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a kisgazdákat
Szófia, márc. 12.

Szombaton este nyolc órakor egy 
Ismeretlen egyén a Télikert-utcában 
nz Egyesült-Államok követségének 
Épületére bombaf dobott. A robba
nás csak anyagiakban okozott jelen- 
léktelen kárt. Abból a körülmény
ből, hogy a merénylő olyan időben 
követte el a tettét, amikor a követ
ség épületében nem tartózkodott 
senki és még csak kivilágítva sem 
volt, arra következtetnek, hogy a 
lettesnek nem is volt szándéka, hogy 
emberéletben ejtsen kárt. A közvé
lemény élesen elitéli a gonpsztet- 
tet, amelyet agcnt provocateurnch 
vagy anarchistának tulajdonítanak. 
4 minisztertanács Wilsonnak, az 
Kgyesült-Államok szófiai követének 
ji merénylet miatt sajnálkozását fe
jezte ki.

A liberális-párt győzelme 
a román kamarai választásokon

Bukarest, március 12. 
rörientradio.) A kamarai válasz

tások eredményei már Ismeretesek. 
A kormánypárt. 260 mandátumot 
kapott az ellenzék 97-et; 12 helyen 
pótválasztás lesz. A liberális párt 
tehát túlnyomó töbséggel rendelke
zik. Bukarestben 1,162.869 szavazatot 
pdtak le a liberálisokra, akik 13 
piandátumhoz jutottak, inig a pa
rasztpárt 342.306 szavazattal 8 man
dátumot tudott szerezni. Averescu 
tábornokot és Jorga tanárt megvá
lasztották, Marghiloman azonban 
kibukott az uj parlamentből. A két 
törvényhozó testület március 27rgn 
ül össze rövid ülésszakra, amelynek 
feladata elsősorban a költségvetési 
provizórium és a dunai bizottság 
szabályzatának megszavazása lesz. 
Az őszi ülésszak alkotmány ózó mun
kának lesz szentelve.

Zavargás Berlinben
Berlin, márc. 12.

Botrányos jelenetek történtek ma 
délután Berlin nyugati részében. A 
Wittenberger-Platzról mintegy öt
száz főnyi tömeg fekete-fehér-vörös 
lobogó alatt u Kurfíirstendamm felé 
vonult, zajongva tüntettek s a járó
kelőket zaklatták, sőt töbeket meg
vertek A rendőrségnek segítséget 
kellet hívnia s amikor két teher- 
automobilon megérkeztek az újabb 
rendőrök, ezek egyike ki akarta ra
gadni a zászlótartó kezéből a zász
lót. Ez a zászlórudról letépte a lo
bogót és elfutott. A rendőröknek a 
tüntető tömeget riasztó lövésekkel 
kellett szétzavarnia. Az elmenekült 
zászlóvivőt elfogták s megállapítot
ták róla, hogy egy húszéves fodrász
legény. Kívüle még tiz embert vit
tek a rendőrségre rendzavarás 

miatt.

Nemzetközi szocialista
kongresszus

Brüsszel, március 12.
(Havas.) A nemzetközi szakszer

vezeti szövetség központja elhatá
rozta, hogy április 15-ére Genovába 
xendkivülí kpnfexenciát hiVt egybe.

Egyént akció — Csend a pánt kövükben — Budapest két kerület 
Közeledés a kereszténypártok között Ellenzéki mozgalmak

Azok a hullámok, amelyeket a 
tegnapelőtti kisgazdakongresszus 
keltett, mára látszólag teljesen el
simultak. Az egységes párt helyi
ségeiben alig nóhányan fordultak 
meg, akik fenn voltak, azok sem 
néztek semmiféle várakozással a 
megkezdett tárgyalások folytatása 
elé. Kétségtelennek látszik, hogy 
minden cáfolat ellenére is, hogy

a kisgazdák pénteki összejöve
tele igen izzó hangulatban kez
dődött, éles felszólalások és ki
fogások hangzottak el Bethlen 

István gróf politikája ellen, 
nz egybegyűltek aggályosnak talál
ták a választások irányítása körül 
mutatkozó tüneteket és

különösképpen Gömbös Gyula 
működésével nem voltak meg

elégedve,
A párt, súlyát és erejét féltették 

attól, ha a választások irányítása a 
megkezdett utón halad továbbra is, 
mert olyan hírek terjedtek el már 
jóval előbb a párt tagjai között, 
hogy a jövő nemzetgyűlésbe-közü
lök alig egy néhány un fognak visz- 
szajönni. Maguk ellen irányuló po
litikát láttak a főispáni felmenté
sekben és kinevezésekben, a munka
párt előnyomulásában és részben a 
jelölések megejtésében is. Maguk 
ellen irányuló politikát láttak

Gömbös Gyula mind szélesebb 
méreteket öltő térfoglalásában, 

mert —• mint a pártnak nem egy 
tagja kijelentette — Gömbös ugyan 
kisgazdapárti képviselő volt, de nem 
kizgazda, programmja nem fedte 
Nagyatádi eredeti programmját, 
politikája pedig igen sok kardiná
lis pontban nem egyezett a kisgaz
dapárt politikájával. Küldöttségek 
is kereslek az elmúlt héten a párt
vezetőséget, hogy óhajaikat előad
hassák, de nem tudtak érintkezés
be lépni Gömbössel, ami meglehető
sen elkedvetlenítette őket.

Mindezek a kifogások meglehetős 
erővel törtek ki a pénteki összejöve
tel alkalmával és csak

Nagyatádi megjelenése fordí
totta meg a helyzetet.

Nagyatádi — értesülésünk szerint 
-v igen élesen szembefordult a tá
madókkal és vádjaikat nagyon eré
lyesen utasította vissza. A memo
randumba foglalt követelésekhez 
ugyan a maga részéről szintén hoz
zájárult, de a memorandum — ügy 
halljuk -

már nem jutott el Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök ke

zeihez,
amint azt tervezték, mert átadását 
állítólag nagyatádi Szabó litván 
meghiúsította.

A« értekezletnek igy másnap 
folytatása sem lett — aminek 
egyébként oka lehetett a miskolci 
ut is — mára pedig, mint említet
tük. még nz érdeklődés is megcsap- 
pánt. Akik « pártban fennjárfak, 
biBmlyjwtók, hogy, 

— A Hétfői Napló tudósitójától 

a mozgalom megindítása és a 
gyűlés egybehivása is egyéni 

akció volt.
Nagyatádi értesülésünk szerint 
visszaérkezése óta tanácskozott hí
veivel és sikerült neki az elégedet
lenkedőket leszerelni, úgy hogy a 
szakadás veszedelme ez idő szerint 
elhárult az egységes párt felől.

Budapest kerületi beosztása 
a második kérdés amely a politikai 
köröket és pártokat foglalkoztatja. 
Nemcsak az ellenzék és a kormány 
között vannak nézeteltérések erre 
vonatkozóan, hanem maga a kor
mányzópárt sem egységes ebben a 
kérdésben. A lajstromos választás
nak többféle módja van és a kor
mány czideig nem nyilatkozott arra 
nézve, hogy Budapesten melyik me
tódus szerint akar választatni. Tö
kéletes kisebbségi képviseletet még 
az aránylag legjobb rendszer mellett 
sem lehet elérni és igy világos, hogy 
a rendszer megválasztásában és a 
kerületi beosztásban a kormány sa
ját pártját óhajtja előnyhöz jut
tatni, amennyiben valamilyen pak
tum nem köti.

Csak éppen abban a kérdésben 
nem egyeztek niég meg a kormány 
és pártja, ~~ vagy legalább is annak 
egy része — hogy melyik lenne a 
legelőnyösebb a sok megoldási lehe
tőség közül. A legkülönbözőbb kom
binációk merültek fel eddig, egy ke
rülettől egészen öt kerületig, ame
lyek közül a legfrissebb úgy szól, 
hogy

a kormány két kerületre fogja 
felosztani a fővárost, a barma*  
dlk lajstromos kerület pedig a 

főváros köryéke lesz.
— Bizonyos, — mondotta ma 

munkatársunknak az ellenzék egyik 
vezető politikusa — hogy minél na
gyobbak a lajstromos kerületek, 
annál jobban meg lehet közelíteni 
az ideális megoldást, kérdés azon
ban, hogy ez megfelel-e a kormány 
politikájának. A polgári réteg való
színűleg a nagy kerületűket látná

Ugrón
a minisztereink fi u

Az Erzsébetvárosi Demokrata Kör 
vasárnap tartotta meg évi rendes 
közgyűlését Ugrón Gábor elnöklete 
alatt, aki hosszabb megnyitóbeszéd
ben foglalkozott Bethlen István 
grófnak miskolci beszédével.

