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Bethlen gazdasági ppogpamot adott
Hódmezővásárhelyt

kereskedelem előfeltétele a miniszterelnök szerint a szabadság
Hz ország nem bír el további reggráciát

HódinezővásárHely, március 25.
BefWen István gróf miniszterel

nök ma reggel kilenc órakor ér
kezett Hódmezővásárhelyre. Kísé
retében jöttek j Mayer János föld- 
mivelésügyi miniszter, nagyatádi 
Szabó István, György Endre, volt 
töldmivelésügyi miniszterek, Göm
böt Gyula, Berki Gyula, Efeky Ká- 
rply Héj) Imre, Kólozsy Endre, Im- 
ktívtch Aladár, Négyessy László, 
Simonyi-Semadam Sándor, Szá- 
’deczky Kardos Lajos, Karafiáth 
Jenő és Temesvárt István vplt 
nemzetgyűlési képviselők, Kovács 
Dénes, Platthy György, Zlinszky 
István volt ípTSzággyülésI képvise
lők, Petricsevich Horváth Emil 
báró és Sebess Dénes államtitká
rok, Eckhardi Tibor! sajtófőnök, 
Bach Sándor, a**  egységes párt 
igazgatója, Zsilinszky Endre, ídit- 
dér Tivadar, Szabó István, Mar- 
soistky György és á fővárösl' sajtó 
több képviselője, M. Algasyt a Le 
Terops munkatársa, P> Wáföng 
te ób IfaMnf. Br.örby amerikai új
ságírók.

A pályaudvarön1 nagy közönség 
előtt Soós István polgármester és 
Lázár Lajosa au egységes párt hely
beli elnöke üdvözölte a kormány
elnököt és kíséretét Bethlen István 
Jtróf válasza után, a miniszterelnök 
és kísérete a pályaudvar előtt vára- 
kfizó tömeg lelkes éljenzése közben 
• városházára hajtatott A feldíszí
tett útvonalon végig xneleg fogadta
tásban részesítette Hódmezővásár
hely és a közeli köínyék lakossága 

•B kormány tagjait és a politikuso
kat A városházán a főispán! hiva
tal helyiségében Bethlen elbeszélge
tett rövid ideig a politikusokkal, 
akik azután a Kössnth-térre men
tek le. Már a kora reggeli órákban 
feketéi!ett a hatalmas tér; a vá
lasztópolgároktól, akik lelkesen 
tuegéljenezték a miniszterelnököt és 
a budapesti vendégeket Három- 
negyedtiz órakor Lázár Dezső, a 
Gazdasági Egyesület elnöke felké
résére Bethlen István gróf minisz
terelnök állott fel szólásra.

— Tisztelt polgártársaim! Talán 
sokan vannak ebben az országban 
és sokan ebben a yárosbau, akik 
azt mondták, hogy keveset alkot 
tünk, hogy a kormány és a most 
bezárult nemzetgyűlés a maga ré
széről . nem teljesítette a feladatait, 
hogy ahelyett, hogy a konszolidá
ció munkáját teljes erővel szolgál
ta volna, ahelyett, hogy a nemzeti 
királyság ügyét elintézte volna, 
Ahelyett, hogy a törvényhozó hata
lom másik faktorának, nz ország; 
gyűlés összeillésének, összetételé
nek és jogkörének szabályait meg
alkotta volna, ahelyett, hogy pénz
ügyeinket rendbehozta volna, ahe
lyett, hogy közgazdasági életünkbe 
Uj erőt öntött volna, ahelyett pár,- 
tQskodva, ahelyett momentán han-

- H Hétfői Napi

gulaíof követve bel viszály oknak 
adta oda magát és nsm teljesítette 
kellőképpen azokat a nagy nemzeti 
feladatokat, amelyek teljesítésére 
hivatva lett volna.

— Tisztelt barátaim! Ez szigorú 
ítélet, de nem egészen Jgazságos 
Ítélet, mert

a nemzetgyűlés és a kormány a 
maga részéről mindent elköve- 
tett, a rendelkezésére álló időu 
és lehetőségeken belük hogy a 
konszolidáció munkáját szolgál
ja s hogy azókból a romokból, 
amelyekben ez az ország hátra
maradt, azokból a romokból uj 

életet varázsoljon elő.
Azonban nagy és mélyen fekvő 
ökok voltak azök, amelyek a kor
mány és a nemzetgyűlés munkáját 
akadályozták. Folytonos váratlan 
incidensek és események (Úgy van! 
Úgy van!), amelyekre nem számít
hattunk, zavarták meg a munkát, 
azután az

az európai atmoszféra, amely 
minket körülvett és amely Ma
gyarország belső ügyeibe való 

beavatkozásával
nemi engedte meg, hogy Magyar
országon a gazdasági konszolidáció 
és előrehaladás munkáját oly mér
tékben szolgáljuk, mint ahogyan 
azt szerettük volna. De tovább me
gyek, tisztelt polgártársaim. Nem
csak ez, hanem

a nemzetgyűlésen a belső pártvi
szonyoknak ziláltsága,

is akadályozta az építő munkát.
— De mégis ez a Demzetgyülés 

sok hasznosat alkotott. Rá kell mu
tatnom mindenekelőtt arra, hogy a 
volt pénzügyminiszternek, Uegedüs 
Lóránt tisztelt barátomnak (Éljen
zés) nagy orőfeszítése egy heroikus 
küzdelem volt a pénzügyi válság
gal.

Nem ő, nem a nemzetgyűlés és 
nem a kormány volt az oka an
nak, hogy az ő törekvései sikert 

nem eredményeztek.
A földreform keresztülvitelével eb
ben az országban a szooiálís békét 
is akarjuk helyreállítani, de a föld
reform torén tovább kell mennünk. 
A napökban. jelenik meg eg.v rende
lőt, amely a vagyonváltságot. végre
hajtja; a vagyonváltságtörvény 
azon részét, amely az 1000 holdon 
felüli birtokosokra vonatkozik. Itt 
lesz módunk és alkalmunk arra, 
hogy még ■ fokozottabb merjék ben, 
egy gyorsltottabb tempóban hajt
suk végre ezt a törvényt, amelynek 
sikerétől függ az, hogy ebben

az országban . a termelő munka 
' olyan erővel meglóduljon és az.

a szociális béke is helyreálljon, 
amely után annyian epednek.

í tudósítóidtól -

Helyfeálitotttík a szabadforgalmat 
az ország belsejében is. Régi idők 
vágya volt az, hogy megszűnjek a 
rekvirálás és a maximálás. Fog
lalkozott a kormány a köztisztvise
lők kérdésével behatóan és többiz- 
ben is. Kötelessége volt, hogy a va
lutának sülyedésével állandóan ja
vítsa a közhivatalnokp.k fizetését és 
megélhetésüket biztosítsa.

Egy nagy és fontos kérdés a la- 
káskérdéa

A’ kormány ezzel is behatóan fog
lalkozott. Azonban, itt is Csak a 
szabadságra való visszatérés az 
egyedüli gyógyszer. (Élénk helyes
lés.) Mái; a közel jövőben intézked
ni kívánunk abban a tekintetben, 
hogy.

a gyülekezési és e&
Htjaiból azön korlátokat, amelyek a 
munkásosztály gyülekezési jogát 
korlátozták. A szakszervezeti sza
badságokat Helyreállítottuk, a sajtó
szabadság ügyét azzal szolgáltak, 
hogy megszüntettük a sajtócenzu- 
rát. Egy széleskörül amnesztia ki
adásával lehetővé tettük, hogy pol
gártársainknak egy nagy része visz- 
szanyerje a szabadságát, az interná- 
lásl és jelentkezést kényszeren: jelen
tékenyen enyhítettünk, s TC3zben 
megszüntettük a gyorsított bírói el
járást, a katonai bíráskodást a civi
lek felett. Megszüntettük a bányák 
katonai felügyeletét és helyreállí
tottuk a bányáknál és különösen a 
szénbányáknál a szabad költözkö
dést jogot.

