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Döntőfordulat előtt anyomozás 
a pokolgépes merénylet ügyében 

jg rendőrség biztos nyomon van — UJabb előállítások — 
Vidéken letartóztattak egy fiatalembert

'A Dohány-utcai bombamerénylet 
©gyében a rendőri nyomozás az 
utolsó huszonnégy órában

rendkívül fontos adatoknak ju
tott birtokába,

amelyek nagy lépésekben vitték elő
re a vizsgálatot. A főkapitányságon 
bizakodó a hangulat és a

mai naptól mindenki döntő for
dulatot vár.

rA nyomozás legnagyobb részét a 
fcendőrtisztviselői kai foglalta le 
magának, a tanácskozásokat, meg
beszéléseket egyre szükebb körre 
szorították, ügy hogy szinte megle
petésszerűen vetik ki és húzzák Ösz- 
sze a nyomozás szálait. Ezzel kap-, 
csölatban egyre kisebb körzetbe zsu
gorodik össze az eddig szétágazó 
adathalmaz.

A nyomozás legfontosabb része 
most a vidéken folyik. A rendőrség 
megállapítása szerint Ugyanis

a tettesek vidéken tartózkodnak, 
ahol mindeddig biztonságban érez
hették magukat. A vidéki nyomo
zás

tegnap inár pozitív eredményt 
is produkált

I Az egyik felvidéki város rend
őrsége táviratilag értesítette a buda
pesti főkapitányságot, hogy ott a 
merénylet egyik gyanúsított iát őri
zetbe vették. Ai illető fiatalember, 
aki a legutóbbi utcai zavargások
ban vagy szerepet vitt, minden cél 
nélkül tartózkodott a városban. Va
lószínű, hogy alkalmas Időpontra 
lesve, át készült szökni a határon.

A fiatalembert szombaton este fel
hozták Budapestre és vasárnap dél
előtt részletesen kihallgatták. Ter
mészetesen tudni sem akar arról, 
hogy a pokolgépes merényletben 
bármilyen része is lenne, a rend
őrség azonban nem hisz a rovott- 
multu fiatalember védekezésében és 
ezért egyelőre őrizetbe tartja. Most 
gyűjtik ellene a terhelő adatokat, 
amelyek alapján aztán véglegesen 
meg lehet állapítani a gyanúsított 
szerepét.

A rendőrség őrizetében van még 
továbbá egy fiatalember, akinek már 
része is volt bombamerénylet elkö
vetésében. Az illetőben többen felis
merni véltek azt a bizonyos idegent, 
aki fekete ruhában jelent meg hét
főn délután az Erzsébetvárosi Kör 
helyiségében és ott tartózkodására 
vonatkozólag nem tudott senkinek 
sem kellő felvilágositást adni.

A fiatalembert tegnap szembesítet
ték a tanukkal, akik mind rendkívüli 
hasonlatosságot véltek benne felta
lálni, az alakjára vonatkozó személy
leírás pedig csaknem pontosan rá- 
illett. A fiatalember ezzel szemben 
állhatatosan tagad és cinikus visel
kedésével hárítja el magától a sú
lyos vádakat

A ténuk áUitása szerint a kérdő-

- A Hétfői Naplő tudősilőjától —

ses időben fekete ruhában látták. 
A detektívek a fiatalember lakásán 
házkutatást tartottak, a fekete ruhát 
azonban nem találták meg. Erre vo
natkozólag tőben olyan kijelentést 
tettek, hogy ruháját másnap eladta 
és megnevezték az Illetőt, aki az öl
tönyt megvette tőle. Amennyiben ezt 
a vallomást a rendőrségnek sikerül 
valószínűsítenie, úgy

a nyomozás kétségkívül a biztos 
eredményhez ért el.

Tegnap újabb tanuk is jelentkez
tek a rendőrségen, akik mind egy- 
egy fontosabb közlései siettek a nyo
mozás segítségére. A legérdekesebb

Hivatalos válasz 
Ekped&k plakátfávaaz

Illetékes helyről felhatalmazták a
Magyar Távirati Irodát az Ébredő 
Magyarok Egyesülete által kiadott 
plakátban foglalt, két • állítással 
szemben a következők megállapítá
sára i

A belügyminiszter, tekintettel az 
egyesület vezetőségében helyet fog
laló érdemes férfiakra is, megfelelő
nem tartotta, hogy Pröhle Vilmos dr. 
egyetemi tanár közvetítésével alkal
mat adjon az egyesület vezetőségé
nek arra, hogy a vizsgálatot maga 
kérje, de semmi kétséget sem ha
gyott abban a tekintetben, hogy a 
vizsgálatot föltétlenül, vagyis abban 
az esetben is el fogja rendelni, ha 
az egyesület vezetősége azt nem

Vázsonyiék és Rassayék 
választási paktumot kötöttek

* kormány nem hoz Budapesten kUlün listát, hanem 
Wolffékat támogatja - Az ellenzéken tovább kísért 

a passzivitás gondolata
- A BéttBl Napló tudósítójától -

A budapesti választásokon tulaj
donképpen tiz-tizenkét párt készült 
felvenni' a választási küzdelmet, a 
lajstromos szavazás és egyébként is 
a praktikus szempontok azonban 
azt követelték, hogy a különböző 
pártok lehetőleg választási paktu
mot kössenek és a küzdelmet Így 
leegyszerűsítsék és egyben a maguk 
választási győzelmének eshetőségét 
a lehetőségek szerint megnöveljék. 
Paktumokat kötni azonban addig, 
amíg a budapesti kerületek beosztá
sáról szóló rendelet meg nem jelent, 
teljes képtelenség lett volna és eddig 
(fsak a szándékok mutatkoztak, de 
eredményekről beszélni sem lehe
tett.

Most azután megjelent a belügy
miniszter rendeleté, amelyet nyo
mon követett elsősorban az András
sy—-Friedrich-várinak Haller Tst- 
vás pártjával kötött paktuma. Hogyvas partjával kötött paktuma, nogj > jnuuuiu ígn^aii «« 
eZ a paktum bővebben mit tartaH mert hálák, btin lett .volna »Ubec&-

volt közöttük egy tisztviselőnek' a 
bejelentése ,aki

egy mérnökre hívta fel a rendőr
ség figyelmét.

A detektívek tegnap délelőtt a mér
nököt előállították a főkapitány
ságra, ahol kihallgatták.

A nyomozás most jutott el kü
lönben a döntő stádiumba.

Értesüléseink szerint a rendőrség 
pozitív adatoknak van birtokában és 
biztos nyomon van.

Ma, de legkésőbb a holnapi nap 
folyamán a döntő fordulat be

következik.

kérné. A vezetőség képviselői a bel
ügyminiszternél Pröhle dr. egyetemi 
teiiár kíséretében megjelentek és a 
kifejlődött beszélgetés során a bel
ügyminiszter a szájába adott nyilat
kozatot természet szer-üteg nem a 
keresztény nemzeti irányzatról, ha
nem az Ébredő Magyarok Egyesü
lete némely tagjának szélsőséges 
antiszemita irányzatáról tette.

önként értetődik, hogy semmi in- 
vektlva, bármely oldalról jöjjön is 
az, a belügyminisztert fel nem tar
tóztathatja azoknak az intézkedések
nek megtételében, amelyeket maga
sabb állami érdekből és a társadalmi 
béke biztosítása Céljából szüksége
seknek tart.

máz, eddig nem hozták' nyilvános
ságra, de bizonyos, hogy a legtelje
sebb egyetértés uralkodik a két 
pártban és hogy közös listával fog
nak Budapest mindhárom kerületé
ben belemenni a küzdelembe.