— ügy látszik, —- mondotta — 
Bethlen is belátta, hogy ebben az 
országban csakis demokratikus esz
mékkel lehet kormányozni. Nagyon 
fontosnak tartota a miniszterelnök 
ur a demokratikus program kisajá
títását, mert a miskolci kirándulás
nál már csak demokráciáról beszélt, 
ellenben konzervatív és reakciós po
litikájáról. amit eddig folytatott, 
egy szót sem szólt Most már csak 
yly négy, köjöneégre Rplna szűk-

szívesen, míg a kormányzópárt 
jobbszárnya, az úgynevezett szélső
ségesek, hir szerint azt szeretnék, 
ha a határvonalak meghúzásával 
izolálnák az intranzigens területe
ket, mig a liberális városrészekhez 
hozzácsapnának olyanokat, amelyek 
jobb talajok az ő politikájuk szá
mára. hogy míg az ő hiveikből álló 
részeken megkapják az összes le
hető mandátumokat, a liberális ré
szek kontúrjainak elmosásával 
csökkentsék a szabadelvűek kilátá
sait.

A kettévált keresztény párt két ré
sze között értesülésünk szerint meg
indult egy tapogatod',ó közeledés. A 
Szabó Józsefókből alakult keresz
tény szociális pártszervezetet állító
lag összekötőkapocsnak szántak o 
két frakció között.

Az ellenzék körében tovább folyik 
az a mozgalom, amely a liberális 

'erőknek a választásokra való egye
sítését célozza. A flassay-párt é3 a 
függetlenségiek között, hír szerint, 
újból megindultak a kooperációé 
tárgyalások, ezek azonban ma még 
semmiesetre sincsenek olyan stá
diumban, hogy valami pozitívumot 
lehetne róluk mondani.

Vasárnap délelőtt a pestkörnyéki 
választópolgárok mintegy negyven
tagú küldöttsége járt a Függetlensé
gi és 48-as Kossnth-pártban. A kül
döttség szónoka arra kérte a párti 
vezetőségét, hogy a, választási listán 
második helyre vegye fel a párt a 
pestkörnyék! választópolgárok je
löltjét, Mezen Lajost,

Abrahám Dezső válaszolt a kül
döttség szónokának szavaira. A jövő 
harcot — mondotta — a kultúra je
gyében kell megkezdenünk Ezzel 
akarjuk bebizonyítani, hogy a tria
noni békével elkövetett igazságta
lanság nem Magyarországon, hanem 
Európa kultúráján esett igazságta
lanság. Ez lesz az a politika, amely 
vlsazaszerzl nekünk az elszakított 
részeket. Gazdasági és szellemi fölé
nyünkkel kell mindazt visszaszerez
nünk, amit elvesztettünk, s akkoi*  
Magyarország megint hatalmas ég 
független lesz.

Gábor
tltHolcl besxMMfl
zégo, amely el Is hiszi Bethlen TsŐ- 
vánnak, hogy demokratikus pro
gramjának megvalósítását tényle
gesen akarja Is.

Ugrón nagyhatású beszéde után 
megejtették a tlsztujitást, melynek 
során tlutcletbell elnökké dr. Fd- 
tfonyi. Vilmos ny. minisztert, el
nökké dr. Ugrón Gábor ny. minisz
tert, ügyvezető alelnökké Magyar 
Miklós vezérigazgatót tár.el nő
kökké: Bánd Géza kereskedőt dr. 
Fábián Béla ügyvédet. Freund De
zső műéin tiszt, Kállai/ Dezső igaz
gatót dr. Kit. Ferenc ny. elöljárót. 
Ledennann Mór nagykereskedőt 4« 
dr. Schmiedl Dávid ügyvédet 
!8MÖ.tfék innr -
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Román kém 
aktnémet repülőtisztnek adta ki magát 
<1 akarta kémlelni a nemzeti hadsereg 
számerejét - Tárgyalás a büntető, 

törvényszékén
►-= Í4 ff ét fái Napló tudósítójától. — 

Bünger Ha uh huszonnyolc
tendős diszleffestő a háború idején 
mint néniét állampolgár a Mseken- 
sem-féle hadseregben teljesített szol
gálatot A leszereléskor Hunger 
Szászrégenben telepedett le, ott 
meg is nősült és cimfestő vállalko
zást alakitett. Később a románok ki 
akarták utasítani, mire Hunger 
felajánlotta nekik kémszolgálatait 
és belépett a román titkosrendőr
ség kötelékébe. A románok megbíz
hatónak találták és azt a föladatot 
adták neki, hogy jöjjön Magyaror
szágra és figyelje meg az itteni ir
redenta törekvéseket, különösen 
aaokat, amelyek Erdélyre vonatkoz
nak. Feladatául adták neki még azt 
la, hogy kémlelje ki a nii nemzeti 
hadseregünk számerejét és esetleges 
haditervek .után is érdeklődjék.

Hunger; Hans Budapestre jött, itt 
német repülőtisztnek adta ki magát 
és sok furfanggal gróf Bethlen An
dor közelébe férkőzött, aki a honvé
delmi minisztériumba, magához ren
delte. Gróf Bethlen Andor azonban 
természetszerűleg elővigyázatos és 
ghndos volt és mielőtt szóba állt 
volna ezen ál repülőtiszttel, tiídako- 
ródott utána és csakhamar megkap
ta az értesítést, hogy Hunger tiilaj- 
donképen oláh kém. Ennek tudatá
ban felvezettette magához Hungert 
a minisztériumba, ahol nyomban 
letart ózta Itatta. Megindult az eljá
rás és az ügyészség hűtlenség bün
tette címén adott be ellene .vádira- 
ifot

Ma tárgyalja ezt az ügyet a buda
pesti törvényszéken dr. Valentin 
Károly tanácselnök itélőtanácsa.

Tízmillió font
kölcsönt nyújt az angol pénzügyi 
konzorcium Csehországnak. A Na- 
vodni Listy azt Írja, hogy a kölcsön 
hosszúlejáratú lesz és huszonnyolc
harminc. év. alatt kell majd letöfr 
leszteni.

Johannesburgból
Jelentik: Donomban a sztrájkoló ti- 
kai megtelt munkásotthonra egy 
'replőgépről bombákat dobtak. Hír 
vzerint a házban volt sztrájkolok 
legnagyobb ítésze életét vesztette. 
■Az eddigi harcok során vagy hat- 
száz ember meghalt, illetve, megse
besült. A sztrájkolók mindent elkö
vetnek, Kbgy hatalmukba kerítsék 
a várost, amelynek déli részében 
egyre folyik a harc. Az ordsburgl 
laktanyát a sztrájkolók felgyújtot
ták. Kormány csapatok megszállot
ták Brjakpant. Egy lovascsapat 
vesztesége hat halott és huszonöt 
sebesült volt, egy skót 'osztagot 
tőrbe csaltak; tizenhatan elestek, 
huszonötén megsebesültek. A mai 
'nap folyamán száznál többen vesz
tették életüket.

: MIS KOMEDIR ;
Ma Rótt te Stelnhardt felléptével Marcsa apja 
te Dér wilde Maan. Kezdete este pont fél 8-kor

Az Ernst-Múzeum aukciói
XVIII.

Pékár Imre gyűjteménye
valamint ffturi és küMnbOzó magán- 
tolajdonból származó régiségek, 
arany-, ezüsttárgyak, fajánazok, por- 
ccllAook, szónyegek, bútorok stb. alb.

Elaörangu régi és modem festmények:
BaraMa, Benczúr, Borsos, Bachtay- 
icn, BoRrgignon, Bassano, Both, Daf- 
finger, Ouerdno, Hollóasy, Kupeczhv, 
LEÓN ARDO, Lampi, Mapiaaco, Mié
rté, Markó, Maulpertach. Makart. Mé- 
szály,MednyAnszky, Madarász, Mun
kácsy, Orlay, PaAI, Palma vechto, 

Pittonl, Pourbus stb.
KMMtta: IW2 wArolin IS-IS-lg, naponta 9-S-i®. M4L Mi H-(k .rw.U 1Í.S.

Jászai Mari ünneplése

versben, 
nevében

11 a n gon

I Negyvenhatodik nagygyűlését tar- 
• tóttá vasárnap délelőtt a Petőfi- 

Társaság. Ez a nagygyűlés egy.ut- 
_ tál hivatalos megnyitója volt an

nak az ünnepségsorozatnak, mellyel 
Petőfi Sándor születésének száza
dik évfordulóját meg fogja ünne
pelni szerte az országban minden 
község, minden testület, minden in
tézmény. A mai nagygyűlést Pékár 
Gyula nyitotta meg.

