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Az angol bányász-sztrájk 
kudarca

aaaw^ nem aiiteK 
munkába

Bécs, Április 17,
M MTI. magán jelentése.) A Neues 

. Wiener Tagiblattnak jelentik Lón- 
'doniból: A sztrájk visszavonása követ- 
Ikeztéíben a b; íny ászok helyzete erősen 
megrendült, A jövő hét elején újabb 
értekezletet szándékoznak egybehívni. 
Amikor a szútlitóműnk ások és a vas
utasok sztrájkellenes határozata isme
retessé vált, a vasúti hivatalnokok és 
egyéb szakszervezetekhez tartozó hi- 

' hivatalnokok is elszakadtak a bánya
munkásoktól. Tegnap szerte az ország
ban népgy üléseket tartottak, amelye
ken eiős szavakkal bélyegezték meg a 
bányászok esztelen követeléseit. A ve
zetők intették a munkásságot, hogy ne 
engedje magát belesodortatni a 
•ztrájkiba.

London, április 17.
(Reuter.) A bányászok küldöttei 

Április 22-én fognak Londonban érte
kezletre összeülni. Az értekezlet nap
jáig egyetlen bányában sem fogják 
megkezdeni a munkál. (MTI.)

London. április 17.
(Reuter.) A Dailg Héráid a vasúti! 

és szállitmunkások határozatairól a: 
következőket írja: A munkásmozga-\ 
lom emberemlékezet óta tegnap szén-1 
védte a legsúlyosabb vereséget. A ve-. 
reség oka a szolidaritás hiányában ke
resendő. Az ország minden részéből 
beérkező jelentések beszámoltak a 
folyton növekedő ellentállásról oiy 
harc ellen, amelyet politikainak s 
bem tisztán gazdaságinak tekintettek. 
lA 'kormány széleskörű intézkedéseit, 
fcmelvek arra szolgállak, hogy az élel
miszerek szállítását önkéntesek utján 
biztosítsa, a munkásosztályok teljes i 
erejükkel támogatták és igen sok mun
kás készen volt arra, hogy ne a szak
szervezet, hanem a kormány szolgála
tába álljon. Két skót kerület kivételé
vel mindenütt teljes a nyugalom és 
hr önkéntelen munkanélküliség gondo
lata nyomasztóan hat a, kedélyekre. A 
'mukások többsége a kommunista ele
mekkel szemben elutasító magatartást 
tanúsít. Az angol munkásság legna
gyobb része polgárokból áll, akik a 
töményt tisztelik, akiknek szavára a 
szakszervezetek intim tanácskozásai
ul nem hallgatnak, akik azonban vé-I 
gül olyan események alkalmá
val. mint a legutóbbiak voltak, mőgis 
IfiTVénvre jutnak. (MTI.)

Lenjiyeiorszájji megszállja
Fels^-Sziléziál

Bécs, április 17.
(A MTI. magán jelentése.) Boroszlóból 

jelentik: A Schlesieohe Landeszeitung 
szerint egyre komolyabban hiresztelik. 
hogy Felsőszilézia egy részéi legközelebb 
lengyel sorkatonaság fogja megszállani. 
A kemptenhirdbergi szakaszon a 23. 

^"ngyol gyaloghad osztály már nehány 
apja utrakészen áll. A hadosztály négy 

gyalogezredből, egy tiizórzászlóaljból és 
•bb lovas századból áll.

Az orosz kommunisták 
helyreállították a szabadkereskedelmet

— Hétfői Napló tudósitójától -
A bolsevista Oroszország végnapjai-1 lás egyes fázisairól szóltak, most be-íbaddú tenni, ami a bolsevizmus mer

ről naponta hoz írtabb és újabb híre- ' tetőzi az alábbi jelentés, mely arról 1 kantilellenes tanainak teljes csődjét 
két a távíró. Az összes idáig érkezett1 ad számot, hogy a bolsevisták kény- ; jelenti és egyben hatalmas lépés • 
jelentéseket, melyek mind az összeom- telenek voltak a kereskedelmet sza- konimun végső bukásához.

Bécs. április 17.
(A MTI. magánjelentéso, Helsingforsból jelentik a dán lapoknak: A pé tervári szovjet végrehajtó-bizottsága ren

deletét bocsátott ki, amely Pétervárott újból helyreállítja a szabad kereskedői met. Pétervárt és Moszkvában szabadon 
űzhetnek kereskedelmet mindazok a 18 éven felüli egyének, akik munkára al kalmatlanok és hadiszolgálatot nem 
teljesitenek.

Berlint és Essen! 
megszállják a franciák 

Jlnglla nem támogatjaFvanciaországot a jóvátétel ügyében 
71 cseriek megtagcítítáfi az uj német javaslatok közvetítését

Páris, áprils 17.
(Havas.) A Temps az Elyséeben tar

tott értekezletről a következő jelentést 
közli: Az értekezlet azokkal a katonai 
és gazdasági rendszabályokkal foglal
kozott, amelyekre május elseje után 
nyomban sor kerül, műhelyt a jóv álé
teli bizottság elkészül azzal a jegyző
könyvvel, amely Németországnak a 
kötelezettségei teljesítése körül elköve
tett mulasztásait felsorolja. Ezek kö
zött a rendszabályok között, amelye
ket Franciaország szövetségeseivel 
egyetértve hajt végre, ezerepei az is, 
hogy megszállia katonailag a Ruhr- 
vidéket és azt gazdaságilag a jóváté
tel számlája javára kiaknázza. Ez a 
megszállás szükségessé teheti, hogy is
mét bdhiviák az. 1919-es évfolyamot, 
amely csak nemrégiben szerelt le. sőt 
valószínűleg szükségessé leszi az 1918. 
évfolyam behívását is. Focli marsall 
jelentést terjeszteti elő azoknak a ka
tonai erőknek a nagyságáról, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a szövetsége
sek kénvszemendszaíbályainak keresz-

Gömbös államtitbánsáfféi 
be$ejezetí dolog

Xnil^tissyéft hormíhiyt aUtzrriafe Cnifitafiti 
Bethlen nem ctirjetl

-— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Gróf Bethlen István miniszterelnök 

csak hétfőn este fogja a pártokat pro- 
grannjÓTÓl tájékoztatni. Addig nem tör
ténik tulajdonképpen semmi, mert 
Bethlen keményen Ml elhatározása 
mellett, hogy személyt kérdésekbe nem 
tűr beavolkolást. Pedig ami ma a po-' 
laikusokat izgatja, egyedül az, hogy) 
belügyi államtitkár Gömbös Gyula , 
lesz-e vagy sem. Minden ellenkező ál
lítással és reménynyel szemben tény 
az. hogy Gömbös Gyula belügyi állBUi- 
tlikársága befejezett dolog, a kincse, 
zisi okmányt mór a kormányzó is alá. 
irta. Értesülésünk szerint ezen mór 
változtatni nem lehet és gróf Belhien 
István tegnapelőtt este, amikor V«.rs 
és Hegyeshalma mhrtszli'rek felkeres ' 
ték az Andrjissy-párt ultimátumával,

— Hétfői Napló tudóeitójdtól — 

lühitelét minden eshetőségre bizto
sítsák. (MTI.)

Páris, április 17.
(A MTJ. szikratávirata.) A Temps 

azt írja, hogy' a német kormány Tusár 
berlini cseh követhez fordult azzal a 
kéréssel, hogy a prágai kormány szol
gáljon közvetítőül Németország és az 
antanthatalmak között, amennyiben 
terjessze az antanthatalmak elé a jó
vátételre vonatkozó uj német terveze
tet és- járjon közbe annak elfogadása 
érdekében. A német kormány eme ké
rését megelőzően a német bankok, 
amelyek nyersanyag vásárlására hitelt' 
nyújtottak Cseliországnak> bizonyos 
nyomást akartak gyakorolni a cse. 
bekre és megfenyegették őket e hite
lek felmondásával. A németek arra 
számítottak, hogy a megszorr.lt cseh 
iparosok és kereskedők majd ráveszik 
kormányukat arra, hogy elvállalja a 
németek állal neki szánt szerepet. Eb
ben a számításukban azonban csalat
kozzak, mert a esdi kormány közölte 

azt a választ kaptáik, hogy még ha 
személyi kérdésekbe beavatkozást tűrne 
is, akkor sem változtat hal na már 
a dolgon.

