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Uj egyezség készül Fiúméról
Bécs, május 29.

(A MTI. magánjelentése.) A Neue 
Freie Pressének jelentik Berlinből: 
Római olasz lapok jelentései szerint 
híre terjedt,' hogy Olaszország és Ju
goszlávia között uj egyezség készül, 
amelynek értelmében Fiúmét Olaszor
szágnak ítélik oda, míg a Delta- és a 
Baross-kikötő Jugoszláviának jut. Ez- 
időszerint Róma és Belgrád között ál
lítólag közvetlenül tárgyalnak erről 
a tervről.

Gompers amerikai munkás
vezér nyilatkozata 

a bolseviz.mus haldoklásáról
Bécs, május 29.

(A MT1. magánjelentése.) A Neues 
Wiener Journalnak jelentik Hágából: 
Angol lapok hirei szerint Gompers 
ismert amerikai munkásvezér a minap 
'feltűnést keltő beszélgetésit folytatott 
a Newyork Héráid egyik munkatársá
val az amerikai munkásság helyzeté
ről a bolsevizmushoz való viszonyúdéi. 
Gompers ezeket mondotta: Elégtétellel 
állapítom meg, hogy’ a józaneszü ame
rikai munkások tökéletesen visszauta
sították a ..kommunista ostobaságot1* 
(szó szerint ezt igy mondotta). Habár 
Moszkva két év óta megszámlálhatatlan 
milliókat áldozolta, Amerikában már a 
kezdet kezdetén elfojtották a bolsevista 
mozgalmat. Ahol alkalomadtán még 
szerepelnek is bolsevista szónokok, ki
nevetik őket és magú ka munkások 
dobják ki ezeket az agitátorokat a gyű
lésekről. Az amerikai munkások éppen 
most rajta vannak, hogy békés megál
lapodásra jussanak az amerikai óriási 
kapitalizmussal és maguknak a legutóbbi 
hónapoknak a tapasztalatai azzal ke
csegtetnek, hogv teljes megegyezés fog 
létrejönni. Végül Gompers még egyszer 
szenvedélyesen megtámadta az orosz 
bolsevistavezéreket. Azt állítatta ró
luk. hogy rég feláldozták elveiket, 
minthogy országukat kiszolgáltatták a 
külföldi kapitalizmusnak, összeomlásu
kat azonban nem akarják bevallani 
saját népüknek. Annyi bizonyos, ho& 
a bolseuizmus haldoklik.

Ausztria helyzete
Brüsszel, május 29?

(Havas.) A Soir Chariot-val. a briisz- 
szeli francia naavkövelséR kereske
delmi attaséjával folytatott beszé.Ke
lést közöl, aki annakidején Franciaor
szágot Birsben a lövátételi bizottsáK- 
ban kéniiselte. Chariol azt mondja, 
lioav az. ausztriai helyzet néniden 
megjavult, de azért piéc mutdia fi' a- 
lános a nyomor, amelyet a volt mo
narchia országinak szétbomlása idé
zett elő. Chariol részletesen leírja 
Ausztria pénzügyi zavarai! és , azt 
mondja, hogv azt az önsvilkosfigol. 
amelyet Ausztria a Németországhoz 
való csatlakozással köret el. egv előny 
aranyozza be: Ha tudniillik Ausztria 
már nem lesz, akkor tárgytalanná vá
lik a sainlgermaini szerződés és meg- 
szűnnek az. abból folyó terhek is. 
Ghariot a monarchia felbomlásából ke
letkezeit államok vámszövetségóért 
szállt síkra és végül kíjcenil. hogv 
Ausztria gazdasági helyzete korántsem 
nlv válságos. mint pénzügyi helyzete. 
(MTI.).

Koholt Mi*
a magyar kormány hoz intézeti 

ántánt-jegyzékröí
n hírt egy londoni bolsevista újság terjesztette 

Franciaország rokonszenvez a magyar Hopmánnyat
Páris, május 29.

(Havas.) A Temps közli a Daily 
Héráid információját, mely szerint a 
budapesti entente 
gyár kormánynak 
volna át, mely 
kormány remi szer 
Befih len-kormány

■meghízottak -a ma
jegyzéket nyijto’.tak 
az egész magyar 
újjáalakítását, a 
azonnali vissza

lépését. nemzetközi csendőrség ellen
őrzési1 alatt megejtendő uj nemzet
gyűlési választásokat, alkotmánymódo
sításokat, stb. követelne.

Á Temps hozzáfűzi ehhez, hogy 
a londoni bolsevista orgánum 

állításai valótlanok.
Meg lehet érteni, hogy a Daily Héráid 
kívánja Kun Bélának Budapestre való

A vármegyék és városok 
üdvözölték Apponyi Albertét
A vármegyeházi ünnepség — Apponyi beszéde

Az Apponyi-ünncp vasárnap délelőtt I 
a vármegyeházán folytatódott, ahol a 
törvényi! atóságok és városok küldött
ségei üdvözölték a jubilánst. A dísz
polgári levelek és oklevelek két aszta
lon sorakoztak hatalmas garmadában. 
Díszes művészi kivitelű oklevelek is 
akadtak közöttük; különösen feltűnt 
a délvidéki magyar svábságnak aján
déka, a Dél-sltofbor bronzmásolata. A 
küldöttségek teljesen betöltöttték az 
udvart és még a körbofutó folyosók is 
zsúfolásig' megteltek.

Apponyi Albert gróf tíz órakor ér
kezett a vármegye diszhintajii. 1’ r- 
cekig viharzó éljenriadal köszöntött^ 

Rákosi Jenő üdvözölte Apponyi 
Albérlet:

Minden romba dőlt mondotta, 
egv áll még: a Vármegyék. a 
van!) S ezek jöttek ma ide a 
vfezérnek behódolni, dicsősége előtt 
meghajolni. (Élénk tetszés és éljenzés.) 
Ezeket a vármegyéket áldja meg 
az isten,, telítse meg azzal ? szellem
mel. amellyel elődeik fenntartották 
ezer éven keresztül az országot és 
tegve képessé őket arra, hogv a ve
zetőket'követve Magyarországot ui di
csőségnek. ui ezeresztendönek meg
tartsák.

Ezután sorban járultak a • küldöttsé
gek Apponyi Albert elé.

Elsőnek Budapest székesfőváros ne* 
vében Sipőcz Jenő polgWrníFsler be- 
zélt, aki a székesfőváros díszpolgári 
oklevelét átnyújtva hangoztatta, hofiv 
ennek , a legnagyobb polgári érdem
rendnek a felajánlásával a főváros 
vollakép önmagát tiszteli meg. Mis- 
kolcz város, Bereg. Békés, Hajdú. Mo
son, Tolna vármegye. majd a délvidéki 
svábság küldöttei üdvözölték Apponvil.

Egymásután következtek most Pest
vármegye rendezett tanácsú városai, 
Békéscsaba, Eger, Gyula. Gyöngyös, 
Kőszeg, Nvirflyháza Nagykanizsa 
Szentendre. Szcksrérd, Szentes, Szóm-

Parisban egyáltalán nem tudnak sem
mit semipiféle lépésről, melynek célja 
az említett feltételeknek a magyar 
kormányra való eröszakoiás-a Volna. 
Egyébként, úgy folytatja a Temps,

a jelenlegi magyar kormány 
Franciaország Iránt rokonszenvet 
tanúsított és ha jól vagyunk 
informálva, nemcsak Páriában fog 
rokonszenves jóindulatú fogadta

tásra találni. 

hath?ly. Hatvan. Kiskunmajsa, Mező
kövesd. Sümeg és Pestvánmegye közsé
geinek küldöttei. A sort Csongrád kül
döttsége zárta le.

Most azok az egyesületek és testüle
tek járullak a jubiláns elé. amelyek 
tisztelgésére a tegnapi ünnep során 
már nem futotta az időből. Az Otthon 
Írók és újságírók körének küldöttsége 
nevében Bónitz Ferenc miniszteri W- 
nácsos beszélt'

— Az Otthon el van szánva, úgy
mond, hogy azt az irányt, amelyet 
nagyméltóságod egész hosszú életén 
és közpályáján át egvfolvtúban. meg 
aktíváit nem ismerve, egyenesen kö
vetett. a jövőben mindemkor megtartja 
és hogv ellöi az iránvtól eltántorodni 
soha nem fog. Ennek kiisö jeleként nz 
Otthon nagvméltóságodat tisztoleib’li 
tagjai sorába választotta, nemcsak 
mint hazánk legnagyobb élő államfér- 
ílát, hanem mint a magyar nyelvnek 
és tolinak mesterét is

Az üdvözlő •beszédek után Apponyi 
emelkedett szólásra.