Most azután egy újabb választási 
paktum született meg, amelyet Bu
dapest igazán liberális és demokra
tikus felfogású közönsége a legna
gyobb örömmel fogad. Értesülésünk 
szerint ugyanis

a Vázsonyi vezetése alatt álló 
demokrata párt és Rassay füg
getlenségi kisgazda és polgári 
pártja közös listával szerepel a 

budapesti választásokon
természetesen mindhárom kerület
ben és minden valószínűség szerint 
a negyedik lajstromos választáson, 
Budapest környékén is. Ez a válasz
tási paktum igazán kézenfekvő volt,

lis és demokratikus erőket szétforgá
csolni. Pozsony*  Vilmos és Ptassay 
Károly ennek már régóta tudatában 
voltak és mindent elkövettek a meg
egyezés érdekében. Most azután kosz 
a választási paktum és csak a for
malitások hiányzanak, amelyeken a 
legközelebbi napokban, talán már, 
hétfőn túlesnek. Értesülésünk sze
rint a megállapodás az, hogy a há
rom budapesti listán a listavezetők? 
Vázsonyi Vilmos, Rassay Károly és 
Ugrón Gábor lesznek. Az egyes lis
tákon a demokrata- és Rassay-párti 
jelöltek egymást váltogatják. Ahol 
tehát Vázsonyi Vilmos áll első he- 
ly«n, ott a második helyen, Rassay- 
párti, a harmadikon megint demo
krata, a negyediken megint Rassay- 
párti jelölt következik. így megy ez 
tovább, viszont a Rassay Károllyal 
kezdődő listán, a második helyet de
mokrata jelölt foglalja cl. A helyzet 
olyau, hogy a Vázsonyi-lista abban 
a kerületben fog szerepelni, amely 
uz V., VI., VII. közigazgatási kerü
letekből, a Rassay-lista a budai ke
rületekben, az Ugrun-lista a l'V,
VIII.,  IX., X. kerületekben keresi a 
győzelmet. Meg kell jegyezni még, 
hogy Rassay-párti jelöltekként fog
nak szerepelni Rassay belső hívein, 
Ruperten, Méhél yen,. Earreren. stb. 
kívül Eár&y István és XándQr, Báj 
is.

A legújabb hírek szerint
a kormánypártnak nem lesz Bu

dapesten külön listája, hanem, 
minden erejével Wolff Károly 

listáját támogatja,
bár alig lehet hinni, hogy ennél rö'szíi 
szabb ötletet is lehetett volna kitér*  
inéini. Az úgynevezett keresztény-*  
pártok együttmüköése teljesen meg-*  
hiúsult, a kormány nem állít listát, 
ezt a piacot tehát, teljesen Wolff 
Károly uralja és bár a vezér jelö
lését megengedik, de a további jelöl*  
tok megállapításába a kormány 
élénk befolyást kíván magának bis< 
tositani. Egészen bizonyos azonban, 
hogy az ébredők, akik eddig Wolff 
legfőbb támaszai voltak, az uj hely
zetben önálló lajstrommal fognak 
megjelenni. (

Tulajdonképpen tehát azt mond-*  
hatnánk hogy amennyire apad aa 
egyik oldalon a választási lajstá
rnok száma, annyival emelkedik a 
másik oldalon. Az ellenzék ebben a 
pillanatban mindenesetre nagyobb 
rsszbtartozandóságot mutat, mint 
amilyennel a kormánypárt és függe
lékei rendelkeznek. Még mindig nem 
lehet azonban tudni, hogy mi fog 
történni, mert

az ellenzék a paaziviiás gondola
tát még mindig nem ejtette el

és e tekintetben a következő napok 
döntő jelentőségére van módunkban: 
rámutatni. A demokraták a legelső 
pillanattól kezdve a passzivitás ál
láspontját foglalják el, a Batthyány- 
féte függetlenségiek most szintén 
teljesen a passzivitás hívei lettek és 
Rassayék is erőteljesen sodródnak 
emez álláspont felé. A mindenáron 
való akitivitás képviselői Andráa- 
syék. akik bár az összeülő nemzet
gyűlést a legteljesebb mértékben 
törvénytelennek tekintik, ott akar
nak tenni, hogy minden pillanatban 
éppen ezt a törvénytelenséget han
goztassák. Akadálya a passzivitás-1 
mik a szociáldemokrata párt, amely-íj 
pék ugyau tíz kőiül jálfi bi»ís» 
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ptttuma van, de a legutóbbi esemó- 
•nyek mégis gondolkodóba ejtették 
eat a pártot. Passzivitás pedig csak 
akkor van, ha abban minden ellou- 
záki párt réwtvesg. Ha ez meg nem 
i'ÓrUjiik, akkor valamennyien men
nek tovább a megkezdett utón.

Loucfteup
a wtssivalutáju államod 
pémügyl po&itíkájárói

Lalouviere, április 9.
(Havas.) Középbelgium ipari szö

vetségének meghívására Loucheur 
vóll franeiu újjáépítési miniszter be
szédet mondott, u gazdasági világ
válságról. Nézete szerint a segítés 
első eszköze az Oroszországgal való 
gazdasági fogalom ujrafclvétéle vol
tba, amihez azonban a szükséges biz
tosítékok megszerzése kell. Loucheur 
ezután hangsúlyozta, hogy elégtele
nek azok az intézkedések, amelyeket 
Németország pénzügyeinek javításá
ra tett. Emlékezetbe idézte Rathc- 
vauval folytatót, beszélgetéseit, ame
lyeknek során Rathenau olyan ma
gatartást tanúsított, mint ha nem lett 
yplna meggyőződve a pénzügyi re
form lehetőségéről. Ma azonban, tet
te hozzá Loucheur Németország 
kénytelen ezt a reformot végrehaj- 
íjjuL A szövetségeseknek követelniük 
kell Németországtól, hogy újjászer
vezze pénzügyeit és egész pénzrend
szerét Ugyanígy kell el járulok Len
gyelországnak, Ausztriának és Kö- 
eépeurópa egyéb rosszvalutáju orszá
gainak. Akkor elegendő volna, ha a 
paplrmárkát más pénzzel pótolnák.
swwwv>/vwww\/wvwww\

Gyilkos merénylet 
a Visegrádi-utcában
Pénteken éjszaka Balázs István 

géplakatos egy Visegrádi-utcai 
korcsmában megismerkedett Matus 
István portással, akivel együtt iddo- 
gáltak. Záróra után távoztak a 
korcsmából és kint az utcán arról
tanakodtak, hogy hol folytassák a 
mulatozást Matos azt ajánlotta tár
sának; hogy jöjjön fel a lakására a
Visegrádi-utca 113. számú házba, 
Qtthdii jó bora van és reggelig ihat
unk. Balázs erre fölment Matos la
kására;

Szombaton délelőtt a ház lukói se- 
gálykiáltásokat hallottak Matos la
kásából. Figyelmessé tettek erre a 
házmestert, aki azonnal a lakásba 
^letett. Ott borzalmas kép tárult 
eléje. Egy ismeretlen férfi, akiről ké
sőbb megállapították, hogy Balázs, 
számút szúrt sebből vérezve feküdt
as ágyon.

A mentók Balázst a Rókus-kór- 
Üázba vitték, ahol a szere ucsétjen em
ber most a halállal vivődik. A rend
őrök Matilst sehol sem találták, 
BZCfmbat reggel óta eltűnt a. lakásá
ron Amíg a rendőrség a súlyosan 
Sébcfn'ilt Balázst, nem hallgathatja ki, 
a Úiekzutai rejtélyt jiem lehet meg
oldani.

ElfoátúK a JoSászhetöröt
Annak idején sokat irtait a lapok dr. 

Gyimeei Ferencről, aki a Kerületi Mun-' 
káBbiztosltó Pénztúr páuoélos pénzszek-1 
rcnyét megfúrta és kifosztotta. A nagy 
apparátusaid megindult rendőri nyomo
zás nnpy m?;;lepetéswl azblgált.

Kiderült ur.vanis. hogy n betörési a 
pénztár <■ . >k Husi viselője, dr. (Jginifíii 
Ferenc követte el nr, öccsével. Gyimesi 
volt Ma-;.-aromáson az. egyetlen be
törő. nl.\ . doktori cituo volt.

Nohány hét lel ezelőtt a szögedi rend- 
Őuég arról értesítetté a budapesti fóka- 
pttfin.vHÚgot, hogy a határban betörtek 
egy villába és azt teljesen kifosztották.

A budapesti detektívek a inult héten 
razziát tnrtottak a József vámban ét egy 
xagkorotni libán megtalálták Gyimeti 
doktort, nklro a Hegedi rendőrség kö- 
rötőlevcle pontosan rálllett.