A nagygyűlés fő része a Jásza i- 
jubileum volt. Előbb dr. Fóradí An
tal olvasta fel „Jászai Mari jubileu
mára^ cimü értekezését, amely vá
zolja azt a nagyszerű művészi pá 
lyáf és azt a nagyszabású művészi 
egyéniséget, melyet Jászai Mari ne
ve jelent. Méltatta őt, mint művész
nőt, mint honleányt és mint azt a 
nagyszivü nőt, aki titokban, de an
nál nagyobb buzgalommal és lelke
sedéssel gyakorolja a jótékonyságot. 
A közönség tapsviharral ünnepelte 
a művésznőt, aki maga meghatottan 
hallgatta az érdekes felolvasást. Ez
után Jászai Mari következett Ami
kor a dobogóra lépett a közönség 
felállott, tapsolt, éljenzett s a mű
vésznő percekig nem tudott szóhoz 
jutni. Amikor végre elcsitult az ün
neplés zaja. Jászai Mari három Pe- 
tőfi-költcményt szavalt el óriási ha
tás mellett. A nagygyűlésnek ez volt 
utolsó száma s a közönség még hosz- 
szu ideig olt maradt a teremben, za
josan tüntetett a művésznő mellett, 
akinek távoztakor végig le az utcáig 
sorfalat állottak. Az ünnepség az 
Akadémia dísztermében folyt le, 
amely az idén először nyílt meg a 
közönség számára.

Jelen volt az ünnepségen fíőtthy 
Miklós kormányzó, József királyi 
herceg és Auguszta királyi herceg
asszony, báró Wlassics Gyula, Ber
zeviczy Albert, dr. Balogh Jenő és 
nagyszámú közönség, amely zsúfo
lásig töltötte meg a nagytermet és 
roskadásig a karzatokat. Délután 2 
órakor az Országos Kaszinóban 
tartotta a Társaság lakomáját, 
majd háromnegyed 4-kor volt ün
nepélyes megnyitása a Petőfi erek
lye múzeumnak a Bajza-utcai Pe- 
tőfi-házban. Dr. Ferenczy Zoltán 
alelnök, a Petöfi-ház és ereklye-1 
múzeumnak őre üdvözölte a kor-|

^ti-irTuruiui-x.

és ereklye-I 
te a kor-1

A függetlenségi párt kiáltványa
A függetlenségi 18-as Kossuth- 

párt a inai napon a következő kör
levelet bocsátotta ki:

'Amikor a háborút elvesztettük és 
ennek folytán a teljes összeomlás 
bekövetkezett, általános volt a meg- 
gryóződés, hogy csakis a független
ségi és a 48-as párt politikája lesz 
képes az összeomlás irtózatos kö
vetkezményei elöl megmenteni az 
országot. Mi a háború egész ideje 
alatt az ország függetlenségének 
azonnali helyreállítását, a magyar 
nemzeti demokráciát és a béke gyors 
megkötését követeltük. De a függet
lenségi pártnak csak a legutolsó óra 
legutolsó percében adták át a ha
talmat és ezért azok felelősek, akik 
.félszázadon keresztül 67-es alapon 
az Ausztriával való szoros közösség 
alapján kormányoztak és akik a há
ború bekövetkezéséért, annak foly
tatásáért és következményeiért is 
felelősséggel tartoznak.

Midőn az összeomlás óráibau a 
függetlenségi párt kormányra ju
tott, a mentés munkájától már elké
sett és csak annyit sikerült elérnie, 
hogy vérontás nélkül vezette le az 
elveszett háború következményekép 
bekövetkezett forradalmat.

A bolsevizmus bukása után a 
másik véglet kerekedett felül és et
től kezdve divatba jött, hogy a 
Függetlenségi 48-as Kossuth Pártot 
megrágalmazzák azzal, hogy Ő az 
oka a háború elvesztésének, az ösz- 
fjzöüffiláanak, a ífirxadaUnaknak

rnány képviseletében megjelent Pé
kár. Gyula államtitkárt, aki azután 
megnyitotta az ereklye-muzeumo.L

A Jászai-ünnepség este fél 6-kor 
folytatódott a Nemzeti Színház 
csarnokában. A Petőfi Társaság ne
vében Szávay Gyula főtitkár mon
dotta el lendületes alkalmi ódáját, 
majd Pékár Gyula adta át a Társa
ság nevében a nagymüvésznő mell
szobrát báró íFZassíc.*  Gyula kor
mánybiztosnak. ezután pedig föl
avatta a színművészeti Múzeumot. 
Az ünnepség többi része a színpa
don folyt le.

Itt János király trónszéke körül 
már felsorakoztak a küldöttségek. 
Az ünnep nyílt színpadon folyt le. 
Amikor a függöny szétlibbent és 
Jászai Mari pályatársnőitől kisérve 
megjelent, a nézőtér egész közön
sége felemelkedett helyéről és per
cekig tartó tapssal ünnepelte a ju
bilánst. Jászai a trónszóken foglalt 
helyet.

Elsőnek a magyar kormány nevé
ben Pékár Gyula államtitkár, kö
szöntötte az ünnepeltet.

Utána IPZass/cs Gyula báró kor
mánybiztos. majd y/mhrus Zoltán, a 
Nemzeti Színház igazgatósága ne
vében üdvözölte Jászai Marit 
Szász Károly a Kisfaludy-Társaság 
és a Színművészeti Tanács képvise
letében mondott üdvözletei. Szá- 
vay Gyula a Petőfi-Társaság nevé
ben köszöntötte alkalmi 
luánfi Jenő a pályatársak 
szólott.

Jászai Mari megindult ___ a__
válaszolt az üdvözlésekre. Ilyen fel- 
maga^ztalás — mondotta — csak a 
honmentökn.k jár és azoknak, akik 
áldozatot hoztak ételükben. De en 
sohasem hoztam áldozatot mert ne
kem oly könnyű és oly szép volt a 
pályám, hogy én mindig és ma is 
hálás köszönetét kell hogy mondjak 
a Nemzeti Színháznak, hogy megen
gedte, hogy az ő színpadán áldoz
hassak az én életein ideáljának: a 
szépnek.

Ezután sorra vonulták el a jubi
láns előtt az egyesületek és testüle
tek szószólói akik egy-egy szál vi
rággal áldoztak az ünnepeltnek. Az 
ünepélyt a Himnusz fejezte be.

az ország feldarabolásának. így 
akarták a mi politikánkat meggyii- 
löltetnj, Kossuth Lajos eszméit le
járatni, a Habsburgok visszatéré
sét előkészíteni és a reakció ural
mát újból meghonosítani.

Viszont a Kisgazdapárt, mely a 
függetlenségi és 48-as eszmék letéte
ményese gyanánt került be a nem
zetgyűlésbe, semmit sem tett, hogy 
ezeket az eszméket megvédje, meg
valósítsa. Csak arra kivárniuk 
rámutatni, hogy nem valósította 
meg a földbirtokreformot, hanem a 
kisgazdák, a kisemberek érdekeivel 
teljesen ellentétes, — nagybirtoko
soknak kedvező — törvényt alko
tott, de még ez a földbirtokreform 
is csak papíron maradt Különösen 
■vétett azonban a kisgazdapárt sa
lát programmja, saját osztálya és 
az egész nemzet ellen akkor, amidőn 
utolsó leheletéin támogatta a Beth- 
len-kormányt és az ő választójogi 
politikáját, mely az általános titkos 
választójog megsemmisítését tűzte 
ki célul.

A kisgazdapártnak, egyetlen sza
va sem vplt az ellen, az alkotmányt 
súlyosan sértő rendelet ellen, mely 
a nemzet széles rétegeitől önkénye
sen elvette a már élvezett választó
jogot és félredobta a nemzet szabad 
akaratának megnyilvánulsását biz
tosító titkosságot Mindezeket pe
dig betetőzte azzal, hogy a munka
párttal összeolvadt, ezáltal az or
szág yezetóaébq yjuszaauglteUc 0*1  

a pártot, mely elődjeivel a szabad 
elviipárttal együtt Magyarország 
függetlenségi és önállósági törek- 
véneinek a 48-as hagyományoknak 
és Kossuth ajos politikájának min. 
denkör esküdt ellensége volt. Ilyen 
előzmények után csak természetes 
hogy azok a régi függetlenségi 
pártszervezetek, amelyek a prole, 
tárdiktatura után beolvadtak a kis. 
gazdapártba, mert, ebben a pártban 
a Kossuth Lajosért rajongó ma. 
gyár nép függetlenségi érzelmei- 
valósitóját látták, miután ebben a 
feltevésükben csalódtak, egymás
után jelentik be a mi pártunkba 
való visszatérésüket. És a régi fiig- 
getlenségi pártszervezetek is az or
szág minden vidékéről tömegesen 
keresnek fel bennünket azzal a ké
réssel, hogy a választásokon az ő 
kerületükből újból kibontsuk Kos
suth Lajos zászlaját.