Históriai talajon állok itt. mon
dotta a többi közt. Pestinegve 
ősi székházúban. Itt szónokolt, innen 
buzdított, innen gyújtott lángra Kos
suth IJajos, talán méginkább, mint az 
országgyűlésnek termeiből. És mi volt 
az ő tanítása? A negyvennyolcadiki 
nagy és radikális átalakulásnak jóhi
szemű. nagy látókörű, tudós előmoz
dítói közt vbltak olyanok is, akik a 
centralizációt hirdették, akik a kor
mány parlamontaTÍ74Ílása. a felelős 
független magyar minisztérium létesí
tése után a vármegyét, mint régi, el
avult intézményt, a lomtárba akarták 
dobni. Ezen jóindulatú, doktritvérckkel 
szemtan Kossuth Ixijos felemelte til
takozó szavál és azt mondta: 0. nem! 
A felelős magyar minisztérium. a par
lamentáris kormányzat: ez a nemzeti 
önkormányzatnak legfőbb szerve. D<« 
«*'<«nnint elhal a fej, ha többi szerv.i

visszatérését, azonban egyetlen entente- 
kormány sem oszthatja ezl a kívánsá
gát.

A Magyar Távirati Irodát beavatott 
helyről annak közlésére hatalmazták 
fel, hegy a londoni bolsevista orgá
num állal említett jegyzék átnyujtásá- 
ról szóló hírből egy szó sem igaz. 
Egyébként a Daily Iferald ezen fan
tasztikus koholmányának és a francia 
félhivatalos világos állásfoglalásának 
.szembeállításából eléggé kitűnik, hogy 
micsoda körök és milyen eszközökkel 
igyekeznek vermel ásni a magyar kor
mánynak.

a testnek életképtelenekké válnak, 
csak akkor állhat meg . biztosan, ha 
fen tartjuk és erősítjük a helyi önkor
mányzat nemzeti szerveit.

Én tehát a magyar történelemnek — 
ismétlem, nem n holt, nem a lepecsé
telt, nem a megdermedt, hanem a 
folytonosságban élő magyar történe
lemnek a géniuszát látom itt magam 
körül és annak üdvözletét foga lom 
lelki ihleltséggel magamba.

Ha pedig csekély magamat szimbó
lumnak tekintem, hát hosszú életpá
lyámmal szimbolizálom és iparkodom 
magamba felveni a fejlődésnek ezt 
a gondolatát. Láttam mint 
öntudatos és meggyőződésekkel biró 
ifjú a hatvamhetes nagy kísérlet meg
indulását. Átéltem annak mézesheteit, 
azokat a reményeket, amelyeket a 
nemzet legjobbjai hozzáfűztek. Láttam 
ennek hanyatlását. Láttam a katasz
trófát, láttam az összeomlást. S mind
ennek a látásából nem azt a tanulságot 
merítettem, hogy imí, vége minden
nek, sírjunk, ápoljuk a múltak emlé
keit, mint vigaszt a vigasztalan jelen
ben. Nem ezl! .Hanem aki több ka
tasztrófából láttam fölemelkedni a 
nemzetet, hiszem és vallom, hogy eb
ből a katasztrófából is föl fog emel
kedni. Ezzel a reménvnvel élek, ezzel 
a reménvnvel akarok meghalni.

A beszéd végén újból percekig tom
bolt a taps- és az éljenria- 
dalom. Egv ■ külföldi küldöttség 
is jelentkezett az ünneplők áradatában: 
Dimitriev bolgár követ vezetésével a 
budapesti bolgár kolónia hozta el 
üdvözletét, inig maga a követ a bolgár 
kormány jókívánságait tolmácsolta. A 
közönség azután a Himnuszt énekelte, 
és ünnepi hangulatban széijelos'htt.

Franciaország 
újra Képviselteti magát 

a Szentszéknél
Róma, május 29.

(Ste/ani.) Jonnard Franciaország 
nagykövete Szentszéknél ma átadta 
megbízólevelét. (MTI.)
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KubeliK Jan 
szimfóniát Komponál 

a Margitszigeten
Látogatás a művésznél

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Tegnap óta érdekes vendége van a mar

gitszigeti nagvszállodának: Kubettk Jan, 
u világhírű hegedűművész, aki tizhónapos 
amerikai turnéját kipihenni jött Buda
pestre.

Ma délután meglátogattam a művészt. 
Lekötelező szívességiéi fogadott s közel 
két óráig tartó beszélgetésünk folyamán 
a többi közt a következőket mondotta el: 

— Az elmúlt év októberében érkeztem 
Newyorkba és azóta egész május elejéig 
hatvan hangversenyt tartottam az Egye
sült-Államok külörbözö városaiban és 
Kubában. Hogyan fogadtak? Erről nem 
akarok beszélni, de elképzelheti, ha meg
mondom, hogy hét éve nem voltam az 
Egyesült-Államokban. Hót éve, amelyet 
a háború és u politikai átalakulások ra
boltak el és amelyben a fiaialok s t>z Öre
gek legszebb elvesztett hét esztendejüket 
siratják. Biztosan hiszem, hogy a hét 
szűk esztendő után most mór végre a hét 
bő esztendő következik.

— Amerikában a hangversenyprogram- 
momon ugyanaz a három tételű szimfó
niám. szerepelt, amelynek Prágában, meg
ismerkedésünkkor volt az első előadása.

— Budapesten egv uj szimfóniámon fo
gok egyelőie dolgozni és rém’lem, hogy 
még itt a Margitszigeten fogom befejezni.

— Hogv Hegedűs kollegámról mi a vé
leményem? Ennek illusztrálására talán 
elég az, ha megmutatom annak a new- 
vorki bank nyugtáit, melynél Hegedűs mi- 
niszlorséíjének hírére összes doháraim t 
:r.agyar koronára vált, t tini át. Ennyire 
bíztam Hegedűs Lóráni szimfóniájában és 
hogy; neiu csalódtam, ennek bizonyítéka 
az, hogy ötszáznál magasabb kurzussal 
sikerült az ügyet lebonyolítanom.

Ezután megkínáltam egy szimfónia<i- 
garettával, amelynek elszívása ulán e-t 
mondta:

— Véleményem a cigaretta ellenére to- 
^vanbra 1s fennáll.

fi rendőrsége Wiilyolott 
egy Készülő JjanKrahlíst

— A Hétfői Napló tudósitó'áfől. —

Régebb idő óta körpzik NováJc Ferenc
24 é\es kárpitossegédet, akiről magólla.- ; 
pitották, hogy több nagy betörésben 
vett részt- Annakidején egy iskolát vég- . 
zett fiatalemberek betörőbandájápak 
V-/.lekerülésekor Novákot is őrizetbe 
helyeztek, azonban kénytelenek voltak 
bizonyítékok hijján szabadlábra be- | 
lyez.ni. de azután is állandóan niea.fi- 
gj élték a detektívek Novákot és meg
állapították i\*a. hogy Kenyérmező
utcai lakásán állandóan rovottmultu 
egyénekkel érintkezik. Sikerült a nyo
mozás során megái lapítani, hol;.- Novák 
euy veszedelmes betörőbandának vesére 
és csak alkalomra várt a rendőrség, 
hogy bandájáv.sl együtt totienérjék a 
kárpitOMegédet. Tegnap este bizalmas 
értesítést kapott a rendőrség, hogy a 
Ménesi-ut 16. szánni villába betörés ké
szül. Azonnal detektívek mentek ki a 
.'"htett be’?:e és lesben álltak, hogy a 
betörőket tettem rjék. (Azonban a betö
rők valószínűleg megneszoiték n veszélyt 

:» >. .•< ial. a v illa 
körül, a jelzett Ijotörés csak nem akart 
íifrgtöi tépni. Erre a detektívek sorra 
..írták a. környékbeli korcsmákat és 
azokat a helyeket, ahová gyanús egyé
nek szoktak járni és észrevették az 
egx /ik Fehérvári-úti büHében Novákot, 
amint egy Engi Lajos nevű keresett 
zo: jűMi-ial ts betörővel elmerülve 
tíi.'a’.t. I í-oolni kezdték őket és nem- 
s k ira látták, hogy a Ménusi-uti villa 
nv>;. tt több emberrel találkoznak és 
hc‘?.4He elegyednek velük. Már-miír be
hatolt .k a vjllába. amikor a detektivok 
komiíogták. va." amennyit igazoltatták 
és bevitték Őket a főkapitányságra, ahol 
kiderült, hogy Kovákon és Engim ki
vid rnég n"gy körözött betörőt sikerült, 
a dt 'i-ktiveknek el.'ogniok. A betörők 
Szilcián Kálmán, Farkas Lai »a. Hevesi 
Gáspár és Biczó György rovottmultu 

•i unkátokkal nzonoaok. Mindnyájukat 
helyezték és vallomásuk sóién 

k b ridt. hegy a Felién'vári-ut környékén 
h- utóbbi időben elkövetett számos la- 

■ kás- «s u letbeu.résnek ok a teliesei és 
’ ’o .in irányítása mollett egy 
al>r.- t bankra".ilásra készülőd- 

rendőrségről ál kisértek őket az.

milliók ügyét Rassay 
Károly teszi szóvá

kedden vagy szerdán a budgetvita 
során elmondandó beszédében és kö
vetelni fogja a számadások megvizsgá
lását, sőt valószínűiéi? ebben a tárgy
ban határozati javaslatot is nyújt be, 
ami módot adna a nemzetgyűlésnek, 
hogy akaratát nyilvánítsa. Rassay tb- 
ben a kérdésben szinte az egész kis-

lek.

Salzburgban 
megtartották a népszavazást 
A lakosság majdriem egyhangúlag 

a csatlakozás mellett döntött
Salzburg, május 29.

