
Budapest. 1922 április 24 Egy^s szám ára 3 kevona

Végleges a Demokrata*Párt  
kettészakadása

Vázsonyiék harcot hirdetnek a disszidensek ellen — Már készül a 
demokrata li&ta — A miniszterelnök h éttőn kezdi meg tanácskozásait 

— A Hétfői Napló tudósítójától —

össze annyi, hogy keddre mind B 
bárom lajstromos kerületre vonat
kozólag meglesz a lista. A listán 
— ahogy nekünk titokzatosan el
mondták —• nagy meglepetések lesz
nek. Uj nevek fognak felvonulni és 
pedig régi politikusok, akik dempk- 
ratnsúguk mellett még keresztények 
is, akik állítólag nagy tömegeket 
vonzanak majd. Értesülésünk sze*  
rint a demokrata listavezetők a kö
vetkezők lesznek:

dór Pál jönnek be, hanem még lég’ 
alább egy mandátumot tudnak ma
guknak biztosítani. Ez annál is in
kább bizonyos, mert ennek a rész
nek két nagy tábora és pedig 
léhrlich G. Gusztáv és Glücksthal 
Samu hívei, a liberális lista mellé 
állottak. A budai kér ölei ben, vala
mint a déli kerületben biztos he
lyük lesz azoknak, akik Bárczy 
István, illetve Rassay Károly és 
Kúpért Rezső után következnek a 
listán, mert Bárczyt Szegeden, Ras- 
sayt Nagykanizsán és Rupertet J)e- 
vecserben biztosan megválasztják.

Gróf Bethlen István miniszterlnök 
szombaton este megérkezett Buda
pestre s politikai körökben általá
ban azt hiszik, hogy a miniszter
elnök megérkezésével uj események 
nyílnak meg. Gróf Bethlen elutazá
sakor egy bucsu-interjuban kilátás
ba helyezte, hogy a belügyminiszter, 
aki őt a miniszterelnökségben he
lyettesítette, a közeli napokban 
nagy fontosságú, előre megállapított 
intézkedéseket fog lenni. Ezek az 
intézkedések azonban — senki sem 
tudja, mi okból —- elmaradtak és 
még csak sejteni sem lehet, hogy 
búcsúzáéikor mire célzott a minisz
terelnök? Most megérkezése után 
természetszerűen feléled a kíván
csiság. hogy a nagyfontosságu in
tézkedéssel nem. az ő megérkezé
sét kellett-e bevárnia a belügymi
niszternek’

Ellenzéki körökben azt remélik, 
hogy ezeknek az intézkedéseknek a 
Jíélja a választási agitáció szabad
ságának biztosítósa és a választási 
küzdelem elfajulásának mcggátlása 
lenne. A miniszterelnök'megérkezé
sétől várják a választások kiírását 
is. Gróf Bethlen István miniszter
elnök vasárnap azonban a hosszú! 
ut fáradalmait pihente ki, nőm, 
érintkezett politikusokkal és csak 
hétfőn kezd hozzá munkájához. A 
hétfői nap valószínűleg a kormány 
tagjaival való tanácskozásokkal te
lik majd el és igy minisztertanácsot 
majd csak kedden lehet tartani. 
Ezen a minisztertanácson számol be 
majd gróf Bethlen genovai útjáról 
és ezen a minisztertanácson intézik 
majd el a felhalmozódott folyó
ügyeket és Így még mindig kérdé
ses, hogy rákerül-e a sor majd a 
választások kiírására.

Rassay&c és Ugronék 
megállapodása

A politikusok vasárnap nagy
rés zben vidékre utaztak, mert ez 
volt az első vasárnap, amikor; a 
király-gyász óta népgyüléseket le
hetett tartani. Budapesten WQlfíék 
jelentek meg a publikum előtt, ami
ről lapunk más helyén közlünk ttí- 
(Jósitást. A szociáldemokraták buda
pesti gyűléseiken kívül a vidéken 
is sok helyen hirdettek gyűlést.

Miután Rassay Károly is elutazott 
Budapestről, nem lehetett tovább 
folytatni az Ugronékkal való tár
gyalásokul, ámbár ezeket befeje
zetteknek is lehet tekinteni, mert 
szombaton éjszaka teljes egyetér
tésben állapodlak meg a közös lis
tákban. A listavezetőket a vusár- 
nap reggeli lapok helyesen közöl
ték, áhhoz csak azt lehet hozzá

tenni, hogy a környékbeli lista
vezető Méhély JCálmán volt állam
titkár lesz. Egészen biztosra veszik, 
hogy a budapesti északi kerületben 
nemcsak Ugrón, Szler.ényi és Búm- 

Nincs kibékülés
Ugrón és Szterényi szakítása a 

demokratapárttal befejezett dolog, 
kibékülésről, vagy a pártba való 
visszatérésről beszélni sem lehet 
többé. Jvlnid a két oldalon igyeksze
nek a felelősséget magukról elhárí
tani és bő magyarázatokkal kom
mentálják az eseményt. A dissziden- 
sek oldalán a következőket'mondták 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Az ügy a mi részükről el van 
intézve, bár hem tudjuk eltitkolni, 
hogy a paktum felborulását és az 
azokat követő eseményeket igen fur
csáknak tartjuk. A paktum ugyan
is — mint ismeretes — azért borult 
fel, mert mi nem akartunk arról 
hallani, hogy Vázsonyi Vilmos pas
szivitásba menjen. Ö pedig ragasz
kodott ehhez. Most pedig a paktum 
felborulása után azt kell hallanunk, 
hogy Vázsonyi nemcsak aktivitást 
vállal, de a legélesebb harcot hir
deti ellenünk. Mindenesetre nehéz 
megérteni, hogy miért ragaszkodott 
olyan makacsul a passzivitáshoz 
akkor ós miért olyan lelkesen aktív 
ma? Mi nem hirdettünk harcot a 
demokraták ellen, de igenis győzni 
akarunk mindenkivel szemben, a 
demokratákkal szemben csak úgy, 
mint a többi összes pártokkal szem
ben. Köztünk és Rassayék között 
teljes az egyetértés, készen van a 
fegyverbarátság, a hátralevő apró
lékos kérdésekről pedig holnap foly
tatjuk a tárgyalásokat.

A Demokrata Párt részétől köz
ük velünk, hogy ott semmiféle je
lentőséget nem tulajdonítanak Ug
rón Gábor és Szterényi kilépésének. 
Vasárnap délelőtt megjelentek a 
Központi Demokrata-körben az 0- 
budai Demokrata Kör, a Lipótváro
si Demokrata Párt, a Külső Lipót
városi Demokrata Egyesület, a Te
rézvárost Tornaklub, u Józsefvárosi 
Demokrata Kör és a Ferencvárosi 
Demokrata Kör választmányi tag
jai teljes számban és kijelentették, 
hogy a kerületekből egy demokrata 
sem követi a két kilépett képviselőt, 
A szervezetek aztán a Központi 
Demokrata Pártkörben közös érte
kezletet tartottak, amelyen egyér
telműiéi elhatároztak, hpgy felké-

rik a vezért, hogy bármiféle egyez
kedési kísérletet , utasítson vissza, 
mert a párt paktumról hallani som 
akar.

A demokraták listavezetői
A Teréz-köruton, a Demokrata

pártban állandóan permanenciában 
vaunak a párt oszlopos tagjai. Foly
tonosan, naphosszat folyik a ta
nácskozás, tart a készülődés. A saj
tóval szemben azonban rendkívül 
tartózkodók. Begombolóznak, mint 
a diplomaták. Amit elárulnak mind-

„Nem mindenkinek kellemetlen 
a zavarok ideje"

Kállai! Tibor pénzügyminiszter 
ma délelőtt tartotta meg progrpmm- 
beszédet Nagykanizsán a Bazár
épület Udvarán.

— Elsősorban — mondotta — két
ségkívül rendre, nyugalomra és bé
kére van szükségünk. Uj államala
kulás idejét éljük és sohasem sza
bad szem elől tévesztenünk, h<ygy 
tulajdonképpen csak a román meg
szállás megszűnésének idejétől kez
dődik uj berendezkedésünk. Két
ségtelenül már nagy lépéseket tet
tünk előre. De ne liigyjék, hogy a 
megkezdett utón visszafelé nem 
csúszhatunk, nem mindenkinek egy
formán kellemetlen a zavarok és fel
fordulások ideje, sokan ebben talál
ják meg a maguk érvényesülési le
hetőségét. Nekünk azonban nincsen 
módunkban, hogy ilyenek, részére 
hosszabb időt biztosítsunk: éppen 
elég volt a felfordulásból. Ily lehe
tőségek nyújtása nincs program
mánkban és nincs progtammúnkban 
az erőszakosság sem.

