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Vázsonvl
az ui adókivetés ellen
A demokrata-párt nagygyűlése

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Á Központi Deinoikrata Körben va
sárnap népes értekezlet volt, amelyen 
Ugrón Gábor elnökölt, aki (bejelentette, 
hogy a legközelebbi napokban memo
randumot fognak átnyújtani a pénz
ügyminiszternek az adózás kérdésének 
méltányos rendezése tárgyában. Vá- 
zsonyi késznek nyilatkozott a küldött
ség vezetésére, amit az értekezlettel 
hosszabb beszéd keretében közölt, 
melyben a többi között a következőket 
mondotta:

Az ország finánciáit remibe kell 
hozni. Ebben mindannyian egyet
értünk és obiban is, hogy a tehenvise- 
Jési kötelein alól senki magát kivonni 
nem akarja. A kérdés csak az, hogy az 
a teher, amelyet a vállaikra raknak, 
egyenlően oszlik-e meg cs hogy azok a 
válllak viselik-e a legtöbb terhet, ame
lyek a legizmosabbak.

A ini pénzügyminiszterünk büszke 
arra, hogy Ausztriával szemben a pénz 
értékemelése tekintetében eredménye
ket ért el. Én helyeslem az ő politiká
ját, csak bizonyos mérsékletre szeret
ném őt inteni és arra, hogy ne pusztán 
s kurzusok magasságában lássa a maga 
feladatának betöltését. Ausztriáiban az 
állam nagyon rosszul áll, de az em
berek jól élnek. Bécs tele van eleven 
élettel, ott az emberek napról-napra 
kötnek üzleteket, termelnek uj értéke
ket. Ausztria tclesirja ugyan a világot 
a maga bánatával, de ez az osztrák ál
lamnak bánata, amely szegény, nem 
pedig az osztrák polgárságnak, akik 
nem szegények, hanem sokkal jobban 
élnek, mint a magyar kereskedők. Neon 
szóljad, hogy az állam zilált viszonyok 
között legyen akkor, .amikor a társada
lom jól érzi magát, de viszont nem te
kinthetem ideálnak a másik végletet 
lem, ha az állam finánciáit úgy kíván
juk rendezni, hogy a termelő munka 
lehetőségét akadály ózzuk meg. (Élénk 
helyeslés.)

A dolgozó középosztály, a kispolgár
ság a jelenlegi adókivetési rendszer 
által olyan terhek veszedelmének van 
kitéve, amelyeket elviselni nem képes.

A középosztály és kispolgárság meg
szokta azt, hogy eddig az adókiveté
seknél védelmezték öt a szószólói. 
Azok a tételek azonban, melyekről 
akkor szó volt, figyelembe sem jövő 
számok voltak, az akkori keresmény 
vagy jövedelemhez képest. Ma azonban 
az adó már nem szimbólum, hanem 
véresen komoly dolog. És míg azelőtt 
a 40 koronáknak és száz koronáknak 
kivetése roppant nagy apparátust vett 
igénybe és ott voltak a polgárság bi
zalmi emberei, — most, amikor az 
adókivetés egyszerre véresen komoly 
lett, átmegy a nemzetgyűlésen, amely 
egyszerűen az adóknak iilxr die Gasse 
'aló kimérését statuálja. (Derültség.) 
A pénzügyi közegek, mint egv pénzügyi 
söntés kimérik az adótételeket az üt
vén át, a polgárok számára és a pénz
ügyi közegek által megállapított egy 
nldalu adótételek fellebbezésre való 
tekintet nélkül végrehajthatók.

Ez ellen kérünk most orvosságot 
gyorsan a pénzügyminiszter úrtól. 
Neki rendelettel kell helyreállítani azt. 
amit egv rossz törvény csinált.

Melyik a rossz ezres?
Biztos mód a hamis ezresek fázismérésére —
Hegedűs Lóránt a pénz kicseréléséről és az 

uj magyar áiiamjegyekröl

A héten terjedelmes újságcikkek szá
moltak be arról, hogy a 'bankok pénz
tárainál a lebélyegzett ezerkoronás 
bankjegyek elfogadása körül nehézsé
geket támasztanak. A rendkívüli intéz
kedésekre az adott okot, hogy illetékes 
helyen rájöttek arra, hogy a küszöbön 
álló pénzkicserélés elölt nagyon sok 
még le nem bélyegzett bankjegyet igye
keznek gyorsan hamis felülbélyegzéssel 
ellátni. Az elimiult héten történt, hogy

a bécsi Dopositenbank közel száz
millió korona névértékű magyar 
lebélyegzesü b’ankjogyet küldött há
rom budapesti nagy bank: a Ma
gyar-Olasz Bank, az Angol-Osztrák 

Bank és egy kisebb bank címére.
A három bank a lebélyegzéseket ala

posan ismerő két-két tisztviselőjét 
küldötte a Fővámházba, ahová a bank
jegyeket tartalmazó ládák érkeztek és 
közel egy napig tartó vizsgálat után 

megállapította, hogy a bankjegyeken 
a magyar lebélyegzés egy töl-egyig 

hamis.
A bankok természetesen a küide- 

foúnyt nem vették át, hanem vissza
küldték' á Dcpositenhanknak.

A Hétfői Napló tudósítója érdeklő
dött iletékes helyen a hamis ezresek 

' forgalma. felÍ3merhetősége és kicseré
lése iránt s a következő érdekes fel
világosítást kapta:

Az Osztrák-Magyar Bank budapesti 
pénzintézeténél eddig harmincnyolc 

félő hamisítást ismernek
és ha névszerint nem is tudták, hogy 
ki köpette el, már a lebélyegzés alak
jából meg tudják állapítani, hogy a 
hamis bankjegy a harmincnyolc kö
zül, melyik kategóriába tartozik. A 
banknak ugyanis különleges eljárása 
van a lebélyegzés hamis voltának 
megállapítására. A lebélyegzést ugyanis 
a vidéken az Osztrák-Magvar Bank 
fióktelepei hajtolák végre és igv isme
rik a műveletnél alkalmazott festek 
vegyi összetételét, valamint annak ve
gyi oldószerét is, úgy hogy

a gyanús bankjegyok lebélyegzését 
ezzel az oldószerrel vizsgálják meg.

I Ha az oldószer a felülbélyegzés festé
két oldja, a bankjegyet még akkor is 
ha a pecsét állása különben szabály
talan, teljes összegben beváltják. A 
hamis bélyegzéssel ellátott bankjegye-

azonnal megsemmisítik
és a még fenálló rendelet értelmében 
ötszázötven korona, illetőleg 55% le- 
vonásával helues lebéliiefíiésü bankie- 

\ (ivekben fizetik vissza.
A wahályo3 lobébwiésnél. mint il
letékes helyről értesülünk, a pecset 
a magyar szövegű oldalon a bank
jegy értékének mennyisénél kifejező 
ezám .lövését, vagy legalább Is an

nak kezdőbetűit fedi.
i Tehát az ezresnél az „Ezer . a sza- , 
zásnál a ...Száz", az ötvenesnél az 
„ölvén", a húszasnál a „Húsz" és a; 
tíz koronás írunkieitvnél a „Tíz koro-1 

I nás szón kell lenni a bélyegzőnek. I

— Hétfői Napló tudósítójától —

A bélyegző helytelen elhelyezése 
azonban még nem jelenti azt, hogy a 
pénz hamis, mert a valódi lebélyegzé
seknél nem ügyeltek pontosan arra, 
hogy a bélyegző a bankjegy mely ré
szét éri. Ezekben az esetekben a becse
rélésnél természetesen teljes ellenér
tékét szolgáltatnak ki uj bankjegyek
ben. Ez azonban hosszabb eljárást igé
nyel. A lebélyegzéskor ugyanis pontos 
jegyzéket vezettek a bankjegyek soro
zat- és darabszámúról és igy a h ■.cse
rélésnél a kétséges darabokról minden 
kétséget kizáróan meg tudják majd ál
lapítani, hogy valcdi-c, vagy hamisít
vány.

A pénzkicserélés és a hamisaknak 
hiresztelt ezresbank jegyek ügyében a 
Hétfői Napló kérdést intézett Hegedűs 
Lóránt pénzügyminiszterhez, aki mun
katársunknak a következőket mon- 

; dotla:
*

— Nem ériem az emberek ideges
ségét: több ízben kijelentettem már, 
hogy az ezresbankjegyeket, ha csak 
szemmelláthatólag nem hamisak, tel
jes értékükben kicseréljük. A hami
sítás felismerésére megvan a ma
gunk bizonyos módszere. Az állam 
egy bizonyos időn belül meg g pénz- 
kicseréléssel járó költségek levoná
sáról is lemond s a bankjegyeket tel
jes értékükben beváltja. Minderről 
különben kedden részletesen jogok 
nyilatkozni a nemzetgyűlésen.

