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Válságosra fordult a helyzet 
Genuában

Poincaré haithataíían — Bapthoui nem fog visszatérni 
Pár is bőt — fiz olaszait is szerződést kötnek Oroszországgal

Párfes április 30.
(Wcéff.) Ab Oiivre géműd kiilön- 

tadősitója. Írja: A konferenciának 
és talán az antantnak is a sorsa at
tól a magatartástól függ, melyet 
ftwttozn? a legfelső tanáccsal és az 
brosi kérdéssel szemben tanúsít. 
Minthogy Poincaréban keres a haj
landóság arra, fcop.y elfogadja az 
angol wúxisrtercbiök meghívását 
és minthogy tegnapelőtt este nyil- 
vtemdöan hajthatatlan utasításo
kat juttatott a francia delegációkoz, 
ti helyzet nagyon válságossá ala- 
WL oly válságossá, hogy Barikon 
feüateuül. szükségesnek látta Pá- 
nsba utazását. Barthou főnőkével 
tanácskozni akar, hogy megértesse 
yefe a helyzetet, amelyet Poincaré 
Vgy látszik egyáltalán nem akar 
megérteni. Barthou reméli, hogy 
Ppjnearét meg fogja győzni az en
gedékenység szükséges voltáróL Az 
Oltrre tudósítója végül azt jelenti, 
hpgy Barikon elutazásának terve 
nagy izgatottságot keltett. Cikkét 
igy fejezi be: Barthoti ugyan félhi- 
yatafefian kijelentette, hpgy csak két 
napra szándékozik Parisba menni, 
de nem fog rissza!érni onnan.

Paris, április 30.
Hirigy a francia hírlapírók köré

ben hogyan ítélik meg a konferen
ciát, annak egyik példája az Echo 
National génnai külön tudósítójá
nak jelentése, amely a többi közt 
így jellemzi az angol miniszterel
nök mosolygását: Ott tartunk, hogy 
art hiszik, minden elveszett, ha 
Uoyd George nem mosolyog többé. 
Bari hont a szó szoros értelmében 
megbabonázta. Amikor például 
Uoyd George azt közölte vele, hogy 
a Versailles: szerződés valamennyi 
aláírójának kcmfereneláját javasol
ja és hogy ez aláírók többségének 
nevében beszél, Barthou szinte kővé 
meredt. Aztán azt hitte, hogy mint 
rendesen, valamilyen tréfával kí- 
'ergődhetík a bajból és azt vála
szolta, hogy ő. Barthou. régebben 
postamtatezter volt egyszer, tehát 
szívesen játszana a levélhordót, 
hogy Poíucarénak elvigye ezt a ja
vaslatot Valójában a francia dele
gátusok miteem tudtak Eloyd Geóf- 
óénak 24 órán keresztül folytatott 
íMeaterkcdéseirÖl, amelyekkel enge- 
'íékennyá akarta temif a nagy- és a 
kíaantantot A francia delegáció so
hasem tudta kivédeni Uoyd George 
kezdő lépéseit bár Igaz, hogy a 
francia kormányhoz való viszonya 
e tekintetben megnehezített minden 
önálló eljárást. A kérdés minden 
esetre nagyon Ősezebonyolódott és 
kérdéses, vájjon tisztázódhatnék-e 
azzal, hogy Pöincáré Géntidba 
tWM Jsbb réten, lm az egész dele

gációt visszahívnák, mórt az a sze
rencsétlenség, amelytől eleve tar
tani lehetett volna, már úgyis meg
történt. Lloyd George ugyanis már 
a nyilvánosság előtt megfenyegette 
a franciákat, hogy átmegy az ellen
séges táborba és súlyt vetett arra,

Bethlen ^ro^rammot adott
- A Hétfői Napló tudósítójától -

Eger, április 30.
Bethlen István gróf miniszter

elnök ma reggel 9 órakor különvo- 
naton Egerbe érkezett, a Hevesme
gyei Keresztény Kisgazda-Földmi- 
ves és Polgári Párt nagygyűlésére. 
Kíséretében viltak Gömbös Gyula, 
Eckhardt Tibor, Kozma Miklós és 
a hevesemegyei képviselőjelöltek.

A nagygyűlés 10 órakor kezdődött 
a városháza terén. Bethlen István 
gróf a következő beszédet tartotta:

— Amikor 1919-ben a proletárdik
tatúra bukása utáp egy uj éra kö
vetkezett, a kisgazda társadlalom 
és a magyar intelligencia vette ke
zébe az ország sorsának irányítá
sát Ekor kimaradt a parlamentből 
a munkásosztály. Elérkezett tehát 
az ideje annak, hogy ezeket a hibá
kat kiküszöböljük. Elérkezett az 
ideje egyfelől annak, hogy méltó 
képviseletet adjunk a parlament
ben a magyar munkásosztálynak, 
de elérkezett az ideje másfelől an
nak, hogy társadalmi és osztálykü
lönbség nélkül egyesüljenek a ma
gyarok egymással.

hx egységes párt programja
Melyek az egységes pártprogram 

céljai! Más nemzetekkel szemben 
külpolitikai téren biztosítani kell 
magunknak nemzeti függetlensé
günket Újabban az európai világ
sajtóban és az európai politikában 
olyan jelek mutatkoznak, mint
hogyha a Duna medencében egy 
Duna-konfÖdcráeiót akarnának lé
tesíteni. Mi eben nem. vagyunk haj
landók rcsztvenni. A régi monarchia 
elmúlt és a halottakat feltámaszta
ni nem lehet

Külpolitikai téren a másik cé
lunk —• és ezt a célt békés fegyve
rekkel és nem háborúval akarjuk 
elérni — hogy a magyar nemzet új
ból egyenlőséggel bírjon a többi 
nemzetekkel szemben.

Akkor lesz ebben az országban 
újból nyugalom, ha a külpolitika 
eszközeivel sikerül nekünk a be
avatkozási politikának véget vet
nünk, hogy ha sikerül nemzetünk 
egyenjogúságát a többi nemzetekkel 
szemben kivívnunk.

A belpolitikai követelések
Mit követel az egységes pátt be- 

feléf Ar. állami élet berendezése te
rén követeljük a keresztény erköl- 
ősök ideálja által kontrollált nem
zeti demekrdeldt, követeljük a tel

hogy Franciaország komolyan vá
gyó ezt a fenyegetést. Ami Olasz
országot illeti, okkal lehet gyaní
tani, hogy a szovjetekkel való, né
met mintájú szerződése már egé
szen elkészült és csakis aláírásra 
vár.

jes egyenjogúságot, a polgári ren- 
ret, társadalmi téren követeljük a 
szociális és felekezeti békét, politi
kai téren a pártoskodás háttérbe 
szorítását, erős parlamenti alappal 
bíró kormányzatnak megterenté- 
sét.

Nemzeti létet követelünk, szemben 
állunk minden nemzetköziséggel. 
Elég .volt' a nemzetközi frázisokból, 
arra vau szükségünk, hogy nemzeti 
érzést, nemzeti felfogást vigyünk 
bele a nép széles rétegeibe.

Demokráciát követelünk, egyenlő 
részesedést, mindenki számára a po
litikai hatalomból, egyenlő részese
dést az ország sorsának irányítá
sából. Ez nem jelent osztályüral- 
mat nem jelenti azt, hogy a legal
sóbb nópréteg uralkodjék, ez min
denkinek a részesedését jelenti a 
Baját értéke, súlya, tudása és ta
pasztalata szerint. Ez a demokrácia 
nem jelent tömeguralmat, mert a 
tömeguralom a zsarnokság, a leg- 
rutabb fajtája. Zsarnokságnak mon
dom azért, mert nem egy ember 
gyakorolja, akit felelősségre lehetne 
vonni, hanem milliók gyakorolják 
és arra használják fel, hogy e ha
talmukkal elnyomják az észnek és 
igazságnak szavát. Nekünk nem 
kell tömeguralom, nekünk demo
krácia kell. Do minél demokratiku- 
sabbak intézményeink, annál na
gyobb szükség van arra, hogy a ke
resztény nemzeti Ideálok a nép lel
kében elevenen éljenek, mert csak 
ez képesíti a nemzetet arra, hogy 
azok a jogok, amelyeket az egész 
nemzetre kiterjesztettek, a köznek 
és a nemzetnek javára váljanak.

