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Elfogták a bombamerénylet 
egyik gyanúsítottját Székesfehérvárott 

Ha hozzák Budapestre - Gyallay ti ötvös fogvafarttsáf finntartotía a vizsgálúhirú

’Áz Erzsébetvárosi Körben elköve
tett pokolgépes merénylet ügyében 
a rendőri Di’omozás a kétnapos ün
nep alatt sem jutott p’o’zitiv ered
ményre. Egyes följelentések nyo
mán a detektívek több embert állí
tottak elő a főkapitányságra, akik
nek azönban hamarosan sikerült 
alibit igazolni.

rA rendőrség az egybegyiijtött 
adatok alapján három tettesre vo
natkozólag pontos személyle írási 
tudott megállapítani, amelyekét kö
zöltek a nyomozó hatóságokkal és 
egyben Utasították a detektiveket, 
hogy azokat a személyeket, akikre 
a személyleirásők valamelyike rá
illik, állitsák elő a rendőrségre.

A három tettes közül egyet, amint 
egy székesfehérvári távirat jelenti, 
valószínűleg sikerült elfogni. Az Ot
tani rendőrség ugyanis tegnap érte
sítette a budapesti főkapitányságot, 
hogy

Székesfehérváron egy villa
mos kalauzt, akire a főkapi
tányság által adott egyik 
azemélyleirás ráillik, letar

tóztatták.

’A távirat' szerint a gyanúsított 
fiatalember kihallgatása alkalmával 
elmondotta, hogy Budapesten a vil
lamos vasútnál volt alkalmazva, 
ahonnan pár hónappal ezelőtt elbo
csátották. Most álláskeresés céljá
ból utazott le Székesfehérvárra. Ez 
azonban —• amint megállapították, 
— nem felel meg a valóságnak.

A volt villamoskalauznál 
nagyobb mennyiségű pénzt 
találtak és a városban gya
nús viselkedésével a hatósá
gok előtt is magára vonta a 

figyelmet.
Arra vonatkozólag, hogy része 

lenne a dohány-utcai merényletben, 
természetesen tagadó választ adott. 
Kihallgatása során azonban ellent
mondásokba keveredett. A székesfe
hérvári rendőrségnek az a gyanúja, 
hogy a villumoskalauz, aki minden 
különösebb ök nélkül tartózkodott a 
városban, valószínűleg részese a 
merényletnek. A főkapitányság in
tézkedésére a villamoskalauzt ma 
hozzák fel Budapestre és a főkapi
tányságon a szerepét véglegesen 
tisztázni fogják.

A nyomozásra vonatkozólag dr. 
Horváth Antal főtanácsos a követ-

— .1 Hétfői Napló tudósítójától —

kezüket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Dacára a kettős ünnepnek, a 
nyomozást teljes erővel folytat
tuk tovább. Minden újabb nyomot 
bejártunk és nem rajtunk mú
lott, hogy azqk a legtöbb esetben 
tévesnek bizonyultak. A két hét 
óta húzódó vizsgálat ellenére még 
mindig nem adtuk fel a reményt, 
Sajnos azonban, hogy konkrét; bi

zonyítékok nincsenek a birto
kunkban, amelyek alapján a rend
őrség a teljes hatáskörében intéz
kedni tudna. Annyi bizonyos 
azonban, hogy a tetteseket nem 
hagyjuk megmenekülni.

A uizsgáiúhirú Keű-Kavícs és 
Ötvös Károly foi/áöiii fogva- 

fartását rendette el
Ismeretes, hogy a dohány-utcai 

bombamerénylet ügyében a rendőr
ség által letartóztatott dr. Dániel 
Sándort. Adorján Gézát és később 
Irányi-Fekete Jenőt is szabadlábra 
helyezték, a többiekkel szemben az 
ügyészség az előzetes letartóztatás 
fönntartását indítványozta a vizs
gálóbíró előtt. Dr. Sipler Jenő vizs
gálóbíró az ügyészi indítvány értel
mében el is rendelte Gyallay Mi
hály és Kovács József terheltek to
vábbi fögvatartását, akik e végzés 
ellen felfolyamodást jelentettek be. 
Ezt követöleg kísérték át a rendőr
ségről a Markó-utcai fogházba Keő- 
Kucsera István jászkarujenői korcs- 
már.ost és Ötvös Károlyt, akiket 
ugyancsak a dohány-utcai bomba
merénylet ügyében, de ezenkívül 
más cselekményekkel is gyanúsíta
nak. Az ügyészség n két terhelttel 
szemben ugyancsak a letartóztatás 
fönnállását indítványozta és az 
ezekre vonatkozó iratok dr. A'ordcs 
Miklós soros vizsgálóbíró elé ke
rültek.

Dr. Kovács Miklós hús vét vasár
napján maga elé kísértette ezt a két, 
terheltet, eléjük tárta, a rendőrségi 
nyomozás során’ felmerült terhelő 
adatokat és részletesen kihallgatta 
őket az ügyben. Keő-Kuc«era István 
és Ötvös Károly is állhatatosan ta
gadtak, még azokat a tényeket, sem 
ismerték be, amelyeket a rendőrségi 
nyomozás teljesen tisztázott. A vizs
gálóbíró a fönnforgó súlyos g.vanu- 
okok alapján elrendelte mindkét 
terheltnek további fögvatartását, 
akik ugyancsak felfolyamodást je
lentettek be. Az iratok ilyképen ma 
délelőtt a vádtanácshöz kerülnek, 
ahol még e hét folyamán döntenek 
a további főgvatartásuk kérdésé
ben.

A rendőrség különösen Keő-Ku- 
csera István gyanúsítottra vonat
kozólag ennek korábban elkövetett

bűncselekményei tárgyában azt az 
átiratot intézte az ügyészséghez, 
bogi' e korábbi bűncselekmények a 
tavaly kiadott amnesztiarendelet 
hatálya alá esnek. Ámde az ügyész
ség és a. vizsgálóbíró ezt, a megjegy
zést teljesen figyelmen kívül hagy
ta, mert kétségtelen, hogy az mn- 

Megindul a választási küzdelem
— rA Hétfői Napló tudósítójától. —

Á politika ünnepi Csendje lnísvéí 
elmúltával nem ér azonnal vegei, 
mert a belügyminiszter rendeleté, 
amely április huszonegyedikéig el
tilt. minden népgyülést, lehetetlenné 
tesz minden nagyobb arányú tömeg- 
agitációt. Népgyülések nélkül csak 
szordinós kortesia folyhat és ez az 
intézkedés egyaránt gátolja akció
jában a kormány pártját éz*«z  -el
lenzéket.

Péntekig tehát a politikában poli
tikusok nyilatkozatain, jelöléseken 
és intézőbizottsági üléseken kívül je
lentős esemény alig várható. A 
klubokon, pártkörökön ez meg is lát
szik. A tagok legnagyobb része el
utazott vagy haza, vagy le, a kerü
letbe, a tala> előkészítésére. A párt
körök üresek, különösképpen a kor
mányzópárté. amely a jelölésekkel is 
végzett már és így a jelöltségre pá
lyázó tagok sem nyüzsögnek fent.

Huszonegyedikén azonban, a tila
lom lejártának napján a jelekből 
Ítélve teljes.erővel meg fog indulni 
a választási küzdelem, amely — is
merve az egyes pártok álláspontját
— a leghevesebbnek ígérkezik. Kü
lönösen a Rassay- és Andrássy— 
Friedrich-pnvt tesznek meg misden 
előkészületet az ellenzéki pártok kö
zül abban az irányban, hogy a nép
gyűléseket. eltiltó belügyminiszteri 
rendelet lejárta után minél hatáso
sabban indíthassák meg, illetve foly
tathassák agitációjukat.

Általában az ellenzék körében bi
zakodó a hangulat a választás ered
ményére vonatkozó kilátásokat ille
tően. Bár azt. valószínűnek tartják, 
hogy Bethlen István gróf a válasz
tásokon többséget fog kapni, ha nem 
is akkorát, amekkorára számit, de
— az ellenzék véleménye szerint — 
ezt a többséget a nyílt szavazásnak 
köszönheti majd.