— Annakidején megmondottam a 
budapesti kereskedelmi- és iparka
marában, hogy áprilisban mindenki , 
türelmetlenül fogja várni s örömmel 
fogja fogadni az uj államjegyeket. 
Igen örülök, hogy ez a jóslatom is 
bevált. Mindeneseire örvendetes az 
uj pénznek ez a türelmetlen sürge
tése; hiszen jól tudjuk, milyen reme

ffiormánswálságf
Házi eloszlatás

Belftien-konmány a választásokon teremt maga 
részere többséget — Kicserélik a főispánokat

— A Hétfői Napló tudósítójától —

A kisgazdapárt nem csinál belőle 
titkot, hogy sokszor és sok mindenről 
lemondott, a pártközi béke érdekében | 
súlyos áldozatokat hozott; de nyíltan' 
vallja azt is. hogy hazafias önfehildo-' 
zásáért nem hajlandó lemondani a 
jövő érdekében szükséges őrhelyek
ről. Ez magyarázza meg, hogy eddig a 
kisgazda-tábort egyetlen posztnak a 
feladása setn hozta olyan izgalomba, 
mint az a föltevés, amely most jogos
nak kezd bizonyulni, hogy tudniillik 1 

géssel várták eddig a hasonló pénz, 
átcserélést műveleteket.

— Ami keddi beszédemet illeti, az 
a jövő magyar pénzügyi politikáról 
fog szólni és a valutaviszonyokra re
mélhetőleg nem kis behatással lesz. 
Ebben le fogom fektetni azt a ma
gyar pénzügyi programmot, melyet 
majd utódom, de egy jó darabig 
minden magyar pénzügyminiszter 
követni fog.

— A bankjegykicserélést illetőleg 
semmi ujobbat nem mondhatok, mert 
Popovics Sándor és Már ff y Ödön 
ma este érkeznek vissza Bécsböl, ahol 
az Osztrák-Magyar Bankkal tárgyal- 
lak ebben az ügyben. Kedden termé
szetesen ezen tárgyalások crednié- 
nyerői is be fogok számolni.

— Most fog megindulni útjára az 
uj magyar korona; remélem, hogy 
nem lesz oka pályafutását szé* 
gyclnie.

H pónzkscseréSés és az 
Osztrák-Magyar Bank

Bécs, április 24.
(A M. T. I. magánjelentése.) Az 

Osztrák-Magyar Bank főtanácsa ápri
lis 28-ra teljes ülést hivott egybe, ame
lyen valószínűleg a Banknak Magyar
országhoz való módosult viszonyáról 
fognak tanácskozni. A bankot igen 

i nagy mértékben érinti az a csere, 
i amelynek során az Osztrák-Magyar 
Bank lebélyegzett magyar bankjegyeit 
magyar államjegyekre fogják bevál
tani. A teljes ülésen jelentest fognak 
előterjeszteni a főtanácsnak ama meg- 
beszélés eredményéről is, amelyet a 
magyar bankintézet felállítása ügyében 
a magyar kormány képviselőivel foly
tattak.

gróf Ráday belügyminiszter az egész 
mai főispánt kart ki akarja csórói ni.
Ebből a szándékból a kisgazdák ed

dig csak Ízelítőt kaptak. Eddig csak 
Egán Imre békési főispánnak hozta 
tudomására a belügyminiszter, hogy 
fel van mentve állásától. Egán érde
kében nagy deputációzás volt annak 
idején és ha Ferdinándil ki nem ne- 
sezi. akkor Ferdinándv bukott volna 
meg. Ebből is látszik, hogv gróf Rá- 
dav otl nyúl bele u darázsfészekbe,
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ahol legveszedelmesebb. A kisgazda
párt ma tényleg lángban áll Egan fel
mentést miatt, nemcsak azért, mert 
leghívebb hbvei ogyik-M mén z.Hik, ha
nem legföként azért, mert tisztában 
vamk vele, ImgV folytatása következik 
a dolognak és őszintén megmondliftk. 
tnrlannk tőle, hogv

a rógi munkapárt exponensei fog* 
nak beülni a főispán! sréketcbc

Annak az egynek azonban örülnek 
a kiM ’ídák. hogv ezzel a kormány 
mmix. ,nl léit iMattMil kelnél m ■. 
voltáról. Előre scih'llí-k eil -i l>:<rl;’k , 
és ió . forr felkészültek n salaszl»-, 
sclra. Már amikor a kormány póri j 
uir.i kellé,znka.lt. meKkez.iűiiatl a ké- 
sziil'ktés és alléi fonva ma|. tért szil-1 
nik. 1 kisgazdák legnagyobb erejnkn k 
azt tekintik, hoítv « l'órtba Me M- 
Iák vinni v. nlkotmántlioui Hriltlr- 
kel. nmeinek meülmr.ák srámukra a 
feltftlcn (iul>:elniet.

A választásokkal való foglalkozás 
gondolatát rendkívüli módon aktu- j 
áüssá tette az- hogv

a helyzet teljesen k’élezőLitt 

egyrészt a pártok között, másrészt a , 
pártok és a Bethlen-korniánv között.

A nárlók a Bcniczkii-affér miatt ál- 
latiak szemben egymással, darura au- . 
nak, hogy Beniczky Ödön ma mar. 
Dártonkiviili képviselő. Növeli ezt a 
ilszAb.l ez n körülmény, hogv az! 
újabban és valószínűleg rövid időre 
pftrhmkivüU Szmrecsányi Gvörgv. ha 

el is halasztotta, de el nem 
rvétöl, hogy menteim 1 jogának . 

megsértését szintén bejelenti. A za jos , 
csaták, amelyek a pártok között le- ' 
folynak és amelyek súlyos kirobbanó- I 
gokat veinek felszínre, nincsenek j 
ínyére a Bethlcn-kormánynak. amely 
ezek utón

• háztóloszlatást kikerülhetetlonnek 
tartja.

A kormány és az Andrássv-párt vi
szonya ébebséggol nem volt elejétől 
fogva Mzalmas. Ezt a viszonyt nem
csak a Gömbös-Ügy renditette meg. de ; 
egyszersmind határozottan v'eszedel- I 
mesnek tairbják Andrássvék minden 
tekintetben magukra nézve azt, amit a 
Belhh»n-'kRl«i.net csinál és különösen 
amit tarsolyában hord. A kisgazdapárt 
viszont ugv érzi, hogv a főispánok fel
mentése az ö kárára és veszélyére tör
ténik. Ölvén a hangulat, hogy a párt 
meg akarja vonni támogatását a kor
mánytól. Kormányválság leié közeled
nénk tehát, ha a Bcthlen-kabinet nem 
lenne tényleg választási kabinet. 
Amenmvllicn tehát a válság tényleg 
kilőnie és a krtrinánv bukásának le
het "•■ségei állanának elő, akkor alig le
het más megoldás, mint hogv hamaro
san

ki fogják irni a választásokat.

inért a Bethlen-kormányt nem lehet 
megbuktatni. A Bolhlen-kormánv a 
válaszláp kon akar győzni és a pú* 
lasztásokon akar a marra képére több- 
sérti pártot teremteni. |

Az entente elhatározta 
Felsőszilézia felo<ztását

Berlin, ópillk 94.
(A M. T. I. szik rutául rata.) a Mez* 

sa^o.o jelenti, hogy a szövetségesek 
véglego m ii megegyeztek abban, hogy 
Felső-Szilé/iát fe'osztják Lengyelország 
és Németország között.

London, Aprilb 24.
(Potrter.) Hír szerint l.ord l)erbu a 

nvull hűivé! Írországba mázott, ahol több 
vezető azcniéh'iséggr . köztük u kalliol. 
k<i* ftyMVpsrig verető hngíinhid nicgbes/ié- vlmoiMlták 
lésekeí folvtalolt Valószínű, hogv utazása " ....
nr angolok <s irrk Ijákéjénok helyreáll!- Rafá» utón mindkettőt letarfőzztlfik. 
lásával nn kapcsobiUHUL (MTI.) 1 —«

Május végén folytatja Franciaország 
a trianoni bétazsrzöilés tárgyalását

Pária, április 24.!^ kamara ugyanis niajus elseje 
<4 V. T. I. ludósitójának szikra- Ielőff a költségvetést tárgyalja, majd a 

távirata.) Valósziníl. hogy miután i képviselők körülijeiül 15 napra sza- 
Gucrnier nyolc napi haladékot kért jc- badságra mennek, hogy részt vegyenek 
leölésének kiegészítésére, a második [a törvényhátósagí választási kampány
jelentést csak május végén terjesztheti I Imik.

icndó'rsóaen előzetes őrizetbe helyezték. 
Pintkr tanácsos és Buuer kapitány a 
Ie-gmigyobh f.Vwrsasáír.'ial láttak hozzá a 
rendkívüli saép t^/.on'.: ügyének kibo
gozásához. Átnéztek a leveleket és meg
áll api látták, hogy valamennyien d,„\ 
kéztől szárrtiarnatk. ömlengő szerelmi 
vallomásokat lattal mázták és írójuk 

. cg.v S t i e g n itt Elemér nevű Bécsbon 
lakó niaff.vnr volt, aki a kommün bu
kása után menekült Budupestről az osz
trák fővárosba. Stieffnibz valamikor vő- 
leffénje vul-b Föhéí'vAt.V Juliskának a 
nem tudott lteletörődni abba, hogy 
szép nő időközben másnak lett a fele
ségéi. Mlvét Süeginitz sctiogysom bob 
dcRuIt egykori menyasszonyánál, fenye
getőzni kézüett leveleiben. Tervszerű 
hajszát helyeiétt kilátásba, ha meg nem 
hallgatja, és több levelében nyíltan meg- 
iita, hogy belekeverj bánó Endemté 
ügyébe, s rágalmait n lapokban is m■« 
MgM je’ehtétíii « foljtfcen l&lietotlannó 
foraja tenni Felié rváry Juliskát. A 
rerd-’kféKfn ézek után niglön riiás \ i- 
láyitásban látták az ügyet. Nyilvánm'í- 
vá lett, bojr.v 'ráigtiltnnzó hniszdról vau 
író, mintán me«tgyűj^Mtek róla, hoiry a 
sutnéftznő teljésen átthtbni a. rárótt'.á- 

I -lakkal szemben, beszüntették ellene az 
eljárást é« rögtön ellmcsátották.

