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vasárnapi választások 
eredménye:

ItepOlefben mát*  Ismeretes az eredmény. — 22 egyttanau váíasztás. 
ts kormánypárt 57, az ellenzék 5 mandátumot kapott eddig. — 14 Áe- 
rületben lesz pótválasztás.— 65 kerületből még nincs végleges jelentés

Száznegyvenegy kerülőiben ejtet
ték meg vasárnap a választásokat 
és a legtöbb kerületből a jelentés 
már kezeink között van. Igen sok 
helyről már végleges eredményt is 
jelent a Távirati Iroda, vagy a Ma
gyar Országos Tudósító: a kormány 
két félhivatalos könyomatosa. Éjjel 
két órakor, mikor lapunkat zárjuk, 
ezen könyomatos újságok híradása 
szerint mintegy a kerületek felében 
eldőlt már a vasárnapi választás 
sorsa. Ezek között vannak az előre 
bejelentett egyhangú választások, 
valamint azok a területek is, ame
lyekben pótválasztásra kerül a sor. 
Az egységes párt, amint az előrelát
ható volt, meglehetősen nagyará
nyú győzelmet aratott, de tekin
tetbe kell venni, hogy ebbe az első 
turnusba azokat a kerületeket osz
tották, amelyeket az egységes párt, 
illetve a kormány a maga számára 
biztosnak tartott

EezáPt eredményeit
A részletes jelentések a követke- 

gők:
Abádszalók: Gömbös Gyula (egys) 

egyhangú.
Biharkeresztes: Könyves Lajos 

(egys).
Bihamaggbajom: Létay Ernő

(ptonklvüll).
Békésgyula: dr. Lukács György 

(egys).
Battonya: br. Urbán Péter (egys) 

győzött Csernyus Mihállyal ‘
ben.

Berettyóújfalu: Szilágyi 
győzött Görgeyvel szemben.

Cséffa: Kovács N. Sándor 
egyhangú. _ , ,

Dárda: Mándu Samu (egys) egy
hangú. „ , , ,

Dombóvár: Balogh Gyula (egys) 
és Pallaviclni közt pótválasztás. 
Pelrichevich-Horváth Emil (egys) 
kibukott. ’ ’ ' , ,

Derecske: Zsilinszky Endre (egys) 
győzött 8254 szóval Mezöffy Vilmos 
2584 szavazatával szemben.

Elek: Vásárhelyi Dezső (egys) 
Eger: Nagy János (egys).
Fehérgyarmat: Gaál Endre (egys) 

egyhangú. ' , , ,
Jáva Veres Ferenc (egys.) győ

zött abszolút szótöbbséggel.
Gyönk: Pesti Pál (egys.) győzött 

Lombos Alfréddel (függ.) szemben. 
( Garbócbogdányi Fekete Lajos 

Gönc: Hérrá Lőrinc (egys.) 
Hajdúszoboszló: Barabás Samu 

(egys.) és Dánér Béla egys.) között 
pótválasztás lesz.

Hatvan: Mikovényi Jenő (egys.) 
Hajdúböszörmény: Pótválasztás

lesz Szomjas Gusztáv (egy®-) ®» 
Tarnavi Kovács József egys.) kb- 
tótt Friedrich István, kibukott.

Hajdúnánás: Hadházy Zsigmond 
(egys.) egyhangúan.

K. Vethet LászlóJászapátit
(egye-)

Jászladány; 
egyhangú.

Jákóhalmal 
hangn.

Jászberény: 
hangú.

Kiszombor: 
győzött Papp ----------

Kiskőrös: Pótválasztás lesz Meskó 
Zoltán (egyp.) és Lucza Pál Rassay 
párt között.

Kemecse: 
egyhangú.

Kisvárda: 
egyhangú.

Napolna; 
egyhangú.

K u nsxentm á rton:
rás (egyp.)

Nagy Emii (egye.)

Czettlen Jenő egy-

Jpponyi Albert egy-

Kiss Menyhért (egys.) 
Gézával szemben.

Kállai) Taniás egyp.)

szem-

Lajos

(egys)

Mózer

Haver

Ernő

János

(egfrp.)

egyp.)

Küna P. And-

Mezőtúr: Rdcz János egyp.) és 
Vértes V. I«Vtn' (függ, kg.) közt 
pótválasztás.

Mohács: Mirbach Antal br. pton- 
kivüli) győzött -Praktfur (egyp.) el
len.

Mdídszato; Bartos Andor (egyp.) 
győzött Öarencsdrrrf szemben.

Makó: Petrovics György (egyp.). 
Mindszent: Szakács József (egyp.) 

győzött Andaházy-Kasnyával szem
ben.

Nyíregyháza: Kállay Tibor egyp.) 
győzött Lovas-Lovas Jánossal szem
ben.

Nagykapos: Szabó Zoltán (egyp.) 
győzött.

Nagylak: TJrbanics Kálmán (egy- 
p.) egyhangú.

Nagyatád: Nagyatádi Szabó let- 
vón (o’ryp.) egyhangú.

Nyírbátor: Erdőhegyi Lajos (egy- 
p.) egyhangú.

Nagykároly: Illés József (egyp.) 
egyhangú.

Mw&őröa: Ráday Gedeon (egyp.) 
és Pólya Antal (honv.) közt pőtvá- 
lasztás.

Nagykálló: Nánássy Andor (egy- 
^Nádudvar: Petrl Pál (egyp.)

Pécsvárda: Perlaky György (egy- 
p.) egyhangú.

Paks: Erdélyi Aladár (egyp.).
Pásztó: EarkasMzy (függ, is ívd- 

dy (egyp.) kőit pótvátaeztó.. .
Sátd: Szil*  Tamá. (egyp.) egy 

^Siklót: Simon János (egyp.)
Sátoraljaújhely: Görgey István 

(egyp. győzött Kutkafalvgval szem- 
^Sárospatak: Bessenyei Zénó

^Szalded.- Eródi Harrah Béta győ

zött 925-tal Szilágyi Lajos 851 szava- 
zatával eaemben.

Szentes: Bugyi Antal (egyp.) győ
zött Batthyány Tivadarral izomban.

Szeghalom: Temesvár*  Imre

hfuzslg István (egyp.) 
jgyhangS

mán (Rassay) 2013 szavazatával 
szemben,

Karcag: Csontos Imre és Ábra*  
hám Dezső közt pótválasztás.

Kunhegyes: He rezeg Béla (egys.) 
&> Vasok Ernő (szoc.) közt póttá*  
lasztás.

Szeg szárd: Eörffy Imre és Sebőt- 
Igén Jenő (Rassfty) közt pót válasz- 
tát.

i Tolna: Benczés János (egys.) és
I Spolarlts (egys.) közt pótválasztás.

Kiskundorozsma: Schandl
I győzött, bakács .Józsefig! 
győzött Takács Józseffel 
szemben.

Kaposvár: Hoyos Miksa __ __
volt János (szoo.) köt pótválasztás. 
Ereiig kibukott.

Heves: Dobóezky Dezső (egys.) 
Gyöngyös: Bozsik Pál (kér. ellerv 

zék).

SzentlőrlnC: Palásig Dénes (egyp.) 
egyhangú.

Tlszalökí dr. Szabó Sándor (egyp.) 
Törökkanlzsa: Bódó János (egyp.) 

győzött.
Szeged II.: Kőszó István (egyp.) 

egyhangú.
Tői ökszen t ni ikl ős: H ó rdn yszky

Dezső (egyp.) egyhangú.
Tiszqföldvár: Pótválasztás ErŐdi 

Harrah (egyp.) és Csóka Lajos (Hal- j 
iar) közt.

Tamási: Nagy János egyp*)  éí 
Kajel István közt pótválasztás.

Tokaj: br. Maillot Ferdlnánd
(egyp.) 

Tiszafüred: Gr eszi Jenő (egyp.) 
FiZtónj/.’ Wild József (egyp.) 
Szigetvár: Borla^Szabó József

(egys.) egyhangú.
Szolnok: Kenéz Béla (egys.) győ

zött 8599 szavazattal Méholy Kél-

válasiíási helyzet a többi 
berütetben:

Abony: Lévay Mihály (egysp)£--- -- - — - '
bián István tegysp) 1616. dóra. ?216, Henner József honvp. 777,

.. .......................... " Gyömrö: Teleki Tibor gróf egyp. 
4432, Vass János Rassayp. 265.

I Göncz: Kagcr József Andrássypi 
vezet 400 szavazattal.

I Herczcgfalva: Hir György egyp. 
hív. jelölt 1360, Eördögh József egy- 
p. 770, Slucha Pál 776, dr. Kosaras 
987. Körner Leó 726.

i Heves: Dabóczky Dezső egyp. 839, 
Baz,só Tivadar ptonkiv. 436.

Kadarkút: 12 óra: Somssioh Mik
lós egyp. 350, Tankovich egyp. hiv. 
52.

Kalocsa: Szabóiéi Jenő egyp. 1761, 
Nyáry Béla dr. Andrássyp. 843.