A felekezeti béke
Ezért vagyunk ellenségei azok

nak, akik a felekezeti békét meg
rontják. A felekezeti béke az utolsó 
érték, amelyet a nemzet a maga ré
szére meg tudott tartani. Könnyel
műség ós vétek volna, hogy ha az 
egyes politikai pártok a napi poli
tikai előnyök kedvéért ezt a feleke
zeti bekét veszélyeztetnék, vagy a 
felekezeti béke elten törnének. Ne
künk nem a felekezeteket, hanem a 
vallástalanságot kell üldözni, no*  
künk nem a zsidókat kell üldöz
nünk, hanem azokat a zsidókat, 
akik istentelenséget követtek el, de 
ezeket épen úgy kell üldözni, mint
ha azt keresztények követték vol
na el.

A magyar kormány minden kö
rülmények között minden felékezet- 

nck egyforma mértékkel mér és fog 
mérni a jövőben is. Alit jelent egye
bet, mint felekezeti békétlenséget, 
amikor azt hirdetik, hogy mi pro
testáns királyt akarunk idehozni! 
Ali a nemzetet mentettük meg és 
kötelességünk volt megmenteni, 
amikor választanunk kellett a nem
zet és a király között és nem- saját 
akaratunkból kellett választanunk*  
hanem erre a puccsisták kényszeri- 
tettek bennünket. Nekünk a nemzet 
mellett kellett dönteni.

Mi Szent István koronájának fé
nyét nagyrabecsüljük, a mi törek
vésünk is az, hogy ebből az ország
ból királyság legyen, de csak akkor 
oldjuk meg ezt a kérdést, amikor 
egyenlőségünket a többi nemzettel 
szemben visszanyertük és amikor 
önszántunkból dönthetünk ebben a 
kérdesban. Akik könnyelműen meg 
akarják dönteni a felekezeti békét, 
azok ellenségei ennek a nemzetnek, 
ellenségei a demokráciának és el
lenségei saját felekezetűknek Is.

Ne üljenek fel ilyen jolBzavaki 
nak. Mi kezet fogva egységesen 
akarjuk ezt a nemzetet meg
menteni. Kérem önöket, tegyék ezt 
lehetővé azáltal hogy az Egységei 
Párt zászlaját diadalra vigyék.

Genua
Déli egy órakor a Korona-szálló 

éttermében bankett volt, amelyen 
a miniszterelnök a következőkéi 
mondotta:

— A magyar kormány elmen! 
Génuába és konkurrenseink szerinl 
teljes sikertelenséggel tért haza, 
Szerintük ugyanis olyan embereket 
küldött a magyar kormány, akik 
alkalmatlanok és képtelenek voltán 
arra, hogy a magyar érdekeket 
megvédjék, akik nem értenek a 
mesterséghez, dilettánsok. Ezen a 
téren nem bocsátkozom vitába. A' 
mi törekvésünk az volt, hogy min*  
dent megtegyünk a magyar kör ér
dekében, ami megtehető. r

Szóvátettük a kisebbségi kérdést*  
mert nem hagyhatjuk cserben test
véreinket. Szóvá tettünk sok má/ 
kérdést is Csonkám agyarország ér
dekében. De visszahoztunk sok ta
pasztalatot is és a konkurensekkel’ 
szemben a hangsúlyt ezekre kívá
nom fektetni. Visszahoztuk a ta
pasztalatát annak, hogy milyen cse
lekvések és nyilatkozatok ártanak 
ennek az országnak. Minden esetre 
súlyosan árt az országnak az a pro
paganda. amelyet Becsben és a kö-1 
Kilőttünk lévő többi államokban kl-: 
fejtenek. Továbbá igen súlyosan 
ártanak azok a hibák, amelyeket 
ebben az országban elkövettek. Én 
ezeket elítélem és ellenük a törvény 
szigorával fogok eljárni. Ezek árta
nak, de még nagyobb mértékben ár
tanak az olyan kijelentések, mint, 
hogyha a kormány ezekkel szemben 
nem akarna, vagy nem merne el
járni, mert azt a benyomást kelti a. 
külföldön, mintha itt valóban olyan 
kormány volna, amely tehetetlen,' 
fél és nem mert a hibákkal szem-i 
beszúllani.

Bele kell kapcsolódnunk a nagy-, 
világ problémájába. Genuában 
igenis egy uj Európa kialakítása 
folyik. Vagy résztveszüuk Európa, 
kialakításában, vagy hajónk felett 
a hullámok fognak összecsapni. 4 

A miniszterelnök este 7 órakor 
visszautazott Budapestre,
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Holnap ujpa tárgyainak 
a liberálisok

Üosszif szünet tftári április utolsó 
Vasárnapján rendkívüli elánnal 
vették fel újból a választási agitá- 
jeiót az összes politikai pártok. Va
sárnap különösen a vidéknek volt 
nagy napja és meg lehet állapítani, 
hogy alig volt vidéki kerület, ahol 
vasárnap legalább egy-két népgyü- 
lést ne tartottak volna. Vasárnap 
estig a pártokba jelentések még 
nem érkezhettek meg arról, hogy 
voltak-e rendzavaró kísérletek és 
hogy a hatóságok az ilyenekkel 
szemben milyen eljárást tanúsítot
tak. A kormánypánton általában 
azt hiszik, hogy most már nyugod- 
tabb lefolyású lesz a választási agi
táció.

A Rassay-párton teljes az elhatá
rozás, hogy minden jelölt minden 
beszédében tartózkodni fog attól, 
hogy a legkisebb, a legszelídebb 
gyujtóányagot dobja a választók 
közé, hogy ilyenformán’ minden 
'ódiumot a legteljesebb mértékben 
azokra hárítsanak, akik netalán 
mégis megkísérelnék a ren’det meg
zavarni. A párt — úgy látszik — 
nyugodt abban, hogy reményei be
telnek a választásokon.

A keresztény legitimisták már lé
nyegesen hagciasabbak, aminek az 
az oka, hogy a maximális sikereket 
akarnak elérni a kormánypárttal 
szemben és kilátásaik — különösen 
a Dunántúlon — nagyon kedvezőek.

Idegesség a kormánypárton lát
szik, aminek az az oka, hogy szá
mításaik összeomlóban vannak, 
amennyiben elhatározó jelentőségű 
parlamenti többségük is kétséges
nek mutatkozik.

H liberális kandidáló 
bizottságok le Ifiig esz
tették működésüket

Sándor. Pálnak a lipótvárosi de- 
butáclóval szombaton este Vázsonyi 
Vilmosnál történt megjelenése igen 
fontos eredményeket hozott, Sándor. 
Rál és társainak békeakciója

újabb reményeket nyitott 
abban az irányban, hogy a 
liberális front egységét a 
budapesti választásokon mé
gis csak sikerülni fog meg

őrizni
'Az a megbeszélés, amelyet Sándor 
Pál, Vázsonyi Vilmos és társaik a 
központi demokrata-körben foly
tattak, olyan megállapodásokat ho
lott létret amelyek uj alapot létesí
tettek arra, hogy úgy Ugrón Gá
bor, mint báró Szterényi József a 
közös liberális listán szerepeljenek, 
anélkül azonban, hogy azáltal a két 
politikusnak a nemzeti demokrata
pártba való visszatérésének kérdé
sét érinteni kellene. Ez a kérdés a 
választások ügyétől teljesen füg
getlen, de általában remélik, hogy 
ez is be fog rövidesen következni.

A szombat esti megbeszélés olyan 
benyomásokat tett a résztvevőkre, 
hogy ezen az alapon feltétlenül biz
tosnak mondották a békét és igy a 
közös ellenzéki lista létrejöttét. Va
sárnap reggelre a helyzet úgy ala
kult, hogy a Hétfői Napló munka
társának a demokrata párt egyik 
előkelősége ezeket mondota:

Tele vagyunk jó reménységgel. 
A szombat esti megbeszélésen Sán
dor Pál elismerte, hogy Vázsonyi 
Vilmosnak igaza van, amennyiben 
a kilépettek egészen uj helyzetet 
teremtettek, amivel szemben Vá- 
zsonyinak erkölcsi kötelessége régi, 
egy életen át liü barátainak érde
keit megvédeni. A szombat este 
eredménye az, hogy a megbeszélé
sek után úgy a demokrata párt, 
mint az U gron-Szterényi-párt kan
didáló bizottságai beszüntették, il
letve felfüggesztették tevékenysé
güket, amiből nem nehéz megálla
pítani. hogy a megegyezésre ko
moly kilátások vannak és a Sándor.

Pál-féle megbeszélés, illetve közve
títés olyan tervet, olyan megoldást 
vetett fel, amelyet mindkét fél el
fogadhat.