— Amint méltóztatnalr ezekből 
látni, hasznos tevékenysége^ fejtet
tünk ki, (Úgy van!)

de utunkban folyton újabb, meg 
újabb incidensek állottak. Lop

va tudtunk dolgozni,
magyarán mondva akkor, amikor 
puccsok és az el le űzőknek olyan ak
ciói, amelyek az országra nézve 
semmi hasznot nem hoztak (Úgy 
van!), amelyekkel úgyszólván saját 
politikai érdeküket kívánták szol
gálni, lehetetlenné tették, hogy foko
zottabb mértékben szolgáljuk az or
szág érdekeit (ügy van! Úgy van!) 
Mindjárt az áprilisi királypuccs 
után, melynek rendjén’ a pártok kö
zött kialakult egy uj helyzet és a ki
rálykérdés körül csoportosultak p. 
pártok, egy újabb incidens követke
zett és ez a nyugatmagyarországi 
kérdés felvetése volt.

-- A kormánynak kötelessége volt, 
hogy mindent megtegyen abban az 
iráiiybaí. hogy Magyarországból 
megmentse azt, ami még menthető. 
Hosszabb diplomáciai küzdelem fej
lődött, ki. Sopron és környéke ezen 
diplomáciai'bnrlbok rendjén maradt 
meg birtokunkban.

Alii; wúradt meg a ;inta a. vei ou

ti lakások bizoryos néme! telje
sen szabadá tétessenek

és megszűnjék ezen a téren ís 4 
rekvirálás és a maximálás. (Élénk 
helyeslés.) Itt egy fokozatos át 
menetre van ugyan szükségünk, de 
ezen átmenetet meg kell teremtenni 
annak segítségével, hogy egy na< 
gyobb lakásépítési akciót is fői 
gunk kezdeményezni. (Éljenzés.)

— A trianoni szerződés végi*  
hajtása is behatóan foglalk.íjztatte 
a nemzetgyűlést. Tizenhárom töj> 
vényjavaslatot kellett elfogadtat 
nunk a nemzetgyűléssel a szerződés 
követelményeinek megfelelően.

Egy nagy lépést tettünk, tiszteli 
Polgártársaim, a szabadságjoguk 
helyreállítása terén. Elhárítottuk

yesülést szabaásáa
cél egyezmény lapjain, máris ujaHH 
incidens zavarta meg közéletünket 
Ujab puccs az elé a dilemma elé ál-*  
litott bennünket, hogy válasszunk a 
király és a nemzet között. Mi egy 
percig sem habozhattunk^ midőn a 
nemzetet és az országot választót! 
tűk. Szent meggyőződésem szerint 
ml mentettük meg az országot attólj 
hogy az ellenségek tömegei ránk ne 
rohanjanak és ezt a Ceonkamagyaj- 
országot la darabokra ne tépjék. i 

E beszámoló után vessünk egy pil
lantást a jövőbe. Én problémáink 
közül most csak egynéhánnyal klvA- 
nők foglalkozni: a pénzügyi éa gaz
dasági programmunkkaL i

Aa a pénzügyi helgnt. amelvbzn 
az orrzdg jelenleg van, tulyoa. Mlndri 
annyian tudjuk, hogy

bevételeinkből kiadásainkat fe
dezni képtelenek vagyunk

és még hosszú idő fog eltelni, amíg 
megfeszített és szakadatlan munká
val e célt elérhetjük.

De minden oaelekvérünk hiába
való ha ebben a munkában a 
Inll/öld és a győző országok 

nem segítenek
és a munka sikerét aa 6 segítségük 
nélkül is lehetővé nem teszik. Ml a 
magunk részéről el kell, hogy men
jünk a takarékot aág legmeeszibU 
határáig. A feleslegessé vált tlsztvl- 
selőket tényleg el kell booaájtannnk, 
A társadalomnak is jó példával kell 
előljárnia. Minden luxus, amelyet a 
társadalom magának megenged, a 
nemzet pénzügyi helyzetét veszé
lyezteti.

Azonban ez mind nem elég; szer- 
vés koncepcióval hozzá kell végre 
fognunk u többtermelés munkájához. 
Ezen a téren egyfelől arra kell tö
rekednünk, liogy az országban tea. 
melt nyeretermónyeket mi magunk! 
dolgczz.uk fel éo hogy feltárjuk M 
országban meglövő természeti hitv
esekéi, A tübbterinejösflík QWS tek

dolgczz.uk
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tétel® a szaktudás; gondoskodnunk 
■kell tehát hogy a népoktatás a szak- 
<iktatással kiegészüljön. Kis minta
gazdaságok sorza távol kell az orszá
got behálóznunk. Ugyancsak ki kell 
fejleszteni az érdekképviseleteket 
Is. A többter«telés érdekében állat
tenyésztésünk rekonstrukciója egyik 
legnagyobb feladatunk. A nagy ál
lami méncsbirtokokat újból modern 
alapokra keli helyeznünk, hogy Ma
gyarország újból lóexportáló állam 
Jegyen.

— Nagy fontossággal bír a mar- 
Wateuyésztés is. A zöldség- és gyü
mölcstermelés is nagy lendületet ve
het. Uj erdőtörvényt kell alkot
nunk és ennek köreiében biztosíta
nunk gzt, hogy az Alföld fásítása 
most már nagyobb mérveket ölt- 
hessen.

— De Magyarország nemcsak me
zőgazdasági állam, hanem ipari ál
lammá is kell, hogy fejlődjék. Az 
utolsó évben huszonkilenc milliárd 
importunk és csak tizenhárom mil
liárd exportunk volt.

Ilyen külkereskedelmi mérleg 
mellolt valutánkat stabilizálni 

nem lehet.
— Ajpit a kormány lehet 

fnpst már. sietős kötelessége 
hogy olyan ipamártólá^i 
rjammot állítson fej, amely .

saját nyersle rményeink feldoh 
gozását biztosítja.

Mqgyarol^. ' nem faliéti
ezen a téren a külföldi tőké':, de az 
Önálló vámterület révén Cs.oaka- 
Magyarországon nagy ipari fejlő
dés lehetséges abban az osetb'en, ha 
u külföld segitőkezét meg nem von
ja tőlünk.

— Épp igy megvannak’ az előfel
tételek a kereskedelem terén is. A 
nagy D.una-folyó és a Duna-meden- 
ce a kttlkoreske’delem részéről el 
nem kerülhető.

Budapest a Duna mentén első- 
tongd kikötő

és a kormány meg is indította már 
a, munkálatokat a budapesti keres
kedelmi kikötő érdekében és be is 
fogja fejezni azokat,

ha, q külföldi tőke, amellyel tár- 
gyafúnk & amely segítségét 
megígérte, tényleg a segítsé

günkre is jön.
K kereskedelemnek előfeltétele 

azonban a szabadság.

a?éuzugyi helyzetünk előfeltétele 
pe4ig a repnráfiiós politika meg
büntető^. Nem Yggyuuk képiek 
rendes adópolitikát usinálpl addig, 
amíg a ropurgció mint Pemoklesz 
kardja fejünk felett lebeg. ApUJter 
legutóbb nuszqnnyolceaer darab ál
lat átadását követelték Magyaror
szágtól jóvátétel fejében, valutánk 
harminc százalékkal stilyedt, ami
nek következében az dqfi-
ftt mUlwdakkal amelkíüik.

— Én tehát « magam részéről kö
telességemnek tartom erről a hely
ről figyelmeztetni a győző államo
kat, hogy

ez az ország repargciót tovább 
K.sm bír rí. ml roparaclót nem 

toUeyithöiünk,
mi luadtük mién tevütetenek
kátharmadrésteh ml többet ftzot- 
lunk, iuliit bármely más legywött 
állgm. Súlyos u lmlyzet, »yU|an és 
őbtaUte mcuimomloui, do azért nmn 

’smbud csiiggednüiik. A mi telmte- 
tunk UA hogy öswfégjünk, én te
hát önöktől azt kérem, hogy támo
gassák ezt a politikát, nniely %>em 
jobbra, som bglva ingadozva orra 
törekszik, hogy a becsületvji ma- 
gygrftk cgy-A'gét megUvrcmt^o 
ben az országban.

Betklen után
nagyatádi Saabé letváa

1é|>ctt az cmciyényre.
Sok tel öl szemómro hányják 

mondotta — hogy összefogtam Beth
len István gróffal. KiBgqzdatársaim,

eh-

legyenek meggyőződve és legyenek 
nyugodtak.

hogy semmit azokból az eszmék
ből, amelyeknek alapján álltunk 
évtizedeken keresztül, fel nem 

adtam.
Nekem azokkal kell Összefognom, 
akik a magyar nepizct szabadságát, 
függetlenségét a királykérdésben 
megőrzik.