Kúnszentmiklós: Kelemen Kornél 
dr. egyp. 922, Moksay Zoltán egyp, 
1294. Ruday Gyula ptonkiv. 1641.

Kiskúnmajsa: Endre Zsigmond fő
szolgabíró 2484, Vasek Ernő 1158, 
Rigócz 393. Endre győzelme 700 sza
vazattal biztosra vehető.

Kiskunfélegyháza: Pohf Kálmán 
egyp. 1^44, Horváth Zoltán függ. 48. 
kisg. 1703, PoWavlcíni György An
drássyp 136.

Kiskunhalas: Valószínűleg pótvá- 
lasztás lesz Prónay br. 1778 és Fő*  
dór Lajos 1254 közt. Dinich 525 sza- 
vazatot kapott.

Királyhelmecz: Janka Károly egy 
p. hiv. 714, Báracsi Béla 414.

Lajosmizsc: Kállay Ubul egysp. 
1845. Bozóky Géza Andrássyp. 290.

Lovasberény: Kovács Lajos egysp. 
hiv. 1500, Cserti József Rassay-párt! 
2700.

Monort Rubinek István egysp, 
1602, Pakots József liberális 2016.

Károly 
díjtteocv 
(szoc.)

és Sá*

Abony: Lévay Mihály (egysp) I Gyoma: 8 óra: Zeöke Antal egyn 
2129, Néppel Gyula (ogysp) 1148, F<f-1 hiv. jelölt :^2116, Vági István szoc.

~Ádony: Délután 3 órakor: Csőm 
gődy Gyula (egysp) 2900, dr. Batázs 
Elek (Rassny-p.) 2428.

Alberti: Szapáry Lajos (egysp) i 
2029, Kralevanszky T.ászló 1065.

Alsódabas: Zlinszky István íegyp) 
799, Rákóczi Ferenc függ. 48. 686,
Sziráky Pál Hercegpárti kisg. 516.,

Aszód: Patay Tibor (egyp) 3265,1
dr. Szalag Árpád Andrássyp. 1994.

Barcs: Ulain Ferenc visszalépett.
A választás nagyatádi Szabó Ist
ván és dr. Nagy Dezső közt folyik. 
Eredmény még nincs.

Békés: Kolosi Endre (egyp) 2147, 
Faragó László (egyp) 1178, Szakács 
Andor 48-as kisg. 4161.

Békéscsaba: 8 óra. dr. Llpták Pál 
hivatalos jelölt 1044, Kovács Mihály 
(egyp) 2357, Urmánczy Nándor 
honvp. 1899, Szeder Ferenc szoedem. 
6867.

Bia: Szabó Géza (egyp) 
Frankhauser József (egyp) 
Farkas-Fant János (keresztsz. 
Adamsky Géza Rassayp. 1098.

1691, 
220, 

1762, 
Adamsky Géza Rassayp. 1098.

Bonyhád: Eibach Konrád (egyp) 
1500, Apponyi Antal gróf (ptonkiv) 
2299, Csornák Pál szoed. 845.

Czegléd: 4 óráig Gombos (egyp. 
hiv. jelölt) vezetett, most azonban 
a helyzet Sallerrel szemben inga
tag.

Csurgó: 4 óra: Túlsúlyban van 
Ehn Károly dr. (egyp) szavazatok 
számáról még nem érkezett be je
lentés.

Dunavecse: P. Horváth István 
(egyp) 1881. Platthy György (egyp) 
3283, Ludwig Ernő Andráasy-p. 832.W uZVErüő Andrálsy-j>. 832.! Mór. gróf Széchcny Viktor egysp. 

Gödöllő: Kaas Albert báró- egyp. .hív. jelölt 2443, Simon András egyep, 
2273, Kray István br. Andrássyp. 1512.
2403, * Kagyiéta: Ftáten Pál egysp. 104L
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Fehér László párfonkivüli 858, Or- 
bók Attila pártonkiv. 1051. A válhsz- 
Irae még folyik.

Nagybajom': dr. Wagner 'József 
bl5, dr. Hegyi Árpád egysp. 98, dr. 
wéjibaúpr Ferenc egysp. 321.

Nagy háta: Viczián István egysp. 
6205, Biró Imre Boldizsár Rassayp. 
JM)42, Juhász .József Herceg-féle kiig. 
W7.

Nag''-^alonta óra: Berky
.Gyula egysp. hív. 1618, Básonyi 
Papp Gedeon munkásp. 1530.

Vfőshdxá 7 óra: Csizmadia Án-^ 
íirás egysp. hiv. 2685, Barkas István 
szoedem. 2458, dr. Mitlasovszky Já
nos 48-a« függ. 339, Bodó István 
munkáspárti 1074.

Pilisvörös"árA Schiessl Henrik 
Ernst-p. 35, Gyulay Sándor egysp. 
863, Daikövits István egysp. 97, Ba
ross János pár.tonkiv. 178, Rádi 
Sándor szoedem. 490.

Pomáz: Almássy László egysp. 
2457, dr. Gönda Béla szoedem. 2219, 
dr. Vasok Ernő pfonkiv. 618.

Pütnoki kerilleti, Putnoki Móric 
Xegysp.) vezet

Ráckevéi, Szabó Gy. János 
(egysp.) 93.4, Dgsich József (egysp.) 
383, Diniek Ödön Andrássyp. 437, 
Hindy Zoltán pártonkív. 241, Ko
szorú Imre kér, földmives 54.

Soroksár: Frühwirth Mátyás Hu- 
s^árp. 2388, Knaller Győző szoedem

! Sárbogárdi Délután 3 órakor 
iH&sfcdr Dezső (egysp.) 2400, Czeg- 
hédy Endre (egysp.) 1465, Vargh 
Kálmán (egysp.) 1000, Mohácsy Jó- 
Í80f párionkiy. 926.
r ÁaczftodwdZIds.’ 8 órákor, Szabó 
fydlágs (egysp.) hiv. jelölt 2085 sza- 
^azat^t kapptt, Varsányi Gábor 
Jegysp.) 2307. szavazatott.
!• Szarvas? Pékár Gyula (egysp.) 
2052, Borgulya Pál 48-as függ. 3490, 
Takács József szoedem. 3307.

Szeged első kerületében május 
?Ő;án 10.750 szavazóból leszavazott 
7358, a választás második napjára 
maradt 3392. A második kerület 
(9.686 szavazójából. 7590-en szavaz
ták le az első napön és néhány sza
vazat .visszautasítása „ miattf 
maradt holnapra.

SzékelyKid:. (2 órakor) dr. Fráter. 
^Z&kelyMd: (2 órakor) dr. Fráter.

583, Fehér. 131, Orbók Attila 99. ’
Tótkomlós': Egan Imre (egysp.) 

1452, Dénes István muskásp. 3325.
Törökbálint: Geschwindt Ernő 

(egysp.) 2034, Ries József szoedem. 
2126.

Túra; Kálmán István (egysp.) 
1575, Bállá Aladár függ. 48-as kisg. 
J933, Borsodi Gyula kér. földm. 648.

Vác: Kracker Kálmán (egysp.) 
Í599, Hornyán szky Zoltán (egysp) 
•1121. Bárdos Ferenc szoedem. 1699.

Vaál: Délután 3 órakor: Vasad) 
Balogh György 2282, RoMmí/öj/ La
jos pártk. 1700, Horváth Jenő függ. 
}1J76.

Árutőzsde
r Az értéktőzsdei magánforgalom a 
(szombatinál jóval csekélyebb, de az elő- 
tó^dult részvényekben még szilárdabb Is 
.volt. Rima 3825—900, Allamvasut. 14200— 
850. Fegyverre 6250 volt pénz. Valuták
ban csak igen kevés kötés történt. Dollár 
^21—17—19, márka 289—91, lel 569—74. 
azokol 1592—96, osztrák korona. 798—802 
jegyezhető.

A gabonapiac! magánforgalom vasár
nap üzlettclcn volt. Dunántúli pestme- 
gyei búza névlegesen 3625—40 korona bu
dapesti paritásban, rozs feladó állomá
sokról 3080—8125 korona, távolság sze
rint. A terményeikkek közül zab 2700 
korona Budapestéi!, tengeri 31W) korona 
állomáson, 1 akarniAnyárpa 2530—2600 ko
rona 100 kg-ként. Korpu szilárd. Prompt 
uru 1800—1825 koroua zsákkal együtt 
budapesti pari tát,bau.

-r- A Lloyd Bank Rt. közli, hogy e hó
nap 24-én tartotta első évi rendes köz
gyűlését, amelyen az igazgatóság összes 
javaslatait egyhangúlag elfogadták. En
nek megfelelőleg a közgyűlés ugv hatá
rozott. hogy a kimutatott 5,613.592.58 ko
rona tiszta nyereség teljes egészében a 
Jvetkezö üzletév számlájára vitessék

Botrányba fulladt az MTA-FTC 
mérkőzés

MTKfFTC 0:0. — Csak egy félidőt látszottak le a csapatok
A labdarugó bajnokság döntő jellegű 

mérkőzése vasárnap délután került el
döntésre a Hungária-u ti sporttelepen 
35.000 főnyi közönség előtt Schreiner Ká
roly bíráskodása mellett.