A Vázsonyi és Sándor Pál között 
létrejött megállapodást, amelynek 
alapján a megegyezést remélik, 
természetesen nem hozták nyilvá
nosságra. A Hétfői Napló értesü
lése szerint azonban anuak az a lé
nyege, hogy

báró Szterényi József a pesti 
oldal északi kerületének lis
táján az ötödik helyet kapja,

míg dr. Bródy Ernőnek ugyanezen 
a listán a negyedik hely jutna. Hir 
szerint Vázsonyi ehhez a feltételhez 
eltántorithatatlanul ragaszkodik, 
annál is inkább,, mert szerinte báró 
Szterényi erre a lényegtelen prae- 
tereálásra maga szolgáltatott okot. 
Megválasztása, ha a liberális pol
gárság nem oszlik meg, igy is fel
tétlenül biztosra vehető. Ezenkívül 
olyan expedlenst is keresnek, hogy 
a Szterényit a listán megelőző négy 
politikus valamelyike számára vi
déken is biztosítanak mandátumot.

A tárgyalások során arra vonat
kozólag is bizonyságot szereztek, 
hogy ha a liberális front egységét 
biztosítani lehet, ebben az esetben

Szterényiék kényszerűségből 
mennek külön

Ezen értesítéssel szemben munka
társunk az Ugrón—Szterényi-frak- 
ció egyik vezetőtagjától a mai hely
zetről a következő információt 
kapta:

— Pártünk még ma is kész a 
megegyezésre, ennek azonban

lényeges és megmásíthatni*  
lan feltétele, hogy báró 
Szterényi József a paktu- 
mos listán politikai súlya*  
nak és tekintélyének meg

felelő helyet kapjon.
— Mi a tárgyalások során elmen

tünk a& engedékenység legszélső ha
táráig, mert mi is nagy súlyt helye
zünk arra, hogy a liberális polgár
ság egységes táborban vonuljon fél 
a választásokon. Nem rajtunk 
mulött, hogy politikai intrikákon 
és akadékoskodásokon keresztül a 
helyzet ma már odáig kiéleződött, 
hogy

a megállapodás lehetősége 
szinte kizártnak látszik.

— Vázsonyiék természetesen 
reánk, akik pedig aa első perctől 
fogva a paktum létesítésén fára
doztunk, óhajtják a tárgyalások 
megszakadásának ódiumát hárítani. 
Ezzel az eljárásukkal csak igazo
lást kívánnak maguknak szerezni a 
választó polgárság előtt Tény 
azonban az, hegy

Vázsonyiék és Rassayék hiú
sították meg a paktum 

megkötését.
— A hetedik kerületi liberális 

polgárság, élén Ehrlich G. Gusztáv
val, kezdettől fogva az egységes 
lista létrehozásán fáradozott és ép
pen ezen eljárásának eredményé
képen állapodtak meg — Vázsonyi 
hbsszas ellenkezése után — az ér
dekeltek, hogy paktumos listával 
veszik fel a választási küzdelmet 
A tárgyalások azzal zárultak*  hogy 
a listán szereplő jelöltek sorrendjé
ben is megállapodtunk. Eszerint a 
budai kerületben Bárczy István lett 
volna a listavezető, a déli kerület 
listáján Rassay, Ruppert szerepel
tek volna, mig az északi kerület je
löltjeinek sorrendje a következő 
lett vplna:

L Ugrón Gábor
1 Vázsonyi Vilmos
1 báró Szterényi József
4. Sándor Pál
5. dr. Bródy Ernő

Bárczy István is eláll attól a szán
dékától, hogy nem 'kíván budapesti 
listán szerepelni.

Sándor Pál és 
GlÜcksthal megbízatása

A szombat esti tanácskozás óta 
azt lehet mondani, hogy akinek 
csak valami befolyása van jobbról 
vagy balról — valósággal mindenki 
közvetít. A kandidáló bizottságok 
— mint említettük — .vasárnap es
tig felfüggesztették munkájukat. 
Vasárnap estére azonban újból ösz- 
szehivták a jelölőbizottságokat, 
hogy ha a béke létre nem jön, foly
tathassák és befejezhessék ügy Vá- 
zsonyi-Rassay-féle, mint az Ugron- 
tathassák és befejezhessék úgy a Vá
sárnap tehát mindenki közvetített, 
mert a liberális egységnek ma Bu
dapesten minden liberális gondol
kodást ember lelkes hive és a kö
zönség valósággal követeli a meg
egyezést.

A legföntösabb' küldetés azonban 
mégis Sándor Pálnak és dr. Glücks
thal Samunak jutott, akiknek a 
szombati értekezletet azt a feladatot 
adta, hogy Ehrlich G. Gusztávval 
lépjenek érintkezésbe és hozzák tu
domására, a Vászönyi és Sándor 
Pál által elfogadott alapot Az ő hi
vatásuk, rábírni Ehrlich G. Gusztá
vot, jelentse ki báró Szterényi Jó
zsefnek, hogy csak abban az esetben 
hajlandó őt támogatni, ha az ötö
dik helyet elfogadja.

Ezt a megállapodási a demokrata 
párt nevében Ugrón, Szterényi és 
kifejezetten Vázsonyi nevében és 
megbízásából Bródy és Pakots is 
szankcionálták és ezt a megállappj- 
dást Vázsonyi mégis azon az emlé
kezetes demokrata párti gyűlésen, 
amely Ugrón és Szterényi disszidá
lásával végződött, egyszerűen és 
indokolatlanul felborította.

— Ugrón és Szterényi ekkor 
nyomban felkeresték Vázsonyiékat 
és közölték velük, hogy a történtek 
dacára állják a megállapodást 
Rassayék ezt köteJezőleg tudomásul 
is vették. Másnap azonban'

Ugrón és Szterényi megke
rülésével mégis Vázsonyiék*  
kai kötötték meg a paktu

mot 
megkötötték tehát a paktumot azok 
tudta és beleegyezése nélkül, akik 
tulajdonképpen az ő érdekükben el
foglalt álláspontjuk miatt voltak 
kénytelenek pártjukból kilépni.

— A hetedik és ötödik kerületi li
berális polgárság ebben a helyzet
ben állott Ugrón és Szterényi mellé, 
mert leghatározottab meggyőződése 
szerint

Ugronnak és Szterényinek 
a jövő nemzetgyűlésen nem 
szabad hiányoznia és igy 
őket feietétlenül mandátum

hoz kívánja jutatni.
— Ezért veszi fel e két kerület 

polgársága a választási küzdelmet 
Csakis ezért és nem Vázsonyiék, a 
demokraták, Rassayék avagy Sán
dor Pál ellen, akiket a jövő newfzet- 
gyülésen szintén nélkülözhetetle
neknek tart.

— És éppen ezért most 1b kész
séggel kijelentjük, hogy hajlandók 
vagyunk a paktumot megkötni, ha 
a közös listán

Ugronnak legalább a máso
dik, mig Szterényinek a ne

gyedik helyet biztosítják.
— Amenyiben ez sikerülne, ml fo

gunk a legjobban Örvendeni, ha az 
összes érdemes férfiak nem a liberá
lis polgárság megbontása árán, ha
nem egységes eljárással mandá
tumhoz jutnak. Várjuk tehát még 
most is, az utolsó órában, a közele
dést, amely ha elmaradna, kényte
lenek lennénk önállóan felvenni a 
küzdelmet, amelyben azonban min
ket—hiába akarják est a demokra
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ták a választókkal elhitetni — 
miféle kicsinyes személyes szén, 
pontok nem fognak vezérelni.

Jl választást biztosok 
megválasztása

X választójogi rendelet érteimé 
ben minden egyes választókerület 
ben választói biztosok működnek 
akik ogyébként csak aktív királyi 
bírók lehetnek. E választási bízta, 
sok kirendelése tárgyában a budit 
pesti kir. Ítélőtábla hétfőn délben 
félegy órakor teljes ülést tart, s itt 
fogják kirendelni mindazon válasz
tókerületek választási biztosát, ame
lyek a budapesti kir. Ítélőtábla te- 
rületén fekszenek.

Haas Károly temetése
Ma délelőtt 11 órakQr helyezték 

örök nyugalomra a rákoskeresztúri 
izraelita temető halottasházából a 
főváros közönségének részvétele 
mellett Haas Károly 46 éves kéz- 
tyügyárost, aki az -Erzsébetvárosi 
pokolgépes merénylet nyolcadik ál
dozata volt.