Egy múltkori beszédemben meg
emlékeztem arról a bÜDoselekmény*  
ről, amely az országot hosszú ideig 
izgalomban tartotta és tartja ma is. 
Megnyugtatni igyekeztem a közön
séget, beszédem mégis egyos helye
ken helytelen beálütást nyert. Úgy 
látom, bizonyos idegességgel kezelik 
ezt a kérdést. Ezt megélnem, azou- 
ban bizonyos titkos gyanúsítást is 
látok a kormánnyal szemben és ezt 
határozottan vissza kell utasítanom.

Egy másik kérdésben viszont 
megoldásra ezidőszerint még nem 
gondolunk. Ez a kormányzásnak 

j kérdése. Magyarország királyság és 
mindig is az marad. Nehéz külpoli- 

’tikaJ helyzetünkben azonban idegen 
•befolyások érvényesülhetnének a ki- 
|rályi szók betöltésénél. Már pedig 
.'nekiiuk ezt a kérdést csak saját 
lakaratunk ós elhatározásunk szerint 
lehet és kell megoldani.

| — Nem kevésbé fontos a belső viszo- 
, nyáluk konszolidációjára Irányuló 
Í munka. Érésiben az első helyen az 
államháztartás helyzetének rendezé
sére irányuló munka álL Egy pénz

Bvdán: Benedek János,
északi kerületben: Vázsonyi Vilmos. 
déli kerületben: Bwídy Ernő,
a környéken: Fábián Béla.

Az északi kerületben három, a dó- 
liben két, a másik két kerületben 
egy-egy moudátunira számítanak. 
Jelöltjeik között többek között föl
vonulnak: Füzcsséry Zoltán, Char- 
mant Oszkár, Baracs Maróéi, Feleky 
Béla, Gál Jenő, Magyar Miklós és 
mások. Ralla Aladár szombaton 
tényleg tárgyalt Vázsonyi Vilmos, 
sál, de ennek a találkozásnak nem 
tulajdonítanak jelentőséget 

ügyminiszternek nehéz a helyzet^ 
amikor erről a témáról beszól a hall*  
gat ói előtt. Én nem ígérhetem a tén*.  
hek csökkentését, de inpndhotolé 
egyebet. Megígérhetem a megszűnte*  
lését azoknak az apró pótadóknaki 
és összeolvasztása egy egészbe an
nak a sok apró pótadónak amejyí 
annyira megkeseríti az ember éle
tét

A gazadfiági szabadságra való tö-. 
rekvés és a szabadságnak fokozása 
és fokozatos helyreállítása is pró- 
grammunk.

— Ezt kiványjuk érvényesíteni a 
lakáskérdések megadásában is. ÍJel 
kell emelni bizonyos mértékig a lak
béreket, gondoskodni kell továbbá 
arról is, hagy a háziuraknak 
gyobb rendelkezési joguk legyen a 
kának felett, mint eddig.

Kállait után Korányi Frigyes 
báró szólalt fel és a pénzügyminisz
tert a vúlasztóközöpBég bizalmába 
ajánlotta,

Hegyeshalmy program, 
beszéde

Hegyeshalmi/ Lajos kereskedelmi 
miniszter, Tömcsdrtyl Vilmos Pál 
igazságügyminiszter kíséretében ma 
reggel Szombathelyre érkezett, hogy 
megtartsa programmbeszédét, Be
szédének elején Ismertette azokat az 
átalakulásokat, amelyeken a keresz
tény nemzeti egyesülés pártja ke
resztülment s amelyeknek az ered
ménye, hogy a párt törzse itui je
lentékenyen kisebb, mint volt a 
mnlt választások idején. 0 mn a 
keresztény nemzeti egyesülés pártja 
többségi részének tagja.

—• Nem léptem be az Egységes 
Pártba, — mondotta, — azért, mert 
pártunk kimondotta, hogy Bethlen 
Tstván gróf miniszterelnök politi
káját támogatni fogja, én pedig 
Bethlen Tstván grófnak leglelkesebb 
híve vagyok és támogatni fogom 
őt nemcsak addig, míg a kormány; 
tagja vagyok, hanem azután is.

— Ami már most, a belső rend 
helyreállítását illegi,
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hpj/an az Utóbbi időben sajnálatos 
események, de a kormánynak eltö
kélt szándéka mindent elkövetni,' 
hogy hasonló események elő ne for
duljanak és fta netalán mégis elő
fordulnának, a kormány a törvény 
szigorával fog lesújtani azokra, akik 
ilyen eseményeket felidéztek.

— Iparunk nagy nehézségekkel 
küzd a nyersanyaghiány miatt Eze
ken az állapotokon csak a kereske
delmi szerződésekkel segíthetünk. 
Sokszor hallj dk, hogy a kormány 
nem tesz semmit atekintetben, hogy 
a szomszédos államokkal a forgal
mat fel tudjuk venni. Ez olyan ál
lítás, amely a valóságnak nem felel 
meg, mert igenis a kormány kész 
vplt a szomszédos államokkal a 
tárgyalásokat megindítani. Hogy 
esek tényleg nem indultak meg, az 
nem a kormányon miüott, hanem a 
másik félen.

*- Bizonyára hallottak önök arról, 
hogy Angliának tervei volnának, 
melyek szerint a régi monarchia 
kerületén keletkezett államok között 
iValami szorosabb gazdasági kap
csolatot akar létesíteni. Ez Ma
gyarország tönkretételét jelentené 
és ezért elhatároztuk, hogy ilyen 
javaslat ellen képviselőink Geno
vában állást foglaljanak;

Engem sokszor támadtak azért, 
hogy nincs érzékem a kereskedelem 
érdekei ránt, sőt, hogy ellensége va
gyok a kereskedelemnek. Amiket én 
tettem, szükséges volt megtenni. De 
oly intézkedést, mely a kereskedel
met szabad mozgásában gátolhatta 
tolna, sohasem tettem és nem Is te
szek. Végül kijelentette Hegyes- 
halmy, hogy megválasztása esetén 
a város polgársága érdekeit min
den térpn hathatósan képviselni 
fogja.

Wolff Károly intő szava 
az arisztokratákhoz

, Wblff Károly vasárnap délelőtt 
Hont0.it zászlót a székesfővárosi Vi
gadóban,

— Budapest keresztény társadalma 
— mondotta — csak úgy tudja érde
keit megvédelmezni, ha egységbe 
tömörül. A mi táborunk pártokon 
felül állva az egyetemes nemzeti ér
dekek képviseletében a meg nem al- 
kúvó keresztény nemzeti gondolat 
elszánt harcosa akar lenni. Éppen 
eiért tiltakozunk az ellen, hogy 
Jgyesek a kripták köveit hengerlt- 
flék le és életre akarják hívni a libe
rális midt szellemét Tiltakozunk a 
munkapártnak mint ilyennek életre- 
hívása ellen, de tiltakozunk az ellen 
is, hogy elgáncsolják pálóci Hor
váth Istvánt, az Ébredők elnökét.

— Van ogy szavam az arisztokrá
ciához is.

— A tiz ujjamön meg tüdőm 
számlálni azokat az arisztokratá
kat, akik a magyar nemzet élet
halálharcában velünk küzdöttek. 
Tiltakozunk az ellen, hogy a ma
gyar politikai élet a kaszinózó gró
fok sportszlntcrévé váljék. A nép 
vezetésére csak a népből kitermelő
dött jellemeket ismerem cl hivatot
taknak.

— Soha annyira nem grasszált az 
internacionalista sémita kapitaliz
mus, mint a keresztény irányzat 
alatt Kívánunk keresztény erköl
csöt a sajtó terén. Mi a Miklós 
líndorokat nem teára kérjük (fel
kiáltások: Mint Klebelsberg), bá
nom a nemzet itélőszéke elé akarjuk 
állítani. A koresztény egység tábora 
egyelőre Budapest területére szőrit-1 
kozlk, de célul tűzte ki a város és 
falu érdekeinek összeegyeztetését is.

Tormay Cecil. Ernszt Sándor, 
Kontra Aladár, pálóci Horváth Ist
ván ób Csilléry András fölszólalása 
után a gyűlés szétoszlott.