Nagyatádi Szabó István beszéde 
titán Szádeczky Kardos Lajos tar
totta meg programmbeszédót.

Mayer János földmiveléstlgyi mi
niszter volt a következő szónok.

— A reálpolitikusokhoz tartozók
nak valljuk magunkat — mondo.tta 
A Kisgazdapárt sohasem változott, 
ma is azt a programmo.t vallja, mint, 
régen. A magyar társadalom gerin
cét képezi az őstermelők tömege. Ez 
a gerinc erős és hatalmas, de. ehhez 
a gerinchez ejjős és hatalmas vég
tagok szükségesek, mert csak igy 
lehet produktív munkát elérni. Fel
szólítom a választóközönségei;, hogy 
ne csak a hatalomért támogassa az 
Egységes Pártot, hapem támogp^a 
azért, mert csak egységgel lehet 
megoldani a nagy, nemzeti felada
tokat.

A nagygyűlés línrőmpcgyed egy 
órakor ért véget. Felkettőkor a Fe
kete Sas dísztermében bankett volt.

Sqós István dr. polgármester, a 
miniszterelnökre ürítette poharát, 
Kies AJ beit ■no.gyc'.udi Szabó Ist
vánt, B'.logh S jnqor, pedig Mayer 
Jánöst küszöníö'te fel. Majd

Bethlen fel fán gróf miniszter* , 
elnök

emelkedett szólásra:
-- Idejöttünk, hogy nemzeti, tár

sadalmi és politikai egységet hir
dessünk. Mi ezt az egységet el is 
fogjuk érni. Engem megvádoltak az 
őszinteség hiányával, én azonban 
emlékszem egy politikai ellenfe
lemre, aki engem felkeresett és azt 
kérdezte tőlem: „hová mégy, me
lyik ösvényt fogod követni abban 
a sötét erdőben, melyen keresztül 
kell hatolnod.**  Én megjelöltem az 
utat és akkor az illető felhasználva 
azt, hogy előre megtudta, előre
szaladt és nagy kövei hengeritett 
arra az Ösvényre. Mikor, ón oda
értem, kénytelen voltam a követ 
kikerülni és más utón haladva mégis 
célhoz érni. Ha azt mondják, hogy 
nem vagyok őszinte és szememre 
vetik, azért nem vagyok őszinte, 
mert nem az előre megjelölt utón 
haladok, akkor az illetők elfelejtik, 
Hogy ök akadályoztak meg abban, 

I hogy azon az utón járjak. Ez is 
csak példája annak a taktikának, 
melyet miskolci beszédemben is 
destrukciónak neveztem.

Az ország sorsáért nemcsak a 
kormány, hanem az ellenzék is 

felelős.
Én kézzel fogható bizonyítékokkal 
bizonyíthatom, hogy a nemzetgyűlé
sen elhangzott beszédeket ellenünk 
használják fel. A legutóbbi időben 
Angliában egy előkelő folyóiratban 
megjelent egy cikk, melyben Hasion 
Watson, ennek a nemzetnek elleu- 
séíje, hivatkozva Friedvwhre, And- 
rdseyra, hivatkozva más ellenzéki 
politikusra, bizonyltja azt, milyen 
állapotok vannak eben az ország
baji ós hogy ezekkel az állapotokkal 
szemben a külföldnek fel kell lépnie.

Nem destruktív kritika az, amely 
fegyvert ad ellenfelei kezébo önma
gunk elleni Én vállalom szavaimért 
és tetteimért a felelősséget és mást 
nem hirdetek, minthogy a magyar a 
magyart értse meg és ólositse azt 
a politikai eszközt, és fegyvert, a 
melynek segítségé ved 
nemzetet egy lépéssel 
vinni, pe vállalja az 
felelősséget.

Ezután nagyatádi 
majd Gömbös Gyula 
hárkösnömőt.

A bankett jitán a miniszterelnök

végre ezt a 
előbbre lehet 
ellenzék is a

Szabó István, 
mondott pq-

és kísérete a városházára mentet, 
ahol félnégy órakoj; dteíköígyiilés 
volt.

A díszközgyűlés után Bethlen 
István gróf .kíséretével a Gazda
egyletbe hajtatott, ahol a háztulaj
donosok nevében egy nagyobb kül
döttség memorandumét nyújtott át 
a miniszterelnöknek, amelyben ké
rik, hogy a lakásforgalpm szabad
ságát a miniszterelnök minél előbb 
újliteu helyre. A miniszterelnök ki-

- —r^r^í^rT^^~^rT^irrrnr'fc®TrrtíTiiTiiTi[Ti i hmjku, 

Robbantási kisértet 
az ellenzék ellen

JKuTx&a^épteíen lesz a parlament — monaía n 
baloldal — Meghiúsult Wolff Károly kiséplete

»• Hétfői Napló

Minél messzebb jutunk bele a vá
lasztási küzdelembe, az ellenzék an
nál idegesebb lesz, aminek magya
rázataként azt mondják, hogy ezt 
természetesnek kell tartani akkor, 
amikor a kormány a halogatás, a 
maga oldalának való illetéktelen 
előnynyújtás hasznos eszközéhez fo
lyamodik és amikor mjnden a kor
mányhatalom akaratától függ. Épen 
ezért és még igen sok más okból az 
ellenzéken nem jósolnak nagy jövőt 
a valószínűleg júniusban összeülő 
második nemzet gyűlésnek. Az. ellen
zék. aztl mondja .ugyanis, lí'ogyj

az uj nemzetgyűlés a' most ta
pasz: alt kormánypolitika követ
keztében teljesen munkaképtelen 

lesz*
ami természetesen annak gyors fel
oszlatását fogja maga után Ronni. 
.Vannak' az ellenzéknek olyan cso
portjai, _ amelyek az alkotmányjogi 
sérelmeket talán nem is hangoztat
nák valami túlzottan, mert ezen a 
területen a kormány több-kevesebb 
sikerrel takarózik azzal, hogy amig 
az ellenzék egy részével sikerült 
megegyeznie, addig a másik rész 
(Andrássyék) sfemmi «zfn alatt sem 
engedte volna át a választójogi ja
vaslatot. Ezek az ellenzéki frakciók 
is meg .voltak azonban lepve a kor
mányrendelet túlzott konzervativ- 
ságán; de ha a választások szabad
ságát kellően biztosította volna a 
kormány, akkor megnyugodtak .vol
na. Tény azonban, hogy a választási 
taktikázás jobban összekovácsolta 
az ellenzéket, mint azt várni lehetett 
és nem lehetetlen, hogy ezen a téren 
ujább és egészen meglepő jelensé
gekkel fogunk a legközelebb talál
kozni. Hogy az ellenzéki csoportosu
lásnak nagy valószinüsége .van, mi 
sem bizonyltja jobban, mint azok a 
hírek, amelyek arra vonatkoztak a 
múlt héten, hogy a kormány Ras- 
sayékkal választási megegyezést kí
ván kötni, amire viszont András- 
synak az volt a válasza, hogy 
agyondicsérte Rassay Károlyt, akit 
képtelennek tart az ilyesmire. A 
Rassay-féle paktumból —• aminthogy 
azt minden oldalról meg is cáfolták 
— egy szó sem igaz> de bizonyos ez
zel szembon, hogy a kormány legkö
zelebbi taktikai húzásaként

újból megkísérli az felfessék 
egyes pártjait egymás ellen for

dítani,
hogy persze milyen sikerrel, azt ne
héz lenne megmondani. A' kormány 
tudniillik rendkívüli módon meg 
van elégedve azzal a sikerről, amit 
a szociáldemokratákkal kötött pak
tum jelentett számára is, amely 
a már jelentősegében túlságosan j 
mognövekedott Pólyátok és Munká
sok Szövetségét robbantotta szót. ! 
Hogy melyik pártot szemelték ki 
az újabb robbantásra, ez ma még 1 
nem világos, sokan azonban élnek 1 
a gyanúperrel, hogy

a keresztény egységet hangoz
tató politkusolc, köztük eMűsor
ban Wolff Károly, lennének gz a

, jelentette a küldöttségnek, h0_v 
i hivő a szabad forgalom helyjje^ 

fásának. Ezt azonban csak fokoza 
to$ átmenettel és újjáépítéssel kan 
csolatban lehet megoldani. BiatJf 
tóttá a küldöttséget arról, hogy „ 
lakásügy terén is épp ugy> 
minden egyéb háborús intézkedés 
nél, a fokozatös lebontás elvét fov 
ja követni és már a közel jövőben 
megjelenő lakásrendelet ezt az cl. 
láspontot fogja érvényesíteni.