A szertartási terem előtt a kata- 
falkon volt elhelyezve a koporsó, 
melynek négy sarkában kandelábe
réé gyertyák állottak. A koporsó 
körül a szerencsétlen áldozat hozzá
tartozói zokogva állottak. A temeté
sen számos közéleti személyiség je
lent meg, ott voltak báró Szterényi 
József, Bárczy István, dr. Lederef, 
Sándor hitközségi elnök, dr. Adlefi 
Gyula, a Pesti Chevra Kadischa el
nöke, Ehrlich G. Gusztáv és a fővá
ros képviseletében pedig dg. Édes 
Endre fővárosi tanácsnok jelent 
meg. 11 óra 15 perckor megkezdő
dött a gyászszertartás. Elsőnek dr, 
Adler Illés főrabbi lépett fel a szó
székre és magas szárnyal ásu; be
szédben búcsúztatta el Haas Ká
rolyt.

— Leemelem a zsidóság elnémult 
lantját — mondotta — melyre nyolo 
húr völt feszítve és amely nyol0 
hun elszakadt Újból temetni jöt
tünk egy zsidó martirt akit Orgyil
kos kezek öltek meg. Ezen a helyen 
nem sokkal ezelőtt búcsúztattam el 
azt a hat zsidó vértanút akik mái 
azóta az anyaföldben porladoznak. 
Akkor, még magasban álltam, do 
most a mélységbe zuhantam alá. 
Innen a mélységből kiáltom fel, 
hogy azok, akik ezt a hitvány dob 
got elkövették, nem voltak magya
rok és szomorúan látom, hegy még 
ma is sötétség honol az igazság 
tempóméban. Ez a hét zsidó vér
tanú szálljon ki sírjából és könyö
rögje ki a Mindenhatótól ennek az 
Országnak megváltását

E szlvbemarkoló búcsúztató utátf 
dr. Lederer Sándor hitközségi alel- 
nök lépett a koporsó elé és egyszerű, 
keresetlen szavakban búcsúztatta el 
Haas Károlyt, aki, úgymond, a be
csületes, dolgozó magyar zsidó min
taképe vplt Búcsúzik tőle a magyar 
zsidóság nevében és Isten áldását 
kéri poraira.

Ezután Bárczy István búcsúztatta 
a halottat a következőket mondta:

— Én nekem, akinek a gondvise
lés különös játéka megengedte azt, 
hogy Téged Haas Károly búcsúz
tassalak el, holott nekem is ott kel
lett volna lennem, ahol Te voltál és 
az én holttestemnek a Te koporsód 
mellett kellene feküdni, szomorúan 
teszek eleget ennek a kötelességem
nek, hogy Téged az Erzsébetvárosi 
Pártkör tagjai nevében búcsúztas
salak. Egész életeden át mintaképe 
voltál a becsületes és dolgozó ma- 
gyaU zsidónak és életed derekán 
semmisültél meg orgyilkos k®zea 
fegyverétől A Te és szerencsétlen 
társaid tragikus sorsából a magyar 
zsidóság messze kiható tanulságot 
szerez és vigyázni fog arra, hogy 
ilyen temetések ebben az országban 
többé ne forduljanak elő. Ezután 
Abrahamechus főkántör vezetésével 
gyászdalokat énekeltek, és azután ® 
koporsót a sírhoz vitték és a W" 
rabbi imája után elhantöltáJb
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PESTI JSÉTÁK
Börze

Batátámmal, Tommyvel sétálók a 
Margitszigettel szemben húzódó 
pesti rakparton. Tommy, bár rövid 
nadrágot hord még, a légért elmé
sebb pesti fiatalemberek közé tarto
zik, komoly, megfontolt; nem fe
csegő, de tud beszélni, ha kell, azon
felül izmós és egészséges fickó. Némi 
tornázásók közben néhány héttel 
ezelőtt eltörte a lábát, de ma már 
kutyabaja és igy volt, hogy együtt 
méregettük végig a rakodópartot 
megfontolt lépésekkel, megfontolt 
beszélgetés közben. Tommynak meg
van az a túljadonsága, hogy szeret 
az embertől mindenféle komplikált 
dolgokat kérdezni, de azt hiszem, 
ezt csak ravaszságból teszi. Ilyen
kor ugyanis a megkérdezett hosszú 
és alapos magyarázatba fog, Tom
my pedig nem kénytelen folyton 
odafigyelni, mint párbeszédek dlkal- 
mável és a hosszadalmas monológ 
alatt nyugodtan átadhatja magát 
saját gondolatainak.

Tommy tehát kérdezett volt vala
mit és én magyaráztam, hévvel és 
önfeledten, alig méltatva egy-egy 
pillantásra, vagy pláne figyelemre 
a lépcsők mellett zajon gó gyerek
csapatot. Tommy sgy szerre félbesza
kított:

— Pardon, egy pillanatra — 
mondta — rögtön jövök.

Azzal Odament a gyerekekhez — 
magakorábeli fiúk voltak vagy har
mincon — és közéjük vegyült. Meg
álltam és a ház falához támaszkod
va vártam vagy tiz percig. A gye
rekek erősen zajongtak, a nagy 
gruppon belül kisebb csoportokba 
verődve és Tommy kék sapkája hol 
itt bflkkant fel, hol ott, csőportról- 
'csoportra ment és láttam, hogy a 
'többiek magyaráznak neki valamit.

Tiz perc után visszajött és foly
tattuk sétánkat az újpesti összeköt ő- 
hid irányában.

— Kicsit informálódtam, — mond
ta Tommy, mintegy mentegetőzés
képen, hogy sokáig várakoztatott, 
— mondhatom, a Pöstyéni Iszap 
alaposan lecsúszott.

— Micsoda? — kérdeztem értel
metlenül.

— A Pöstyéni Iszap.
— Még mindig nem érteni — val

lottam be.
— Mit nem ért? — kérdezte Tom

my egy kicsit fölényesen — azt, 
hogy Pöstyéni Iszap, vagy azt, hogy 
lecsúszott?

— Az egészet nem értem.
— Börze, — felelte kurtáit. — Szá

moló börze. A Pöstyéni Iszap, az 
egy számól ócédula-fajta és lecsú
szott. Rendben?

Ez a „rendben11, arra vonatkozott, 
hogy a fejem rendben van-e és ér
tem-e már a dolgot. A szemeim, 
miközben bólintottam, érdeklődést, 
vagy kíváncsiságot árulhattak el, 
mert Tommy jóindulatú türelmet
lenséggel magyarázni kezdeti .(Nem 
szereti a nehéz felfogású embere
ket.)

— A számolócédulák , primitiv 
gyűjtésének kora már lejárt. Most 
börzénk vart. Rendes napokon az is
kolában, vasárnap itt a parton. A 
ritka számoló többet ér, a közönsé
ges kevesebbet. (Nagyon rossz véle
ménnyel leheteti gazdasági Ismere
teimről.) Rendben?

A további magyarázat sőfdn ki
derült, hogy van hausse és bai3*e,  
van spekuláció, kontremin és ma
nőver, van betörés és vart inzol- 
vencia. _ w t

— Örült péchem volt a müM hé
ten, — folytatta Tommy. — Majd- 
nem az egész vagyonomat Szent 
István Sör-be fektettem. Elég jól 
állt és én lassan magamhoz akar
tam váltani a többséget. Talán száz- 
húsz darab lehetett piacon, nem 
'több. Nyálé T&leyn állt egy. A 
Törley különbért is gyértge. Negy
venöt darabom volt már, mikor egy 
nap bejött Bagay, • legszeszélye-

UJabb két holttestei fogtak ki a Dunából 
Pakson egy földbirtokos, Ercsiben egy rokkant katona 

hullájára akadtak
— 'A Hétfői Napló tudósitójától. -*

A Duna egyre újabb és újabb halotta
kat vet ki a partra, úgy hogy a rendőr
ség egyidűben több titokzatos ügyben 
folytat erélyes nyomozást. Tegnap dél
után újabb két esetet jelentettek bo a 
rendőrségnek és mind a két esetbon 
megállapították a holttestek személy 
azonosságát.

A kunszentmiklósi cseudőrség távira
tilag értesitetto a budapesti főkapitány
ságot, hogy onnan április 25-én eltűnt 
Jóborn István 30 éves jómódú földbir
tokos és levelet hagyott hátra a család
jának, amelyben bejelenti, hogy öngyil
kos lesz. A levelében többek közt ezt 
irta:

„Nem, bírom igy tovább at életet.
Itt hagylak benneteket örökre. Ne 
is keressetek. A hulldmsirban fogok 
eltemetkezni."
Jóborn családja azonban valószínűnek 

tartotta, hogy a földbirtokos csak azért 
jelentette be az öngyilkosságot, hogy ro
konai ne keressék és ő titokban kül
földre utazhasson. Mert bejelentették a 
főkapitányságon Jóborn budapesti laká
sát, mert abban a hiszemben voltak, 
hogy a földbirtokos a fővárosban rejtőz
ködött el.

