ut. A ferenc
városi csatársor ma végre kijátszotta 
igazi formáját. Különösen Schwartz volt 
nagy formában, amennyiben négy gólt 
rúgott egymaga. Az ötödik gólt Kelemen 
csinálta. A terézvárosiak eredményes rú
gásait Procenkó szerezte.

BTC—UTF. 1:1 (1:11. E«v«n«S erejű el- 
Icnfelek mérkőzése. Az első gólt az új
pestiek érték el Priboj révén, míg Svenk 
rúgta a kiegyenfitő gólt-

BAK—Kispesti AC 2:1. A BAK rendkívül 
lelkesen játszó csapata legyőzte a hároan 
niappail ezelőtt Budapestre érkezett kis- 
1>esti együttest, amely még nem pihente 
ki a hosszra németországi ut fáradalmait.

Hl. K. TVE—Törekvés 0:0. Erős, em
berre menő küzdelem, amely gól nélkül 
végződött.

VII. Kér. SC—33 FC 0:0. Jól működött 
mindkét részről a védelem, hiba nélkül 
játszottak a hátvédek, a csatársorok azon
ban fanét a régi magyar footlwH-beteg- 
ségbe — a gólképtetenségbe estek-

Vívó és Atlétikai dab—Ékszerészek 
3:2 (1:0). Bíró Tvancsics Mihály. Állandó 
fölényben vodt a VÁC, amely biztosan 
nyerte a játékot. A két gól. amit kaptak a 
vívók, öngód névén esett.

Húsiparotok SC—Fővárosi Testedzők 
Köre 3:2 (1:0). Bíró Póm PáL

Munkás Testedző Egylet—Testvériség 
2:1 (0:1). Bíró Auspitz. Viktor.

Acél TK—Vili. Kerületi SC 10:0 (0:0). 
Bíró: Bíró Sándor.

Nemzeti Sport Club—Vérhalom 6:0 (3:0)
Zuglói Turul—Erzsébclfalvai Törekvés 

2:0 (2:0). Biró Sdhretaer.
Újpesti 

Club 3:1 (0:1).
Postás SC—Pestújhelyi SC 3:1 (1:0). 
Vasklub—Soroksári ÁC 1:0 (0:0).

Törekvés—X. Kerületi Sport

A Jankovich-emlékverseny
1. Mirlhoj
2. Királyné
3. Labedame

Tízezernél több ember lepte el ma 
is a megveri pályát, hogy- a Jankovich- 
cm lék verseny lefutásúban gyönyörköd
jek. A híres steeple-chaset az előrefo- 
gadások kedivence: Miriboj nyerte meg 
könnyen, a népszerű Tövis Jankó 
nem játszott szerepet a versenyben, a 
helyeket a kipróbált steeiderck: Király
né és Labedame foglalták el.

A Tarmszi handicap volt a nap má
sik jól dotált száma, amelyet a Dreher- 
islálló Kudarc-* nyert ni<^ igen köny- 
nven.

A részletes eredmény ez: ..........  x eK a renaes. maris április
I. Urlovas handicap. 1. Palmyra (Krause 24-én rendkívüli közgyűlést tart a

5), 2. Ekkohard (Bobru 6), 3. Szeretem Lloyd Bank R.-T, a ^vetkező napi- 1 „UJSÁGÜZEM"

hadsereg a kemlista haderő elől szin
tén visszavonul. A kemalisták. miután 
győzelmes ellentámadásaik ltán egV- 
ideig megállották, ismét folytatják elő
nyomulásukat és az angorai jelentések 
újabb sikerekről számolnak be.

(Reeves 19). Futottak még: Nevető Kár
tyás II, leányasszony. Csaba, Podmetec. 
Tót.: 20:64, 32, 74, 52.

II. Konferancler gát verseny. 1. Mac 
(Tulajdonos 3), 2. (tenam (Berényi 4), 3. 
Vicispún (Krause 2r). Futott még: Jupiter. 
Tót.: 20:72, 34, 34.

III. Jankovich emlékverseny. 1. Mirl- 
boj (Szigeti 1’4 r), 2. Királyné (Riohter),
3. Labedame (Reeves H. 10). Futottak 
még: Tövis Jankó, Edith, Sinnfein. Tót.: 
20:34, 3-t, 54.