Végül a körlevél — amelyet a 
párt mindenfelé megküldött, csaL 
lakozásra hívja fel a vidéki párt- 
ezervezeteket

Mexikói csendélet
Aleman forradalmár Veracrusban 
egy összecsapás után megölte Regei 
tábornokot és hat emberét. Sánchoz 
tábornok, a mexikói csapatok pa
rancsnoka akciói kezdett Aleman 
ellen.

E$y ölftúró szélhúmossn$aí
Zsarolás*  lopás és csalás miatt 

letartóztatták
— rA Hétfői Napló tudós Hójától —
A főkapitányság detektivjei hetek otí 

nyomoznak egy szélhámos fiatalember 
után, aki mindenütt báróként szerepeli 
és mint ilyen számos csalást követett el 
Legutóbb egy borkereskedő özvegyi 
adott be elleno följelentést, mert házas 
ság Ígéretével több százezer koronáit 
károsította meg.

A fiatalember, .aki báró Krcndl Andor 
néven mutatkozott be a társaságokban 
állandóan szállodákban lakott és onnan 
rendszerint fizetés nélkül távozott. Aj 
egyes szállókból a fiatalemberrel együt, 
eltűntek a szálló tulajdonát képező fa 
hérnemük is.

Az álbáró, akit a detektívek a borka 
reskedőué följelentésére kerestek, leg
utóbb egy körúti szállóban bérelt sza 
bát Azután a szállodai vendégek ellen
őrzésével megbízott detektívek a lakói 
névjegyzékét nézték át, feltűnt nekik 
egy báró Szabó Lajos nevű fiatalember, 
akiről a szálló személyzet olyan sze- 
mélyleirást adott, amely pontosan rá- 
illett a körözött álbáróra.

A detektívek fölmentek a fiatalember 
szobájába, akit éppen otthon találtat 
Azután igazolásra szólítottak fel, kü
lönböző nevekre kiállított okmányokai 
találtak nála. A szobában levő bő
röndbe pedig a szálló jelzésével ellátott 
fehérnemüekre akadtak, amelyek pa
pirosba voltak csomagolva.

A fiatalembert előállították a főkapi
tányságra, ahol megállapították, hogy 
valódi néven Somogyi Mártonnak hív
ják és csalás miatt már kétszer el volt 
Ítélve. Somogyi jómódú családból szár
mazik. Első bűncselekményét egy szál
lítmányozási vállalatnál követte el, 
ahol hetvenezer koronát sikkasztott.

Somogyi elmondotta, hogy a szálloda
lopásokat már hónapok óta követi el és 
az ellopott dolgokat egy népszinliáz- 
utcai kereskedőnek adta cl, aki azokat 
vidékre adta tovább. Az ellen, hogy a 
nagykereskedőnét megzsarolta volna, a 
leghatározottabban tiltakozik.

Erre vonatkozólag elmondotta, hogy 
az asszonytól üzleti célokra kapott több 
részletben kettőszázezer koronát és az 
összeget értékpapírokba fektette. Nem 
felel meg tehát a valóságnak, hogy há
zasság ürügye alatt zsarolta volna meg 
a zaaszonyt

Somogyit a rendőrségen kihallgatás 
után letartóztatták és holnap kísérik ái 
as ügyészség fogházába.

NEM7ETI ROYBL ORFEUM
Telefon: József 121—68. Kezdete WI8-kor.

A MOZ1BOLOND Karinthy-Willy Engel-Betg*  
fitmoperettje te a ssenzácite máreiual mflsor-
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Hóvirág
Valóban elmaradhatatlan kelléke 

n primaverának, virágok igénytelen 
fullajtárja a kis, fehér szerénység, 
amely obiigát parasztasszonyok ko
sarában, kezében az első, csalogató 
napsugár mosolyára megjelenik a 
pesti utcán; tavasz köszöntésére 
minden kis cikkelyben felhasznált, 
tfiák-versek szerelmes szimbólumá
nak elmaradhatatlan, úgy, hogy 
talán az affektáltság vádja nnkiil 
el lehet róla mondani: szegény, 
szerény, igénytelen, 'ehér hóvirág, 
mint téma: elcsépelt. De részben 
etek a sorok igénytelenségben ma 
guk is hasonlatosak hozzá és ira
tán nem pályáznak az örökkévaló
ságra. halhatatlanságra, másrészt 
nem is a kis vendég jövetelén akar
nak ujjongni ,mert ugyan kinek van 
ma oka ujjongani azon, hogy itt a 
tavasz?

Itt a tavasz, mert márciusba for
dult az esztendő, életünk örök és 
megváltozathat atla n kerékforgása 
szerint, itt a tavasz, mert itt kell 
tennie és senki sem szalad elébe 
fanfárokat, legfellebb enyhe meg
nyugvás költözik az agyakba — 
M agyakba, sajnos és nem a szivek
be, mert ilyenek lettünk —, hogy 
nem kell fűteni többé és gondjaink 
eggyel (de mit tesz az annyi sok 
között) kevesebbek lettek.

Más az oka annak, hogy a kedves 
hóvirágról szólunk ezúttal, vele nem 
a pesti utca arcára szaladt pilla
natnyi mosolyt akarjuk megrajzol
ni, hanem inkább rajta keresztül 
egy állandóbb — legalább is most 
állandóbbá vált — vonását.

Az utcasarkon áll a katonakabá- 
'fos ifjü, aki azelőtt a gyenge albánt 
kinálgatta lankadatlan buzgalom
mal, kezében azonban most az édes
mézes palánta forgácsaival telt pa
piros hüvely helyett fehér, bokré
tát tart és azt kinálgatja. Kinál- 
gat ja pedig ilyeténképen:

— A hamisitatlan havasi gyopár, 
az erredeti Hatokkal. A hamisitatlan 
havasi gyopár az erredeti Hatokkal.

Kis szünet és megint:
— A hamisitatlan havasi gyopár..
Szóval gyopárrá avanzsált, elő

kelő külföldivé, kis hazánkfia. Ha
misitatlan gyopárrá az erredeti Ha
tokkal. És nem is szabad rá ezért 
haragudnunk, bár két bűnt követ is 
el egyszerre. Cserben hagy bennün
ket, szegény magyarokat, idegen cé
gért akasztván magára, másodszor 
Pedig — bocsánat a kifejezésért 
csal. Kihasználja másodunokatest- 
véri hasonlatosságát, hazudik és 
egyszerű polgári sarj létére nemes- 
embernek adja ki magá t. Amit a 
német ügy mond: „Vorspiegelung 
falscher Tatsachen*.

Kern szabad rá haragüdriünk, 
Mert csak az uralkodó divatot kö
veti. Kereskedelmi vállalataink 
*Süd-Nord“-nak „Angol-magyar" - 
vak, „Német-magyar"-nak „Olasz- 
Magyar"-nak, „Brit-keleti"-nek ne
vezik magukat, a kis hóvirág első 
bűnében bizony igen sokan találtat
nának bűnösnek ebben az ország
ban.

Es ami a másodikat illeti, az ta
lán még sokkal gyakoribb. Hamisi- 
hnk, hamisítunk, hamisitünk.