\ kisgazdapárl'lMWi ma csak két-há- 
rom képviselő volt fent, ezek azonban 
innak a nézetüknek adtaik kifejezést, 
hogy a kisgazdapártban Gömbös ál 
iaimtitkársáyának nem lesz ellenzék?. 
Azok, akik Gömbös mellett állanak, 
atz hangoztatják. hogy az Andrássy. 
párt tulajdonképpen

Gömbösön át a Bothlen-kor- 
mányt akarja elgáncsolni.

Ezzel szemben Andrássyák élénken 
tiltakoznak ez ellen a beállítás ellen, 
de szilárdan áll a mellett, hogy nem 
támofgiathat olyan kormányt, amely

Berlinnel, hegy nem »ájulhatja a k5z* 
benjáró szerepét és ha a németeknek 
uj tervük van a jóvátételre, a/kkor azt 
terjesszék elő közvetlenül a szőve tsége- 
reknek.

Páris, április 17.
(Havas.) Újsághírek szerint Amerikai 

már megkapta a német javaslatokat, 
amelyeket a Berliner Tageblatt jelen
tése szerint nem valamely kormány, 
hanem ,.semleges hely, semleges sze
mélyiség" közivetilelt. Ha a Journal 
berlini levelezőjének hitelt lehet adni, 
a szövetségesek diplomáciai köreiben: 
arra a feltevésre adnak okot, hogy a 
kérdéses közvetítő Benedek pápa vagy 
a Szentszék. (MTI.)

London, április 17.
(Reuter.) A lapok jelentik WasQiing. 

fontból: Ilivatalason közük, hogy az 
Egyesült-Államok elhatározták, hogy a 
jóvátételek ügyében egybehívandó 
konferencián képviseltetik magukat. 

I (MTI.)

nek Gömbös Gyula az államtitkára. 
Beszélnek azonban egy komproiuijz- 
.szum-tervről, amely szerint meg fog 
tötrénni a máris elintézett kinevezés, 
de Gömbös Gyula záros határidőn be
írd „megrendült egészségére", vagy 
egyél) hasonló inegok olással le fog 
mondani. Mog-ú’l lapod ás még nincs, de 
tény az, hogy

Gömbös maga sem idegenkedik 
attól, hogy rövid időn belül 
való lemondásával megóvja a 

Bethlen-kormány látót,

A kereszténypártban különben mát 
este is igen élénk volt az élei. Ott vol
tak az összes pártvezérek: Haller, Hm 
szár, Szmrecsányi, Ernszt, Tasszlef 
stb. és két miniszter V’om és Hegyes* 
haltny. Késő estig várták gróf Am 
drássy Gyulát, aki azonban nem jött! 
el. Előbb hire járt, hogy Andrássyt 
aubfljaleset érte, később azonban kide
rült. hogy délelőtt ugyan történt veid 
egy kis karainlxd, de komolyabb baj 
nem esett. A pártba azonban nem Ián 
fogatott el és igv hívei, miután kibe- 
szé’jették magukat, hazament-sk. Ai

megszorr.lt
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párt tagjait sürgöny Heg hívták Buda
pestre, mára azonban csak Fangler 
Béla érkezett meg. A többiek holnapra 
jönnie k meg, amikor a kormány a 
pártban bemutatkozik.

A bécsiek 
a Németországhoz való 

csatlakozás mellett
Bécs, április 17.

A városházán és a városház-téren 
ma Ausztria valamennyi foglalkozási 
Algának szervezete nagygyűlést rende
zett a Németországhoz való csatlakozás 
ügyében. A képcsarnokban és a város
háza előtti téren több gyűlést tartottak 
amelyeken a szZnokoik a Németország
hoz való csatlakozás mellett szálltak 
síkra. Az elfogadott határozati javas
lat követeli, hogy Ausztria a népszö
vetség előtt élhessen azzal a jogával, 
hogy a csatlakozás iránt való kiváltsá
gát kifejezésre juttassa. A határozati 
javaslatot átadták dr. Mayr szövetségi 
kancellárnak.

A küldöttség szónoka hangsúlyozta, 
hogy a nagygyűlés résztvevői elveszí
tették a hitellel való megoldásba ve
tett hitüket és igy most már csak a 
második ut: a csatlakozás útja van 
nyitva.

Dr. Mayr szövtseégi kancellár átvette 
a határozatot és a következket mondta: 
Nem osztom az önök nézetét, hogy az 
első utat most már nem kell követni. 
Ellenkezőleg, ezt az utat végig kell 
járnunk és itt nemsokára eredményre ■ 
is fogunk jutni. Remélem, hogy már 
május elsején tudni fogjuk, hogyan , 
állunk. Ezért még csak néhány heti tü- j 
rehnet kérek. A második útra, hogy a ■ 
kormány a közvetlen csatlakozást ké- , 
relmezze, most nem léphetünk rá, | 
mert akkor nem kapunk hitelt, arról 
nem is szólva, hogy n csatlakozást meg 
nem engednék.

Ebben a pillanatban Németország 
sem kívánhat ja a csatlakozást, mivel 
maga is borzasztó kényszerhelyzetben 
van. Felsőszilézia sorsa sem dőlt el és 
csati koz ás i kérelmük erre az ügyre 
esetleg kedvezőtlen befolyással volna. 
Aztán félnünk kell, hogy a külső se
gély elmarad ós már kél hónap múlva 
nem lesz mit ennünk. A kormánynak 
az önök kérelmét a hitelok kérdésének 
eldöntéséig el kell halasztania. Úgy 
hallom, hogy a francia követség előtt 
tüntetés volt. Ezt határozottan el kell 
Ítélnem.

A Tlsza-pörben 
szenzációs vallomást várnak

Sxtanykovszky leleplezésekre készül 
Paksy János fogvatartása Ügyében még nincs döntés

— A Hétfői Napló tudósítóidtól —
1 Szlanukovszkii Tibor kihallgatása 
I következik Hüttner után, akiről az 
hírlik, hoav vallomást kíván tenni.

i Sztanykovszkv is élhetne azzal a jog-1 
gal, hogy megtagadja a vallomásté-; 
telt, de ránézve a legfőbb katonai tör- 
vénvszék nem hozhat már súlyosabb 
ítéletet, mint amilyet elsőfokon hoz
tak, ahol — mint ismeretes — Sztany- 
kovszkvt halálraitéltók. Az is hírlik, 
hogv Sztanukovszky vallomása során 
hasonló leleplezéseket tesz, mint ami
lyet Vágó-Wilheim tett.

Ismeretes, hogv az ügyészség meg
hagyása folytán a rendőrség előzetes 
letartóztatásba helyezte a Tisza-féle 
gyilkosság! bűnügy egyik fontos sze
replőjét, Paksa János volt államrend
őrségi detektivfelügvelőt. Paksv Já
nost átkisérték az ügyészség Markó* 
utcai fogházába. Vasárnap délelőtt dr. 
Tóth Béla soros ügyész indítványt 
tett a vizsgálóbíró előtt az előzetes le
tartóztatás további fenntartása érdeké- 

1 ben. Az iratokat dr. Balassa Gusztáv 
’ vizsgálóbírónak osztották ki. aki azok 
| áttanulmányozása után ma délelőtt 

részletesen kihallgatja Paksv Jánost 
és azután dönt a további fogvatartás 
kérdésében.

Paksy a kihallgatások során a leg
határozottabban tagdja a terhére rótt 
bűncselekményeket és bejelentette ta
núit. Védője, dr. Vándor Mi-hálv vasár
nap előterjesztette bizonyítási anyagát 

i s ez alapon bizonyosra veszi, hogy 
Paksyt még a hétfői nap folyamán 

I szabadlábra fogják helyezni.

A Tisza-pör hétfői napja különös
képpen érdekesnek Ígérkezik. A szom
bati fötárgvaláson Váqó Jenő sulvos 
leleplezései után Hüttner Sándor volt 
főhadnagynak tanúként! kihallgatása 
következik. ITüttnert a katonai tör
vényszék ez ügyben már 15 évi súlyos 
börtönre ítélte, de ez az Ítélet még 
nem jogerős A semmiségi panaszok 
tárgyalását a legfőbb katonai törvény
szék előtt csak ezután tartják meg. 
Hüttner volt eddig a vád főerőssége. 
Vallomása eredményezte eddig a leg
súlyosabb bizonyítékokat. Amikor a 
katonai bíróság meghozta ez ügyben 
az ítéletét és ennek nyomán Friedrlch 
ellen megindult a vizsgálat. E vizsgá
lat során dr. Margalits Ede vizsgáló
bíró maga elé vezettette Iliittncr Sán
dort. hogv részletesen kihallgassa. 
Hüttner a vizsgálat során nagy megle
petést okozott azzal, hogy a vallomás
tételt megtagadta. Joga volt ehhez a 
bűnvádi perrendtartás értelmében 
azért, mert senki sem köteles olyan ta- 
mivallomást tenni, amiből kifolyólag 
ránézik hátrány, vagy sérelem szár- 
mazhatiik. Kérdés, hogv Hüttner a hét
fői főtárgyaláson miképpen viselkedik. 
Ha ezúttal is megtagadná a vallomás
tételt. úgy a bíróság a korábbi vallo
más! jegyzőkönyvből olvassa azt fel. 
Bizonyos mértékig ez hátrányos lenne 
a védelem számára, mert az ügyvédek 
erősen felkészültek arra, hogv Hüttner 
Sándor részletes kihallgatása során 
magával Hüttnerrel fogják beigazol
tatni. hogv terhelő Vallomásai tömve 
vannak légbőlkapott valótlanságokkal.