Az elsu milliárd aranymárka átadása előtt 
nem tárgyal Franciaország Németországgal 

Május 1-je után folytatja a megsxál?á$t
Bées, fipl-ilis 24.1 vátételt bltvttnártnvkl várni a szvi>el>;í‘- 

masnii lelencre.) *!»» l. ormánn<‘knak. nmeinek n jóvá- 
jelentik tételt legalább is külön megállapodás 

keretében a szükséges garanciákkal 
együtt biztosítják, akkor a iruncia kor
mány eltökélt szándéka, hogy jotfail 
érvényesíti, mindaddig, amíg a jóvá
tétel teljes mértékűén nem történik 
meg.

(A M. T. I.
Neues Wiener Tagblallnak

1 Parisból: Briand elolvasván Harding 
I válaszát a német jegyzékre, egyik ame
rikai hírlapíró elölt ugv nyilatkozott, 

| hogv Franciaország örömmel üdvözli, 
lin Amerika réwhVsz az európai íigVek 
elintézésébe!!. Briand minden Washing
tonból jövő Javaslatot a barátság 
szellemében fog fontolóra venni. Han
goztatta azonban, hogy Franciaország 
szilárdan ragaszkodik ahhoz, hogy a 
versaillesi szerződés pontos keresztül
vitelét kikényszeritse.

Becs, április 24.

(A M. T. I. magán jelentése.) A Neue 
Freie Pressének jelentik Párisból: .A 
Petit Párisién tudósítója több vezető 
politikust megkérdezett arra nézve, 
várjon nem fognak-e Harding elnök
nek Németországhoz intézett válasza 
következtében változást szenvedni azok 
a rendszabályok, amelyeket május 
1-re tervbe veitek. A tudósító a követ
kező v'álaszt kapta:

— A megszállásra vonatkozó élőké 
születőnket egyetlen ponton sem szán 
tettük be. Ha nyolc napon belül, vagyis 
május f-ia a német kormány nem fog 
olyan javaslatokat előterjesztem a jó-

Elfogták
újpesti rablótámadás 

tetteseit
Egy cipészsegéd és szeretője 
követték el a rablótámadást

az

— A Hétfőd Napló tudósítójától —
Péntek este köveltfk cl Újpesten az ősz

utód 20. számi alatt azt a rrublólá madóst, 
amelynek kis hijján áldozata lett az olt i 
rtó Suhí.jdta Gábor 51 éves dpészmesfer. i 
A letlewk közül a 
Józsefnek, aki az öreg cipészmester szom
szédja, sikerült ellogmi menekülés közben 
Koinűr Gábor rovottrtuiltu kcrékgyártósc- 
gédet, aki bevallót la az ujj>eMi rendőrkapi
tányságon, hogv a tettel Cifra Lajos lui- 

i szo'n'liároméves dpászsegéd és szeretője, 
Lakatos Sándorné, szüleiéit Pórt! Julianna 
.véritsóges el aikurtn elkövetni. Ugyanis Cif
ra néhány héttel ezelőtt állott b" cípész- 
segódnák Suhajdálhnz és észrevette. hogy 
Suhaj Iának n^gymenn-viségü arany- és 

cznistpéiize van.
Gzlffti bevallót la enénlklvül a detoklivek- 

n-ok. hogy a megszökött tettestársai vaJA- 
srindlleg cl alwinvftk menekülni Debre
cenibe s megadta n személvlelrásuknl is. 
á detektívek rögtön klsieltok a pályaud
varokra. hogv szemmel tartsák az elutazni 
készülő egyéneket. a steuiélyleiTás *>kn/p- 
ján szombat este kilóm' óra tájban észre
vették, hogv két hozzájuk hasonló egyén 
akar felszdlhvní a Keleti pályaudvarról 
Induló debreceni voiutra. A nő ntagthlér- 
nrelü. bnmnúuiju asszonv volt és a kísérő
je a Gráfra személvlcirásával megjelölt 
alaesonvtcrmetü és nvirott feketehajsr.il 
égvén. Az egyik detektív rászáll Cifrára 
„Te vngv Crifra?" Crifra rvontlllen dadog
ni kezdett és azonnal lievallldtó, hogv ő 
n keresett égvén. Ezután már a nő sem 
I gudhatc't és a detektívek rövid valla
tás után előállították « az elfogott párt 
i fél.apltánvságra. Itt Angsai delektivfő- 
csoportvetelfl haUgs’ki ki őket. Részlete- 

n rab lóié inadé s előzrné- 
nveit és a tett 'körülményeit is, A kihall-

Becs, április 24. 
(A JL T. 1. maffánjelcntése.) A Neue 

Freio Presse jelenti BerHníbő'l: Púris- 
Iréil jelentik: A francia lapok szerint a 
szövetségesek elhatározták, hogy mi
előtt a német kotnm'vny toválXbl javas
latait tárgyalnák, mindenekelőtt rtt<itt sz
kodnak ahhoz, hogy az első milliárd 
aranymárkát Kobtenzbe szállítsák ts 
hogy minden intézkedést meglegyenek 
a többi milliárdok elszállítására is. A 
szövetségesek nem elégszenek meg 
többé puszta aláírássá1!. A kéiiyszer- 
rend sz.ailHílyok megszüntetése, amire 
bizonyára sor kerül, csak akkor kö
vet kezhetik el, ha már Németországtól 
határozott biztosítékokat kaplak.

Berlin, áprilist 24. 
(VVolfT.) A birodalmi kormány ma 

délutáni utolsó lamíioskozásáham egy
értelműié# megállapította az amerikai 
kormánynak adandó válasz szövelgót. 
(M. T. I.)

Ártatlanul 

iMríMlnuzoft színésznő 
Az elhagyott vöSegóny 

bosszúja
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A rendőrséghez névtelen följelentés 
érkezett a közelmúltban s ebben valaki, 
aki nem akarta magát meginévezni, elő
adta, hogy a csekkcsa l ások és kémkedé* <> < V • Ul'CamilCSIU. I _ , nvtirAvMC*

rajra clőMlő Néniéi st’1 nuatt letartóztatott béró Endetíné*
i r‘í bűntársa van és i>edig egy ismert 

vidéki színésznő személyében. A fel
jelentő meg is nevezte a színésznőt:

| h e h é r v á r y Juliskát, aki a székes- 
i fehérvári Nemzeti Szinház tagja. A 
| rendőrség kétkedéssel fogadta a névte- 
I len feljelentő vádaskodásait, de azért 
kellő diszkrécióval megindult a nyomo-

> zás. Pintér rendőr tanácsos és Ba u e r 
j rendőrkapitány kapták mea az ügyet, 
akik kér detektívet küldtek azonnal

I Székesfehérvárra, ahol figyelni keídtök 
| Fohérváry Juliskát.
I A névtelen levélíró megemlítette, 
' hogy a soinésBnő együtt hamisitótta 
báró Endennével az ezerszokolosokat

I és százdoltárásokat s hogy rendkívül 
. költekező életmódot folytat. A detekti- 
j ek megállapították. hogy Fohérváry 
JuLúska csakugyan fényűző életet él 8 

' idegen valutái is voltak, de határozót, 
labb gyanuokokat nem láttak fennfo-

■ roffni. Megerősítette ezt a nézetüket az 
a körülmény is, hogy a színésznő hiten 
felesége Fekete Gézának, a székcsfehér-

1 vári Uránift-mozgó tulajdonosának, aki 
I virilista n városban és milliomos hÍTé- 
•ben áll. Mái-már lm akarták szüntetni 
a nyomozást, amikor uiabb lökést ka
pott az ügy. A rendőrség tudtán kívül 
egy budapesti lapban megjelent ogy 
cikk, amely határozott formában adta 
ölő azokat a vádakat, amikkel a titkos 
följelentő hozakodott elő a rendőrségen. 