Ks, hogy nagyon hosszúra ne 
nyúljon ez a kis beszélgetés, meg- 
Mondom itt a végén, amire már az 
dején gondoltam: hamisítunk bi
zony a politikában. Ott is van — 
*őt, talán csak az van — havasi 
gyopár az erredeti Hatokkal, gyo
pár, amely csak hóvirág, annak is 
közönséges. Mert hogy választások 
iönek és kürtök harsognak minden
felé, ez a párt, az a párt, hasábok 
beszélnek róla minden nap az új
ságban, a miniszterelnök és sokan 
Mások még mellette hirdetve hirde
tik, hogy csak az ő politikája, má
sok meg, hogy csak az ő politikájuk 
és mondjuk, hogy a közönség igy*

kögii*9ég úgy, a polgárság 
Hl all, a polgárság ott áll, ezt a po
litikát akarja, azt a politikát akarja 
es azt hisszük, lázban az egész or
szág, pedig nem gyopár, csak hóvi
rág: nem kell nekünk politika, nem 
kell nekünk Hyen, meg olyan plat
form, nem kell nekünk zászlóbontás 
— mint ahogy Miskolcon sem kel
lett — nem égünk, nem heviilünk, 
nem lángolunk, nem buzgunk, nem 
kell nekünk sziklák veszélyes ma
gaslatáról tiz körömmel elhódított 
gyopár az eredeti illatokkal, csak 
egyszerű hóvirág, ha nincs is sza
ga; béke, béke, béke . . .
MMAáAWWWWWWWWW

— Nyolc korona. A pesti villamosko
csik, amelyek a nap minden szakában 
fürtökben lógó utasokkal közlekedtek, 
vagy elakadtak a fontos útvonalakon, 
tegnap regg«l üres padokkal érkeztek be 
az egyik állomásról a másikra. Az utas, 
aki már megszokta a fürtökben lógó 
utazást, aki a lábát hozzászoktatta ah
hoz, hogy másik három utasnak az 
ugródeszkája legyen, érthetetlenül né
zett a villainoskalauzra. Mi történt? A 
kalauz pedig hamarosan megadta rá a 
választ, amikor átnyújtott egy vadonat
új, frissen nyomott, diszkréten klisére 
zott, menettérti jegyet, amelyen piron-’ 
kodva húzódott meg a legújabb 3 szó: 
Ara 8 korona! A villamos, amely eddig 
többnyire a sínekből ugrott ki, tegnap 
délelőtt egy merész lendülettel öt koro
náról felugrott nyolc koronára. Ez a 
stájgerolás bizonyára azt jelenti, hogy 
ezentúl a villamosok pontosan fognak 
közlekedni, az 'alsó vezeték útközben 
nem fog kiégni, a felső vezeték nem fog 
leesni, a kocsik félórahosszat nem fog
nak vesztegelni a nyílt pályákon és a 
8 koronás jegy ezentúl éppen a forgalmi 
akadályok miatt, nemcsak két állomás
ra lesz érvényes. Mi jó fiuk vagyunk és 
el merjük hinni, hogy a villamostársasá- 
gok ezért emelték fel a viteldij árát. A 
közönség azonban már nem olyan hiszé
keny, mint mi. A közönségnek már sok
szor emeltek, a közönség most már nem 
engedi magát becsapni, ötért még igen, 
de nyolcért nem. Legalább is az első 
napokban nem, mert a megdrágult vil
lamos tegnap, dacára a vasárnapi for
galomnak, megbukott. Megbukott, min
den kerületben fajra és pártra való te
kintet nélküL Amennyibon azonban a 
közönség Időközben feltalálja a pótyaló- 
gás legújabb fajtáját, amellyel a lógós 
a kalauzokat kijátszhatja, bizonyos, hogy 
a villamoskocsik megint csak zsúfolva 
lesznek utasokkal és meg sem állanak a 
legközelebbi tiz koronás állomásig.

— Az igazságügymlnisztérium be
szerzési csoportjának sikkasztőja. 
Az igazságügyminisztérium beszer
zési csoportjának külső raktárai
ban, honnét a minisztériumon kiv.ül 
a legfőbb állami számvevőszék tiszt
viselőit. és egyéb közhivatalnókait 
is ellátják különböző cikkekkel, ré
gebben tapasztalták, hogy az áru
raktárral, de a különböző élelmezési , 
jegyekkel is visszaélések történnek. 
A rendőrség hosszabb megfigyelés 
után megállapította, hogy a .mani
pulációkat Schweigstill Zsigmonű és 
Bencze Béláné, a minisztériumban 
alkalmazott tisztviselők követik el, 
akiket néhány nappal ezelőtt előze
tes letartóztatásba helyeztek. A 
rendőri nyomozás azonban tovább 
folyt és ennek során kiderült az is, 
hogy a manipulációkat nemcsak a 
két letartóztatott tisztviselő, hanem 
dr. Bállá Mihály né és Plcssinger 
Irén pénztárosnők és Millichovszki 
Gábor kereskedősegéd is követték 
el. Ezeket Is letartóztatta most a 
rendőrség. *

— Meghalt az utcán egy járásblrő. 
Tegnap délután három órakor a tör
vényszék Markó-utcai épülete előtt 
Révay Kálmán, 49 éves jórásblró 
hirtelen rosszul lett és összeesett. 
Mire a mentők megérkeztek, meg
halt. A szerencsétlen embert sziv- 
szélhüdés ölte meg.

— Halálos elgázolás. Tegnap este 
a keleti pályaudvar előtt, a Thö- 
köly-uton egy villamos halálra gá
zolt egy 22 év körüli urileányt. A 
leány a pótkocsi első, perronjáról 
ugrott le, de olyan szerencsétlenül, 
hogy a kerekek elé került, amelyek 
halálra gázolták. Minthogy semmi
féle Írást nem találtak nála, a Kilé
tét eddig nem tudták megállapítani.

— Főigazgatók pereskedése. A buda
pesti hüntetötörvényszék múlt év tava
szán több, mint egy héten át tárgyalta 
azt a sajtópört, amelyben sértettként 
Imre Sándor dr. kultuszminiszteri ál
lamtitkár és Schack Béla dr. kereskedel
mi főigazgató szerepeltek. Ebben a pór
ban Ítélte el a bíróság fogházbüntetésre 
Kiss Menyhért későbbi nemzetgyűlési 
képviselőt is. A mai napon a büntetőtör
vényszék dr. Both Péter elnöklésóvel egy 
jóformán azonos tárgyú btinpör főtár
gyalását tűzte ki a e pörnek a vádlottja 
Kirchuer Béla felsőkereskedelmi iskolai 
főigazgató. Kirchner 1919. augusztus ha
vában egy névtelen beadványt intézett 
a kultuszminiszterhez, amelyhen ép úgy 
megvádolta dr. Schack főigazgatót, mint 
annak idején Kiss Menyhért, azt állítot
ta róla, hogy a kommunizmus idejében 
vörös érzelmű emberekkel vette magát 
körül és nem csodálatos, hogy Schack 
felügyelete mellett a kereskedelmi isko
lákból a társadalmi rendet felforgató 
egyének kerültek ki. 1920. január elején 
pedig Kirchner többek jelenlétében azt 
mondta Schack Béláról, hogy kommu
nista volt, Somogyi Bélával tartott, nem 
méltó az ügyosztály élére, elzsidósitotta 
a kereskedelmi iskolákat, visszaélt hiva
talfőnöki állásával. E kijelentések miatt 
a királyi ügyészség eljárást, indított 
Kirchner Béla főigazgató ellen, akit a 
vádtanács hivatalból üldözendő rágal
mazás vétsége miatt vád alá is helye
zett, A mai napra kitűzött főtárgyaláson 
a vádat az ügyészség képviseli.

— Jászai Mari a Színpadi Szerzők 
Egyesületének disztagja. A Magyar 
Színpadi Szerzők Egyesülete va
sárnap tartotta meg Heltai Jenő 
elnöklésével rendes évi közgyűlését. 
A közgyűlés kiemelkedő pontja volt 
Móricz Zsigmondnak a jubiláns 
Jászai Mariról mondott ünneplő 
beszéde. A beszéd szószerinti szöve
gét az egyesület eljuttatja Jászai 
Marihoz azzal, hogy elismerésének 
jeléül disztagjának választotta meg. 
Ezután megválasztották az egyesü
let uj vezetőségét

— A soproni katholikus nagygyű
lés. Sopronban vasárnap katolikus 
nagygyűlést tartottak, amelyre Bu
dapestről Sopronba érkeztok: Hát
tér István volt miniszter, Bangha 
Béla jézustársasági atya, Czettler 
Jenő, Bartos János, Frühwirth Má
tyás, Haller József és Koródy-Ka- 
tona János volt nemzetgyűlési kép
viselők, Hindy Zoltán volt orsz. 
képviselő és mások. Délelőtt 11 óra
kor a város különböző helyein tar
tottak üléseket. A gazdák gyűlésén 
a kormány küldöttei is résztvettek 
és az egybegyűltekhez Frühwirth 
Mátyás, Haller József és Czettler 
Jenő intéztek beszédeket. Délben 
társasebéd volt 'n Pannóniában.

- Egymilliós ademány szülőotthonra. 
A Budapesti Országos Első Gyermek- 
monedékhely-Egyeaület vasárnap dél
után 5 órakor tartotta félszázados jubi- 
láris közgyűlését. Az elnöklő gróf Káro
lyi Lászlóné meleghangú visszapillan
tást vetett az ötven év történetére, majd 
Nádasig Gusztáv jegyző felolvasta gróf 
Károlyi László levelét, melyben beje
lenti, hogy a jubileum alkalmából az 
újpesti Clarisseum épületét és annak 
kertjét 30 évre egy anyavédő otthon 
rendelkezésére bocsátja és ugyanerre n 
célra egymillió koronát adományoz.

