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országos gyász
Tilos minden mulatság és népgyiilés

A Magyar Távirati Iroda jelenti: IV. Károly őfelségének halála 
alkalmából a beülgyminiszter valamennyi vármegye alispánjához és 
valamennyi rendőrfőkapitányához a következő rendeletét intézte:

IV. Károly őfelségének halála a magyar nemzetet, gyászba borí
totta, A nemzet érzésének hódolok tehát akkor, amikor a gyászra való 
tekintettel a mai naptól 1932, évi április hó 18-ig mindennemű mu

latság és minden — akár politikai, akár egyéb célú — nyilvános nép
gyűlés tartásának tilalmát rendelem el. Ezért fölhívom alispán (fő
kapitány) urat, hogy nz említett időtartamon belül netán már enge
délyezett mulatságok és népgyülések rendezőit az elrendelt tilalomról 
haladéktalanul értesítse, a tájékozatlanságból esetleg benyújtott újabb 
kérelmeket pedig e rendeletemre hivatkogáml utasítsa vissza.

íl királyné állapota rosszabbodott
Bétís, április 2.

A Neues Wiener, Journal jelenti: Itteni körök értesülése szerint 
Zita királyné állapotában férjének elhunyta következtében hirtelen 
jusszabbtídós állott l»e. A királyné állítólag idegsokkot kapott.

Károly király halála
London, április 2.

. (Reuter.) Fűn diaiból jelentik: Ká
roly király halála április 1-én dél
jött 11 óra 30 perckor következett 
[?. (MTI.)

Paris, április 2.
A király haláláról szóló bír, nme

det a Havas-ügynökség londoni tu
dósítója táviratozott meg elsőnek, 
gyorsau elterjedt a francia főváros
ban. A hírt a közönség mély meg
indulással fogcuita. Az özvegy és az 
irvák iránt általános a részvét. Az 
wtilapok közük a hivatalos jelen
tést, dp semmi közelebbi részletről 
nem tudnak. A hír megerősítése esti 

óráig még nem érkezett meg.
Bécs, április 2.

X Neues Wiener Tagblatt jelenti: 
á legutóbbi hetekben Károly király 
levelet intézett közvetlenül az angol 
királyhoz, amelyben avval a sürgős 
téréssel fordul hozzá, hogy a nagy
követi értekezletnél uecsak kedve- 
főtten anyagi helyzetének megjaví
tása érdekében lépjen közbe, hanem 
tegyen szószólója abban a tekintet
ben is, hogy számára más lakóhelyet 
felöljenek ki, mert mind ő. mind pe
dig gyermekei a legsúlyosabban 
szenvednek Funchal éghajlatától.

A temetés
Becs, április 2.

Károly király holttestét, amíg az 
antanté nem döntött végleges nyug
vóból yévől, ideiglenesen Fii néhaiban 
fogják eltemetni. A bécsi lapok sze
rint az elhunyt király környezetében 
azt szeretnék, h í a bécsi kapucinu
sok sírboltjában helyeznék övök 
nyugalomra, — mégha a temetés a 
legszerényebb és legegyszerűbb for
mák között menne is végbe. Utalnak 
arra, hogy az elhunyt, német csá
szárnét is hasonló módon temették 
ol Pót a dómban u nélkül, hogy az ál 
lami hatóságok ez ellen kifogást 
ömöltek volna. Mindeneseire még 
bizonytalan, hogy az osztrák állami 
hivatalok evyel a kérdéssel szemben 
miképpen fognak viselkedni.
A nunciui rAssvéttAvirata 

Zita királynéhac
TV. Károly király elhunyt*  alkui- 

mából Schloppa Lőrinc o, érsek, lm
jai ounclue a alábbi j-íwétíAv-. 

iratot intézte Zita királynéhoz:
„Fogadja Felséged logbcnsősége- 

sebb részvétemét és biztosítom 
imáimban való megemlékezésemről. 
Schioppa, budapesti apostoli uun*  
cius.“

Budapest részvéte
A Magyar Távirati Iroda jelenti: 

Sipöcz Jenő dr. polgármester Buda
pest székesfőváros közönsége nevé
ben a következő részvéttáviratot 
küldte Zita királynénak:

Zita császárné és királyné 
őfelségének

Funchal.
Budapest székesfőváros lakossága 

mély megrendüléssel vette a lesújtó 
gyászhirt IV. Károly király halálá
ról. Az egész főváros, ép úgy, mint 
a nemzet, együttérez Felségeddel a 
nagy csapás okozta fájdalmas gyá
szában. A székesfőváros tanácsa ne
vében kérem Felségedet, hogy az or
szág fővárosának legmélyebb rész
vétét fogadni kegyeskedjék.

Dr. Sipocz Jenő 
polgármester.

Bécsi lapok a királyról
Bécs, április 2.

(A MTI magánjelentése.) A bécsi 
lapok hasábosán tárgyalják Károly 
király elhunytál.

A lieichsposf, amely a halálhírt 
gyászkoretben közli, a következőket 
írja: Meghajtott fővel, megrendült 
szívvel fogadják százezrek és száz
ezrek, bármilyen politikai hitet 
valljanak is, ennek a halálnak a hí
rét, amelynek fájdalmas fensége 
mindenkit megrendít. Tragikus volt 
Habsburg Károly élete és halála, 
mert el kellett buknia a hiábavaló 
harcban, amelyet pusztán nemes és 
tiszta célokért. hevijlő akarata az ő 
képességén kívülálló erők ellen 
folytatott. Kötelességfudásától és 
híveinek hivő szavától indíttatva 
két izbon tett kísérletet arra, hogy 
visszatérjen abba az országba, 
amely törvényeiben még jogszerű 
uralkodójának ismerte el őt. Mind
két kísérlet meghiúsult a külső vi
lág fulhatalmas ellenállásán. Ez a 
külső világ az Ifjú uralkodóbon egy 
rettegett, és gyűlölt jogi felfogás 
megtestesülését, egy üldözött, ffHW 

bakötött és a Ielkiismeret örökös 
szemrehányásául szolgáló elv élő 
kifejezését látta. Mindig a legjob
batakarta, mindig testestül-Ielkcstül 
a jó mellett volt. Természete visz- 
sznriadt az erőszaktól. A megpró
báltatásokat igazi fejedelem és va
lódi keueszíény módjára viselte. A 
nagyhatalmak kegyét nem vásá
rolta meg joglemondással, amint kí
vánták tőle. Inkább a száműzésbe 
és a halálba ment, mintsem alá
vesse magát annak, amit e világ 
hatalmasai tőle akarlak. Halála 
ilyenmódfin megdicsőülés volt az 
idegenben és az el hagyottságban.

A Neue Frcie Presse ezeket írja: 
Károly király, amikor trónját el
foglalta, az előtt a hasonlíthatatla
nul nagy és tövises feladat előtt ál
lott, mint valamennyi elődje és va
lószínű, hogy az ő helyében egy is
tenáldotta lángész sem lett volna 
képes az eseményeknek más irányt 
szabni és a monarchiát az összeom
lástól megóvni. A jót akarta: az 
volt az őszinte törekvése, hogy a 

^lépőket kibékitso egymással és az 
ellentéteket elsimítsa. De nem volt

A hercegprímás szerint Ottó a király
Vasárnap délelőtt 10 óra tájban 

érkezett meg Cser.noch János dr. 
hí bornok-hercegprímáshoz Zita ki
rályné sürgönye, melyben IV. Ká
roly királynak elhuuytát tudatja. A 
királyné sürgönye igy szól:

„Funchal, április 1. — 19 óra. — 
Csernocli bibornok, Magyarország, 
— Szentáldozás után a király dél
ben csendeden elhunyt. Kérem 
sürgős intézkedését, hogy érte az 
országban minél több szentmisét 
mondjanak. Zita."
A hercegprímás ez értesítés vé

tele után külön körlevelet fogalma
zott meg, amelyben méltatja az el
hunyt királynak uralkodói tényeit 
és érinti azt a gondolatot, hogy az 
elhunyt király az országnak és a 
szent koronának volt a mártírja. A 
körlevél ugv intézkedik, hogy min
den plébánia templomban a teme
tés napján ünnepélyes szentmisét 
tartsanak. Ugyancsak a temetés 
napján reggel, délben és este min
den templomban harangé zást ren
del.