— Ha — mondotta ma munkatár
sunknak eg.v elfbnzéki vezető politi
kus — a nyílt szavazási rendszer kö
vetkezménye képen többséget is kap 
a kormány, egészen biztos, hogy

az ellenzék iránt érzett szimpátia 
növekszik, szerte az egész or

szágban
és bizonyos, hogy a Bcthlen-púvl az 
uj nemzetgyűlésben már összeillése
kor olyan ellenzékkel fogja magát 
szembe találni, amely tudni fogja a

nesztiarendelet már azért sem vo
natkozhat Keő-Kucsera bűncselek
ményeire, mert azokat nyereség
vágyból követte el, illetve akarta 
elkövetni.

Hír csak egyedül Németh 
Istvánt űrzlk a reniiíirsúgen
Rendőri fogságban most már csak 

Németh István, az Erzsébetvárosi 
Kör szolgája maradi, akinek szerep
lését a rendőrség még most sem látja 
teljesen tisztázottnak. A rendőrség 
abból a föltevésből indul ki, hogy a 
tettesekkel bizonyára összejátszott és 
egyetértett olyan valaki, aki a kör
ben mint alkalmazott szerepelt é- 
Németli Istvánt gyanítják a tettesek 
bűnsegédének.

módját és elég erős is lesz ahhoz, 
hogy az ország politikáját a tiszta 
demokrácia felé terelje. És végered
ményben ma ez a közvetlen cél, min
den többi esak azután jön.

Wolff KárolyéfKiak a keresztény 
ellenzék felé való orientálódása

ma már végleg meghiúsultunk 
tekinthető,

amennyiben Wolff úgy Andrássyék- 
tói, mint Halleréktól kosarat kapott.

Huszár Károly és Ernszt Sándor 
pártjával fog tehát Wolff minden 
valószínűség szerint kooperálni, a 
pesti kerületben közös lisztát állíta
nak. amelyre nézve azonban tüzete
sebben még nem állapodtak meg.

A Itassa?/-párt és a demokraták 
között megindult együttműködési 
tárgyalásokat a húsvéti ünnepek 
alatt nem folytatták, anélkül azon
ban, hogy azokat végleg félbeszakí
tották volna. Mégis beavatottak vé
leménye szerint a megegyezésre p 
pillanatban már nem sok remény 
van. A kormánypárt és Huszárok 
megegyeztek a pestvidéki listát ille
tően, még pedig úgy, hogy azon két 
kormánypárti fog szerepelni, akik 
kötiül az első listavezető lesz,

Rassay nyilatkozata 
a politikai helyzetről

Rassay Károly az ellenzéki agi
táció megindulásáról és a választó*  
sok kilátásairól ma a következő
kéi, mondotta a Hétfői Napló mun
katársának.

— A kormány jóvoltából a vá
lasztási akció rövidesen újból 
megnyílik az ellenzéki pártok 
előtt. A majdnem háromhetes 
kényszerű szünet után úgyszólván 
elölről kell kezdeni mindent és 
emellett sokkal kedvezőtlenebb 
körülmények között vagyunk 
kénytelenek folytatni a szervozke-’ 
désí, mint akkor, amikor elhagy
tuk. Azóta történt az Erzsébetvá
rosi bomba merénylet, amely a 
belügyminiszter Ígérete ellenére 
mindezidáig megtorlatlanul ma
radt. Ennek a hatása az ellenzéki 
agitációra, illetőleg a választók 
állásfoglalására nézve elmaradhat 
tatlan. Emellett ezzel a nyomozás*  
sál kapcsolatba^ olyan mocpentuj
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mok merültek fel, értem ezalatt a 
jászkarajenői eseményeket, ame
lyek szintén alkalmasak arra, 
hogy a közvéleményt nyugtalanít
sák.

— Ezekkel a tehertételekkel 
vesszük fel most újból a válasz
tási szervezkedés szálait, ezekkel 
a tehertételekkel és azzal a tudat
tal. hogy az elmúlt három hetet a 
kormánypártnak alkalma volt fel
használni az ellenzék elleni erőtel
jes és zavartalan agitáeióra. Iga
zunk és igazságos ügyünk tuda
tában megelégszünk e pillanatban 
azzal, hogy a közvélemény előtt 
Rámutatunk a választási atrocitá- 
Fsuk növekvő és terjedő tendenciá
jára. Bizunk a magyar nép hig
gadt megfontolásában és józan 
ítéletében, amely nem fog meg
inogni, nem fog megijedni.

— Husvét vasárnapján feltámadt 
az igazság, husvét vasárnapja a 
krisztusi demokrácia hajnalhasa
dásának pírját festi ennek a szo
morú; országnak szomorú egére. 
Nincs az a nehéz szikla, amely út
ját állhatná az igazság feltáma
dásának, nincsen az a nehéz szikla, 
amely le tudná fojtani a magyar 
nép élni akarását, a magyar nép 
elthatatlan vágyakozását egy jobb, 
igaz és tiszta jövendő után. Min
den taktika és feudális agyafúrt
ság hajótörést fog szenvedni, ön-1 
maguktól fognak összeomlani azok 
a légvárak .amelyekkel az újraéle
dő középkort akarja felépíteni a 
maga hatalmáért.

J?z amerikai
képviselőhöz Harding elnök indit- 
tánya értelmében elhatározta, hegy 
e haditengerészet személyzeti létszá- 
ndt 86.000 főben állapítja meg.

Letartóztatás
t hamisított Rimam,urányi 

részvények miatt
zí Hétfői Napló tudósítójától — 

A hamisított Rimamurányi rész
vények ügyében a rendőrség a to
vábbi vizsgálat folyamán megállapí
totta, hogy azokat Becsben gyártot
ták és Budapesten egyes tőzsdei ce
tek volt alkalmazottal révén hozták 
’orgalomha. A bankoknál mindössze 
így párat sikerült csak elhelyezniük, 
innál több jutott azonban a tőzsdei 
‘egekhez, akik tegnap és tegnapelőtt 
tömegesen tettek a főkapitányságon 
följelentést.

Akik a hamis részvényeket forga
lomba hozták, azok közül négyet ál
lítottak elő a főkapitányságra. Hár
mat azonban kellő bizonyítékok híj 
ián szabadon bocsátottak, a negyedi
ket azonban, Salom Alfrédet előze
tes letartóztatásba helyezték.

A rendőrség megállapította, hogy 
s legtöbb hamis részvényt Fried 
Miklós és Stein Henrik ügynökök 
hozták forgalomba, mind a kettőn 
azonban szökésben vannak. A főka
pitányság tegnap körözőlevelet adott 
ki ellenük.

Eszerint Fried középtermetű, vö
rös hajit, vastag ajkú, 24 éves. Stern 
fekete, buldögg arcú, nyúlánk ter
metű, 24 éves fiatalember. Mindket
tőjük elfogatásáru vonatkozólag ér
tesítették a szomszédos országok 
rendőrségét.

Minthogy a rendőrség pontosan 
megállapította, hogy a hamisítások 
Birsben történtek, erről táviratilag 
értesítette a bécsi rendőrséget, amely 
ebben az irányban külön nyomozást 
kezdett.

Tanszéke lesz
szentül a színjátszás technikájának 

művészetének a müncheni egye
tem bölcsészeti fakultásán. A nyári 
vakációt követő szemeszterben már 
meg is kezdődnek az előadások az 
uj tanszéken^

A belügyminiszter rágalmazási pert indít az ÉME ellen
Illetékes helyről felhatalmazták á 

Magyar Távirati Irodát a követke
zők közlésére:

Az Ébredő Magyarok Egyesületé
nek ügyvezető igazgatója részéről 
tett, személyeskedő természetű nyi
latkozattal szemben a belügymi

A genual konferencia
Genua, április 17.

A Petit Párisién génuai tudósító
ja jelenti: Barthou, francia delegá
tus tegnap, hogy az oroszokkal csak 
a szakértők tárgyaltak, felhasználta 
az alkalmat arra, hogy Benes cseh 
miniszterelnököt és Skirmunt len
gyel miniszterelnököt tájékoztassa 
a két legutóbbi nap eseményeiről. 
E tanácskozások befejezése után 
Barthou az említett tudósítónak a 
következőket mondotta:

— Benessel és Skirmunttal érte
keztem és mondhatom önnek, hogy 
barátainkat teljesen megnyugtata- 
tam. Közöltem velük, hogy csak oly 
kérdéseket tárgyaltunk, amelyek 
közvetlenül nem érintik őket, tudni
illik az adósságok kérdését és a 
magántulajdon visszaadását és azt 
is megmondottam, hogy egyáltalá
ban nem forgott fönn az a szándék, 
hogy ezt a megbeszélést., olybá / ve
gyük, mintha az az első bizottság 
albizottságában történt volna, azzal 
a hátsó gondolattal, hogy ezzel pó
toljuk az első, bizottságot. Most már 
ismerik a helyzetet és meg vagyok 
győződve, hogy megnyugodtak nem-, 
csak a tegnapi tárgyalás tekinteté-| 
ben, hanem azok tekintetében is, i 
amelyek ezután következnek. Jól 
tudják most már, hogy távollétük
ben egyetlen reájuk tartozó kérdést 
sem tárgyalunk.