Gylniegit azonnal előállították a főka- 
pitányoágra, ahol beismerte, hogy a sze
gedi vlllftbetöróst Ő kövotto el. Való- 
tadnfl, hojy a javíthatatlan Gyimosl 
még egyéb betörést is elkövetett s most 
a Mnlajntromónak as öeszet Hité Bán fá- 
[jgafoslk a rsodőrsóg*

6rof Apponyi Albert emlékbeszéde IV. Károly király fölött
— A Hétfőt Napló tudósítójától. ~

Vasárnap délelőtt tartotta meg’eszme érlelődött meg, hanem ödatet- 
gr. Apponyi Albert emlókbeszédét' te a fejszét a tőlünk elválasztó f A 
IV. Károly király fölött a Szent, hoz és ehhez csak egy lépés az, hogy 
István-Akadémia ülésén. A Szent amikor én neki kijelentettem, hogy 
István-Társulat fekete posztóval be-'most már csak a personal unió se
vont dísztermét zsúfolásig megtöltő; git, ő kijelentette: én nemzeti király 
közönség soraiban ott láttuk Hazai vagyok, engem nem bánt a personal 
Samut, gróf Apponyi Albérlőét, j unió! 
Andrása y Gyula grófot, Heniczky 
Ödönt, Concha Győzőt, Friedrich
Istvánt, Csiszarik János címzetes 
püspököt és még másokat közéletünk 
szereplői közül. Az ülés megnyitása 
után az elnöklő gróf Apponyi Al
bert emelkedett szólásra:

Ifjúkorában, száműzetésben 
meghalt királyunkról emlékezem 
meg — mondotta. — Egy világégés 
közepelto kellő politikai előképzett
ség nélkül lépett Károly király 
trónra. Nincs azonban ész és nincs 
tudás, amely ezzel a helyzettel meg 
tudott volna küzdeni. A legna
gyobb igazságtalanság a katasztró
fáért Károly királyt felelőssé tenni. 
Ha meg akarjuk érteni, mi lehetett 
volna nekünk ő, úgy nem ehhez a 
katasztrofális helyzethez kell mér
nünk szereplését, azt kell mérlegel
nünk, mit tehetett volna más körül
mények között A monarchia erős
nek mutatkozott külsőleg. De csak 
külsőleg szemlélve. Közjogi kérdé
sek bukkantak fel lópten-nyomon és 
nemzeti kérdések marták az egysé
get.

A nemzetiségi tömegek nem olvad
tak az ország testébe, hanem meg
tartották különállásukat. Ezt akkor 
nem vették észre. Nemzeti véderőnk 
nem volt, s a közjogi követeléseink 
nem teljesültek. De én nem tartozom 
azok közé, akik a divatos jelszó sze
rint a Habsburg-dinasztiát csak ká
rosnak tartják, mivel ez a higgadt 
történeti kutató előtt meg nem áll
hat. Ezt azok teszik ,akik akkor egy 
szót sem mertek szólni, amig a di
nasztia uralmon volt, hanem hason 
csúszva hízelkedtek, de most — mert 
lehet — másként beszélnek.. Én rólam 
ezt senki sem mondhatja. Amikor 
veszélyesnek tartottanf politikájukat, 
én felvettem a harcot még a dinasz
tia ellen is. Nekem jogom van tehát 
most is beszélni. Igaz, hogy a di
nasztia elnemzetietlenitette nemessé
günk egy részét De ezek, amikor 
aztán visszajöttek, elvesztették az 
idegen belsőt, elhozták azonban a 
műveltséget, amelyet szereztek .

— IV. Károlyban megvolt a nem
zeti probléma megértésének tehetsé
ge, hozzá az akarat — keresztül is 
vinni azt.

— Pedig ő is abban a légkörben 
nevelődött, mint elődei. Én láttam, 
miként bonyolódik ki a belé növelt 
előítéletekből, mert akkor, amikor 
Károly király tábornokaival szem
ben az önálló magyar, hadsereg föl
állítását elrendelte,. nemcsak egy

Bulgária elfogadhatatlannak tartja 
az entente feltételeit

Szófia, április 9.
{Bolgár Távirati Ügynökség.) A jóvá

tételt bizottság tudvalevőén jogyzéket 
küldött a bolgár kormánynak. Ez a jegy
zék a jóvátétel! fizetések ollialasztúsát 
attól teszt függővé, hogy tíulgária elfo
gadja a vám jövedéknek, as állami bá
nyáknak, a költségvetésnék, az adózta- 
tdsl rendszernek ellenőrzését. Megálla
pítható, hogy ez a jegyzék a társ idalort 
minden körében a legkínosabb hatást 
keltette. A sajtóban nagy fölinduló*  nyi
latkozott meg. Hihetetlennek tartják, 
hogy ily fajt a köv öleléseket lehet tá
masztani Bulgáriával szemben, amely 
mindig tanúságot tett jóakartáról, telje
sítette a békcszorződésbon megállapított 
köolosetteégoket, sőt a lohotőeóghoz kú
post móg & kikötött határidőnél előbb 
lett eleget » Min-1»

— Szociális kérdés is rágódott raj
iunk, erről azonban a dinasztia nem 
tehetett. Ez az uralkodó osztályok 
hibája, amelyek ellentálltak e pro
bléma megoldásának és csodálatos 
merevséggel ragaszkodtak kiváltsá
gaikhoz és ennek keserű gyümölcsei 
máig is fennmaradtak. 1848 óta 
majdnem egy század múlt el. A 
nemzetiségi kérdést megoldhatónak 
vélték azzal, hogy csak kevés nem
zetiségi képviselőt engedtek a parla
mentbe, a szociális problémát pedig 
a szavazati jog részleges megvoná
sával, hogy a szegényebb néposztály
nak csak kevés képviselője juthas
son be szintén oda. Már pedig az 
olyan nemzet, amelynek nagyrésze 
a parlamenten kívül áll, egy pilla
natig sem élhet. Ezt Károly király 
is beismerte. Felismerte azt, hogy a 
nemzeti fejlődés elérésére a válasz
tójog eszköz, még pedig nélkülözhe
tetlen eszköz. Én nem vitatom és 
nem fürkészem, hogy a részletekben, 
eszközökben és utakban nem téve- 
dek-e? Károly király mélységes, szo
ciális érzése nemcsak politikai mér
legelés, hanem a szerető szív ered
ménye.

— Mélységesen vallásos volt. Azon
ban vallásossága mellett is tisztában 
volt azzal, hogy ö egy olyan nepnzet 
uralkodója., amelynek polgárai kü
lönböző vallásokat követnek. A cseh 
amnesztia miatt sokain támadták őt. 
Maga Károly király mondta el ne
kem, hogy a hadbíróság annyi és 
oly súlyos ítéletet hozott, hogy szük
ségesnek és elengedhetetlennek tar
totta a békesség miatt ezeket meg
semmisíteni.

Tihanyban, hazai száműzetése 
utolsó állómásán láttam a magyar 
királyt magyar katonáktól körül
véve, akik nem őrizték, hanem azért 
voltak ott, hogy az idegeneknek ki
szolgáltassák. De soha olyan fénye
sen nem ragyogott dicsősége, mint 
akkor, amikor mással nem rendelke
zett, csak keresztény erényével. 
Négyszáz esztendő óta ő volt első 
nemzeti királyunk, kortársai közül a 
legszociálisabb és ma emeljük fel 
szemünket arra a glóriás koporsóra, 
amelyben ő nyugszik. Mióta a világ 
áll. egy nemzet sem tudott igy bánni 
királyával. Nekünk egy feladatunk 
van ma, helyre kell állítanunk a tör
vényes és alkotmányos uralmat, 
mert ha ezt nem tudjuk megtenni, 
akkor csakugyan „Finis Hungáriáé". 
És még egy maradt meg nekünk, a 
nemzeti feltámadásban való hitünk.

tásra vonatkozó küvotolésoknok.
Bnlgárlábta senki sem akarja föltáte- 

loxnl, hogy akkor, amikor a gánual kon
ferencia valamennyi európai nemzet 
talpraállltásáról készül tanácskozni, még 
pedig éppen az állami szuvoráultú. ttsz- 
telotben tartása nlzpján, éppen Bulgá
riát akarnák megfosztani nem csupán 
gazdasági, hanem politikai függetlensé
gétől Is. A lapok pártállásukra való te
kintet nélkül azt hangoztatják, hogy az 
antant feltételeit, amelyektől függővé 
teszi a Jóvátételt üzottsek elhalasztását, 
nem lehfit tifogadni. Minthogy a Jóvá
tétel! bizottság Jegyzéke közvetlenül a 
génnel bolgár delogáoló elutazása előtt 
érkezett meg, a minisztertanács még 
nőm tudott velő bohntóan foglalkozni. A 
Jegyzékkel kapcsolatban bizalmas ülésre 
blvMk önzM * bolcta

PESTI JSÉTÁK
Tánc

Rég túl vagyunk már a farsan
gon, Nagypéntek, bánatos nap, a 
küszöbről integet, muzsikaszóból, 
táncból — úgy látszik — még sem 
volt elég. Mögöttünk hagytuk ápri
lis elsejét, a bolondságok napját is, 
amelyen régidőkben szokás volt 
egymást feltréfdini, tavaszba me- 
gyünk, bár kissé didergésen és nem 
nagyon ujjongó örömmel, de még in 
a csöndes, nagyszerű életkitár ás felé 
és ehhez már. nem illik a csörgő
sipka.