— Pető Sándor-cmlékünnepély. 
Kegyeletes ünnepélyt rendezett ma 
délelőtt a Központi Demokrata Kör 
néhai. Pető Sándornak, a Kör egyik 
megalapítójának emlékére. Az ün
nepséget Ugrón Gábor nyitotta meg, 
szép szavakkal méltatta az elhunyt 
érdemeit. Majd dr. Körmendy Gyu
la mondta el emlékbeszédét, végig
vezetve a hallgatóságot Pető Sándor 
küzdelmes pályafutásának minden 
fázisán. A nagy tetszéssel fogadót, 
beszéd után Vázsonyi Vilmos mole; 
szavak kíséretében leplezte le Pető 
Sándor emlékarcképét.

— Felakasztotta magát. A Gyömö- 
rei-ut és a Váoi-ut sarkán az utcán 
egy fára fölakasztotta magát 
Schlenghard Árpád éjjeli őr. Ami
kor észrevették, meghalt.
- A Keresztény Községi Párt beszá

molója. A Keresztény Községi Párt va- 
sárnap délután folytatta azt a beszámo
ló-sorozatát, amelynek keretében az el
múlt hetekben már több helyütt nagy
gyűléseket tartott. Ez alkalommal a Jó
zsefvárosban számoltak be, Wolf Károly 
és a kerület bizottsági tagjai végzett 
munkájukról.

— A Lónyay-utcai rablógyilkos 
kihallgatása. Ismeretes, hogy a fe
leséggyilkos Fehér József utcaseprő 
tegnap délután a III. kerületi kapi
tányságnál önként jelentkezett. A 
főkapitányság detektivjei átszállí
tották a főkapitányságra, ahol ki
hallgatása vasárnap egész délelőtt 
folyt. Fehér József töredelmesen be
vallotta a gyilkosságot, elmondotta, 
hogy feleségét azért gyilkolta meg, 
mert állandóan civakodtak és igy 
akart véget vetni a veszekedésnek. 
Kihallgatása után a gyilkost Szru- 
bián Dezső dr. rendőrkapitány le
tartóztatta és valószínűleg a hétfői 
nap folyamán a királyi ügyészség 
Markó-utcai fogházába átszállítják.

— A Keresztény Nemzeti Liga köz
gyűlése. Az Egyesült. Keresztény Nem
zeti Liga Budapest II. kor. osztálya 
vasárnap d. e. 11 órakor tartotta meg a 
Ferenc József-intózet dísztermében évi 
rendes közgyűlését, melyen Trusch- 
kovszky Jenő min. tanácsos elnökölt. 
Dr. Sárffy Aladár főtitkár, Szőke Jó
zsef és Patachich beszéde után Wolff 
Károly, a Liga országos ügyvezető el
nöke beszélt. A közgyűlés a Himnusz 
hangjaival ért véget.

■— Száz irodahelyiség. A sok la
kásrendelet, a még több lakásankét 
egy szemernyire sem enyhítette a 
főváros nagy lakásínségét, bár min
denütt megállapították azt a tényt, 
hogy a lakásokat elfoglaló üzleti és 
egyéb irodákat kellene kitelepíteni. 
Egy élelmes vállalkozó most kapott 
engedélyt arra, hogy a Lipót-körut 
mellett lévő Hollán-utca <5. szám 
alatti telkén egy ötemeletes bérpa
lotát építsen. Ajs építkezéshez már 
a jövő héten hozzáfognak és az épü
letben nem is igen lesznek lakások, 
hanem a nagy házat csupán iroda
helyiségek céljaira építi fel. Körül
belül száz irodahelyiség készül s e 
réven sok lakás szabadulhat majd 
fel. Érdekes, hogy ez a Holláu-utcai 
ház nem lesz bérpalota, hanem aa 
irodatulajdonosok örökáron meg
váltják az irodahelyiségeiket és igy 
résztulajdonosai lesznek a háznak.

— Mesedélután a gyermekkórházban. 
A Stefánia szegénygyermekkórházban 
az idén az első mesedélutánt e hó 15-én 
szerdán délután 3 órakor, a Bródy 
Adél-gyermekkórházban lG-án, csütör
tökön délután 4 órakor lesz. Mindkét 
gyermekkórházban Oszkár bácsi mesél 
u kicsinyeknek.

— Balesetek. Holt Antal tizennégy, 
éves szabóinas a Rákóczi-utón a villa
mos lépcsőjéről leesett és a villamos ke
rekei alá került. Jobb lábát összeron
csolták a kerekek, a mentők a 
Rókus-kórhúzba szállították. — öz
vegy Schmidf József né, hatvan
nyolc éves háztartásbeli nő, a Gél- 
lert-téron a villamosról leesett, súlyos 
sérüléseket szenvodntt. A mentők a Iló- 
kus-kórházba szállították. — fíalázs Osz
kár, az UTE. futballjátékosa játék köz- 
ben rúgás következtében bnllábát eltör
te. Az újpesti mentők a Károlyi-kórház
ba szállították.

— Szürkéién. Tegnap éjjel 2 órakor Uj- 
pesteu a Diófa-utca és ösz-utca sarkán 
ismeretien tettesek Scholter Lajos hu
szonnyolc évos kazánkovácsot megtá
madták és összeszurkálták. Az összeszur- 
kált embert az újpesti mentők a gróf 
Károlyi-kórházba szállították.
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Az uj márciusi nagy varieté-műsor!
I Kezdete egte fél H órakor,
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A tavaszi handicap
Mégis Wlltshlre hajtotta a tavaszi 

hsndicsp nyerőjét
Hetekkel a verseny előtt regélte 

már a fáma, hogy Wiltehire fog az 
előzetes favoritnak, a pasztuberé- 
nyi Debizonuak sulykjába szállni, 
nőt éppen emiatt részesítették so
kan a négyévest előnyben a foga 
(lábaiknál. A nyerőt valóban a cso
dás tehetségű angol mestír hajtot
ta. de ez Jmpfessario, a jobbágyi 
ménes választottja lett Az öreg 
Feniks-mén oddsa, mikor nyilván
való lett hogy Wiltshlre fogja ve
zényelni, 5-ről IJ4-re esett le és a 
Mórák hajtotta, Rácával együtt 
első favorit ja lett a versenynek. 
Wiltshire hívei ezúttal sem csalat
koztak kedvencükben, brilliáns haj
tás után az öreg mént starttól a 
célig élen tartva biztosan nyerte a 
vereenyt a titkos tip Emden I. el
len. Debizon, a volt favorit csak 
negyedik lett Ruca után. Ez a négy 
teli vér szinte külön versenyt futva 
egymás között intézte el a verseny 
sorsát, mig a többiek messze mö
göttük húzódtak meg, igy a sokak 
által véleményezett Feldpost, is, 
mely momentummal sem birt. A 
favoritok különben a megnyitó nap 
tiszteletére elég jól viselték magu
kat s csak két esetben tapogatózott 
rossz nyomon a fogadóközönség, de 
ekkor is csak küzdelem után ver
ték meg kedvenceit. Az izgalmas 
fiuishek nem csekély mértékben já
rultak hozzá a november óta szuny- 
nyadó sportsman szenvedélyek fel
szitásához. A látogatottság még a 
tavalyit is felülmúlta, csaknem 
20.000 ember nézte végig a megnyitó 
nap versenyeit,. A mai rekord láto
gatottságot biztató ígéretnek veheti 
az ügetőegyesület, mely áldozat
készségével kitartóan törekszik 
arra, hogy európai nívóra emelje 
hazánkban n hivatalos körktől meg
lehetősen elhanyagolt, ügetősportöt, 
Az egyetlen bántó kontraszt a pá
lya rendkívül szűk volta, ami preg
nánsul tűnt szembe a mai túlzsú
foltságánál, de itt is meg vau a 
remény arra, hogy az agilis egyesü
let ismert, áldozatkészsége megfa*  
lálja a módját annak, hogy a közel
jövőben már világvárosias, méltó 
miliőben tarthassa meg mindjobban 
népszerűségre találó sikeres mee- 
tingjeit

A részletes eredményt alább ad
juk:

L futam. Nyeretlen háromévesek ver- 
senye. 1. Rokolya 1500 Wamp. (dq gl) (|). 
2. Ezredes 1500 Seager (2r). 3. Zérus 1500 
Benkő. Futottak még: Mary Reaper 
1500 Biró (5), Daczos II. 1480 Scliantek 
(6), Kelekóty 1500 Tornaiul kim. (4). Tót. 
J0:10, 10:10, 14.