TeSeszky és VaSkó 
a bizottságban

Genua, április 17.
A valutaügyi bizottság ma dél

előtt 11 órakor1 sir Róbert Horné el- 
uöklósével összeült es tárgyalta 
a váltóárfolyamok stabilizációjának 
kérdését. Az ülésen felvetették azt az 
eszmét, hogy a különböző jegyban
kok lépjenek egymással kooperációs 
viszonyba. Az ülésen Magyarorszá
got Tclcszky János volt pénzügymi- 
niszter és PtoJM Lajos államtitkár 
képviselték.

Az oroszok huszmHSSárd 
frankot kövaíeSnek

Genua, április 17.
A szövetségeseknek szombaton az 

oroszokkal tartott négyórás tárgya
lása alapján feltehető, hogy a há
ború előtti orosz adósságokra nézve 
a londoni szakértők javaslatát meg
változtatják. Az oroszok hat mil
liárd arany rubelt, vagyis húsz mil
liárd frankot követelnek kártéríté
sül azért, hogy a szövetségesek tá
mogatták az ellen forradalmárokat. 
Nem hajlandók elismerni az összes 
adósságokat, hanem azt követelik, 
hogy válasszák el az állami kölcsö
nöket a magánhiteltől. Itt akadtak 
meg szombaton este a tárgyalások.

Azt a tervet, hogy nemzetközi 
konzorcium alakuljon húsz millió 
font sterling alaptőkével idegen 
alattvalók oroszországi vállalatai
nak finanszírozására, egyelőre füg
gőben hagyták. Elutasítják az oro
szok azt a szándékot, is .hogy egyes 
államoknak érdekszférákat jelölje
nek ki, mert ez Oroszország szuve
renitását fenyegetné. A cikk szem
behelyezkedik a pesszimizmussal, 
mert szerinte a helyzet mindinkább 
tisztázódik. Fontos tény, hogy elál- 
lottak a londoni szakértői jegyző
könyvnek a háború előtti orosz 
adósságokra .vonatkozó tervétől,

niszter annyival is inkább mellő
zendőnek tart minden további in
tézkedést, mert még a plakát-ügy
ből kifolyólag kbrábban felhatalma
zást adott a királyi ügyészségnek 
nyilvános rágalmazás miatt a bűn
vádi eljárás megindítására.

ami uj javaslatok tárgyalásában 
nyilvánult meg.

Genua, április 17.
Lloyd George pénteken kijelentette 

a szovjet - delegátusoknak, hogy 
amennyiben az oroszok nem enged
nének álláspontjukból, úgy az érte
kezlet más, nem orosz kérdéseket fog 
tárgyalás alá venni, de kétségtelen, 
hogy az értekezlet tárgytalanná vá
lik ,ha ezt a kérdést nem a szövetsé
gesek óhajtásai szerint intézik el. 
Nem kell külön rámutatni annak a 
vitának fontosságára, amelyben a 
szövetségesek minden fáradozása 
arra irányul, hogy az ellentéteket jo
gaikkal és óhajtásaikkal összeegyez
tessék. Ultimátumot nem szabtak az 
oroszoknak, mindössze arra kérték 
őket, hogy hallgassák meg a saját 
szakértőiket Tegnap értesítették 
őket arról, hogy követeléseik elfo
gadhatatlanok, tehát bizonyos határ
időn belül nyilatkozzanak. Általános 
az a nézet, hogy az oroszok engedni 
fognak és azután az első kínálkozó 
alkalommal folytatják velük a tár
gyalást. Téves az a felfogás, hogy 
francia-orosz nézeteltérésről van 
szó. A francia-angol megállapodás 
továbbra is érvényes, amint ezt 
Lloyd George nyilatkozata is bizo
nyítja.

Angol részről most is mint eddig 
azt hangsúlyozzák, hogy kedvező 
színben látják az oroszokkal való 
megegyezés lehetőségét, különösen 
ami a háború’ előtti adósságokat 
illeti. Az oroszok újabb utasításokat 
várnak Moszkvából. Hír szerint 
azonban máris kijelentették, hogy 
hajlandók a saját követeléseiket 
tizenöt esztendőre felfüggeszteni.

Ünnepség ax újságírók 
tiszteletére

Genua, április 17.
Ma délután 4 órakor a génuai 

Carlo Felice színház gyönyörű csar
nokaiban fényes estély volt a Gé- 
nuában tartózkodó külföldi újság
írók tiszteletére. Az ünnepség után 
teát és frissítő italokat szolgáltak 
fel. A zene magyar dalokat is ját
szott. Az egybegyült újságírókat 
Canepra olasz képviselő üdvözölte.

„Franciaország nélkül, vagy 
Francloarszág ellenére..■“

Génua, április 17.
A génuai értekezletről a prágai 

Tribuna ezeket írja: A francia de
legáció teljesen félreérti a konfe
rencia célját. Az alapvető pontok, 
amelyeknek a megoldásától Európa 
jövője függ, a német jóvátétel kér
dése és az orosz kérdés már a puszta 
megemlítésükkel ,a francia delegá
tusokban idioszinkráziós reflekszió- 
kat keltenek, amelyek a tanácskozás 
normális fejlődését nem mozdítják 
elő. A génuai értekezlet a huszadik 
század történetében sohasem fog 
határkövet jelenteni, ha épen a jó- 
vétételck kérdését nem oldja meg. 
Elemi, ereje mindazonáltal olyan 
óriási, hogy utat fog törni magának 
Franciaország nélkül, vagy talán 
Franciaország ellenére.
&.gFŰUftROSI ORFEUMA

Az Áprilisi varletté-műsor!
Kezdete este fél 8 órakor.

Sj MIS MOMEDIR: íS”
Ma Rótt és Stel nhardt felléptével Detektívek é» 
f relsleln Oszkár. — Kezdete este pont fé!8-kor

A sz'íiipszhamisitck ügye
A rendőrség abban a nagyobh 

arányú szkripszhamisítási iigyi,.,' 
amelyet az Angol-Magyar Bank s« 
leimére követtek el, tudvalevők. i„' 
tartóztatta Balázs Gyula magáéin 
vatalnokot és özvegy Pfliegel Béli' 
nét, akiket bűnsegéd! bűnrészessé/ 
gél gyanúsítottak.

A hamisítás tettesét, Szél Lajost a 
főkapitányság megkeresésére Becs 
ben tartóztatták le és már meglndi 
tották rá vonatkozólag a kiadatási 
eljárást. A budapesti büntetőtör 
vehyszéken dr. Kovács Miklós vizs 
gálóbiró részletesen kihallgatta ez 
ügykén Balázs Gyulát, majd dr. 
pesi József ügyvéd előterjesztéséi/ 
elrendelte Balázs Gyula azonnali 
szabadlábra helyezésit, mert béig/ 
zolúst uyert, l.ogy a szkripszok ha 
mlsitása és értékesítésében sémim 
szerepe sem volt.

Pfliegel Béláné további fogvalar- 
tását azonban a vizsgálóbíró is fenn- 
lartotta, mert az ő tagadásával 
szemben szüksége merült fel anna'lí 
hogy a Becsben letartóztatott 
Lajos vallomási jegyzőkönyvét a bí
róság előtt megismerje. Intézkedés 
történt, hogy a kiadatás előtt a bécsi 
vallomási jegyzőkönyvet a büntető
bíróság sürgősen megkaphassa.