A detektívek megállapították, hogy 
Jóborn a Bálvány-utcában egy tábor
nok özvegyénél lakott albérletben. Ki
mentek a lakásba, a földbirtokost azon
ban nem találták ottan. A háziasszony 
elmondta, hogy Jóborn csak pár napig 
szokott Budapesten tartózkodni, azonban 
most hetek óta nem utazott fel a fővá
rosba.

Mindezek megállapítása után a főka
pitányság más irányban folytatta a 
nyomozást. A földbirtokos családja el
mondotta, hogy amikor Jóbornt utoljára 
látták, sötétkék ruha volt rajta. A sze
mélyazonosságát igazoló Írásait — le
het, hogy szándékosan — nem vette ma
gához. A rendőrség Jóborn személyle- 
irását közölte a dunai hatóságokkal az
zal az utasítással, hogy amennyiben 
Jóborn személyleirásához hasonló férfi

sebb játékos, örökké kiszámíthatat
lan és piacra dobott százötvenet. 
Törleyvel pari-n. Képzelheti. Elein
te vették, azután megijedtek és nem 
akartak többé hozzányúlni. Nem 
szoktam ideges lenni, de én is dob
tam, meri azt hittem, hogy Bagay- 
nak tartalékok vannak a háta mö
gött. Tévedtem. Végül is két Tör
leyn stabilizálódott a Szent István 
és én még örültem, hogy egy részét 
ilyen kurzuson el tudtam helyezni. 
Mi lett a vége? Keller és Nagy, a 
Bagay titkos ügynökei egy és két 
Törleyn összevásárolták az egészet. 
Most abszolút urak. A Szent István, 
minthogy a piacon levő darabok 
száma megduplázódott, most négy 
Törleyn áll hivatalosan, nyertek te
hát darabonként legalább két Tör
leyt .De feszten tartják és szenve
délyesebb gyűjtők máris hatot meg 
hetet adnak érte. Rendben?

Bólintottam.
— Hát igy volt, — sóhajtotta re

zignálta*  Tommy.
Messzire elkerültünk már. Visz- 

szajövet a gyerekek még mindig ott 
börzéztek. Tommy odament infor
málódni. , ,..
- Nyolc Törley! — morogta dü

hösen, azzal megemelte a sapkáját 
és besietett a kapun, hogy le w 
késsék a vacsoráról, mert apja, bár 
kiváló kbtgaedást, de •reretb ba a 
gyerek pontosan Jön az étkezéshez.
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holttestére akadnak', azonnal közöljék 
azt a főkapitánysággal.

Tegnap aztán távirat érkezett Paks
ról hogy egy harminc év körüli, jól öl
tözött férfi holttestét fogták ki a Duná
ból, amelynek szomély le írása pontosan 
ráillik az eltűnt Jóborn Istvánra.

A távirat szövegét azonnal közölték 
KunszenüniklóEsal, ahonnan Jóborn fe
lesége vasárnap délelőtt Budapestre uta
zott. A detektivekkel Jóbornné még teg
nap délután Paksra utazott, hogy a holt
testet agnoszkálja.

Ercsi községben szombaton délután a 
halászok egy férfi holttestet vettek észre 
a Dunán, amint a vízből félig kilátszó 
testtel úszott lefelé. Természetesen a 
holttest után eveztek, amelyet beemel tok 
a csolnakba és azután kieveztek vole a 
partra.

A holttesten látszott, hogy már hosz- 
szabb idő óta került a Dunába, külsé- 
relmi nyomokat azouban nem találtak 
rajta. Csukaszürke posztóból készült 
ruha volt rajta, a lábain pedig bakkan
osok. A zsebében egy iráBt találtak, 
amely szerint valószínűnek tartják, hogy 
a holttest Bánhidi József rokkant kato
nával azonos.

Az esetet telefonon bejelentették a fő
kapitányságnak, amely a nyomozást 
nyomban megindította. A helyszínen 
kiszállott bizottság megállapítása sze
rint Bánhidi öngyilkosságot követett el.

A Ráckevén kifogott holttesteket teg
nap a rendőrségnek sikerült véglegesen 
agnoszkálni. Az egyikről még szomba
ton délelőtt megállapították, hogy 
Schneider Antal házfelügyelő. A másik 
hulláról azonban még nem voltak bi
zonyosak, hogy a Radics István cipész
mesterrel lenne azonos. Radics család
tagjai azonban tegnap kiutaztak Rácke- 
vóro és ott az egyik holttestben határo
zottan felismerték a hónapokkal ezelőtt 
eltűnt cipészmestert. Radics, mint isme
retes, levélben jelentette be gyermekei
nek, hogy öngyilkosságot követ el. Mint
hogy a ráckevei holttestek ügye ezzel 
teljes tisztázást nyert, a nyomozást ez- 
irányban a rendőrség befejezte. 

HÍREK
— Zrínyi Mlklős-emlékünnep. Va

sárnap délelőtt 9 órakor Zrínyi 
Miklós a költő és hadvezér emléke
zetére a Bazilikában ünnepi szent 
mise volt, melyet P. Zadravecz Ist
ván tábori püspök pontifikáit. A 
misén jelen volt a nagyszámú kö
zönség körében Herczeg Ferenc, 
Molnár Dezső altábornagy, vala
mint a Délvidéki Otthon és a Mura
közi Társaság számos tagja. A 
mise után P. Zadravecz István tá
bori püspök gyújtó hatású beszédé
ben emlékezett meg Zrínyi Miklós
ról. Ezután a közönség a Szabad
ság-téren lévő Dél szobrához ment. 
A szobor előtti ünnepséget az egye
temi énekkar Himnusza nyitotta 
meg. Utána Csury Jenő dr. minisz
teri tanácsos ünnepi beszédet mon
dott az író tudós és hadvezér Zrí
nyi Miklósról. A beszéd után Kiss 
Ferenc, a Nemzeti Színház művésze 
elszavalta Kozma Andor „Zrínyi a 
költő" cimü költeményét. Ezután 
koszorút helyeztek a szoborra a kö
vetkező felírással: „A Délvidéki 
Otthon és Muraközi Társaság Zrí
nyi Miklósnak, az Integritás első 
harcosának." Az ünnepséget az 
egyetemi énekkar éneke fejezte be.

— Dr. Rosenberg az ügyészségen. 
A rendőrség — mint ismeretes — 
néhány nappal ezelőtt letartózta
tásba helyezte dr. Rosenberg Miksa 
ügyvédet, aki egy bünpörben hosz- 
szabb idő óta fogságban lévő ügy
felének feleségét megkárosította. A 
rendőrségen befejezték a bűnügy 
nyomozását és Rosenberg ügyvédet 
átkisérték az Ügyészség Ma rkó-ut
cai fogházába. Dr. Pap Jenő kir. 
ügyész Attannlmányoíta a bünpör 
aktáit és az előzetes letartóztatás 
további fentartdsát Indítványozta 
a soros vizsgálóbíró előtt Dr. Ko- 
rlcsánszky József vizsgálóbíró hét
főn reggel maga elé ypzetteH B lfi-

tartóztatQtt ügyvédet, újból kihall*  
gatja és ezt követőleg dönt a to
vábbi fogvatartás kérdésében.

— Több budai házban megakadt a víz- 
szolgáltatás. Szombatról vasárnapra vi- 
radó éjszaka Budán az Attila-utoa és 
Mikó-u. környékén az aszfaltot min
denütt elborította a víz. Ax Attila-ntca 
középső részén három méter széleségben 
megrepedt a vízcső és a feltörő vizsuga- 
rak hatalmas erővel felszakitották as 
aszfaltburkolatot. Perceg múlva valósá
gos folyam keletkezett az Attila-utcá- 
ban és az ömlő víz elöntötte a Mikó-ut- 
cát 1p, ahol a közlekedés teljesen meg
akadt. Az esetről értesítették a Wzmtf- 
vek igazgatóságát és több munkást kül
döttek ki a veszélyeztetett útvonalra,- 
akik a javítási munkálatokat a késő éj
szakai órákban megkezdték. Reggelre 
sikerült a munkát teljesen befejezni. A 
környékbeli házakban azonban meg
szűnt a vízszolgáltatás és a lakók víz 
nélkül maradtak. Estére azonban már 
több házban rendbe hozták a vixesapo*  
kát.