IV. Négyéves nyeretlenek gátversenue.
1. Pomcranze (Tulajdonos 4), 2- Hogy
hogy (Szigeti l’/Á r), 3. KabaflJa (Szemere 
K. 2). Firtott még; Hippomenes. Tót.: 20: 
186, 32, 26.

V. Igazgatósági akadályverseny. 1- 
Principaí (Tulajdonos pari), 2. Delnő 
(Hesip E. l’/á r). 3. Vajdia Tulajdonos 6). 
Tót.: 20:38, 38.

VI. Tavaszi handicap. 1. Kadaré (Axiams 
l’/4), 2. Shogun (Pejncsevics 4), 3. Har
mat II (Tulajdonos 6). Futottak még: 
Morla. Giocomdla, Comette, Fics-trr, Halva
kuk, Hafner, Sempronia. Tót.: 20:46, 28, 
36. 44.

VII. Nagymarosi dij. 1. Marika (Gom
bolná 2), 2. Matuska (Kapoai f/t r), 3. 
Tünkül (Kríijuse 12). Futott még: Vipidia. 
Tót.: 20:56, 24. 22.

Az ügetőpályán favoritok és outside
rek felváltva nyertek.

A részletes eredmény:
I. futam. 1. Peckás Cwssolini (5r), 2. Jós 

Maszár (81). 3. Dajka Seager (3). Futottak 
még: Picikém, Kacér, Gyöngyvirág, Jason. 
Tót.: 10:12, 10:10, 10, 10.

II. futam. 1. Citera Seeger (6), 2. Axt 
Loustic Wedorn (8), 3. Rebelía gr. Senny. 
(2r). Futottak még: Szabad. Urtion, Bos- 
kovic, Rozboj, Dobrudscha. Tót.: 10:107, 
10:16, 30, 14.

III. futam. 1. Rymujid Kovák (1), 2. 
Csavargó Seager (lVi). 3. Civil Cassofini 
(4). Futott még: Meernixe. Tol.: 10:16. 10:
12. 11.

TV. teltem. 1. Paraszt Gassoflni (IS).
2. Dedwisch Wedom (3), 3. Akarat Dum- 
meHsh. (1). Futottak még: Feldpost, Róza.

V. futam. 1. Lublin—Rendes Majthérayi 
(2), 2. Imre—Dombóvár Orosz S. 1%), 3. 
Piroska—Russia Fritz (3). Futott még: 
LevelekL Tót-: 10:35, 10:13. 13.

VI. futam. 1. S“Rös. Cassoüná (5r), 2. 
Cinka Panna Benkö (8). 3. Emden Raurih. 
Futottak még: Bukarest, Ezermester, Vita. 
Tót.: 10:13. 10:14. 27.

VII. futam. 1. Stoppetjrau Maszár (’/4r),
2. Fka KaUhrkia (4*), 3. Viktor Czelotli (5). 
Futottak még: Huscfa, Mirabefla. Tót.: 10:
13. 10:12, 14.
"^^^^r^inurtinijTujrxiTUA^

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi magánforgalom. Rosszabb 

berlini és prágai jelentésekre a valu
ták némileg emelkedtek a magánfor
galomban. Dollár 295—300 - 94. már
ka 489—93—90, lei 430-40, szokol 
tlfe16’ len«vel márka 35.5- 36. osz
trák bankjegy 50—51. Értékpapírok
ban alág volt kötés. Phöbuszt 810—20, 
Déli Vasutat 1400 koronán kerestek.

Az Angol-Magyar Bank közgyűlése. 
Az Angol-Magyar Banknak gróf KA- 
rolyi Imre elnöklésével megtartott köz
gyűlése elhatározta, hogy az intézet a 
kimutatott 40.523.085 k<xronányi tiszta 
nyereségből az 1920. évi osztalékszel
vényt részvényenként 50 koronával vált
ja be folyó hó 12-től kezdve. A köz
gyűlés Simpson Adrián angol kir. al
ezredest az igazgatóság és l>áró Fojér- 
váry Imrét a felügyelő bizottság uj tag
jává választotta meg. A közgyűlés utón 
megtartott igazgatósági ülés nz eddigi 
elnökséget újból megválasztotta, ezon- 
kiviil pedig társelnökké Isaacs Godfroy 
Chnrtes faazgKtósági tagot.

A Lloyd Bank rendkívüli közgyűlése. 
Alig volt meg B rendes, máris április 
od közgyűlést tart a 

renddel: Az igazgatóság jelentése a, 
bank működésének megkezdéséről, uj 
igazgatósági takok választása, az alap
szabályok 68. §-ának megváltoztatása, 
indítványok.