I

I

1

I

Elfogták az amerikai 
szállítmányok tolvajait

.4 Hétföl Napló tudósítójától —

szió ellopott holmijainak e$yré.szét 
megtalálták a tettesek lakásain, másik 
részét mos* gyűjtik össze az orgazdák
tól és azoktól, aikik a lopott holmit 
megvásárolták.

A német császárné 
temetése

Bécs, iVprilis 17.
(A MTI. magánjclenlese.) Potsdam-! 

bél jelentik a Neue Ereié Pressének:; 
A gyúsz-inonelet, amely a boldogult né-' 
mel császárnét sírjához, kíséri, a követ- j 
Ikezöküpen rendezik el. A menetet a ' 
papság nyitja meg. Azután köveiké- 
zrk a császárné ti sl őrezrede volt tiszt
jeinek küldöttsége. A tisztek után Fai
ként) ayn tábonnexk és két palotmknma- 
rás a császárné rendjeleit viszi. Most 
a Jmloltiawhinló jön. amelynek lovait a ■ 
császárné vérlozezredének volt tiszt- ’ 
jói vezetek. A szem fedőnek a gyászhin-: 
tóról lecsüngő szegélyét a fekete sas- j 
rend négy lovagja, két tábornok és 
egy volt miniszter tartja. A hintó mel
leit az egykori szárnysegédek halad
nunk. A <ko|K>rsó utón következnik a 
Hohenzollcrn-ház hercegei és a többi 
gyászoló, majd a fekete sasrend meg 
jelent lovagjai, a császárné egykori 
kísérete sth. A végtisztesség után a 
gyászünne.pen résztvevő testületek kül
döttségei fogadáson jelemnek meg a 
Lk*gnitz \ ílá8>an, ahol a volt trónörö
kölné fog mogs/állani. Severing bel
ügyin in iszter elveodclte, hogy azok a 
rendőrségi hivatalnokok, akik a néhai 
császárné temetésén megjelenni óhaj
tanak. a gyászai nnepen ne \isojjviiek 
egyen mhá1. \z intézkedés
tw»gy a vMrcndÖTM'g egv része 
Amu*p nlk: imából nioiHii •-.hist 
•tat számit i.u/il. rendé. á.

A budapesti amerikai misszió leg
utóbb följelentést tett a rendőrségen, 
bt gv az Amerikából érkező szeretet- 
adon’:ánvokat, sőt a misszió magán
használatára szánt dolgokat is rend
szeresen megdézsmálják. A tolvajok 
olyan vakmerőén lopkodták a misszió 
szállítmányait, hogy néha félkocsira- 
kománvok tűntek el s egész ládák ér
keztek meg teljesen kiürítve a misszió 
raktáraiba. Pedloiv kapitányt, aki a 
misszió szeretetadományainak szétosz
tását végzi, módfelett felháborították 
ezek a lopások és személyesen járt el 
a főkapitánynál s jelentette be a lopá
sokat. A főkapitány a legszigorúbb 
nyomozás lefolytatását Ígérte meg és 
a tolvajok kilétének és a lopások meg
akadályozásának munkáját a Szalay- 
detektivcsoporlira bízta. Szalag Ágos
ton detektivfelügyelő és csoportjának 
tagijai napokig tartó megfeszített mun
ka után végre teljes eredményt értek 
cl. Megállapították, hogv a lopásokat 
a szállítmányok kirakásával megbízott 
napszámosok követték el. akik az. éj
szaka leple alatt visszaosontak a pá
lyaudvarokra és fosztogatták a vnggo- 
nokat. A detektívek éppen egv ilven 
éjszaki fosztogatás közben törlek rá 
a tolvajokra.

Töiblien ezek közül el akartak me
nekülni a detektívek elöl, néhányan 
azonban megkísérelték az él lenállást s 
ezekkel valóságos harcot kellett foly- 

I látni, aniig végre l<•fegyverezték őket.
Az egész 

egy embert, 
remltkruiégre, 
megkezdték 
többjük rögtön bevallotta bűnét s elő- 
.idla. hogy miír hetek -Ma lopkodnak a 
xasuti kocsikból. A holmikat a laká

csaikra vitték 3 a Teleki-téren, 
! min* a gróf Malter-utca környékén, 
| az Uj-vűsártéren adogatták el. Egvik- 
[ orgazdája Is volt, akiket elő
'tóga.,k állítani a rendőrségen. A misz- 1 keríteniük'

bűnszövetkezetet. huszon- 
mcgkötözve hozáí'ik be n 

ahol vasárnap délelőtt 
a kihaliffa4í)suikat. A leg-

Egy úri betörő 
szélhámosságai 

Kártyázás Közben Kirabolta 
partnereit

— A Hétfői Napló tudósitójátó —

Az elmúlt héten lefolytatott szállodai 
razziák alaklniával a rendőrség kezére 
iütött egy elegáns külsejük, kellemes 
megjelenésű, jó családból való fiatal
ember, aki után már régóta kutatnak a 
detektívek. A fiatalember azzal tette 
magát ismertté, hogy egyre-másira jöt
tek panaszok a jobb budapesti szállo
dákból, hgoy valaki, akinek kilétét 
mindezidáig nem sikerült kideríteni, ál
landóan fosztogatja a vagyonosabb, kü- 
lönsen a megszállott területekről érkező 
kereskedők szobáját. Az ügyeket rend
szerint ug.v intézte, hogy maga íb szobát 
bérelt. Lehetőleg még aznap sikerült is
meretségre lépnie néhány gazdagabb 
emberrel, akik ugyancsak a szállodár 
bán laktak. Záróráig együtt töltötte ve
lük az időt, majd meghivatta őket egy 
pohár pálinkára. Az iszogatás közben 
beszélgetés fejlődött ki, melynek folya
mán olcsó, huszkoronás alapon induló 
kárty&partu ajánlott a jelenlevőknek, 
amibe ezek szó nélkül belementek.

A játék folyamán a fiatalember rosz- 
szullétre hivatkozva, néhány percre el- 
hagyta a szobát és ezt az időt arra hasz
nálta föl. hogv a nála tartózkodó vendé
gek szobáiba besurrant és onnan egy 
csomó értékesebb dolgot élőméit. Hajnal
felé a vendégek visszatértek szobáikba- 
ahol megrökönyödve állepitottAk meg, 
hogv távoliélük alatt betörő járt a laká
sukon. A fiatalember i>edig — aiU tér- 
mdszetesen álnéven volt a szálló lakója — 
másnap vagy harmadnap odébb állott. 
Az első ilven szálloda az Xdfajilm volt, 
amely a rendőrséggel a gyanús vendég 

vaia- eUon irányuló gyanú iának kifejezést 
adott. Azután sorra következtek &< jobb 
budapesti szállodák egymásután, umig 

1 most egv kis szállodában sikerült a fia
talkorú tolvajt a detektiveknek kézre- 
V KoniZi L

Aki lopással szerzett 
milliós vagyont

A Avfir Sopron—Ebanfurii vona
lon fosztogattak a podgyéazokat 
Mlbfll vett a vonatwesato házat?
— A Hétfői Napló soproni tudósítójától —

Nemrégiben De Mctrchí Hilda, Eszter- 
házy Pál herceg családjánál alkalmazott 
nevelönő, Sopronból Budapestre utazott. 
Mikor megérkezett, rémülten vette észre, 
hogy utazó bőröndjéből 100.000 korona 
értékű hohni eltűnt. Ért azonnal bejelen
tette a Győr—Somon—Ebenfurlt vasút
társaság igazgatóságának és a budapesti 
főkapitányságnál fel jelentés* tett ismeret
len tettes ellen. A vasúttársaság házi nyo
mozást indított, mely azonban eredmény
telenül végződött. A főkapitányságon két 
ügyes fiatal detektív kapta az ügy aktáit. 
Azonnal elutaztak Sopronba, mert már 
előzőleg igen sok hasonló természetű föl- 
lelentés történt. Nyomozásuk azonban 
nem vezetett eredményre, mig végre egv 
szerencsés ötlet kezükbe adta a rejtély 
megoldását. Feladtak ugyanis Sopronban 
egy kosarat és ráírták:

Értéke 600.000 korona. 
Vigyázat törékenyt

Győrben megnézték a kosarat: fej volt 
törve és a még ragadó festésen pompás 
ujjlenyomat fénvlett. Rögtön elővették a 
vasút kísérő személyzetét. A legjobban 
Olír István vonatvezetö tiltakozott, de a 
detektívek mégis megmotozták. Egv zsdA- 
varrótiit. egy harapófogót és álkfflcsokat 
találtak nála.