A lakosság ■ megkérdezése a csatla
kozás kérdésében az eddig beérkezett 
jelentések szerint az egész országban 
incidens nélkül ment végbe. A hivata
los helyek a szavazási apparátusban 
semmi tekintetbeD sem vettek részt s 
a szavazásnak tisztán magánjellege

közvéleményt újból vádak izgat- 
Piészben a „bécsi milliók*', rész- 
a „francia pénzek“-röl esik mos- 

A bécsi milliókat

Különösen 
tekintetben 

igen í

volt. Preiss polgármester este 7 órakor 
a városháztéren kihirdette az ered
ményt. Eszerint eddig 851 községből 
érkezett jelentés, amelyekben 68.210 
szavazatot adtak le; 67.533-an szavaz
tak igenuel és 677-en nemmel .Salz
burg városában 21.135 volt az igen- és 
225 a nem-szavazat. (MTI.)

Wiridi^chgrátz és Batthyány 
vádjai a nenizetgyídés előtt
A francia pénzelt és a bécsi milliók napirendre 
kerülnek - Kiújulnak a személyi harcok - Bethlen 
gróf pártalakitása - Megbomlanak a pártkeretek

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

•gazdapártot maga mellett találja, de 
vele szavaz Huszár Károly és a hozzá 
közel álló politikusok is. A bécsi mil
liók ügyét ugyan Huszár miniszter' 
elnöksége alatt vizsgálták meg, de a 
vizsgálati jegyzőkönyvben erős héza
gok vannak és Huszárnak is a»a nem 
is titkolt véleménye, hogy a további 
és tüzetesebb vizsgálódás ifim fölösle
ges. Bethlen István gróf miniszterelnök 
valószínűleg maga is kívánni fogyja,

A
■ ják. 
’ hen
■ tanában sok szó.

Batthyány Tivadar gróf melegítette 
' ' fel s minthogy a miniszterelnök vá

lasza nem elégítette ki a függetlenségi 
párt vezérét, most a nemzetgyűlés 
tagjaihoz appeliált, hogy azok tegyék 
szóvá a Bankgassei milliók ügyét, ame- 

, Ivet két, politikusokból összeállított 
i bizottság is megvizsgált, de parlament’ hogy ebből az ügyből végre ki legyen 
I által kiküldőit bizottság előtt még nem ' küszöbölve “még a rosszindulatú gya- 
| volt az ügy. Batthyány akciójával J nunak az árnyéka is.
szemben ellenakcióként tekinthető 
Windischgraetz Lajos herceg vádja, 
aki francia* pénzek elfogadásával vá
dolja meg az októbrista politikusokat.

A nemzetgyűlés hétfői ülésén

Bállá Aladár nyílt kérdést Intéz 
gróf Andrássyhoz, mondja meg, 
mit tud függetlenségi politikusok 

állítólagos megvesztegetéséről?

Bállá arra fogja kérni Rakovszky 
elnököt, hogy súlyos vádakról lévén 
szó, engedje meg a napirend előtti fel
szólalást. Azt hiszik, hogy az elnök 
ehhez hozzá is fog járulni, amennyi
ben azonban ez nem történnék meg, 

flalla a nemzetgyűlést fogja kérni, 
hogy adja meg a szót. Nem lehetetlen 
hogy ebből a? afférból kifolyólag ismét 
zajos jeleneteknek leszünk tanúi a 
nemzetgyűlésen és a személyes harcok 
u iból kiélesednek. Különösen vesze
delmes e 
ügy, amely 
idézhet fel.

A bécsi

r
Rassay beszédében különben vála

szolni fog gróf Bethlen Istvánnak « 
.Turista-klubban elmondott beszédére. A 
budget-vitában különben a legközelebbi 
szónokok, akik nagy érdeklődést fognak 
kiváltani Rassayn kívül: Griegtr Miklós, 
Sándor Pál. aki a forradalomról be
szél és ha kívánják nevekkel fogja 
illusztrálni, ki mindenki vett részt a 
forradalomban, Ruppert Rezső, akinek 
kormány támogatása, vagy ellenzékbe 
menetele ebben a beszédben dől elr

A hétfői ülésnek eseménye lesz az 
is, hogy

ben a Bankgasseji.rH.,, akar 
súlyos ellentéteket1 'mi-jog sérelem bejt

Tömöri Jenő mentelmi jogának 
megsértését jelenti be.

Tömöri hetek óta járja a kerületét 
és most érkezett haza. Azt fogja elpa
naszolni, hogv a beszámoló beszédét a 
polgári hatóságok betiltották, azon a 
címen, hogy „a főurah és szolgabirák 

. .. Ez Jes2 mentej.
M -o .Telem bejelentésének a tárgya.

A politikában egyébként teljes szél
csend uralkodik. -Azt mondják, gróf 
Bethlen István egy hónap alatt okvet
len nicgalakiteja az egységes kormány
pártot, de hogy ez kikből áll, azt még 
nem lehet tudni. Azt mondják egészei* 
uj politikai csoportosulásokra van ki
látás. A mai párt keretek meg fognak 
nyitni és — legalább azt jósolják — a 
közel jövőben olyan politikai házassá
gok készülnék, amelyek a legnagyobb 
meglepetést fogják okozni, •

Felülbélyegzett sportférfiak
A „Széohenyi-fürdtí" lepedőinek fantasztikus, 
karrierje — Jegyzőkönyvi köszönet a tolvajnak

— A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

A Városliget pompás artézi fürdőjé
ben, a Széchenyi-fürdőben nagysza- ; 
básu lopásoknak jött jzvonuíra a ' 
rendőrség. A fürdő vezetőségének már 
jó ideje feltünl, hogy a ina szinte meg- | 
íhcthctetlen értékű fölszerelési tárgyak i 
közül nap-nap ulán tűnnek, el egyes! 
darabok. A kár igen nagy összegekre 
rúgott s erre az igazgatóság bejeién- i 
tette az ügyet a rendőrségen, ahonnan s ...... .... ..w.,.w nu.
» C.upor-csoport delckllvj.it küldték jogra jöttek rá. A Tárosba ’sporUe'ó 
ki a lopások elkövetőjének kinyomó-1 péh éppen futballmérkőzés folyt nagy 
^s4ra' nélöközönség Jelenlétében, a detekti-1 Ttíclon-szim: ss-ts

A detektívek csakhamar megállapí
tották, hogy a fürdőruhákat, d^ga le
pedők^ és törülközőket Pöhl Károly 
segédnninkás lopkodja el rendszeresen. 
McgpgyeHék, hogy Töhl, .akinek az 
volt a teendője, hogy a mosodába kül
dött darabokat leszámolja, a számí
tásnál követte el csalásait és pedig 

i olvmiSdon, hogy a mosodába tiz-husz 
darabbal kevesebbet küldött át, a töh- 

| bit pedig félrerakta s két-három <la- 
! raibonkint vitte haza pestújhelyi laká
sára.

A delektivek kimentek Pestújhelyre 
s olt n véletlen fontán meglepő do- 

elkövetöjének kinyomó- | péh
nézőközönség

nek csupa kíváncsiságból'beállottak a 
néiök közé. A detektív azonban nem 
iliá'ba szokott kiváncsi lenni & ezúttal 
is érdekes volt, amit megfigyelhettek. A 
futballista urak szép rövidazáru, sötét 
vászonnadrágban rugdosták a labdát, 
s amint Így nagy ügybuzgalonunai 
buzgólkodtalc, a nyomozó tisztviselők 
észrevették, hogy a kecses nadrágot*, 
kák legexponáltabb helyein nagy fe
kete pecsétek ékeskednek ezzel a fel
írással: „A székesfővárosi Széchenyi- 
fürdő tulajdona/*

Be sem várták a mérkőzés végét, ha- 
nem beterelték az egész csapatot a? 
öltözőhelyiségbe, ahol alaposát! szem
ügyre vették a sportöltözékekét. Meg
állapították, hogy a Pestújhelyi Sport
klub futballistáinak öltözékei a Szé
chenyi-fürdő lepedőiből készültek. A 
fürdő pecsétjeit egészen tisztán ki
vehettek rajtuk, jóllehet a fehér gyol
csot barbára festették át. A barna 
színen azonban átütött a fekete pecsét,

Kihallgatták a sportklub tagjait éj 
a vezetőségei s ezek előadták, hogy a 
klub egyik tagja és pedig Pöhl Ká
roly, akiről nem tudták, hogy a fürdő
ből lopta a lepedőket, sportruhákra 
néhány lepedőt ajándékozott a klub 
nak. Mivel éppen szükség volt sport
öltözékekre, nem nagyon vizsgálták a 
lepedők származását, hanem elfogad
ták az ajándékot, sőt jegyzőkönyvi 
köszönetét is szavaztak Pöhl Károly, 
nak, aki annyira szivén viselte a kiút 
érdekeit.

A detektívek összeszedték a lopott 
gyolcsból készült nadrágokat és be
szállították a főkapitányságra. Ezután 
a sportpálya közönsége közé vegyültek( 
amely még mindig izgatottan tárgyalta 
a meccs abbamaradásának okát. A 
közönség körében megint érdekes fel
fedezést tettek a detektívek. Néhány 
hölgyön bélyegzés blúzt találtak, amik- 
nek származása kétségtelen volt. Va
lamennyi a Széchenyi-fürdőből kerüli 
ki. A detektívek azonnal igazoltatták 
ezeket a nőket, névszerint Deutsch 
Mihálynét, egy pékmester feleségét, 
Ncufeld Mihálynét és Lozsek János- 
nét. Ezek előadták,*hogy szintén Pöhl- 
tői szerezték holmit.