•A világ hitelezője, 
Amerika killön munkát folytat Gc- 
novával párhuzamosan. Mert bár 
Genova politikailag talán a jövő 
Európára döntő kihatással lesz. 
Amerikát most sem érdekli más, 
mint ami belevitte a háborúba és 
ami érdeklődésének központjában 
állt az egész háborít alatt: saját 
zsebe. Amerika, hogy váltóit mentse, 
belement a szövetségesek érdekében 
a háborúba és hogy a háborút sike
resen befejezhesse, újabb váltókat 
kellett leszámítolnia. Most, hogy a 
váltótartozások rendezése esedékessé 
válna, Uncle Sam bár talán non 
illik, bizottságot küldött ki az 
entente államok adósságai ügyének 
megvizsgálására és ez a bizottság 
valószínűleg a jövő héten kezdi meg 
működését. Az adósokat is meg fog
ják természetesen hívni, hogy az elő
készítő munkálatok befejezése után 
küldjék el delegátusaikat Newyork- 
ba. Nagyon csalódnánk azonban, ha 
ezek a tárgyalások nem hasonlítaná
nak veszedelmesen a béketárgyalá
sokhoz. Felszólalni, vitatkozni, véle
ményt nyilvánítani szabad lesz, de 
minden elhangzott beszéd után el fog 
csendülni a fülekben ki nem mondot
ton az örök motto: ,<adós, fizess!*

MÍJ’y^gen Ujdulonunal HuUlJui, hogy 
Áldva szeretett jó anyánk, Illetve anyó
sunk, nagyanyánk, dédanyánk és test
vérünk,

Özv. dr. Stern Gáspárrá
Hül. Pollik Sarolta,

hosrzaa szenvedée után, örömbon és 
fájdalomban egyaránt gazdag életének 

évében, t. hó 16.,In reggel 9 óra
kor jóságos lelkét visszaadta a Minden
hatónak. Bálványunk volt óletében, vég. 
felen jóságának emlékót örökkő kegye
lettel fogjuk szivünkben megőrizni. Hült 
tetemét f. hó 18-án, kedden d. u. 8 
órakor helyezzitk örök nyugalom^ a 
rdkoákereseturi fzr. temoítj hnfottasházá- 
ból.

Budapest, 1PH. <pi|lls in.

B»«ode Ernő éa nőid, Somogyi Hedvig, 
özv. Fischer Davfdnú, Stern Gizella, 

WOr Borná,n«. Szondo Janka,

FF-de György, Kertész Gyula éj noio

■MIM). Wl<m «. . aéS.’k, 

Minden külön értesítés helyett. 
RóssvAtiátogatások mellőzését kértek. 
Külön villamoskocsi a Hókus-kórház- 

tel indul pontban két órakor.
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PESTI JÉTÁK
Húsúét.

Oroszországban — mondják haza
jött hadifoglyok — különös módon, 
a vallástalan, sőt vallásellenes kom- 
mun idején is megmaradt a régi 
húsvéti szokás: az emberek, ismerő
sök, ismeretlenek, találkozván az ut
cán, kedvesen, illedelmes mosollyal 
összeölelkeznek, megcsókolják egy
mást és boldogan mondják:

— Krisztus feltámadott.
— Krisztus feltámadott, — feleli rá 

a másik és azzal megy mindegyik 
tovább a maga utján, a szembejövőt 
ismét boldog csókkal és boldog szó
val köszönt ve:

—• Krisztus feltámadott.
Láttad a pesti utcát, nyájas ol

vasói Rengeteg volt rajta az ember, 
söl legtöbbje ilberciher nélkül, mert 
nem a Husvét csalogatta ki Őket, ha
nem a napocska. (Szegény jó Isten
nek is ilyen kis vesztegetéssel kell 
már. úgy látszik élnie.) A napocs
kára kijöttek az emberek sétálni, de 
vem bizony örülni. Pedig Husvét, a 
Feltámadás, egyformán ünnepe min
denkinek. Valóságot látsz-e benne, 
vagy gyönyörű szimbólumot; egy
aránt neked szól, Ember, egyaránt 
kell, hogy a szived húrjain játsszék, 
hogy gyermeki, repeső öröm esetlen, 
tipegő hangját botoltassa ajkadra.

De hát mi már ilyenek vagyunk, 
pestiek. Kimentünk a napos korzóra, 
a napos fütballmecsre, a napos An- 
drássy-ütra, sőt még a napos ligetbe 
is, de úgy, mint vasárnap szoktuk, 
nem a vasárnapi ünnepen, hanem a 
vasárnapi munkaszünetkor. Mert 
vem tudunk már örülni, nem aka
runk már boldogok lenni.

Pedig de szép lene.
Megboldogult öregapám, aki hiros 

'okos ember volt a megyéjében, sőt 
még azon túl is, ezt a tanácsot adta 
egyszer egy veszekedő házaspárnak:

— Magázzátok egymást. A tegezés 
'olyan intimfis dolog, hogy az ember 
nyelve sokkal hamarabb rájár mel
lette a gorombaságra. Magázzátok 
egymást, finoman, mint az urak 
szokták (elfeledtem mondani, hogy a 
veszekedő házaspár paraszt volt, 
zsellére öregapámnak) és majd meg
látjátok, milyen úri módon fogtok 
megférni egymás mellett.

Valami ilyet kéne tanácsolni most 
gyönyörű hazánk nagyrabecsült po
litikusainak is, most, hogy itt az al
kalom, itt a Husvét, a boldog ünnep.

Talán ajánljuk az orosz szokást 
figyelmükbe...

összecsókolódzni és azt mondani:
— Krisztus feltámadott.
Mert de sokan vannak, akik elfe

ledték, hogy volt egyszer Valaki, aki 
imádkozván Atyjához, ki van a 
menyekben, ezt is mondta:

— és bocsásd fneg a mi bűneinket, 
amiként mi is megbocsátunk az el
lenünk vétőknek...

Sleidlá
VII. Erzsébet-körut 28

Elsőrendű 
fehér vászoncipők 

gyermekcipők 
szandálok 

legjutányósabb áron!

Egy pesti urlamony iiolfestóf fogták ki 
Szászhalomkaffán a Dunáitól 

SzsmílyazonossüBüt nem tudták még megállapítani
— A Hétfői Napló tudósitójától —

A' szászhalömbattai csendőrőrs 
táviratban értesítette a budapesti 
főkapitányságot, hogy ott egy ele
gánsan öltözött nö holttestét húzták 
ki a Dunából.

A nő nyakán szúrt sebet ta
láltak, amelyből arra követ
keztetnek, hogy a nőt előbb 
meggyilkolták és azután 

dobták bele a Dunába.
Az áldozat a középosztályhoz tar

tozó 24 év körüli nö lehetett. Ék
szert és pénzt nem találtak nála, le
hetséges, hogy gyilkosai kirabol

HÍREK
—• Aquamaulle a ciuio Kárpáti Aurél 

uj regényének. A regény llogerius mcs- 
ternok, a Carmen Miserabile sz.-rzőjé- | 
nek Both Judithoz, a váradi várispán : 
leányához fűződő lélekvesztő szerelmét j 
rajzolja meg szinpompás képeken ke- | 
resztül. A háttérben az orezágtipró ta
tárjárás rajza sötétlik a maga borzal
mas vadságában, de Kárpáti a rém lile tea 
tömeggyilkosságok és kegyetlenkedések 
leírásánál nem esik Hans Hcinz Evcrs 
szadisztikus, hisztériás hangjának hibá
jába. A regény lélektani problémája 
Bogerius mesternek, a papnak viasko- 
dása Bogoriussal, a férfivel. A férfi meg
öli a gyönyörű Judithot, hogy meg
mentse a pogány khánnak ölelésétől — 
és ezt a pap azzal indokolja, hogy meg
menti soror Judith lelki üdvösségét. 
Rogerius azonban érzi a saját magával 
szembon elkövetett lelkiismereti csalást, 
mardossa a vád és csak akkor nyugszik 
mog, mikor őszintén elmond mindent 
Pecorari püspöknek, aki érző ember és 
feloldja bűne alól. Kárpáti valóban 
művészien szép történelmi regényét a 
lelki probléma mesteri megoldása még 
értékesebbé teszi. A könyv nyelve 
klasszikus magyarságu. (b. a.)

— A magyar-amerikai kamara ki
állítása. A magyar-francia kereske
delmi kamara április hó 20-án dél
után 5 órakor nyitja meg a Gellért- 
szálló elsöemeleti zenetermében má
sodik kiállítását, ahol az amerikai 
követségnek, misszióknak és koló
niának itt időző tagjai megjelennek. 
A kiállítás három napig marad 
nyitva.