— Minek ez önnek vonalvezetö ur?
— kérdezték tőle.

A meglepett ember dadogva válaszolt:
— Kérem ... a csomagok néha ki- 

bomlanak . . azokat szoktam össze
varrni. hogy r— ne lopjanak belőlük.

A detektívek előállitotlák Ohrt és Fá
cán-utca 12. alatt lévő salát házában ház
kutatást tartottak, melv meglepő ered
ménnyel járt. Megtalálták De Marchi 
Hilda és más károsultak elveszett hol
miiát.

A házkutatás alatt Ohmé erélyesen 
tiltakozott:

— Kérem, az uram tekintélyes polgár, 
milliós vagyonunk van. ő csak nem tol
vaj!

A nóta vége sablonos. Ohr Istvánt és 
feleségét bezárták. Azonban az érdekes
sége ennek az ügynek az, hogv Ohr li 
éve állandóan lopkodott és sohasem vesz
tett rajta, A lopott holmikat Béeshen ér
tékesítette és a pénzt takarékpénztárban 
gyűjtötte. Vagyont szerzett tolvajlnsaival 
és ez a vagyon jólétet, a vagyonos pol
gárnak kijáró tiszteletet és megbecsülést 
biztosított Ohr Istvánnak.

A soproni polgárok pedig hitetlenül 
csóválták feiükel:

— Dér anstiindige Mensch! Wer hűlte 
es geglaubt? (a.)

A pénzügyminisztérium 15800. számú rendeletével 
eléírt pótadéval együtt a

DIANA
sósborszesz

ára t. évi március i-töl
kis üveg ... — ...................... K 24.—
közép üveg... ............................K 65.—
nagy » ................... ........ K 130.—

Mindenütt kapható!

Butor-érverés.
Alkalmi egyesülés felszámolása folytán, 
kir. közjegyző közben jöttével elárverez- 
tettnek kikiáltási áron alul is. antik és 
modern bútorok, úgymint: hálószobák, 
ebédlök. uriszobák, bőrgarnitúrák, vit
rinek, kerti szőnyegek, stb. Az árverés 
kezdete hétfőn. 18-án és folytatólagosan 
kedden 19-én, szerdán 20-án. délután 
3—6-ig. Dob-utca 9. udvari raktár

helyiségben.

Fiatalos, slegán : 
í iozgélcony és rugékony, mert 
ü«t*son-gummisarkot visel

Dor>s on-gummt- 
sarok minőségi 

utolérhetetlen

G-ummá/orok. Jy
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HÍREK
Izgalmas 

színházi kérdés
(Levél a szerkesztőhöz)

Igen tisztelt szerkesztő ur, tessék 
szives lenni, bocsásson meg, hogy mo
lesztálom, de olyan ügyről van szó, 
mely hónapok óta izgat s melyre nézve 
csak ön vagy más hirlapszerkesztő ur 
tud felvilágosítani. Önök ugyanis, 
mesterségüknél fogva színházt embe
rek bizonyára ismernek minden ku- 
lise^atkot, amiről a színházak körül 
suttognak. Igen le tetszene hát köte- 
telezni engem, ha kétségeimet elosz
latná s ismét visszaadná nyugodt éj
szakáimat, melyeket a szóbanforgó 

'probléma miatt már hónapok óta nél
külözök,

Előre kelt bocsáianom. hogy fana
tikus olvasója vagyok a színházi la
poknak g minden sort elolvasok, ami 
hím- és nőnemű kedvenceimről szól. 
Engem a politika nem érdekel, az an
gol munkássztrájk, a Tisza-pör hide
gen hagy, őszintén szólva az se izgat 
különösen, hogy kedves családom 
többször koplal, mint ahányszor jól
lakik. Ml jelentősége van mindennek, 
ahhoz képest, hogy Bács Zuárd, a nép. 
steril bonviván vagy Sellő Czunczika, 
a bájos szubrelt, feküdte-e kisgyerek
korában bárányhlmlőben s hogy Reött 
Edömér, a méltán híres mozistar, hány 
zsebkendői használ cl naponkint, ha 
nemes sasorrába a nátha befészkelte 
magái. Évek során át való tanulmá
nyaim révén már jóformán mindent 
tudok, ami kedvenceim magánéletere 
vonatkozik; tudom mit isznak fellépé
sük előtt, szoktak-e csuklanl, szerellk-e 
a liroii rétest és a résziéit burgonyát, 
loptak-e szilvát kamasz korukban, 
hányszor teszik keresztbe napjában a 
lábukat s hiszek-e abban a baboná
ban, hogy a fürdőszobában mászkáló 
svábbogár sikert jelent. Mindent tudok, 
de két dolgot — szorgos olvasmányaim 
dacára — még mindig nem tudok:
1. azt, hogy Pacsirta Yvette, a ferenc
városi Tücsök-kabaré dizöze, aki ax 
<) ncm-Pónem cinül chansont oly nép
szerűvé tette, mit használ egy esetleges 
kolika-roham ellen s hogy llyciwus 
Zoltán, a férfias baritonista, rövid 
fuszeklit visel-e vagy hosszú harisnyát. 
Ezt a két izgalmas érdekes kérdést 
mindeddig parlagon heverlették a szín
házi lapok s bp tetszik látni ugye, hogy 
mindaddig nem mondhatom magam tö
kéletes színházi embernek, amíg e kér
désekre a választ meg nem kapom.

Jóindulatát, melylyel a különben 
kitünően szerkesztett színházi újságol, 
mulasztását pótolni méltóztutik, előre 
is megköszönve, vagyok hálás tiszte
lője:

egy álmatlan olvasó.

— Benczúr Gyula emlékünnepe. Bon- 
«zur Gyula emlékére a vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium vasárnap, áp- 
rilis 17-én délelőtt nagyszabású ünne
pélyt rendezett a Szépművészeti Mü
zliéin mápványcsarnokában. Az örökzöld 
babérral díszített csarnok főhelyén egy 
emelvényen Benczúr Gyula önarcképe 
volt fölállítva, reávetve egy g.v ászfátyol, 
alatta a mester palettája, mögötte po- 
öík a Munkácsy lepel. Az, emelvény előtt 
álló asztalnál az ünnepélyt rendező kul
tuszkormány képviselőben Pékár Gyula 
államtitkár elnökölt. Mellette jobbra és 
balra az ünnepély szónokai, a szék
sorok előtti díszhelyen pedig Auguszta 
főhercegnő és József Ferenc főherceg 
tálaltak helyett, majd középen Vass 
József közoktatásügyi miniszter. A szék
sorokat meghívott előkelő (közönség föl
ötte meg. Miután az operaházi énekkar 

előadta Palacs trina ..Tenebrae facta 
junt...“ kezdetű g? ászéneket. Pékár 
Gyula államtitkár mondott megnyitó 
beszédet, mely után a Benczúr kép alá 
«pve Beöthy Zsolt, a Magyar Tudomár 
nyo® Akadémia nevében mondotta el 
nagyszabású emlékbeszédét. Az Országos 
r/agyar Képzőművészeti Társulat nevé- 

Andrássy Gyula gróf, a Magyar 
ti vészek Egyesületének tagjai no- 

Nádler Köbért fejezte ki hódola-

, Egész Görösorszásban 
elrendelték az ostromállapotot

A lakosság belefáradt a háborúba
(A MT1. magánjelentése ) A 

Doutsehe AJOgöineine Zeitungnak jelen
tik Athénből: A görög kormány kény
telen volt a napokban egész Görögor
szágra ostromállapotot hirdetni. Ennek 
oka az, hogy egyrészt a két legerősebb 
párt éles politikai viszályban áll egy
mással, másrészt a lakosság egyre Job- 

tát Benczúr nagy omlókénak. Lyka Ká
roly, a Képzőművészeti Főiskola igazga
tója Benczúrnak társadalmi szerepét vi
lágította meg, melyet 1883-tól a mester
iskola élén vitt. Majd Rákosi Jenő tar
tott magas szárnyalásu beszédet. Dudits 
Andor, a Benczúr Gyula-Társaság el
nöke, végül Csók stván. a S&inyei- 
Merse-Társaság elnöke tolmácsolta az 
egyesület hódoló tiszteletét. A Himnusz 
eléneklése után a felemelő gondolatok
ban gazdag ünneivély véget ért.