A Pöhl Károly lakásán megtartott 
házkutatásnál huszonhét darab lopott 
lepedőt találtak, míg mintegy nyolcvan 
darabot már eladott különböző pestúj
helyi ismerőseinek. Pöhlt a re'hdőrség 
letartóztatta. A Széchenyi-fürdő kára 
körülbelül §zázezer korona.

A pénzügyminisztérium 15800. számú rendeletével 
előirt pótadóval együtt a
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— A tavaszi tárlat megnyitása a 
Műcsarnokban. A Képzőművészeti 
Társulat tavaszi tárlatát vasárnap dél
ben nyitotta nyeg a kormányzó. A 
karmúnyzet Andrássy Gyula gróf, a 
Képzőművészeti Társulat elnöke, 
flaiiszmann e Alajos, a társulat al- 
elnöke, Vass .József kultuszminiszter, 
Sipőcz Jenő dr. polgármester és Pé
kár Gyula államtitkár fogadták. 
fíauszmann Alajos alhlnök üdvözölte 
és méltatta Andrássy Dénes grófnak a 
magyar művészet *és elsősorban a ma
gyar képzőművészet nagy istápolójának 
érdemeit Beszéde elhangzása után 
leleplezitek a Műcsarnok bejárata előtt 
álló márványszobrot, amely Róna Jó
zsef alkotása és Andrássy Dénesi áb
rázolja. A kormányzó rövid beszédben 
válaszolt, mjajd a kiállítást megnyi- 
tottnak jelentette ki. Ezután Pcntelei 
Molnár festőművész és Tóth István 
szobrászati rendező vezetésével meg
tekintette a kiállítást.

— Urnapi körmenet a Krisztinaváros
ban. A Magyar Kurír jelenti: Ismere-' 
tes, hogv a kommunizmus alatt a Kri.jz- ! 
tinavárosban robbant ki az eisö etfenfor- 
radalmi inozjyalom az ottani urnapi kör- I 
menet alkalmával. Ennek emlékére a va
sárnap tartott urnapi körmenelre a nemzeti ! 
hadsereg is elküldte képviselőjét Afíno i 
Alajos altábornagy személyidben, ugyszin- i 
tén részívett a körmenetben a honvédelmi 
minisztérium zenekara és diszszázada is. 
A körmenet nemcsak fényével, hanem 
jnéretcivel is messze túlszárnyalta az ed
digieket, a résztvevők óriási tömege im
pozáns megnyilatkozása volt a Krisztina
város katholikus társadalmának. A me
netben részvett Bernolák Nándor népjó
léti miniszter, Kenéz Béla, a nemzetgyű
lés alelnökc, Schlachta Margit, Friedrich 
István, Haller István és Wirter László 
nemzetgyűlési laéípviselők slb. A négv ol
tárnál tartott egyházi szertartás után a 
körmenet visszatiétl a templomba, ahol az 
ünnep a Hininnszszel ,ért véget.

— Hol kell kérni a román szállítási 
engedélyeket? Dr. P. Ciobanu. román 
kereskedelmi attaké közli az érdekelt 
körökkel. hoj?y a bukaresti román ipari 
és kereskedelmi minisztérium rendel’ete 
szetint a hnagyar iparosok és kereske
dők részéről a minisztériumhoz benyúj
tandó kiviteli- és beviteli kérvények a 
jövőben csakis dr. Ciobanu kereskedelmi 
attasé hivatala utján (Hungária-szálló) 
terjesztehetök fel a bukaresti miniszté
riumhoz.

— Réz Mihály temetése. Géniből
táviratozák: Réz Mihály dr.-t május
28-án temették el nagy részvét mellett. 
A temetésen megjelentek a magyar kö
vetség. a Népszövetség, a Munkaügyi 
Iroda és a genfi magyar kolónia képvi
selői. Sir Drumont, a Névszövetség fő
titkára koszorút küldött a koporsóra, i 
A temetésen magyar, német és angol 
gyászbeszédekben méltatták a korán el
költözött tudós és politikus kiváló ér
demeit.

— Bolsevista agitáció a cseh ifjú
sági szervezetekben. Prágából jelen
tik: A cseh nemzeti szocialisták ifjú
sági szervezetében legutóbb erős bol
sevista propagandát fedeztek föl. 
amely a pártvezetőség hatalmát és 
tekintélyét veszélyeztette. A ibolseviste 
mozgalmat Spatntj és Landoi>a-Stichovu 
képviselők vezették, akik mind a ket
tőn kommunisták. Landova nőképvi
selő egj-ébként közismertté tette magát 
azáltal, hogy a cseh férfiak részére a 
nemzetgyűlésen a bigámia engedélye
zését követelte. Klofác szenátor és 
pártvezér híveivel együtt vesztett ha
talmának visszaszerzése érdekéiben he- 
v®s agitációt kezdett a tagok között, 
aminek folytán az ifjúság fclszőlitotta 
tnosl Lando^-Stichovát. hagyjon fel 
a párlhelviségek látogatásával.

A lengyel kormány lemondott. A 
miniszterelnök nz államfőnek benyúj
totta a kabinet lemondási kérvényét. Az ■ 
államfő a polgári kötekssegévzetre hi
vatkozva. nem Rgadfn el a lemondást 
(s utalt arra, hogy u mostani kormány, j 
anioly a legsúlyosabb helszctbeu is mog- | 
tartotta, sőt fokozta tekintélyét, bizton ■ 
számíthat- a parlament többségének tá-1 
;úa. EnnéVozva arra kéri a ka- 
’pu'teí. hogy lemondási kérvényét vonja 

en íviszóíitia a mini?zterelnököt. 
J1 -y az üresedésben 1<> ő tárcák Letöl- 
’-t-ie tegyen javaslatot. A Daib Telcg- 

jelentése szerint Londonban a

i
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Szenzációs tanulelenikezések 
a Tisza-pOrben

Iíe £,*r «’ Q^bor Sodor és Dezső Alajos tanúskodni 
akainak — A védők Lovászy, Hock, Garami, Garbal és 

Kunit kihallgatásét kérik
— .4 1101101 Napló tudósítójától —•

Hat hét óta folyik a Tisza-bünügy 
l'őlúrgyalása,. de az. Ítélet m-a niég ni’esz- 
sze van. Az első napokb|p 6Q0 tanú 
megidezését kívánta a vád és a véde
lem, de azóta több tanú kihallgatásá
tól elállót taik.

Ismeretes, hogy’ a bíróság a Kéri 
Pál féle Otthon-beli óra jelenet igazolás 
sara külön pótnyomozást rendelt el 
és a rendőrség utján jelentkezésre hív
ták föl az Otthon Kör mindazon tag
jait, kik október 31-én délután ott 
megfordultak és hallották Kéri Pál 
inkriniimdt kijelentését. A felhívás 
eáy héttel ezelőtt jelent meg a napi la
pokban és ez idő alatt

egyetlenegy tanú sem jelentkezett
Errevonatkozólag mégis akadt egy 
tanú, aki a maga kihallgatását sür
geti és ez Dezső Alajos rajzolómüvész, 
aki jugoszláy megszállt területről or
vosi kezelés végett most került Becs
be, és onnan jelentkezett dr. Gadó Ist
ván törvényszéki elnök előtt kihallga
tásra. Beadványában azt irja. hogv ok
tóber 3.1-én kora délután felment az 
Otthonba, olt volt akkor is, amikor 
Kéri Pál megérkezett é» mellette ma
radt az első perctől kezdve egészen tá
vozásáig. McgRgyelte minden szavát, 
tudja kivel mit beszélt é» részletes val
lomást tehet arról a beszélgetésről is, 
nmit ö folytatott Kérivel. Arra kéri a 
bíróságot, hogy idézzék meg a főtár.- 
gyalásra és a biróság előtt eskü alatt 
kész vallomást tenni.

Dr. Gadó főlárgyalási elnöknél, de a 
vádlottak védőinél, sőt Margalits vizs
gálóbírónál is egyre-másra jelentkez- 
keznek a tanuk.

A legtöbb jelentkezés Bécsböl 
érkezik,

azoktól#akik a diktatúra utiífn elhagy
ták rfc országot. Ezek terjedelnies be
adványokat és leveleket küldenek Bu
dapestre- és kérik kihallgatásukat. Leg
utóbb Gábor Andor iró intézett bead 
víinyt a birósághoz, amelyliien részle
tesen beszámol mindazokról a tények
ről, amiket a Tisz®-gyükossággal kap
csolatosan tud. Elmondja, hogy a 
Nemzeti Tanács irodáját Magyar Ita
los és Pogány József melleit ő vezette.
MESKSS5ÍS£aSS2!SS3í5a£áS3SaSS32KSS3SSÍSSKSSISE3ES3SS2
Saphiéha herceg lemondása folytán ke
letkezett helyzetet meglehetősen végze
tesnek tartják, mert azt bizonyítja, 
hogy a lengyelországi közvélemény Felső
szilézia tekintetében a mértékletesség 
polij^tájának követését meghiúsít ja.