A hercegprímás egyébként hétfőn 
délben Budapestre érkezik és innen 
(eszi meg további intézkedéseit. 
Személyesen fogja ponti íikálni n 
király lelkiüdvéért az ünnepélyes 
requiemet, melynek időpontját ké
sőbb fogják meghatározni.

A király haláig folytán beállóit 
közjogi helyzetről a blbornok-her- 
cegpriujás a következő kijelentést 

, tette;

elég ereje hozzá, hogy bíróda.’mfr 
nak nehéz problémáit megoldja éí 
teremtő és rendszeres muukáfc vé
gezzen. Jóság és jóakarat melleti 
gyors elhatározások jellemzik ural
mát, amely nemcsak őrá ja volt vég- 

I zetes. Károly visszavonult uralko
dói tisztelői, anélkül, hogy remény
telen kísérletet tett volna arra, 
hogy a történelem kerekét a maga 
pályáján feltartóztassa és az lírai 
kodó erőkkel magát szembehelyezze. 
Ezzel sók szerencsétlenséget került 
el és sok hasztalan vérontást taka
rított meg. Halálának hírére mind
nyájunknak fájdalommal kell emlé
keznünk arra, liögy mit vesztet
tünk a kérlelhetetlen sors következ
tében de részben őmiatta is, aki el
hagyottan nyugszik ravatalán.

A Neues Wiener Tagblatt különö
sen az elhunyt gyengéit emeli ki, 
amelyek uralkodása idején megnyil
vánultak. A német szövetségestárs
tól való elszakadás az ő ifjonti ta- 

j pasztalatlanságának volt a bizony- 
| sága. Uralkodásának végéig, sőt 
még azon túl is sorsának ugyanul 

| a tragikuma érvényesült.

■— Az én közjogi felfogásom sze
rint is Ottó királyi hercegre nézve 
a tfónöröMés állott be és igy felsé
ges atyja elhalálozása következté
ben ő ma Magyarország jog sze
rinti királya.

Az ország gyásza
IV. Károly király elhalálozása folytai 

a székesfőváros törvényhatósági bizott
ságának hétfőn délután 4 kitűzött ren
des közgyűlése helyett ugyancsak hol
nap délután 5 órakor rendkívüli közgyű
lést tartanak dr. Sipőcz Jenő polgármes
ter elnöklésével. Ezen a rendkívüli köz
gyűlésen kizárólag a király elhalálozás 
sóból kifolyólag a főváros közönségénél 
gyászáról és kegyeletéről tárgyalnak. A 
rendkívüli közgyűlés előtt holnap dél 
előtt 10 órakor a székesfőváros tanácsa 
rendkívüli tanácsülést tart. A polgár
mester még szombaton esto elrendelte 
hogy a főváros valamennyi középületén 
gyászlobogót tűzzenek ki. A gyásszá: 
kapcsolatos egyéb leendők elhatározása 
a tanácsülésen, illetve a holnapi köz*  
gyűlésen történik meg.

A Magyar Tudományos Akadémia ai 
országos gyász miatt hétfőn délután 2 
órakor heti üléstermében rendkívüli 
összes ülést tart. Az Akadémia második 
osztályának erre az időre kitűzött, ülése 
ugyanazzal a tárgysorozattal április tb 

délután öt órakor lesz.
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EUáncolt milliók
riadó rsig — Idei farsangról 

A) végtelen báli éjszakák
— rA Hétfői Napló Mósitófdtól -

Á. naptár szerint már kfláptOnk a far
gangból, ennek dacára a mulatságok még 
javában dúlnak. Bál bált követ és nin
csen aa aa egyesület, amely legalább 
egy éjszakával ne áldozott volna Kar
nevál őfelségének. Bégen nem volt olyan 
mozgalmas farsang, mint ebben az év
ben, amikor nem múlt el nap, hogy leg
alább öt-hat helyen ne rendeztek volna 
tánomulatságot.

▲ legtöbb bál a Vigadóban zajlott le. 
A főváros azonban nem használta ki 
eléggé a kínálkozó konjunktúrát, mind
azonáltal jelentékeny összegű jövedel
met értek el. A Vigadóban lefolyt mu
latságokra vonatkozólag a következőket 
mondták munkatársunknak:

— Amióta a Vigadó fennáll, annyi 
mulatság még nem volt, mint idén. Még 
ősszel foglalták le az egyes dátumokat, 
novemberben pedig már egyetlenegy 
szabad nap fölött sem rendelkeztünk. 
Voltak olyan napok, amikor a Vigadó 
termeit háromszor is igénybe vették. 
Hat órakor volt egy hangverseny, nyolc 
órakor a másik és tíz órakor már tánc
teremmé alakították át a széksoros néző
teret. A mulatságokon átlagosan kétezer 
ember vett részt. Legnagyobb volt a hír
lapírók bálja, az „Éjféli riport", amikor 
több mint négyezer ember szorongott az*  
összes termekbon. Most március vége 
felé közeledünk, ennek dacára azonban 
még számos este van lefoglalva báli 
mulatságok részére.

Hasonlóképpen nyilatkozott a Gél- 
Zdrf-szólloda, ahol tudvalevőleg a nagy
termet szokták felhasználni táncmulat
ságok céljaira. Mert jelenleg csak két 
nagyobb helyiség áll a farsangoló kö
zönség rendelkezésére és ezért ezen a 
két helyen zsúfolódtak össze az idei tánc
mulatságok.

A főkapitányságon külön ügyosztá
lyon intézik a záróra-meghosszabbitások 
ügyét. A Béla-utcal épület első emeleti 
szobája állandóan zsúfolva van. úgy 
hogy a tisztviselők a késő déli órákig 
szünet nélkül intézik el a beérkező aktá
kat Mindenki táncmulatságot rendez és 
mindenki kivilágos-kivirradtlg shymmi- 
zik — a jótékonycél érdekében. A zár
óra meghosszabbítását ugyanis osakis az 
Igazolt jótékonyság protekciójával enge
dik meg.

A főkapitányságon az idei mulatsá
gokra vonatkozólag a következő infor
mációkat kaptuk:

— Az embereken határozottan erőt 
vett a jótékonysági láz. Mindenki a jó
tékonyság cégére alatt rendez mulatsá- 
got. Naponta halomszámra érkeznek be 
hozzánk kérvények, amelyben a záróra 
meghosszabbítását kérik. A rendőrség a 
legtöbb esetben megadja az engedélyt a 
reggelig tartó mulatság megtartására, 
amennyiben bclgazoltnak látja, hogy a 
mulatság bevételének jelentékeny része 
jótékonyáéira fordittatlk. Kivételt csak
is az álaroosbál képez, mert a múltban 
az ilyon mulatságokon erkölcsrendészet 
tekintetében számos visszaélés történt. 
Csakis a magáninulatságokon engedé
lyeztük az álarcot, amikor is a mulatság 
kifogástalan rendjét a meghívott közön
ség biztosította.