— A bácskai magyar párt szervezke
dése. A megszállott Bácska területén 
erős mozgalom folyik az egységes or
szágos magyar politika! párt megalakí
tására. A szervozés céljából május 8-ra 
Szabadkára országos nagygyűlést hívtak 
össze, de a szerb hatóságok máris aka
dályokat gördítenek a nagygyűlésnek 
helye és ideje elé.

— őskori lelet Vasmegyében. A 
vasmegyei Velemszentvid község ha
tárában őskori leletek nyomaira 
akadtak. A nagyjelentőségű préhisz- 
torikus kincsek feltárására Szom
bathelyre érkezett Bella Lajos ki
váló archeológusunk, aki mint a 
soproni muzeum megalapítója, már 
számos tudományos becsű ásatást 
vezetett.

— A Ganz-Danubius dalárda ötven
éves jubileuma. A Ganz-Dauublus gyár 
dal- és zoneogyesület ötvenéves fenn
állása alkalmából vasárnap a Városi 
Színházban szép jubileumi ünnepély 
folyt le. Szüllő Árpád egyesületi elnök 
megnyitó beszédében ismertette a dal
éi zeneegyesület ötven esztendős törté
netét, megemlitvóu azt a sok sikert, 
nmelyot évtizedek során át országos da- 
losversenyeken elértek. Ezután a hang
verseny következett, amelynek prológu
sát Várad! Aranka, a Nemzeti Színház 
tagja mondta el. Az egyesület ének és 
zenekara nagy tetszés mellett szerepelt, 
nz énekszámokat 140 énekes, a zeneszá- 
mokat pedig az egyesület 51 zenész mű
ködő tagja adta elő. Este 8 órakor a 
Vigadóban 300 terítékes bankét .volt,

ták. Ezenkívül semmiféle Írást sem 
találtak nála, amelyből származá
sára lehetne következtetni. A holt
test csak pár napja lehetett a Du
nában.

Száezhalombattán és a környék
beli falvak lakói közül senki sem is
merte fel a szerencsétlen nö holttes
tét, valószínűnek találják, hogy az 
áldozat budapesti lakos volt. A fő
kapitányságon most utána néznek, 
hogy az utóbbi napokban eltűnt 
nőkröi adott személyazonosság meg
egyezik e a szászbalorabattai titok
zatos női holttesttel. A vizsgálatot 
a főkapitányság is megindította.

— Hangverseny az Újságírók Egye
sületében. A Magyarországi Újság
írók Egyesületében vasárnap este 
zártkörű hangversenyt tartotta!:. A 
műsoron bravúros zongorajátékok
kal szerepeltek Kotányi Nclly, Ko- 
tányi Erzsi cs Kotányi Klári. Kunyi 
Józsa a Hunyadi László nagyáriá
ját énekelte nagy hatással, Báthory 
Elza a Toscából énekelt egyes rész
leteket, majd Szenes Ernő, Boros 
Géza, Földes Elza, Újvári Ferenc, 
Salamon Béla, Várnai Vilmos és Ko
vács Andor számai keltettek nagy 
hatást. Az énekszámokat Gross Al
fréd és Chor.in Géza kísérte zon
gorán.

— Előadás Ukrajnáról. Az Otthon írók 
és Hírlapírók Köróbon husvét hétfőjén 
az Ukrán sajtóiroda főnöko német nyel
ven igen érdekes szabadelőadáat tartott 
Ukrajna külpolitikai helyzetéről és je
lentőségéről a kelotpolitikai kérdésben.

— A cseh tanítók elégedetlensége. 
A cseh törvényhozás legutóbb je
lentékenyen leszállította a tanítók 
fizetését. A tanítók, mivel tiltako
zásuk sikertelen maradt, passzív re
zisztenciát kezdtek és mozgalmuk 
propagálására uj lapot indítottak. 
A lap első száma erősen izgat a 
cseh hadsereg ellen, támadja Fran
ciaországot Németországgal szemben 
követett politikája miatt, nemkülön
ben Szerbiát és Romániát a nemzeti 
kisebbségekkel szemben tanúsított 
viselkedésükért. A lap vezércikkben 
a III. internacionáléhoz való csat
lakozást jelenti be és a tanítók köré
ben óriási számban szerzett előfize
tőket. A többi lap erélyes intézke
désre szólítja fel a cseh kormányt 
a fészkelődé tanítók ellen.

— összeesett az éhségtől. Nagy János 
25 éves cipészsegédet Újpesten a Váci- 
ut 1. szám alatt a járókelők eszméletlen 
állapotban találták. A kivonuló mentek 
megállapították, hogy a cipészsegéd az 
éhségtől esett össze. Kórházba szállí
tották.

— Az Ergon sikkasztója. Közölték 
a lapok, hogy az Ergon részvénytár
saság följelentette dr. Incze Dezső 
tisztviselőjét, hogy ez közel 600.000 
korona készpénzt elsikkasztott. A 
rendőrség dr. Incze Dezsőt letartóz
tatta, majd átkisérfék az ügyészség 
fogházába. Husvét hétfőjén hallgat
ta ki a vizsgálóbíró dr. Inczét, aki 
korábban a budapesti kir. ügyész
ségnél mint jegyző működött s be- 
ösmerte a sikkasztást, de a hiányzó 
félmillió koronáról elszámolni nem 
tudott, mert azt vallomása szerint 
elköltötte. Dr. Incze ÍQvábbi fogva- 
tartását rendelte el a vizsgálóbiró, 
Incze ebbe a végzésbe megnyugodott

— Szurkálás. Vasárnap délelőtt a 
Nagyfuvaros-utca 8. számú ház előtt 
ötvös Géza 25 éves házalót egy ismeret
len ember megtámadta és zsebkésével 
hashaszurta. A megsebesült embert a 
mentők a Rókus-kórházba szállították, 
támadóját a kerületi kapitányságra ál
lították elő.

NSMZSTI WOVMl. OWFSUM
Telefon: József 121-68. Kezdete fél 8-kor.

Magyar Erzsi vendégjátéka: Aranymadár, Har- 
mafh Imre és Zerkoviti Béla nagy operettje 3 
képben és az áprillzl nagyterű varietté-miísor. 

— Divatdlj. Külföldi mintára ez. 
idén nálunk Is megcsinálták a 
„Modepreis‘--ot. Az 50.000 koronái! 
verseny lefutása előtt mannequin-ek 
sétáltak végig a korzón az uj divat- 
kreációkban és a keblükre tűzött vi
rág mutatta: melyik szalóu alkotá
sait viselik. A kép tarka, festői és 
ami fő: érdeklődést keltő volt, úgy 
hogy a „divatdij*'  ezután minden va
lószínűség szerint végleg benne ma
radna a programmokban.

— Verekedés. Újpesten egy vendéglő
ben mulatozás közben Gráf Sándor 21 
éves asztalossegédet egyik társa szóvál
tásból kifolyólag székkel úgy megütötte, 
hogy jobb karjának kulcscsontja eltö
rött. A mentők a gróf Károlyi-kórházba 
szállították, támadója ellen pedig a 
rendőrség az eljárást megindította.

— Villamos elgázolds, Blavicsek Lő
rinc 51 éves szabót a Rákóczl-ut és Ét*-  
zsébet-körut sarkán ittas állapotban egy 
villamos elütötte. A mentők súlyos álla
potban a Rókns-kórházba szállították. — 
Emcrling Antal 35 éves mintaasztalost 
Újpesten István-ut és Tavasz-utca sar
kán a villamos elgázolta. Az újpesti 
mentők a gróf Károlyi-kórházba szállí
tották, ahol súlyos sérüléseibe belehalt.

— Szabadlábra helyezett ügyvéd. 
A ronilőrség dr. Bártfai Farkas 
Samu ügyvédet utlevélhamlsitáa és 
kivándorlásra való csábítás miatt 
nemrégiben letartóztatta, A büntető
törvényszék vádtanácsa dr. Kazai 
László védő előterjesztésére 200.000 
korona biztosíték ellenében Bártfai 
Farkas ügyvédet szabadlábra he
lyezte. Az ügyészség, de a védő is 
felfolyamodást adott be a végzés el
len és a Tábla az óvadékösszeget 
50.000 koronára leszállította és ennek 
ellenében helyezte szabadlábra au 
ügyvédet.

— Halál az utcán. Á Rákóczl-ut 88, 
számú ház előtt Láng Gyula 76 éves ma*  
gánzó hirtelen összeesett és meghalt. A 
kivonuló mentők gutaütést állapítottak 
meg. Holttestét a bonctani intézetül 
szállították.