IL futam. Nagymarosi díj. 1. Bakter 
2240 Benkő (4). 2. Tibor 2220 Maszár (dq. 
gl) (2). 3. Borocvic 2200 Ilaynier (2). Fu
tott még: Rogalia modia 2220 Wein. 
(dq gl) (1%). Tót. 10:55, 10:14, 12.

Hl. futam. Nagylónyal díj. 1. Ulrich 
1880 Maszár (8). 2. Eleonóra 1840 Seager 
Í2r). 3. Jola 184(1 Novák (2’/i). Futott 
még: Erzerum 1820 Daniméit*.  Tót. 10:47, 
10:15, 14.

IV. futam. Tavasai handicap. L lm- 
pressario 2100 Wílta. (1%). 2. Emden I. 
2110 Bauch («). 3. Raca 2130 Novák (l‘ó). 
Futottak még: Debizon 2140 Seager (4), 
Galgenstrlck 2100 Tóm. (16), Pandúr 2110 
Maszár (10), Bhady M. 2150 Stehmann 
(12), Feldpost. 2160 Biró (6), Eskimo 2110 
Bonkő (6). Tót. 10:24, 10:12,17, 12.

V. futam. Amatenr-vcrseny. 1. Samu 
2200 Zwillinger (l‘/«r). 2. Lublin 2220 
Shantck (4). 3. Drótos 2200 Striflor (2‘A). 
Futott még: Shady M. 2240 Dóért kim. 
W. Tót 10:17, 10:12, 15.

VT. futam. Pótveraeny. L Ügyes 9040 
Stehmann (2). 2. íme 2080 Kallinka i 
(dtrfi) (1%). 5. Drommiár 1M0 Novák (2). 
Futottak még: Duna 2060 Papp (5), Bru- ; 
tus 1960 Tomann (10), Vakmerő 1980 
Zwillinger kim. (6), Villám 2020 Karnis*  , 
kim. (10). Tót 10:82, 10:10. 10,10.

VTL futam. Népligeti díj. l.TUfr 1260 
Maraár (2%r). 2. JfmineiM 2180 Dum- i 
melta. (6). 8. HoniaUm 2200 Novák (1). 
Futott még: Henerl 2180 Tomann (4). 
•Sót 10:14, 10:18, 10. t

H vasárnapi 
labdarugómérftőzések 
M bafnoHság élén az MTK és FTC ált

MTK—RTC 2:« (2:0). A Tootgyakorlók 
tartalékos csapattal játszottak és Így is 
meglehetős fölényben voltak. A mérkőzés 
elején Orth egyéni játékka! szerezte meg 
az első gólt Molnár beadásából, inig u 
második ugyancsak Orth érdeme volt. A 
piros-fehérek néha-néha támadtak veszé
lyesen és az MTK-védelein azonban résen 
volt Szünet után sem változott a játék
képe.

FTC-Vll, kerület 2:0 (1:0). Durva mér- 
kősés. A VII. kerület hálója előtt Nikols- 
burgert a zelsö félidő közepén elgáncsol
ják és a tizenegyes büntetőrugásból Hun- 
gler ff. lövi a vezető gólt. Révai (VII. 
kerület) Csajka (FTC) kapust elgáncsolja 
és emiat te bíró ki is állította. Szünet 
után még durvábban játszott a VII. ke
rület, aminek az lett a következménye, 
hogy a bitó Kojszát és Juhászt kiúlli- 
tóttá, Pataki rágta a zöld-fehérek máso
dik gólját.

TTC—IIH. kar. TVE 1:1 (1:0). Az első 
félidőben a terézvárosiak voltak fölény
ben és JV öl ling szerezte meg a vezető gólt 
inig szünet után az óbudaiak voltak 
frontban és Horváth révén kiegyenlítet
ték az eredményt.

UTE—Vasas 3:2 (1:0). Rendkívül izgal
mas mérkőzés. Mindkét csapat erős küz
delmet vivőit. Az első félidőben az ujpes- 
tiok annak ellenére, hogy megszerezték a 
vezető gólt, keveset voltak fölényben, 
mert a Vasas-csatársor állandóan táma
dott Sziinet után ismét az UTE éri el a 
második gólt, amely után a Vasas Katzer 
révén megBzerz.1 az első eredményes rú
gását, majd kiegyenlítik a Vasasok egy 
újabb góllal a játékot. Ezután iámét az 
UTE szerzi meg a harmadik gólt Ve
ge) II-vel a csatársorban, míg öt perocel

Színház és fllmujtíonsú$ok
• A Vígszínház e hetét az Aranyborjú 

Herczeg Ferenc uj szinjátéka dominálja, 
amelynek bemutatóját szerdán tartják 
meg. Az Aranyborjúval váltakoznak a 
szezon legnagyobb sikerei, mint a Sárga 
kvztyii, Qszirigás Mici, Csodayyermck. 
Vasárnap délután a Taifunt játsszák. 
Éjjeli előadásul szombaton tíz órakor az 
Osztrigáé Miéit ismétlik.

• Szomory Dezső II. Lajos királyénak
minden eddigi előadásán előre eladott 
táblás ház közönsége tapsolt, erre való 
tekintettel az igazgatóság ötször tűzte 
ki a jövő héten: hétfőn, kedden, rátör-1 — •.-tt- ——v—____ _
tökön, pénteken és vasárnap este. Szer-1 léi a jövő héten szombaton a szenzációs 
dán és szombaton a JOO-lk előadásán túl : sikerű „Ft-Fi", melynek akkor lesz a 
is nagy vonzóerejü Molnár-darabot, a! 125-ik előadása a Blaha Lujza-szinház- 
„Szinházat" ismétlik. Most vasárnap han A jqbilárÜJ estén is e kivételes si- 
délután a „Búzavirág", jövő vasárnap ’ . — _
délután „A kis lord- van műsoron, mér
sékelt belyárak mellett 8 órai kezdettel.

4 A tiltott gyümölcs — az Urániában, ■ 
5, %7, ’/»9 és 10 órakor. ;

• 25-ödssör játusák vasárnap este 
Kardos—Nádor szenzációs sikerű „Ba-1 
bavásár" cimü darabját a Király-szín-! 
házban. A nagysikerű operett, melynek
minden előadására elővételben kelnek*  __ _ ....
el az összes jegyek, a jövő héten min- ’ számait, 
den este színre kert*.  Most és a jövő; * A gyümölcs

/ hoU.andxi rBr°^ -■ két adják B órakor, mérsékelt hely- - - - -
árakkal.

• .A. hamburgi meayaaaaony" kedd, 
csütörtök, szombat és vanarnapcsütörtök, szombat és vaaarnap este • 
folytatja hóditó sorosaiét a Városi Szlu- 
kdsban. A regényes operett Petrdss Sá
ri, TUsa Karola, Palló, Sziklai József 
ésfforM pompáé együttesével, Vinese 
Zsigmond kelemes, könnyed musslkájá-1 
val eotéről-ostéro táblás házakat vonz. 
Hétfőn a „Zsidónő"-t, vasárnap délután 
a „SzevlUal borbély"-! ismétlik Aquila 
Adler AdeUnával. Pénteken Ábrányi 
Emil bájon egyfelvonáeoea, az „Arc Ma
ria" megy Aquila Adler Adelinával. 
utána Buridn Károly kamaraénekes első 
Váróul Színházi felléptével a „Baja- 
cokM-at adják. Kővetkező hétfőn a „Pil
langó kisaeszony" körül a Városi Szín
ház nagyobb nyilvánossága elé.

• A tiltott gyttmOtes — aa Urániában, 
5, H7, *A9  ée 10 órakor.
• „A Jó fin44 második hónapja. Szombaton 

lép át a Renaisaanoe-Bzlnház jnbllárls 
Sikerű vígjátéké, .A jó fin" Menzáeife 
erejű ealnpadl pályájának máaodlk hó
napjába. Liptai Imre vígjátéké e bo- 
mntató pompáé vígjáték együtteeével 
•orozatos előadóéban korül ealure a jövő 
héten Is a Re na lsoenco- Színházban. 
18-án, ezombetoiJ, 189-edezer ^A faun" 
megy.

később a Vasas ismét kiegyenlít. Férte® 
biró a gólt megadja, közben a nagy izga
lom közepeit® Vogel ff. összeesett. A't új
pestiek protestáltak a gól ellen, levonul*  
lak. majd a biró visszavonta a megítélt 
gólt, amely után a játék öt percoel ren
des idő előtt abbamaradt. Vogel 11-nek 
komolyabb baja nem történt

Fteó AC-Törekvés 1:1 (0:). A Vívók 
gólját Köves rúgta, mig a Törekvés ki
egyenlítő rúgása a középosatár ered
ménye volt

MAC—Kispesti AC 1:1 (1:0). Egyenlő 
erejű csapatok mérkőzése. Az első félidő
ben 'Szaft ka szabadrúgásból szerezte meg 
a vezető gólt, mig szünet után Mihó 
(KAC) tizenegyes büntetőrugással egyen
lített ki.