— A mulatságok természetesen jelen
tékeny Összeget hoztak vigalmi adókban 
és rendőri illetékekben. Hozzávetőleges 
számítások szerint legalább is négymil
lió koronára tehető a különböző adók
ban és illetékekben befolyt összegek. 
Valószínű azonban, hogy ez az összeg 
március végén, pontosabb számítások*  
után, a kétszeresére fog emelkedni. A 
különböző címeken befolyt összegek a 
mulatságok összbevételének körülbelül a 
negyven százalékát teszik. Ebből azután 
könnyen megállapítható, hogy a mulat
ságok összbevétele jóval túl van a tíz
millió koronán.
• Csodálatos dolog, hogy a mulatsá
gokon a férfiak kivétel nélkül frakkban 
jelentek meg. Az idegen bizonyára azt 
hinné, hogy Budapesten mindenkinek 
frakkja, vagy legalább is szinokIngja 
van. A pesti elegáns aranylfjak báli föl
szerelésére vonatkozólag egy körúti ru- 
hakölosönző a következő felvilágosítást 
adta:

— Háromszáznál több frakkom volt 
raktáron és tessék most körülnézni, alig 
van három frakk készletben. Minden 
frakkomat kikölcsönöztem. Valósággal 
tülekednek az emberek az estélyi ruhá
kért. A kölcsöndij egy napra 300 korona. 
Azelőtt háromszáz koronáért öt frnkkot 
vettem meg. Akinek nem jó a fi ikk, 
azonnal Átalakítjuk a részére. Persze ez 
külön pénzbe kerül. Sokan megtartják a 
kölcsönbe vett frakkot, vagyis megva*

A legitimisták II. Ottót 
magyar királynak mondják 
Tanácskozás Andrássy palotájában — „Az Özvegy ki
rályné a kiskorú király jogait és érdekelt képviselni 
hivatva van* 1 — Követelik, hogy a királyt itthon temessék 
el és hogy a királyné és az árvák visszatérése lehe

tővé tétessék
— "A Hétfői Napló tudósítójától. —

A' politika vasárnap szünetelt: a 
népgyülések elmaradtak, a sérelme
ket felfüggesztették, a botrányok 
szüneteltek és a pártklubok üresen 
maradtak. Minden gondolat a ha
lott királyé és nem .ötletként mond
juk, de tényleg úgy történt, hogy 
még a szabadkirályválasztók is szí
vesen feledkeztek meg ezen a na
pon, hogy IV. Károly királyt négy 
hónappal ezelőtt detronizálták. A 
szabadkirályválasztók és velük va
lószínűleg a kormány álláspontja is 
az, hogy IV. Károly király halálá
val a közjogi helyzet tisztult és sze
rintük a legitimista probléma ma 
már csak a Habsburg-házból szár
mazó trónigénylők meg nem koro
názott és meg nem koronázható sze
mélyére zsugorodik. Ezek a kérdé
sek a szabadkirályválasztók szerint 
már sokkal könnyebben megoldha
tók, mint amikor a detronizált, de 
tényleg megkoronázott királlyal Ál
lottak szemben és reményük azt is, 
hogy a legitimisták táborát ez a 
szerintük is sajnálatos esemény szét 
fogja zülleszteni. Ezzel szemben a 
legitimisták viszont biznak abban, 
hogy táboruk megnövekedik és so-

A különböző pártállásu legitimisták értekezlete egyértel
műen megállapította, hogy IV. Károly király gyászos el
hunyta folytán az ő elsőszülött fia, mint II. Ottó, a magyar. 
Király, akinek megkoronáztatását ezidőszerint vis major 
gátolja.

Megállapította továbbá az értekezlet, hogy a jelenlegi 
körülmények között az évszázados gyakorlat által teremtett 
magyar jogszokás szerint az özvegy királyné a kiskorú ki
rály jogait és érdekeit képviselni hivatva van.

Az értekezlet egyértelmüleg követeli, hogy a boldogult 
király földi maradványai Magyarországon temettessenek el 
és hogy az özvegy királyné és az árva gyermekek Magyar
országon tartózkodhassanak. Ennek lehetővé tétele egyaránt 
követelménye a magyar nemzet becsületének és a müveit 
nemzetek lelkiismereténck és emberségének.

és ami után nem fizetnek vigalmi adót. 
Egy ilyen bál azórt mégis belekerül 
20.000—30.000 koronába.

Az idei báli szozónnak valószinüleg 
csak a nyár fog véget vetni. Dacára az 
erős szezónnak, az anyaköuyvvezető hi
vatalokban nem igen látszik meg a tom
boló farsang. A fiatalok a tánctermek
ből nem igen sietnek az anyakönyvve
zető elé. Bizonyára a kölcsönkért frakk 
az oka annak, amely nem bírja el egy 
házasélet viharos küzdelmeit, a fokozódó 
drágaságot

Ezt a deklarációszerü határozatot 
a mai legitimista értekezleten a kö
vetkezők Írták alá:

Gróf Andrássy Gyula gróf Ap- 
ponyi Albert, Beniczky Ödön, Boro- 
vicieni Aladár, gróf Cziráky József, 
Frledrich István, Grata Gusztáv, 
Haller István, gróf Hunyady Jó
zsef, Huszár Elemér, őrgróf Pállá- 
vicini Sándor, Palugyay Móric, Ra- 
kovszky István, báró Szterényi Jó
zsef, Ugrón Gábor, Vázsonyi Vil
mos, herceg Windischgraetz Lajos 
és gróf Zichy Vladimír.

A kormánypárt 
törvénytelennek mondja 

a határozatot
A kormánypárti klubban már va

sárnap este hire terjedt a legiti
misták szenzációs határozatának és 
ott megütközéssel fogadták azt. A 
régi kisgazdapártnak egyik főkori
feusa ezeket mondta:

— A legitimista tfrak törvényte
lenségbe tévedtek, mert mai határo
zatuk egyenes ellentétben áll a ma
gyar állam fennálló törvényeivel. 
Ugyanaz a lépés ez. mint Apponyi 
Albert gróf nevezetes, de törvénybe

szik. Egy frakk árn 6000—10.000 korona 
közt váltakozik. Attól függ, hogy milyen 
állapotban van a frakk és hogy ki a 
vevő. Az összes ruhakölcsönzők kitűnő 
üzleteket csinálnak most. Az egyik test
ről lejön a frakk és még aznap este föl
kerül a másikra.

Ez hát a pesti báli táncosok toilette- 
titka.

Divatba jött manapság a házibálok 
rendezése. Minden valamirovaló lányos 
házban rendeznek ma házibált, amit 
persze nem jelentenek bo a rendőrségen

kan újabb érzelmi kapcsolatokat 
fognak találni, amellyel az árván 
maradt kis Ottó főherceg trónigé
nyeit támogatják. Érdekes azonban 
az is, hogy éppen a szabadkirályvá
lasztók sorában vannak olyanok, 
akik a leghatározottabban súlyos 
komplikációktól tartanak. — Hogy 
azonban mik ezek a várható kom
plikációk, erre nézve nem nyilat
koznak; de kétségtelen, hogy a kor
mány minden erejével azon iparko
dik, hogy a király halála fölött ér
zett minden megrendülése és rész
véte dacára is teljességgel őrködjék 
a mai alkotmányos rend fenntar
tásán.

A II. Ottót
királynak deklarálják

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor 
Andrássy Gyula gróf budai palo
tájában nagyfontosságu tanácsko
zás volt, amelyen megjelentek az 
összes legitmista pártok képviselői. 
Az értekezleten Apponyi Albert 
gróf tett előterjesztést, majd rövid 
tanácskozás után a következő hatá
rozatot hozták:

ütköző deklarációja volt annak 
idején.

A Hétfői Napló munkatársa in
formálta Ugrón Gábort erről a kor
mánypárti felfogásról, Ugrón azon
ban röviden csak ennyit mondott:

— Ha az uraknak jól esik, csak 
deklarálják törvénytelennek a mi 
határozatunkat. Ha az, mit ők csi
nálnak, törvényes, akkor a mi cse
lekedeteinkért szívesen vállaljuk a 
törvénytelenség vádját.
Elmaradt politikai gyűlések

A belügyminiszternek szombat 
este kiadott rendelete következté
ben a vasárnapira hirdetett összes 
politikai gyűlések az országos 
gyászra váló tekintettel elmarad
tak, igy a Keresztény Egység Tá
borának a Vigadóba hirdetett 
zászlóbontása, a Keresztény Nem
zeti Egyesülés többségi pártjának 
II. választókerületi nagygyűlése, 
továbbá a Honvédelmi Párt Rákos
csabára tervezett szervezkedő gyű
lése. Hasonlóképpen nem tartották 
meg a Turáni Szövetség díszköz
gyűlését és a Felsőoktatási Tanács 
vasárnap délelőttre az Akadémiába 
egybehívott tanácskozását sem.

Letartóztnffls elől n halőlbd
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

V&s&mu]) délután két órakor Újpesten, 
az ó-utca 2. szám alatt lévő Marer SAaí 
dor-féle vendéglőbe beállított 8omcgy{ 
Albert 18 éves borbélysegéd. A fiatalem
ber, aki a tulajdonosnak régebbi isme
rőse, egy levelet adott át, melyben So
mogyi Albert édesanyja a vendéglőstől 
600 korona kölcsönt kór.