Erre Fohérváry Juliska lakásán ház- 
kutatást tartottak, a detektivek ma
gukhoz vették a színésznő leveleit és 
úgy ezeket, mint pedig magát Fehér- 
vái-y Juliskát Budapeetro hozták és a.í

LM Seorse és Brtana
SsláSkozasa

London, április 24.
(Wolff.) Lloyd George tegnap este 

Lympnebe utazott, ahova Briand ma 
délután érkezik meg. (M. T. I.)

Párts, április 24,
ÍM. T. 1. szikratávira'ta.) Briand 

miniszterei nők Beirthelot küliigymi- 
nlsztcriumt főtitkár kíséretében szom
baton reggel 8 óra 40 perckór utazott 
el PArlsból Boulogneba. Délután 2 óra 
3Ö perckor Dowerbe érkezeti, 
nan automobilon folytatta 
Lvtnpnebe.

alton, 
utján

Paris, április 24,
A Havas-ügynökség külön tudódk 

tója jelenti Lympnéből: Lloyd George 
és Briand első találkozása rendkívül 
szívélyes jellegű volt. Jóllehet beszél
getésük tartalmáról nem nyilatkoztak, 
kétségtelen, hogv a német kormány 
legutóbbi lépéseit fették szóvá és 
Llovd George itt is csupán kérdezős- 
ködésre szorítkozott. Beható tárgya
lásokba nem bocsátkoztak bele. (M. 
T. I.)

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymeíó-utca 17. Igazgatók: Keleti és Rlbner

Még csak néhány napig
CSORTOS OYULA vendégjátéka az ..Ítélet előtt4* 
clittn francia dráma és a rekordmüsor Kezdete 76

A pénzügyminisztérium 15800. szórna rendeletével 
előirt pótadóval együtt a

DIANA
sósborszesz 

áfa t. évi március 1-től 
kis üveg 
közép üveg 
nagy „

Mindenütt kapható!

**5várod Naponta osta 7 órakor

& i fi K11 * naga clőada> 
ik Csüt., szombat, vasár- és

városli**’1 ünnepnap d. u.‘/M órakor_ és
Telefon-szám: 55-5‘j ggci mckelöadás

Hamis al
Brillig., w a> aa ő»
Ékszert ** 53E5 rf

Platinát ■ o

Antik tárgyak;! 5 GO ? 
; GO 5

MTónal/of r<’0i ®8 modern 
l%v|lu&bl olajfestményeket
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Dísztárgyakat ?3?
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HÍREK
Egy banktisztviselő 

borzalmas öngyilkossága 
Megölte négyéves gyermekét 

és azután főbelőttc magét
— .4 Héfföi Napló tudósítójától — 

dráma 
mellett 
északra 

István 33 éves 
>égos Kirbirto- 

volt alkal- 
n vetíti vé- 

's is fia 
i Pteta 
felé 1 fi
kázd ott 

sí
el- 

a kis- 
Ezufán

HQflner szenzációs levele '
Szfanvkovszkyhoz

Héífón a íöfetd vátiloií sntéz kérriéssket Süiitnerhez ■
— .4 llftfői Napló tlltlótttójálől. —

Vasúrnap c^te 7 órakor véres 
látswiott le az uj Köztemető 
lai’ő, a fővárosi üdülőteleptől 
iekrő erdőben. Balázs 
hank■ ’ -d'■ ^elú4. nkiz O: s 
!;oro.k Kcldhib'l ntézeténé! 
!!i!’7,ásban. btii'i’in'ns módon 

a maga és 4 éves gyönyörű 
estének. Kií'ent s<'tál:ii délután 
nevű kisfiával az, erdőbe éö esett 
■hmei'.ilci; a fűre c3 játszani 1 
vele. Kisfiának fejét ölébe vette (■ 

kor a ^.vermel: 
revolverét é« 

coii lőtte.
dördült el 

mindkét g .'-Iyó a~ 
lő haéáfttékáf (utH át. 
.-ették csak észro az. 
a vértóowban fok vő 
’tlen kisfiát, 
él Sternuc.' 

sietettt ki a tett 
■Wta az ói ís.. ökob 
lm difit la Iáit nála.

A 33-as 
Sándor 

iziuholyéve. 
fut ’>*• ei- :
Ezek közül

I

erdőben 
apát és 
i közeli 

rendi- r
M. -gino- 
és több 

I egyiket 
en azt 

ónról iák

íhe.. üt. 
sitsc a Kisbirtokosok

4 vértes
•vjegyet találtak a-ine-
< akaratát feje? hogy

femft«áék cl fűtekével
ári a követke; írást te*

Volt ejryszer egy ki úgy
a legénnyel, mint macska s® 

koü. az, egérrel."
Ves'iil a feleaéítónek 

atielyben azazl okolja 
nigát. hogy l»oldogtalan 
már nem bírja tovább 
halálban keres niegmvillanást. 
Bz.iiire éikőzett mentőit a kir. 
már holvau találták és az api 
tolva szállitoitók a Rókus-kórházba.

irt egy levelet, 
inéig öngyilkos* 
családi életüket 
elviselni és a 

A hely - 
gyermeket 

haldo-

— A Magyarországi munkálok aász- 
lóbantfaa. A Magyarországi Munkás
párt vnswnoip délelőtt MfitvásföLlön a 
Korvin-vendéglő nagytermében orszá
gos párlgyüiésl törtöt*. A nagygyűlést 
Rá sunyi i’app Gedeon nyitotta nmg. 
Bejelentette, hogy a párkg.VÜlésen 
ország nyolcvanba! községe képvisel
tette magát. Megválasztották « tiszti
kart. Pútvezér Csizmadia Sámkn- nem
zetgyűlési képviselő, ■ügyvezető alelnök 
Andaházi Kftstiyta Béla nemzetgyűlési 
képviselő, köz/ponti párttiökár l.oskni 
Mihály, elnök. Rfaonyi Papp Gedeon 
lett Napirend főpontját Csizmadia 
Sándor beszámolója képezte a kiil- és 
belpoMti'káfiwn követett murt'káfaktivi- 
tísró’.

a r.

A Tisza-féle gvilkossági bűnügy íő- 
lárgyalása iránt az. érdeklődés nem 
hogy megcsappant volna, hanem foly
vást fokozódik. A- Ivelépő jegyekért tö
megesen ostromolják 
ügyészségi igazgatói, i 
zöknek már jóformán 
lárgvalásokta kiadta a

A hét lőj tárgyalás 
szcuzáriósnn.k Ígérkezik, 
dór szerepel a holnapi t; 
felében, amikor a háti 
intéznek hozzá kérdé.1 
Ion Ixéri 
Hütinert 1 kere.-.’.lkérd'-sekkel 
következnék Friedrich István 
(lések l'ellev éaév'el.
I'Hedrích ki jelenti a 
hogy jfüttner Sándortól kérdeztii 
lója egyáltalán nincs. Azután követ
kezik Vóf/ó Jénő. Lcttfíiiel László és 
(iáértner Marcell, akik valószínűleg 
(aggatni akarják a nagy per Korona* 
tanúját, meri HüRner vallomása so
rán sűrűn és szorgalmasan jegyezget- 
tok. A Vádlottak kérdései titán a védő
ügyvédek vallat iák maid Hütinert. 
L’gy értesül ülik, hogy a sádők sem kí
vánnak részletesen hozzáfogni Ilüllncr 
Sándor vállalásához, ezt akkorra tart
ják lenn, amikor a védelem tanúi

Fazekas Géza 
aki a jelentke- 

az egész beli 
jegyeket. • 
különösképpen 

. Iliit tner S«n- 
árg válás első 

•j'.evő vádlottak 
•eket. Szómba- 

Fénucs már ostromolták 
kérész(kérdésekkel és ma 

a kör
iig? hírlik, hogy 

főtárgvaláson.

Az ani’ rlkiii bfvúndorlfa kmláto- 
«áw. Parisból jelentik, hogy rz itteni 
amerikai szlkmlábdróállomásTa érke- 
wlt hír szerint Hugíies külügyi állam- , 
titkár a bevándorlás korlátozására vo
natkozó töá-vónv javaslatot lerjesztolt 
a kongresszus elé. A javaslat tárgya
lását a Ház tegnap kezdte meg. Tör- 
yénven'Vre való emelkedést’ után május 
6-tŐl kezrlödleg 14 hónapig marad ér- 
*énvlten és olyképen szabályozza a 
b^ándorlést. hogy az Amerikában élő 
<ÍV«s nemzetiségek hozálartozóit ame- 
^ai hoavfltfinsaik 1910-ben megái la-
Moll számához képes! .3%-bán cngc- 
tilk be Amerikába. CM. T. !.) I

Farkas Pál temetiw. Ma délután ■ 
**jnették a Keföpesi-ttti izraelita terne- 
'Woo.FarkaR Bált, n kiváló írót fa 
TOlitikugt, aki harmadfoiévefi snlyofl be- - 

után tegnapelőtt halt inog a 
Jjl^~R7-ajnatórnlTnban. A temetésen igon ! 
fc'kan rfaztivettok a volt munkapárt 
•®Wai közül « az. irói viJó« majdnem 
•pbes számba- löépvifiéivé volt. Dr. A <1- 

Illái főrabbi mogjhaitó gyász.- 
és L a z a r u s fókám t-or éneke 

v í fTprcjp« Ferenc buosuztatta el 
rarkss Pfflt n Petőfi-láreafiág nevében, 
Öónyürü p7avakban adózva a korán ol- 
'’-oyy író emlékének. Utána Szász 

^“^ly. a kéipvisolőhár, volt elnöke em- 

■fibitíiatóságról é® magyar érzófirul,

I fennállása óta a legnagyobb tikere volt. 
Ma. werdAu. .ziiföifökö.'i. irzombaton, 
tasárap este <-? jövő hétfőn adják Az. 
ezlisí sirályt kedden Az. álarcoé bál, 

] l éniákén A ><dó;>ö kerül seüire. I:'vf- 
vReárnup, május 1—n déltitára pedig a 

| Traviatni tűzték nütüorra a Várom 
RuinháMbatí.