— A huszti börtön zsúfolva van mai 
gyár foglyokkal. A Lidové Noviny írja 
hogy Huszton oly sok fogoly van a bör< 
tiinbon, hogy a húsz személy részére épi« 
tett helyiségekben 103 foglyot tartanak 
összezsúfolva. Egyes cellákban 20, 2q 
sőt 80 fogoly van elhelyezve. Bár a fog< 
Iyok túlnyomó része intelligens magyaj 
ember, a cseh kormány a legjobb akarat 
mellett sem tud a bajon segíteni.

Színház és nimuJúonsöSoK
• A Vígszínház c belét la a Wftsoi 

nagy szenzációja, az Aranyborjú, Her 
ezeg Feroncz gyönyörű szinjátéka domfl 
nálja. Mellette váltakozik a szezón többi 
nagy slkore. Éjjeli előadásul csütörtököd 
az Osztrigda Micit, szombaton a Teknő*  
békát játsszák.

• A „Vdemberek*  előadása! dominált 
ják a Magyar Színház e heti műsorát 
Az érdekes darabot szerdán, pénteken 
és szombaton játsszák. Ma és vasárnap 
este a II. Lajos király, jövő vasárnap 
délután a „Színház" van műsoron 8 
órakor rendes esti helyárakkal.

• A Király-színház egész e bet! müso< 
rát u „Babavásár" nagysikerű előadásai 
töltik be. Jövő vasárnap délután A hol
landi úienyecske kerül ezlnre 8 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

• Boccacclót, Suppé örökbecsű kiasz- 
szlkus operettjét eleveníti fel a Város! 
Színház. A gyönyörű operetté címszere
pét l.Abaes Juci énekli, akinek fellépése 
a legnagyobb érdekessége a nagy gond
dal előkészített előadásnak. A főszerepe
ket Lábasa Jucin kívül H. Csillag Erzsi, 
Nagy Izabella, Pásztor Ferenc, Med- 
veczky Bella, Hegedűs Ferenc, Sziklai 
József, Gábor Ernő, Pázmán, Hajagos, 
Tarnay .Lakatos és Vermes játsszák. Az 
előadást Ferenczl Frigyes rendezi és 
Ábrányi Emil vezényli. Bocaceló csütör
tök, péntek, szombat és vasárnap este 
van műsoron. — A hamburgi menyasz- 
szony, mely állandóan táblás házak előtt 
került színre, ma éri meg az ötvenedik 
előadás jubileumát A kitűnő opereUe a 
bemutatóelőadás főszereplőivel, élén Pet- 
ráss Sárival és Palló Imrével, a színház 
kiváló vendégeivel, továbbá Tisza Karo
lával, Sziklaival és Hortival kerül 
színre. Szerdán Parasztbecsületot és Cop- 
péliát, vasárnap délután Aqnlla Adler 
Adelina felléptével Traviútát és jöv< 
b<««n • «Bi«aí opertt
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• A Renaissence-Szinház e hetét Is A 
jó flu ég Az elveszett paradicsom domi
nálja. A jó flu ma, csütörtökön és vasár- 
nup Az elveszett paradicsom szerdán, 
pénteken és szombatou kerül színre.

• Lady Hamilton I. és II. része együtt 
szó mi) attól kezdve az Urániában.

• Németh Juliska a Belvárosi Színház*  
bau. Kádár Endrének pénteken bemuta
tásra kerülő „A szerelem elmegy” cimü 
színmüvének női főszerepét Németh 
Juliska, a kiváló előadómiivésznö játsz- 
sza. Az érdekes darab többi főszereplői 
Coliért, Harsány!, Abonyi és Benedek 
Margit lesznek. A bemutatóig szerdán 
az Arnybrlász, ma, csütörtökön és va
sárnap délután A gazdug lányt adják.

• Lady Hamilton I. és II. része együtt 
szombattól kezdve az Urániában.

• Aiognyilik a Fővárosi Oporettszlnház. 
A Fővárosi Orfeumban szeptemberben 
nyílik meg a Vígszínház testvórtársu- 
lata, a Fővárosi Operettsziuház. Az uj 
színház műsorterve szerint eleinte kizá
rólag hazai, eredeti és klasszikus pocrct- 
teket mutat be. Megnyitóul Földes Imre, 
Bródy Miksa é» Butykay Ákos: A szín- 
liázkirá’y cimü operettjét hozza ezinre, 
utána pedig a klasszikus operettek kö-1 
zött elsőnek Offtuibach, híres müvét, az 
Orfeusz a pokolban-t mutatja be Kein- 
hordt Miksa rendezésében.

• Az Uránia u.i műsora — Innocent és 
Várat, vivő szerelem — az egyik magyar- 
amerikai, a másik francia film. A ket
tős műsor rendkívüli szépségei nagy gí- 
kort hoztak ismét az Urániának. A 
gazdag műsort teljes két órás clőadá- 
hokoan mutatja be az Uránia 4, 6, 8 és 
10 órakor.

• Az Uránia uj műsora — Innocent és 
a Várat vivő szerelem — 4, 6, 8 és 10 
órakor kerül bemutatásra.

• A „Toto” egész héten színre kerül a 
Blahu Lujza-szinházban, mindannyiszor 
Hontby Hannával a cimszerepben. Jövő 
vasárnap délután a „Fi-fi” kerül színre 
3 órakor mérsékelt, helyárakkal.
’ • Az Andrássy-uti Színházban e héten | 
Is mindennap a. nagysikerű áprilisi mű
sor darabjait és magánszámait adják.

• Az Uránia uj műsora — Innocent és 
a Várat vívó szerelem — 4, 6, 8 és 10 
órakor kerül bemutatásra.

• A Kamarában Gunrur Tolnaes és 
Charlio Chaplin osztoznak a rajos siker
ben. Az utolérhetetlen dán művész az 
„Eletet életért” c. drámában, mig Chap
lin mint „Kivándorló” aratja diadalait. 
Előadások 5, 7, 9 órakor. Ezenkívül a 
„Játék vége” kerül bemutatásra.

• Az Uránia uj műsora — Innocent és 
8 Várat vívó szerelőm — 4, 6, 8 ós 1(> 
órakor kerül bemutatásra.

• Mozgókép-Otthon. Az uj, nagy éB 
változatos premiere és pedig a Corvin- 
filmgyár kitűnő müve, Vajda László je
les scenáriuma, Garas Márton nagystílű 
rendezésével, Makay Margit és Várkonyi 
Mihály művészi főszereplése, valamint az 
idény egyik legmagasabb niv. auju ame
rikai filmje, „A toronyőr titka*,  Olive 
Thomas nagyszerű és bájos amerikai 
Btar főszereplésével, kiváló sikert aratott 
húsvéti ünnepekben. Mindkét film érdík- 
feszitő, izgalmas cselekménnyel és költői 
szépségekkel telített. Végtelenül kacag
tató az uj kétfelvonásos amerikai búr- 
leszk: „Dühöngő szerelem". Ár. nj „Lon- 
don News" különösen érd-kés .-s válto
zatos. Az egész programúi csak csüti’rtö- 
gik marad műsoron, mert pénteken hely
reáll a Mozgókép-Otthon régi rendszeres 
premJére napja. 5, 7, 9.

• Az Uránia uj műsora — Innocent és 
a Várat vivó szerelem — 4, 6, 8 és 10 
órakor kerül bemutatásra.

• Tnnocent és Szerelem a vérpadig 
Stondlial Vörös és fekete cimü regénye 
Almon) u Rónai ssanceban. Az olőadások 
’/ifi és ’úll órakor kezdődnek.

Lóverseny
Vasárnap Alagon

Husvét vasárnapján olyan hatalmas 
tömeg szorongott uz alagi pályán, aminőt 
osak a Klrály-dij vagy Szent István-dij 
napján lehet látni. Ezrek rekedtek Pes
ten. mert a tömött különvonatok kép te 
Ionok voltak a sok kirándulni akarót fel
vonni. A sport, noha általában a favo- 
rítok vereségét hozta, kielégítő volt, csak 
az előrefogadásos főszámban érintette a 
közönséget nagyon kellemetlenül Unko 
gyalázatos futása, mert a 2 reás The 
Story-kancán kívül más lovat jóformán 
nem fogadtak.