— Haláleset a bécsi hajón. Fuuszt 
János a Dunagözhajózási Társaság fő
felügyelője részt.vett Bécsben a társa* 
ság küldöttségével Szuppan igazgató 
temetésén. Vasárnap reggel indult 
vissza a küldöttség a Wien hajóu, Po
zsony előtt a 60 6ve« Faliszt hirtelen 
’osszul lett, összeesett és nehány .porc 
múlva meghalt. A hajó kapitánya be
jelentette a halálesetet Pozsonyban, 
mire cseh vizsgálóbíró vezetésével 
rendőri\bizottság szállt ki a hajóra. 
Felvették a jegyzőkönyvet és a holt
testet Pozsonyban partra szállították* 
A hajó ezután másfél órás késéssel 
folytatta útját és egynegyed 11 órára 
érkezett Budapestre.

— Vidékiek romám vízuma. Trifu 
budapesti román főkonzul arra kéri 
azokat a vidéki lakosokat, akik postán 
küldik Budapestre útleveleiket láttaiöo- 
záá végett. hogy kérvényükhöz külön 
fényképet is csatolj anak. a 415 korona 
kiáilitási illetéket pedig postautalvá
nyon küldjék a budapesti román főkon- 
zulátusnak Adria-szállóbeli címére.

— Veznlcs volt jugoszláv miniszter
elnök meghalt. Harisból táviratozzék, 
hogv Vczpics Jugoszlávia oltani követe ..... .. ........................ ....
hirtelen meghalt. Veznlcs hosszabb i (olvl .tőlacos tárgyalási határnapot, 
ideig a délszláv állam miniszterelnöke : — Villamos elgázoló*. Dodakis József
volt és ebben az állásában főképp arra ! 22 éves közkatona Újpesten az István-

azt a beszélgetést, aijti Hatvány 
és Kéri Pál között lefolyt, tudja, 
Zilahi Lajos újságírónak Po- 
József miért nem adott autót a

Bécsben 
a biró-

i

Ennélfogva, mint közvetlen fül- é3 
szemtanú vallomást tehet arról, hogy 
mi* történt október 31-én a Nemzeti 
Tanácsban. Ismeri Kéri Pál szerepét. 
Tudja, mit csinált, hol volt Pogány 
József, tytt volt akkor is, amikor Kis 
Gyula a. Nemzeti Tanácsnál járt, hal
lotta 
báró 
hogy 
gány
Roheim-villához, látta és hallotta Nagy 
György dr. és Pögány József kgzÖtt 
lefolyt vitatkozást és

letartóztatása idején sokat érint
kezett a fogházban Sztanyko’/szlcy 

Tiborral,
A védők vasárnap értekezletet tar

tottak, ahol megbeszélték ma, beteriesz- 
tendő indítványukat, amelyben a meg
szállt területeken lakó és a **' 
élő 'tanuk’ kihallgatását kérik 
ságtól.

A legutóbbi napokban 
képpen jelentkezett Perczel 
volt f ői s pán - kor m án ybi ztos. 
Tisza-gyilkosság utáni napokban sokat 
érintkezett Kéri Pállal, Fényes László
val és Friedricb Istvánnal is, vaja 
mennyijei beszáll a gyilkosságról.

Kéri magából kikelve és dühösen1 
azt mondta, hogy marhaság volt, 
sokat ártott az ügyek, Fényes 
László alávaló gazságnak mondta, 
amely beszennyezte a forradalmat. 
Friedrlch pedig Csernyákról nyi

latkozott.

A Tisza-biioügy mai főtárgy olása 
érdekesnek ígérkezik, mert ma is job
bára olyan tanukat hallgat ki a bíró
ság, akik Gaertnerre vonatkozóan tesz
nek vallomást, Steinitz Ödön, Gaert
ner sógora és Gaertner felesége is sze
repel a tanuk között. Beidézték mára 
azokat az önkénteseket, akik október 
31-én az Astoriában teljesítettek szol
gálatot. Gaertner védője bejelentett® a 
bíróságnak, hogy Schustcr Gyula dr. 
egyetemi tanársegédet kívánja alkal
maztatni, mint ellenőrző orvosszak
értőt.

tauu-
Móricz 

aki a

l.>

köz-

Társulat vasárnap délelőtt 11 
tartotta meg a Műcsarnokban 

Ai elnöki

törekedett, hogy a honátokat 
nyerje poétikájának. Ugyanakkor 
méletlenüt elnyomta a bácskai és 
rontáli magyarságot.

— A Képzőművészeti Társulat ___
gyüjéfco. Az Országos Magyar képzőmű
vészeti *" ’ 1 . ... --
órakor
60. évi rendes közgyűlését. „„ 
megnyitót gróf Andrássy Gyula, a tár
sulat elnöke tartotta. Utána tudomásul
vették a választmánynak a társulat 
1920. évi működéséről szóló jelentését. 
A választmány ja-aslat* f oly táp a tár
sulat tis’.teletbe’i tagjává váíMZtpttg 
meg gróf Apponyi Albertét és Rákosi 
Jenőt, akiknek érdemeit hqsszassan 
méltatták. A számvizsgáló-bizottság az 
1920. érj zárszámadásokról tette meg 
jelentését és kérte a folmontvény meg
adását. amelynek megtörténte után a 
közgyűlés megállapította az 1921. évi 
költségelőirányzatot. Ezután megválasz
tották a társulat elnökéül egyhangú 
közfelkiáltással ismételten gróf An- 
drássy Gyulát hái^m évre, müpártvló 
alelnökiek egy évre Lukács György volt 
kultuszminisztert.

— A Pariién—MalaaUoz-ügy. A n«’y 
port felvert Persián Ádáip és Síaksiner 
Emil-féle ráaahufuáxi perben, mint isme
retes. a Újult héten szakították meg a 
'anwkihallgalásolial. *A tárgyalás utolsó 
napján öt. Thot László büntető iárásbiró 
elóít Persián A dám ki jelen tette, hógv 
újabb bizonvilékait Jeszorczto. azokat a 
mai napon terjeszti a bíróság elé. A bün
tető járó rt iró vág legkösetehb kitűzi a

ut ég József-utca sapkán as,v B. jelzésű 
villamoskocsinak fl. lépcsőiére ugrott fel, 
menet közben, azonban elcsúszott és a 
pótkocsi kerekei alá került. A mentők 
a Károlyi-kórházba szállították, do út
közben sérüléseibe belehalt.

— Szerencsétlenségek. A Pipacs-utca. 
3. számú ház előtt egy vagállváty e$ett 
Patyi Ilonka 5 éves kisleányra. Meg
halt. — flaszter Mici 25 éves szabad
szál lá«i tanít aónő leesett egy. nyugati, 
pályaudvaráé érkezett vonatról. Meg
halt. — Réti Kálmánné 26 éves vasúti 
tiszt neje ugyancsak egy & nyugati pá
lyaudvarra érkező vonatból esett ki. A 
mentők súlyos sérüléssel a Kolozsvári 
Egyelem klinikájára’ szállították.

— Hirtelen halál az utcán. Novák- 
János 46 éves szabóeegéd Nagy-tomp lom
utca 8. számú ház előtt összeesett a» 
utcán és megíhalt-. Holttestét » törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

öngyilkosok. Krebosz Kornélia 22 
éves, ács felesége Svábhegyen, Báró. 
Eötvös-ut 16. alatti lakásán öngyilkos
sági szándékból szublimátot ivott. A 
mentők az Uj Szent Jánoa-kórházba 
szállították. — Bakonyi Eleknó 50 éve* 
zongorátanitónő. a Gjóf Károlyi-utca 1- 
szá: lu ház előtt- összeesett és maghalt.

— Életuntak. Novák Laiosné huszon- 
hétéves gyári munkásnő. Váczi-ut 55. 
szám alatti lakásán lugkóolduttal inog- 
mérgezte magát.. A Karolj i-ltórháaba 
vitték.

— Borson gummisarek a legjobb

Színház és filmujüonsttgoK
* A piros bugyeliáris dominál a Víg

színház e hetében is. Szerdán a ..Gyé- 
inántkÖ8Zőrüs"-t. Gombaion a ..Haty-

1 tyu“-t adják, a többi este pedig- . A 
piros . lurjcild.’ís xe.iv sz-.nxc V'-a< í.myi 
Xrónnol. Hegedűssel cs Üsoitcssai a, . o- 
zetu szereitekben.

♦. A s;o. oncseiáilb. ötoiz sacipzemtfáL 
burltszk operettje uralkodik a Városi 
Színház o heti műsorán is. A s::enzáció< 
sikerű darabot kedden, szerdán, csütör
tökön. szombaton, vasárnap és jövő hét
főn adják. Péntekre a Villars diago- 
nyosait, vasárnap délutánra Az álarcos 
bált tűzték ki. Szombat délután színésze 
iskolai .vizsgaelőadásul a Lili bárónő 
kerül színre.