* A nagyságos aswfay táncosa há
rom előadása lap« és küWHffa közölt 
fuiyt le. A rMblkitül rtmlatsügos tftWBb e 
héten in«, szerdán. t.Mitörtükön és Vflsfir 
ncp este kerül sxinrt‘ luindárlüflsnoT a 
henm'flló kitűnő srCififiösrMsában! PíwiLrv 
Erzsivel. Jjmkmlch MftgiMvnl- Tóth Bős
kével, Grnvval. Vágóval, 7. Molnárral fa 
Magvnrival. Kedden, )>éiHeken és szóm’1'’*

i l<m a nagysikerű ..Búzavirág" kerül szln» 
j re. Jövö vasárnap déhrián két óra-kor a 
; Snsüókot adják Gellérflel a c fan szerepben.

* A Góth-pár legnagyobb sikere. Góflí 
j Sándor és G. Kertész E-lke rnü vésá pálvá ■

i ’ .. .ikeréi aratják eslórökestéro
h Remiissancé-Srinházljan. A közönség a 
... .. ,.i asszony" minden felvonása után 

, száinlalanszor n függöny elé hívja és IcL 
i kesén ünnepli őket. Az elővételi fiénrtftr 
vhsá?néptől kezdte egész Irftre áruwljn a 
jegvéket.

* Az első vacsora utáni Színház. Te- 
kintellel az uj zárórára, a Renai&unce- 
Szinbáz este kilen<‘ órakor kezdi szin'bázi, 
délután hat órakor pedig flltnrevü-elöndá- 
sail. Minden nap mozie’ÍNldás morihely- 
árakkal felöl órakor.

* Az Andrássy-uti Színházban e hó
ién is ti/, úliíindó táblás hiizwkal vonzó uj 
műsor darabjai és nifigánszúmai kerülnek 
színre.

* Zenta Zeüca és Bosnyák Jolán 
tűntek ki vasárnap délután a Rákosy* 
iskola növendékelőudóeáti. Zonta Zelire 
a kabaréréstben bizony írott a be, hogy 
kitűnő előndótniivésznő. Bosnyák Jolán 
pedig a Pajkos diákok primadonna afa- 
repében adta jelét talénhitnáhak,

f A filmrevükát. meivoket annyira 
mokAzeretett a közöttaég, az uj zótórára 
való tokínUffél mától Újra ftejjkezdi 
a Rensi<a*onre. még pedig isten náción 
műsorral. Az elöftdáMtk délubán 6 óra- 
kor kezdőditek.

* Nebántsvlrág a Cwsóban. HerVft 
öfökbecsíl intet Pitiének íllniváliozatn ke-

I riil hétfőtől kezdve a (kifso-ban bentula- 
tA*ra. A Slar-fl kiig vár nigvsikerii prodtik* 
dója e bűbájos operett megfilmesítése, 
ludvitek föszetepéf l otíi Ha. a legíkedve- 
*<),h magyar ifiozipriftiadontva kreálln4 
EfcnfelviÜ Mart öíbofne^al a ..ÉM.los N«t>- 
sugár" cifhll vígjáték íkeréjtel r.« műsoron.

Violetta" a Royal-Apol|ób*n« 
......csu április 1 ■' *topzöii wloHó hetcihén inég néhány 
:i (imnbos-fole ! különleges nllrakcióval Volgái közön- 

Wln- I ’wfpónek a Royal‘Apolló. E héten * 
meg ' -Vera Violetta ' cimű Ötfelvonőflos 
gyil- ' dráma van műsoron, melynek főszere- 
gyll- | prit egy nagyszerű trió. Pola Negri, 
iz,gn- : Várkonyi Mihály és AnlalíTy Sándor 
. ... alaikJlják. Megelőzi ezt két kacagtató 

burlesz.k Zigollovai és Bi-

sorba megcáfolják IliiUnor lerheiő 
vallomását és ez alkalmakkor szeni- 
besilletik Hülinerl későbbi tanukkal.

A holnapi tárgyalási napon azonban 
aiighu ússza meg Ilüllncr Sándor zn- 

I josubb incidens nélkül. Friedrieh lat
nán védői Polániti Dezső és liaksaji ; 
: Miklós dz. ugyanis megszereztek cíJti ; 
• hossza levelet, amehiet lliilíner Sdn-| 

dór Sztttnirkovszkii Tiborhoz intézett 
a börtönbe, ezt a levelet meuszt rezték ..........

. a védők. E levél ohtan léntí állítás okát j juk legszebb 
' tartalma: a biincselekménttre nézve, | « Kiu- 
umelifek homlolzeytjvhesl elienkeinck • Pesti 
ilntlnrrnek a mostani lőtárgpdlásnh ’ 
lelt valló másával. F. levél köriíl lehal 
namiobb emóciók várhatók.

Hüttner vallomása után kösétkezik 
a biinilgv második ilagv szenzációik, 
Sztantikavszku Tibor kihallgatása. 
Szlanvkovszkv. akit a katonai bíróság 
a Tlsza-gvilkosság miatt már halálra
ítélt. vallomása során nagy horderejű 
lelepléZcsdkol akar tenni. Azt a Vallo
mását. amclyel a hadbíróságnál ez 
ügyben telt, visszavonni már a vizs
gálóbíró elölt is és must a főtárgyaló
don ntil'.ánoson akarja elmondani, 
hogy milyen módon, miiv körülmé
nyek közt tette meg korábbi Ireismerő 
vallomását.

I

I

mely Farkas Pált ogy évi izeden át; 
Jíkz.R Istvánhoz csatolta. Szász Károly 
a 'i'ifeza régi katonái nevében, sírásba 
csukló bankon mondott istenhozzádít 
a haiotttittk. aki a-z elsők között, eie- 
•e!t a harcterte. ítiikur haz,úia veszu- 
deleniben forgott. L y k R Károly be
száll még az Ü j Illők szerkesztősége 
iiovében, majd elhelyezték a koporsót u 
családi sírboltba, rég elhunyt nagyszil
lel mellé. A temetésen Ott volt Pékár 
Gyula volt közoktatáeligyi államtit
kár ÍR.

— Szerelmi dráma a Marpit-köruton. 
A MargTt'RÓHif fi-2. ♦zAm alatt sínkéit 
Andercs Rrtsi 2fi éves cselédleánv. Szom
baton diélután ikint sóiéit a l.igethfli és n 
Vurstliban megismerkedett Kosztolányi 
János 18 éves pékinassal, akivpl egész iMI- 
uián dszórnkozotl. LoMranó szerelemrc
gvul. dtek egymás iránt és cthnlároztáik. I 
hogv együttes ftngvilk-osságot követnék el. I 
Este a fin a leány szotgálati helyére ment > 
aludni é» éttel egv óra fájtam a leány ki- ' 
nyitotta a gázcsapot. Csa-k liajnnl fetó j 
(rezt-ók nieg a lány gazdái a konyháWil 
ki tóduló gfizszagot. Betörtek a konvha- 
íijtót és a konyi'ídtem e símé lett eh iW fekve 
találták a halálra szánt szcrelmespárl. A 
ludYHzlnre érkezeit tnenlők az Uj Szent 
,lHnos-1<őrááaba száHitotláík őkét. Mire a 
kórházbr. értek, a fi-u máT meghalt- a láhvt 
sikerült niegmentem az életnek. Mikor a 
lány eszméletre tért, azt mondta, hogv 
tiom akart üngvlMcosSágol elkövetni, ha
nem a flu kérőiére teát főzött a gázrezsón 
és véletlenül nyltvafelejtelte a csapot. 
Áronban (Részen valószínű f. rendőri je- 
Irtit-és szerint, hogv előre megfontok *?.ün- 
<K?kikd1 nvitoftáík ki a göwMkpol.

— A törBköfc etörenyomulfaa. Pátit- 
hói jelenti a II avas-ügynök ség, hogy a 
titeűik csapatok folytatják dönymnil- 
láwukal az. uAflki bárcvonnlon. \ tö
rökök mintegy 300 ujftWb görög foglyot 
ejfdtlek, lorválzbá 4 ágyút és számos 
gépiptis'kát zsáfkínányoltak. (M. T. I.) I

— Másfél mflHót sikkasztott. Ví«-' 
koictól jelonlik, hfgv a tendrttsfanii! 