A két régi rivális találkozását a szo
kottnál is nagyobb érdeklődés kitérte, 
amennyiben a bajnokság vezetése dőlt el 
ezen a mérkőzésen.

Az MTK Orthtal megerősítve vette fel 
a küzdelmet, aki háromheti szünet után 
ismét elfoglalta a helyét a kék-fehérek 
csatársorában, mig a kapuvéd ismét 
Kropacnek volt. A középfedezetet pedig 
Vágó játszotta.

Az FTC hasonlóképpen erős csapattal 
indult a küzdelembe, Obitz csatárt ját
szott, mig a fedezetsor: Blum, Szabó, 
JVilheim-trió volt. A kapuban pedig 
Csajka védett.

A játék első perceiben az MTK szél el
len játszott és Orth vezetett néhány tá
madást, majd Kropac sebnek nyílt alkal
ma védésre, amennyiben Obitxnak volt 
néhány veszélyes lövése. Negyedóráig, 
változatos játék folyt, majd a 20-ik 
porcben Pataki leadásából Heget szök-1 
teti 7'ÓL’i csatárt, akinek lövését Kropa- [ 
esek kornerrel védi. Ezután Schwartz 
hibázott, majd MTK fölény váltotta fel' 
a játékot és Scnkey, Molnár lövését ‘ 
Csajka montotte.

A második félidő 2-ik percében Orth 
az FTC térfelén a tizenhatos vonalon be-• 
lül gólt akart rúgni, Szabó (FTC) ©lőttől

Lóverseny
Megyeri versenyek

Lángtó fölényes stílusú győzelme_
Újpesti nagy akadályversenyben volt a 
vasárnap legjelentősebb sporteseménye, 
mert ezzel a győzelemmel a kis SL Donia
mén felküzdötte magát az akadályfeno- 
niének közé. Pauvoirban nemcsak istál
lója által nagyra tartott, de reálisan is jó 
telivért kant erezett le s nincs kétség afe- 
elől, hogy a legérdemesebb 16 vitte haza 
az óriási dijat.

Akadékos szédületes nyerése volt a nap 

segu flyer ezúttal hat hosszal végzett jó 
kvalitású ellenfelei előtt A versenyben 
bemutatkozott ifjú uríbvasok közül külö- 
nösen * a^ két-helyezett-4 ova.3a-vonta ma
gára a figyelmet brllíiáns finlshlovcn’.á- 
sával. A részletes eredmény:

I. 1. Maxim 18 (1J%), Podhradszky, 2. 
Bravó (6), Lakos, 3. Ildikó (6), Kánya. F. 
m.: Anta, Ilka. Antonio, AsBzonyfaló. 
Könnyen 4 h., 6 h. 50:90, 50:65, 65, 90.

II. 1. Álladékos (1 r.), ifj. gr. Wenck- 
heim L.. 2. Pajti (6), gr. Almássy P., 8. 
Akarnok 0), Magyar. F. m.: Színésznő, 
Elme, Merengő II., lg. könny .6 h. % h. 
50:65, 50:65, 185.

Ül. 1. Lángzó (1% r.). Pintér. 2. Pouvobr 
(1%), Gimpl, 8. Somló (6), Szabó B. F. m.: 
Radó. Könnyen 2% h., 10 h. 50:60.

IV. .1. Pianínó fl%), Blnder, 2. Angya
los (5), Grafi, 8. Amália (10), Mares. F. 
m.: Susan elb., Halló. 50:85, 50:60, 70. 
Könny. 8, rossz harm.

V. 1. Semproma (ÍJá). Csiszár L., 2. Gib- 
Bon Giri D. HM), Llpták A. F. m.: 3. Fox 
Trott, Gerő. Bizt. %, 10. 50:85.

VI. 1. Szél virág (8), Bindar, 2. Rasputin 
11K), Kiss G. F. m. 3. Anyukám, Llvorno. 
Bizt. 8>í, 5W- 50:275.

VII. 1. Rózsi II. (4), Bzmutny, 2. Fur- 
fang (8). Szabó Gy., 8. Firouzek (6), Bior- 
nácky. F. m.: Kótyagos mint olső dz., Iró- 
diák. Babuci, Bargaln, Viveür, Siy Baby.

Ügetőversenyek t
Wapiti és Pazar a két legjobb ügető 

lló, holtversenyben ért be a célhoz, a Co*  
dero-dijban, azonban most már Pazar 
mutatkozott a jobbiknak, mert ideje jobb, 
miint Wapltié, melynek 30 méter előnyt 
adott. A múlt boti botrány meghozta jó
tékony hutását; reálisak ac ügetőverae- 
nyek, a hajtok mindent kivesznek a lo
vakból s igy a visszafelé elsült otialás a 
közönség érdekelt mozdította elő. A rész
letes eredmény:

I. Bonífácius (3). Dózsa, 2. Bankár (1). 
KalUnka, 8. Mausi (l'/j), Benkö. F. ni.: 
Gyöngyvirág, Gubernátor. Biztosan. lü:3o, 
10:18. 12.

II. 1. Paacsi (6), Dumáiéit bauuuer, X

az

vuuuuoiiuswwui, s. i ———-**'•*  uvuuí vuiv es
Vidám (1H), Benkő, 8. Falke (6), Maszár. <”5ért valószínű, hogy bűnténynek 
Jn-ia•:JriTmAny- Wuttky. Biztosan. 10:58, esett áldozatul. A rendőrség az 

14 iigybjen megindította' a nyomozást.

1 elesett és kézzel érintette a labdát. A 
biró 11-est ítélt az FTC ellen, a zöld-fe
hérek azonban nem akarták az Ítéletet 
tudomásul venni és tiltakoztak az Ítélet 
ellon. A biró azonban megmaradt. ítélete 
mollett, amire a zöld-fehérek a közönség 
tiltakozása mellett levonultak a pályá
ról. A biró megvárta a szabályszerű 5 
percet és miután az FTC nem jött vissza 
a játéktérre, a mérkőzést lefújta.

A játék folyamán az FTC valamivel 
többet támadott, mint az MTK, azonban 
a kellő helyzeteket kihasználatlanul 
hagyták. .Tó volt az FTC fedozetsor és 
Csajka. Az MTK legjobb része a csatár
sor volt, amely szép és egységes játékot 
produkált.

A játék félbszekaitasá-p lapp-etaarnr 
A játék félbeszakítása alkalmával 

Blum megsértette a játékbirót, amire az 
kizárta őt a játékból. A közönség hosz- 
6zabb ideig nagy izgalom közepette 
várta a fejleményeket, miután az FTC 
nem jelent meg a pályán.

A súlyos incidensnek a Magyar Lab
darugó Szövetségnél lesz folytatása.

I. osztály Vívó Atlétikai Club—Kispesti 
AC 1:0 (0:0),. Vas- és fémmunkások—Ma
gyar Atlétikai Club 1:0 (0:0), III. kér. 
TV E—Törekvés 1:1 (1:1), VII. kerület 
SC—Terézvárosi TC , 0:0, II. osztályú 
bajnokság: KAOE—BAK 1:0, Testvéri
ség—BTC 0:0, Postás—UMTE 3:0, Éksze
részek—BSE 3:0, MAFC—OTE 1:0, Zugló 
—UTSE-2:1,

HL 1. Galgenstriok (2 r.), gr. Sennyel,
2. Senki más (254), Wachmann, 8. Deres 
(4), Dumm, F. m.: Pandúr, Szabad, íme. 
Biztosan. 10:14,10:12,13.

IV. 1. Libusaa (2% r.), gr. Sennyey, 2. 
Tibor (4), Dumm, 3. Jobban (2%), Bősen*  
bér. F. m.: Drótos. Könnyen. 10:11, 10: 
11, 12.

V. 1. Wapiti (2J4 r.), gr. Sennyey és Pa
zar (2%), Novák, 3. Fcldpost (12), Biró. F.
m.: Ördög. Holtv, 10:5, 10:12.

VI. 1. Jóvan (5), Benkő. F. m.: Bella- 
donna dz.. Robinson dz., Mirabella kim. 
10:82, 10:22.

VII. 1. Emuén I.—Pari (8), gr. Sennyey,
2. Eskimo—Shady m. (1«) r„ Orosz Gy., 8. 
Sadljány^-Viti^ém (2), Frltz.,!1, m.: Csitt 
—LOTÍssárok." Biztosan. 10:28, . 10:14, 18.

l****«*A*»»M*WWWrtM,  

Bűnténynek esett ffldozotúí 
e$y amerikai kivándorló
(A Hítfői Napló tudósítójától.) A 

rendőrség napok óta egy gyanús el
tűnési ügyben nyomói, amelyre a 
magyar ki- és vissxavándorlókat vé
dő iroda hívta fel a főkapitányság 
figyelmét. Május elején a Companie 
Generál Transatlantic hajóvonal bu
dapesti irodájában megjelent Juhász 
Sándor nagysá.pi lakós, aki nemrég 
tért vissza Amerikából és az irodá
ban lévő okmányait és szerződéseit 
akarta átvenni.