Elég a magamefifeledkezett mulat
ságra négy hét, sőt vannak — és 
nem is nagy képű morál prédikáto
rok — akik azt mondják, túlontúl 
sok is. Négy hét az esztendőből: ti- 
zenkettedrésze életünknek: elszórni 
könnyelmű grandczzával nem illik 
nekünk, akiknek talán múlt bűnöket 
kell cxpiálnunk bánatunkkal, de 
egész biztosan jövendő boldgságot 
megvásárolnunk vele.

Elég volt a négy hét, elégnek kel
lett volna lenni, mi mégis táncolunk 
és hó! micsoda táncot. Micsoda fé
kevesztett röpködése a tagoknak, 
mintha az ördög húzná hozzá a talp- 
alávalót és a muzsikánk is gerincen 
átszaladó, rettenetes, alzülági zene. 
Nem uj ez a tánc, nem uj ez a mu
zsika, táncoltuk már egyszer sokan, 
rengetegen, sokan bizony cl is fe
küdtek a végén halálos fáradtság
ban.

Micsoda eszeveszett, döbbenetes 
bál, a véres tagok, bepólyált fejek, 
süvítő vasszilánkok és szivet hur
koló rikkantások karneválja, mi
csoda rémületes kavargása a dobaj- 
nak, sikoltásnak, hörgésnek, a fel
nyögő sóhajnak és elfúló iszonyat
nak, a riadt szivek kalapáló zakato
lásának és Járni kell, mert valaki 
meg szólaltatta hozzá a muzsikát.

Táncosok és nézők dülledt szemek
kel, az iszonyat vérverejtékével le
sik; a mi táncunk, a mi bálunk az 
Urnák ezerkilcncszázhuszonkettedik 
esztendejében.

Pedig de jó volna elmenni hasd 
a mulatságból, lefeküdni és nem 
hallani többé zenét, sem mást. Csen
desebb, de nem kevésbé fájdalmas 
keringője a magyar életnek úgyis 
de megforgat mindennap bennün
ket, holott nehéz a lábunk, nem haj
lik táncra már, fájó a derekunk 
csúnya munkák után, kábult a le
jünk sok mull muzsikától, amelynek 
melódiája de rég nem szivünk sze
rint való, de rég disszonáns a mi 
fülünknek.

Be nem lehet. rAz őrült cigány, 
megbújva valahol ijesztő és gyűlö
letes vackán csak előkapja a hege
dűjét, előkapja bizony hozzá a nagy
dobot és csörrenő cintányért is és 
rázendít, arcán > gonosz, őrült mo
sollyal, a gyilkosok vibráló, lázas 
görcsével ujjúiban, amelyek ráta
padnak hangszerének nyakára foj
togató hajdúsággal.

fis nézi lent a pesti utca a bál
terem kivilágított ablakait, beles 
döbbent kíváncsisággal, hangot is 
ad: női jajt és keserű szájakon ki
szakadó káromlást és a pokoli ze
nétől felzaklatott szivének üteme 
otthon, nyugodt négy fel között egih 
sok hosszú, kínos, sötét éjen át nem 
tud csöndesedül.

AgFÖMllOS! ORFEUM 
Az u] Áprilisi varlettÉ-mQsor! 

Kezdete este fél 8 órakor.

NEMZETI ROYflL ORFEUM
Telefon: Jóttcf 121—08, Kezdete fél 8-kor.

Magyar Erűi vendéniátéka i Aranymadár, Har- 
mafh ’mre és Zerlcovih Béla nagy operettje 3 
képhén és o« dnrillsl nagmerü varletfé-mííaor.
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Letartóztatott 
kommunista szövetkezet 

Qöpcédulákon a köxlársaaág oissta*  
állítását kÖDataüék

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A rendőrség hosszúbb idő óta nyomoz 

egy kommunista bűnszövetkezet ügyé
ben, amelynek tagjai az eddigi adatok 
tzorint a bécsi kommunistákkal tartanak 
fenn összoköttotést. Heteken át tartó 
megfigyelés után a detektívek arra az 
eredményre jutottak, hogy a bűnszövet
kezet tagjai a szocialista munkások kö
rébe vegyültek, ott elégedetlenséget igye
keztek szítani, és a munkásságnak köny- 
nyobben félre vezethető élőméit a jelen
legi vezetőség ellen izgatták.

A detektívek jelentése szoriut ezek a 
kommunisták a munkások gyűlésein 
megjelentek és ott oly forradalmi jellegű 
indítványokkal léptek elő, hogy azokat 
a 6zociúlistu munkásság vezetősége ép
pen forradalmi jellegükre való tekintet
tel Bem tárgyalás, még kevésbbé szava
zás alá sem bocsa jtotta.

A nyomozás kidorltotte, hogy a szövet
ség tagjai március vége felé kisebb röp
cédulákat nyomattak, azokat a főváros 
házalnak falaira kiragasztották és ozek- 
bon a röpcédulákban a köztársaság vlaz- 
Bzaállitúsát propagálták. A rendőrség 
több gyanúsítottnál házkutatást tartott 
és a bűnszövetség tagjait bevitte a főka
pitányságra.

Eddig ez ügyben a következők kerül
tek előzetes letartóztatásba: Menzer Béla 
egyetemi hallgató, Szántó Imro magán- 
hlvatalhok, Wlttmann Sámuel magán
hivatalnok, Adlcr Róza hivatalnoknő, 
Bogdán Béla tanone, Kohn Géza magán
hivatalnok, Somogyi Mihály egyetomi 
hallgató, Sellngor Imre vegyész, Normái 
Ernő magánhivatalnok. Lóránt György 
tanuló, Jarnó Kohner József tanuló. Va
lamennyit átkieórték az ügyészség Mar- 
kó-utcai fogházába.

— HatnrkHgazitás Magyarország 
javára. Nógrádmegye déli részein a 
határki igazitó bizottság néhány je
lentéktelen módosítást eszközölt a 
trianoni határon Magyarország ja
vára. így Romhány körül egy kes
keny sávot vissz- -'tolnak Magyui;- 
Országhoz.

— Az Otthon közgyűlése. Az Otthon 
írók és Hírlapírók Köre vasárnap dél
előtt 11 órakor tartotta meg évi rendes 
közgyűlését Holtsy Pál elnöklésével. 
Hoitsy Pál az elnökség nevében köszöne
tét mondott a tagoknak, akik minden 
politikától mentesen, kollegiális szeretet- 
tel támogatták az elnökséget és egymást 
Ezután megtartották a választásokat, 
amelynek eredménye a következő: Elnök: 
Hoitsy Pál, alelnökök: Bónitz Ferenc, 
Kun Andor dr.. Szomáliáig István, Tor
tái Adorján, főtitkár: Hegedűs Gyula, 
titkár: Bogyó János dr.. pénztáros: Fodor 
Dszkár, ellenőr: Engel Samu, könyvtár
nokok: Losonca]/ Zoltán. Hudó Rlohárd, 
számvizsgálók: Fodor Ferenc. Kerekes 
Aladár dr. és Rákosi Endre dr. A vá
lasztmányi tagok ogyharmadának mán
iát uma lejárván, ezek helyett megválasz
tották: Agai Bélát, Alddssy Antalt, Ba
lassa Józsefet, Berkes Imrét, Cseba 
Lászlót, C'sajlhay Ferencet, ('setényi Jó
zsefet, Habár Mihályt, Holtai Jenőt, Hi
vatal Józsefet, Rájár Jenőt, Katona Bé
lát, Kállay Miklóst. Krúdy Gyulát, Laka
tos Sándort, Malesiner Emilt, Mafskdssy 
Józsefet, Mezei Erdőt, Pakúts Józsefet, 
Petii Sándort, Sugár Ottót, Szilágyi Hu
gót, Szirmai) Ödönt „ép Szómory Emilt. 
Az Otthon ügyésze újból dr. Bedö Mór 
lett.

— A Petőfl-Társaság felolvasó
ülése. A Pető fi-Társaság vasárnap 
délelőtt tartotta e havi fel olvasó-ülé
sét az Akadémia üléstermében*  Fe- 
renczy Zoltán elnökiébe alatt. Még
nyitó bestédében megemlékezett IV. 
Károly királynak váratlan éa gyá
szos elhuny tárót Emelkedett hangú 
beszédét azzal fejezte be, hogy imád
koznunk kell az Bigék vráhoí, hogy 
enged’on a megboldogult király tete
mei ne’- örök nyugalmai, pihenést és 
békességet, hisz rövid életében oly 
sok ^Ajánlómban éft utolsó peredig 
a bal sors keserű üldözésében volt ré- 
sa>. Javaslatára a király emlékét 
jogyzőkönybpn örökítik meg. Ezután 
Szávai) Gyula főtitkár terjesztette elő 
jelentését, amely főleg a Petőd-juhl- 
loumja sftiiatko^ iatéaíWésekiől

A nuttvar dtf sftáclO osatóftan 
Lioyd George nagy beszédre készül — Pártközi béke 

az értekezlet Idejére
vendégek mindenütt a legnagyobb 
előzékenységgel találkoznak. A vi
lág minden tájából rendkívül sok 
hírlapíró érkezett Genuába.