— Egy százados öngyilkossága. 
Tegnap esto a Royal-szálló egyik! 
szobájában Vrccsef, Ede 31 éves tti- 
zérazázados szolgálati revolverével 
fejbelőtte magát. A kivonuló men
tők súlyos állapotban az első számjS 
katonai kórházba szállították. Tet
tének oka ismeretlen.

— Ellopott vetítőgép. Múlt év deoem*  
bér 15-6n az Erzséhet-köruton lévő Ves- 
ta mozgószluházban a bezárt gépházból 
valaki ellopta a votitőgé^et. özv. Bel- 
lágh Lászlóné, mint a mozi tulajdonosa# 
feljelentést tett a rendőrségen, ahol 
megállapították, hogy a vetítőgépet Bí
ró " Gusztáv nyugdíjas Máv. irodakezelő 
lopta el, aki lopott kulcs segélyével ju
tott be a gépházba. Megállapította ■ 
rendőrség azt is, hogy a mozigép Grün*  
felder Alajoshoz, az Emke mozgó üzlet
vezetőjéhez került, aki azt Bíró Gusz
távtól megvásárolta. Ez utóbbit letar
tóztatták és az ügyészség ellene lopás, 
Grünfelder ellen pedig orgazdaság bün
tette elmén adott vádiratot. A büntető
törvényszéken dr. Zakariás János táb- 
lablró tanácsa tárgyalta ezt ax ügyet ég 
dr. Dolovschiák Mihály kir. ügyész vád
ja alapján Bíró Gusztávot két évi fogy- 
házra ítélte el, Grünfeldert pedig, mert 
igazolta, hogy jóhiszoműleg vásárolta * 
mozigépet, a bíróság felmentette.

-Elitéit árdrágítók. A Curla ZelenáH 
Mátyásnó budapesti (Erzsébet királyné
üt 77.) kenyérárust kenyérdrágitás miatti 
1 hónapi fogházra és 2000 korona pénz
büntetésre, Csiklári Antal és Szabó J&r 
nos pincéreket a Margitszigeti alsó vén- 
déglőben elkövetett árdrágítás miatt 
itélto el és pedig Szabó Jánost 8 heti 
fogházra és 200 korona pénzbüntetésig 
Csikvári Antalt pedig 1 hónapi fogház
ra és 1000 korona pénzbüntetésre Ítélte. 
Az uzsorahlróság Kiéin Mór (Üllői-ut 
109.) csemegekereskedőt sajtdrágitásért 
7 napi fogházra és 1000 koronára, Fritl 
Tamásné soroksári tejárust tjedrágitás, 
ért 20 napi fogházra és 8000 koron® 
pénzbüntetésre, Gelsinger Károly buda*  
pesti, Bercsényi-ut 50. szám alatti f®*  
szorkereskedőt tejtermékeknek drágítá
sáért 5000 korona pénzbüntetésre és 
Kohn József Mária Valérla-u. 19. szám 
alatti csemegckereBkedŐt füstölt sza
lonna drágításáért 14 napi fogházra éa 
1000 korona pénzbüntetésre Ítélte.

— Uj büntetőtörvényszéki tanács- 
elnök. A budapesti büntetőtörvény
széken a mai naptól kezdve Kreischl 
Miklós dr. táblablró elnöklésével új 
büntetőtanárs működik. Kreisdhl 
Miklós dr. táblabiró korában a*  
lgazfiágügyminlsztériumban műkö
dött, néhány hónappal ezelőtt a 
büntotőtörvényszéken mint vizsga 
lóblró teljesített szolgálatot

— Elgázolta a vonat A Ferencvárost 
pályaudvaron tegnap délelőtt egy 50 év 
körüli munkás külsejű ember a teher'- 
vonat oló vetette magát. A vonat kére*  
kei a szerencsétlen embert halálra r<- 
zolták. Zsebében semmiféle Írást sem 
találtak, amelyből kilétét meg lehetett 
volna állapítani.

Belgrddban
legközelebb megalakul a jvgoezldv 
és a cseh bankok közös bizottsága, 
amely céljául tűzte M, hogy a két 
állam gazdasági kapcsolatait hitel
kérdések szabályozásával szorosabb
ra fűzze.
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Lóverseny
Zárónap Megyeren

Jelentéktelen versenyek Jellemezték a 
mai napot, de az urlovasok kitűnő ügy
vezetése mellett egészen természetes, 
hogy mégis érdekesek,' sőt fogadási 
szempontból éppenséggel vonzók voltak. 
A mai zárónappal voltaképpen az elő
szezon fejeződött be, mivel a teulajdon- 
képpeni versenyévad csak a csütörtökön 
megkezdődő lovaregyleti meetingen fog 
teljes erővel kibontakozni. Az eddigi ki
sebb meetingek szenzációs sikeréből 
könnyű prognózist felállítani a májusi 
nagy meetiug eredményére, annái is in
kább, mórt ezen fognak eldőlni azok a 
nagy klasszikus versenyek, melyek az 
előrcfogadási világ érdeklődését már a 
tél óta ébren taríják. A Széchenyi-em- 
lékverseny, a Nemzeti Hazaü-dij és fő
képp a Milleniumi dij azok a versenyek, 
amelyek leginkább biztosítékai a feltét
len sikernek.

I futam. 1. Irmin (3) Luczenbacher R. 
nr. 2. Frankopan (2 Csernovits. 8. Pajti
(5) Orosz E. ur. Futottak még: Gyere ki, 
Robin, Csokonai, Királynőin, Maruja, 
Nóta. Tót.: 50:185, 70, 65, 105.

n. futam. 1. Radó (134) Strukovszky. 
2. Tóiméin (134r.) Gimpl. 3. Bovary (10) 
Orosz E. ur. Futottak még: Repkény és 
Sempronia. Tót.: 50:120, 55, 55.

III. futam. 1. C'sernahora (214) Hauser
V. 2. Magda (2)4) Lipták A. 8. Lacika
(6) Orosz E. ur. Futottak még: Lotti, 
Helia és Gábordiák. Tót.: 50:145, 90, 95.

IV. futam. 1. Fékomadta (l%r.) Lip- 
thay L. ur. 2. Szerelem (8) Biuder O. 
száz. 3. Tedd reá (12) Luczenbachen R. 
ur. Futottak még: Nevető és Susap. Tót.: 
50:75, 70, 90.

V. futam. 1. Kindy (2^r.) Hauser V. 
2. Maxim (6) Smutny V. 8. Lidi (13) 
Bryk. Tót: 50:55.

VI. futam. 1. Furfang (3) Szokolai. 2. 
Rózsafa (lj-ír.) Hofbauer. 3. Fox-Trott
II. (114) Szabó L. II. Futott még: Elv
társnő. Tót.: 50:100.

Vn. futam. 1. Dellcat (lYi) Hofbauer. 
2. Auréllá (3) Takács. 3. Kalifa (50) Ro- 
jfk. Futottak még: Fullajtár és Góliát 
II. Tót.: 501:100, 60, 60.

Színház és nimuJtíonsöSok
• A Vígszínház e hetének eseménye a 

Vőlegény szerdai bemutatója lesz, a 
mely iránt a szokásos mértéket messze 
túlhaladó érdeklődés nyilvánul a közön
ség legszélesebb rét< geiben. Szép Ernő 
uj müvével müsoro„ Herczeg Ferenc 
gyönyörű szinjátóka, az Aranyborjú 
váltakozik. Éjjeli előadásul csütörtökön 
és szombaton a Mérföldköveket ismétlik 
a Góth-pár felléptével. Vasárnap dél
után a Tolvaj kerül színre.

• A Magyar Színház jövő heti játék
rendjét Hatvány Lili „Első szerelem'*  
cimü rondkiviil érdekes játéka domi
nálja, hétfőn, szerdán, pénteken és jövő 
vasárnap este kerül szinre. Kedden a 
„Vademberek", csütörtökön és szomba
ton II. Lajos király, szombat délután a 
Bákosi-iskola vizsgaelőadásául a „Lo- 
génybucsu" rendkívül mérsékelt hely
árakkal, most vasárnap délután A kis 
lord, jövő vasárnap délután a „Színház" 
van műsoron először, mérsékelt hely
árak mellett 8 órai kezdettel.

• A Babavásár 75-ötödször. Kardos- 
Nádor népszerű operettje a „Babavásár**  
jövő csütörtökön 75-ödször kerül színre 
a Király-színházban Péchy Erzsivel, So
mogyi Nusival, Nádorral, Halmayval és 
Borossal a főszerepekben. Most vasár
nap délután „A hollandi menyecskét**,  
jövő vasárnap délután a János vitézt 
adják 8 órakor mérsékelt helyárakkal.