• tudósítójától. —■

dinamit, amelyet a kormány af 
ellenzék közé kíván dobni.

Ezzel szemben Andrössiiéli axf 
mondják, hogy ennek az akciónak' 
semmi szín alatt, nem lehet, sikere, 
mert sem közöttük, seur Hullnék 
között nincs egyetlen ember sem. 
aki alkotmányjogi és olleuzékí fel.! 
lógását hajlandó lenne a legcseke’- 
lyebb mértékben Is feladni. „Ke. 
rosztények tudunk mi maradni >-j 
mondották munkatársunknak h( 
Wolff Károly nélkül is, sőt azt 
mondhatnám, hogy Wolff Károly, 
nélkül inkább, mint vele kapcsolat^ 
ban.“ Ebből a házasságból tehát, 
nem’ lesz semmi és ha a kormány! 
tényleg ÍWolff Kájplyt tartotta; 
volna olyan férfiúnak', aki az üj el< 
lcnzékl robbanást meg tudja esti 
nálni, akkor súlyosan csalódott. De 
általában úgy vélik, hogy ezzel a 
kísérletezéssel nem fognak megáit 
lani és ,ujabb próbálkozásokra led 
hét kilátás. rAz ellenzék azónbarf 
azt mondja, hogy erre is fel van két 
szülve, sőt ea ellen is föl van yér-t 
tezve.

A' miniszterelnök és a pártvezérek' 
különben vidéken vannak és gr# 
Bethlen István beszédéről, amíg d 
klubokban nehány ember! lézen
gett, nem érkezett hír és igy ennek 
a politikai világra tett benyomásán 
jól sincs módunkban beszámolni.z

Fptedpicfi István 
Zalaegerszegen

Fviedrich István .vasárnap tartat 
ta meg programmbeszédét Zalaeger*  
szegen. A’ gyüléstermet zsúfolásig 
megtöltötte a közönség, úgy hogy 
na^yrésze kinrekedt a folyosókon! 
Az ülést Péhm őőzaví esperes-pléi 
bános nyitotta meg,majd Szmrecsti 
nyi György, a zalaegerszegi kerülői 
.volt képviselője búcsúzott el a kerü< 
lettől és a választók bizalmába aján
lotta leendő utódját, l'xiedrich Ish 
,ván,t Ezután Friedrích István fa# 
.tptta meg programmb'eszédét, ame< 
lyet a megjelentek lelkes éljenzéssel 
fogadtak. '•

Kosza István Szegeden
Df. Kóaxú István belügyi államiig 

kár dr. Aign&n Károly főiopán és 
dr. Somogyi, Szilveszter polgármosj 
tér, kíséretében megjelent Szeged 
felsőközpdnthan, ahöl beszámoló ói 
progrommbeszédet mondott. Az óh 
lamtltkár, felhívta választóit, azok-*  
nak a súlyba terhek nők becsületed 
viselésére melyeket a vesztett há< 
ború ránk rótt. Ezzel szemben igértd 
a földbirtokreform becsületes végre-1 
hajtását és a közterhek viselésűbeJ 
a progresszivitást Tiszteletére U 
Fel Kőközpontban százteritókes disz-*  
obéd vo.lt, amelyen resztvettek a ta« 
nyai világ vezető személyiségei es 
az államtitkárt több felköszöntőbwl 
ünnepelték. Dí. Kósző István Felső*  
központról Szeged alsóvárosba menti 
ahol szintén beszámol á' és p^ 
grammboezédet mö^gdtt,
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HÍREK
Betiltották

Andrdssyék pécsi gyűlését
— A Hétfői Napló tudósitójától, —>

Gróf Andrássy Gyula, pártjának 
jégí terve szerint, vasárnap akarta 
megtartani Pécsett zászlóbontását, 
amelyre a fővárosból több képvi
selő és hírlapíró óhajtotta őt leki- 
sérni. Szomabton dél.után 3 órakor 
tfaszler, Béla, Wirter László nemzet
gyűlési képviselők a Pécsre készülő 
újságírókkal egyetemben el is in
dultak, amikor azonban Kelenföld 
állomáson azt látták, hogy gróf 
Andrássy Gy.ula nein száll fel a vo
natra, ők is kiszállpttak és nem 
folytatták útjukat, Kérdést intéz
tünk gróf Andrássy Gyulához, hogy 
miért nem utazott Pécsre, illetve, 
hogy miért maradt el a már régeb
ben meghirdetett pécsi zászlóbontó 
gyűlés és tőle a következő választ 
nyertük

— A pécsi népgy-ülés azért maradt 
01, mert az pttani rendőrhatóság 
annak megtartását betiltotta. Ezt 
megelőzően a rendőrhatóság a gyű
lés bejelentőitől azt követelte, vál
laljanak személyes garanciát az
iránt, hogy a gyűlést nem fogja 
senki megzavarni. Mivel épen Pé
csett történt meg a közelmúltban, 
hogy Rassayék gyűlését megzavar
ták .amdy alkalommal ugyanez a 
rendőrhatóság szemet hunyt a gyű
lés megzavaróinak gazrá;:dálko.dasa; 
felett, csak természetes, hogy, ez
úttal nem’ akadt Pécsett olyan em
ber ,aki személyes garanciát mert 
kolna vállalni arra, hogy idegenek 
a népgy ülést nem fogják' megza 
Várni. Erre a pécsi rendőrhatóság 
nem adott engedélyt a gyűlés meg
tartására.

— Csaknem az utolsó percben te
lefonon közölte ezt velem a gyűlés 
pécsi rendezősége, amely felkért, 
hogy eszközöljem ki itt Budapesten 
a gyűlés megtartásának engedélye
zését, ami ha nem sikerülne nekem, 
álljak el attól a szándékomtól, hogy 
Pécsre utazzam. Én nyomban tele
fonáltam a belügyminiszter, Sírnak, 
bki közölte velem, hogy a köi-- 
mányzó .úrral fog érintkezésbe 
léwii, itt viszont kilátásba helyez
ték, hogy a gyűlés dolgát megtár
gyalják a pécsi főispánnal. Erre 
figyelmeztettem a belügyminiszter 
arat .siessen intézkedésével, mert 3 
órakor indul a vonat. A kitűzött 
időpontig választ népi kaptam és 
Így el sem indultam Pécsre.

Szerenád a királyi várpalota 
udvarán. Március 25-én este fél 7 
órakor a királyi várpalota udvarán 
Szerenádot rendeztek, melyet a kor
mányzó és családja a palota erké
lyéről hallgatott meg. Az énekszá
mok elhangzása után a kormányzó 
fogadta a rendezőség tagjait és pa
di? Baumann Emil volt nemzetgyű
lési képviselőt, Grifaton Miklós ká
dármestert, Etegc Adóm kereskedőt, 
Dudás Géza karnagyot, Ujj, 
zenetanárt, Fazekas Lajos szobafes- 
töt,Sroba Ferenc női szabót, továhbá 
Üzente Pétert ás Kokári Jánost, 
akiknél melegen érdeklődött ö ctaJár- 
da müödéee iránt éa hosszasabban 
elbeszélgetett velők.

— Gróf Andrássy Gyula és tár
sainak ügye. A királypucesul kap
csolatos bünporben a büntetőtör- 
•^enyszék' . .vádtanácsa ma folytatja 
®z ügyészi vádirat ellen benyújtott 
kifogások tárgyalását Ma dr. Le- 
notzky Miklós kir- ügyészségi alel- 
nók indokolja meg a vádhatóság 
'ulaspoutját, mire g védők újból 
felszólalnak, sőt többen közölök a 
Védekezést részletesen spsak a máso
dik felszólalás aurán terjesztik elő.

M ablakon át jfr JakásáW Tn- 
tavaszszol László Dsniemé lnkása- 

* Lakáatűvabd beholyozott aw «d- 
‘"íTiöt. Lászlódé és az albérlő között na
pirenden voltak a yitúk és kcllft©ftUW- 
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Milliós csekkhamisitás a Leszámítoló Bankban
A csekkosztály egyik fötlsztvlselöjét őrizetbe vette a rendőrség

— rA Hétfői Napló tudósítójától

MaWtar. Leszámítoló- és Pénz
váltó Bank igazgatósága följelen- 
rest tett a rendőrségen, hogy a 
bank főintézetében csekkhamisitá- 
sok történtek. A bankban ugyanis 
most készítik a folyószámlakivona- 
íokat és ezek alapján megállapítot
tak, hogy az egyes folyószámlák 
egyenlegében feltüntetett összegek 
nem egyeznek' a számlatulajdonosok 
javára vagy terhére irt eredeti ösz- 
szegekkel.