Minthogy az irodában sok dolog 
volt, azt möudták Juhásznak, hogy 
várjon egy darabig, amíg sori kerül 
rá. Juhász az egyik tisztviselőnek 
azt mondotta, hogy egy negyedórá
ba eltávozik és azután visszajön az 
Ókmányaiért. J uhász azóta nem 
ado.tt élétjeit magáról.

Alig vett tudomást a Ki- és Visz- 
szavándorlókat Védő Iroda Juhász 
eltűnéséről, az eltűnt egyik rokona 
Kiss Bálintné, Nagysápróól levelet 
irt az irodának, amelyben érdeklő
dött Jnhász sorsa iránt A levélbon 
elmondotta, hogy Juhász május ele
jén utazott fel Budapestre az okmá
nyaiért és másnapra várták vissza. 
Elutazása óta azonban nem jelent
kezeti .

A Ki- és Visszavándorlókat Védő 
Iroda a gyanús eltűnést bejelentette 
a főkapitányságnak azzal, hogy 
Juhász Amerikába akart visszatérni 
és ezért iratait minél sürgősebben 
kellett volna átvennie, mert partra
szállási joga május 21-én lejárt. 
Juhásznál többezer dollár volt és

hírek
Pesti séták 

Hajnal
Régmúlt medikuskoromban i, 

tam el a szájamat először erre „ „ 
solgra. mikor a fíólMeár^ 
faragcsalt padjain ülve az 
bizonyára igen tudós profe,.,™? 
nak előadásait, hallgattam na^, 
napra. Az élettan, vagy 
za’?FÍO'tÓOJa ‘°en k0m0l>l 
érdekes tudomány és csak zöld í/T 
koromnak tulajdonítható, h0„„ 
mégis mosolyogtam rajta. Mert 
kem úgy tűnt, hogy a táblára fe'in 
sok vegytani képlet, az izmok mütó 
dérének részletes leírása, a. rm„, 
teg finom- aeélszerszám, mérő-min. 
meritum bemutatása': mieil-minden 
nagy körtánc az ismeretlen körül a 
korul az ismeretlen köríti, amit a 
kollégium buszken visel a cimébm 
es aminek a neve Élet. Ezerszer ír. 
ÍÓK, mondtuk cs dalolták már. hogii 
milyen horkanva kell megállnunk 
mint parancsoló kőfal elölt,- m^0'r 
egy lépéssel is közelebb akármik 
jutni hozzá, de ezeregyedszer. is döb
benetesen uj, meglepő és ropmnt 
horizontok sejtésével teljes.

Minden apróságban.
Komolytalan embernek: éjfél után, 

meditálásaim közben jut ez is 
eszembe. Az Andrássy-uton már ol- 
togatni kezdik a lámpákat, de a 
szukebb utcákban, így például az 
Aradiban még tökéletes éjjel van, a 
villanykörték izzó ragyogásával éi 
a házakra reátekvö sötétséggel

Megyek a liget felé és lépéseim 
zan nagy csöndben mint óriási, 
lomna lapda verődik egyik lujzfaltól 
a másikhoz. Megyek a liget felé és 
valahol az Állat-kert felelt egyszerre 
csak az ég kemény kékje sárgára 
olvad, vékony, vékony hajnalaik 
tolja fel mayát a szemhatárra.

Semmi, ufiy-e! ,
Dg hirtelen és olyaii váratlaiiült 

belerifckant a sötét csendbe egy ka*  
kos- kukorékolása.

Kukk-kurí-kúút Kukk-kurj-kii - 
vág fel élesen a hajnali riadó, lent. 

-tM.^átáWéWk pincéből.
Kukk-kuri-kúű . , .
Meg kell itt állni.egu pillanatra, 

Fest, egy éjjeli utca, sötét pince es 
mégis, mégis (ó legnagyobb csoda) 
mikor, a halványsárga esik jclde- 
reng még távoli tájék felett ez a 
gyönyörű, isteni ébresztő-óra egy
szerre csak megszólal, pedig nem 
látja, nem hallja, nem szagolja, nem 
ízleli a hajnalt.

Honnan tűd ja f
Honnan tudja. Hogy neki most, 

éppen ebben a percben, az ezernegy- 
száznegyven perc közül, kell eléba 
kürtölnie a Napnak, mi van vele, 
mi vart rajta, mi vart benne, hogy 
ezt tudja?

De talárt valóban nem szabad, ilye
neken töprengeni éjfélután könnyel
mű séták alkalmával a pesti utcán.

Csak egy kicsit rágondolni és iia*  
győri nem érteni.

— Kuklc-kuri-kúú . ..

— Id. Bókay János gyermekorvot 
születésének ceutennáriuma. A Ste
fánia Gyerinekkórház-Egyesület va
sárnap délelőtt megtartott 82. évi 
rendes közgyűlése köretében rend
kívül bensőséges ünnepet rendezett 
az egyesület alapitóorvosának, id. 
dr. Bókay János születésének szá
zadik évfordulóján. Az ünnepélyt, 
amelyen megjelent az egyesület tag
jain kívül a magyar orvostudo
mány több kitűnősége is, gróf 
Zichy Ágoston elnök nyitotta meg. 
Az ő megnyitója után ifj. Bókay 
János egyetemi tanár kegyeletes 
ünnepi beszédben áldozott a nagy 
magyar gyermekorvos emlékezeté
nek. A Stefánia Gyermekkórház- 
Egyesület mélységes hálája jeléül 
id. Bókay János mellszobrának ta
lapzatára bronzból kés/ült babéi*  
ágat erősített, ~
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HygmOnn uonnnk o Muerseny-tén Misünk
— A Hétfői Napló tudósítójától —

áldoza- 
árokba,

gyanú-

Mint ismeretes, a Lóverseny-tér 
mögött, az albertirsai-uton egy 
árokban egy 28—30 év körüli mun- 
káskülsejü férfi holttestére akadtak. 
A helyszínen megjelent rendőri bi
zottság megállapította, hogy a sze 
rencsétlen embert téglával a fején 
addig verték, amíg meg nem halt 
Azután a kabátját levették, érték
tárgyaitól megfosztották és a kilé
tét eláruló írásait is elvették, hogy 
a rendőrség nyomozását megnehe
zítsék.

A vizsgálat folytatására az első 
támpontot két asszonynak a vallo
mása adta, akik a főkapitányságon 
elmondották, hogy péntek este a 
Lóverseny-tér irányában egy férfit, 
akinek a személyleirása pontosan 
megegyezik a holttesttel, egy feke
te ruhás asszony társaságában lát
tak.

A rendőrség ezen a nyomon ku
tatott tovább és tegnap már po
zitívumokat is szerzet az asszony 
személyazonosságára vonatkozólag. 
A feketeruhús asszonyt egy vidéki

A rendőrség hűt komunls- 
tót tartoztatott le.

_ jl Hétfői Napló tudösilójdtöl. —
A főkapitányságon hosszabb idő óta 

folytatnak nyomozást egy kommunist 
szövetség lelplozésében. Már hetekkel ez
előtt több letartóztatás történt ebben az 
ügyben és most újabban hét fiatrl su- 
háncot tett ártalmatlanná a rendőrség.

A most elfogott kommunisták Radics 
Árpád, Lakatos Miklós, Grünfeld Sán-, 
dór, Groszmann Árpád, Szekér Ágoston, 
Szili Gábor, fiatal 18—20 osztendős ipa- ( 
ros-tanoneok, a hetedik pedig még 17-ik 
életévét sem töltötto be és igy neve nem 
közölhető. Ezek az inasok Újpesten és 
környékén mint állástalan ifjúmunká
sok kommunista agitúcióval töltötték 
Idejüket, gépírásos újságot szerkesztet
tek, amelynek a címe „Kommtin" volt és j 
az egyes példányokra a címet nagy vö
rös hetükkel .plngálták fel.

Kihallgatásuk alkalmával legnagyob- 
részt beismerték bűnösségüket és azzal 
védekeztek, hogy az ifjúmunkások mos
tani szervezetének vezetőségét akarták 
megbuktatni és azok helyébe más veze
tőket választant Valamennyit átkisérik 
az ügyészségre.

— Propper Kamilla, a népház megala
pítójának emlékünnepe. Az V. kerületi 
általános jótékonysági egylet vasárnap 
tartotta közgyűlését, melynek keretében 
Propper Kamilla, a Vág-utcai Népház 
megalapítójának emléktábláját is lelep
lezték. Az ünnepélyen Sándor Pálné ós 
báró Szterényi József elnököltek. Hor
váth Sándor fővárosi tanácsnok a Nép- 
ház ügyvezető igazgatójának megnyitó
ja után Glückstlial Samu ismertette azt 
a nemos munkát, amelyet az ünnepelt, 
korán elhunyt Propper Kamilla végzett 
a szegényekért.