Marer Sándor már egy esetben So- 
mogyi Albertnak átadott 1600 koro
nát, amelyet azonban a borbélysogéd 
nem adott át édesanyjának, hanem a 
pénzt eltulajdonította, a vendéglős pedig 
az összegűt nem kapta vissza. Marer 
Sándor tehát vonakodott Somogyinak 
átadni a kért 600 koronát, ellenben köve- 
telte, hogy a múltkor kölcsönkért 1600 
koronát adja vissza, mert különben 
rendőrnek fogja átadni. A borbélysegéd 
erre azonnal egy levelet irt, melyben 
kéri édesanyját, hogy az 1600 koronái 
Újpestre azonnal küldje ki. Természete- 
sen Somogyi édesanyja pénzt nem kül
dött, mire a vendéglős a közeli rendőr- 
szemet behivatta, aki Somogyi Albertét 
a rendőrségen akarta előállítani.

Midőn Somogyi Albert látta, hogy a 
rendőrségre akarják kísérni, revolvert 
rántott és főbelőtto magát. Az öngyil- 
kosságról azonnal étresitették az újpesti 
mentőket, akik pár pero alatt a helyszí
nen termettek és Somogyit egyik újpesti 
kórházba akarták szállítani, ez azonban 
útközben a mentőkocsiban meghalt 
Holttestét a bonctani intézetbe szállí
tották.

Panaszkodnak a csehek
Prága, április 1.

A vegyesnyelvü területek csci 
kisebbségének tegnapi országos ta 
nácskozásán az egyik kiküldött pa 
naszt emelt a kormány késedelmes 
kedése miatt, amelyet az eltökél' 
nemzeti programnak a németekkel 
szemben való végrehajtásában ta 
nusit. A gyűlésen azt is követelték 
hogy a cseh kisebbségek védelmén 
külön minisztériumot szervezzenek

A német békeszerző 
dés — szent

Páris, április 2.
(Havas.) Pöincaré miniszter.elná 

arra kérte a kamarát, hogy ratifl 
kálja a washingtoni egyezményt. 1 
cannesi értekezletről szólva a ml 
niszterelnök kifejtette, hogy a N4 
metország részéről törlesztett jóvá 
téteti összegek kérdésében Francia 
országnak nincs határozott 
zettsége. A miniszterelnök 3:fe^jtétfl 
azokat az njabb bizto'sitékóKját'^ani^ 
lyeket az ő memoranduma alapját 
a génuai értekezlet programjánál 
végrehajtása tekintetében felállitol 
tak. "V isszatérve azokra az ajánla 
tokra, amelyeket a szovjet londoni 
berlini és prágai képviselői tettel 
volt neki a génuai értekezlettel kap 
csolatban, Pöincaré megismételte 
tegnapi nyilatkozatát és újból nyoj- 
matékosan hangsúlyozta, hogy szö
vetségeseivel együttesen akar dol
gozni. Érintette még Rathenaunah 
a birodalmi gyűlésen elhangzott be
szédét és kijelentette, hogy a fran
cia kormánynak nincs más kíván
sága, minthogy szövetségeseivel 
együttesen megvédje közös jfigaii 
és saját jogait. Németország — je
lentette ki ünnepélyesen a minisz
terelnök — aláirt egy szerződést, 
amelyet a szövetségesek is aláírtak. 
Ennek a szerződésnek szentnek kell 
lennie. (JfT/J

•Az emberhusovéá
írja az oroszországi Samarában 
megjelenő „Kommuna" cimü orosi 
lap a samarai kormányzóságban 
már teljesen megszokott dologgá 
vált, s úgy beszélnek róla, mint egé
szen természetes jelenségről. A lap 
szerint erre azért került sör, mert 
az Összes háziállatokat, még a ku
tyákat és macskákat is mind felet
ték már. A Volga vidékéről egyre 
terjed az éhség Ukrajna felé, amely 
pedig leggazdagabb vidéke volt 
OrAszotpzágnakt
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>esti séták
Gyász

pangóm, mikor Istenben. jbl- 
oírult Ferenc József királyunk 
itghalt, egy nap és egy éjjel zokö- 
ott vigasztalanul. Pedig sohasem 

semmi személyi kapocs nem 
llte hozzá, siratta a közös öregség 
„gható szolidaritásával.
~ Királyom — igy mondta min- 
lg nagyanyám, mert mióta az 
uét birta, királya volt Ferenc Jó- 
sef js együtt mentek az ezüstös 
rcgség felé, „királyom'*  a bécsi 
hírgban, nagyanyám csendes vi
lid kúriáján, ahonnan megható és 
yengéd hódolattal gondolt örökké 
2 uralkodó felé.
Ferenc Józsefet, mikor meghalt, 

ok bánat, sok aggódás kisérte a' 
irbo, de ilyen személyes fájdalom. 
nint nagyanyámé, aki fekete gyászt i 
llött érette, csak az öregek sóhaja-1 
hl és könnyeiből szállt utána. Ez 
vlt az egyetlen személytelen szemé- 
yes érzés-fonal, amely távoli alait- 
vlókat hozzá fűzött, a többi politika,: 
Wjcni ambíció, félelem az eljővén-1 
lőtől és saját karrierek siratása.
És most, hogy szerény és fájdal- 

nas funchali ágyán Károly király 
átadta lelkét az Urnák — pedig nem I 
is érdek már siratni szegényt — 
mennyi igazi fájdalom, mennyi' 
őszinte gyász üli meg nálunk az em-1 
brrd-eL Nem személyes híveire gon- j 
tolok, akik ismerték és szerették, 
rwi azokra, akikhez közvelenül volt 
jó, akik kaptak, vagy vártak tőle va-1 
lamit, hanem azokra, akiket — mint 
nagyanyámat Fereno Józsefhez — 
valami közösség kapcsolt IV. Kd-, 
rolyhoz, az emberhez.

Gyászt öltenek érte az emberek, 
láthatod, amint végig mégy a pesti 
utcán. Akinek felesége van — rá 
gondol és siratja; akinek gyerme
kei vannak — megkönnyezi. Aki 
Wffény és megtépázott, akit a sors 
megkergetett méltatlanul, aki jót 
akart és visszafordították kezét, 
akinek erői heroikus küzdelemben 
lankadtak el, aki gondban őszült 
fatálon (de sokan vannak) — mind, 
mind gyászolva gyászolják magya
rok szegény királyát.
ís az asszonyok, akiknek bizo

nyára könnyet csal szemébe, ha 
?íafc odagondolnak örök közösség
ben arra a megtört asszonyra, aki 
magában áll rettenetesen emberi 
^dalmával a ravatal mellett, a 
kieségek, anyák: egyszerűek, mert 
felségesek, anyaságukban magasz
tosak — mind arra sóhajtanak Mé
lára felé.

SoJían, nagyon sokan vannak, 
“kiket saját sorsuk ráz meg e tra
gikus beteljesedésre, akik saját sor
okat, saját, félelmüket, saját tragé
diájukat siratják e közösségben, 
Q,;i/o egész szívvel gyászolnak, mert 
”öm Királyt gyászolnak, hanem 
ftbert, embert, akinek tragikuma 

tragikuma minden embernek. 
, & a fekete zászlóknál sokkal 
^ban mutatja a gyászt a pesti 

képe: üres és szomorú, szürke 
’-ayadt, lefoszlott róla az a kévéi 

is, amely némely fiatalsá
“ és szerencsék nyomán még 

^gmaradt. Kong és a fájdalma: 
kong benne.