— Újjáépítették a vásárosnaményi 
Tísza-hidat. Nyíregyházáról jelentik a 
Magyar Kurlr-nak: A vásárosnaményi 
Tisza-hidat. amely a felső Tisza-vidék 
egyetlen hídja s különösen Beteg- és 
Szatmármegye szempontjából nagy • 
fontossággal bir, 1919-ben a sörös 
hadsereg és a románok első összeüt
közése után felrobbantották. A MÁV 
gépgyár munkásai most a hidat hely
reállították. A hidat Beteg- és Sza- 
bolcsmegve Vezetőinek jelenlétében ün
nepélyes formák közt adták át a köz
forgalomnak.

— Löw Immánuel kifogásai a vád
irat ellen. A dr. Löm Immánuel 
szegedi főrabbi ellen indított bűnügy
ben a szegedi ügyészség vádiratot ter
jesztett be, amelyben dr. Löwöt fel
ségsértés és izgatás büntette, továbbá 
kormányzósértés vétsége címén vá
dolja. Az iigvészi vádirat ellen dr. Ba- 
cacs Marcal most küldte el a szegedi 
törvényszék vádtanácsához kifogásait. 
A vádirat elleni kifogásokban a véde-1 
lem a legaprólékosabb részletességgel , 
igyekszik kimutatni, hogv Hollósi cik- | 
ke, valamint a vizsgálat során tett val
lomása CVUipa valótlanéból tartalmaz. 
Végül arra kéri a Vádtanácsot, hogv i 
Löw Immánuel ellen szüntesse meg az 
el járást, mert bűncselekményt nem 
követett el. A szegedi törvényszék vád
tanácsa n kifogások fölött való tár
gyalást előreláthatólag május elején 
tartja meg.

— Luther emlékünnep a Doák*téri 
templomban. Az Országos Evangélikus 
Szövetség ápirlis 17-én délután 6 órakor 
négyszázados évfordulóját ünnepelte an
nak a nagy eseménynek, hogy Luther 
Márton a wormsi birodalmi gyűlésen, a 
császár és a német rendek színe előtt 
hőeiesen helytállóit tanítása mellett. Az 
emlékünnepig alkalmával zeufolásig 
megtelt a Deák-téri templom.

— Emel a házmester is. Most súj
tott le az uj lakásrendelet az agyon
zaklatott lakókra és máris újabb érvá
gás fenyegeti üres zsebüket. A ház
mesterek álltak össze és egy kék pla
káton azzal az alázatos kérelemmel já
rultak a lakók elé, hogy önként segít
senek rajtuk, akiken se n hatóságok, 
se a háziurak nem hajlandók segíteni. 
Minden alkalmazott helyzete javult a 
rettenetes drágaság idején, mondják 
ők, csak a házmestereké nem, tehát te 
jámbor lakó fizsed ezentúl a házbérnek 
még 10 százalékát a házfelügyelőnek, 
esetleg 13 vagy 14 százalékát ott, ahol 
lift és porszivattyu is van. A kapupénz 
pedig ezentúl éjfélig 2 korona, éjfól- 
után 3 korona legyen, de az éjjel dol
gozó munkást egy koronáért is been
gedik a kapun. Ami a kapupénz fel
emelését illeti, a lakók bizonyára nem 
fognak elzárkózni a méltányosság elöl, 
hiszen eddig se sajnált senki egy-ket 
koronát a kaput nyitó házmestertől, de 
másik kérelmüket aligha fogadjuk 
.szimpátiával, annál kevésbbé. mert 
most a felemelt házbér 7*/j százaléka 
a házmesterpénz, míg a békében 2 
százalék volt.

Bécs, április 17. 
bán belefárad a háborúba. A legutóbbi 
kisáoiiai hadműveletek emberben, 
anyagban és pénzben rengeteg áldoza
tot követeltek. Az állam pénzügyei 
annyira megromlottak, hogy a venil- 
zelistáknalk most könyü sikerűik van 
a kormánypártok ellen irányult) moz
galmukban.

— Buc8uünnepély Setaelae finn követ 
tisztolotére. A Tanítók Háza abból az 
alkalomból, hogv Setaelae Emil volt finn 
miniszterelnök és rendkívüli követ el
hagyja Magyarországot. meleg családi 
ünnepséget rendezett a magvar-flnn ba
rátság vezéralakjának tiszteletére, aki 
budapesti tartózkodása alatt, mint isme
retes a Tanítók Házának volt vendége. 
A vasárnap délben rendezett ünnepségen, 
amelyen Vlkárl Béla közvetlen hangú 
előadást tartott a Kalevala emlékekről, 
Medueczky Mária. Moiret Lujza és Su- 
rányi Andor működtek közre.

— Letartóztatott gyártulajdonosok. 
Szombathelyről jelentik, hogy a gazda
sági válság Szombathelyen meghozta az 
első csödöt. A Götzl szerszámgyár szer
dán csődöt kért maga ellen, mert főmeg
rendelőjével, a Hazai Vaskereskedelmi 
Részvénytársasággal szemben vállalt kö
telezettségeknek nem tudott eleget lenni. 
A részvénytársaság följelentésére azon
ban a rendőrség vétkes bukás, csalás és 
sikkasztás gyanúja miatt őrizetbe vette a 
gyár tulajdonosokat. (MTI.)

— Az Irodalmi és Színházi Szövetség 
Ülése. A Magyar Irodalmi és Színházi 
Szövetség vasárnap délelőtt tia órakor 
ülést tartott az Akadémia díszemében. 
Az ülésen megjelent Horthy Miklós kor
mányzó is, jelen volt a nemzeti hadte- 
teg igen sok tisztje, a Ludovika akadé
mia számos növendéke, azonkívül nagy
számú. előkelő közönség. Gróf Zichy Já
nos elnök vázolta a szövtaég célját, mire 
a gyűlés megválasztotta a szövetség ve
zetőségét. A fővédnökséget Horthy Mik
lós kormányzó és neje vállalta. József 
főherceg, Auguszta főhercegasszony, Jó
zsef Ferenc főherceg és Zsófia főherceg
nő, gróf Apponyi Albert és neje és 
Csernoch János hercegprímás szintén fő
védnökök lettek. Ügyvezető diszelnök 
gróf Zichy János lett. Az elnökségben a 
közélet több kiválósága foglalt helyet- 
A gyűlés elhatározta, hogy' a színház 
céljaim a fővárostól telket kér és hogy 
ünnepeken utcai gyűjtést rendez.

— Nyilatkozat. A következő sorok 
közlésére kértek fel bennünket:

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Néhány 
lapban megjelent téves és alaptalan hír
rel szemben közlöm, hogy cégem a szó
ban forgó, de közel sem olyan mennyi
ségű Országos fa-részvényeket megbízás 
folytán bocsátotta piacra s az a hir, 
mintha bi&nco eladásokkal az árfolya
mok leszorítására s igv a közönség meg- 
károsítására törekedtünk volna, vagy té
vedésen, vagv bizonyos körök rosszindu
latú híresztelésein alapulhat csupán. — 
Tisztelettel Hoffman Gusztáv.

— Kiskorúak betörőbandája. Vasvár 
nagyközségben kiskorúakból álló betörő
banda 200 ezer korona értéket megha
ladó holmi! lopkodott ös^ze különböző 
üzleteikből. A bűnszövetkezet tagjait a 
szombathelyi rendőrség átadta az ügyész
ségnek. (MTI.)

— Megszüntették a hadbíróságokat 
Romániában, Temesvárról jelentik, 
hogy április elsejével megszüntették a 
hadbíróságokat és a katonai pereket 
az egyes hndte'stparancsnokságok szék
helyén felállított békebeli katonai bí
róság fogja tárgyalni. Azok felelt, akik 
csak egyszerű határátlépést köveitek 
el, ezután polgári bíróság fog Ítél
kezni. de ha megállapítják, hogy kém
kedési célból követte el a határátlé
pést. ügyében a nagyszebeni katona- 
tanács határoz.