Naponta V8 órakor
■ fényes 

áprilisi rnflior. 
Csütörtök, szombat, va
sár- és ihinepnaó d. u. 4 
órakpr családi és gyer- 

mekelőadásTtlHonartffl: 56-65

„Politikai pókerjátszma
11

Genova, április 23.
Vanderlip ismert amerikai bankár 

Newyorkba táviratot küldött a Wor- j 
den-spindíkátusnak és ebben a kö-i
vetkező képet adja a konferenciáról: 
Oroszország Genovában oly asztal 
mellett ül, amelyen politikai póker
játszma folyik. Eredetileg a konfe
renciára való meghívó volt Orosz
ország egyetlen zsetonja. A játék so
rán azonban több zsetont sikerült 
neki az asztalra 'vetnie, mint bármi
lyen más játékosnak. Az egész világ 
elismeri az orosz delegátusok ügyes
ségét. A Németországgal való szer
ződés aláírása Oroszország részére 
oly erős helyzetet teremt, amelyben 
szembeszállhat a szövetségesek köve
teléseivel. Vanlerlip ezután kifejti, 
hogy a pénzügyi érdek a német
francia konfliktus ellenére is meg
követeli, hogy Franciaország együtt 
dolgozzon Németországgal és Orosz
országgal. 
Franciaország nem enged

Paris, április 23.
(Havas.) Hivatalos francia körök

ben azon a véleményen vannak, 
hogy az orosz jegyzék tenorjának 
nem kell szükségszerűen maga után 
vonnia minden további vita félbe
hagyását. Bizonyos pontokról lehet 
vitatkozni, de az eszmecsere körét 
szigorúan körül kellene határolni. 
Ilyen értelemben küldöttek instruk
ciókat a francia delegációnak. Egy
úttal utasították a francia delegó 
ciót, követeljen biztosítékokat, ha 
az oroszok hajlandóknak mutatkoz
nak bizony.os kötelezettségek elvál
lalására.

Paris, április 23.
(A Havas-ügynökség jelenti Ge

novából:) Francia országnak a ki 
nem elégítő német és ofigsz vála
szok miatt bizonyos fenntartással 
kellett élnie, még ha az a veszede
lem fenyegeti is, hogy újra szembe 
találja magát azokkal, akik a leg
rosszabb kétértelműségek árán is

A Cörriere delta ti éra munkatársa 
beszélgetést folytatott gróf Bethlen 
István miniszterelnökkel, aki a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkozott a 
világ eleddig legnagyobb politikai 
konferenciájának csodálatos meg
szervezéséről. Gróf Bethlen azt han
goztatta, hogy a konferenciát nem 
azért hagyja el, mintha elégedetlen 
volna a volt ellenséges kis nemze
tekkel való bánásmóddal, hanem 
azért, mert részt kell vennie a vá-

Az Országos Közegíszségi Egyesület 
Közgyűlése

Az Országos Közegészségi Egye
sület vasárnap délelőtt 11 órakor 
tartotta meg évi rendes közgyűlé
sét a kir. magy. Természettudomá
nyi Társulat üléstermében.

Gerlóczy Zsigmond dr. egyetemi 
tanár, az egyesület elnöke meleg 
hangon emlékezett meg arról a mély 
gyászról, amely országunkra IV. 
Károly király tragikus halálával 
borult, majd megható szavakkal 
ecsetelte a boldogállapotban szám
kivetésben maradt özvegy királyné 
sorsát, aki hét apró gyermekével 
ma a legboldogtalanabb anya.

Károly király elparentálása után 
Gerlóczy Zsigmond megtartotta 
megnyitó beszédét, amelyben kutat
ta annak a szinte megmagyarázha
tatlan közönyösségnek az okát, 
amelyet az egészségügyi kérdések 
iránt általánosságban tapasztalunk 
nemcsak egyes, még műveltebb em
bereknél is. hanem igen sokszor. 
még a hatóságoknál is. Adatokkal

Miért lőtt haza Bethlen

JárványvfcszedelmeKneK 
köszönhetjük közegészség

ügyünk javulását

a konferencia végéig együtt akar
nak tanácskozni az oroszokkal és a 
németekkel. A francia delegáció,' 
amelyet a nyugodt és mértéktartó 
francia közvélemény támogat, to
vábbra is megmarad eddigi maga
tartása mellett. A formális enged
mények, amelyekhez a francia dele
gáció hozzájárult, semmiesetre sem 
érintik azt az elhatározását, hogy' 
nem mond le egyetlen egy biztosí
tékról sem, amelyet Franciaország 
szempontjából lényegesnek tart.

Wirth tiltakozása
Genua, április 22.

(Wolf Bathenau dr.-nak Schan- 
zernél i látogatása utáu Wirth 
dr. bij\.talmi kancellár a konferen
cia elnökéhez, Factához levelet in
tézett, amelyben tiltakozik az ellen, 
hogy Barthou az ő pénteki levelére 
ezt a kifejezést használta: hazug ál
lítások. Ez a sértő ráfogás a legsú
lyosabban érinti a konferencia szel
lemét, amelyet Facta elnök olyan 
nyomatékosan hangoztatott ét oly 
tetterősen képviselt.

A Vatikán szerződése 
Oroszországgal

Genua, április 23.
A Secolö XIX. jelenti, hpgy vati

káni körökben megerősítik azt a 
hírt*  amely szerint a Vatikán és 
Oroszország közöt az oroszországi 
katholikusok védelmére és a katho- 
licizmus terjesztésére vonatkozó 
szerződés jött létre. A szerződés ér
telmében ezentúl bevándorolhatnak 
Oroszországba a szerzetes rendek is, 
beleértve a jezsuitákat is, hogy ott 
átvegyék az ifjúság nevelését, to
vábbá a propaganda fidei szolgála
ta a ferencrendiek, végül apácák is
— még nem tudni, mely szerzetből
— akiket kizáróan betegápolásra és 
jóléti intézményeknél alkalmazná
nak. Különösen azokra a területekre 
fogják őket küldeni, ahol az éhínség 
a legjobban pusztít.

Genova, április 23.
lasztási kampányban. A konferen
cián gróf Bánffy külügyminiszter 
fogja helyettesíteni. Magyarország 
a legöszintébben akar közreműködni 
a konferencia sikerén és csak azért 
érintette a kisebbségek védelmének 
kérdését, mert a békeszerződések 
elégtelen végrehajtása főakadálya 
volna a megnyugvásnak. Magyaror
szág is rajta van, hogy hozzájárul
jon Európa gazdasági egyensúlyá
nak kialakulásához .

bizonyította, hogy ami jelentősebb 
javulás a közegészségügy terén ész
lelhető, azt egyes jár vány veszedel
meknek köszönhetjük. Ezért a köz
egészségügy komoly harcosai nem 
szoktak megijedni egy-egy veszedel
mesebb járvány rémétől, mert tud
ják, hogy azok a követelések, ame
lyekkel a kormányzatot a közegész
ségügy javítása érdekében folyto
nosan zaklatják, csakis olyankor 
találnak meghallgatásra, amikor 
közelben a veszedelem. Kiemeli, 
hogy a kolera- és tífuszjárványok 
nyomása alatt sok közegészségügyi 
követelmény teljesült. Tetemesen 
megcsökkentek a pincelakások, ki
fogástalan az ivóvizünk, fertőtle
nítő intézet létesült. Sajnálattal ál
lapította meg azonban, hogy az ál
lamhatalom sohasem támogatta 
olyan mértékben az egyesületet, 
mint aminő támogatást a köznek 
nyújtott hasznos szolgálataiért meg
érdemelne.

Az elnök meguyitója után Kókai- 
Kováts József dr., a tüdőbeteg-gon
dozóintézet főorvosa terjesztette elő 
főtitkári jelentését az elmúlt év 
működéséről, majd Szaszovszky 
László dr. főorvos az egyesület 
pénzügyi viszonyairól tett jelentést.

Ellopták a külső Óbuda 
villanyviiágitását

—■ A Hítföi Napló ludósilöjitól. ~

Óbuda külső részében, a Józsefhegyi 
utón kezdődő házakban pénteken 
este hirtelen megszűnt a villamos 
áramszolgáltatás. A III. kerületi 
rendőrkapitányságon telefonon é8 
személyesen jelentették be a íeltünő' 
esetet, amely nyomban kutatni 
kezdte a villamosáram megszűné
sének a tulnjdonképiponi okát

Érdeklődtek a villamostelen 
igazgatóságánál, ahonnan azt a vá 
laszt kapták, hogy az áramszolgál
tatásban sehol sincs hiba és igy 
valószínűleg a vezetékben állottak 
be zavarok. Az igazgatóságtól egy 
bizottságot küldtek ki a veszélyez
tetett kerületbe, de a baj eredetét 
nem tudták megállapítani.

Szombat reggel azután megáüapl- 
tották, hogy a Józsefhegvi-utm a 
vörösrézhuzalt mintegy 130 méter, 
hosszúságban elloptál;. A huzalt a 
két végén késsel vágták el a tolva
jok, nem törődve azznl, hogy az 
egész városrészt borították ezáltal 
pokoli sötétségbe. A hiányzó drót
huzalokat hamarosan pótolták, úgy 
hogy szombaton már minden fenn
akadás nélkül működtek a villamos
lámpák. A rendőrség az ismeretlen 
tetteseket mindenfelé keresi.