« Lakatos László Zjifirgyürujének elő
adásai már csak szombatig, junius 4-ig 
fognak az Andrássy-uti Színház színpa
dán folyni, miután a nagysikerű dara
bot a Belvárosi 
darabjai közé, 
szombaton már 
az Andrássy-úti

* Újságírók, _ .
Harsán yi Zsoltról, az ,.örgróf“ népszerű 
szerzőjéről a Színházi Világ-ban, Kardos 
István hetilapjában. moly egyébként 
folytatja Ráskai B'oreno nagyszerű re-, 
gényét, a ..Férfisirást**.

* A Rip Van Wínkle sorozatos elő
adásai e héten is folytatódnak a Scá'a 
Színházban, a nagysikerű darab estéről- 
estére színre kerül. A jövő vasárnap 
délután a népszínmű irodalom ogyik 
remekét. ..A szökött katoná“-t mutatják 
be.

Színház iktatta műsor- 
Ez okból juniua 4-én, 

uj miisor kerül üzíihq.
Színházban..

színészek nyilatkoznak

* A zafirgyüru a Belvárosi Színház# 
bán. Az a rendkívüli siker. ameUjeí 
Lakatos László darabját, „A zafirgj ij' 
rü“-t a sajtó és a közönség fogadta, 
arra késztette az igazgatóságot, hogy a 
kitűnő darabot,, mely aziuhá^i keretL« 
kívánkozik, a Belvárosi Színház Közön
sóé vei io megismeri osso- A nagysikerű 
darab szombaton és vasárnap kerül 
színre Báth2ry Gizával. V Oláh Böskó- 
vol, Tarnayval és Abonyival q vezető 
szerepekben. Az estet Lakatos László
nak eqy ui érdekes egyfehonás-.^u fogja 
teljéssé tenni.

* A modern magyar ví&játékirodalom 
két kitűnő termékét adja válla kozva e 
heti Játékrendján • Reraissauce-Szinhás: 
sferdán, pénteken és vasárnap Harsányi 
Zsolt ..Az őrgró(“-fát játsszák P. Gazsi 
Mirivka, Góth, Viránvi, Csttav Janka fel
léptével a fősz ere pékben; kedden, csütör
tökön és szombaton pedig fióbhné Kertész 
Ella, • Csillag Teréz. Dezsúri felléptével 
Liptai Imre „Pesti asssony"-g korül 
színre.

Hűm koronáért jniudenki bemehet 
automobilon a Jardin-tól az Oktogonig, 
ifiért az igazgatósig a közönség kényel
mére autójáratokat rendezett be •-■s így 
előadás utáp néhány perc 0,0•’ a logoi- 
c’óbpan «s a legkén.velm&'iobben bejut 
hat a közönség a város közepébe.

* MGyőz az Igazság*' és a kisgazda 
film a Royal-Apollóban. Szezónzár 
előadásait tartja ezen a hűtőm a Ib’yal 
Apol|ó, a főváros logelökelöbi

, ínozgószitűiáza. Az utolsó héten i
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♦.Big-Bill-Barry1* harmadik és befe
jező résae kerül bemutatásra „Győz 
íu igazság*1 címen. Megelőzi ezt egy 
tarka szinpoinpáju aktuális (elvétel a 
minap Budapesten lezajlott kisgazda- 
ünnepségről. A lelkes és feleinek) ün
nep Legén le késeibb mozzanatait örö
kíti meg a pompásan sikerült mozgó
fénykép. Az előadások naponta 5, 7 
és 9 órakor kezdődnek. Jegyek Báni
nál is.

• Jövő vasárnap délután 2’4 órakor 
remLkiviil mérsékelt helyárak mellett a 
Rákötő-iskola növendékei vizsiraelőadáist 
tartanak, színre korúi az .,lda“ moly 
előadásnak külön érdekessége, hogy az 
iskola igazgatónőié Rákosi tízidi is fei- 
léjp.

* A Ronaissance nagy filmsikerei, A 
Renaissanco Színház tognap fejezte be 
Porzsolt Kálmán .,11 a megfujják a 
trombitáit/* cimü nagysikerű irredenta 
sekectjcsének utolsó előadásával idei 
filmrevüinek sorozatát. Mától kezdve 
naponta fólhét órai kezdettel egy elő
adás lesz mozi-helyárakkal, a Renais- 
sancp felújítja első filmszeaónjának leg
nagyobb sikereit. Ma. kedden és szer
dán a „Koldus és királyfi" kerül elő
adásra, Mark Twain világhírű regénye, 
bubinszky Tiborral a kettős cimsz,orei> 
ben, csütörtöktől vasárnapig lx*z>áTÓlag 
„ÍA sátán naplója" cimü filmslágert 
játsszák, amelyben Lucy Domine és 
Alfonz. Tryland játsszák a főszerepeket. 
. • A haláltutaj, Cári Figdor. a Ceza- 

rhm és «z „l'szó börtön11 szerzőjének leg
újabb filmje jelenik meg hétfőn a Kert
moziban. Ez a 6 felvonásos amerikai drá
ma részlten Afilkában, a tengeren és 
Déla'inerikaban is játszódik s benne gyors 
egymásutánban következek az izgalmas- 
nál-izgalmasabb jelenetek. Erdekfcszilőbb 
*s cselekményekben d-usabb filmet móg 
amerikai kiadásban som hittak s bizo
nyos, hogy ez a kép n közönség soraiban 
eddig alig tapnszlall tetszést fog kelteni. 
Ezt a gyönyörű, pompás fölvételekben is 
gazdag filmet a Boxmatador cfanü Jfiny- 
tmrlcszk cgé.szitl ki, mellyel együtt az 
idénynek egyik legszenzációsabb műsora 
kerül bemutatásra. Előadások 8 és 9% 
áraikor. Telefon 11—47.

• „Big-Bil|-Barrj“ és a „Madame 
X az Omniában. Az idei évad leg- 
szenzásiósnbb inoz^'ifénykép-dnímáijA- 
nak, a „Big-Bill-Barry“-nak harmadik 
és lefejező része kerül e héten az 
Chvujja műsoréra „Győz az igazság1’ 
címen. Ezenkívül szinrehozza a szín
ház a „Madame X11 (Fekete Jtéz) cimü 
nagyszabású knlanriordrámát, amely
nek főszerepeit Enyny Sturrn és Frcc* 
éi'mj játsszák. Az előadások naponta 
5, 7 és 9 órakor kezdődnek.

• A „Madame X** a Tivoliban. Szö
vegkönyve és rendezése szerint egy 
uránt elsőrangú kalandorfllm kerül e 
héten a Tivoli vásznára, címe ,,Ma- 
dnine X“ (A fekete kéz). Ignzi mester
mű a darab a maga műfajában s a 
két főszereplő, Erniny Sturm és Ered 
\(iy, olyan alakítást produkálnak, 
aininől csak az igazán elsőrangú ka
landorfilmeken látott étidig a közön
ség. Megelőzi ezt egy kacagtató húr- 
leszk „tlharlie a sarkon1* cimen. Az 
rlőadások naponta 5, 7 és 9 órakor 
kezdődnek.

1. Csalláng Sándor MAC 43.0! mp. Hud- 
agrás 1. Hadházy Dezső 330 cm. 1500 m. 
gualoglóuerscny 1. Lautenburg Miksa FTC 
6.41 p. .5000 m. síkfutás 1. Csltbai József 
MTE 16.35 p. Hármas ugrás 1. Molnár 
Ferenc SZÍT 13.74 m. Olimpiai staféta
futás 1. Wiener Atletik Club 2. MTK 3.42 p.

Nemzetközi atlétikai viadal
Az 1920—21. évi tabdarugóbajnok&ág 

végéhez közeledik. A vasárnapi mérkőzé
sek eredményei végleg tisztázták az utolsó 
helyezést. A 33FC döntetlen eredményivel 
végleg kiesett az első osztályból, míg a 
Vaj- és fémmunkások elkerülték az osz
tályozó mérkőzéseket győzelmük fid.

A Vívó és Atlétikai Club ugyancsak győ
zelemmel fejezte be az idényt és jogos 
jelöltje lelt a jövő évi első osztálynak.

FTC—Kispesti AC 1:1 (0:0). Az első 
gólt a kispestiek rúgták Eisenhoffer ré
vén, mig a kiegyenlítőt tizenegyes büntető 
rúgásból szerezte az FTC Hunglcr II ré
vén. A KAC jobb volt mint az FTC, a csa
tasor azombán erélytelenül játszott.

Vas- és fémmunkások—III. KTVE 1:0 
(0:0). Megérdemelt győzelmet aratott a 
Vasas együttes, amely végig igen lelkesen 
játszott. '

TTC—33FC 0:0. Egyenlő erejű ellen
felek. Mindkét csapatnak csak a védelme 
játszott jól.

MÜC—UTE 2:2. Az atléták 2:0 arányban 
vezetlek, ezután Ribojt kiállították és az 
UTE gyors egymásutánban két gólt rúgtak

VII. kér. SC—BTC 3:1 (1:0). Szép győ
zelmet aratott a VII. kerület együttese a 
tartalékos BTC fölött.

VÁC—Husiparosok 3:0 (1:0). ETSE— 
Főn. T. K. 2:0 (1:0). a BSE—0TE 0:0. 
KAOE —BEVV 2:0. a második félytőt jicm 
játszották le, meTt a BEVV intézője ki
jelentette a bírónak, hogy saját játékosait 
megvesztegették. V. kér.—Zugló 1:0 (1 r0*). 
Ékszerészek—Wckcrletelepl SC 4:0(2:0). 
NSC—fiTK 1:0 (0:0). Portás—TLK 2:2 
(1:1).