Szövetségközi tanácskozások 
a genual konferencia előtt

Pária, április 1
A Petit Párisién szerint nyilván

való, hogy a génuaí konferencia 
megnyitását megelőző napon szö
vetségközi tanácskozások lesznek. 
Most már csak arról van szó, hogy 
mely szövetséges államok vegyenek 
részt ezeken az előzetes tanácskozá
sokon. Egyesek felfogása szerint

HÍREK
A vasárnapi 

rendőri kószdítsóg
A rendőrség tegnap preventív in

tézkedéseket tett arra vonatkozólag, 
hogy az esetleges rendzavarásoknak 
még idejében elejét vegyék. Ezeket 
az intézkedéseket vasárnapra is 
fenntartották. A főkapitányságon 
gesz nap erős permanencia volt, az 

őrszobákban pedig nagyszámú rend
őrlegénységet helyeztek el.

A főkapitányságon a közbizton
ságra vonatkozólag a következőket 
mondották munkatársi] "knak:

— A szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka a legnagyobb csendben 
telt el. Sehol semmiféle rendőri be
avatkozásra nem volt szükség. Az 
erős permanenciát csakis azért tar
tottuk fenn vasárnap is, hogy a 
rendőrséget esetleges meglepetések 
ne érjék.

Az utcákon a lovasrendőrök hár
masával cirkáltak, a kerékpároszta
gok pedig a perifériák nyugalma fö
lött őrködtek. A forgalmasabb út
vonalakon egy-egy szakasz gyalo
gosrendőr félóránként vonult végig.

— A nunoius lelkigyakorlatot tart I 
a budapesti olaszok számára. A kö
zeledő húsvéti ünnepek alkalmából 
Schioppa Lőrino c. érsek, pápai nun- 
cius a budapesti olaszok is az ola
szul értő katholikusok számára áp
rilis 6., 7. és 8. napjain, mindenkor 
este 6 órakor a budapesti központi 
szeminárium kápolnájában lelkigya
korlatokat tart

— A lebdarugó mérkőzések elma
radtak. A belügyminiszter rendelete 
folytán betiltották a vasárnap dél
utánra tervezett összes labdarugó 
mérkőzéseket

— Nemzetgyalázó tanárjelölt 
Schreyer Ágoston tanárjelölt ellen 
a magyar nemzet megbecsülése ellen 
irányuló vétség címén eljárást indí
tott a kir. ügyészség. A tanárjelölt 
ellen az a vád, hogy 1920. év novem
berében a Győri-ut 13. szám alatt 
lévő Tanárjelölt internátusbán tár
saival folytatott vitatkozás közben 
haza- és nemzetellenes gondolkodási 
módjának többször tanujelét adta és 
magát mint a nagy német eszme 
egyik előretolt harcosának tüntetvo 
fel, többek között a következő kije
lentéseket tette: A magyar nemzet 
inferiorisabb, mint bármely más 
nemzet; nincs magyar művészet, 
nincs magyar tudomány; bármely 
nemzetiség különb, mint a magyar. 
Hamisan tanítják a magyar faj jó
tulajdonságait, érde'meit és hamisan 
tanítják a történelmet is. Magyaror
szág integritása agyrém. A budapesti 
kir. büntetőtörvényszéken dr. Both 
Péter tanácselnök tanácsa ma vonja 
felelősségre a nemzetgyalázó tanár
jelöltet.

_ _ Mesterek a segédek munkája ellen. 
Handl Mihály, Krén Lipót és Czippra 
József bádogos és szerelő mesterek múlt 
óv novemberében megtudták, hogy Jám
bor Pál és kót társa, akik nz egyik mes
ternél mint segédek voltak alkalmazás
ban, Vezekényl Lajos, Melinda-ut 19. 
«zám alatti házában javítási munkát 
vállaltak. A mestereknek nem tetszett, 
hogy a segédek munkaidőn túl privát 
munkát vállaltak és ezért elhatározták, 
hogy a segédeket felszólítják a munka 

i abbahagyására. November 19-ikéu is

csak azokat az államokat kellene 
bevonni, amelyek Cannesban is kép
viseltették masukat. Mások szerint 
Lengyel országot, Romániát, Cseh
országot és a délszláv államot is be 
kellene vonni a tárgyalásba. Poin- 
cáré a Petit Párisién szerint a kis
entente államainak bevonása mel
lett foglal állást.

mentek mind a hárman a Melinda-ut 
19. száma házba, amely kerítéssel van 
körülvéve, a kerítés kapuja azonban 
'■úrva volt Erre mindhárman átmász
tak a kerítésen, felfeszitették a ház aj
taját, behatoltak a házba és az ott dol
gozó segédeket felszólították, hogy 
hagyják abba a munkát. Amikor a ház
tulajdonos értesült a történtekről, s 
megtudta, hogy a három bádogosmester 

: mily módon jutott be a házba, felszóli- 
, tóttá őket, hogy nyomban távozzanak, 

különben rendőrt hív. A mesterek a ház- 
ilajdonos szigorú hangú felszólítására 

I el is távoztak. Vezekényi Lajos azonban 
I mindhármukat feljelentette, és a buda

pesti kir. ügyészség magánlaksértés 
miatt eljárást is Indított ellenük. Ma 

, vonja mindhármukat felelősségre a bu-1 
! dapesti kir. biintetőtörvónyszéken dr.' 
Both Péter tanácselnök tanácsa.

— Előadás a királykérdésről. A! 
Magyar Keresztény Royalista Klub 
által a Katholikus Kör nagytermé
ben rendezett előadások során ápri
lis 3-án, hétfőn Ferdinandy Gejza 
tart előadást „A királykérdés köz
jogi megvilágításban" címmel, a 
melyben az előadó foglalkozni fog 
a király halálával beállott közjogi 
helyzetváltozással. Az előadás dél
után 6 órakor kezdődik a Középponti 
Katholikus Kör. (Molnár-utca 11.) 
nagytermében. '

— 13.500 korona egy levélért. Az Ernst- 
muzeumban folyó aukoió során nagyfokú 
érdeklődés mutatkozott Wagner Richard- 
nak egy magyar vonatkozású igen érde
kes lovele iránt, amely eddig magánkéz
ben volt. A levél iránt német érdekeltség 
is versenyzett, szorették volna hazavinni, 
azonban Ernst Lajosnak sikerült ezen ér
dekes levelet múzeuma részére megsze
rezni 13500 koronára felvert áron.

— A népszínház-utcai rablógyilkosság. 
Duffek József bűnügyében tudvalevőleg 
a budapesti kir. büntetőtörvényszék uj 
vizsgálatot rendelt el annak igazolására, 
hogy a rablógyilkosságot valóban Duf- 
fek követte-e el, mert olyan uj bizonyí
tékok merültek fel, amelyek esetleg Duf- 
fek ártatlanságát valószínűsítik. Duffek 
ügyében az uj vizsgálatot Medvés Medico 
István dr. vizsgáló biró folytatta le. 
Duffek védője. Bárdos György dr. a vizs
gálóbíróhoz most benyújtotta Duffek út
levelét, mely cseh, osztrák és román ví
zumokkal volt ellátva és amellyel a védő 
azt akarja bizonyítani, hogy Dufjek, ha 
tényleg ő lett volna a gyilkos, elszökhe
tett volna a fővárosból, mert a gyilkossá
got követően csak 8 nap múlva fogták el. 
Hivatkozik a védő még tanukra is, akik
kel azt akarja igazolni, hogy a meggyil
kolt asszony ruháit más is eladhatta 
ugyanannak a ruhakereskedőnek, akivel 
Duffek hosszabb idő óta összeköttetésben 
állt. A vizsgálóbíró most hallgatja ki a 
tanukat és azután határoz a törvényszék 
az uj főtérgyalásról.

— Meghalt a király halálhírére. Ma 
délelőtt Újpesten, az Árpád-utca 29. szá
mú házban halva találták Fricd Vilmos 
68 éves hivatalnokot. Az újpesti mentők, 
akik a helyszínére sietek, megállapítot
ták, hogy az öreg ember IV. Károly ki
rály halálának hírét olvasta egyik lap 
rendkívüli kiadásában és a hír annyira 
megrendítette, hogy szivszélhüdést ka
pott Holttestét a bonctanl intézetbe szál
lították.