I. futam: L Nafa (1K) Schojbal. 2. Pél
dátlan (8) Pretzner. 8. Apros (8) Reinvald. 
Futottak mégt Green P., Folség öccse, 
Ecaite éi Catarina. Tót: 20:38, 20.-34 
28, 40.

PL dán bajnokcsapat kudarca 
Budapesten

R húsvéti labdavugőmévhöítéseh eredményei (
A húsvéti .football-atlrakeió” az idén j 

csúfos kudarccal végződött. A bajnok
ság élén szereplő egyesületek nagy dob
bal hirdetett „dán bajnoki" labdarugó
csapatot hívtak meg húsvéti serlegmór- 
kőzés lejátszására és a vendégcsapat 
olyan gyenge játékot produkált, hogy 
egy másodosztályú budapesti csapatnak 
is szégyenére vált volna a teljesítmény. 
ügy az MTK, mint az FTC nem játszotta 
ki teljes formáját és igy is könnyen 
nyerték a mérkőzéseket. A közönség első 
nap még szón számmal jelent meg a be
mutató mérkőzésen, husvét hétfőn azon
ban már a felére apadt a. nézők száma 
ós igy nemcsak erkölcsileg, hanem anya
gilag is megbukott a húsvéti football- 
attrakció.

A mérkőzések lefolyása a következő 
volt: MTK—Aarhus 6:2 (1:0). A dán 
vidéki bajnokcsapat bemutatkozása első 
negyedórájában már megcáfolta azokat 
a híreket, amelyek megelőzték, mert 
messze mögötte maradt a mi elsőosz- 
ü lyu csapatunknak. Az MTK Orthfal és 
Nyúl helyett Nadlerrel a középen köny- 
nyen nyerte a mérkőzést. Siklóssy rúgta 
a vezető gólt. Szünet után döntő fölénybe 
jutott az MTK és már a 3-ik percben 
Orth a második gólt rúgta. Ugyancsak 
az ő érdeme volt a harmadik gól is, 
majd Molnár rúgta a negyediket. Ezután 
Pettersen dán ecntorcsatárnak sikerült 
egy gólt, rúgni az MTK hálójába, mig 
ismét MTK döntő fölény következett és

cat—Ergo-sorrendben dőlt el. Oculi II., 
ha indul, aligha talált volna leverőre s 
éppen ezért igen kínos hatást keltett, 
hogy a verseny előtti napon, nem tudni 
milyen okból, törölték a paris favorltot.

T. futam: 1. Hadak útja (1J4) Szabó Gy. 
2. Példátlan (1J4) Szabi) L. II. 8. Fok 
Trott II. (2) Hofbauer. Tót: 20:44.

II. futam: 1. Geniahl (1) Sehojbal. 2. 
Kaballa (2) Rojik. 3. Pctia (8) Pap I. Fu
tottak ?nóg: Színésznő, Csokonai, Marder. 
Hóbortos és Burgain. Tót: 20:40, 20:24, 
28, 40.

III. futam: 1. Belisce (4) Nagy G. 2. 
Bálanya (3) Scliejbal. 3. Delicat (Hí) 
Esch Gy. Futottak mék: Ergo és Ugardy. 
Tót: 20:84, 20:36, 40.

IV. futam: 1. Athéné (®/ior) Nagy G. 
2. Mátyásföld (8) Vondra. 3. Fulmine (5) 
Szokolai. Futottak még: Kizzi, Sankt 
Pernhard, Ouragan, Iródiák, Elvtársnő, 
Babuczi. Bitorló, Elme, Dölyfös és Shy 
Baby. Tót: 20:32, 20:26, 36, 30.

V. futam: 1. Anyukám (10) Vass J. 2. 
All right (4) Pap I. 3. Viselius (4) Schej- 
bal. Futottak még: Ümid, Nezsider, 
Driva, Borongó és Fecskelánya. Tót: 20: 
102, (Anyukám és All right) 20:28, 46. 82.

VI. futam: 1. Ara TI. (3) Nagy G. 2. 
Uránia (6) Pretzner. 3. Bandit (4) Szabó 
Gy. Futottak még: Napkirály, Glbson 
Girl II., Kótyagos, Szüret és Wilhelms- 
hof. Tót: 20:62, 20:28, 50, 38.

KÖZGAZDASÁG
Húsvéti magánforgalom
Az értéktőzsdei magánforgalom 

csak péntek délelőtt élénkült meg, 
mire hétfőig csaknem teljes szünet 
állott be. Magasabb pénz vp.lt Salgó, 
Izzó, Lipták, Lichtig, Coburg, Csá- 
ky, Délivasut részvényekben. Ál- 
lamvasut 8100—150, Rima 3030—50, 
Délivasut 1990—2010 maradt. A bán 
kok zárva lévén, valutákban a spe
kuláció rövid időre elérte célját. 
Berlini krach hírét terjesztve, a dol
lárt sikerült 776-ig csökkenteni, 
azonban fedezések nélkül, kisebbsze- 
rü vételek következtében, még pén
tek délig 788-ig javult és hétfőig 
már nem változott. Hétfőn az irány
zat szilárd volt. Dollár 801—802-ig 
emelkedett, A többi valuták inkább 
névlegesen. Márka 277—79, szokol 
1610—14, lei 599—604, dinár 1000—07, 
osztrák korona 10 háromnyolcad, 10 
hétnyolgad.

Árutőzsde
Az ünnepi magán forgalom telje

sen üzletfélén volt és igy vevő hiá
nyában csak névleges árak voltak 
a következők: Búza 3050 K. Rozs

II. futam: 1. Ddrátó (4) Szabó Gy. 2. 
EkkeLardt (8) Szabó L. II. 3. Max Adam 
(4) Sajdik S. Futottak még: Pacific, Mica 
és Iclivéklar. Tót: 20:136, 20:76, 62.

III. futam: 1. RutiUa (6) Nagy G. 2. 
Cla.iette (6) Sajdik 8. 3. A'Dalk (I) Esch.

. Futottak még: Unka és Tsehabonk Koso-i. 
Tót: 20:196, 20:64, 50.

IV. futam: 1. Kudlich (2J4r) Esch. 2. 
Servius (2) Szabó Gy. 3. Királynő (10) 
Blasek. Tót: 20:26.

V. futam: 1. Biskri (8) Hollinger. 2. 
Mimikri (6) Nagy G. 8. Mátyás király (5) 
Szokolai. Futottak még: Starost, Nousrot, 
Rózsafa, Bombulus, Tanagra és Epson- 
leanya. Tót: 20:232, 20: 68, 42, 46.

VI. futam: 1. Robin (*)  Biciste. 2. 
Anyukám (3) Pap I. 3. Nosza (6) Hof- 
bauer- Futottak még; Mariette, Mandola, 
Széplány és Múndok. Tót; 20:78, 20:30, 
28, <2.

Ügeló'yerseny Húsvéthétfőn délelőtt
Waplti nyerte meg, mint az várható 

volt, nagy fölénnyel a tavaszi Divat
dijat Pazar és Látrány ellen. A nagy dij 
előtti divatkorzó is a legteljesebb sikert 
hozta; a pályán felvonult 40 hölgyet a 
fényképezőgépek és filmfelvevő-készülé
kek seregei örökítették meg. A látoga
tottság is óriási volt. A részletes ered
mény ez:

I. futam: 1 Jrvalegény (12) Wainp. 2. 
Thercse (4) gr. Sennyey. 3. Habich (1JS) 
Rauch. Futottak még: Athos, Izé, Zérus, 
inkász, Kisasszony, Vőlegény, Daczos II., 
Asboth, Paulette. Tót: 10:268, 10 : 77, 17, 17.

II. futam: 1. Merész (1) Tomann. 2. 
Senki más (3) Waohtler. 3. Pandúr 
(11%) Rosenberg. Futottak még: Tündér
leány, Cinka Panna. Tót: 10:23, 10:10, 11.

III. futam: 1. Udvarhölgy (8) Maszár. 
2. Edgár F. (2r) Novák. 3. Ed Luno (4) 
Stehmann. Futottak még: Eleonóra, Jola. 
Tót: 10:36,10:16, 1L

IV. futam: 1. Bakter (2) Bonkő. 2. Civil 
(4) Seager. 8. Emden I. (lj^r) Rauch. Fu
tottak még: Jobban, Peczkás. Tót: 10:36, 
10:11, 19.

V. futam: 1. Wupiti (2Sr) gr. Sennyey. 
2. Pazar (3) Novák. 3. Látrány (4) Casso- 
lini. Futottak még: Pro Patria, Meernixe. 
Tót: 10:12, 10:10, 10.