Genua, április 9.
A lapok jelentése szerint az érte

kezlet napirendjét még nem állapí
tották meg. A napirendben csak 
azokon az előzetes megbeszéléseken 
fognak megállapodni, amelyeket 
egyfelől Facta miniszterelnök ép 
Schanzer külügyminiszter, másfelől 
az angol és a francia kiküldöttek 
folytatnak. Bizonyos azonban, hogy 
a hétfői megnyitó ülésen Facta, 
Lloyd George és Barthou beszélni 
fognak. Eredetileg úgy tervezték, 
hogy csak az olasz miniszterelnök 
mond megnyitó beszédet, de Lloyd 
George követelte, hogy alkalma nyíl
jék beszédének elmondására, mert 
Anglia várakozással tekint szavai 
elé, amelyek hivatva lesznek az 
egész világon nagy visszhangot kel
teni. Ennek következtében a francia 
kiküldöttnek is módot kellett nyúj
tani, hogy beszédet mondhasson. A 
beszédek elhangzása után a bizott
ságok megválasztása következik, 
amelyek közül az első a bókeszer- 
ződésok végrehajtásának módozatai
val — lényegileg azonban az orosz 
kérdéssel — foglalkozik. A lapok 
szerint az angolok javaslata értel
mében ebben az első bizottságban 
csak a nagyhatalmaknak és pedig 
Olaszország, Anglia, Franciaország, 
Németország és Oroszország képyí- 
selői foglalnak helyet. A többi bi- 

‘ zotteág, nevezetesen a pénzügyi, a 
; közgazdaság! és a közlekedési bi
zottság az értekezleten résztvevő 
összes államok kiküldötteiből alakul.

Genua, április 9.
Schanzer külügyminiszter . előbb 

Nincsevics dr. jugoszláv, majd Be
nes dr. cseh külügyminisztert fo
gadta.

Valamennyi párt, beleértve a fas- 
cistákat is, felhívást intéztek, amely
ben fölhívják a lakosságot, hogy az 
értekezlet idejére óvják meg a párt
közi békét.

Az öros'j delegáció külkereskedelmé
ről jelentést osztott szét, amelyből 
kitűnik, hogy Oroszország az 1921. 
év első három hónapjában 269 millió 
aranyrubel értékű árut hozott be. 
Ugyanebben az időszakban az áruki
vitel összege 20 millió aranyrubolt 
tett ki.

Genua, április 9.
(A Magayr Távirati Iroda kikul- 1 

dott tudósitójának jelentése.) A ma- J 
gyúr delegáció szombaton délben az 1 
olasz határra, Innichenbe érkezeit, 
ahol a pályaudvaron katonazenévcl 
üdvözölték. Ugyanazon a vonaton 
érkezett a lengyel és a cseh delegáció 1 
is. Innen katonai diszkisérettel foly
tatta útját Genuúba, amelynek pom- : 
púsan feldiszitett pályaudvarára va
sárnap reggel 7 órakor érkezett meg. 1 
A magyar delegáció Nervlben, az 1 
Eden-szállóban lakik, ahol a lengyel 
és a spanyol kiküldötteket elszállá- 
lásolták.

Ezldcig — déli 12 óra 40 perc — 
huszonnégy állam képviselői érkez
tek meg u konferenciára.

Ebben u percben még tart a nagy
hatalmak kiküldötteinek tanácsko
zása, amely délben a királyi palotá
ban kezdődött. A hangulat általában 
rendkívül bizakodó.

A sajtó céljaira szolgáló palota 
számtalan, a’világ minden részéből 
cgybesegelő hírlapírót lát vendé
gül és a palota csarnokában és ter
meiben valósággal bábeli nyelvza
var uralkodik. Az olasz hírlapírók 
kifogyhatatlanok előzékenységükben 
és szolgálatkészségükben.

A pompás tavaszi idő hozzájárul a 
kitűnő hangulathoz.

Az értekezleten résztvevők köré
ben már igen élénk tevékenység 
észlelhető. Benes dr. cseh miniszter
elnök és külügyminiszter a kls- 
ántánt többi képviselőjével, Romá
nia, Lengyelország, Jugoszlávia és 
Csehország közös magatartása ügyé
ben tanácskozást folytatott. Benes; 
Schanzer külügyminiszterrel, to
vábbá Seydoux francia kiküldöttel 
és Albert Thonisonnal, a genfi nem
zetközi munkaügyi hivatal képvise
lőjével is tanácskozott.

Facta miniszterelnök és Schanzer 
külügyminiszter Lloyd Georget vil
lájában meglátogatták. Az értekez
let megnyitóülése hétfőn délután 8 
órakor lesz.

Genpa, április 9.
Schober kancellári az osztrák dele

gációval ma reggel órakor Ner- 
vibe érkezett. A pályaudvaron 
KwiatkoWsky dr. quirináli osztrák 
követ fogadta.

Genua, április 9.
Az értekezlet megnyitása és a kül

döttségek megérkezése alkalmából 
Genua lobogód iszt öltött. A külföldi

— Az Újságírók Egyesületének köz
gyűlése. A Magyarország! Újságírók 
Egyesülete vasárnap délután Márkus 
Miksa elnöklésévfel tartotta meg évi ren
des közgyűlését. Márkus Miksa elnöki 
megnyitó beszédében előterjesztette az 
egyesület évi működéséről szóló jelen
tését. Az elmúlt év folyamán az egye
sület szakadatlan harcot fejtett ki a cen
zúra ellen, amely végül is megszűnt. 
Beszámolt arról a munkásságról, ame
lyet az egyesület az újságírók flzetés- 
rendezésc, valamint az állásnélküliek 
elhelyezése és támogatása körül kifej
tett. Zifnmer Ferenc pénztáros előter
jesztése után a közgyűlés megadta a fol- 
montvényt a múlt évi zárszámadásokra 
és elfogadta a Jövő évi költségvetést. He
gedűs Gyű!.*  meleg szavakkal Üdvözölte 
Márkus Miksát elnökségének tizedik év
fordulója alkalmából, mire Márkus 
Miksa megköszönvén az Üdvözlést, hang
súlyozta. hogy az elmúlt tíz esztendő 
munkássága milyen nehéz körfilmény-'k 
között, a világháború «s a forradalmuk 
rettenetes viharai közepette fotyt le. Ha 
eredményt sikerült elérni, ez az egycsü 
let tagjainak szolidaritásából eredt, é- 
ezért hálás köszönetét mond az egyesüld 
Összes tagjainak. Végül a njcgHrosedet 
állásokra egyhangúlag megejtették a 
választásokat,

— öngyilkosság. Pál-utca 8. számú ház 
második emeletéről ma délután Pancsc- 
vics Erzsébet 1G üvcé nsalóJleány öngyil- 
kos^gl szántlékből levc’etto magát. A 
mentők a Rókus-kórházba szállítót iák 
ahol súlyos Béruléevibe belehalt.

szólt. Megemlékezett a társasághoz 
lerfUtóbb befolyt Jótókouy adomá
nyokról ó» jelentette, hogy Petiit 
munkáinak francia, nőmet, olasz, tót, 
szeri, és horvát nyelven való fordí
tásai kéziratban már készen államik. 
VMc.su Gyula adta elő ereién köl- 
toménvoit, majd Csdsarir Elemér Ka
tona és Bánk Bánja címen érteke
zést olvasott fel. Lampérth Géza sza
valta el legújabb költeményeit, utald 
Stdvou főtitkár Páráit Bertalannal; 
szegedi tájszólásban irt novelláját 
olvasta fel. Végezetül Petri Mór köl
teményeit szavalta el.