— Szurkálás. Az újpesti katonai vo
natszeri ár egyik barakkjában Réler Sán
dor cipész3egód összeszólalkozásból kifo
lyólag összeszurkálta Mayerhofer Ferenc 
asztalost és Póla Károly asztalosmestert. 
Az újpesti mentők a két megsebesített 
embert első segélyben részesítették és a 
barakkban levő lakásukra,szállították. A 
támadó cipészscgéd azonban elmenekült. 
A rendőrség kózrekeritése iránt a nyomo
zást megindította. Szombat éjjel Újpes
ten, a Lőrinc-utca 66. számú ház előtt Is
meretlen tettesek megtámadták Raucslk 
Mihály 18 éves fiatalembert és több kés- 
szurással karját ni?' scbesitetlék. Az új
pesti mentők lakására szállították.

- Orgazdasággal vááoH hartckHA. 
Múlt év őszén a budapesti 02. azámn 
postahivatalból nagymennyiségű vászon*  
zsák tűnt el. A postahivatal foljslenté*  
Bére a rendőrség megindította a nyomo
zást, amelynek során kiderült, hogy s 
zsákokat fiatalkorú alkalmazottak lop
ták el és orgazdák utján értékesítették. 
Csakhamar sikerült az orgazdákat is ki
puhatolni. Taubner Ármin és Sahüti 
Aladár kereskedők személyében, akik 
amint kiderült róluk, már régebb idd 
óta Üzletszerűen foglalkoztak orgazda
sággal. A lopott postazsákok értékest*  
tése miatt orgazdaság büntette simés 
eljárást indítottak ellonük és ma vonjí 
őket felelősségre a budapesti kir. bűn*  
tetőtörvényszéken dr. Both Péter tanáé*  
elnök tanácsa.

— A pénzügyőrök rágalmazója. FUlpg 
Istvánná, született Nagy Róza vendéglő*  
tulajdonosnőt múlt óv december 1-én egy 
ital jövedéki kihágás ügyében berendel*  
tők a pcstvidéki kir. pénzügyigaigató*  
Sághoz. Tárgyalás közbon Filipp Ist
vánná Stiborth István pénzügyigazgató- 
helyettes és Nyárády Fereno pénzügyi 
tanácsos előtt Jirkner András és Ke- 
rékffy Géza pénzügyőri felügyelőkről azi 
állította, hogy amikor a felügyelők 1921 
november 29-ikén nála hivatalosan meg*  
jelentek, Ittasak, részegek voltak. B ki
jelentése miatt a budapesti kir. ügyész
ség hivatalból üldözendő rágalmazás vét
sége óimén eljárást Indított Filipp Ist
vánná ellen, akit ma von felelősségre • 
budapesti kir. büntetőtörvónyszóken Betb 
Péter dr. tanácselnök tanácsa.

— A Holzer-áruház betörői. Ismereten 
hogy a rendőrség a Ilolzer-áruhásbaa 
történt nagyobbarányu betörés tettesei! 
rövid, de energikus nyomozás után kéa- 
rekeritetto. A lapok híradásaiba ai 
egyik tettes nevére vonatkozólag sajná
latos tévedés csúszott be. A közlések sze
rint az egyik tettes Breuer Zoltán sze
relő, a másiknak a nevét pedig helytel& 
nül és tévesen Beöthy Zslgmond László 
nak Írták. A rendőrség által elfogott él 
előzetes letartóztatásba helyezett betört 
neve Beöthy István, állítólagos tartató 
kos hadnagy. A rendőrség tovább foly
tatta a nyomozást és ennek keretébei 
ki terjeszkedik a letartóztatott betörői 
tettestársainak klpuhatolásón kívül arri 
Is, hogy megállapítsa ennek a Beöthj 
Istvánnak gyanutkeltő előéletét.

— Tetőtüz. Ma délután 6 órakor I 
Bécsl-ut 96. szám alatt lévő Kerámia va 
gyészeti gyár telepén egyik istálló tetejj 
kigyulladt A tűzhöz a II. és III. körűiét 
tűzoltóság vonult ki és két óraf munki 
után sikerült a tüzet eloltani. A vizsgá 
latot megindították, hogy a tűz okát 
megállapítsák. (Magyar Híradó.)

Hatvan millió korona 
Csehországnak

Prága, április 2,
Svájc hatvan millió korondrú 

emelte fel a Csehországnak nyúj
tandó kölcsönről szóló ajánlatát. A 
Prager Tagblatt szerint eddig öt
millió svájci frank kölcsönre jött 
létre megegyezés.

-Az angol sajtó
közli Szapáry grófnak londoni ma
gyar követté történt kinevezését. A 
Morning Post azt irja, hogy a ki
nevezést angol politikai körökben 
kedvezően fogadják és remélik, hogy 
Magyarország most uj diplomáciai 
tájékozódást keres, amennyiben An
glia támogatásával igyekszik füg
getlenségét megóvni.

Mongolországban,
a Chicago Tribüné tokiói távirata 
szerint, a moszkvai kormány tdnuy 
gatásával köztársaság alakul.

A brüsszeli
német ügyvivő ma felkereste a 
belga miniszterelnököt, hogy a né
met kormány nevében kifejezze saj
nálkozását a hamborni incidens 
miatt, amelynek egy ártatlan belga 
tiszt esett áldozatul. Bejelentette, 
hogy a merénylet értelmi szerzői
nek kinyomozására megtettek min- 

\den intézkedést.
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Lóverseny
A lovaragyletl megnyitó

hapoa a favorltok a nehezen ayerl l’űly^ 
Klóth*  kivételével az egész vougjou eső- 
■löt mondottak. A legjobban a prímé
iről favoritok: Nezsidor ég (’ngchirid ve
resége döhontctték meg a közönséget, de 
a két lesvári ló: Poti-yrka ég ftüeeutu 
lemaradása te nagy Izgalmat váltott ki. 
A részletes eredmény a következő;

I. futam; 1. (5)
RchojbM és Shogun (6) Szokolai holtver
senyben. 3. A'Dalk (3*/»)  Gy. Futot
tak még: Pelrarka, Súgómé, Királynőm 
*• Merder. Tót. 20;74 Taohabouk-Koaoh

68 Shogun, Helyre 20:40 Tscbabouk- 
Koacli és 20:36 Shogun, 20:30.

II. futuin: 1. Volyglolle Takács
I.. 2. Nafa (3) Szabó L. II. 8. Ecarte (6) 
Fatxák J. Futottak mék: üelt-Oussee, 
Mapdragora II. és Fironzeh. Tót. 30:32, 
20:24, 2-1.

IH. futom: 1. Uamschabl (2‘.i) Nagy 
G. 2. Storyteller (4) Szokolai. 3. Un? 
lehűld (2) Pretzner. Futottak még: Ka
bullá és Hazaidéit. Tót. 20:68, 20:40, 42.

IV. futam: 1. Móka (4) Nagy G, 2. 
Azadeh (ő) Bierjiáczky F. 3. Hűbéres 
(4) Holllnger. Futottak még: Rózsi II., 
Napkirály. Lóra II., Relaohe, Bandit és 
Tanagra. Tót. 20:104, 20:38, 48, 44.

V. futam: 1. Driva (2) Szokolai. 2. Se- 
tesuta (2'/»r) Nagy G. Tót. 20:38.

VI. futam: 1. Anyukám (10) Pgp J. 2. 
Feoskelánya Í10) Pillúr. 8. Hadak uí.la 
(ff) Hajdik. Futottak még: Szélvirág, Vi- 
pidia, Bojár, Elvtársim, Mesebeli 
Elme. Tót. 20:260, 20:60, 66, 36.

A mai ügetőversenyek 
főszáma a Soprano-diJ, melyben ügető
gardánk elito-egyedel fognak mérkőzni. 
A verseny sorsát — tekintve, hogy Wa- 
piti és Pro Patria a Divatdijra készül
nek — Susi és Lodz közé helyezzük. A 
Jíibbi versenyekre tlpjeink a követke
zők:

és

/. Seager-hajtds—Taiuigrc 
/ /. Galgenstriok—Pandúr.