VI. futam: 1. Eskimo—Shady M. <2%) 
Orosz Gy. 2. Rigó—Robinson (2) gr. Seny- 
nyey. 3. Galgenstrick—Impressario (1)4) 
Deutsoh. Futottak még: Hadileány—Our 
Pearl, May—Regalia média. Tol: 10:31, 
10:15, 13.

VII. futam: 1. Tilly (3) Maszár. 2. Réz
angyal (l%r) Cassolini. 3. Bomba (4) 
Benkő. Futottak még: Sonderling, Duna, 
Zsandár, Trevillian E., Renate. Tót: 10: 
60, 10:18, 11, 18.

Hétfőn Alagon
Ocnli II. törlése folytán a jó házi

próbát kiállott Belisce részéro séta volt a 
Nyilt handicap. A Bon marehé-mén lé
pésben nyert, míg a helyekért szóló finish 
fej-fejhossi távolságnyira Bálanya-Deli-

Mromatott az .UdSAQOZKM1* könyvkiadó fo nyomda r.-t. kvfarrőaéneln, Röfck Szil*rd-utM  •

2175—2200 K állomáson. Zab 2475 v 
Budapesten morzsolt tengeri xfh 
K. Takarmányárpa 2500 K állom • 
són. Korpa 1660-1675 K ](Hi k„£ 
Budapesten zsákkal együtt, ü

a gólokat Molnár és Orth rúgták. Befeje
zés előtt sikerült a dánoknak még egy 
gólt rúgni.

FTC—Aarhus 4:1 (2:1). A Ferencvárosi 
Torna Club együttese szintén könnyen 
győzött a dánok fölött és a 15-ik perc
ben Svarez már megszerezte a avezető 
gólt, amit tiz perccel később kettőre ja
vított ugyancsak Svarez. A 38-ik perc
ben Laugard Alán csatárnak sikerült 
kiszökni uz FTC védelméből és gólt rú
gott. Szünet után Svarez tizenegyes 
büntetórugással a harmadik gólt sze
rezte meg, inig a játék végefelé az 1*10  
nagy fölény mellett rúgta a negyedik 
gólt. Az FTC mindvégig sokkal jobb 
volt, mint a dán csapat.

Törekvés—C rak ovia 3:1 (2:0). Lem-
bergből táviratozzak a Törekvés nagy 
közönség előtt mérkőzött a Crakoviával, 
amelyet szép játék iflellett biztosan győ
zött le. . . .

Mezei futó- és gyalogló versenyek. A 
Magyar Testgyakorlók Köre vasárnap 
mezei futóversenyt rendezett, amelyet 
uz MTK nyert meg 20 ponttal, 2. ESC, 
3. MTE. Egyénileg 1. Bese József MTK 
31.12 p. FTC gyalogló versenye 1. 
Szablyár Péter FTC 5000 m. 24.50 p. 2. 
Hóra Ferenc. 8. TAchter Miksa. BSE ju
nior erdei futóverseny. 1. MTK 27 p. 
5000 ni. 2. MTE 29 p. Egyénileg első 
Kanta Gyula 53.3 p. 3000 m. ifjúsági ver
seny. 1. MTE 25 p. 2. MTK 49 p. Egyé
nileg 1. Kcmpfner N. 1.3,50 p.

A Peitf Magyar Kereskedelmi Báni, 
rekord üzletévé. Az ország legelső és 
legnagyobb forgalommal bíró pénzinu zetc: a Pesti Magyar KereskeX 
Bank most tette közzé múlt évi üzlí 
eredményeiről szóló számadásait Az in 
zot mérleg-eredménye messze kinia'm 
lik az eddigi összes eredmények között 
olyant produkál, amilyen még a Keres 
ködeimi Banknál is rekordszámba megv 
ezzel is igazolva azt a kiváfó és előkelő 
pozíciót, melyet az ország pénzintézetet 
között elfoglal. A bank mérlego ugyanis 
a múlt évi 46 millió korona tiszta nye- 
reséggel szemben 58.302,851 korona ób 55 
fillér tiszta nyereséget mutat ki, amelv. 
hői 200 korona 20%) osztalékot fizetnek. 
A bank közgyűlésén Weisz Fülöp, az 
intézet Igazgatója, részletesen be fog 
számolni azokról a tárgyalásokról, ame- 
lyeket a Franciaországban el hhelyezett 
kötvényekre vonatkozólag létesített, 1 
mellyel kapcsolatban az igazgatóság fel
hatalmazást fog kérni 10.000 darab, ko*  
rábbi elhatározás alapján még kibocsát
ható uj részvénynek a tartalékalap ter
hére való kibocsátására. Az igazgatóság 
ugyanezen ülésen Balogh Sándor, Pécsi 
Viktor, Molnár Árpád aligazgatókat 
igazgatói címmel ruházta fel, míg Braun 
Tivadar, Eörssy László, Fehér László, 
Hangos Béla, Hort Endre, dr.Lányi Jó. 
zeef, Phllipp Arthur, Vetsey Géza én 
Wintersíern Jenő főtisztviselőket cég. 
Jegyzőkké nevezte ki.

A Belvárost Takarékpénztár Rt. 192L 
évi mérlege 6.469,844.56 K tiszta nyete-. 
seggel zárul az előző évi 4.489,840.31 K 
tiszta nyereséggel szemben. Az igazga- 
tóság a folyó hó 29-ére egybehívott köz
gyűlésnek a 48 millió korona felemelt 
alaptőke után — úgy mint az elmúlt év< 
hen • 40 K osztalék kifizetését fogja j»< 
vakolni. |

A Budapesti Takarék- és Vásárpénzi 
tár tőkeemelése. A Budapest Takarék- 64 
Vúsárpénztár Rt. közli, hogy közgyülésa 
a társaság alaptőkéjét 60 millió koroi 
nára emelte fel. Az elmúlt évre az őszi 
talék részvényenként 40 korona.

A Magyar Általános Kőszén osztag 
léka. A Magyar Általános Kőszénbánya 
Rcszvénytársulat a május 6-án megfen 
tandó 80*lk  közgyűlésnek a társulat 
igazgatósága részvényenként 1W kw 
róna osztalék, továbbá munMsjóNHj 
nyugdíj és kulturális célokra öqweaan 
13,000.000 korona kifizetését fogja javai 
solni.

Az Urlkány-Zsllvölgyl üzletévé. ’ÁÍ 
Urikány-Zsilvölgyl Magyar Kőszénbe 
nya Részvénytársaság igazgatósága 
közli, hogy a május hó 6-ára egybehívott 
közgyűlésnek indítványozni fogja, hogy, 
az 1921. üzletévi osztalék részvényen- 
ként 150 koronában állapíttassák meg.

A Nagybecskerekl Cukorgyár Rt. alM*  
tőkéjét 24 millió SH8 koronára emeli 
fel. Az elővételi jog Nagy becskerekem 
BécsbeD, Prágában, Párisban, London
ban. Budapesten pedig f. hó 18-tól 80-ig 
a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Banknál megtekinthető feltételek nioV 
lőtt ugyanott gyakorolható.

Automobil és motorcsónak kiállítás. A 
királyi magyar Automobil Club a Ma
gyar Automobil Kereskedők Országai 
Egyesületével karöltve 1922. évi juniui 
17-től 26-lg a budapesti Aruminta-vásáf 
keretébon, a városligeti Iparcsaruok 
mellett épült uj kiállítási csarnokban^ 
automobil és motorcsónak kiállítást ren
dez. A kiállításra az összes magyai! 
automobil és motorcsónak gyárak, va
lamint az összes budapesti automo
bil és automobil alkatrészek kereskedők 
már bejelentették részvételüket ugy^ 
hogy az érdeklődő közönségnek im*  
pozáns magyar kiállításban lesz al*  
kalma gyönyörködni. Az automobil klubi 
amoly 14 évvel ezelőtt rendezte utolsó 
kiállítását, nagy propagandát fejt kú 
hogy ez a kiálitás is méltón sorakozzék 
az előző három kiállít ás hagy sikeréhez.

Telefonnám: K-S

Naponta ’/»8 órakor 
a fényei

Áprilisi mflsor. 
Csütörtök, szombat, vi*  
sár- és ünnepnap d. u. 4 órakor családi és gyer- 

mekelöadás
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