— A Balaton Szllvetsóg kazgyüléso. A 
Balnlón Hzar.laég VMiiro.p délelőtt tar
totta mrg grót natlhU'l.u Lajo. aluliMé- 
Bével közgyitlését. CtipM llrnó titkár ■ 
részlete, jelentésben srámoU bo n Sző- j 
votaég elmúlt évi miiWdáoértl. Különö
sen kiemelte a balntonvidóki villamos 
vllágltés rendezés és fejlesztése kUriil 
elért or-odnitnyokot. A Szövetség az el- 
múlt óvbon is mindent elkövetett a fúr- 
döveudégek élelmezésének rendneroeltr- 
se' és Olcsóbba tétéin érdekében. Megír 
dúlt az akció a BnlatonvltVk parlagon 
hoverfl kincseinek kihasználáséra Is, 
amelynek eleó eredményé a I'lecher-téle 
kerámiai gyár létesítse. Fokozatosan 
folytatni fogták a balatoni mll-körut ki
építését a somogyi ée zalai parton egy
aránt, rendbe fogják hozni a forráeokat 
és tárlata utakat és folytatják a meg
kezdett kikötő-építkezéseket la.

— Verekedő gyógy Merészsegéd. 
Múlt április 6-lkán éjszaka Árkai 
Ferenc miniszteri titkár hivatalából 
hazafelé tartott. A Széna-téren na
gyobb társaság jött vele szembe, 
amelyből kivált egy fiatalember • 
rátámadt a miniszteri titkárra. Ár
kai revolvert rántott ős támadóját 
lclövéssel fenyegette, aki azonban 
nőm tágított. Árkai nehogy fegyve
rét kelljen használni, az Uj Szent 
János-kórház felé szaladt, támadója 
azonban követte, mire a levegőbe 
riasztó lövéseket tett. Az elősiető 
Böcsödi János és Cseh Ferenc rend
őrök a miniszteri titkár támadóját 
lefogták és igazoltatni akarták, ez 
azonban az igazolást megtagadta. 
Erre a rendőrök a garázda fiatalem
bert elő akarták állítani a II. kerü
leti kapitányságon, mire a rend
őrökkel is dulakodni kezdett és az 
egyiknek fegyverét is kicsavarta a 
kezéből. A budapesti kir. ügyészség 
hatósági közeg elleni erőszak vétsé
ge címén indított eljárást a vereke
dő fiatalember ellen, akiről igazol
tatása során kiderült, hogy Molnárt 
Elemér gyógyszerészsegéd. Ma von
ja felelősségre a budapesti kir. bün
tetőtörvényszéken Both Péter, ta
nácselnök tanácsa.

— Temetés. Tegnap, vasárnap délután 
kísérték örök nyugalomra Hatscheh 
Izsót, a Budapest és Kis Újság tisztvise
lőjét. A temetésen nagyszámú rokonsá
gon kívül testületileg jelentek meg pá
lyatársai, az Újságkiadó Tisztviselők 
Egyesületének és a Hirdotéaszorzö Tiszt
viselők Egyesületének tagjak

— Izgatás a temetésen. Múlt ér 
május 8-ikán a csepeli munkások 
nagy tömege vonult ki a csepeli te
metőbe, ahol egy társukat, Ihász 
Dénes lakatos holttestét helyezték 
örök nyugalomra. A temetés alkal
mával az egybegyült gyászoló kö
zönség előtt Spitzer Sándor lakatos, 
a vas- és fémmunkások csepeli 
szakszervezetének elnöke mondott 
gyászboszédet. Az elhunyt életviszo- 
nyalnak ismertetése közben a követ*  
kezűket mondotta: „Te is a kapita
lizmus és a burzsoázia áldozata 
vagy. Ezek kényszerítettek a ha
lálba, mert az éhségtől kimerült, 
öszetört testtel a gyárba kellett jár
nod dolgozni.“ E kijelentés miatt a 
budapesti kir. ügyészség izgatás 
büntette címén eljárást Indított 
Spitzer Sándor ellen, akit ma von 
felelősségre a budapesti kir. büntető
törvényszéken dr. Both Pétefi ta
nácselnök tanácsa. ■]

— Vesztegető csendőr főtörss-őrmcstef*  
Mddi Gábor csendőr főtörzsőrmester 1920 
novemberében nősüléit engedély iránti 
kérvényt nyújtott be a budapesti csend- 
Őrpótsjárny parancsnoksághoz. A kér*  
vényt innen a honvédelmi minisztérium 
csendőrségi osztályához került. Mdndi 
Gábor miután kérvényére hosszabb Idő 
ntán sem kapott választ, múlt év már
cius 29-ikén egy levelet irt a honvédelmi 
minisztérium csondőrségi osztályához be
osztott Pap János osendőrfőhadnagynak, 
amelyben nősülési ügyének sürgős elin
tézését kéri. .4 borítékban a levélhez két 
darab 100 koronás bankjegy is volt csa
tolva. A levőiben ugyan nem tett emli-; 
test a pénzről, de minthogy világos volt,' 
hogy tnllyon célzattal tette a pénzt a 
borítékba, a esendő reégi osztály feljelen
tésére a budapesti kir. Ugyéssség meg
vesztegetés vétsége címén eljárást indí
tott Mád! Gábor ellen. Ma tárgyalja 
ügyét a budapesti kir, büntetőt örvény
szék.
- Fegyhásra ítélt betörök. Kovács Já

nos szabócéged és Pipó István bádogos
segéd múlt év áprilisában több üzletbe 
betörtek és mindenünnen nagy értékű 
ruhaneműt, ékszert, élelmiszert és egyéb 
ingóságot loptak el. A lopott holmit az
után Katona Ferón fi újságárus és Csík 
Sándor állásától fölfüggesztett rendőr 
utján értékesítették. Egy betörés alkal
mával elfogták őket és lopás. Illetőleg 
orgazdaság büntette elmén indítottak el
lenük eljárást. Ma vonta őket felolős- 
íégre a budapesti kir. bünMötörvóny- 
zéken dr. Both Péter tanácselnök ta- 
lúcsa. A lefolytatott bizonyítási eljárás 

■itán a l>‘róság /'oríct Jánost t> évi fegy- 
■izra. Pi/xí Istvánt ű évi fegyházra, Ki- 
yna Ferenc t / évi (s i; hónapi böntön- 

■ és Isik Sándort 4 és fel hónapi fog- 
>-A«jiujitttóí»re ítélte eh

VMc.su
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Lóverseny Labüapugás a bafnoítsá^^
A vWrnapl mérkőzések nagyrészt pa

pírforma szerinti eredménnyel vérződ- 
tek, amennyiben a favorit .csapatok vé
gig győztek az FTC-t kivéve, amely dön- 
tatlon eredménnyel végzett a Törekvés
sel.

FTC Törekvés 0:0. A ferencvárosi

Az alagi versenyek
Az előző napoké d ál sokkal nagyobb lá

togatottság mellett, zajlottak le a vasár
napi alagi versenyek. A háromévesek 
nagy h&ndicapja volt a nap nagy att- 
nLM. noh» fo, .«UU numposíMl 4p. iV0? * Jobb “u??“

, mérkőzést balszerencsével játszotta ve- 
pon hódi nw; feJtörtBt okoiott a Joga-1 Blg, „m8nnyibeu több kodvoző gólhelr- 
dóközönK gnek a verseny, mert Goody- zctet mulasztottak el az FTC csatárok 
Goody kimagasló esélye miatt rajta kí
vül jóformán semmit sem fogadtak. A 
Wool Wlndor-mén a várr.kozcshoz híven, 
némi felhívás után a végén igen köny- 
nyen nyerte az értékes trófeát. Á legna
gyobb csárdást a pölöskei kancadij 
orack:: Áfonya rossz futóaa keltette, 
mely a táv után már telj oson késze' 
lett b mint rossz utolsó haladt át a cé
lon. A favoritok különben a két pölöskoi 
ló: Apró é« Akarnok kivételével, veresé
get 87euvedtek. Az 1200 méteres handi- 
oapben a töbl»ször favorizált Mimikri 
mint outsider nyerte meg végro verse
nyét, mig a Budafoki díjban Shogun

ért el Hajdú csatára révén. Az első fél
időben Recht (TTC) egy tizenegyes bttn- 
tetőrugást a BTC-kapu mellé helyezett.

BEAC—BSE 8:0 (2:0). Az egyetemiek 
góljait Erhardt, Kertész és Kert essy 
rúgták. .

Zuglói Atlétikai Club—Nemzeti Sport 
Club 1:1 (1:0). Egyenlő erejű csapatok 
mérkőzése volt.

Kérésit. Alk. OE—33 FC 1:0 (1:0). Erős 
küzdelem után győzött a KAOE, a gólt 
Strasser rúgta.

Ékszerészek SC—Rákos palotai TK 1:0 
(1:0).