— 200 éves gimnázium. A szegedi 
kegyesrendi főgimnázium megalapításá
nak 200-ik évfordulóját ünnepelte. A 
kegyesrendiek ünnepén osztatlan szere
tettel vesz részt a város egész társa
dalma.

— A nagysurányi cukorgyár elbo
csátotta összes munkásait. Prágából 
jelentik: A N’adrodny Listy jelentése 
szerint a nagysurányi cukorgyár el

bocsátotta összes munkásait. Okot a 
lap nem közöl. .

— Elveszett farkaskutya. Elveszett 
«gy Bona névre hallgató szürkés barna 
lizenegvhóMpos nőstény farkaskutya.. — 
Megtaláló n®gv jutalomban részesül. 
VI. ker.. Délibáb-utca 29.

—- Leesett a vonatról. A Rákospalo
táról Veresegyháza felé induló vonat 
lépcsőjéről szombat este 9 órakor Pus
kás Lajos 34 éves hivatalnok leesett és 
olyan szerencsétlenül sérült meg, hogy 
helyszínre érkező mentőik életveszélyes 
állapotban szállították az újpesti Kár 
rolyi-kórházba.

— Rablótámadás Rákospalotán. A 
szombatról vasárnapra virradó éjjel 
két óra tájban Jomke Béla 29 éves 
gépvezető rákospalotai lakása felé 
tartott. Újpest határán, amint a Váci- 
uton ment, egyik mellékutcából több 
ismeretlen égvén rontott rá. súlyosan 
bántalmazták és felszólították hogy 
értéktárgyait azonnal adja ál. A meg
támadott ember segélykiállásaira töb
ben a helyszínre siettek, mire a rab
lók elmenekültek, a gépészt vértócsá
ban heverve a helyszínen hagyták. 
Jomke súlyos sérüléseit a kihívott 
mentők kötözték be. akik a Károlyi
kórházba szállították él elveszelyes ál
lapotban. A nyomozás az ismeretlen 
tettesek után megindult.

— A Magántisztviselők Országos Szö
vetségének nagygyűlése. A Magántiszt
viselők Országos Szövetsége vasárnap 
délelőtt 11 órakor a Royal-Apolló helyi
ségéiben nagygyűlést tartott, melyen több 
mint másfélezer ember vett részt. Pikler 
Emil aJelnök megnyitotta a nagygyűlést, 
majd áladta a szót Kertész Miklósnak, a 
szövetség főtitkárának, aki határozati 
javaslatot terjesztett elő, melyben a sző* 
vétség tiltakozik & házbéremelés ellen* 
követeli az adórendelet revízióját és a 
munkanélküliség intézményes megszűnte- 
lését. Ezután Sándor Dezső előadása alap* 
Ián állást foglaltak a mozirendelet eb 
len is.

— öngyilkos gépészmérnök. KorbulJ 
Sándor 48 éves gépészmérnök a Kriw 
tina-körut 8—10. szám alatti lakásán 
revolverrel halántékon lőtte magát. A 
helyszínre’hívott, mentők már holtai 
találták.

Színház és filmujtionsiisoic
Miniszter 

a gyermeK-szinészelí ellen 
Szécsi FerKó, LubinszKy Tibor 

és Csendőr EtU3 nem játszhatna!! 
színpadon

— A Hétfői Napló tudósitófától. —i 
Köztudomású, hogy közoíklatús- 

ügyi minisztérium már régebben ren
deletét bocsájtott ki, amelynek érteid 
ölében nyilvános előadásokon iskola* 
köteles gyermekek nem léphetnek lel. 
A minisztérium újaikban tudomást 
ssrzett arról, hogy tizennégy éved 
aluli gyermekszinésgék müködiiek 
közre és a szmészmesteraéget hivatá
sosan űzik. Ezek a gyermekek az is
kolázást elhanyagoljáik, többnyire 
azért, mert szülőik bírják őket orré a 
foglalkozásra pénzszerzés céljábó’,. 
Ezek a kis gyermekek sokszor -főzi 
családokat tartanuk el, de iskolába 
nem járnak és nevelésük egy frányhan 
fejlődik. A minisztérium, hogy ezt az 
erkölcsileg káros. a gyermekekre 
nézve oly ártalmas fejlődéül megaka
dályozza, átiratot intézett a belügymi
niszteri u-mihoz, amelyben kéri, hogy a 
közigazgatási hatóságok a jövőben 14 
éven aluli gyermekeknek a nyilvános 
gyermekelőadásokon való résvételét ne 
engedélyezze. A minisztérium csak is-

• kólákba előadások keretében vagy ün- 
1 nepélyen engedélyezni ezentúl a gyer
mekek fellépését. A rendelet értelmé- 

, bn tehát az ismertnevü gyermekszi- 
nészek, mint például Szécsi I'erkó, Lu- 
binszky Tibor, Csendőr Elus sem mű
ködhetnek közre szinielőadásokoo, 
legfeljebb filmen játszhatnak.

• A Vígszínház e heti műsorán is a 
Gyémánbköszörüs melett a színház le«- 
nagyubb sikerei váltakoznak. A hattyút 
kedden és szombaton, a Románcot csü
törtökön, a Kék rókát vasárnap este 
játsszák. Vasárnap délután az Ördögöt 
adják mérsékelt huJyárakal.
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• A Nagyságos asszony táncosa szer
dai bemutatja « Magyar Ssinház e 
hvti eseménye. A nagy sikert ígérő da
rab előadását csütörtök, péntek és va
sárnap este megismétlik. Ma a Buza-

1 virágnak lesz az, 50-ik előadása, melyet 
azontúl még kedden és szombaton is 
játszanak. Jövő avsárnap délután 2 
érakor pedig a Sasliókot adják Törzs* 
■ttel a címszerepben.

• A pesti asszony sikere. A Renais- 
saaice-Szinház megnyitó darabja döntő 
sikert aratott. Liptai Imre irodalmi ér
tékű, költői lendületű és kacagtató mo
mentumokban bővelkedő darabja a Góth- 
pái. Csillag Teré.z. Dezsérj Gyula és a 
többi kitűnő szereplő tolmácsolásában is 
rentjeteg tapsot kapott sokszor nyílt sri- 

;non is. A díszleteket megint külön is 
megtapsolták. Az elővételi pénztár 11—1-ig 
és 3—7-ig egész hétre áriisit ja a jegye
ket.

• Kosáry, Király, Tisza Karola, 8zik- 
lay József. Ennek a páratlan négy inii- 
vób'znek a neve disziti a Városa Színház 
szinlapját az Ezüst sirály előadásain. 
Nincs is énekszáma és táncszáma az 
operettnek, amelyet a közönég ezekkel 
a művészekkel inog ne ismétel te tne. E 
■hét műsorán ismét ötször szerepel az 
Ezüst sirály és pedig ma. szerdán, csü
törtökön. szombatom és vasárnap este. 
Koddre Müknont, péntekre Carment és 
jövő vasárnap délutánra Trubadúrt tűz
ték ki.

• Vizsgaelöadás. A Rákosi Szidí saini- 
bkola növendékei vasárnap délután a 
Revue-színházban előadták a Lili-t. Az 
előadás meglepően jó volt és különösen 
kitűnt erős tehetségével René szerepé
ben Thóm ka Lehel.

• Mámor — a Buta emberrel válta
kozna szerepel a Belvárosi Színház e 
heti műsorán. A buta ember ma, ked
den, szombaton és vasárnap délután, a 
Mámor szerdán. ohü törtökön-, pénteken 
éa vasárnap este kerül színre.

• Renaissance-szinház: Csak egy film
rév u, kezdete 4 órakor.

• A Tosca, Sardou világhírű drámája 
ma kerül a Corsóban bemutatásra. A 
közkedvelt opera szövegkönyve nyomán 
ké&zült izgalmas dráma különleges iro
dalmi értékéivel és a főszereplő Francesca 
Bertini elbűvölő aLukrtásáiv.al fogje- a 
mozilátogató közönséget megOvóditaní.

• „Az idegen" a Royal-Apollóban. 
A Royal-Apollo művészi műsorára e 
héten a legújabb amerikai filmtermés 
egv értékes darabja kerül „Az idegen1* 
elmen, amelynek címszerepét a legdi
vatosabb am orozok egyike, William 
K. Wilson alakítja. Megelőzi ezt egy 
kis olasz dráma, „A hermelines hölgy" 
címen. amelynek címszerepét Made- 
laine Putois, egy szőke francia szép
ség adja. Az előadások naponta 5, 7 
és 9 órakor kezdődnek. Jegyek Báni
nál is.