Labdarúgás 
a bajnokságért
A Magyar TestgyakoTlók Köre vasárnap 

•hintán rendezte az idei első nőin rét közi 
nlléfiluii viadalt a llungárin-uti pályán, 
■melyen osztrák és nőmet versenyzők vet
lek részt. A viadal nlinden tekintetben 
megfelel a várakozásiak, amelyen a kül
földiek két versenyszámban győztek, egy 
versenyből székesfehérvári atléta került ki 
gvöfltevkiftnt, inig a többi számokban bu
dapesti atléták gvőztekj A részletes ered
mény « következő: Magasugrás: 1. Farkas 
Endre FTC 17(1 cm. 2. Székely Uszió 
MTK 17ö cm. 100 ni. síkfutás: 1. gurun- 
czy Lajos MTK 11.1 mp. 2. Lukács Ernő 
MTK. 110 m. gátfutás: 1. Stolmár Ferenc 
FTC, namban diszkvalifikálva. .100 m. 
síkfutás.- 1. Kurnunczy iaijos MTK 52.1 
mp. 2. Lederer (Wiener AC) 200 m. ifi. 
gátfutás 1. Juhász György MIK iXlOO m 
atfétaáulás 1. MTK 2. MAC, 1000 m. wk- 
futás 1. Némethg Jenő FTC 2.37. 2. Ső- 
detbom (Wiener A'?). Távohigrás 1. Egger 
Ottó 076 cm. (Wiener AC). 2. U berek 
(Dontscher FC) 061 cm. Sulgdobás 1. 
Berfő Pál BEHC 1286 cm. Diszkostdobás

Káposztósmegyeren felfordult nap 
volt tegnap, a fogadók minden ver
senyben elvéreztek. A részletes ered
mény:

I. 1. Kőronka J. Salvla (3) Szabó Gy.
2. Freilich (101) Biernácky, 3. Vipidia (4) 
Szabó L. Futott még: 4. Gilarre (l'T4), 
Kevélység (4), Scilla (20), Durcás (25). 
Könnyen h h. 2 h. Tót.: 20:86, 20:28,
38, 26.

II. 1. Lakos B. Gáttá (2%) Túl. 2. Alo- 
rictte (2 n.) Issekutz, 3. Marci (10) Pauly. 
Futott még: Goldika (10). Küzd, három- ’ 
negyed h. 2 h. Tót.: 20:70.

III. 1. Bamberger I. Szerencse (3) Raj
esik. 2. AJbdul Watiab (3) Smutny. 3. 
Csikós (1Mb) Huflesz. Futott még: 4. 
Dudu (4), Principal (5). Küzd. fejh. Tót.: 
20:76, 20:36, 38.

IV. 1. gr. Zichy Jó Ixicika (6) Orosz. 
2. Alj (4) Binder, 3. Kívánság (6) Keresz
tes százados. Futott még :4. Relné (12), 
Buráin (2%), Tömés (1%). 5 h. 5 h. ToL: 
20:142, 20:63, 40.

V. 1. gr. Kinskv Zd. Malapart. (5).- 
Akashi. 2. Jupiter (10) Smutny, 3. Hafner 
(6) Gvurgyov. Futott még: llogy-ihogy 
(51, Imi (16). Matuska elb. (2 2.) Könny. 
6 h. 3 b. Tót.: 20:174, 20:56. 52.

VI. 1. Issekutz Gy.-né Birtokos (6) 
Smutny, 2. Vakmerő (8) Mihalovics, 3. 
Magda (3) Fii ki. Futott még: 4. Black 
Girl II. (3), Gioconda (8), Bojár (20), 
GorcBus (2%), Tyrann (6), Exceltenz (12), 
Gerö (25). Könny. 4 h. 1 h.’Tot.: 20:172, 
20:42, 66, 34.

VII. 1. Koronka J. fíravosca (iy4) 
Csiszár. 2. Mac (6) Mihalov:cs, 3. Haln- 
vány (1% r.) Martinék. Futott még: 
Sudribunkő (5). Bizt. h. 2. h.

Az osztrák kancadij
Léda II. könnyű győzelmével vég

ződött az osztrák kancadij. A részletes 
eredmény:

I. 1. Lov. I^mdau H. Wolfgang (2%) 
Prctzncr, 2. Boxert (2) Vinwmz, 3. Ra
gyogó II. (3) Sdhejbal.* Futott még: 4. 
Korom (2%), Korhelv (6), Túli (10). 
Goovnet (6). Könny. 1 h. 1 % h. Tót: 
50:164, 50:88 és 78.

II. 1. Stall Helenentlial Bóbita (6) Korb, 
2. Hopl (2) Prctzner. 3. Akácfa (20) Tusa. 
Futott még: Scfüscfa (3), Istros (4), Om- 
michen (6), Kmnarilhi (10), Bandit (8), 
Dilemma (10), Piri (12). Winnica (4). 
Könny. 2’X h. 114 h. Tol.: 50:285. 50:102. 
92. 376.

III. 1. Mihie H. Sincore (p) Bollinger,
2. Hárfa (2%) Juss, 3. Bibi (4) Gulyás 
B. Futott még: 4. Isabella (3%), Blond- 
•kopf (12), Kisleánv II. (8). Könny. 4 h.
5 h. Tót.: 50:107, 50:68, 82.

IV. 1. Dreher A. Léda II. (i’4 r.) Szo- 
kobi, 2. Bocula (2) Esch, 3. Marya (5) 
Vinzenz. Futott még: Brixton (4). Könny. 
2’Á h-; % b. Tót.: 50:78, 50:55, 60.

V. 1. br. Rot'hscliild A. Hclotse (5 r.) 
Pretzner, 2. Hollandwcibchen (4) Szi
lágyi, 3. Ahasver (10) Horb. Igen könny.
6 h. 8 h. Tol.: 50:55.

VI. 1. br. Rothsohild A. Anlagonist 
(4 r.) H'.avéjfkn. 2. Szaniszló (3) Rojik,
3. Atta Troli (4) Ghrípl. Futott még: Luchs 
(4). Feltartva 2 h. 2 h. Tót. 50:60, 60, 68,

VII. l.ihg. Salm H. Storpteller (4) Pretz- 
ner, 2. Gyarmati (p) Hanr. 3. Doppelaar 
(5' Weisz. Futott mg: Bacarat II. (8), Ago- 
rahin (5), Unica (6), Wiarus (10). Bri
gitta (3). Könny. 1 h. ötnegyed h. % h. 
Tót.: 50:259, 50:82, 64, 92.

KÖZGAZDASÁG
Elénk vasárnapi magánforgalom.

Az ünnepi magán-forgalom ma szo
katlanul élénk volt, úgy az értékek
ben, mint a valutákban nagy volt a 
szilárdság. Jóformán minden papírra 
aktit volna vevő, de kötés csak kevés 
jött létre, mert az eladók nem igen 
jelentkeztek. Kerestek dhinoint, IJri- 
kányit, Szászvárit, Roessemant, Lán
got,- Phöbust, Sajgót, de ezeklben áru 
csak alik akadt. Kötöttek Délit 1000, 
LicffRiget 990, Ófa 1120, Sdhlicket 
1000, Rimát 1590, Liptákot 510—15, 
Csákyt 1020:a<s árfolyamon. A valuták 
árfolyama következőképp alakult: 
dollár 281—276—279, márka 433— 
437—345, lei 440—133—442, szokoi 
405—07—04, osztrák kifizetés 47/4— 
48V4.

A Magyar Általános Hitelbank köz
gyűlése jóváhagyta a 63.4 millió korona 
tiszta nyereséggel záruló 1920. évi mérle
get és elhatározta, 'hogy a 30. sz. osztalék
szelvény f. é. junius 1-tilöl kezdve 64 ko
ronával vállasisék £e, végül pedig dr. l)o- 
mony Móric miniszteri tanácsost az igaz
gatóságba uj tagként beválasztotta.

A Magyar-Olasz Bank Részvény  társa
ság igazgatósába Camillo C/ustigligni el
nöklete alatt f. hó 23-án tartott ölésiében 
megállapította az 1920. üzletévre vonat
kozó. nyolc hónapírt felölelő niéreleget, 
amely 38,197.894 korona 60 fillér tiszta 
nyereséggel zárul. Az igazgatóság a f. é. 
íunius hó 8-án megtartandó 1. rendes 
közgyűlésnek javasolni fogja, hogy 714 
százalékos osztalék fejtben részvényen
ként 15 K, összesen 26.250.000 K fizet- 
tessk ki. r '

A Leszámitolóbapk uj igazaiéi és 
cégvezetői. A Magyar Leszámítoló- és 
Pénzváltó Bank e hónap 20-án tartott igaz
gatósági ülésén kinevezte igazgató-helyet
tesekké: Beck Gusztáv, Bognár Ernő, 
Déry Jenő, Eisner Sándor, László Béla, 
I/édig Sándor, Molnár Nándor és dr. 
Reményi-Schneiler Lajost; cégvezetőkké: 
dr. Hollftnder József ural műszaki igaz
gatói címmel, dr. Aucr Zoltán, deliek 
Ernő, Dávid Sándor, Farkas Mihály, dr. 
Fellegi Ödön. Péteri Lajos, Réczei Béla, 
Róna Bernát, Tárczv Jenő és Tolnai Ri- 
chúrdot; flókigargntókká: Csáky Elek, 
Párniczky Elemért és Sclnvartz Imrét, 
váltóüzleti főnökké: Breilner Ödönt; tit
kárrá: Strompf Árpádot.