Erzsébetfulvui TC—Műegyetemi Atlé
tikai PC 2:1 (0:1).

Budapesti Egyetemi AC—Zuglói Atlé
tikai Club 1:0 (0:0).

Kereskedelmi Alkalmazottak OE-Uj- 
pest-fiákorpalotai AC 2:0 (0:0).

Erzsébctfalvai Törekvés SE—Budapes
ti Sport-Egylet 2:0 (0:0).

93 Football-Club—Óbudai Torna-Egy
let 1:0 (1:0).

Újpesti Törekvés SE—Rákospalotai TK 
3:0 (1:0).

Nemzeti Sport-Club—Budapesti Atleti- 
kai-Club 1:0 (0:0).

I

i

Labdarúgás az osztrák bajnokságért,
A vasárnapi bécsi bajnoki mérkőzések 

eredményei a következők voltak: Wie
ner Sport-Club—Vienna 2:1, Hakoah— 
Hertha 2:0, Rapid—Admira 10:2, Ama
tör—Ostmark 1:0, Wiener AC—Rudolfs- 
hiigel 1:0.

• Az „Arnyhnláss**  irodalmi és szín
padi sikere jelentékeny része a szezon 
legértékesebb művészi élményeinek. 
Jean Sarment rendkívüli hatású da
rabja maradandó sikert hozott a Belvá
rosi Színháznak és a kiváló együttes- 
nek. kitatük elsősorban Baló El»mín..k. „„ 
kinek hirtelen »e«*»ére  a legr Utóbb vú)laiat„lImk ¥Metői mei,.g üanenlédxu 
wnpadi „enséctók aorába Az rú8Msilot.ték IFeüe Fülöpöt, a bank d-
Arnyhalást az állandóan tábláé háza- ,1SMi „bwa „lkllk,u,bói.

kát vonz.. „Gazdag lánnyal váltakozva lsltat1o bo „ bauk szoig4iatában nitöl. 
szerepel a jövő hét játékrendjén. Va- (att avi munkásságát. A Jubileum al- 
sárnap délután Strindberg „Mámora"................................ ....................
kerül színre mérsékelt helyárakkal.

• A tiltott gyümölcs — az Urániában, ' Manfréd méltatták az elnök kiváló tévé- 
5, *47,  ’/*9  és 10 órakor.

• A .J1-F1" 125-ödször. ötödször jebi-

kér osztályosai: Honthy Hanna, a ven
dég Herényi Gabi ép Sarkadi, Gglptte, 
Szirmai, Fttlöp és Bócz Rózsi lépnek fel. 
Most és jövő vasárnap délután is meg. 
ismétlik.

• Kökény Hona. Németh Juliska, Hős- 
vay Rózsi, Z. Molnár, Békeffy és Sáros! 
adják elő az Andrássy-uti Színház uj 
miisorzin Ernőd, Zágon, Harmath, Szir
ma!. Nádor, Pallós stb. kitűnő magán- 

♦ A tiltott gyümölcs — az Urániában,

• A Szimfónlkiu Zenekar jövő vasár-
í napi hangversenyén a Városi Satnház- 
| bán Ssipetí József, a világhírű magyar 
hegedűművész játssza Gsajkovsski gyö
nyörű hegedűversenyét, Ezenkívül Sik
lós Albert Szvitje és Strauu Rlohayd 
hatalmas szimfonikus költeménye, a 
„Don Juaii” van műsoron. Veaényel Ab- 

[ ráng! Emii.
• A Kamara e heti szenzációja a Ma

gányos sir, mely Afrika őserde jének ve- 
szélyelt, a Kaukázus romantikus vadsá
gát egyesíti. Joe May kiforrott rendezé
se ritkán nyújtott ilyen hálás szerepet 
szépséges hitvesének, Mia May-uak. Az 
egér cimü film az Idei szezon utolsó uj 
magyar slágere és a főszereplők: Gál 
Franciska, .Tankovlch Magda, PctM 
Attila, Igaz életté varázsolják előttünk a 
híres francia darab alakjait (5, 7, 9.)

• Lábas Juci, Paulay Kreál, Garam*  
szeghy Sándor-matlaé március 19-án,1 
vasárnap d. e. 11 órakor aa Urániában.

• A tiltott gy&mNaa ~ m Urániában, 
ü. W, v»9 és io órakor.

• Aa eanapurl klrálytlgrle * Hindu i 
síremlék befejező része éo a Hondin! 
harmadik része az Oumlábsn. Előadá
sok 4, H8 és M10 órakor.
• A tiltott gyümölta - az Urániában,

5, *<7,  ’.'ri) és 10 ónkor. |

• Mozgókép-Otthon. A tutoit a . 
(7 felv.) ée u „Férfiak idlékszero^ 
vonás). Amerika o két nagyszerű fii 
müve körül az első egymagában 
egész műsort jelent, mert éppolv 
vígjáték, mint izgalmas dráma. Kend? 
vttll sikerét fokozzák « gyönyört 
replő művésznők játéka, a pom^ 
dezés és grandiózus kiállítás, a tértéi, 
játékszere viszont az életből elleseuT 
lokményével hat, amely egy ideiri™ 
szenzációs bűnügyi tárgyalásban fri 
tetőpontját **

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi magánforgalom

Au értéktőzsdei magánforgalom 
irányzata a szombati szilinW, 
után realizációk hatása alatt gyen 
gült. Részvényekben alig volt kötés 
csuk Allamvasutra volt 5250/75 pént’ 
Rima, Országos Fa, Magyar Hitel 
és Phoebnsra a péntekinél alaoso. 
nyabb árfolyamra volt pénzajánlat 
Dollár gyengébb kezek realizáetój, 
folytán 795—96. márka 821—22, lei 
393—96, dinár 1065—72, szokol 1872- 
77. osztrák korona és kiűzetés 10", 
-10'/. vojt.

Árutőzsde
A gabonatőzsdei magánforgalom 

szilárd irányzatú volt. Búzát, ro 
zsot és főként zabot kerestek, ame
lyek ára emelkedő irányzatú Pest
megyei búza állomáson 2640—2650 
K. Rozs 1925 K. Zab állomáson 1900 
K, Budapesten 1950. Morzsolt ten
geri 2225 K promptra, mig az áp
rilisi szállításra 2275 K 100 kgrkénf. 
A korpa ára szintén szilárd, 1500 
K zsákkal együtt budapesti pari
tásban.

Welsz Fülöp ünneplése. A Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank igazgatósága 
és tisztikara, valamint az intézet affiliált

nőkét, abból az alkalomból, hogy most

kaiméból a bank iguzgatósága ülést tar
tott és ezen Heinrich Ferenc és Wete

i kenységét. Egyúttal bejelentették, hogy 
au igazgatóság az ünnepelt nevére két- 
milliókoronás alapítványt tesz a bank 
tisztviselői és altisztjei érdekelnek elő
mozdítására. Az ügyveeztő igazgatósáfi( 
nevében Fehér Miksa igazgató, a tiszti
kar megbízásából pedig Huszár Ernő ab 
Igazgató tolmáesolMk meleg ragaszka- 
dásukat. Welsz Fülöp moghatottan kö
szönte meg hz ovációt.

A Pesti Tőzsde uj számának vezető- 
cikkéi Lukács László irta. Dr. Fenyő 
Miksa az orosz problémáról Irt cikket. 
A lap közli, hogy a 15.000 koronás épít
kezési pályázat határidőjét március 
30-ig hosszabbították meg.

A pénz ural cimü könyv dr. /W«> 
Miklós tollából ma jelent meg és cg? 
sereg érdekes portrét foglal magában 
a magyar pénzvilág vezető tényezőiről. 
Az ízléses könyv ára 200 K, minden 
könyvekeroskedősben kapható.

Férjhez
menő leánvolc épugymM férj" asszonyok 
szeretUtafiatalos tide arcbőrt. Ezf 
eUrheti mindenki, ha valódi DiIÁNApír
krémet. púdert és szappant használ, e 
világhírt! készítményhez nem

adunk
semmiféle mérges vagy ártalmas anyagot 
s mégis tökéletes hatást érnek el écle. 
Nagyon is érthető tehát, hogy

minden
nő csak ezeket a csodaszereket kéri a 
gyógyszertárban és pipereüztetben- M-J ítenZ/ akt Csak egyszer használta, saját 
Jószántából figyelmeztet minden

leányt

Ml ll-W^***
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