III. Wuchmann—Emden J.
IV. Debizon—Diák.

V. Susi- Lodz—IV a piti.
VI. Dromeddr—Robinson.

VII. Rézangyal—Trnava.

Csalás hamis érettségi 
bizonyítványokkal 

i4 rendőrség elfogta a tetteseket 
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Budapest székesfőváros elnöki 
osztálya értesítette a főkapitánysá
got, hogy egy újonnan alkalmazott 
tiszt viselője hamis érettségi bizo
nyítvánnyal vétette föl magát. A 
följelentésben előadták, hogy Bor
bély Lajos 20 éves tisztviselő az uj- 
vostl főgimnázium pecsétjével ellá
tott. érettségi bizonyítvánnyal je
lentkezeti.

Az elnöki osztályban most, ami
kor az újonnan fölvett tisztviselők 
okmányait rendezték, észrevették, 
hogy Borbély bizonyítványában az 
egyes tantárgyuk mellé elégséges 
osztályjegyet írtak be, enek dacára 
a bizottság végeredményül. Bor
bélyt jól érettnek nyilvánította.

Tüzetehobb vizsgálni után rájöt
tek arra is, hogy a tanárok aláírá
sai rendkívül hasonlítanak egymás
hoz, azokat tehát, hamisították. Az 
esetről értesítették a főkapitánysá
got, amely a nyomozást nyomban 
megindít ott a.

A detektívek megjelentek az új
pesti főgimnáziumban, ahol Borbély 
Lajos után tudakozódtak. A ^gim
náziumban megállapították, hogy 
Borhely ott nem érettségizett és egy
általában ilyen nevű növendéke nem 
is volt, a főgimnáziumnak.

Borhelyt ezek után előállítót fák a 
főkapitányságra, ahol eleinte tagad
ta, hogy az érettségi bizonyítványa 
hamis lett yolna, később azonban be
vallotta, hogy csuk négy polgári 
iskolát végzett és a bizonyítványt 
barátjától. Kozma Gyula magánhi- 
vallonoktól vette, négyesei: koro
náért.

A hizonyitván.vhainisitó magánhi- 
vatalnokot szintén előállították a fő-1 
kapitányságra, uhui beismerte, hogy

Nyomatott az uUJSAGÜZEM" könyvkiadó ét nyomda r.-t, körforgógépein, Rökk Szilárd-utca 0.

Franciaország 
semleges Oroszországgal szemben 

Paris, április 2.
Cachin elismeri, hogy egy alkal

mazott közvetítésével átnyújtotta 
volt Poinearénak azt a BadekAélc 
ajánlatot, hogy a génuai értekezlet 
• Lőtt a francia kormány és a szovjet 
kormány képviselői megbeszélést 
tartsanak.

Briand válaszol ezután azokra a 
támadásokra, amelyeket a megelőző 
ülésen az ő külpolitikája ellen in
téztek és kereken megcáfolja azt^z 
á Iliié sí, hogy Amenikának Anglia 
ellen irányiilá szövetség kötésére tett 
javaslatot. Poincaré itt közbevetőleg 
megjegyzi, hogy ezt a híresztelést az 
Egyesült-Államok kormánya is meg
cáfolta. Briand igazolja Washing
tonban követett magatartását, ahol 
megvédte Franrciaországot a mili- 
tarizmus és az imperializmus vádja 
ellen és elérte, hogy a szárazföldi le
szerelés kérdését nem vetették fel.

Cachiu a kamarában interpelláció 
korúiéban kijelelhette, hogy a szov
jet kési megalkudni a kapitalisták
kal, de nem tűr. semmiféle fenyegc- 
lóat a Maját függetlensége ellen. 
Kérdi, vájjon a kormány támogat
ja-e Wrangelnek azt a kísérletét, 
hogy a Balkánon ismét összeszedje 
seregé ne k maradván y a i t!

Poincaré a felszólalásra válaszol
va leszögezi, hogy a kormány nem 

.vállalkozik semmiféle ilyen miive- 
reíro s kamura hozzájárulása nélkül.

Ciwhiu határozott ígéretet sürget 
arra, hogy a kormány a be nem 
avatkozás politikáját fogja követni 
Oroszországgal szemben.

— A?okngk az esetleges szankciók
nak a fenntartása mellett — álla
pítja meg szabatosan a miniszterel
nök, — amelyek n versailtesi béke
szerződés végrehajtását biztosítják.

a saját érettségi bizonyítványát is • \ Hamburgi menyasszony táblás
hamisította, egy nyomdában száz 
darab bizőnyitványblankettát nyo
matott és az újpesti főgimnázium 
körpeosétjéhez hasonló peesótet ké
szítetett.

Kozma baráti körökben hjrosztelte, 
hogy összeköttetése révén bárkinek 
tud szerezni érettségi bizonyítványt 
darabonként négyezer koronáért. 
Eddig két bizonyítványt adott el, u 
lakásán azonban hat fiatalember ne
vére kiállított érettségi bizonyít
ványt találtak.

A rendőrség megállapította, hogy 
Kozma a hamisításokat egyedül kö
vette el és ha a rendőrség idejében 
le népi leplezi, valósággal elárasz
totta volna a fővárost hamis érett
ségi bizonyítványokkal. A két fia
talembert beismerő vallomásuk után 
előzetes letartóztatásba helyezték.

Cambridge
és Oxfordi hagyományos csónakver
senye tegnap zajlott le a Temzén 
Putney és Móriaké között és a célt 
a cambridgei egyetem hajója érte el 
elsőnek, négy és fél 'csónak-hosszul 
hagyva maga mögött ellenfelét.

Berlinben
még mindig fel-fellobban az öklök
nek csak nehezen lecsendesedett po
litikai antagonizmusa. Németország 
dolgozik, de a német ifjúság — való
színűleg nem a legszorgalmasabb 
még mindig örömét leli az apróbb 
és összetűzésre vezető demonstrá
ciókban. Az elmúlt éjszaka, berlini 
lapjelentések szerint, mintegy két
száz ember fekete-fehér-vörös zászló 
alatt tért vissza, hazafias dalokat 
énekelve, egy Blsmarck-ünnepség- 
ről. Más politikai felfogású ifjak 
azonban vem helyeselték a dolgot, 
megtámadták — körülbelül harmin
cán — a menetet és et akarták venni 
a zászlót. A rendőrök közbelépése, 
egy-két bevert fej és több letartózta
tás volt « kis politikai véleményel
térés végső eredménye.

Színház és filmujdonsások
• A Vígszínház e heti műsorán a sze

zon legnagyobb sikerei váltakoznak, 
amelyek közt az Aranyborjú dominál. 
Két éjjoli előadás lesz: csütörtökn éjjel 
10 órakor az Osztrigás Micit, szombaton 
éjjel 10 órakor a Teknösbdkdt adják.

• A „Vademberek**  négyszer kerül
színre a jövö héten a Magyar Színház
iján. A kitűnő darab, melynek előadásai 
Iráni rendkivílli órjuklődé, nyilvánul .........    „„rra.
inoif, holnuii, va.aruapun klviil hétfőn, | t.tvün tervei ulunján győnyrll uj dlnata- 
BTOldún, pénteken éa .liivő vasárnap cala . lak kóizühjek, valamint nagy érdeklő
van milwrra llizvr. Kedden é, azorabalon ülésre tarthatnak Mamut a Faragó Géra 
Szomory küllői müve, „TT. I-ajos király" ! luatdlilUvéBZ tervezte ruhák Is Külön 
kerül színre, püg cslllörtoklln 4, vaaá-- szenzációja lesz »z előadásnak a legmo

! nap dóliilán rendes helyárakkal a „Szín-1 deraol.b luneak egé-iz aora, amilyeket Er- 
ház"-at adják. délyl tléxg dr. tanít be.

fiudapest, Ug. ,

• Kamarálxa 4.1,.1 ,|kw
nyok - Amikor a rózsa |1C,,Ö ?*  
ór»k„. *ll

• Karnevál t.vormeko _ „ ,,
5, ,.lr. '.S ós Hl órakor.