A bank először házi vizsgálatot 
tartott, a bűnös manipulációkra 
azonban nem tudott rájönni és 
ezért a rendőrséghez fordult segít
ségért. A főkapitányságról két de
tektívet küldtek ki a bankba, akik 
nyomban megállapították, hogy a 
csalások a .csekkosztályon történtek 
és ezért az ottani tisztviselőket na
pokon át figyelték.

A detektíveknek gyanúja a csekk
osztály égjük főtisztviselőjére esett, 
akinek a kezén' ment keresztül min
den csekk és akinek' okvetlenül 
tudni kellett a hamisításokról. 
Minthogy kétségtelen bizonyítéko
kat szereztek a főtisztviselő bűnös
sége mellett, az illletőt megnevez
ték a bank' igazgatóságának dr. 
Kálmán Andor személyében s a 
bank ezek után megtette elene a 

■ följelentést.
t ‘A főtisztyiselő ugyanis a b’emü- 
'tatott csekkek' körül követte el a 
hamisításokat. Tudniillik' a ;csekk- 
tulajdgnőspk által beirt' összegekre 
vonatkozó teljesítéseket nem vé
gezte el az előirt rendelkezések' sze
rint, hanem a csekkeken feltunte- 

pon elhatározta, hogy a kiutalt szoba 
ajtaját lezárja és nem engedi bo az al
bérlői. Ez azonban ngy segített magán, 
hogy szobájának ablakán keresztül járt 
ki és be. De amikor megunta őzt a köz1 
lckedé3t, jelentést tett a rendőrségen, 
ahonnét egy polgári ruh'ás rendőrfel
ügyelőt küldtek ki azzal az utasítással, 
hogy az albérlőt jogaiba helyezze visz- 
sza. László Dánielné azonban a polgári 
ruhás rendőrre rákiáltott, hogy menjen 
a dolgára, nincs vele tárgyalni valója, 
az ajtót senki fiának k! nem nyitja és 
a nagyobb nyomaték kod véért konyha
kést ragadott és azzal hadonászott a 
bezárt ajtón kívül álló polgári ruhás 
rendőrfelügyelő előtt. Feljelentés foly
tán dr. Zachariás János büntetőtörvény
széki tanácselnök elé került az ügy, ahol 
Lászlóné azzal védekezett, hogy sejtel
me se lőhetett arról, hogy a oivllruhás 
■egyén hatósági közeg, meri; hiszen ko
rábban aa albérlő más oívlUársaságában 
már többször okvetotlenkedett. Dr. Do- 
lovsahlák Mihály Mr. ügyész orr© a ha
tósági közeg elleni erőszak bűntettére 
vonatkozó vádat elejtette, mire a bíró
ság a további eljárást megszüntette. Az 
albérlő pedig továbbra Is az ablakon át 
járhat be lakásába.

— JV. Károly súlyos beteg. Ber
linből jelentik: (A #11. szikratáv- 
irata.) Londonba az a hír érkezett 
Eunchálból, hogy. Károly király sú
lyosan megbetegedett.

—A vasárnapi footbalhnérkőzéück 
eredménye a következő: L osztály; 
MTK-TTC 2:3, FTC— ÜTE 3:2, 
Vasau-VAC 0:0, MAC—VIL kai. 
9C 0:0, ÜL kér. TVE—BTC 1:0, 
Törekvés—KAC 3:1. — IL osztály.:*  
MAFC—Ékszerész 1:1, Zugló— 
KAOE p.1, NSC-ETC P.l, B1UC- 
BSQ 1;L HBAK-33 FO 1:1, BAK— 
UTSE 3:1, BSE—OTS 30.

—. Hármas rablógyilkosai 1. Békés
csabáról jelentik: Lanáss János bé
kési lakost, feleségét és leányát a 
szomszédok meggyilkolva találták 
az ágyban. Minden valósai niifiég*  sze
rint rablógyilkoság történt. A csend
őrség megindította a nyomozást

— Autótaxik a ló versenyekre. Az 
Oktogonról, Nemzeti Színháztól és 
Apponyí (Kigyó)-térről 5 személy
ből álló csoportokban viszik ki a 
Közöofiúget a vcrscnk’.üúlyúra. — Vb 
teldij szeméjyenkint Kúpjaszdtásme- 

tett összegekből kisebb-nagyobb té
teleket a saját céljaira hasznúit fel.

Az igy mutatkozó különbözeiét 
az illető számi a tulajdonos ok javára 
vagy terhére irta. Most a folyó
számlakivonatok lejárása alkalmá
val a megkárosított számlatulajdo
nosok olyan tételeket találtak a 
kivonatban, amelyekre ők semmi
féle megbízást nem adtak. Erre vo
natkozólag felvilágosítást kértek a 
banktól és az ellenőrző osztálj'ban 
a folyószámlakivonatot összeegyez
tették az írásbeli megbízásokkal és 
ezekből állapították meg, liögy ezek 
a tételek nem egyeznek meg az 
egyes megbízásokkal.

A hamisításokkal gyaniísitott fő
tisztviselőt szombaton előállították 
a főkapitányságra, ahol tegnap 
részletesen kihallgatták. Kálmán 
egy év óta van a bank szolgálatá
ban. Rendkívül ügyes és megbíz
ható tisztviselő volt, akiről egy per
cig sem hitték volna, hogy bűnös 
utón sokszorozza meg a jövedelmét.

A' főtisztviselő beismerte a gsekk- 
h'amisitásokat és elmondotta, hogy
múlt év, december, óta követte cl 
azokat. A bauk részére elkövetett 
kár teljes összegét pontosan még 
nem lehetett megállapítani. Való
színű, hogy nem haladja túl az 
egymillió körpnáf.

A! főkapitány súgón’ df.. Kálmánt 
tegnap előzetes letarj'ő^túsb’a he
lyezték’. A fiatalember; szülei a 
bankkal ma egyezkedési tárgyalá
sokat kezdett és amennyiben meg
állapodás jönne létre, a bank yiszb 
szavonja a panaszát.

gyérré 300 K, rAIagra 450 £. Indítás 
a .verseny kezdete előtt IX órával.

— A Magyar Nemzeti Szövetség köz
gyűlése. A Magyar Nemzeti Szövetség 
vasárnap délután Pest vármegye szék
házának nagytermében évi közgyűlést 
tartott. Perényi Zsigmond báró országos 
elnök megnyltóbcszédo után Okolicsúnyi 
László dr. ügyvezető-elnök terjesztette 
előz a igazgatóság jelentését. Krisztics 
Sándor beszámolt arról a nagy sike
rekkel járt munkáról, amelyet ő és 
társai Angliában a magyar propaganda 
terén kifejtettek. Ezután Lázár Andor 
dr. számolt bo svíijoi és franciaországi 
útjáról. Majd több folyóügy elintézése 
után a közgyűlés yóget ért.

— A piaristák háromszázéves ju
bileuma. Szombaton tartotta meg a 
budapesti piarista-ház a rend alapí
tásának háromszáaadős évforduló
ját. Fél tízkor; dr. Sebes Ferenc teo
lógiai tanár magasszárnyalásu be
szédet mondott uz intézeti Kápolná
ban. Dr. Lóky Béla igazgatói ünnepi 
misét dejébrált. Mise alatt az ifjú
sági énekkar Kirms ünnepi miséjét 
adta elő,

— Meghívó. Dr. Frits János főorvos 
mároins hó 31-én, péntek’ou eBte 7 óra
kor előadást tart a „Fritzizmusu-rŐ\., a 
régi Országház üléstermében (VTII., 
Fhg. Sándor-utoa). Esen előadásra Budit- 
pest MÓkwfővárM fófflközöínségét tisz
telettel meghívja. Aa előadás pontosan 
este 7 órakor kezdődik.

‘"ív ‘icwviwmnnj-if

Mardarescu
Mbiffrtfilr'nt hadvguminlszfrrré m> 
vélték ki Bratlanu hclw'lú. akt 
Mi-éanélkUlt mintszterelnijk maróit.