• Láb áss Juci, a Városi Színház hóditó 
HBoccaccló**-ja,  kedden, pénteken és va
sárnap este lép a közönség elé, mely 
nagy szeretettel, tomboló lelkesedéssel 
fogadta Suppé örökszép dallamait és a 
kitűnő előadást A „Hamburgi menyasz- 
szony4* Petráse Sárival és Palló Imrével, 
a színház két ünnepit vendégével, Tisza 
Karolával, Sziklai Józseffel és Hortl 
Sándorral szerdán és szombaton foly
tatja diadalmas sorozatát Ma a „Pró
féta**  megy K. Gáthy Honával Fides sze
repében. Csütörtökön a „Parasztbecsü- 
lef*  és a „Szép Galathea" van műsoron 
Aqnlla Adler Adellna, Nagy Izabella, 
Gábor József és dr. Dalnoki felléptével 
és az „Ámor játékai**  cimü kedves hal
léttel. Vasárnap délután „Trubadúr**  
megy, Leonét Lévai Ilonka, a kolozsvári 
színház tagja, Azncenát Wagner Erzsi, 
a Városi Színház ösztöndíjas tagja, 
'Jfararioot Ooskey, Luna grófot dr. Bá- 
Wó taeUL Jövő hétfőn „Pillangó kis-

Árutőzsde
'A gabpjiapiaqi magánforgalom 

üzlettelen volt. Sem kenyérznaff- 
vak, sem terményolkkek iránt nem 
volt érdeklődés. A dnnintalü pest
megyei bnza névleges ára 8240 ko
rona pesti paritásban. A roa 2600—

ISSZÍ n .U0AQOZKM" kínyrklsiá a nyomd*  i>t, Mrforgiripela. Rtkk Mlátfritot S

Döntetlenül végződött a 49-ilt 
válogatott labdarugó mérkőzés

Magyarország
A negyvenkilencedik válogatott mér

kőzés Magyarország és Ausztria repre
zentatív csapatai között, amely vusár- 
nap délután került eldöntésre a Hun- 
gárln-uii sporttelepen, ismét csak félsi
kert eredményezett a magyar football- 
spörtnak, mert az osztrákok végig küz
delem után döntetlen eredménnyel fe
jezték be a másfélórás igen szép küz
delmet. Ez az eredmény még hízelgő is 
az osztrák csapat részére, mert nemcsak 
idegon pályán, 35.000 főnyi közönség 
előtt mérkőzött az osztrák csapat, hanem 
mindvégig buzdító lelkesedést is kapott 
a sportközönség részéről a magyar csa
pat, ami foltételnül előnyt jelentett a 
pirosdresszes magyar csapat részére.

A döntetlen eredmény megfelel a le
folyt játéknak, bár a magyar csapat 
többet támadott, az osztrákok azonban 
veszélyesebb lefutásokkal próbáltak 
eredményt elérni.

A mérkőzést Bauers kölni biró slp- 
jelzésére eredeti összeállításban kezdték 
el, csak Vogel II. helyett Takács ját
szott a magyar csapat hátvédsorában. 
A magyar csapaté a pályaválasztás jo
ga, de rövidesen az osztrákok vették át 
a támadó szerepet és Neuliauss magyar 
kapusnak több ízben kell közbelépni. 
Lassan a mieink is frontba kerültek és 
Molnár lövését csak az osztrák kapus 
tudta védeni. Tóth lövését már csak 
kornerre mentették. Az első félidő vége 
felé Neuhauss kifutással védett egy 
labdát, ’ amelyet kidobott és Ista (Flo- 
ridsdorf) jobbösszekötő védhetetlenül a 
magyar hálóba rúgja. 1:0 az osztrákok 
javára. Szünet után a magyar csapat na
gyobb lendülettel kezdte a játékot és 
rövidesen több kornert rúgnak a mieink, 
melyok azonban eredménytelenek. A 
7-ik percben Orth-nak egy Ideális bo-

asszony**  van műsoron, a kitűnő operai 
szereposztásban.

• Sajtó és közönség egyaránt méltá
nyolta Kádár Endre darabjának érté
keit, továbbá Németh Juliska, Gellért 
és Hnrsányi művészi játékát. „A szere
lem elmegy" a Belvárosi Színház másik 
két müsordarabjával, az „Árnyhalász"*-  
szal és „A gazdag leánnyal" váltakozva 
tölti be a jövő hét repertoárját. A gaz
dag leány előadásain T. Forrai Rózsi 
állandóan föllép.

• A „Toto" 25-lk előadása hétfőn lesz 
a Blaha Lujza-Szinházban. A kitűnő és 
népszerű operettet azontúl is minden 
este játsszák. Most és jövő vasárnap 
délután a „Fi-iF**-t  adják 8 órakor mér
sékelt helyárakkal.

• Az Andrássy-uti Színház jövő he
tét a Szaharadzsa gyöngye, Tavasz és a 
többi nagysikerű darabok és magánszá- 
mok töltik be. T. Forray Rózsi, Kökény 
Ilona, Németh Juliska, Hosvay Rózsi, 
Gaál Franciska, Bánóczyné, Bársony, 
Békeffi, Kabos és Ihász felléptével.

• Az Andrássy-uti Színház heti mű
sora. Egész héten minden este 8 órakor 
rendes és vasárnap délutná 8'/» órakor 
mérsékelt helyárakkal: Szaharadzsa 
gyöngye, Tavasz, Teréz színésznő lesz 
stb.

• A Kamara mai premierjén az Idei 
vígjáték produkciók legsikerültebbjei 
szerepelnek műsoron. Chaplin mint a 
Rend őre, valamint a nagy ötfelvonásos 
vigjátéksláger, az tUolsó. lovag képvise
lik az amerikai Ötletet és humort, mig 
a Willy Drill-ben a magyar Fatty fog
ja a közönséget derűre és kacajra han
golni. A nagyszerű vígjáték-hét előadá
sai 5, 7, 9 órakor.

• Kertmozl. Harmadik szezonját kezdi 
meg kedden, május 1-én ez a nívós nyá
ri szórakozóhely, mely elismerten első
rangú műsorral, kiváló művészi zenéje, 
szélvédott, kellemes környezetű fekvése 
által már kezdettől fogva egy ősapáéra 
meghódította a közönség minden réte
gét Ez az uj évad is művészi értékek 
produkálása jegyében fog lefolyni, mire 
nézve elég tájékoztatást nyújt a hétfői 
megnyitó műsor. P. Menichclli, a híres 
olasz filmdlva játssza a műsor gerincét 
képező „Csalódott lelkek**  oimü roman
tikus történet főszerepét mely képet 
„Egy éjszaka rejtelmei" oimü detektiv- 
kaland egészít ki. Ennek a képnek a 
főszerepét a közönség által ugyancsak 
jól ismert Conrad Vaidi viszi, ki ebben 
a neki ujszorü szerepben ugyancsak 
meglepő egyéni művészetét mutatja be. 
As előadások fél 8 és fél 10 órakor, ked
vezőtlen Időben a közelfekvő Imperial- 
mozibon (Aréna-ut és Dembinszky-utca 
sarkán) tartatnak meg. Telefon: 11—47.

JlusztDia 1 sí (0:1)
adásából Molnár védhetetlen lövéssel az 
osztrák háló jobb sarkába helyezi a 
labdát és ezzel megszerzi a kiegyenlítő j 
gólt. Ezután is őrösén küzdenek a ma
gyarok a győztes gólért, azonban az 
osztrák kapus nagyszerűen mentett. 
Közben a játék kissé eldurvul és Mol
nárt és Opatát lerúgják, a bíró azonban 
megtorlatlanul hagyja a durvaságokat.
A játék végén a magyarok szinte kapu-1 
hoz szögezik az osztrákokat, azonban a 
védelem nagyszerű játéka folytán ered
ményt elérni nem tudtak.

A magyar csapat legjobb része ugyan
csak a védelem volt, különösen a játék 
első részében. Mandl volt a jobban ját
szó hátvéd. A fedezetsor már kevésbé 
felelt meg, mig a csatársorból ezúttal is 
Orth és Molnár váltak ki. Tóth már nem 
való a válogatott csapatba, míg Beiden 
még nem üti meg a rcprozentativ klasz- 
szi.st.

Az osztrák csapat is igen derekasan 
állta meg a helyét. Az együttes legjobb 
tagja Kannhauser kapus volt, akinek 
köszönhető elsősorban, hogy döntetlen 
lett az eredmény. A fedezotsor itt sem 
tűnt ki, mig a csatárok közül a középen 
játszó támadók mutattak szép összjáté- 
kot.