— öngyilkosság. Dancs Józsefué, 80 
éves Chinoln gyári munkásai), Újpesten, 
Hős-utca 66. szám alatti lakásán ma dél
ben sztrichninnel megmérgezto magát. 
Mire a mentők a helyszínre érkeztek, az 
öngyilkosnő meghalt. Holttestét a tör
vényszéki bonctani intézetbe azalll- 
tották.

— Az Első Magyar Iparbank közli, 
hogy ma tartott közgyűlése elhatározta 
az 1921. évi osztalékszelvényeknek 36 ko
ronával való beváltását Elhatározták 
továbbá az alaptőkének 100 millió koro
nára való felemelését, olyképpen, hogy 
66.668 daab uj részvényre a régi részvé
nyeseknek az elővételi jogot 2:1 arány
ban 600.— K nettó árfolyamon, kamat- és 
kötlségmentosen ajánlják fel. Az elővé
teli jogot május 27-től juníus 8-áig lehet 
gyakorolni. Az intézet elnöke Műnk Pé
ter lett.

— Tűz a Teudloff—Ditrich-gyár 
telepén. Tegnap reggel 4 óra 40 
perckor Kispesten, az üllől-ut 220. szám 
alatt lévő Teudlofi'-Dittrich-féle szivaty- 
tyu-gyár telepének egyik asztalosmü- 
helye kigyulladt. A tűzről azonnal érte
sítették a tűzoltóságot, azonban a lángok 
oly gyorsan harapództak el a száraz fa
anyag között, hogy pár pillanat alatt 
l.atauras lángok*-il  égett az egész reo 
idLaktór. Á. tűz á JTeüdloft Diotrích-

földinivessel látták, mielőtt a meg
gyilkolt emberrel találkozott volna. 
Valószínű tehát, hogy az áldozatra 
az asszony hívta fel földmives is
merősének a figyelmét, mert tudta, 
hogy a munkásnál nagyobb összegű 
pénz van.

Előre megbeszélt terv szerint a 
munkást, akinél pénzt sejtettek, az 
asszony el csalta a Ló verseny tér 
felé, ott az asszony ismerőse egy 
alkalmas pillanatban megtámadta a 
gyanútlan embert, akit kelted le- 
tepertek és kövekkel halálra sebez
tek, majd kifosztottak. Az 
tót azután elcipelték egy 
ahol elrejtették.

A rendőrség figyelmét a _ 
sitott yidéki földmivesre egy név
telen levélben is felhívták és az ____ ____________________________
illetőről, úgyszintén az asszonyról• ia,g tökéletesen oldja meg az ősi 
pontos személyle írást adtak. A de- <émát, melyből —- és ez talán a leg- 
tektivek most a két gyanúsított. jobb megoldás, — a legkevésbé sem 
tartózkodási helye után kutat és csinál problémát. Az utca lánya és 

délelőtt egész világa, ahogyan a kitűnő bécsivalószínű, hogy még ma 
előállítják őket a rendőrségre.

gyár üzemére befolyással nincsen, mivel gyár üzemére urioiyassai nincsen, mi vei •iAiiArv.fnoiÁtöbb ilyen femodellrakUr 1. ven a „4,, dera Magdolna arc- éa jellemfeste- 
tclepén. A tűr által okozott kár mint-, kével teszi mag néhány órás szín-
egy hárommillió korona.

—■ Éjjeli rablótámadás. Ma éjjel 
két órakor Újpesten a Knézics-utca 
14. számú házban betörők jártak. 
A házban lakó Groszmann Salamon 
52 éves nyomdászt súlyosan meg
sebesítette. Egy tompa tárggyal va
lószínűleg állvány vaskapcccsal az 
öreg embert fojbeverte, aki véresen 
esett össze. A dulakodás zajára a 
szomszéd ház lakói figyelmesek let
tek, mire azonban a verekedés szín
helyére értek, a betörő az éjszakai 
sötétségben eltűnt. Groszmann Sa
lamont az újpesti mentők vették ke
zelés alá, a betörő Groszmann 
egyik szemét kiszúrta ős fején sú
lyos sebeket ejtett. A gróf Károlyi
kórházba szállították, ahol súlyos 
állapotban fekszik. Az. ismeretlen 
tettesek Aellén, akik valószínűleg 
többen voltak, a rendőrség a legeré- 
lyesebb nyomozást indította meg.,

— A Földhitelbank közgyűlése. '1 
Földhitelbank Részvénytársasáp' ma tar
totta báró dr. Kohner Adolf elnöklete 
alatt XI. évi rendes közgyűlését, amelyen 
dr. Paupera Ferenc alelnök vezérigazgató 
előterjesztette az igazgatóság jelentését, 
mely szerint az üzleti év kedvező ered
ménnyel zárult és a bank fokozatos fej
lődésének és megerősödésének képót mu
tatja. Az évi mérleg szerint a tiszta uye- 
reség 28,760.080 korona volt, a tavalyi 
11,680.177 koronával szemben. A közgyűlés 
az 1921. évi osztalékot részvényenként 75 
koronábaan állapította meg (tavaly 60 ko
ronái, amely a közgyűlést követő naptól 
kezdve kerül kifizetésre. A tiszta nyere
ségből a tartalékalapok dotálására 
3,4’8.590 korona fordittatott, miáltal a 
bank saját ♦őkéi 809,000.000 koronára 
emelkedtek; ebből az alaptőke 56,000.000 
koronát, a tartalékalapok pedig 253.000.000 
koronát tesznek ki.

— A Tiazagyilkoesági bünpör a 
királyi Ítélőtáblán. Pünkösd után 
való kedden, juníus 6-ikán kezdődik 
a Tisza-féle gyilkossági bünpör fe- 
lobbviteli főtárgyalása a kir. ítélő
táblán. A tárgyalást dr. Degté Mik
lós, az Itólőtétábla elnöke vezeti, 
mint előadóbiró pedig dr. Kendy 
Elemér táblabiró szoropel.

— A Földhitelbank részvénytársaság 
közli, hogy 1922 május 27. napján tartotta 
Kohner Adolf báró elnöklete alatt XI. 
évi rendes közgyűlését, amelyon Paupera 
Ferenc dr. alelnök vezérigazgató előter
jesztette az igaazgatóság jelentését, mely 
szerint az üzleti év kedvező eredménnyel 
zárult és a bank fokozatos fejlődésének 
és megerősödésének képét mutatja. Az 
évi mérleg szerint a tiszta nyereség 
33,760.030 korona volt, a tavalyi 11,630.177 
koronával szemben A közgyűlés az 192L 
évi osztalékot részvényenként 75 koroná
ban állapította meg (tavaly 60 korona), 
amely a közgyűlést követő napttól kezdve 
kerül kifizetésre. •

— A Magyar-Cseh Iparbank B.-T. 
igazgatósága legutóbb megtartott ülésén

az 1921. évi tiszta nyereséget 20,151.354.65 
K-ban állapította meg. A juniu< Ló 8-ára 
összehívott rendes közgyűlésnek Javasolni 
fogja, hogy 15%-os osztalékul (a tavalyi, 
12%-kal szemben) 12,000.000 K, tartalék
alapra 2,500.000 K, adótartalikra 2,000 000 
K, nyugdíjalapra 2,000.000 K-t fordlttas- 
Bon, míg a fennmaradó 1,651.354.60 K uj 
számlára vitessen elő.

Színház és fllmujdonsúSoK 
Tüzek

(Bemutató a Magyar Színházban)

A lupandria világa nem uj téma 
az irodalomban és Hans Müler, a 
Magyar Színházban ma bemutatott 
dráma szerzője, egy pillanatra sem 
akarja elhitetni, hogy ennek a vi
lágnak ő a felfedezője. De, ha igaz, 
amit Aristoteles mondott, hogy min 
den problémát kétféleképpen lőhet 
megoldani, — az egyik megoldást 

: Hans MüUer megtalálta. Színpadi-

sezrző színpadra viszi, nem áll sem 
gazdasági, sem szociológiai alapon,1 
szép, romantikus gloriolával, a mo-

padi útját, jórészt izgalmas, hatásos ! 
és megható jelenetek sorfala között ■ 
a biztos siker felé. Ez a siker, mely 
a darabot már a belföldön meg
előzte, természetesen a budapesti i 
bemutatón sem maradt eh A siker
nek a darab mellett erős támasza az 
előadás, melynél jobbat keveset lát
tunk még a Magyar Színházban.