Horvát elszakadási törekvések
Paris, március 28.

Bawxont, a Sorbonne tanára, a 
szfáv tudományos intézet legutóbbi 
plésén elnökölt, amelyen a horvátok 
törekvéseivel foglalkoztak. A horvá- 
toknak igasolnlok sikerülj hogy 
vallás), politikai és gazdasági szem
pontból elégedetlenségre van okuk, 
evvel kapcsolatban pedig kifejtették 
elssnkadási törekvéseiké*

33
Lloyd George 

az igaztalan határok ellen
Paris, március 28.

Londonban közzétették, azt aa em
lékiratot, amelyet Iiloyd, George líHfi 
március 25-én terjesztett a párisi bé
kekonferencia elé. Ebben az emlék
iratban Lloyd George megjegyzi, 
hogy a szövetségeset bókefeltételcir 

’nek szigorunknak, de igazságosak
nak kell lenniük, mert a béko állan- 
dósága attól függ majd, mennyire 
lehet kiküszöbölni a kétségbeesés 
okozóit, amelyek állandóan izgatnák 

•a legyőzött népek lelkét. Épen ezért 
Lloyd George nyíltan ellenezte a né
met vagy magyar, népességnek út- 
tolását azokhoz az uj. nemzetekhez, 
amelyek a háború Után támadtak. 
Amennyire emberileg lehetséges, sö 
különböző fajoknak mog kell tarfia-*  
niok hazájukat és ez elől a megfon
tolás elől háttérbe kell szorulnia 
minden egyéb stratégiai és gazda
sági szempontnak. A jóvűlételi fize
téseknek lehetőleg meg kell szűn
niük, mihelyt eltűnt az a nemzedék, 
amely résztvett a háborúban^

Brandes
Györgyül az áiKcni egycletucn teg
nap reggel nagy ünnepség-keretében 
tiszteletbeli bölcseleti dökkor.ráavat
ták. fAz ünnepségen megjelent/ a 
trónörökös, valamint a közoktatás
ügyi és a közgazdasági miniszter,

A Nemzeti Híleliiitézet 
sildíasztőja az ügyészségen 
Popesuét szabadlábra helyezték 
— rA Hétfői Napló tudósítójától —

A Nemzeti Hitolintózet csckkosztúlya 
Popon György, miként ezt a lapok már 
közölték, pántok reggel Budapestre ór*  
kezelt és a Keleti pályaudvaron a reál 
várakozó detektívek azonnal a főkapi
tányságra elóálitották. A főkapitánysá
gon Munkácsi Arthur főfelügyelő cso
portja nyomozott ebben az ügyben és 
kihallgatását azonnal inegkozdtók.

Vallomása során elmondotta, hogjr a 
csekkhamisitást Szófiában George Ba
barc odavaló koroskedővol követto eL, 
aki őt bízta meg azzal, hogy a csekkeket 
Budapostcn, vagy esetleg más külföldi 
nagyobb városban váltsa be. A osokkc- 
kon kiáUitóként a párisi bank szerepel és 
összesen 55.000 frankot tesz ki. Három, 
darab csekkot hozott magával Buda
pestre, amolyet a Nemzett Hrteltntózob- 
nél váltott be. A Nemzeti Hltelfcntézet 
által kiutalt félmillió koronát részben 
utazási költségekre fordította, részben, 
pedig nagyszebeni betegségei alatt ffil- 
élte.

Bevallotta további hogy a csckkcga*  
lásban felesége teljesen ártatlan, miután' 
fogalma sem volt arról, hogy a csekkek 
hamisak. Tekintettel arra, hogy ez a 
körülmény, bcigazolást nyert, Pop/w. 
Györgynél Ü Mr, ügyészség szabadiba 
helyezte.

Popca György kHmllgaláfiát vasárnap', 
délben befejezték és dr. Körös Arthur 
roudőttanácsos előzotes letartóztatásba 
helyezte ós még a délután folyamán w 
klr. ügyészség fogházába átszállították. 
A másik bűntárs ellen pedig a szófiai 
rendőrséget megkeresték áru vonatko
zólag, hogy Georg Bíborét textórtwh 
sák le. 4
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Lóverseny
A Rákosl-dij

Impozáns arányokban vonult fel a 
sportomon világ a szezxjnnnyitó két napra 
■ ebben a fenyeget.’ esőfelhők sem aka 
uályozták meg. Csak tömött tribünöket 
.lehetett látni úgy oz ügető, mint a ga- 
jloppvernenyeken. Kielégítő volt min dákét 
Bap sportja, eltek íntvo a zászlóküzötti 
.versenyek gyengo mezőnyétől, umi .azon
ban, sajnos, az egész év folyamán igy 
lesz, lezüllvén teljesen a valamikor 0’7 
hatalmas ugrósportunk. Meglepetést ho 
zott az idei Rákosi-dij: meglepetést any- 
nylban, hogy u reális papirsán-’zu Somló 
nem jutott helyhez, h hogy az alaposan 
leplungeolt Gyarmati oly messze végzett 
Pouvoirtól.

A részletes eredmény a következő: 
Szombaton:

T. Futam. 1. Racker (4) Binder O. száz.
2. Shogun (1) Kiss G. ur. 8. Wilhclinshof 
(16) Pa oly H fhd. Futottak még: Hübé 
rés és Kalifa. Tót.: 50 : 205, 50 : 65, 55.

IX Futam. L Marci (1%> Hauser V. 2. 
Magda (1%) Szabó B. L Flcury (20) Kern 
K. Futottak íaég: Messina és Őrei. Tót: 
50 : 95, 50 : 50, 56.

UI. Futam. X Pouvolr (8) GlmpL 2. 
Gyarmati (3) Rojik. 8. Csernahora (6) 
Hauser V. Futottak még: Ossi, Somló„ 
Brigitta. Tót: 50 :170, 50 : 85, 95.

IV. Futam. L Aloriettc (1%) Orosz E. 
fhd. 2. Bojtár (1) Llptay L. ur. 3. Kíván
ság Í6) Keresztes A. 6záz. Futott móg: 
Achilles. Tót: 50 :90.

V. Futam. 1. Akadékos (2) GlmpL 2. 
Sempronta (4) Ble.isto. 8. Bováry (5) 
ftmntny V. Futott még; Repkóny. Tót.; 
80:65.

VI. Futam. 1. Sfiiritistin (4) Szabó L. 
D. 2. Mátyás király (3) Szokolai. 3. Rózsi 
EL (10) Mihalovics. Futottak még: Katyi, 
Belache, Pour 1‘amour, Epsomlánya, Ma
rtja. Tót: 50 : 270. 50 : 80, 75, 120.

VH. Futam. L Fulmine (2) tímutny V. 
L Nafa (ÍJá) Dávid. 3. Catarina (4) Mar
tinék. Futottak még: Felség öccse, I’otia, 1 
Gyero ki, Herkules. Tót: 50 : 130, 50 : 55, 
13, S5.

Vasárnap:
X Futam. X Irmin (10) Luczenbacher 

lu ar te Kártyás II. (5) Csernovitu A. ur 
holtversenyben. 8. Bojár (8) Pauly H. 
fhd. Futottak még: Kzinésznő, Vipidia, 
Omid, Spinette, Robin, Mephisto IL'Tot: 
50:895 Irmin éa 50 : 150 Kártyás II. 
18 :155 Irmin ós 50 : 85 Kártyás II. 50:80.

EL Futam. 1. DjUnckúrr (1%) Hauser 
V. 2. Szolvény (1K) Szabó B 3. Fékom- 
Bdta Liptói A. Tót.: 50—140.

HL Futam. X Laczika (1%) Hauser V. 
1 PrtncipaJ (1) Llptay 1^ ur. A Tcmes 
(O Smutn. V. Tót; 50 : Hű

IV. Futam. L Vsrrry (1) Orosz EL fhd. 
L Salvta (1) Llptay L. ur. X Susau (16) 
Kánya A. fhd. Töt: 50 : 90.

V. Futam. X üclia (2 r.) Szabó B. 2. 
Achilles (3) PauL Tót: 50 : 50.

VL Futam. 1 Szálvirág (1K) Takács I. 
a. PeohHande (2%) Szabó L. LL 8. Man
dela (12) Füki F. Futottak még: Mariette, 
Flrpuat-h, Szárcsa. Tót: 50 : 180, 50:70, 70.