I szom'lwiton déleién Ifdihcn ícljcletilési 
i tettek Li'Jeti Imre 21 éves banktis/i- 
visdő allén, aki több, mint másfél mii- 

Ilié korona adóssággá! Miskolcról isme- 
I rétien helyre lávozolt. A feljelentések 
j egviliehangzó inegAllftpitáiQi szfrinl l.i- 
gvli a hiszékeny emberektől azzal <y 
ürügygyfl csalta ki jiénzöket. hogy jó 
Üzletekéi bonyolít le vele, nielylwil köl
csönzőinek bűfifa kamatokat juttat. Li
geti liiwtes. régi poágúroktól, kik nz alig 
21 óvna Imnkthztviselő-ben túlontúl 
incgfoztnk, szórezres télele Main tőldi 
mini más fél mii Hó koronát szedett
össze. A pénzzel tőzsdei manipulá
ciókba kezilctt, annak egy részét a pú-

pírokon a kamatok fizetésekor elvesz
tél te. a megmaradt összeget pedig Isme
retlen cőlm fordította. A tendőr^ég az 
eddigi kijelentések alapján csalás és 
okiralhamisitás mialt Ligeti Imre or
szágos körözését rendelte el. (.1/. 7. 1.1

Tűz, A. Vfal-ut végén a íertőt-lenitő 
intézettel szemben már régebben építenek 
egy uj csecsemőkórházRt. Tegnap délután 
f. kórház fa-buriiülaltal hevonl foki kiívul* 
iidt. A járókelők értesítették az. V. kéfü‘ 
led lüKfaSágel- Közel egy óráig tartó n»m- 
ka után sikerült a tüzet lokfthzídni,

Ifoiét a <iOb*ÍM»s féle tewtf^ütó- 
nltflléhy ügyében, üzik^sféh^fuáffíil 
ielerrfik. hogy a székesfehérdöri kirá* ’ 
lyi törvényszék ötös tanácsa i 
0-íin kezdte lárgvalnl a x........ - 
tcnorkiilönitménv 41 tagjának 
ügyét. A bíróság tegnap liüíla 
ítéletét. A vádlottak közül 37-et 
ko«sá«ra való Szövetkezésben, 
kosság kiséri elében, láz.ftdásbtih. .
tfisbati. illetve magánlaksértésbeh ta
lál! bűnösnek. Ezért Htljhcr Ignác 2.3 amerikai 
éves vasesztergályost 12 évi. Kiss Já- portóval a főszerepekben. Az előadások 
nőst. Major Istvánt. Szobik Sándort
és Nagy Mártont 4—4 évi fegyházra. a 
többi vádlottat pedig kél évtől három 
és fél évig terjedő (egyházra iléile. 
Négy vádlnllat n Wrósúg felnicntett.
(M. T. 1.)

Életuntak. A Bnross-tdca 87. szAtn 
alnll Koiolnmi iloirn .Ifi éves csob.uiílHAnv 
szolg.'ílflli helyén öngyilkossági széndélrJjól 
nvilvfthagytn n ijfacsívpot. Mire a mentők 
kiérkeztek, már mcghftFl. —- A Lengyel
utca 29/a számú házlien Meflrtku Katalin 
25 éves háztartásbeli öngyilkossági sr/in- 
dé-khól higkőoldatot ivott.

Szlnüfó és filmuJdonsasoK

I

I
I

• Rákosi Járta a Vígszínház jubileu
mán. A l'iios bug.i elláris májún l-;»i 
old adáséinak, amellyel a Vigfizánház 
huwioftötévw jubileumát Üli mag ♦'« 
a. Helyre He rezeg Ferenc piológd irt, 
újabb díszt és fényt ad Rákom Jenő, 
aki az est bevaztetéseűl ünnepi 1>eszé- 
dot mond. Rákosi fedezte fel irod.il 
műnk számára (toeprcghy Ferencet, aki
nek mester mii vét a vígszínház most a 
lehető loaraeyí’fiAbb el fad faluin *!«»! a 
köoünség elé, 
reggel kezdik 
ma mókában.

• Az EzüM _ 
iáz.üat a.>Aly titecOtak e 
szilire a Városi 
2-án fejezi be 
sikerű vendég®zeropléséi

A jpave1’ ártiMtAsát 
meg r Vígszínház

sirály utolsó hete 
héten I 

SwAhfaban.
i.. ... ...... ■ -■ Kosár# és Kiiály n»g.v- 
sikerű vendfa'z.oropléséi ebben az, ope-

I rettbon. amely a Városi Szjnháícnak

. Az. 
kiflii 

Május

egyif ormán 3. 7 és 9 úáflkor kezdődnek/ 
Jegyek B-árdnál is.

♦ A Mozgókép-Otthon műsorainak so-> 
lorMa a tegnapi premierrel elérkezett a 
tetőpontiálmz. Két olv hatalmas amerikai 
filmalkotás szerepel a műsoron, a.nicŐv a 
tnozgókéinnüvénzet kedvelői e’őlt igen so
káig emlékezetes fog maradni. Az inl.int 
házi bemirtatón valósággal elragadta a né- 
zfael, int ahogy cl fog ragadni minden-- 
kit alkl ezt a hatalmas műsort látni foffii^ 
,.A nővérek" (h lekonfal címen a tegkn- 
válóbb dTórnid sdkolást Ismerjük meg- 
eniely valóira filmen megjelent, Részbeni

' a tengeren, részben Párlatain van a szin- 
1 helye. Fetülnnillralirtlen fotográfia és rerp 
| (térés a? ismérvei érmek filmnek. Két 
gyönyörű filmslar. Imád Bernit és Mergory 
Wilson alakítják faáöhniilhnlallun művé* 
szteiM a főszerepeket. Lé>k.)w> markolói 
ez. a drámid mii. ,.A Iáin árnyékában", <*gy 
hrrtfelvorsfao-s t rajkómé difi. amelvnek fő
szerepét Mr Mnirniv, pAration amerikai 
íilmstar játssza, aki a „Mimiin Rouge leJ* 
nyn" című filmből Ismeretes. Moc Mvrvuv 
n>4g ezt tr, emlékezete. szerepét Is foiiil- 

. millió nagy művészettel tátamui, Misiden 
i dicsérő jelző megided Mae Mxirrtyt, u« 
elragadó, bájos játékáért éj ucua kevés'bú 
a/ egékz nagyszabású fllnunílvát. As 
rniioor a tegmagnirata nívójú igényeket te 
solraMtroyan kielégíti, (ti. 7. 0 úredeor.)

♦ .,öf piros pecsét" ea OmnlÜNm fa
a Tivoliban, A ..Sgerolmt’ v’bín* i»A- 
luftk is gyors tteps/rtrü súgre twrl 
egyik főszereplő je. AlfcM GotuuJi
játssza a vrzelfaztri'pí’t fl-Mmu az ame
rikai stílű kahndoidriK-'.é! ‘!u. ajnuiy 
„Öt piros ptvvd" címen c iwden m

irod.il
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Omndában és a Tivoliban színre kerül. 
A darabot mindkét színházban kacag
tató burleszkek előzik meg. Előadások 
köz nap okon 5, ^46, %8 és 9 órakor 
kezdődnek. ()innia jegyei Burdnál is.

* Az Uránia Tarzan Hímje állandóan 
lelt házakat vonz. Az őserdők romantiká
ja ős a dzsungel gyermekének érdekfeszi- 
tö regénye a legnagyobb hatást ébreszti 
b nézőközönségben. Az exotikus millió 
mellett a Tarzan személyesít őjének F.kno 
Lin*kóln-nuk, a kiváló amerikai filmszí
nésznek nagyszerű művészi játéka teszi
Woithetete.mé , Trainl Az Uránia no- I détolín került'
ponta három előadásban mutatja ha &■ 
nagy dssungel-regónyt 5, 7, 9 órai kezdet
tel.

Megyer - Ügető - Bécs
A mai napon három helyen 

tott versenyek 
következő:

lefu-
réjzletes eredménye a

Mogyer
1.
.1.

Ausztria-Magyarország 
4:1 (0:0)

R magyar válogatottak súlyos veresége Bécsben
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Bécs, április 24.
A negyvennyolcadik válogatott mér

kőzés, amely Magyarország és Ausztria 
reprezentatív csapatai között vasárnap 

«vU’ót eldöntésre Bécsben a j V 
semmeringi pályán, több mint 40.000 " 
főnyi közönség előtt, a magyar színeik 
súlyos vereségével végződött.

Ismét beigazolást nyert az a sokszor 
hangoztatott tény, hogy a Becsbe kül
dendő magyar válogatott csapat tagjai
nak klasszisjátékosoknak kell lenni és 
nem a pillanatnyilag jobb formát mu
tató foolballisták váloga tandóik be a 
reprezentatív együttesbe. Becsben ne
hezebb a játék az ismeretlen pályán, 
sovén közönséggel szemben is nagy

A Phöbus Villamos Vállalatok r» 
közli, hogy 1920. ■ üzletóvét megfoloU 
tartalékolás után 1,467.905.47 K j:yei. 
séggel zárta. Az igazgatóság 10 K Os 
talck kifizetését fogja a május 3-iká^ 
egybehívott közgyűlésnek javasolni 
mely ax alaptőkefölemelós tárgyában 
is határozni fog. Az igazgatóság X(^ 
dasdi Vilmos osatájyfőnököt cégvezeti 
vé nevezte ki.