Budapesti Atlétikai Klub—Erzsébet- 
falvai TC 1:0 (0:0).

közgazdaság

1 közvetlenül a Törekvés kapu előtt, 
Svarcz és Pataki rugósai állandóan célt 
tévesztettek, míg a Törekvés egy tizen
egyes büntctőrugáná1 Vas, az FTC hűló 
mellé plaszlrczfa. Szünet után ismét a 
zöld-fehérek voltak frontban, azonban

' gólt nem tudtak rúgni.
UTE—Kispesti AC 8:0 (2:0). Az újpesti 

csapat igen könnyen nyerte a játékot 
brilliánsan ját3zó csatársorával. A gó
lokat főként Priboj, Schaller, Kása és 
Vogel II. rúgták.

VII. kerület—Vívó AC 1:1 (1:0). Már 
az ötödik percben megszerezte a VII. ke
rület a vezető gólt, Kitt réy»n, melyet 
szünet után Lözoy, a VÁC jobbösszekötő
je egyenlített ki.

BTC-TTC 1:0 (0:0). A Torna Club le- i
gónysége volt a jobb és megérdemelt I estir István (MAFC).

Vasárnapi magánforgalom
Az Miktözsdei magán forgalom, 

bán a szombati élénkség utón vasár, 
napra részvényekben semmi, valu'. 
tákban pedig Igen csekély flzuj 
volt. Dollár 843—39 között alig ee- 
köléssel, kissé élénkebb volt a raár 
ka 281—85, lei 612—20, szokol 1637—2 
45, osztrák 11—1 */<  névlegesen.

A mezei futóbajnokság.
A Magyar Atlétikai Szövetség rendezé

sében Vasárnap délelőtt került eldöntésre 
az 1922. évi mezei futóbajuokság, amely
nők eredménye, a következő: Ifjúsági: I. 
Szloboda Jenő MTE 16.20 p. 2. Kempner 
Árpád. 3. Sleinietter Lajoe KAC. Csapat
bajnokság a MTE 88 pont. 2. BKAC 45 
p. 3. MAC 75 pont.

A szenior bajnokságot Csitbay József 
(MTK) nyerte meg 88.8 p. alatt. 2. Kul- 

, ' g. Steincr Pál
játszó (MET). Csapatbajnok MTK 28 p. 2. MTE

Árutőzsde
'A' gabonapiac vasárnapi magán

forgalma ti/Jettelen volt. Kenyér
magvak iránt nem volt érdeklődés, 
búza 3050 K, rozs 2175 K volt álliy 
máson 100 kg.-ként. A termónycik- 
kek irányzata szilárd. Zab 2450 K 
Budapesten, tengeri 3000 K állomá
son, korpa 1650 K zsákkal együtt, 
budapesti paritásban, 100 kg.-ként.

Ssckolr.iral f?jhosszal verte meg a vég- győzelmet aratott a tétovázón játszó j (MET). Csapatbajnok 
•Ékig kilovagolt nagy favorit Unkét. A 1 csatárok játéka folytán csuk egy gólt; 54*  p. 8. ESC 98 pont, 
handicikbau óriás i favorit szenvedett 
vereséget Tchverkiárban, de vereségére 1 
abban találnak mentséget, hogy rövid 
volt nekt as 1000 méteres távolság.

A mai versenynap részletes eredménye
•gyébként a következő:

L futam. 1. Apró (2%) Nagy G. 2.1 
Marietta (6) Szokolai. 3. Sunny (5) Ta
kács B. Futott még: Dölyfös. Tót.: 20:24.1 

II. futam. 1. Mimikri (8) Takács. I. 2.
Gibson Girl (6) Szabó L. II. 8. Paciflol
(5) Szokolai. Futottak még: Kahalla, 
Nozsider ős Urania. Tót.: 20:160, 58, 64.
ül. futam. 1. Goody-Goody (l‘/« r) Ta

kács I. 2. Spiritistin (6) Szabó L. II. 8. 
Wildgraf II. (5) Szokolai. Futottak még: 
Babonás, Áfonya, Pannikám és Klzzi. 
Tót: 20:32, 22, 26. 26.

TV. futam. 1. Shogun (l’/«) Szokolai.
B. Unke (l'/« r) Pretzner. Tót.: 20:86.

V. futam. 1. Vera 111. (6) Bipmiozky.
2. Relache (6) Takács I. 8. Ichvékiár (1) 
Bchojbal. Futottak még: Ara II„ Hűbé
res, Bandit, Kótyagos, Szüret és Man- 
dragore n. Tót.: 20:174.

VI. futam. 1. Akarnok (1) Takács L 2. 
Mandola (4) Gutái I. 3. Pechblende (1%) 
Szabó L. II. Futott még: Nimfa. Tót.: 
00:81

A mai ügetőversenyeknek 
a Grattan Bells-dij a főszáma, ahol olyan 
jó lovak fognak starthoz állani, mint 
Pro Ptrla, Pazar és Látrány. Pro Pat
ria a legjobb Bánsz, de a prepozíciók 
olyan kitünően egyenlítették ki az esé
lyeket, hogy a starterek bármelyikének 
győzelme sem menne meglepetésszámba. 
Tlpjelnk az egyes versenyekre a követ
kezők: (

L Beager-hajtó* —Te kedves. 
IT. Lublin—Rita.

IIL 
IV.
V. 

VL 
VII.

Eleonóra—Udvar hölgy. 
Emden Is—Sárika. 
Pro Patria— Pazar. 
Eskimo—Shady M. 
Bomba—Dromedár.

Vevőinknek a legjobbat 
a legolcsóbb árban!

{öltönyök 
felöltök 

Leányka I kosztümök 
Jg: cipők 
Höll felöltök 

kosztOmők 
robci mauteaux

Mértékosxtályunk a legmagasabb 
igényeket elégíti ki

Neumann M.
ruhaáruháza
IV., Muzeum-k3rut 1.

* * A Vígszínház e heti műsorán az
Aranyborjú, tierczeg Ferenc szenzációs 
szinjf:téka mellett nz Osztrigán Miéi és 

1 a Teknősbéka váltakozik. Csütörtök éjjel 
' a Teknősbékát, szombat éjjel az Osztri- 

| gás Micit adják. Husvét vasárnapján 
j délután az ördög, hétfőn délután a Cso

dagyerek kerül színre.
• Törzs Jenő és Bársony Dezső „Vad- 

emfferek“ cimü nagysikerű darabja e
’ héten ma, szerdán, szombaton és Husvét 
i hétfő este szerepe) a Magyar Színház 
műsorán, mindannyiszor a bomutató ki
váló szereposztásában. Kedden és vasár
nap este a „II. Lajos király“-t, csütörtö
kön és Husvét hétfőn délután rendes 

, esti helyárakkal a „Színház” kerül sziu- 
| re. Jövö vasárnap délután „A kis lord“. 
| Nagypénteken nincs előadás.
I • Az „Aruyhalász" és „A gazdag lány" 
, váltakozva kerül színre © héten a Belvá- 
I rosi Színházban. Az Árnyhalász ma, 
szerdán, szombaton és Husvét hétfőn 
este, A gazdag lány kedden, csütörtökön, 
vasárnap és Husvét hétfőn délután 8 
órakor rendes esti helyárakkal. Nagy
pénteken nincs előadás. Jövő vasárnap 
délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal 
„A buta ember" mogy.

• Kardos—Nádor „Babavásár*-ja  tel
jesen betölti a Király-szinház e heti mű
sorát. Nagypénteken nincs előadás. Jövő 
vasárnap délután János vitéz, Husvét 
hétfőn délután ugyancsak A hollandi 
menyecske kerül színre 8 órakor mérsé
kelt helyárakkal.

• A rendkívüli sikert aratott „Toto“ cí
mű operett minden este színre kerül a 
Blaha Lujza-színházban a bemutató ki
váló szereposztásában. Nagypénteken 
nincs előadás. Husvét hétfőn délután 8 
órakor mérsékelyt helyárak mellett a 
„Fi-Fi" kerül színre, Husvét vasárnap 
délután rendes esti helyárakkal a „To- 
to“-t ismétlik.

• A Remaissauce-szlnház húsvéti hetit 
az 50-ik előadás ünnepén Is a táblás 
házakat vonzó szezon sikerű vígjáték. 
A jó llu dominálja váltakozva a színház 
Imént bemutatott francia vígjáték-újdon
ságával, Az elveszett paradicsommal. 
Kedden, csütörtökön és husvét vasárnap
ján Bajnay Gáborral a címszerepben A 
jó fiú kerül színre. Hétfőn, szerdán, szom
baton és husvét hétfőjén pedig As elve
szett paradicsom lesz műsoron.