A Magyar Agrár- és Járadékbank 
Részvény társaság igazgatósága által 
folyó hó 23-iki ülésében megállapított 
1920. évi mérleg szerint a tiszta nye
reség 7,018.494 korona 44 fillért tesz ki. 
Az igazgatóság javaslata szerint részvé
nyenként 30 K, összesen 4,500.000 K 
fizettetik osztalék fejében.

A Merour Váltóüzleti Részvénytársa
ság közgyűlése és osztaléka. A Mercur 
igazgatósága közli: A Mercur VáltóÜzleti 
Részrénytársa«ág igazgatósága legutóbb 
megtartott ülésén megállapította az inté
zet 1920. évi mérlegét. A mérleg 5,188.999 
korona 46 fillér tiszta nyereséget mulat 
fel az előző 1918—1919. egyesített üzlet
évek 3,114.594 korona 56 fillér nyereségé
vel szemben. Az Igazgatóság a folyó tió 
30-ára egyboliivolt 25. évi rendes közgyű
lésnek javasolni fogjn, hogy a nyereség
ül, a tartalékok bő dotálása után, oszta
lékul az 1920. évre részvényen kint 20 K 
fizettessék ki.

A Manar-Oseh Iparlrank oinalMa 
<• tokeszaporitáía. A Mnayar-Ooh Ipar
bank r t. X. rnidc. kAíaviik.ón ethnlS- 
rozla. hogy 127. osztalékot fizet és lio.'v 
tartalékalapjára 2 fiiiljló koronát 

Elhatározta továbbá, hogy alaptőkéjét 10fl 
millió koronára emeli föl. ■— Az uj rés-, 
vények kiliocsátása junius havában fó-, 
megtörténni és azok elhelyezést* bizt<2 
sitva van

A Magyar Város- és Községfejlesztési 
Részvény társaság igazgatósága megáll/ 
pitolla az 1920. évi mérlegét, mely szcrjiii 
a 32,000.000 koronás régi alaptőke unni 
5,959.666 korona nyereséget értek el 
igazgatóság a junius 2-ának déli 12 őrá. 
iára összehívandó közgyűlésnek 40 K 
(10 százalék) osztalék fizetését, az alap, 
szaliúlyok módosítását és a cégnek ,.Ma. 
gyár Városi bank R.-T.-rar való megválioz. 
tatását fogja javasolni.

Az Urikány-Zsilvölgyí rekord-ered. 
niánye. Az Urikány-Zsilvölgyi Magyai 
Köszénbánya R.-T. közzéteszi decemlier 
31-én lezárt mérlegét. A mérleg a 20 milfiú 
korona részvénytőke mellett 14,893.824 
korona tiszta nyeresget tüntet fel és lát 
ható tartalékai 24,405.124 koronát tesznek 
ki. Múlt évben szén- és üzemszáonh-be- 
vételei 12,729.616 koronára rúgtak, összes 
beruházását (bányák, lelepek, épületek 
sdb.) a mérleg 38,242.761 koronára érté
keli és december 31-én készlett 55,693.510 
koronára becsülte.

Az „Ancora1* Tengerészek Hajózási 
Vállalata Részvénytársaság, — mely a 
Fabamk R.-T. támogatásával túlnyomó
részt leszerelt tengerésztisirtek részvételé
vel mai nfpon megalakult •— a folyam
os tengerhajózást vette fel programjába. 
A vállalat ul«ptőkéjc egyelőbe 15 millió 
korona. Az. igazgatóság elnökségét dr. 
Lukács László v. b. t. t., a Fa-bank R.-T. 
elnöke vállalta. Az igazgatósághv a kő
vetkezők választattuk be: galántlu.'i Iliid 
Gyula fregattkapitány, Budai Lajos. Kom- 
polthy JóB, Hadán Alfréd, Salamon János, 
Schreiner Károly tengerészkapitányplj, 
Baiuer* Jenő, dr. Ililb Jenő, dr. Mautn<v 
Dezső, dr. Véglíelyi Viktor.

HEMZETI R0YAI0RFSW
PALMAY ANNA az európai . liirü táncprimadonn;

BEN KOLUMBUSZ
3 filmrészben. Irta: Bús Fekete László és a nagy
szerű vartetémüsor. Kezdete 7 órakor

Másolat. Magyar Fölrtmivelésügvi minisz- 
tér. - 134170/918—IX. 2. ii o. - A főváros ta
nácsának múlt évi április 4-én 465/1918. Vili 
kih. szám alatt hozott és a múlt évi szept 
20-én 1888/1918. kih. SZ. a. kelt jelentésé^' 
fetterjew,fett azt a II. fokú Ítéletét, mell ve! : 
) II kér. clüljáró 1487/1917. kih. sz. a. 1- 
fokú Ítéletét terheltnek és terhére a tiszti- 
ügyészinek fetobbzés után hclvbenhagyva bün
tetést kiszabó rószéimn sulyósbttélag nmgvál- 
teztatva, Koilmaiun Mérné saiil. Jasznigcr Sa- 
rojta kAvómérö űr-esti (VII. Ilársfa-u. 2. sz.» 
"‘kiist 90 és 150% vizáét hamisított és lefölö
zött tejnek teljes tej gyanánt való forgalombs 
hozatala által elkövetett kihágásért az 1895 

, LVJ- t,_c- s- §-áuak c) pontja aapján 1< 
(tíz.) napi elzárásra és behajthatatlanság ecetét 
(20) húsz napi elzárással helyetetesitendö (400, 
negvazáz korona l ónz-iiünitetósre 'ítélte és í 
felmerült 16 K vegyvizsgálatl-dij megtéritésirr 
Kötelezte és elrendelte, hogy a jogerőre emel
kedett Ítélet terhelt költségén a „Hétfö“ cinrt 
lapban egyikben köazététessók; a Freud Ignár 
ellen folyamatba tett kihágási eljárást pedig 
niegsziintcttc marasztalt félnek és terhére « 
tiszti ügyésznek felebbzése folytán fclülbirálar 
alá vettem és annak eredményáhez képest kö- 
vetkező'eg ítéltem: Az Ítélet'egyéb »és«eLnek 
érintetlen hagyása mellett büntetést kiszab/ 
részében megváltoztatom, s terheltet (15) tizen
öt napi elzárásra és bedialthatotlanság eictér 
10—10 (t.lz és liz) ösáacsen (20) húsz napi elzárás
sal helyettesítendő 200—200 (kettöszáa és kettó- 

•’^dz) összesen 100 (négyszáz) kor. pénzbüntetést 
Ítélem. — Indokok: A It-od fokú ítélet ellen 
a tiwti iigyéwmek fzdgorltás miatt bejelenteti 
felebbezóséf elfogadva miután a tej nagyfokú 
(90 és 150%) viáézottségé folytán a terheli 
szándékosságát beigazoltnnk taláf&m s ezt va
lamint, hogy a marasztalt ellen előzőleg 1’ 
már kihágást eljárás lett folyamatba tévé, 
melynek során a bűnössége ugyancsak megál
lapítást nyert a II-od fokulag kiszabott sza- 
badságvesztósi hilntetóirt szigorítanom kellett. 
A pénabüntetí-st a két tejmintában megállapí
tott vizezés eltérő mennyiségre folytán hatos- 
zatbnn levő két rendbeli kihágásnak megfele
lően a Kbtk. 20. §-ának b) pontja alapjár 
kiilfrn-külön kellett megálapitanl. — Idézett je
lentése mellékleteit visszaküldöm azzal, bogf 
jelen ilélotemröl aa érdekeltek értééitendök. - 
Budapest, 1919. március 18-én. A miniszter ren
deletéből: Zscdéift-i Béla s. k. mintazteri taná
ré os.

^r^^*Ti>~ixrr,ij/Txr~u.rTujrs-a^‘<
Hirdetmény: A hoiwédolmi miniszterim]1 

lés/.érc folyó évi junius hó 25-én leendő szálli; 
tásra 5000 kilogramm rafflrali nyári autooW 
saükségeltetik. A vonatkozó áriáján latok az árra 
nézve folyó évi június hó 10-lg bíró érvénnyé* 
az olaj mintákkal együtt tógdoéaöbb f. é. Junltu 
hó 10-ig a Honvédelmi miuriszterium IH/d ow 
tálvának (Vár, I. kér. Tárnok-utca 1. II. «"*• 
let) Idildcndök be. Az olaj minősegére vonot- 
kiwólag megki vántatik; IteffinAlt nyári auto- 
olaj sav- és vtamcntcB, tobbanásl pont 200 f°* 
cataina, viskozitás 50 fok celslusnál 10—12 
Bnglergnul. sürliödést pontja plus 2-től P1’" 
5 tek cctolns. Az olaj b fenti szAIHttei időben 
bot dók bán cserehordók ellooébon a katona* 
•otopóttárban )om átadandó.
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