Az Egyesült Fa- és Ipar Rt. közli, 
hogy kibocsátandó uj részvényeire a, 
átvételi előjog április 25-től május 4-i 
bezárólag a Magyar általános takarék 
pénztár rt. főpénztáránál gyakorolható

A Schlick-Nicholson gép-, vaggon- á 
hajógyár rt. megállapította 1920. év, 
mérlegét, amely 6,344.894 korona tiszti 
nyereséget tűntet fel. A május hó 10-é; 
tartandó közgyűlésnek inditványozm 
fogják, hogy részvónyenkint 12% = 2< 
K osztalékul fiezettessék, a fennmarad' 
572.234 korona pedig uj számlára vites
sék át.

A magyar szövetségi kapjtány a mér
kőzés előtt Schivarcz tartalék helyett 

•ia I PriboÍf Mitől la be a csapatba. A mér- 
' kőzés két félideje más-más képet mu- 
j tatot!. Az első részben a magyarok 
' jobbak voltak az osztrákoknál, tölbbet 
támadtak, a holland biró azonban 
szemmellálhatóan visszafogta a magyar 
csapatot. Orth egy szép gólját nem 
ítélte* meg off-side címén. A játék elég 
heves volt, aminek bizonyítéka, hogy 
az osztrák csapat kapitány az első féi- 

J időben figyelmeztette Schlossert, nua- 
! gyár kollégáját, Kertész II. erőszakos 
I játékának beszüntetése végett.

Szünet után az első negyedórában 
I már eldől a játék sorsa két perc lefor
gása aialt. A magyar kapu előtt ugyanis 

gén biró is akadályozhatja a magyar ; Blum és Uridil hadakoztak a labdáért, 
csapat támadásait. Ezzel szemben a vá- 
logatóbizottság figyelmen kívül hagyta 
összes k'lasszisjátékosainikat és tehetsé
ges, de küzdeni nem tudó játékosokból 

j válogatta össze a magyar csapatot,

Egyedy A. Csajkás (1% küzdőképességre van szükség és az ide-7. Futam.
reá) Takács
3. Black Gyri II. (6) Fü,kii. Futottak még:
Nevető (6). Tót. 20:28, 22, 22.

II. Futam. 1. Tiszaivölgyi ménes Marika
(11:10) Bioisto. 2. Konbons (pari) Rojik.
3. Vadászkaknd (10) Lipták. Futottak
még: Mac (8). Tol. 20:40, 22. 22. ........ ..

7/7. Futam. Pozsogay Pandúr (10) Sza- amely régen kapott ki ilyen súlyos kezett. Szabó kezére pattant egv labda •AT O YTn*r^nl 1T IA\ Cmo.f.rn Q TT/.rln . . J ° ‘ l ■ , • - ,es a bíró tizenegyest ítélt, amelyet

2. Beménv (3) Saabó L.

majd Wondrák szélsőhöz került a 
labda, aki határozottan off-side helyzet
ből gólt rúg, amelylyel megszerezték az 
osztrákok a vezető gólt, felállás után 
azonnal ismét osztrák támadás követ-

A Gschwindt-féls szesz-, élesztő-, li. 
kör- és rumgyár részvénytársaság közli 
hogy e hónap 23-án Gschwindt Ernő el- 
nöklete alatt tartott közgyűlése a lefolyt 
esztendő osztalékát részvényenként lCú 
koronában állapitotta meg, mely e hónop 
25-étől kezidődöleg a Magyar országo? 
központi taikiarékpénzlárnál kerül kifize
tésre. Az igazgatóságba a régi tagok, a 
felügyelöbizottságba pedig uj tagul Waro- 
bora Henrik választattak meg.

l«ó» L. 2. Harmat II (4) Smutyn. 3. IIorLa 
(6) Rojiik, Futottak még: Mátyásföld (6). 
Gioconda > Fiosur (6), Hafner (50). Láng-

gólarányban. 
Nem vonja kétségbe e tényt az, hogy góllá értékesítettek. Ezzel elvesztette a uioconiua > rmsur ion n-wuivr iíkij, i-zuiig- | ,, ...... ... .. ; / . , ..

b6 (6), Reinwald. Tol. 20:178, 50. 50, 50. ; Pg.veh okok is kozrejatszottak a vereseg csapat jatekkedvet es lelek nélkül kuz-
eső dőlt tovább, majd Neubauer középfe- 

Bécsben és a talaj sáros, nehéz volt. A dezetnek egy negyven méterről rúgott 
magyar csapat nem bírta az iramot és labdája Varija kapus hasa alatt jut a 
egyéb szerencsétlen körülmények is ját- | hálóiba, amelylyel a harmadik gólt ér- 
szottak közre. Az első félidőben a ma- ték el a Jtécsiek. Ezután Priboj közép- 
gyarok Orth révén, rúgtak egy szép csatár helyei cserél Orfhtal és a játék 
gólt, a bíró azonban off-side címén kissé felélénkül, majd Orth Braun Jje- 

| néni adta meg. Szünet után pedig két adásából pompás gólt rúg, amelylyel

IV. Futam. 1. Egvedy A. Ifjasszong (6) dolgában. Egész héten esett az
IGympL 2. Labedame (2%) Hauscr. 3. ......................................

Atollette (4) Smutny. Futottak még: Gállá 
(12), Somló (P4), Csikós (10). Tót. 20: 
122. 56. 46.

V. Futam. 1. Gr. Sigmv Shogun (pari)
Hofbauer. 2. Mr. Wo (5) Stocker. 3. Ra- 
sputin (2) Szaita) L. Futottak még: Epsom 
Un (25). Tót. 20:38, 24, 26. ,. „

VI. Futam. Egvedy A. Sakál (3) Takács perc alatt rúgtak az osztrákok két gólt a magyarok elérik egyetlen góljukat. 
J. 2. Alxlul Wrthab (20) Szabó L. 3. Po- és ezzel a magyar csapat teljesen le-' öt perccel később ismét alkalma nyi-

zox " _z_ <._» .................................... játszották lik a magyar csapatnak góit rúgni ti-
a játékot, amikor zenegyesböl, Orth azonban a kapus ke- 

hogy a győzelem kilátásta'an. zébe rúgja a labdát. A negyedik gólt 
' Svatosch rúgta.

A magyar csapat játéka végig gyenge 
volt. Varga egy-két gólt védhetett 
volna, azonban volt néhány bravúros 
akciója is. A hátvédek fcüzjjl tfungler 
II. volt gyengébb, mig a fedezetsor tel-

miiHi Ilim mi '■> i i

MOZGŐKÉP-OTTBOEI

amerikai kalandorregény Mac Murray-va! és 
JVövá^efz cimü amerikai dráma '

Előadások: 5, 7 és u. órakor 
Pénztár: délelőtt ' sll—'’tl-ig délután 3 Órától

MEhZETI KOTAL ©KFEUH
ZÜLLÖTTEK KLUBJA 

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

njcránze (8) Haiuser. Futottak még: Sáli- (5rf 
via (4), Varázs-fuvola (61, Tuskó (25), Su- ' 
san (20), Brigitta (16). Kofa II (25), Fél- ; 
tag (1J4), Htom (33), Su Jiíbiinké (20). I 
Tót. 20:82, 40, 174, 60.

Ügető
7. Futam. Díuniisits K. Kacér (5) Kovács.

2. Picikém (6) Kreipl. 3. Zs-ondár (3) Né- • bán játszott:

Kedvetlenül, leverten 
innen kezdve végig

. látták, ’
Egy tizenegyes büntetőrugást a ma
gyarok elhibáztak, mig az osztrákok 
góllá értékesítették azt.

A két csapat a következő összeállítás

meth F. Futottak még: Adóz (1J4). k:(ma- 
radt, Dáma (2r.) kimaradt. Tót. 10:53, 
19. 22.

II. Futam. 1. llcrzibrunn Á. Mánja (3J^) 
Maszár. 2. Diáik (pari) Cassolini. 3. Unión 
(1%} Nováik. Futotlnlk még: Bozits (12), 
Bomba (8). Szabad (6). Pandúr (12), Bal
kidé (8). Tol. 10:40, 10, 10. 10.

77/. Futam. 1. Mr. Oscar Ilacmon (2%) 
Nová'k. 2. Dóbizon (2J4r.) S«.gcr. 3. Ja
nicsár (16) Kovács. Futott még: Remény 
(66). Tót. 10:30, 10, 10.

IV. Futam. 1. Mr. Oscar Bgmvjtd (10: 
10) Nováik. 2. Meemixe (8) Dummers- 
hainmer. 3. Csengő (pari) Cn-ssolini. Fu
tott még: Csavargó (2}$j. Tót. 10:18, 15, 
40.