A fő női szerepben Darvas Lili
nek olyan vetólytársak presztízsével 
kellett megküzdeni, amilyen Ida Ro- 
landé és Kátche Dorsclié, akik vi
lághírűvé fémjelezték ezt a szerepet. 
A húszéves magyar színésznő azon
ban csodálatos intuícióval, drámai 
lényének Őserejével és embeytfor- 
máló ösztönével szinte tülment a 
színészet lehetőségein és mint maga 
a szerző az Otthon Körben Ujság- 
Ifók",e!őtt-kíje’©p.tétt^ /íidí részeiének 

■ napfényével árnyékba állította a 
nagynevű kolleganőit. A közönség 
egész nőMntÜntétve!ünnepeik) >.fia- 

• tál színésznőt, akivel együtt, mint a 
nagy siker osztályosai: Baló Ele- 

' mér, Tamay Ernő, Oláh Böske, Si- 
J mon Marosa és Kahos Gyula Is sok

szor részesültek nyiltszini elismerés- 
’ ben. A közönség a szereplőkkel 

együtt természetesen a szerzőt is 
sokszor szólította a függöny elé, fő
ként a második felvonás után, ami- 

1 kor; csaknem az egész szünetet át- 
‘ tapsolták.

„A Küszloü. ember" 
(Amerika legújabb filmregénye 5 felv., 
„A szép Fredy" (Az apaoskirály) 6 felv. 
regény a világvárosok forgatagából. 
London News, legújabb viláegscményck. 
A Mozgókép-Otthon idényzáró műsorá
nak bemutatója, ma hétfőn, május 29-én.)

Az amerikai kiválóbb Almok nevezo- 
tesök arról, hogy híven tükrözik vissza 
az életet, ezért van az, hogy a kimon
dott vígjátékokon kívül, a drámai ter
mészetű filmekbe is beleviszik az élet 
napsugarát, aminthogy a legszegényebb 
embernek és a legkomorabb sorsnak is 
megvannak a vidám percei. Ezért szere
tik a gyereket szerepeltetni, a gyereket 
as ártatlan fite bájosságával. Ezeknek a 
filmeknek kimagasló Iskolapéldája: „A 
kőszívű ember", aki megacélosodott és 
szive megkövült az élő élottel szemben, 
az óriási tőzsdei viharok izgalmas csa
táiban, mig bele nem lép életébe egy 
ártatlan gyermek. Kevés film jelent meg 
eddig, Ily kimagasló kvalitásokkal a vi
lág nagy filmpiacán. „A szép Fredy" (Az 
apacskirály) irgalmasságokkal tulheví- 
tett miliőben tárja elénk a világváros 
forgatagát ée különösen éjjeli életét 
Csak látszólag kerül előtérbe az apacs- 
világ, mert a szerző éles reflektorral vi
lágit be a társadalom minden rétegének 
életébe, amely ogy Don Juan liliomtipró 
élete körül tagozódik. Az izgalmak ezer 
skáláját megfutó darabban nagyszerű 
művészek szerepelnek, ezek közül csak

hazánk fiát, Somlai Arthurt, a Nemzeti 
Színházunk volt művészét emeljük ki, 
aki a külföldön a filmnek egyik legki
magaslóbb művésze lett. A London Newa 
egy uj sportszáma egészíti ki a téliesen 
uj és egyben évadzáró műsort.

i • Legkellemesebb nyár! mozi a Ka- 
; mnra, mert a város központjában, a tető 
. nélküli hűvös és ideálisan szellőzött né
zőtérről a legjobb slágcrfilmekben gyö
nyörködhetünk. Ma a Fi-Fi és a Három
nejű férfi Vúrkonyival kerül bemutatóra 
fél 6, fél 8 és negyed 10 órakor.

• A Lady Hamllton-fllm I—II. része az 
Urániában együtt egy előadásban 4, 6, 
8 és 10 órakor.

• A legváltozatosabb színházi esemé
nyek sorát jelenti a Renaissancc-stlnly'z 
jövő heti műsora, mely ismót a vid/ i- 
ság ragyogó derűjét biztosítja esti elő
adásainak programújában. A sorrend-

i ben az Ártatlan Don Juan pénteki be- 
j mutatóján kívül kiemelkedő esemény- 
' ként szerepel Rajnay Gábor legnagyobb 
j sikerű alakításainak felvonulása a ki- 
I váló művész bucsufellópósci kerotóben. 

Hétfőn és szerdán a legrövidebb idő 
I nlatt jubiláló Tyúkketrec Leonard sze
repét játssza. Kedden a Jó fiú szezon
sikerű alakítását mutatja be ismét hó
ditó művészetével. Csütörtökön pedig a 
Faun híres főszerepének felejthetetlen 
ábrázolását viszi színpadra. Szombaton, 
vasárnap és jövő hétfőn az Ártatlan Don 
Juan előadásai töltik be a Renaissance- 
színház műsorát

• Az Ártatlan Don Juan. A berlini 
színpadokon óvek óta nem volt ukkora 
6ikcre bohózatnak, nfint amiiyonnel Az 
ártatlan Don Juan híressé vált német 
címén: „Dér deutsche Lobcmann") meg*  
hódította a közönséget. Ez a pompás öt- 
letü kacagtató darab, mulatságos hely
zeteivel, ellenállhatatlanul kémikus bo
nyodalmaival valósággal elsöpörte sike
re utjából a német színházi közönség ri
deg okoskodását és olyan vidám esték 
sorozatában játszák még ma is, hogy 
azok hírére az amerikai színpadok is 
megszerezték a rendkívül derűs bohózat 
előadási jogát. Az rrtatlan Don Jüant 
juníus 2-án, o hét péntekjén mutatja bo 
a Renaissance-szinhóz a hét órai előadá
sok műsorán Sarkadi Aladár vendégjá
tékával, aki egy kacagtató emberi kari
katúra ábrázolásában harsogó derültsé
gekre fog alkalmat adni. Az uj bohózat 
női főszerepét Tóth Böske, a többi,,veze
tő szerepet Váyúné-Berzsenyi Margit, 
Thurzó Elvira, Várnai, Virányi e« Bán- 
hidy játsszák. A' bemutató jegyeit mái 
árusítja a Renaissance-szlnhdz pénztára

• A Vígszínház e heti műsorát termé- 
^ctcsen a színház legújabb nagy sl- 
kerS.'tí Kék frakk dominálja. Egy est 
jut a Mérföldköveknek, égy a Tolvaj
nak és egy a Vőlegénynek. Pünkösdva
sárnapján délután az Aranybánya, hét
főn délután az Osztrigáé Mid kerül 
színre.

• „Három a tánc**  minden este. Szo- 
maházy—Faragó—Komjáthy operettje, a 
Király-színház idei évadjának egyik 
legnagyobb sikere, minden este színre 
kerül a jövő héten, a bemutató nagy
szerű szereposztásában. Most vasárnap 
és jövő héten pünkösdhétfő délután Já
nos vitézt, szombat d. u. a Rákosi iskola 
vizegaelőadásául „Rip van Winklót**,  
jövő vasárnap délután pedig első Ízben 
a „Babavására*'  adják 3 órakor mérsé
kelt helyárakkal.

• A „Tüzek" (Flammc) Hans Müllei 
európai hírű darabjának vasárnap esti 
bemutatója kétségkívül kimagasló ese
ménye lesz az idei évadnak. A darab a 
jövő héten hétfőn, kedden, csütörtökön, 
pénteken és vasárnap szerepel a Ma
gyar Színház műsorán. Szerdán és 
szombaton a nagysikerű „Első szere
lem", most vasárnap délután a „Vad
emberek", jövő vasárnap délután „A 
kis lord" és pünkösdhétfő délután a 
„Színház" van műsoron 3 órakor mérsé
kelt helyárakkal.

• Az Andrássy-ut! Színházban T. For
ral Rózsi felléptével utolsó héten játsz- 
szák a Szaharadzsa gyöngyét, Tavaszt 
és a műsor többi nagysikerű darabját 
és magánszámát. Pénttlren szezonzáró 
műsorát mutatja be az Andrássy-uti 
Színház, melynek darabjait Ernőd Ta
más, Balassa Emil. Lakatos LúrzIó. Ka
rinthy Frigyes és Török Rezső Írták.

• A „Vigyen el az ördög**,  mely már 
a főpróbán is zajos sikert aratott, min
den este színre kerül a jövő héten a 
Blaha Lujza-szlnházban Kruyswyk An
niéval, Pintér Bitekével, Galettával, 
Szirmaival, Ujváryval. Matánnyal és 
Rozsnyai Honával a főszerepekben. 
Most és jövő vasárnap délután a „To- 
to“-t, pünkösdhétfőn délután a „F|-Fi**-t  
adják 3 órakor mérsékelt helyárakkoL
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• A „KiklM #• „A ratdag lány" * Bob 
városi Színház idei két leruágyobb li
kőre váltakozva korul színre a jővő hé
ten. A „Sikít" kedden, csütörtökön, 
taombaton és pünkösdhétfőn este. „A 
gazdag lányt" hétfőn, szerdán 150-edr.zor, 
pénteken és vaaárnap este adják. Most 
vasárnap és pünkösdhétfőn délután a 
.Szerelem elmegy" van műsoron, jövő 
vasárnap délután pedig „A buta em
bert**  játfszók 8'7rakor mérsékelt hely- 
taakkel.