A Dunagőzhajózási két fő
tisztviselőjét letartóztatták 

a lisztpanama ügyében
Még további letartóztatások várhatók
— A Hétfői Napló tudósítójától. -

A lisztpanama ügyében a főkapi
tányságon dr. Juhász Ferenc, fő felt 
ügyelő csoportja párnapi erélyes 
nyomozás után egy újabb társaságot 
leplezett le. amelynek tagjai a Dunát 
gőzhajózási Társaság főtisztviselői 
és akik a Dunagőzhajózási Társaság 
öt vaggon hatósági lisztjét elmani< 
pulálták és a liszten keresett pénzt 
saját céljaikra használták fel.

A detektívek ma délelőtt folyamán 
előállították ebben az Ügyben Ele 
fánt Mártont, a Dunagőzhajózási 
Társaság főfelügyelőjét, Jfersicj 
Kelement, a társaság beszerzési csőt 
portjának vezetőjét és Gyémánt La
jost, a Fürst Gerson-cég beltagját, 
Mindhármukat a főkapitányságon 
azonnal vallatóra fogták és vallomá 
suk után előzetes letartóztatásba 
lyezték.

A nyomozás érdekében a Ilsztpa< 
nama ügyében bővebb részleteket a 
nyilvánosság részére jelenleg adni 
még nem lehet, mert a nyomozási 
vezető detektivfőfelügyelő szerint 
ebben az ügyben a holnapi nap fo
lyamán még több letartóztatás váij- 
ható.

A rendőrség tudomására jutott 
továbbá, hogy Újpesten egyes ke
reskedők és pékmesterek a magán
forgalomban árusítják az ellátatla
nok lisztjét. A detektívek az egyik 
újpesti kávéházban, ahol valóságos 
börze folyt a hatósági liszttel, tet
ten érték Jellinek Sándor ügynököt 
Schwarcz Henrik és Schwarcz Mik
lós pékmestereket, amint éppen zá
rolt lisztet kínáltak eladásra.

Valamennyiöket előállítottak a 
főkapitányságra, ahol kihallgatásuk 
után letartóztatták őket. Schwarczék 
azt vallották, hogy 180 zsák lisztet 
adtak el, valószínű azonban, hogy 
ennél sokkal nagyobb mennyiség
ről van szó.

A Dunagőzhajózási Társaság 
raktáraiból elszállított hatósági liszt
— az eddigi megállapodások szerint
— az öt vaggont is túlhaladja. A 
vizsgálat folyik.

S;; KIS KOMEDIR : gg
Ma Rótt és Stelnhardt felléptével DetektivekéS 
Frtfalein OaakÁr. — Kezdete este pont fél 8-kor
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PESTI SÉTÁK

Baleset
Vasárnap délután, halk estébe 

szürkülő. A Csikágő előrészén, 
amely már szegény-negyed, de még 
nem nyomörtanya, merev fekete ün
neplőbe öltözött apák kézen vezetik 
tisztára súrolt gyerekeiket, vagy 
karjukon félszeg vasárnap-délutáni 
feleségüket, aki olyan más itt, amint 
esetlen, kemény, fájdalmas új ame
rikai sárga félcipőjében nagyokat 
kopog az ormótlan flaszter kövön, 
mint odahaza, zsíros konyhalságá- 
ban. Sétálnak.

Itt sétálnak, vagy a ligetnek ide 
határos részében, amely éppen olyan 
szegényes, mint a szomorú, sivár 
iapualjak és nem zamatoson zöldbe 
fakadó, mint távolabb, a Gerbaud 
felé.

Mentőautó.
Csöndesen és éíhociók nélkül áll az 

egyik kapu előtt, soffőrje újságot ol
yas. A járda keskeny sávját, autótól 
a kapuig emberek lepik, emberek, 
ha nem is sokan, de magukban az 
™ész emberiség: csecsemőtől aggas
tyánig. Várnak. Nem izgatottan, in
kább jóindulatú érdeklődéssel. A 
soffőr újságot olvas, az emberek be
szélgetnek. Jobbára asszonyok. Mi 
történt? Ki lehet? Kiderül, hogy bi
zonyos Cserákné, Megmérgezte ma
gát. Miért? Ki tudná . . . Felnőtt 
leányai vannak.

Ezt egy fakó és kopott, szőkehajú 
nő mondja, karján pályást babusgat.

Hozzák már? Nem hozzák?
A kopott hajú nő szoknyája körül 

két gyerek kergétőzik, vidáman kun
lógva. Az átelleni járda szélén egy 
fénylő szdlónkabátos postaaltiszt fel
sorakoztatta hat csemetéjét, maga a 
hátuk mögött áll, pedrett bajászával, 
mint egy szigorú ezredes.

A soffőr újságot olvas.
14 szemben lévő házak ablakai 

sorban megnyitnak, fejek könyököl
nek ki rajtuk: ez a páholy sor. Ing
ujjas bácsi tempósan pipázik, de az
után visszavonul és beteszi az abla
kot. Hűvös van még.

Egy mentő siet ki a kapu alól, 
megnyitja az autót. A két ajtó
szárny kétfelé csapódik, a gyerekek 
behúzódnak félkörbe és kicsit mcgil- 
letödve (de lehet, hogy csak elbá- 
mészkddva) pislognak be. Sárga, 
kietlen és elszomorító, jobbra padka, 
balra hordágy.

A sofíör újságot olvas. Most leteszi 
és a mentőemberrel együtt kihúzza 
a hordógyat, viszik be, a kapu alá. 
Várakozás. .,.

— Hopp! ~ kiálja egy vidám 
térfihang és már keresztül is tör a 
kis tömegen, maga előtt kis kocsit 
tolva. A gyerekét viszi ki a leve
gőre.

A „ bombamerénylet ügyében ,a 
rendőrség a szombati nap folyamán 
fejezte be a nyomozást és az ügy 
utolsó iratait is átvitték már az 
ügyészségre. Ezzel az aktussal 
azonban még nem zárultak Jo a 
bűnügy iratai, mert ■

a Rendőrség a vizsgálatot tovább 
folytatja

és minden egyes újabb tanúvallo
mást, amely a nyomozásnak eset
leg a fordulatára szolgálna, utólag 
is fel fog használni.

A rendőrség a maga hatáskörében 
minden lehetőt megtesz, sajnos 
azonban a vizsgálat szolgálatára 
nem voltak olyan adatok, amelyek 
az egyes terhelő vallomásokat kel
lőképpen alátámasztották volna. A 
rendőrségre még mindig érkeznek 
levelek, amelyek irói újabb vallo
másokkal igyekeznek a nyomozás 
segítségére lenni, azonban ezeket 
se lehet komoly számításba venni.

A nyomozás minden egyes fázi
sáról a rendőrség terjedelmes ösz- 
szefoglaló iratot készített, amelyet

4 •„ rláau leérkezik. torekot, búró Wels» Itantríilot 6s l^róFcbc c &r6,eaa lárga arcfolt, KornfeH Mórt választották meg A vá- 
. Mozdulatlan, laaatáaok megeitéso után gróf ApponyiJ«| Albert meleg szavakkal búcsúzott cl 
Fölemelik, bcaurttják. Mea Két no realow twitán!rtól. A Wzg:. álós csatán 
jön. Cserákné felnőtt lányai. n főhercogi pár, az elnökség és Pedlow ; 
egyiken Tikoltó zöld, a másikon ti- kapitány életetésévcl 12 óra után véget,
költő sárga szvetter. Biztosan sé
tára készültek, mikor ez történt, 
r -lszállnak, leülnek a padra. '

A két kis gyerek, aki az előbb az 
niyja szoknyája körül játszott fo- 
'lócskát, megáll és odabámul. De 
'<'m érdekes és igy száladnak to- 

■bb.
Cseréivé egyszerre felemeli a 

jobbkezé' a lányai felé. Nem szen- 
’i betegen, hanem mér-

■ ' 'cg.
. . . ők az okai valaminek.
'-'Tőr már megint a helyén ül 

i ttja az olvasást. Még lehet 
- c", mig indulnak, ne vest-

riad a kapu alól, arany-
■ rnkávál a fején a doktor 

k' aén felugrik, leül Cserákné
k‘ 'nyal mellé, az ajtó csa-
P' < Tőr leteszi az újságot és
0 '.yul.
/ vő házak ablakai las-

a ^dnak. Hűvös van.