• A MozQÓkép-Othon tegnapi nagy- 
MJUbásu premierje, ame.lv kizárólag ame
rikai újdonságokból van összeállítva, 
frenetikus sikert aratott. A drámai részit 
„Az ingoványos ut" című 5 felvonásos 
Itnenkai kalandorregénv képviseli, a hu- 
inorosat a ..Szökevények" cimü 5 fclvo- 
hásos amerikai vig életkép képezi. ,.Az 
Ingoványos ut", melynek főszerepét a 
h’önvörii Carmel Myers ntólérhetetlenül 
klaikilja, kitűnő rendezés és mesteri srin- 
látszáson kisül érdek feszítő tartalmával, 
hA szökevények" pedig derűs hangutatá- 
jal és Mae Mnrsli felülmúlhatatlan ameri
kai filmstar művészi és pajkos játékával 
Bxccllá). A kiegészítő műsort a „Pathé" 
legújabb világeseményei alkotják. 5, 
h 9.)
* A legújabb amerikai film, amelyben 

h legHij^lb aitnoriikiai rendezői szem- 
b-»ntok, meglepő uj játékfelfogás és 
lemérdek technikai újítás lát bittó, A: 
Idegen elmen kéri)] e héten az Otnnia I 
Vásznára. Megelőzi ezt egy megragadó 
Inoséjii Ambrosió dráma. A hermeti- 
hes hölgy, cimszerepíhen »r ismert 
francia szépséggel Madelaine Putoie-M. 
Az előadások hétköznap okon fi, három- 
hegyed 7 és 'Jl órakor, vasárnap és 
Ünnepnapokon 1. háromnegyed ft. H8 
fes 9 óraikor kezdőidnek. J^ryek Béird- 
búi is

• Az év®<l egyik legszebb filmje,
tanéiy wnrfolt házakat vonmU. min
őén mozgó kéj wz-lnh ánl ahol srim*
került. .4 imíh’.w’ nő kerül r*^>rrzre e bé
len, ma. kedden és szerdán a Tivoli
ban. Mint eanWikereles a címszerepet 
paby Deslys alakítja. minden felvonás
tan más és más hMvánvosságszámlui 
hienö kwtümmel és pazar ékszerek
be!. A reprbsre a közönség köréből fcl- 
tangzolt érdeklődéseik adtak okot. A Ti

voli előadásai köznapokon 5, három
negyed 7 és X-9 órakor, vasárnap és 
ünnepnapokon 4, háromnegyed 6, J48 
és 9 órakor kezdőinek.

• Az Uránia uj műsora. A csavargó 
(The tamdloper) címmel igazi amerikai 
filmet mutatott be az Uránia. Rendkívü
lien lebilincselő regény ez a film, tele 
szebbnél szebb részletekkel, izgalmasan 
érdekes jelenetekkel. Az Uránia gazdag 
műsorát a legújabb Pathé revue, egy 
kétfelvonásos burleszk, Jonnu kellemetlen 
öröksége és egy kacagtató ílhnbohózal 
egészíti ki. Az előadások teljes két óráig 
tartanak és 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.

Labdarúgás a 
bajnokságért 
n vasárnapi mérkőzések 

eredményei
MTK—33 FC 5:1 (1:11. A Testgyakorlóik 

biztosam nyerték a játékot. bár az első 
gólt & 33-asok rúgták Baráth révén. 
Molnár rúgta a kiegyenlítő gólt, majd a 
második eredményes rúgást ugyancsak ő 
szerezte meg. A további gólokat Orth é.s 
Schlosser rúgták. Köziben a biró Borost 
(33) és Braunt (MTK) kiállította, majd 
Zsák, László és Grüner önként levonultak 
a irályáról, ami élénk bizonyítéka a laza 
klubfegyelemnek.

FTC—Hl. KTVE 3:1 (2:0). Hevesnek 
ígérkezett a játék, az FTC azonban végig 
rendes játék foranáját kijátszotta és fö
lénnyel szerezte meg a két pontot. Az 
első és második gólt Schwartz rúgta, 
mig a harmadik gólt . Kelemen szerezte 
meg. Az óbudaiak egyetlen gólja May- 
herr érdeme.

Törekvés—BAK 2:2 (0:25. .Az első fél
időben a BAK állandó fölény mellett 
Okos révén két gólt ér el, szünet után 
azonban visszaestek az atléták és a Tö
rekvés Micsinaii és Szántó révén kiegyen
lítette az eredményt.

UTE—V11. kér. SC 2:0 (1:0). Újpest. 
Az újpestiek pompásan játszó csapata 
félidőnként egy-egy góllal Szldon és 
Schaller révén nyerte a játékot,

Kispesti AC—Vas- és fémmunkások 
2:1 (1:0). A RÁC vasárnap végre kiját
szotta rendes formáját és & Vasasokat 
legyőzte.

BTC—MAC 1:1 (0:0). A BTC rúgta az 
első gólt Horvát révén, mig a kiegyen
lítő gédrt a MAC részéről Szalal csinálta.

Vivő AC—Zugló 1:0 (1:0). A vívók 
Breier fejes góljával szerezték meg a 
győzelmet jelentő gólt

Másodosztályú eredmények a Stobbe- 
és Kárpáti-ésoportból: V. kér. SC—Hús- 
iparosok 0:0. Újpesti Törekvés SE—Ék
szerészek 1:1. KAOE—Vérhalom 3:0. 
BEVV—-BSE 1:1 (félbeszakítva). Postás— 
KAFC 2:1, ETC-—VIII. kér. SC 1:0. 
EMTK—Testvériség 1:0. Máv. Gépgyár— 
Acél TE 2:0. OTE—RTK 2:0. NSC— 
BTK 3:1 (1:0).

A Lapterjesztők SC olső bajnoki mér
kőzése. A Lapterjesztők a kispesti 
NAFC ellen döntetlenül játszottak 2:2 
(1 O) arányban.

— A Magyar Hoekey Club győzelme. 
A margitszigeti sporttelepen vasárnap 
délután a Magyar Hoekey Club mérkő
zést tartott a Wiener Ilocihschüler csa
patával. A mérkőzésen jelen volt Horthy 
Miklós kormányzó is és a Pesten időző 
angol kolónia sok tagja. A mérkőzés a 
Magyar Hoekey Club 5:1 arányú győ
zelmével végződött. Félidő (3 :0).

Mesyer, Ügető, Bécs
Ma három helyen volt verseny: Me- 

gyérén az Urlovasoík meetingjének utolsó 
napja zajlott le, a nap fő versenyét: a 
Négyévesek nagy akadályversenyét gróf 
Jankovich-Bésán Endre Györök-je nyerte 
meg Helyre Kata és Delnő előtt. Kö- 
»ön»ég csak hétköznapi szómban volt 
jelen.

Az tigetőpályán alig gyűlt össze részt
vevő, három versenyt résztvevők hiányá
ban meg sem lehetett tartani, a többiben 
is alig indult ló, a reás favoritok sorra 
nyertek.

Pécsben a frevdenaui megnyitó zajlott 
le a Przedsiuit-handicappel, amelyet az 
Árpádhaihni móne.s Ecllpse-je, mint start
favorit. nyert meg Prím és Móka előtt. 
A megnyitó nap egyes futamaiban arány
lég kevés ló indult s ugvlátszík. az egész 
meeting a részvétlenség jegyében fog le
zajlani. A részletes eredmények:

Megyer
1. Urloitas handicap. 1. Pouvoir 1 Ka

póst 2JÍ), 2. Mork (Kraruae 3), 3. Bojár

(Goml>olai 4). Futottak még: Excelknz 
3, Cornette 8, Sempronia 8. Tót.: 20:50, 
38, 40.

II. Sinnfcin-gátverseny. 1. Dudu . (Krau- 
se 11/ii- 2. Mac (tulajdonos 2>í), 3. Po- 
meranze (tulajdonos 4), Futottak még: 
Ga)g« 8. Susan 10. Tót.: 20:36, 22. 24.

III. Négyévesek nagy akadályversenye. 
I. Győrök (Szemere K. 2), 2. Helyre Kata 
(lteeves H. 2), 3. Delnő (llesp E. 4). Fu
tottak még: Vicíspán 3%, Jupiter 16. 
Hogy-hogy 8. Tót.: 20:50, 30. 30. Hogy
hogy ell>uiko<t.