V. Futam. Sernbacih L. Moos (1J4) Cas- 
Folini. 2. Mimosa (lVj) Maszár. 3. Jó-jó 
(3) Novák. Futottak még: Polderl (8).. 
Feldipost (5). Látrany (6). Tol. 10:18, 12, 
13.

VI. Futam. Óbccsei ménes Grodek— 
Fczső (Ilii) LeveJcky. 2. Iram—-Lorcnc 
Douglas (2) Dombrúdv. 3. Pandür—-Elsa 
(16) Hegedűs. Futott meg: Olga—Rigó (2) 
kinreradt. Tót. 10:3-1. 14, 14.

VII. Futam. C.eloth Viktor (2) Czclotii 
2. Piroska (4) Krripl. 3. Ezermester (6) 
Nos-ák. Futottak még: Pityu (12), Eindc.n 
I (1¥j). Stoppclfrau (3), Czdnka Pasim (5), 
Pannii (I), Rawnrusika (2). Tót. 10:52. 10: 
18, 41, 51.

Magyarország: Varga — Fogéi II.,
Hungler II. — Kertész II., Szabó, Blum jes csődöt mondott, úgyszintén a csa-
— Braun, Orth, Priboj, Sehlosscr, táTsor balszárnya is.
Jenny. | Az osztrák csapat igen lelkesen ját-

Ausztria: Ostriceh — Beer, Popovic szott és győzelmét megérdemelte.
— Blum, Neubauer, Nietsche — Won- I A mérkőzés vezetője Hutters hollandi 
drák, Uridil, Kuthan, Svatodh, Katz. biró volt.

3. GüiizáT (6) Tanún. 4. Ellegcr (6) Tüss. 
Futottak még: Arntős (6), Winnica (3), 
Rózsafa (3*4). Tót. 50:164, 68, 68, 97.

A budapesti labdarugómérközésok 
eredményei FTC—Szcgedi AC 3:1 (2:1). 
Törekvés— TTC 0:0. Vasas—BAK 1:1 
(0:0), BTC—HEAC 2:0 (0:0). VÁC— Test
vériség 1:0 (1:0). E. Törekvés—MTE 1:0 
(0:0). Zuglói AC—Húsiparotok 2:1 (1:0). 
V kér. SC—Wekerletclepi SC 1:1 (0:0). 
ETC—KAOE 2:1 (1:0). OTE—BEVV 6:2 
(3:1). NSC—BSE 3:1 (1:1). Hermáim 
(NSC szerencsétlenül ősszeütkö-
”»•, játéikosswil és lábát törte. A men
tők kórháziba szállították. Kőbányai LJ— 
KAFC 1:0 (0 0).

1 *n i ■**■<!—-f>~ (l-*’- L^wrix—wvxii
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7. Futam. Drelicr Á. Nezsidcr (2r.) 
Shcjlml. 2. Móka (2j Tam. 3. Piri (4’X>) 
llaar. Futottak még: Bubi II (10), Prán- 
ceps (16). Tót. 50:68, 60, 60.

77. Futam. Br. -RoIm hikl Bobért dér Tcu- 
fel (2) Csiszár L. 2. Korhely (2’,(i) Szilá
gyi. 3. Tabui ezüst (pari) Prctzner. Fu
tott még: Marvon. Tót. 50:140, 87. 97.

777. Futam. ücMüt Lewúr Prím (l1/!) 
Fsch. 2. Rocontra (2r.) Prctnu’r. 3. Kirvik 
(33) FriedrWIi. Tót. 50:95,

IV. Futam. 1. Hg. Salm Obcanka (1H)
PreUmcr. 2. Marva (Ili) Vinccnz. 3. Istros 
(2%) Sritógvi. Tat. 50:78. ‘bécsi kifizetés 40—41S volt.

V. Futam. Stall Markán Fantomas (2) ....
2 l'«k (hux4 !2Sr.l T«nn. 3. <,rnU Gusztáv . Hitelbank #l«n. A 

Tschalx.iick Koseh (16) Nagy G. Firtott Hétfői Napló értesülése szerint körül- 
dm'v: IsVm (66). Tol. 50:120, 50, 50. belül befejezés előtt állanak azok n

T7 Futam. 1. Hakafántos (VVolkowcr).' tágyalások, amelyek Gratz Gusztávval

Vasárnapi inagánforftaloni. Tényle
ges üzlet kevés volt a vasárnapi ma
gánforgalomban, de az irányzat inkább 
a szilárdság felé hajlott. Déli Vasutat 
1110—-30, Lichtigcl 1030-—60 koronán 
vásároltak s érdeklőtök a Phőbusz, 
Schlick, Országos fa és néhány ipari 
részvény iránt. Dollár 262—64, márka 
402—10, lei 403—06, szokol 360—64,

niszter, mint a Hitelbank egyik veze
tője működjön a jövőben. Gratz Gusz
távnak a Hitelbank ügyvezetői igaz
gatói állását kínálták fel és pénzügyi 
körökben az a hir. hogy Gratz vállal
ni is fogja ezt a tisztséget.

A Hazai Bank Részvény társaság igaz
gatósága elhatározta, hogy a f. hó 
30-án megtartandó rendes közgyűlés
nek az 1920. üzletévre 20 korona osz
taléknak kifizetését fogja javasolni. 
Egyidejűleg az igazgatóság Kreutzer 
Jenő igazgatónak az ügyvezető-igazgatói 
címet adományozta és Széklor Mór 
igazgató-helyettest igazgatóvá nevezte 
ki.

A Wörner J. és Társa Gépgyár Rt. 
tőkeemelése. A társaság közli, hogy e 
hónap 22-én dr. Kenéz Béla alelnök veze
tése alatt tartott Tcndikivüli közgyűlése el
határozta, bogv alaptőkéjét 40.000 darab 
500 korona névértékre szóló uj rszvény 
kibocsátása uifón 20 millió koronával ösz- 
szesgn 45 millió koronám emeli. A köz> 
gyűlés határozata értelmében minden két 
részvény után a tulajdonos egy rész
vényre hir jogosultsággal; az átvételi ár
folyam COO korona, amihez még az illetők 
és bélyeg járul. Az uj részvényeknek fen
nmaradó részét egy ezen célra alakult szin
dikátus vette át. A tőkeemelés & vállalat 
telepeinek nagvobbátásával függ össze,r- r » o*a*«4 OSSZCr
amelyet nagy nyomda- és malomgópmcg- 
rendolósdí. vnlomíni »>rendelések, \______
li Iá sónak felvétele n 
szükségessé. .\7 
május 7-ig Ik ' 
és Tsa banki 
Bécsben ezen- 
(Rennaasse 12 
haló

Újítás az íivegbiztositás terén j
Biztosítsa kirakatait, tükreit és abla
kait garantált természetbeni (üveg
ben!) pótlással a

Magyar Országos Biztositó Intézet R.-T.I 
(Alapzöke 5 millió korona, biztonsági 
alapok 35 millió korona) üvegbiztositási I 
osztályánál VI. Liszt Ferenc-tér 22. sz. 
Telefon 27-46. Egyéb ágazatokban is 
legelőnyösebben köt biztosításokat. 
Kartclicnkivüii intézel.

AZERNST-mZEM
AUKCIÚI ^0 Hl.

Az Országos Magyar

Iparművészeti Társulat 
műtárgix'al, valamint 

Főúri és különböző más, 
magánbiríQküái 

származó mGtárgirak.

Elsőrangú régi és modern fosimények: 
(Amerling, Balén, Buss Bocr^uignon, Brill, 
Bylert, Claesz, í larleni, D* ff inger, Dughet, F. Floris, 
Lampi, Lely. Lamsn, Molinaer, Aíe.igs, Ncufchatel. 
Rugendas, Querfiitt Fibera, Temcrs. Toorenvlíet. 
Lttcas üdén. Valckenborch. — Barabás, Bihari, 
Böhin, Borsos, Fercnczy, Liezeninayer, Ltcder, 
Lotz, Markó, Mcdnyánszky, Munkácsy, Mészöly, 

Székely, Zichy síi).)

Nagyértékii iparművészeti tárgyak: 
arany, ezüst, poreeltón, fajánsz, bronz, gobelin, 

szőnyegek, bútorok stb
Kiállítás: 1921. április 2-29-ig 9 órától 5 óráig.

AUKCIÓ:
1921. április 30-átöl naponként <1. ti. 3 órától, 
vasár- és ünnepnapokon d. e. ’/vll órától 1 óráig, 

délután 144 órától.
Illusztrál kafalösus ára 100 K 
Illusztrációk nélkül. .. .. 40 K

valamint a szedőgépek elöál- 
.1 gyártás körébe teltek 

'■leli jog mától fogva 
Bpesten a Strr.sscr

Nádor-utca 11.). 
olt ami pénzt árainál

■ :en 17.) gyakorol-| ,í„UJSAüüZEM‘!

Felelös szerkesztő:
SZOMAIIÁZY ISTVÁN

Társszerkesztők:
Dr, ELÜK IIUGO ós PAJOR MÁTYÁS
AAAA/.'A\AA AA.WXAiV'WAV.'
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