Bancrs kölni biró a mérkőzést megfe
lelően vezette.

Egyéb mérkőzések. Másodosztályú baj-1 
nokság NSC—OTE 2:1 (1:1), BAK—RTK 
0:0, MAFC-BSE 0:0, VTSE-Ékszerészek 
elmaradt.

Prágában mintegy 25.000 néző előtt 
tegnap folyt le a cseh football-bajnok- 
verseny, amelyből a Spárta 3:0 arány
ban került ki győztesen a Szlávla fö
lött

1[7|1 ■ <u-Jf-lu-4JTujrvr
• A Hindu síremlék — az Urániában 

— I. rész 4 órakor, II. rész 6 órakor, I. 
rész Ismét 8 és a II. rész 10 órakor.

• A Mozgókép Otthon uj nagyszabású 
és gazdag műsora a „Milliomos'*  (5 felv.) 
Amerika egyik legkiválóbb produktu
ma, amely szenzációs izgalmasságával 
épugy, mint kedves és bájos jeleneteivel 
egyik kiválósága a modern filmalkotás
nak, a gyönyörű Lillán Rih és a kitűnő 1
H. Rawllnson a főszerepekben. A „Bol
dogok szigete" Eoinhardt professzor vi
lághírű darabja (Ámor, Circe, Psyohe 
és Galathea kalandjai) a nagyszerű 
Relnhardt művészekkel, a főszerepben 
Constantin Leopoldine, Mary Diotrich, 
Erika de Planque, Mátray Diegelmann 
stb., és Willy Drill 8 felv. pompás ame
rikai zsánerű komédiája, a Corvin-film- 
gyárnak. A kiváló műsor álandóan zsú
folt házak előtt megy. Előadások: 4, 
%6, ’/i8 negyed 10..

• A nindu síremlék — az Urániában
I. rész 4 órakor, II. rést 6 órakor, I. 
rész Ismét 8, és a II. rész 18 órakor.

• Gróf Monté Chrlztó az évad legna
gyobb szenzációja! II. része szombattól 
(ápr. 29.) szerdáig (május 3.) látható a 
Renaissaneebcm. Az előadások hétköz
nap fél 5 és negyed 11 órakor, vasárnap 
3, fél 5 és negyed 11 órakor kezdődnek.

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi magánforgalom

At értéktőzsdei tnagánfnrgnlnm 
szombati élénkségéből vasárnapra 
sokat veszített, de as Irányait ni- 
lárdsága Csekélyebb gyengülésektől 
eltekintve, megmaradt. Államvasüt 
9975—10050, Délivasut 8100—3150, 
Salgó 8400—8450, Rima 8950-75, Spó- 
dlnmra 2850, Országos Fára 1040— 
1050 Vfilt pénz. Valuták csaknem tel
jesen üzletfelének. Néhány kötés 
volt: dollár 761-84, márka 280-82, 
a több) névlegesen: lel 558—58, szo
kta 1483-88, dinén 1005-18, osztrák

2610 korona állomáson. A’ zab szí. 
Járd. Ára Budapesten 2400—2420 K 
Tengeri 2950 K. Takarmányáruk 
2430—2475 K 100 kgként.

Az Angol-Magyar Bank közgyűlés# 
Az Angol-Magyar Bank gróf Károlyi 
Imre elnöklésével megtartott közgyűlé
se elhatározta, hogy az intézet a kimu
tatott 52,056.308 koronanyi tiszta nyere
ségből az 1921. évi osztalékszelvényt 
részvényenként 54 koronával váltja be 
folyó hó 26-tól kezdve. A közgyűlésen 
előterjesztett jelentés szerint az 1921. 
évben a bank összforgalma 260 milliárd 
(1920-ban 160 milliárd), pénztári forgal
ma 70 milliárd (50 milliárd), mérlegének 
főösszege 8:6 milliárd (2.3 milliárd), vál
tóleszámítolás! forgalma 1 milliárd (fél 
milliárd), a betétek és hitelezők összege 
podig 3 milliárd (1.9 milliárd) fölé emel 
kodéit. A közgyűlés dr. Lukács Lát j ló 
volt miniszterelnököt és Lord Newton t 
nz igazgatóság és dr. Petzrik Jenőt a 
felügyelő-bizottság uj tagjává válasz
totta meg.

A Magyar Országos Központi Taka
rékpénztár április 29-én dr. Kunz Jenő 
elnöklete alatt megtartott 50. közgyűlése 
az igazgatóságnak összes javaslatait vál 
tozatlanul elfogadta, a 120 koronában 
niegálapitott osztaléknak kifizetését el
rendelte és az igazgatóságnak fölhatal
mazást adott az alaptőkének további 15 
millió koronával való fölemelésére. En
nek alapján az igazgatóság elhatározta, 
15.000 darab uj részvénynek kibocsátá
sát, melyek a részvényeseknek 5:1 arány 
bán május 3—12-ig teljesítendő, dara- 
bonkint 200 korona befizetése ellenében 
Átvételre felajánltatnak. Továbbá 10.000 
darab részvényt az igazgatóság szabad 
kézből fog eladni. A felügyelőbizottság- 

! ba uj tagul dr. Stcffanits István válasz
tatott.

Haza! Bank Részvénytársaság közli, 
hogy a báró Dániel Ernő v. b. t. t. el
nöklete mellett megtartott 7-ik üzletévi 
rondos közgyűlése az igazgatóság jelen
tését tudomásul vette és elhatározta, 
hogy a 0,075.512.64 koronát kitevő tiszta 
nyereségből az 1921. évi XXVII. számú 
osztalékszelvény május 1-től kezdődőleg 
25 koronával kerüljön beváltásra, továb
bá, hogy a tartalékalap javadalmazásá
ra 1.109.336.50 K, a nyugdíjalap javára 
1.000.000 K fordittassék és ogy a fenn
maradó 1695.618.98 K a folyó tizletév ja
vára irassék. Végül dr. Radocza Kál- 

I mán részvényes indítványára a köz
gyűlés az igazgatóságnak és a tisztvise
lőknek eredményes működésűkért kö
szönetét szavazott.

A Budapcst-Llpótvárosi Takarékpénz
tár Rész vény társaság közgyűlése a mull 
üzletév 7.038.940.96 koronát kitevő tiszta 
nyereségéből a tartalékalapnak 1.000.000 
koronával való dotálását s az esedékes 
szelvénynek f. hó 25-étől kezdődőleg 15 
koronával (7 és fél százalék) való le
váltását határozta el.

A Nemzeti Takarékpénztár fa Bank 
Rt igazgatósága elatározta, *
május 11-ére összehívott közgyűlésen 
az alaptőkének húsz millió körönről 
hatvan millió koronára leendő felemelé
sét fogja indítványozni. Az alaptőkofel- 
emelést a folyó üzlet állandó fejlődés# 
és as intézet érdekkörébe tartozó válla
latok fokozott pénzszűkéé gl étén ék kielé
gítése teszi szükségessé. A kibocsátandó 
részvények elhelyezését egy a Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank vezetése alatt 
eálló szindikátus biztosítja.

A Schllek-Nlcholson Gép-, Vaggon- fa 
Hajógyár Rt Igazgatósága legutóbbi 
ülésén megállapította 1921. év! mérlegét, 
mely a tartalékalapok megfelelő dotá
lása után 10.828.184 K 95 fillér üszta 
nyereséget tüntet föl. A folyó év! május 
15-re egybehívandó közgyűlésén indit- 
ványoznl fogja, hogy réezvényenkint 24 
korona osztalék fizettesék.

▲ Hungária Műtrágya-, Kénsav- fa 
Vegyitermékek Rt közgyűlése elhatá
rozta a 16 millió koronát kitevő alaptő
kének 26 millió koronára való felemelé
sét Az uj részvényeket a régi részvé
nyesek 8:5 arányban kapják 2500 koro
nás árban. A tőkeemelést a vállalat ter
jeszkedése és az ezzel kapcsolatos bért- 
házások tették szükségessé.

▲ Lámpagyár tőkeemelése. A Magyar 
Fém- és Lámpaárugyár Rt alaptőkéjét 
8 miliőről 16 millió koronára emeli fel- 
Az uj részvények elővételi joga *»  
arányban 1800 korona áron május 
gyakorolható a Hitelbanknál. Owrtalék 
100 korona.

Felelős szerkesztő:
SZOMAHACT IfiTVAlf
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