Na, nem mondom: 
meg lehet élni

Barátom boltja ott van egy ab- 
taküveges portál mélyedésében és 
bár nem túlságosan terjedelmes, 
egészen elfér benne összes regáléi
val, polcaival, portáléjával.

Barátom könyvkereskedő az úgy
nevezett szortimenter fajtából, 
mórJhatni annak legújabb alfaja: 
vándorkereskedő, összes holmijá- —* ...........--------------------------------
val, árujával rezgel felvonul stand- [ henduri engedélyeket egy kolpor- 
jár», klállltgatja nép sorban köny- ,en«®íéIlyiS’, helyetteBle
vélt, kiteregeti egymás mellé újság- am« y a legtöbb esetben sikerrel te 
jait, szlnliáslakat, politikaiakat és ! ve““ “e» az Másolható hatósági 
kŐMMdaeigiakat vegyesen, eete .-™.
pedig ugyanilyen sorrendben szé
pen összecsomagol mindent, hátára 
yeszi a boltját és hazamegy aludni. 
Az éjszaka ugyan nem sok időből 
áll nála: igen k^cő este, majdnem 
éjféltájban ott van még a klrakat- 
mélyedésben és a kora reggeli óra 
már ott talárja újra. Erre a néhány 
éjjeli órára üres a mélyedés és üres 
a kőléposő, a nagy üxegro húzott 
redőny éppen úgy alszik méla szür
keségben, mint a többi redőnyök 
környékén, semmi sem különbözteti 
meg tőlük, semmi sem mutatja, „4aull), n a)0Jkulu youwuv 
hogy nappal lábainál virgono ós I foglalkozik. Amikor a lapokban az 
fürge kereskedői élet folyik. apróhirdetések között jómegjelenésüu* xuájfáu. apróhirdetések Között jőmegjeienéSü

ez nem újdonság -I hölgyeket és urakat különböző cik-1 
borzasztó drága marna*  Pesten, az kék térjesztéáóre keresnék felvételre I 

és a jelentkezőket napi ezer korona 
1 kecsegtetik, ilyenkor 

[álatokról van szó, amleyek vezetői 
az emberi humanitást a saját Júl
iáikra gyakorolják. '

A saját haszörita gründolt 
jótékonysági vállalatok 

’Á jótékonycélnak a gyakorlatban 
többféle formája van. Azonban min
den formája alkalmas arra, hogy a 
legsürgősebb rendőri beavatkozást 

A legtöbben a 
t tűzik zászló-

A könyv

ugyanevezett müveit középosztály íJ _'j-L2~Í—„2 
nemsokára aligha lesz már akár keresettel kecsegtetik, 7 ilyenkor 
kögáppsztély, akár müveit, a közép- csaknem mindig „jótékonycélu" vál- m rl» A ca. eo Ae Irt.——a 1 M _ l . 'z . 1 r s ... r  . ,  . i     i —»rőí a drágaság leszorítja a leg
alsóbb rétegbe, a műveltségtől és 
művelődéstől pedig ügyaWfeak ‘ a 
drágaság zárja el végképpen. Érde
kelt tehát, hogy akkor, amikor a 
könyvkereskedők te arról panasz
kodnak, hogy rosszul megy az üzlet, 
senki sem vásárol, kibal áll bará
tomnak, a boltlépQSől Dzortimen- 
tarntk közönsége, kik szerzik he 
nála szellemi táplálékukat, és főleg, 
hogy hányán vannak aZQk, akik 
nála vásárolnak.

— Hát nem mondom: meg lehat 
élni — mondotta barátom első kér
désemre. — Eladok könyvet ítt-ott, 
de inkább újságot A könyvek közül 
(nem beszélt kitűnő barátom Ilyen 
folyékonyan összefüggésben, csak a 
helyszűke kánysserlt hogy kurtább 
ée a kérdéseimre válaszul adott 
mondatait így Összésürltsem) a 
könyvek közöl mondom, leginkább 
a detektív-, meg filmregények 
fogynak. Nyereség! Hát van. Nem 
sok. Kisebb könyvön két-három ko
rona, vastagabbon tíz is. Mennyit! 
Melyik nap hogy. Esőben kevesebb 
fogy, ha szép az idő van úgy, hogy 
eladok tizenötöt meg húszat is. Per
sze jobb volna, ha nem ezek a köny
vek fogynának inkább, hanem azok 
a szépirodalmiak, akin ötven ko
ronát is lehet keresni. De azt inkább 
boltban veszik.

— Hát nem mondom': meg lehet 
élni. De ne tessék szólni, nem sze
retném, ha kiírnák: 800 koronát kö
zepesen megkeresek egy nap.

Elbuosuztam barátomtól a stor- 
timentertöl, aki fitymálóau állapí
totta meg, hogy ua, 800 koronából 
meg tud élni. Vájjon mit szólna ba
rátom, ha véletlenül miniszteri ta
nácsosnak született volna!

NKMZBTI ROYAL ORP1UM
Teleteli, Jteeef 121-08 Kezdete tel S-kor. 

A atöiutii fényes varietémüsof éa Magyar Eraai 
veaAégMUka: AratnataAr, Harmaih i«r» te 

Zerkovits Béla operettje 3 képben.

Bocsánat, az árvák és rokkantak 
javára

A belvárosi üteákön és a köruta
kon a déli napsütésben a gyanútla
nul sétáló urak elő hirtelen odatop
pan két elegánsan öltözött leány. 
Az egyik nyomban előveszi legbájo- 
sabb mosolyát, és a meglepett fiatal
embernek a gomblyukába tűz egy 
pléhből készült jelvényt a következő 
Szavukkal:

— Bocsánat, újain, az árvák ja
vára!

A következő pillanatban a másik 
hölgy már kissé ridegebb hangon 
folytatja:

— Kérek száz koronát
A gyanútlan ur a legtöbb esetben 

lefizeti a száz koronát A két hölgy 
azután tovább folytatja jótékony 
közpompolását váltakozó szerencse- 
vei Az ilyen jótékonycélu gyűjté
sekhez tudvalevőleg rendőri enge
dély kell. A hölgyek azonban a

Áz egyes jótékony célra grün- 
dőlt vállalatok, amelyek jótékony 
lelkületű hölgyeket foglalkoztatnak 

\ csekély ötvenszázalékos haszonrésze
sedésre, lehetőleg egy irredenta tár
gyú és cimü röpirat terjesztésére a 
fővárostól kolportázsougcdélyt kór
nak és a pecséttel ellátott hivatalos 
Írás védelmé alatt áruslttatjdk a 
jélvényekot,

A jelvények, könyvek és képesla
pok jótékonycélu árusítása a visz- 
szaélések legjövedelmezőbb foglal
kozási ága lett, amollyel ma már 
számos erre a célra alakult vállalat 

indokolttá tegye. 1 
„rokkanta!-" cégérét ------------------ D » uvvctae.u pereueu mar aet re- 
jukra és hangzatos elmeikben az volverlövés dördül el e csak a sze- 

VrBn080’ véle‘len ho«ya 89be- 
am, t”;8ült fel Sos épülíd •n<,m ott

özvegyeket gyimolltó, rokkantakat hoitan a harcmezén, ahol egyébként 
frt^.Wrt^rtM .. Mak iUen, Matáínt

Tegnap este két fiatalember — mun
kássorsból valók — 50 fiúért ad a 
házmester kezébe, a házmester elége
detlenkedik — l ___ 1, 1__ ;
ben bot van — i , házmester kopo- 
uyaceonttöréa következtében meg
halt.

A gróf ur s verekedő társai ml 
voltukkal együttjáró előkelőségük
ben nyilván kissé Idegenkedve lát
ják majd, hogy áttérjük Itt együtt 
emlegetődlk a két verekedő posta
szolgával s nyilván nemes lovagi 
tornák jogcímére apellálnak, mert 
verekedésük oka egy megjegyzés 
volt, amit egy hölgyre tettek. A mi 
számunkra azonban, url társaságon 
és lovagi tornákon kívül állóknak, 
nincsenek ilyen nobilis különbségek. 
Ml csak fájdalmasan és a sok esz
tendők minden borzalmasságaitól 
elgyötörtön azt érezzük,, hogy még 
mindig csak ötven fillér egy ember
élet A revolver, amely ott guny-

foglalkoztató és hadiárváknt fölne 
velő emberbarátok szövetsége" ma 
már egyetlenegy ilyonlSCvü vállalat 

| körpecsétjéről sem hiányzik. A sok- 
olmfl, megindítóén hangzó vállala- 

1 tok vezctőséirébe rendszerint bevá
lasztanak egy-két jdhangzátu nevet, 
hogy a közgyüjtéeekot azután za
vartalanul folytathassák.