IV. Nyeretlenek akadályversenye. I. 
Somló (Krause 2% reá), 2. Aloriette tu
lajdonos 3). Futott még: Goldregen 12. 
Tót.: 20:26, 28.

V. Fugger aakdályverseny. 1. Princl- 
pal (tulajdonos 2% reá). Futott még 
Edith 2. Két ló indulván egy istállóból, 
fogadás nem volt.

VI. Rendbotnó-handicap. 1. Fékomadta 
(Krause 1%}, 2. Mátyásföld (Hesp J. 3),
3. Kemenata (tulajdonos 6). Futottak 
még: Kártyás II. 4. Baba kuk 10, Drivia
4, Vándorló 50, K. B. O. 33, Kofa II. 20, 
Szerelem 8. Repkény 33. Tót.: 20:46, 26, 
30, 42.

VII. Bncsu-verseny. 1. Rasputin (Gom- 
bolai H/i reá), 2. Túr kin (Knause 5),
3. Matuska (Kaiposd 1J$). Fűtött még 
Black Girl II. 6. Tót.: 20:30, 24, 38.

ügető.
I. futam. 1. Papramorgó (2r). 2. Ja- 

nicsán (2), 3. Picikém (12). Futott még: 
Faluszépe. Tót.: 10:12, 10. 10.

IL futam. Wachmann (2Mr), 2. George 
Kyrby (3), 3. Najazd (10). Futottak még: 
Pandúr és Frieden. Tót.: 10:13, 10, 11.

III. futam. 1. Rigó—Ollle M. K. (ltfr),
2. Groden—Rezső (3). Firtottak még: 
BáTcsak—Búzavirág, Iram—Igorénz Douk- 
taz. Tót.: 10:15, 11, 13.

IV. futam. Wutki 2. Cukros (6),
3. Vita (8). Futottak még: Mánia, Piroska, 
Huszár, Eendem I. Ezermester és Fanni 
G. Tót.: 10:22, 10, 12, 12.

V. futam. 1. Qualiflkatlon (1#t), 2. 
Mirabella (10), 3. Pandorg (8). Futottak 
még: Dombóvár, Merész. Pityu. Tót.: 
10:15, 13. 34.

Ercsi-díj, Páva H.-dij és Alta Amoxthy- 
dij kellő résztvevő hiányában elmadat.

Béoe
I. R. d. Teuf. (Friedr. 2%), Hupferl

(Vincemz 2), Korhely (Szilágyi 3). Futot
tak még: Artúr, Lahengrin. Tót.: 50:138, 
50:78, 64. ■/:

II. Trumf (Vincenz 2), Fontos (Szilágyi 
3), Rózsaía (Tuss 6). Futottak még: Han
na H.. Racker. Tót.: 50:193, 50:87, 97.

III. Kázmér (Schejbal 3), Dilemma 
(Nagy A. 4), D-espot (FriedHdh 6). Fu
tottak még: Ronlette, Doppelaar. Tót: 
50:156. 50:82, 82.

IV. Eclipse (Pretzner 2), Prím (Esoh 
3%), Móka (Weckermann 7). Futottak 
még: Ommioh. Nezsid, Pacsirta II.. Bó
bita. Tol.: 50:133, 50:78, 78.

V. Androcius (Nagy G. 2). Boxerl (Vin
cenz 3), SokTates (Friedrich 2%). Tót.: 
50:78.

VI. Királyné (Bődé 2), Bakafántos 
(Hlav. 2). Segestes elbukott. Tót.: 20:64.

Vn. Vogl (Nagy A. 6) és Flieger (Vin
cenz 10), Almenrausdh (Kéri. 2). Futottak 
még: Wie so? Tráncz, Mormol. Erstl, 
Hiába. Holt verseny. Tót.: 50:214.

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi magánforgalom. A pén

teki zárlatra, a bamkok megmozdulá
sára, talán az esőre való tekintettel 
is nagyon bizakodó volt a hangulat a 
magán fo galomban. De irtkább pénz 
volt, mint áru s kötés az élénk ke
reslet dacára is kevés történt. Orszá
gos fa 1600—20, Déli Vasút 1260—80, 
Phöbus 740—60, Lidiiig 1025—35. 
Kerestek Magyar Hitelt. Lángot, 
Schlicket, Rimát. Salgót. Liptákot és 
ÁHamvasulat. Dollár 266—68, márka 
444—47, lei 432—38, szokol 380—90, 
bécsi kifizetés 42 %—43 % volt.

A Moktár közgyűlése. A Magyar Or
szágos Központi Takarékpénztár dr. 
Kunz Jenő elnöklete alatt f. hó 16-án 
tartotta 49. közgyűlését, mely az igaz
gatóságnak a 10,509.071.31 K nyereség 
felosztására vonatkozó ioditványaü jóvá- 

hagyla és elhatározta hogv az igop 
évi osztalék-szelvény folyó hó 18-ótóí 
kezdve 100 koroi.ávif hevóltassék. q 
Ingokul az igazgatóság.!):' dr. Ban;|la 
Gyűl:., dr. Gsehwindt. Ernő és dr. bu
rányi Miklós, a toliigyelőbizoltságba: <|r 
Lovrioh István és ifi. dr. Wokerle 
dór választattak.

A Kereskedelmi Hitelbank meriegg 
és tőkeemelése. A Magyar Kereskedeimi 
Hitelbank április 28-án tartja renden 
közgyűlését, amelyen szerpe1. az alap, 
tőke felemelés is. Az intézet mérlege a 
45 millió alaptőke mellett 24.100.000 
korona tartalékot tüntet fel s tiszta 
nyeresége 5,798.241 korona. A társaság 
értékpapirállománya. a mérlegben 
19,348.215 koronával szerepel, mig adó
sai 85,738.382 koronával. Betétállománya 
56,942.972 korona.

Az Égisz osztaléka. Az ..Égisz*4 Rést- 
vénytársaság közgyűlése az 1920. évre 
12 korona osztalékot állapított meg. Uj 
igazgatósági tagok lettek: dr. Adám 
Géza, gróf Edelshoim-XJyulai Lipót,
Fuchs Arthur, dr. Márkus Jenő. dr. 
Petarik Jenő, dr. Thorotzkay Miklós 
Ugrón Gábor.

A Chinoin tőkeemelése. A Chinoin 
gyár rt. e hó 20-án tartandó rendes köz
gyűlésének napirendjén szerepel a társa
ság alaptőkéjének fölemelése. A társasán 
mérlege a 10 millió korona alaptőke 
mellett 26.250.000 korona tartalékot mu
tat ki. inig értékcsökkenési tartalékja 
1,960.440 korona. Tiszta nyeresége 
1,598.290 korona.

A Kőbányai Polgári 
Serfőző R.-T.

békebeli minőségű

SíbuI IsIm-iilHrB
a főváros előkelőbb vendéglőiben 

naponta írissen csapoltatik.
Palackokban minden nagyobb fűszer-és 
csemegeüzletben kapható. — Rendelések fel
vétele : Vili., Népszinház-u. 22. Telefon: 21-91

MOZGŐKÉP-OTTHOM
Ingoványos utón

amerikai filmregény 5 felvonásban és
A szökevények

Előadások: 5, 7 és 9. órakor 
Pénztár: délelőtt */dl—Vsl-ig délután 3 órától

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

CSORTOS GYULA 
vendégjátéka az „ítélet előtt" cimü francia dráma 
és a rekordmüsor Kezdete 7 órakor

Megjelent a | IAGADA Kapható 
minden

i 1 AZ OJSÁQ
| KIADÁSAI

újság
árus) tó■ helyen

NEMZETI R0YAL ORFEUM
ZÜLLÖTTEK KLUBJA ♦ KVITT

és a szenzációs uj áprilisi műsor 
Kezdete 7 órakor Kezdete 7 órakor

C
^övárO,', Naponta este 7 órakor 

nagy előatiás
Csitt., szombat, vasár- és 
ünnepnap d. u.‘Mórakor 
Családi és gyermeke! óddá?

Városiig^1
Tclefon-szátn: 55-58

Hamis fogakat
Brilliánst
Ékszert
Platinát
Antik tárgyakat
ICánnlitifrefll 68 modcrn 
■>CpCRCl olajfestményeket 

Dísztárgyakat
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Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Társszerkesztök:
Dr. ELEK HUGÓ is PAJOR MÁTYÁS

,,.UJSAGÜZEM“ R.-T. BUDAPEST