VIX Futam. X Balavány (1) SchcjbaL 
1 Auraija ű) Nagy G. 1 Frankopan 
ffK) Szabó Gy. Tót 50:85.

OgeM-versenyek
As űgotővcrBenrckea ma bevezetett uj 

Módszer fényesen bevált; a tömött tribü
nök te nézőtér a logfónyeeebb bizonysága 
annak, hogy a mi Közönségünk nexnide- 
genkodik az újításoktól. A versenyek ís 
végig nívósak voltak. A főversenyben, a 
Dessowffy Alajos-emlókversenybon a ke
ltebbé fogadott istállótárs végzett elől, 
Udvarhölgy helyett Ulrloh, míg a Baka
díjban a régóta esélyes Peokás rekord- 
Időt ügetve verte meg a befutott Sárikát.

A rtezletee eredmény a kővetkező;
1 rutám. 1. Keszkenő, 2. Tekedvm. 3. 

Bihar. Futottak még: Erezet, Esthny, Du
dás, Kisasszony, Asboth. Tót: 10:22, 
10:lX 12, 31

IL Futam. L Tfindórtedag. X Mertn. 
8. Báron. Futottak még; Drótos. Deres, 
lót: 10 :20. 10 : U. 11.

HL Futam. 1. Ulrich. í Eleonóra. 8. 
Ed Luno. Futottak még: UsefuL Jola, 
U4 rarhölgy. Tol: 10 : SD, 10: 87, 26.

IV. Futam. L Feofcda 1 Sárika. 8. 
Vera. Futottak még: BusL Lodz. Tol: 
fi): 18. 10 :12, It

V. Futam. L ArmmoftviUe. 1 Shady 
IL 8. Eskimo- J utott még; Souderüng. 
ltot: 10 : 88, 10 :10, 10.

VI Futam. Aésstveeők Mtegaffoa ei- 
rorodt.

vn. Futam. L JMbommmL X Rohfawou.
I. Dara. Futottak még: Pengő, Bankár, 
Duna, Ügyen. ToU N: TI, M: £L IX 11

A német jóvátétel
1BerMo. március 26. .

Azoknak' a tanácskozásoknak so- 
r.úi.’. amelyeket a német konnnuy al 
jóvá lóteli bizottság jegyzékéi ül foly
tatott, kiderül, hogy a kabinet tagjai 
helyeslik a kormánynak a jóvátétel 
kérdésében tanúsított magatartását. 
A német birodalom valamennyi or
szágának miniszterelnökei hétfőn 
tanácskozásra ülnek össze Berlin
ben, kedden vedig Wirth birodalmi 
kancellár a birodalomgyülésben ki
fejti a birodalmi kormány felfogá
sát. A berlini lapok azt hangozta) 
ják. hogv a népnek nj nagy adókkal 
való megterhelése az antanttól köve
telt határidő alatt lehetetlenség, : 
német pénzügyi szuverenitás korlá
tozásába nem lehet beleegyezni. 
Mindamellett, a szociáldemokraták 
parlamenti kőnyomatosa azt közli, 
hogy bár antant teljesíthetetlen

Színház és íllmujdonsá^k;
• A Vígszínház o heti műsorát a sze

zon legnagyobb sikerei töltik be. Termé
szetesen az Aranyborjú dominál és egy- i bebizonyította, hogy az 
egy est jut a Cőodapj/ermc’fcnek, az Osz
trigát Micinek és a Sárga keztyünck. 
Két éjjeM előadáson: csütörtökön és 
szombaton adják a Teknősbékdt. Péntek 
délután vizsgaolőadáBul a Kis lord ke
rül színre, vasárnap délután pedig a 
lazát adják. A jegyeket már árusítják.

• A Magyar Színház műsorának jövő 
heti esoménye Törzs Jenő és Bársony 
Dezső „Vademberek cimü darabjának 
pénteki bamrtatőja. A nagy érdeklődés
sel várt újdonság előadását szombat és 
vasárnap megismétli a színház. A bemu
tatóig az állandóan táblás házakat vonzó 
IL Lajos király kerül színre hétfőn, szer
dán és csütörtökön, kedden és jövő va
sárnap délután, rendes esti helyárakkal 
a kivételes sikerű „Színházat" ismétlik.

• A Vígszínház esti előadása hétfőn 
hét órakor kezdődik. Az Aranyborjú, a 
szezon legnagyobb sikere kerül színre.v>. --------- ---- -
Éjjel tiz órai kezdettel a svéd báliét | te 19 órakor
lép fel. >3~“ _JL—

• Péchy Erzsi. Somogyi Nusl, Nádor, 
Halm&y, Boross te Hajnal a jövő héten 
is minden este fellépnek a nagysikerű 
„BabavásáF4 előadásain. Jövő va
sárnap délután „János vitéz" kerül 
színre 8 órakor, mérsékelt helyárakkal.

• Petráss Sári és Palló Imre, az Opera
ház Lőstenorja, a Városi Színház ünne
pelt vendége), Tisza Karola, Sziklai Jó
zsef és Horti szeretetre méltó ötletei, 
szédítő táncai páratlan népszerűséget 
szereztek a Hamburgi ‘mcnyasszony-nsk., 
mely kedd, csütörtök, péntek és vasár
nap este ke«*ül  aztnre a közönség óriási 
érdeklődébe mellett. Hétfőn a Pillangó 
kisasszony, szerdán Aqtsüa AtBor Adeli- 
nával a Cremonai hegedűs, Ábrányi 
Emil bájos Ave Máriája ée a Törpe grá
nátos megy egy estén. Paulinát először 
énekli H. CtfBlag EizsL Szombaton 
Burián Károly folytatja vendégjátékát 
a CorowH-bm, vasárnap délután y4<ru«a 
.-ídtor Adollna adja a Bohémélet Mind
jét.

•A Városi Salnház műsora. Hétfő; Pil
langó kisasszony. Kodd: Hamburgi 
menyasszony. Szerda: Oremonai hegedűs. 
Avo Mária, Törpe gránátos. Csütörtök 
te péntdc: Hamburgi menyasszony. 
Szombat; Carmen. Vasárnap d. u.: Bo
hémélet, este: Hamburgi menyasszony.

• Rajnay Gábor te Z. Molnár László 
vetélkedő kedvű vígjátéki versonyc két 
ragyogó müvteal alakítás ritka élvezetet 
nyújtja esótről-eatérs a közönségnek. A 
jó fiú ssensácfiós sikert előadásaiban.

• A jn-Fl“ sorcnatM előadása! a jövő 
héten is folytatódna’- a Blaha Lujza- 
szinházban. ahol minden este a rend
kívül uépsrorü operett előadásait ls- 
métMJt

• Az ^Arnyhnldas*  te a „Gazdag 
lány" váltakoiáea nagy változatosságot 
jelent O Belváxoed Bzlnház műsorán <ik. 
Mindkét darab napról-nspra zsúfolt há
zat vonz, tízerdán, pántokén te vasárnap 
este az „Amyhalán*.  hétfőn, kedden, 
csütörtökön és szombaton „A gazdag I 
lány*  kerül színre. Jövő vasárnap dél
után pedig »A buta ember" mérsékelt 
hclyárakkaL

követeléseit való: rlvvlc't r>s 
ják utasítani, ncm * j-u.-'ó 
h4h a német kor: -ány c >;l ■;
■’iiő pQlifikáj..••»!. Londoni.ól egyéb
ként jól érlosólt h !; . i 1 f:z a hir ér
kezett ide, l;o«ry nm< i: iben a né
met kori”.-.';.,- vlihiiútuniot nem 
tartalmazó .ióvátételi jegyzék beható 
megvizsgálása után .arra a meggyő
ződésre jutna, hogy különböző pon
tok megmagyarázást végett felvilá
gosításért kell fordulnia a jóvátételt 
bizottsághoz, a helyzetet nem úgy 
kell felfogni, mintha minden ajtó 
bezárult volna. A jegyzékben foglalt 
határidőkről, vilaniint az úgyneve
zett ellenőrzésről, ?mely egyáltalá
ban nem jelentené Németországnak 
Törökország színvonalára való sii- 
lyesztését, újabb tárgyalások indul
hatnának meg a német kormány és 
a jóvátételt bizottság között.