• A Mozirókép-Ottlio.i rporM., 
amerikai litaraoményo rrisália n.."* 1 
a felülmúlhatatlan smorlkai 
»kar«plwn: „Tűrvén,cn kiviiJI" 
vonásoa kalanilorroffényhcn, amaW 
tűnő amerikai burleskkek ó, „Z ",k 
«á«rok. legfőképpen BMim mai..,, 
rtlyl miniszterelnök diadalma. VJ.1 
vásárhelyi útja pompás felvMnrti. 
hétfőn délután 4, ’/.O, %8. t. «í0“
A vasárnapra váltott jegyek a, 3 
érvényesek. '

• Karnevál gyermeke — u 
5. W, ’At és 1» órakor.

KOZGAZDASát
Árutőzsc,fí

'A' gabffnapiaei magaul^a, 
teljesen nzlettelen volt. NóS 
álak szerepeltek csak a szqnS 
árjegyzések nívóján. A dunántúli, 
pestmegyei búza 2925—35 K volt 4 
lomáson. A rozs ára 2060 —2075 S 
Budapesten, tároló zab 215O-7Í t 
morzsolt teugerl állomásról M 
2710 K. A korpa irányzata srllátd 
Ara lu70—15811 K zákkal együtt t. 
dapesti paritásban.

házak mellett közeledik ötvenedik elő
adásához. Változatlan lelkesedés kíséri 
a diadalmas operettet, mely Potrcíss 
Sári és Palló Imre, a színház, két ven
dégművésze, Tisza Karola. Sziklai Jó
zsef és Horli kiváló együttesének, Vin
céé Zsigmond fülbemászó muzsikájának 
páratlan sikert hozott. Szerda, csütör
tök, szombat éa vasárnap este van a 
Hamburgi menyasszony a Városi Szín
ház műsorán. Kedden Ábrányi Emil 
kedves eyj-felvpnásoea, az Arc Mária 
megy a Hajazzókkal, Aquila-Adler Ade- 
lina és Burridn Károly fellépésével. Pén-1 - - - ..... .......- —
teken a Cigánybárót, vasárnap délhtán i irányzat váltotta fel. Államvasilta 
a Traviatá'. jövő hétfőn a Pillangó kis- 
asszonyt ismétlik.

• A ..Babavasár' 5*«ik  előadása lesz 
csütörtökön a Király-Színházban. A 
rendkivtili sikerű operett, melynek min
den eddigi előadása zsúfolt ház előtt folyt 
le, a jubiláns előadáson is Péchy Erzsi
vel, Somogyi Nusivat, Nádorral, Halmay- 
val és Borossal a főszeropakben kerül 
szinte. Holnap, vasárnap délután János 
vitézt adják, jövő vasárnap délután „A 
hollandi menyecske" kerül színre mérsé
kelt helyárakkal. Szombaton, április 8-án 
délután JÍ8 órakor a Rákosi Szidi szi- 
nésziskolájának növendékei rendkívül 
mérsékelt helyárakkal előadják a Mágnás 
Miskát.

• A Városi Szinhái műsora. Hétfő: 
Szimfonikus hangverseny. Kedd: Ave 
Mária, Bajazzok. Szerda és Csütörtök: 
Hamburgi menyasszony. Péntek: Cigány 
báró. Szombat: Hamburgi móuyasszouy. 
Vasárnap d. u.: Traviata, este: Ham
burgi menyasszony. Hétfő: Pillangó 
kisasszony.

• Az Uránia nagy filmjei. Nagy ro- 
kímsuenv fpgadtu az Urdnűi ama ter
vét, hogy az idei éved nagy filmjeit — 
de csakis u legmagyobbakat — sorra 
veszi és uj bemutatót rendez azokból. 
Ez a repriz-sorozat mintegy kiállítása 
lesz a világipar nagy fejlődésének a 
film terén. Amerika, Paris, Derlin és 
Róma legnagyszerűbb produktumait vo
nultatja fel az Uránia és ezzel a soro
zattal káprázatos látványosságot Ígér a 
közönségének. E nagy reprizek mellett 
u.i bemutatói csak kiváló képekkel ren
dez, nőm is minden héten. Szombaton a 
Karnevál gyermeke cimü kiváló fran
cia filmet vette műsorára az Uránia, 
azt a filmet, amely Páriában hónapokon 
át szenzációja Vv.2: a moziknak. A Kar
nevál gyermeke előadásai 5, %1, %9 és 
ifi órakor kezdődnek.

• Karnevál gyermeke -r- as Urániában
s.í7, és 10 órakor.

• Az elveszett paradicsom. — A jó flu. 
Az elveszett paradicsom. -- A jó fiú Az 
elveszett puradicsom. - A jó flu. Az el
veszett paradicsom. — A jó flu. ez a vál
takozó vigjáték-naptár jelzi a Renaís- 
sance-Szinház jövő heti műsorát, mely is
mét a kacagás és derű pompás színházi 
ősiéit hozza a közönségnek.

• Karúéval gyornu ke - az Urániában
5, *<7.  '/.-S és 10 órakor.

• A ,,Totou bemutatója a Blaha Lujza- 
Színházban pénteken, április 7-én lesz. 
A rendkívül mulatságos darabhoz Bárthy

Vasárnapi magánforgalom
Jí értéktőzsdei magánforgalom 

ball a szombati lanyha Irányzat, 
vasárnapra erősebb javulás és mi 
néhány részvényre magasabb pém 
mint a nyugati valutákra szilát:

5900-—950. Phöbus 935—45. Salgó ét 
Rimára voltak vevők. Dollár «70-i| 
emelkedett 857-ig gyengülve SÓM? 
márka 296—87-90, lei 612-17, szőke' 
1620-30-18, osztrák 11 >«-’•» volt.

A Magyar Bank osztaléka. Amint jí 
intonnáit helyről értesülünk, az Angol 
Magyar Bank mogállapilotta az 1921-ilr 
évi üzletévónek osztalékát A múlt évi 51 
koronával szemben ozidén 54 korona (ju
talékot. ad részvényeseinek, itt einlitjü 
meg, hogy az Angol-Magyar Bank Igaz- 
gat ói kara Iegközelobb kibővül, amennyi' 
ben Kálmán Henrik ügyvezető-igazgató
hoz helyettesül kinevezték Amon igazga
tót. a fiumei afflliált intézet igazgatóját

Az Egyesült Fővárost közgyűlése. Ai 
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék 
pénztár március 29-én tartott közgyűlése 
elfogadta az igazgatóságnak összes javai- 
tatait s azokhoz képest az 1921. üzleténe 
részvényenkint 110 korona osztaléknak 
március 30-tól kezdve leendő kifizetését 
és az alapszabályoknak módosítását ha 
tározta el.

A Tápszermüvek tőkeemelése. A Szed 
István Tápszermüvek Rt. április 8-án tar
tandó rendes közgyűlésén fölemeli alap
tőkéjét 17,200.000 koronáról 25 millió ko
ronára .

A Pesti Tőzsde u,| száma na érdekei 
és aktuális cikkek és információk egész 
sorozatát kösli. Cikket írtak a lapba 
Exner Kornél dr. államtitkár, Lipgauer 
Nándor dr. miniszteri tanácsos és Sa
lamon Dezső, a Credito Generáló TrlttW 
igazgatója Triesstből. Szerkesztőség M 
kiadóhivatal VL, Isabclla-utca 43.

NEMZŐI ROYAL ORFEUM

Tclefonszápi: 55—55

Telefon: József 1?!—68. Kezdete fél 8-kor.
Magyar Erzsi vendégjátéka; Aranymadár, Ha'; 
math Imre és Zerkovítr Béta nagy operettje a 
képben és az ánrlliai nagyszerű varietté-mflw>L

Naponta ’/sö órakor 
a Fényes 

áprilisi müáor. 
CnflWírtök, szombat, va
sár- és ünnepnap d. u. < 
órakor családi SJt!‘ 

mekclöadáí

A gFÓIMBIlSI ORFEUM X.gjj
Az uj dorlllsl varleffé-műsor!

Kezdet? este fél 8 órakor. __

KIS KOMEDIR: ^
Ma Rótt és Stcinhardt felléptével Detektívek t*  
Freisleln Qetkár. — Kezdete este pont fél H-»Q£

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZV ISTVÁN

Társszerkesztók:
Pr. ELEK HUGÓ U PAJOR MÁT1M

ViinvaRtf: Ovnw*  ®l*®*