Ma adják ki a rendőrség hivatalos jelentését 
a dohány-utcai bombamerényletről

— A Hétfői Napló tudósítójától —
valószínűleg kívánatosán fognak a 
nyilváuossággal közölni. A hivata
los jellegű jelentés magába foglalja 
a vizsgálat kezdetét, az egyes tabu
vallomásokat, a nyomozás fordula
tait, a jelentősebb szembesítéseket 
és a vizsgálat nehézségeit

Az ügyészség a nála levő iratokat 
most tanulmányozza át és ameny- 
nyiben azok kiegészítésre szorulnak, 
arra vonatkozólag utasításokat fog 
adni a rendőrségnek. Az első^ ilyen 
leirat tegnap érkezett le a főkapi
tányságra.

A merénylet egyik gyanúsított
ját, ötvös Károlyt az ügyészségen 
kihallgatták és erre vonatkozólag 
keresték meg a rendőrséget. Az 
ügyészségnek ugyanis szüksége vau 
egyes adatokra, amelyeket az ira
tokhoz utólagosan kéri mellékelni. 
Az ügyészség ötvös előéletéről akar 
tiszta képet kapni és igy ezirányban 
igyekszik kellő információkat sze
rezni. A rendőrség bűnügyi osztá
lyán most állítják össze ötvös elő
életére vohatkozó a rendőrség ál- 

I tál már ismert adatokat

— A Délvidéki Otthon közgyűlése. A 
Délvidéki Otthon vasárnap délelőtt 10 
órakor tartootta inog évi közgyűlését 
Pestmegye székhazának üléstermében, a 
délvidékiek nagytömegű részvételével. 
A gyűlésen Iierczeg Ferenc elnökölt, 
aki kegyeletei szavakkal parcntálta cl 
az idegenben elhunyt IV. "Károly ki
rályt. Beszédjét a hallgatóság állva hall
gatta végig. A különböző jelentések tu
domásul vétele után elnökké újból Hor- 
czeg Ferencet választották meg.

— A detektívek felkutatják a ha
mis ötezerkoronásokat A hamis öt
ezerkoronások ügyében a rendőri 
nyomozást még tovább folytatják. 
A tetteseket —■ kettő kivételével - 
már átvitték az ügyészség foghá
zába, ahol dönteni fognak a további 
sorsuk felett. A rendőrségen levő 
két terheltet a szembesítések végett 
tartják továbbra is a főkapitánysá
gon. Az illetők ugyanis a detekti- 
veket elvezetik azokra a helyekre, 
ahol az egyes hamis ötezerkoraná- 
sokön túladtak. Szombaton egy 
Király-utcai kereskedőnél voltak, 
akinél egy darab ötezerkoronást 
találtak, amelyet Szabó adott át a 
kereskedőnek, akitől fehérneműt vá
sárolt. A kereskedőnek tormészete- 

— ____ _____ _ sen nem volt tudomása a bankjegy
Klingo Fledderus holland főkonzult, dr. hamis eredetéről. A rendőrség em- 

. ............................ béréi megtalálták azokat a kliséket 
i is, amelyekkel hamis tizezerkoroná- 
] sokat akartak gyártani. A szembe
sítéseket ma be fogják fejezni és

— Uj államtitkár, A népjóléti mi
niszterelőterjesztésére a kormányzó 
dr. Pap Géza miniszteri tanácsost 
helyettes államtitkárrá nevezte ki. 
Dr. Pap a népjóléti és munkaügyi 
minisztérium régi érdemes tagja és 
előléptetése általános megelégedést 
keltett.

— A Pollkllnlka közgyűlése. A Polildí- 
nika-Egyesület, uíncly tavaly óta „Gróf 
Apponyi Albert Polikliniku“ címet vi
seli, nagynevű elnökének tiszteletére, va
sárnap délelőtt 11 órakor tartotta meg 
évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen 
igen előkelő és szépszámú közönség vett 
részt. Az elnöki emelvényen helyet fog
laltak: József királyi herceg, Auguszta 
főhorcegasszony, az egyesület fővédnökei, 
gróf Apponyi Albert, az ogyesület el
nöke, báró Szterényi József, az egyesü
let alelnöke, Pedlow kapitány és Keinc- 
nesmihályfai-Dontsch Antalné. A köz
gyűlést gróf Apponyi Albert nyitotta 
meg és magasszárnyalásu beszédben 
emlékezett meg a király haláláról. Ez
után a Poliklinika fontosságát méltatta. 
A jelentések tndomásvétele után egy
hangúan megválasztották újra az egye
sület régi elnökségét és igazgatósági 
tagjait s uj igazgatósági tagokul:^ J?n

Szabó Sándor fővárosi tiszti 1 
Fleiszig Sándor vezérigazgatót, dr. Hültl 
Hümér egyetemi tanárt, Rottcr Zgig- 
mond igazgatót, Édes Endre fővárosi ta
nácsnokot, Erdősi Károly apátot, a I Hiteseket ma be togjaK lejezm es 
Szent István-Társul,at vezérigazgatóját, I azután a hamisító tursasag összes 
t- _4-4X4...— X.. T/mzin tt tv. 51-> 5 e ' 4-r.rw4r.44" 41 "T ílCTTT ITnin 1x7 fii OlZ*  V 11 ti. 41.1-
0ÍCUI Klipuii.b --------------------------- - - .
Ugrón Gábor és Szüry János ny. minisz- > tagjait az ügy iTataival együtt at- 
toreket, báró Weisz Manfrédot és ljéró viszik az ügyészség Markó-utcai 
Kornfeld Mórt választották meg. A vá- épületébe.
. t.XXv. A TTTV/TTITtJ ... . tt*~ A házfelügyelők közgyűlése. A Ke- 

rcsztényszociállsta Házfelügyelők Orsz. 
Szövetségo és a vele fuzionált Házfel
ügyelők Társadalmi és Betcgsególyző 
Egyesülete vasárnap délután tartotta 
évi közgyűlését a Szont István Társulat 
dísztermében, Pázsity Zoltán elnöklésé- 
vcl. GSrög Mihály egy hivatalos szaklap

a főherceg! pár, az elnökség és Pedlow ,

ért.
— A postaszolga főnyereménye.]

Kaposvárról jelentik: A magyar | __________ _______
királyi államsorsjáték legutóbbi hu- megindításig sürgette ób c célból adako
zásán a 400.000 koronás főnyere- zásra szólította fel tagtársait. Csanády 
ményt Simon János postaszolga Mór titkár a hetegsogélyző jelentését ol- 
nverte meg. A szerencsés nyerő, aki vasta fel, majd a választmánynak azt az 
srea .sws.—iBsBBS 

'alt fel ezután, aki rámutatott arra, hogy 
a kommün után nem értették mog az em
berek, hogy az országot osak a szociá
lis érdekek érvényesítésével lehet talpra
állítani. A keresztény irányzatot szóló 
nem jelszavak és frázisok puffogatásában 
szerette volna látni, hanem a népróto- 
gek megértésével és szociális segítésével 
kellett volna bebizonyítani, hogy az uj 
éra nem eszköznek, hanem fundamen
tumnak tekinti, mely nélkül nem lehet 
az ország békéjét elképzelni. A csalódot
tak ezért no a kereszténységtől fordul
janak el, hanem azoktól, akik a keresz
ténységből politikát csinálnak a maguk 
érdekében, do a kereszténységet soha át 
nem érezték. Ezzel az illés véget ért,

zik venni- a nyert összegen.

gummisarok I
TARTÓSAB8 l 

MINTA BŐR |

— A Szlnyel Morse Pál-Társaság felöl*  
vasó ülése. Vasárnap délolőtt 11 órakoí 
a Szlnyei Mcrso I’ál-Társaság a Magyal 
Tudományos Akadémia üléstermében 
fololvasó ülést tartott. Elsőnek Schoen 
Arnold meghívott tag a Nádasdy-Petten*  
dórii képtára elmen tartott felolvasást, 
majd utána dr. Lázár Béla rendes tag( 
Moliéro mint mükritikus tartott felolva
sást

-- ügyvédi titoktartás megsérté
séért — három havi felfüggesztés 
Dr. Bischitz Bandi Endre budapesti 
ügyvéd négy év előtt egy pékmes
tert képviselt árdrágltási ügybem 
amelyben ügyfelét elsőfokön tizen- 
ötjjapi elzárásra Ítélték. Az ítélet 
meghozatala után a pék megvonta 
Bischjtztől a képviseletet. Múlt óv 
fo.lyanián két rokkant katona azzal 
bízta meg Bischitzet, hogy rekvi- 
rálja el a péknek egyik műhelyét 
Bischitz a tárgyaláson a rekvirálás 
egyik indokaként fölemlítette, hogy 
a péket elitélték árdrágításért és 
igy a lakásrendelet értelmében tőle 
üzletét és lakását el kell venni és 
ezen állítását a pék tiltakozása elle
nére a tárgyaláson kiviil is többek 
jelenlétében megismételte. A pék
mester emiatt följelentette Bischi- 
tzet a budapesti ügyvédi kamaránál, 
amelynek tanácsa szombaton taí- 
tott ülésében Bischitzet az ügyvédi 
titoktartási kötelezettség megsér
tése miatt húrom hópapr,a felfüg
gesztette az ügyvédség gyakorlás 
sától.