A legjobb üzletnek a jótékonycél 
keretében a képeslapok bizonyultak. 
Kiselejtezett képeslapokat az egyes 
cmberbarátl egyesületekben lebé
lyegzik és ezért fizetnek darabon
ként három koronát. A körbélyegző 
középső részébe a vállalatok azután 
belirnak agy összeget, rendszerűt 
500—1000 koronát és a képeslapokat 
Így felszerelve a bélyegzőn szereplő 
jótékonycélu egyesület nevében áru
sítják. Egy ilyen képeslapon száza
kat keresnek.

Hasonló üzelmek folynak a régi, 
ölesó könyvekkel le. Két-három em
ber összevásárol 5—10 koronás ár
ban egy csomó könyvet, azokat el-MŰM U5V1UU nuuyvtJL, UZUKUV ei- ----- . vVv B MM j -
viszik Valamelyik jótékonyeélfi in- uyaszt a hátsó zsebben s a fütykös, 
tézményhez, ahol a könyveket hé- < wely ott kalimpál a kézben, kis 
rom koronáért körbélyegzővel lát- ötveu fillérekért lendül neki és végzi
ják el. A könyvekkel azután vidékre 
utaznak és a kisvárosi, úgyszintén 
a alusi közönséget aa egyesület bé
lyegzőjével megtévesztik ée egy-egy 
könyvet a jótékony cél leple alatt 
több száz koronáért adják el. Szá
zakra megy azoknak a száma, akik 
a közönség jótékonyságának a meg

• • •
tévesztésével keresik' meg a kenye
rüket. Aa egyes vállálatók pedig 
évente milliós hasznot érnek el.

Száz koronát egy igazolványért
Az egyes jótékonysági egyesüle

tek az utóbbi időben — úgy látszik 
— albérletbe-adták ki az adományok 
gyűjtését. Valószínűleg azért, mert 
ez jobb üzletnek bizonyult és a nagy 
és erőszakos apparátussal dolgozó 
vállalatok a közönséget eredménye
sebben tudják rászoktatni a nemes, 
adakozásra. A háromkoronás kör
bélyegzések már hónapok óta hivat- 
ban vannak. És akadnak olyan 
egyesületek is, amelyek havonta 
tízezer képeslapot és könyvet látnak 
el .jótékony**  bélyegzővel darabon
ként három koronáért.

A gyűjtők között vannak azonban 
előkelőek is, akik önállósították 
magukat és ivekkel járják be az or
szágot és azón hívják fel azonhali 
adakozásra a közönséget a tüdőbete
gek, a nyomorékok, a rokkantak stb. 
javára. Ezek az urak szá2 koroná
ért az UletŐ jótékonysági egyesület
től igazolványt vásárolnak, amely 
névszorint feljogosítja őket arra, 
hogy az egyesület részére adomá
nyokat gyűjtsenek. A befolyó össze
geket azonban az igazolványos urak 
zsebre vágják, az egyesület pedig 
megelégszik az Igazolványért ka
pott egyszáz koronával. Vannak 
egyesületek, amelyek havonta ezer 
darab igazolványt állítanak ki. Eb
ből is látható tehát, hogy az igazol- 
ványos jótékonyság nem is olyan 
rossz üzlet

Természetesen mint mindenben, 
úgy itt is vannak kivétetek, a sok 
hazugság és visszaélés között azon
ban a közönség nem tud könnyen 
kiigazodni. Éppen a kivételek érde
kében, amelyek csakis a nemes üz- 
letnélktili jótékonyság részére buz
gólkodnak, nem ártana, ha a rend
őrség emberei egy kis alapos taka
rítást végeznének a jótékonyság eé- 
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Két nap előtt valahol a mulató 

Városligetben két fiatal ttr, — url 
társaságból való — meg egy grófi 
Cimü parkettáncos összeszólalkoznak 
s a következő percben már két re- 
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a fiatalemberek kézé-11.) pénztárainál.

él a maga ostoba gyilkos munkáját 
És vagyunk annyira őszinték, hogy 
sem egyiknek, sem másiknak viselő
jét nem okoljuk. Ezelőtt bét eszten
dővel ők is nehezebbén nyúltak vol
na « harci eszközökhöz. Közben 
azonban sok minden történt, s e sok

Felelős ízoijküsztő:
SZOMAHAZY ISTVÁN 

------------------- ---------- , - w Táresíerkeaztők: 
minden mindegyre csak arra nevelte Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MATYII.

M embereket, hopp Sfvan fillér eau 
emberélet, Sok miüdon rcinéaysét 
ben megcsalódottan kezdjük máj 
szomorúan hinni, hogy legalább mf 
gint ugyauannyl eszfeudoro 1C!, 
szükség, amíg az úri társaságban 
és a nem úriban egyképen újra meg
tanulják, hogy nem lehat ötven filll 
rákból olyan magas tornyot emelői' 
ami fölérne akár egy gróf, akár egy 
házmester emberéletével.
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KÖZGAZDASÁG
A Lleyd-B*nk  Ré»«vényt4r»a»áf kőül, 

hogy folyó hó 24-ón tartotta első évi 
rendes közgyűlését, amelyen az Igazga
tóság összes javaslatait egyhangúlag 
elfogadták. Ennek megfelelően a köz
gyűlés úgy határozott, hogy • kimuta
tott 5,618.592.58 korona tiszta nyereség 
teljes egészében a következő üzletév 
számlájára vitessék elő.

Az Első Magyar Iparbank közgyűlése, 
Aa Első Magyar Iparbank Műnk Péter 
elnöklete alatt folyó hó 26-án tartotta 
meg 57. óvj rendes közgyűlését. A köz
gyűlés elhatározta, hogy az 1921. évi 
osztalékszelvény részvényenként 86 ko- 
rónával (12%) Válttassék be. Elhatároz, 
ták továbbá az alaptőkének 40,000.800 
koronáról 100,000.200 koronára való föl- 
emelését, olyképpen, hogy 66.668 darab 
800 K n. é. uj részvényre a régi részvé
nyeseknek az elővételi jog 2:1 arányban 
600 K nettó-árfolyamon, kamat- és költ
ségmentesen ajánltassék föl, a fennma
radó részvényekre nézve aa igazgatóság 
felhatalmazást nyert, hogy azokat belá
tása szerinti időpontban szabad kézből 
órtékeaitae. Az elővételi jog a bank 
pénztáránál (V., Nádor-utca 12.) májúi 
27-től junius 8-ig gyakorolható. Aa Igaz
gatósági ülésen az eddigi alelnök. Műnk 
Páter, elnökké válaazttatott meg.

A Magyar Áltafáuos Gépgyár Bt 
közli, hogy az 1921. üzleti évre részvé
nyenként 20 K osztalék kerül kifizetésre.

A Magyar Szalámigyár uj érdekelt
sége. A Magyar Szalámigyár R.-T. meg
szerezte a több, mint négy évtizede 
fennálló ég kitűnő márkájú szegedi 
Zimmer-féle szalámigyár rászvénytöbb- 
ségét

A Magyar Országos KöipdhlF Toka*  
rékpénztár igazgatósága folyó hó 81-én 
rendkívüli közgyűlést hívott egybe, fe
lyen tekintettel a legutóbbi tőkeemelés
nél történt nagy túljegyzésre, a bejelen
tett igények kielégítése eéljából java- 
sölni fbiöá'a táWűtat részvénytőkéjének 
további 12 millió koronával 72 millió ko
ronára való felemelését.

Az Általános Faipari arWettok#- 
delnrt Rt Chavanne Miksa elnöklete 
alatt megtartotta rendes közgyűlését, 
amely elfogadta az előterjesztett mérte- 
get, valamint az igazgatóság javaslatait 
és elhatározta, hogy a 2,278.235.68 K 
tiszta nyereségből a tartalékalap dotá- 
lása után az 1921. évi osztalékszolvény 
részvényenként 20 koronával (10%) vált- 
tassék be f. hó 28-tól kezdve Budapesten 
a Merkúr Váltóüzleti Rt. (V., Fördő-utoa 
8.), Debrecenben as Általános Forgalmi 
Bank Rt. és Wlonben a Bank- u. Weoh- 
selstubén A.-G. „Mércur" (I., Wollzeile

San*féaeli  ZUadMto*  vendégfellépte a 
cimü nagy revübea 

KeadCta Mte fél 8 órakor.

Főváré*! Naponta' '/:8 órakor 
■t&nyes 

mőiusl mdsor. 
Várösiite1 Csütörtök, szombat, va-
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KERT-MOZI
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Május 29-től junius 4-ig

Rablás az expressen
viharos, attrakcióé amerikai történet

Madge Kemendy a főszerepben

A romlott város 
hangulatos francia szerelmi történet, a 
főszerepben: L Mattot és May Marray 
Előadások kezdete 8Ve és 10 ót*  után

Mromstott u .UJSAQOZIM" MnxvklaM la nyomda r.-t kőrforgógépeln, R«kk Sallárd-ntoa «. Űzimvwtó: Qunteoh Qyörn