• „Szahara gyöngye*,  „Pipacs-utca 
II*,  „Teréz szín észlő less*,  „Tavasz*  cí
mű darabok és az áprilisi műsor kitűnő 
magánszáma!, valamint tréfál kerülnek 
színre e héten minden este az Andrássy- 
’itl Színházban. Ugyancsak ezt a műsort 
Játszók jövö vasárnap délután éü Husvét 
hétfőn délután 8'/» órakor mérsékelt 
helyárak mellett. Nagypénteken nincs 
előadás.

• Pintó — az Uránia amerikai műsora 
— 5, %7, '/»• ée II órakor.

• A napsugaras arizonai puszta vad
virága Pintó, a sheriff leánya, kinek 
Hzerepében a gyönyörű amerikai fllmdl- 
va. Mabei Norruand remekel. Hódítóén 
bájos alakítását viharos tapsokkal hono
rálta a szombati bemutatón a Rena’s- 
sancc-mozgó hálás közönsége. A nagy-

i-zabáHU újdonságot a Bobby és Beby 
cimü kétfelvon áeos, ellenállhatatlanul ka
cagtató amerikai burleszk előzi meg. Az 
előadások fél 5 és 10 óra 15 perckor kez
dődnek.

• Pintó —- az Uránia amerikai műsora 
5, ’47, V»9 és 10 órakor.

• Az Uránia uj műsora. Az a pompás 
amerikai film. — Pintó, — melyet az 
Uránia szombaton bemutatott, minden 
izében eredeti különlegesség. Annyira

; amerikai, hogy ezt a típust nálunk el 
sem tudnánk képzelni. A híres Mabei 
Normand a főszerepben önmaga is külön
legesség: bizarr művészetének hallatlan 
eredetiségével. Az Uránia uj műsorában 
igen érdekes Pathé-journalt is nynjt, 
arnelv Károly király funchali életéből 
hoz felvételeket Az Uránia előadásai 5, 
háromnegyed 7, fél 9 és 10 órakor kez
dődnek.

• Pintó — az Uránia amerikai műsora
— 5, »<7. %9 és 10 órakor.

• A Kamara nagysikerű uj műsorát, a 
Meseországot Mattyasovszky Hona, Szé- 
csi Ferkó, Jaczkó Cia közkedvelt művé
szeink, a Szív rejtelmeit a legkitűnőbb 
amerikai színészek viszik diadalra. A 
zsúfolt házak folnőtt közönsége a költői 
hangulatú Andersen-mcBékbcn gyönyör
ködött, mig az ifjúság a bájos gyermek- 
szinészek felejthetetlenül kedves játéká
nak tapsolt. Ajánlatos a jegyeket előre 
megváltani a fél 5, 6, fél 8 és negyed 10 
órai előadásokra.

• Plató — az Uránia amerikai műsora
— 5, %7, ’/»9 és 10 órakor.

• A Mozgókép Otthon tegnapi premier
jén szenzációs sikert aratott Priseilla 
Dean és Dorothy Phillips főszereplésével 
a rendkívül izgalmas és reálisztikpsan 
lejátszódó amerikai kalandorregény, címe 
„Az élet viharában" (6 felv.), Ossi Os- 
waldával egy 5 felvonásos kitűnő vidám 
história, amely bővelkedik a pajkos hu
morban „Az álarcos táncosnő*.  (5, 7, 9.)

• Pintó — ai Uránia amerikai műsora 
—■ 5, %7, %• és II órakor.

• A Magyarországi Munkások Gyér- 
mekbarát Egyesületének nyolcadik cso
portja vasárnap délelőtt művész matinét 
rendezett Pécsi Blanka, Basilides Mária 
és Pogány Ferenc részvételével. A nívós 
műsor értékes száma volt Kreisler An
dor „A pályázat*  cimü egyfelvonásosa, 
amely nagy tetszést aratott

• Pintó — as Uránia amerikai műsora
— 5, */<7,  ’/tl és II órakor.

i

ösv. Ómig 8. Esismantfat aaOl. 
Siero Íróm, úgy a .saját, valsarrfni affjl- 
frottak ás u égési gyiatbeborute easMd 
nevében U a nagy osapártól megtört 
Hh-rc! teiórtja, hogy tanádote férte, a 
legörfeláldosóbb hl tértén, 8u, lestertr, 
sógor és rokon

Ország Sámson Zslamonű or 
a fegideslinbb óa tegboidogebb hini 
•Agának harmadik esrteodejében hoas- 
•■»« izenveJéa wtA&, M éves koráiban, 
e hó 8-An elhunyt.

Ih-Aea halottunkat béUAa, • hó 10-én 
dáJntán 4 órakor kisérjük a nlkosfce. 
r«M*url  uj iimelita temető • halottsadrt- 
tAbóJ uéolfió ufcjAra.

BuAapent, 1922 áprttie hó lOrtn, 
OŐenberger Zaigmond ós neje nthte oett. 
lök, Janka és Margit húgai Sógotnöf, 

sógorai ós n uugyesAmu roluMwá®. 
Bóka lengjen sokat eton védőt t poréi 

fatetU

A Salgótarjáni Kőszénbánya 120 ko« 
róna osztalékot űzet. A Salgótarjáni 
Koszt nbdnya-Részvénytársul' t elnökének, 
dr. Chorin Ferenc főrendiházi tagnak ve
zetése alatt megtartotta 54. rendes évi 
rendes közgyűlését, moly egyhangúlag 
elfogadta az igazgatóság minden indít
ványát. az 1921-iki osztalékot, részvényen
ként 120 koronában állapi tolta meg, az 
igazgatóság eddigi tagjait öt évre uj- 
hói, Púlmay Andort pedig felügyelő-bi
zottsági tagul megválasztotta. A válasz
tósok megejtése előtt Zclovich Kornél a 
részvényesek nevében meleg szavakkal 
emlékezett meg arról, hogy a társulat 
elnöke május havában üli meg születésé
nek 80. évfordulóját és visszapillantást 
vetett a társulatnak Cftorín Fereno ve
zetése alatt elért hatalmas fejlődésére. 
A kis társulatból hazánk közgazdasági 
életének egyik legjelentékenyebb ténye
zője lett, ami Chorin Ferencnek, a tár
sulat második megalapítójának elévülhe
tetlen érdeme.

A Nemzeti Takarékpénztár osztaléka. 
A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt, 
közli .hogy tegnapi közgyűlése 40 koron# 
osztalék kifizetését határozta eL

A Szalámigyár részvényei a tőzsdén^ 
Az értéktőzsdére a napokban vezették 
be a Magyar Szalámigyár Rt. részvé
nyeit. A részvényekben élénk üzlet fej
lődött ki s árfolyama ma 1300 koronáig 
emelkedett. A társaság üzletéve kedve
zően alakult és gyártmányainak túl
nyomó részét külföldre, nyugati valuta 
ellenében szállította ki. Az osztalékot 80 
koronára becsülik, a múlt évi 60 koroná
val szemben.

A Magyar-Ceeh Iparbank Rt igazga
tósága Engel János ügyvezető-igazgató? 
vezérigazgatóvá, Zímmérf Ottó aligaz
gatót igazgatóvá, Róna Miklós cégve
zetőt aligazgatóvá nevezte ki. Berta 
László dr. főkönyvelőt és Bársony Kál
mánt a levelezési és tőzsdeosztály főnö
két cégjegyzői jogosultsággal ruházta 
föl. Kiinger főtisztviselőnek pedig a fő- 
pénztárnoki címet adományozta.

A Szent István Tápszermflvek Rt e 
hónap 8-án megtartott közgyűlése az 
1921. üzletévre részvényenként 20 K os> 
tál ék kifizetését határozta eL

A Zenta! és Roskányl Egyesület Ipar< 
vállalatok Rt. közli, hogy a közgyűlés 
elhatározta, hogy a jugoszláv üzemek
ből külön részvénytársaságot alakit és 
hogy a székhelyét Aradra helyezi át 
Az alaptőkének lei-értékre való átváltoz
tatását az Aradon egybehívandó közgyű
lés fogja elhatározni; Bőséges leírások 
után 25% osztalékot űzetnek. A szelvény
beváltást a Magyar Leszámítoló- él 
Pénzváltóbank eszközli.

Közgyűlés. A Budapesti Takarék- és 
Vásdrpénztdr Bt. vasárnap délben tar
tott közgyűlése a társaság alaptőkéjét 60 
millió koronára emelte fel. Az elmúlt 
évre as osztalék részvényekre 40 korona.

Naponta >/s8 órako^
■ Mnya* 

Áprilisi mfisor. 
Csütörtök, szombat, va
sár- és Ünnepnap d. u. 4 
órakor családi cá gyw- 

mekelöadás
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