— Az ellenforradalom vértanúinak em« 
lékünnepélye.' A vörös rémuralom fenn
állásának első hónapjában 1919. április 
22-ikén történt, hogy Caorny József veze
tésű alatt működő forradalmi törvény- 
bzék több ellenforradalmárt halálra ítélt, 
akiket az itélot kihirdetését követő haj
nalon a törvényszékkel szembon lévő 
Markó-utcai f orcái iskola udvarán agyon
lőttek. A vértanú halált halt líerczegh 
Géza, Várkonyl Mihály, Nikolényi De
zső és Stonczcl János dr. emlékére a 
főreáliskola udvaráiF a múlt esztendő! 
évforduló alkalmával márványtáblát bo*  
lyeztok el és most vasárnap ha WMik 
évforduló napján a főreáliskola ifjúsága 
cmlókünnpélyt tartott. A diákság szava
latokkal és énkszú mokkái adózott a vér
tanú ellenforradalmárok emlékének.

— Egészségügyi alkalmazottak köz
gyűlése. A Keresztényszocialiata Egész- 
ségügyi Alkalmazottak Orsz. Szövetségi 
Vasárnap délután Madari Sándor elnök- 
lésévol közgyűlést tartott, amelyon Síréi*  
ter György német egészségügy! tanácsos 
és Jakobi Károly, az osztrák kér. szoc. 
egészségügyi alkalmazottak elnöke 11 
megjelentek. Székely János beszedő után 
előterjesztették a különféle jolontósckot, 
miro Strciter részletesen ismertette a 
német egészségügyi alkalmuzottak hely
zetid. A kötelező kiképzést és vizsgázta
tást feltétlenül szükségesnek tartja él 
bejelenti, hogy rövidesen megalakítják 
a kor. szoo. egészségügyi alkalmazottak 

, interuacionálóját. Ezután megválasz- 
, tották az uj tisztikart, mely alkalommal 

Krizs Árpád lőtt az elnök. Végül klmon- 
i dotta a közgyűlés, hogy követeli a sta, 

tus szerinti bérrendezést.

A világ legaktuálisabb 
filmjét:

a génuai konferenciát 
amelyben láthatók az összes részt
vevők, Lloyd George, Facta, Barthou, 
Csicserin, ~~ ‘ "
ezenkívül

Kraein, Racovski, Btb. és 
szenzációs különböző fel

vételek is
délután t órától kezdve 

bemuatják az
Omnla, Corso, Koyal-Apollo, Mozgó- 
kép-Otthon, Reualssance, Helikon és 

Olympla színházak.

nta, hétfő

NEMZETI ROYAL O3FEUM
Tcleíon: József 121-68. Kczdele fé!8-kor. 

•Magyar Erzsi vendéglátéka : Aranymndár, Har- 
matb mre és Zerkovltz Béla n»cv operettje 3 

köpheti és az áprilisi nagyszerű varietfé-műsor.

t'.-B?jFa«aRosioHFEum^,a
Az áprilisi varieité-mfisor I

__________ Kezdete eato fél 8 órakor.



a BwUpeat, JIH dprjij, k<

Szlnhdz és nimuldonsiiéoh
• A Vígszínház o fit:lének eseménye a 

mérföldkövek és Tolva) folujltÚBa a 
Gdth-púT föllépésével. Kedden őb pénte
ken a Mérföldkövek-o\., csütörtökön a 
Tolbaj-t adják. A műsort az Arany
borjú. Hcrczeg Ferenc gyönyörű ezlnjá- 
* ’ ' dominálja. Szombaton éjjel a Csoda- 

korul színre. Vasárnap délután 
‘iéká-t. játsszák.

első szcrel-jin" bemutatója szum-
-'J-én lesz a Magyar Színházban. 

Hatvány Lili e rendkívül érdekes da
rabja u Magyar Színház kiváló gárdáiét 
juttatja hálás feladatokhoz. Külön érd-- 
kessége a darabnak, hogy a második fc. 
vonás a képviselőházban játszik. A da
rab előadását vasárnap este megismét
lik. A bemutatóig hétfőp és szerdán 11. 
Lajos király, kedden és pénteken u ,,Vad- I 
emberek4', osűtörtükön a „8zinházf‘ ke- I 
riil szinro. Most vasárnap délután ugyau- ' 
csak a „Szlnház/'-at adják rendes esti 
helyárakkal, mig jövő vasárnap délután 
a „Kis lord"-ot játsszák 3 órakor mérsé
kelt helyárakkai.

• Gróf Monté Chrlsto I, része a Renals-
lancébcu. Az előadások 3, ’/»5 és Vili 
órakor kezdődnek. •

• Három pompás vígjáték tölti be a .
Henaissanr^ színház jövő heti műsorát, I 
moly tómét a tógvidómabb színházi es-■ u. eB ,nosa
ííít'hZ™0 “y,ujTl:ia- Ajyí«Jkték Mit 1>O a csatársort. A Mcsiok Is’osü- 

J™™ d,.ada,“a“ “■ rtl‘ék o»y Játékosukat Hosszabb váltó- kerü vigjutéka A Jó flu vezeti be, Rajnay xxxxi- _
Gábor híres alakításával a címszerep
ben őb Kiss Irén és Z. Molnár László 

bileuma felé haladó sikerével e héten 
szerdán és cütörtökön is színre kerül a 
bemutató pompás főszereplőivel Kom- ____ ______ ,,,,
ffiv,?Iátrie:,a!7 vÚ‘k Böskéye*'  Cdcíl!'CBérdokcseb‘l angol híradó, "budapesti 
thes szereplésével. A jó flu előadásai so
réban pénteken illeszkedik be a színház 
francia vígjáték újdonsága A tyúkket
rec, moly szombaton és vasárnap is 
szinro kerül. Kedden uz Az elveszett pa
radicsomot játsszák Berky Lillivel, Tóth 
Böskével és Virányi Sándorral a fősze
repekben.

• Gróf Mouto Chrlsto I. része a Renais- 
sancéban. Az előadások 3, »Á5 és %11 
órakor kezdődnek.

• A tyúkketrec bemutatója. Pénteken 
nj franoia vígjátékot mutat be a Ilenais- 
sance-szinház. Ekkor kerül először színre 
Helta Jenő mesteri átültetésében Tristan 
Bemard rendkívül mulatságos, finom 
humora vigjátéka A tyúkketrec, a ve- 
zötő férfiszerepekben Rajnay Gáborral 
és Virányi Sándorral. Tristan Bernard- 
nak ez a híres sikerű vigjátéka Ditrói 
Mór rendezésében a Renaissancc-szinház 
egész vígjáték együttesét foglalkoztatja 
vidám alakításokra adva alkalmat a fő« 
szerepekben Gách Lillának, Tóth BöBké- 
nek, Csatay Jankának, Novált Irénnek, 
MVmRi/I Vilmának, Várnainak és Pata
kinak. A Tristan-bemutató, u legnagyobb 
sikert Ígérő újabb eseménye lesz a Re- 
naissanco vigjátékoiklusánuk. A bemu
tatóra, melyre a színház pazar uj dísz
leteket készíttetett, külsőségeiben is ki
emelve az újdonság jelentőségét, már 
árusítják a jegyeket a llouaissance pénz
táránál és & jegyirodákban.

• Gróf Monté Chrlsto I. része a Renals- 
sancéban. Az előadások 3, ’/i5 és %11 
órakor kezdődnek.

• A „Toto“ előadásai teljesen betöltik 
a Blyha Lujza-Szinhúz jövő heti műso
rát. Honthy Hanna, Bcrczelly Magda, 
Rozsnyai Ilona, Szirmai, Latabár Dénes 
és Fülöp alig győzik ének- és táncszá
maikat megismételni. Most és jövő va
sárnap délután a még mindig nagy 
vonzerejű „Fi-FÍ“-t adják mérsékelt hely
árak mellett.