• Emmy Lynnek uemes, tiszta esillo- 
gásu művészete avatja a legbelsőbb és 
legritkább leik’ élménnyé a Kamara 
forró sikert aratott uj müsordarabját. a 
Hárem foglyát. A .l accuso és Tizedik 
szimfónia világbirü főszereplője ismét

v ’ *■ ’ -,J" ’ s jzsö napkeleti
| környezet, szenvedély, szerelem csak arra 
j valók, hogy méltó anyagot szolgáltassa- 
I nak az örök művészet tökéletes kifejezé
sére. Cáíipftn mint görkorcsolyázó baj
nok vált ki egy burleszkbon viharos ka
cajokat. (5, 7, 9.)

I • Tatárka, Egy kis Chanson, Oxfordi 
herceg 50-1 k előadása jövő kedden lesz 
az Andrássy-uti Színházban. A nagysi- 
kerii darabokat és magánszáraokat min
den este megismétlik.

• Hettyey Aranka a Várszínházban. 
Hettyey Aranka, a Nemzeti Színház tagja 
e héten két estén át vendégszerepel a 
Várszínházban. A művésznő ezerdán és 
csütörtökön este Stettncr Tamás hírlap
író „Nagymagyarországon . . cimü 
háTom egyfolvonásoe drámai újdonságá
ban lép fel ós Frangopán Beatrix szere
pét játssza. Úgy a művésznő fellépése, 
mint az ezzel kapcsolatos drámai bemu
tató iránt általános az érdeklődés.

• A férfi-város — az Urániában 5, 

*A férfi-város — as Urániában a leg- 
brill iánsabb G'o/dtoj/n-film. Játékban, 
rendezésben, mesében a legnagyobb igé
nyeket elégíti ki. Az Uránia előadásai 
5, %7, ’/«9 és 10 órakor kezdődnek.

• A férfi-város — as Urániában 5, 
147, ’/tS te 10 órakor.

• Megnyílik a cirkusz. Április Lén, 
szombaton nyitja meg kapuit a Fővárosi 
Cirkusz. Pompásabbnál pompásabb kül
földi attrakciók és az elsőrangú müaor 
többi része hatalmas szenzációja less 
Budapestnek.

• A férfi-város — as Urániában 5, 
*47, %S és 10 órakor.

• A Mozgókép-Otthon uj nagy ameri
kai műsora: ,»A feleség te a másik*  
(« fehr.) te a ,3iarra BUT ff fehr.). 
Talán semmi sem jeüeeasi ezeknek az 
amerikai újdonságoknak kiválóságát 
Jobban, mint az. hogy a telt házak kö
zönsége az előadások végén szinte nen- 
vedüyesen azon vitatkozik. hogy metyflc 
darab a mesteribb. Nemcsak a filmek 
rendkívüli izgalmaasága, kitűnő rende
zése, hanem a szőre pl ők kiválósága te
remti meg mind a két nagy filmramek- 
mü vonzóerejét A női bájosság megtes
tesítő je E. Novack, a pajzán pikánséig 
inkarnációja Mao Mtnrray, a félehneto- 
sen vad férfiasság személyesltője Wfl- 
llam 8. Hart, az előkelő művészet repre
zentánsa A. Dearholt játsszák ugyan fa 
a főszerepeket. (5, 7, 9.)

• A ttrtt-város — as Urániában L *7,  
*AI és 10 órakor.

t As óceán ural fi febrovufeoa fihajátak 
te aa amerikai Goídtnm-gydr Fér/tadrua 
című 7 felvonásom filmje együtt kerti 
naponta bemutatásra a Benalseanoebaa. 
As előadások */:6  és 10 óra 13 perekor 
kezdődnek.

: KIS KOMEDIR ; güS
M« Rótt te fiteiahardt felléptivel Marc»« aaja 
te Dér wllde Manó. Kezdete este pont fél Sdror

S*o«»baton,

Vínxiltet ícnyesmeg.
Tdetonszfifli: 55-55 nyitó előadás

Rökk Szilar^utM

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi magánforgalom

A, crtékfőeidei njauánfurgnloa 
bnn sz.ombiiton -Mlwivasut ó.iooJ 
55WJ és néhány papírra eröseH 
pénz vpll. Vasárnap mnr. Állam 
vasút ösak 54SO--5475. Délivas-,n,. 
1630-1650 volt. Dollár raombata 
907-ről délutánra a zürichi S56^m 
javult, á korona, de inkább a bor; 
liöi valuta-árak esökeknésének (dob 
lér 3211 Ilikére 876-ig hanyatlott. Es
tére szóiról 1520-ig olcsóbbodott 
márka 280—281, lei 645—648, dinár 
1010—1020 maradt. A dollár nagyobb 
vásárlások folytán 891-ig javult éa 
878—880 maradt. Vasárnap igen cse
kély forgalomban a dollár 279 -280 
lei 635— 642, szokol .1510 -15511 d|’
nár 1010—.1020 mhradt.

Nyolcmillió koronát adományozott jó. 
tékony célokra a Salgótarjáni. A Salgó
tarjáni Kőszénbánya Részvéuytársnlat 
igazgatósága az április hó 8-árn egybe
hívandó közgyűlésnek indítványozni 
fogja, hogy az 192L évre részvényenként 
120 koroua osztalékot adjon. Az osztalék 
emelését a petrozsáuyi bányákból alakí
tott uj román társaság által elért ked
vező eredmény teszi lohetővé. A közgyü- 
lésnek indítványozni fogja továbbá ai 
igazgatóság, hogy a rendes tartalékala
pok gyarapítása után szavazzon meg 
2—2 millió koronát a tisztviselői nyug
díjalap te a munkústársláda nyugtod 
osztálya javára; létesítsen 1 millió koro
nát tevő ösztöndijalapitványt a Buda
pesti Kereskedelmi Akadémiánál köv 
tisztvisolőknek ezen intézetben tanaié 
gyermekei részére, szavazzon mag 2b’ 
millió koronát a bányamunkások tüdő
vészes gyermekeit gyógyító, a táraulal 
elnökének, dr. Chorin Ferencnek nevél 
viselő szantórium építése cél jóira, 500.001 
koronát pedig az igazgatóság által sza
badon meghatározandó közcélokra.
A Netiscbloss-féle Nasici Tannlngyárfe 

Gőzfii rési rt. közli, hogy részvényei ki
cserélésre kerülnek. A Hazai Bank Bu
dapesten és Banque de Paris et d« Pay» 
Bas fiókja Gesfben o hónap 27-ikéW 
folyó évi május 15-ikéig minden Naald 
részvény ellenében az Unión dea Uaineí 
et dós Explcdtations Forcstiéreí*  -• Na. 
sió kőt darab, egyenként 100 svájci frau! 
névértékű részvényét szolgáltatja ki 
Adó és költség fejében minden Nastó 
részvény után 200 korona fizetendő.

A Wörner és Tas Gépgyár HL mód 
tott közgyűlése 20 K osztalék fizetését 
határozta eL Az osztalékszelvény mátfl 
kezdve a Strasser te Tea bankházná! 
(V„ Nádor-utca H. fis Béoa, Boriin) vfib 
ható be.

A Magyar Huggyantaárugyár Rta- 
vénytársaság közgyűlése as osztalékot 
50%—100 koronában (tavaly 80%--60 ko
rona) állapította meg.

A Magyar Földbirtokosok te Földbár- 
lök Kereskedelmi Btezvény társasága 
VL, Teréz-körut 2f. szám alatt szombatra 
rendkívüli közgyűlést tartott, molyra 
mi alapóőkéMt 20 millióról 50 mflMóri 
való felemelését határozták cL A kto 
gyölés az igazgatóság tagjai sorába vá. 
laastolta Sohreoker Jánost, a Sváb-ura
dalmak jószágigazgatóját te Lonkal 
Zsigmondi nagybérlőt EJgyszeremfaMfen- 
korra elkerülni óhajtván, hogy a társa
ság oégét más hasonló hangzású válla
latokkal összetévesszék, elhatározta s 
közgyűlés, hogy megkűlönböetetteül « 
társaság eddigi oége elé a „Pyraraia*  
szót iktatja.

A Pesti Tőzsde uj számában érdekes 
riportok számolnak be a valutahatáridő- 
flzietrffl, a rouBBeztktvttelrőL a bank- 
tisztviselők újabb mozgalmáról, a tőzs
dei választásokról, a dollárátutalásokról, 
az idei gabonaárakról és gabonaforga
lomról.
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