Az Olasz Bank váltóüzlete. A Magyar- 
Olasz Bank váltóüzlete folyó hó 11-én
V.,  Nádor-utca 18. szám alatt Lindner 
Sándor cégjegyző vezetése mellett meg
nyílik. Az uj váltóüzlet lebonyolít min
dennemű bank üzletet és ezenfelül elfo
gad takarék- és folyószámlabetételcet.

A Magyar Ruggyantaárugyár Rész- 
vénytársaság. A Rechnitz Béla alelnők 
vezetésével megtartott közgyűlés 30 szá
zalék. azaz 60 korona (tavaly 20 száza 
lék, aaaz 40 korona) osztalék kifizetését 
határozta el. Elhatározta-hoivábltó, hogy 
a részvényt őkét 10,000.000 koronáról 
20,000.000 koronára emeli éa a részvény
kibocsátás időpontjának és feltételinek 
megállapításával az igazgatóságot bízza 
meg. Az igazgatóság elhatározta, hogy a 
tőkeemelés keresztülvitele tekintetében 
egyelőre nem intézkedik.

A Magyar Országos Központi Taka
rékpénztár igazgatósága az intézet mull 
évi mérlegét 10,509.071.31 korona nyere
séggel állapította meg és az e hónap 16-ra 
egybehívott közgyűlésnek 100 korona osz
talék kifizetését fogja javasolni, mély 10 
koronával haladja meg az intézet eddigi 
legmagasabb 90 koronás osztalékát.

Az Égisz kétmilliós nyeresége. Ai 
Égisz most teszi közzé mérlegét, amely 
60 millió alaptőke mellett több mint 
48 millió korona tartalékot és 2,287.645 
korona tiszta nyereséget mutat ki. Ér- 
1 ékpapirállományáf 26,003.158 koronára, 
leltárát egy koronára, adósait 83,957.469 
millió koronára értékeli. Közgyűlése e 
hó 16-án lesz.

A Wörner-gyár tőkeemelése. E hó 
12-én rendkívüli közgyüJéet tart a 
Wömetr J. és Társa Gépgyár R.-T. alap
tőkéje felemelése ügyiben.

Az Újlaki Tégla- és Mészégető Rész
vénytársulat április 6-án. vágveceeó 
Welliscíh Alfréd középibési tanácsos elnök
lete alatt megtartott LI. évi rendes köz
gyűlésén ebialáTozta, hogy az 1920. évre 
szóló részvény szelvényt 40 koronával 
fogja április 7-től kezdve az Angol-Ma
gyar Bank főpénztáránál (V.. Vhnos csá- 
szár-ut 32.) bevátani. — 'Az igazgwtóságba 
uj tagokul beválasztották: Bódy Tivaidar 
dr., Faragó Ármin és Kaas AUl>ert báró 
nr alkat.

A Fővárosi Sör tőkeemelése. A Fő
városi Sörfőző Részvénytársaság Kőbá
nyán Kelemen Gyula dr. elnök vezeté
sével a Hazai Bank helyiségeiben meg
tartott közgyűlése az alaptőkét 16 mil
lió koronáról 22 millió koronára emelte. 
A részvényesek április 6-ától 14-éig a 
Hazai Bank pénztáránál minden 5 drb 
Tégi részvény alapján 1 drb uj rész
vényt vehetnek át 1020 koronáért.

^Adóvallomásl Mintatár" címmel 
megjelent Lembich Izsó, a Belvárosi 
Takarékpénztár aligazgatójának szer
kesztésében egy nélkülözhetetlen szak
munka, mely a részvénytársaságok most 
aktuális adóvallomásainak elkészítésénél 
igen hasznos szolgálatot tesz. Megren
delhető 200 K-ért szerkesztőjénél.

A pénzügyminisztérium 15800. számú rendeletével 
előirt pótadóval együtt a
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Mindenütt kaphatni

NEMZETI ROYAL ORFEUM
ZOLLÖTTEK KLUBJA ♦ KVITT

V A “,’WMáclós uj áprilisi műsorKezdete 7 órakor Kezdete 7 órakor

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

CSORTOS GYULA 
'cndégjAtéka az „ítélet előtt" cimtt francia dráma 
é’ a rckordmttaor Kezdete 7 órakor

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkcsztők:
Dr. ELEK HUGÓ én PAJOR MÁTYÁS
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