• Lady Hamilton •- filmen. A napó
leoni idők híres asszonya, Lady Hamtl- 
ton, egyike volt azoknak a szerencsések
nek, akiket a szerelem tett naggyá és 
hatalmassá. Egész regényirodalom kelet
kezett Lady Hamilton híres kalandjai
ról, amelyeknek tarka változatossága a 
tingy angol tengeri hős, Lord Nelson 
szerelmében nyert befejezést. Kevés nő 
dicsekedhetett olyan fordulatokkal gaz
dag élete rlénettid, mint Lady Hamilton. 
Ez a regény pedig szinte kívánkozik a i 
filmre. Az í rúnia, amely most újra mű- i 
sorra vette uz idei évadnak ezt a nagy-’ i 
sikerű liiuijét. Lady Hamilton regényét i 
teljes egészóbep mutatja be most egy j 
clöadds keretében. Az előadások 4, «. 8 és i 
lü órakor kezdődnek.

• A Kamarában a Lengyelvér mindkét , 
része ma Is egyszerre kerül bemutatásra. > 
5, 7 és 9 órakor.
. • Mozgókén Otthon. A> idény logklvá-’ ’l 
lóbb amerikai műsora: „Ha egy férfi j

A vasárnapi labdarugómérkőzések eredményei
Az MTK győzött a bécsi Amateur ellen

Hosszabb szünet után magyar-osztrák 
klubközi mérkőzésben volt része a buda
pesti sportkedvelő közönségnek. A foot- 
ballrajongó nézők ipeleg szeretettel fo
gadták a bécsi labdarugókat, akik igen 
szép játékot produkáltak, azonban a bal
szerencsével játszó magyar bajnokcsapa
tot sem tudták legyőzni. Az FTC könnyen 
nyerte meg a kupamérkőzését, mig a 
másodosztályú mérkőzések papírforma 
szerinti^ eredménnyel végződtek, csak 
a BAK végzett döntetlen eredménnyel 
az OTE csapatával szemben.

MTK—Amateur 4:0 (2:0) Hungária-ut. 
Biró: Biró Sándor. A kék-fehérek biz
tos győzelmet arattak a hosszú idő óta 
először szerepelt bécsi együttes fölött, 

| amelyet a közönség igen szimpatikusán 
| fogadott Már u 10-ik percben Molnár 
szép Leadásából Orth megszerezte fejes
sel a vezető gólt. Ezután az Amateur 
került frontba, azonban csak két ered
ménytelen komért értek cl. A 27-ik 
percben ismét Orth révén éri el az 
MTK második gólját pompás lövésével. 
Ezután Dobsa megsérül, SWatasch erős 
rugósát Kropacsek védi elvetéssel, úgy 
azonban, hogy megsérül. A második fél- 

' időben Kropacsek helyett Fábián védi 
az MTK hálóját és Dobs'a helyett Opata állt 11A n Aenf/i rcnrLn A _ ...

zatos játék után Siklóssy szerzi meg az ____ _ „WílTOi ,
_ _____ ____  ____  —-—r-4-,-ia-inLnúwu

SSnÍF1; ÁIÚ-!>U íh0™“dI\i’1- ••»»” Mzasiága", vidám történet egy
DUeuma felé haladó Riknrftvnl a • ... - , . . .. I. futam. Muosotú (1K r.) Gombolal. 

2. Umid (2) Bicmácky. 3. Gnmotus (3) 
Hofbauer. Futott még: Bódli. Tót,: 
50: 85.

II. futam. 1. Salcdl (11:10). Bíoista. 2. 
Akadékos (10:10) GlmpL 3. Lotti (2H) 
Kojik. Tót: 50: 90.

ni. futam. 1. Mátyásaid (lkí) Vondra. 
2. Azadeh (1) Bieraócky. 3. Apróé (3) 
Beiuwald. Futottak még: Sly Baby, Bi
torló. Tót: 50:105. 50 : 50, M.

IV. futam. 1. Ossi (1) Hauser. 2. Gyar
mati (2) KoJlk. 8. Djilvekiar (3Í4) Szabó 
B. Futott még: Floury. Tót.: 50:75.

V. futam. 1. Cudar (1>Í), Hofbauer. 
2. Pajti (3) Pap. 3. Főz Trott II. (3) 
Szabó L. Futottak még: Flrunzeh, Bán- 
dit, Epsonlánya. Tót: 50:120, 50:80, 90.

VI. futam. 1. Periihlcndo (2) Szabó L. 
2. Nosza (11.) Takács. 3. ’ Marietta (6) 
Vondra. Futotak tmég: Marder, Brigitta, 
Gyere fel, Nóta, Messzementél. Tót.: 
50:125, 50: 60, 55, 75.

A Jankóvich-emlékverseny 
ugeio Az urlovasok megnyitó napján nem

A délelOtU ügotóvetBenyek tand-.zero 1 . , Imz bl™tv“ központosi-
—tár harmadlzben állotta ki tliadalma- Jjpá o*M íídeMMé’ekei’ mint “ Jani°- 

a próbát; rekordlátogatottság volt1 ™“’6“lékTe’“eay- Ez a nagymultn 
is az ügetöpálya. A dlvatdijban jól 1 tó Sad41vl™.’|Pvr;k?BkVre« ezlltta, 
“ ~ > Patria. Sennyey gróf kezei- ’ legjobbjait

szeszélyes amerikai mlliárdos leány éle
téből, 5 felvonásban, a „Rettenetes Boby" 
kacagtató amerikai burleszk (2 felv.), a

- - -—O— Muuai'eBki
felvételek a húsvéti MTK-, FTC-, Dán
meccsekről, az ügetőversenyről ős a di- 
vatrevü; minden egyes előadás zsúfolt 
házak előtt pereg le (5, 7, 9).

* GenuaJ konferencia eredeti felvétel 
hétfőtől a Renaissance-mozgóban.

• A génuai konferencia filmen. A 
Modern Filmkercskedelmi Rt. nagy ál
dozatok árún megszerezte ós a mai nap
tól kezdve az Omnla, Corso, Royal- 
Apolló, Mozgókép-Otthon, Renaissance, 
Helikon és Olympia-mozgószinházban be
mutatja a gcnuai konferenciáról felvett 
filmet, amelyen az összes szenzációs 
részletek és az összes résztvevők láthatók.

Lóverseny
Z Ügető

immár harmadlzben állotta ki diadalmasan - —" •*-  ............ . .. .
ma is .... 
futott Pro Patria, Sennyey gróf közei
ben könnyen nyerte a versenyét a nap 
főszámában. A helyezettek a következők: l

I. futam. 1. Habioht (2 r.) Rauch. 2. 
Zérus (4) Benkő. 8. Erezet (2) Novák. 
Futott még: Asboth. Tót.: 10:12, 10, 55.

II. futam. 1. ördög (2>á) Hegedűs. 2. 
Raca (2 r.) Novák. 8. Galgenstrick (2%) 
gr. Sennyey. Futott még: Merész. Tót.: 
10: 29, J3, 12.

ni. futam. 1. Pro Patria (2 r.) gr. 
Sennyey. 2. Jobban (8) Deák. 8. Waeh- 
mann (8) Wachtler. Futott még: Eskimo 
Tót.: 10:16, 17, 25.

IV. futam. 1. Peozkds (3) Cassoliní. 2. 
Impressurio (6) Tornán. 8. Debizon (2^) 
Stlunann. Futott még; Emden I Tót • 
10:41,21,84.

Y’ f,ut^ Forttl^a—Muki (2>á) Maj-
2. Otero-Pari (1K r.) Hauser. 8. 

Hadileuny—Piczlkém (3) Fritz. Futott 
még: Gubernátor—Idegen. Tót.: 10*  88 15, 12.
„ « jUÍ?.1u' 31 Cin^'a Panna (4) Bodis.
2. Sondorling (4) Benkő. 8. Gyöngyvirág 
(á) Dummeltsbammor. Futottak még- 
Hontalun, Villám, Herzerl, Pengő, Pityu 
és Eminens. Tót.: 10:118, 83, 45, 17.

találja stratjánál. A versenynek ezldő- 
szorint Kindy paris favoritja, de nem 
lehetetlen, hogy a verseny napján már 
Atta Troli lesz a közönség bizalmának 
letéteményese.

I. Servius—Fulmine
II. Fékomadta—Radó

Atta Troli—Somló—Kindy
IV. Nevető—Radó
V. Csémakor a—DjUvekiar

VI. Fiesco—MopB
VII. Frankopan—Pajti—Wttdgraf II,

.... — ——
lóbh ain< . k;;i műsora: „Ha egy férfi 
Igazán regény 5 felvonásban, fő-
wer<” • 1 l«ra Windsor és Frank Majo;

Vasárnapi megyeri versenyek
Noha csak jolentóktelon l<is versenyek 

szerepeltek a programion, a megyeri 
pályán ojy óriási tömeg szorongott, mint 
a Rákosi napjáp. A nap „főversenye” a 
Kzilns hamUcap volt, ahol a nagy favo
rit Aradebt az Alugon befutott Mátyás
föld könnyen utasitottu a második hely
re. A Uátvrsenybon Sakál imponáló 
győzelme újólag igazolta, hogy Akudékos 
sövények között távolról sem az a nagy
ig, ami síkon. As ukadály-handicap- 
ben a cél után letört a másodsorban fo
gadott Gyarmati, melyet kénytelenk vol
tak u helyszínen nyomban kiirtani. A 
helyezettek a következők;

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi magánforgalom

Mélttűesdel magánforgalom 
lXar»tt-P cstakae,m teljesen üzletiden 

®esíyé”yek szilárdak. Bírna 
3240—75, Dálivasnt 2515—50, Allam- 
vaaut 7800-850. Dollárban alig «rv- 
kát kötés 751—53, márka 28814—89)$ 
bi “ÓM HM-

J6, dinár 1110-—15, ©extrák korona 97/ö—10*/a  volt. Korona

Árutőzsde

amennyiben csak búza és rozs iránt 
volt nemi ardeltlődés, BuuU feladó
állomásról 3200 .K-vai kötöttok, mig 

Peetmogyei Állomásról 2609— 
..620 K-t jegyeztek. A terménypiacon 
csak névleges árak voltak: aob 2400 
K, Budapesten, tengeri 3000 K, állo- 
innson, tdkrmánuirpa 2550 K Állo
máson, korpa 1720 K, zsákkal o«yütt 
Budapesten.

a. jHMWnr í. n>omí. r..t. Wrf„£ÓÍÍMin.

MTK harmadik gólját, amely után a já
ték kissé eldurvul. A mérkőzés utolsó 
percében szerzi meg Molnár a negyedik 
gólt.
. FTC-Györi ETO 7 
ut. Kupamérkőzés. A 
tes végig igen könnj ____
csapat fölött, amely egy pillanatig sem 
volt komoly ellenfele a zöldifehérckfiek. 
Sehwaraz, Ivanovszky, Pataki éa Göb^t 
voltak a góllövők.

BEAC—Nemzeti Sport Club 0:0, Egy. 
lő erejű csapatok mérkőzése.

Újpesti Törekvés ‘ “
Törekvés 2:1 (2:1).

Budapesti Atlétikai 
Torna Egylet 2:2 (1:1).

Erzsébetfalvai Torna 
szék SC 1:0 (1:0).

Ujpest-Bákospalotai AK—Rákospalotai 
TK 1:1 (0:0).

Műegyetemi Atlétikai PC—Kereskedel
mi Alkalmazottak OF 0:0.

33 Football Club—Budapesti Sport Egy
let 2:1 (0:1),

Magyarország tornászbajnoksága. Va
sárnap rendezték Magyarország 1922. évi 
tornászbajnokságát, amelyet a Buda
pesti Torna Club csapata nyert meg. 2-ik 
a Budapesti Budai Torna Egylet. 3-ik a 
Vivő Atlétikai Club. Egyénileg 1. Pászty 
Elemér BTC, 2. Szalag József VÁC.

' 0) Hungária-
’városl együt- 

győzö|t a győri

£ F—Erzsébetfalvai

Klub—óbudai

Club-Ekszeré-

4 ♦ ix. > u^u-oau »• „ Jutalék é8 különlól, 
25,968.411.31 K-t (19S0-ban 
K-t), konzol-dália üzlete) 
25.872.54M2 K-t (1920-ta 

K-t) tesznek H. A mérleg ai 
88,197.894.60 K-val szemben 
K tiszta nyereséggel zárult

15 K) kiflze.

ma tartotta Föí^^S*  B<»

ísirs'SA-í'aa-”: 

nyugdijulapjíra 10 nülHó tanait, li'ri,, Ffllöp elnök kQ 
déaa alkalmából aa igazgató,t'’* 
r<Bta, hogy Wel,, Fülei „i„„X friit éa mmak oéTjalr “ „ «■
bői a millió koronát"«**«■  

“''““““WAéPPén ’sM tm Í" 
róna Járni míg |,oz2i. J k,
nyert az igazgatóig, hogy a 
millió koronában megállapított0^ 
két 10.000 darab,uj részvénv kn alaW 
után ISO milliórd crnnllc fa?darab réazványt 8 FranáatT^ 1(* 
helyezett éa franh. X&*  
4%-oa községi kötvények 
fog átengedni éa a róazvénm el?S 
m \£rt’«kalaP «erltóre OmH 5^ 
Wzgyüléa ezután Rmner Honrk a 
láazy Laazló, Mezei Mór ’a B‘
báró Weiaz Manfréd igazgatótórt^”'’’ 
kát, akiknek mandátumai lejártak af*  
megválasztotta, nj tagok ni tódig £ 
genmoeher Oszkárt, dr. Heged#, is,!8' RobJ-W4<!SyA£íni'0tt’ Laa*íolder  Eda 
Bohweiger Ödönt 3 évi működéi 
tamra megválasztotta. K

A Magyor-Otasz Bank üzleterMmínw 
A Magyar-Olasz Bank BéwvónytánS 
igazgatósága a napokban történt ílírf! 
mogálapltotta az 1921. Ur,letév mér, 5 
Az 1920. évi mérleggel szemben a betét- 
aioraaw «M,540.624.30 K-rtl J.J.loS 
K 4- fillérre emolkedett, a Úszta kamat. 
Jövedelem 77,700.671 K 51 f-t (iSTan 
58,950.457.01 K.n 4„4„ixi. *_ baD 
nyereségek 
18,857.423.20 
nyeresége 
15,976.842.64 
1920. évi 
4M20.284.94 ----------  „4ViOOUSKCl ,
ehhez képest az igazgatóság 8’/»% 
K osztalék (1920-ra 7'/»% « IS K) kiflzc- 
tését fogja a májas 15-én tartandó köa 
gyűlésnek javasolni.

A. Magyar Agrár- és Járadékban*  
Részvénytársaság mérlege. A Magyal 
Agrár- és Járadékbank Részvénytársai 
ság megálayitotta 1921. üzletévi mérle
gét, amely 7,384.119.17 K tiszta nyereség, 
gél zárult. Az osztalék 30% lesz.

Az Országos Központi Takarék üzlet 
öve. A Magyar Országos Központi Taka> 
rékpénztár közli, hogy az intézet 50. tiz- 
letéve J4.712.951.72 korona nyereséggel 
zárul. Az igazgatóság a folyó hó 29-én 
tartandó közgyűlésnek 120 korona osztu 
lók fizetését, 4% millió koronának jnbh 
leumi adományokra való fordítását él 
az alaptőkének 60 millió koronára v&ld 
fölemelését fogja javasolni.

A Hazai Bank osztaléka. A HaraJ 
Bank czldel közgyűlését április 29-éí 
tartja meg. Az osztalék a tavalyi 20 ko 
rónával (10%) szemben moBt — értesüld 
Bünk szerint — 20 korona (12%%) len.

Az Első Dnnagőzhajózási Társaság 
közhírré teszi, hogy 1922. évi április hé 
26-án Regensburg, Passau, Linz, Wien( 
Pozsony, Budapest és Budapest-dunaparti 
teherpályaudvar állomásain az árufel vé
telt a lefelé irányuló teheráruforgalom- 
bán tetszésszerlnti mennyiségben történi 
feladások számára megnyitja.

A Magyar Acélárugyár Rt részvénye
seinek folyó hó 21-én megtartott XXVi 
rendes közgyűlése as 1921 évre 80 K rész
vényenkénti osztalék kifizetését, vala
mint a részvénytőkének fi,000.000 K-ró) 
10,000.000 K-ra*való  felmelését határozta 
cl. Mindea öt régi részvény alapján há
rom uj részvényre elővételi jogot Április 
22-től május 10-lg 858 K befizetése mellett 
lehet gyakorolni, ötnél kevesebb rész
vény elővételre nem jogosít.

A. Villányi Pezsgőgyár és Borpince Rt 
részvényeinek tőzsdei jegyzését és laj
stromozását a budapesti áru- és érték
tőzsde tanáaaa már régebben elrendelte. 
A magánforgalomban élónf ’ 11
részvényeket, amelyeknek ___ _ —
1750—1800 korona között van, a Magyar- 
Olasz Bank a jövő hét első napjaiban 
vezeti be a tőzsdén.

A Spődiumgyár osstaléka. — — 
Pesti Spódium- és Enyvgyér folyó hó 
20-iki 88. évi közgyűlése az 5,706.611.68 
korona összegű nyereségből as 1920/31- 
üzletévre M korona (tavaly 80 korona) 
osztalékot állapított meg. A szelvények 
április hó 21-től az Angol-Magyar Bank 
főpénztáránál váltatnak be.

Felelős szerkesztőt 
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