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Zsidóellenes tüntetést 
terveztek vasárnap a hetedik kerületben 
n rendőrség idejében közbelépett — M titkos szervezet húsz tagja 

a rendőrségen — Két nap éta folynak a kihallgatások
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Hétfőre virradó éjszaka zsidó'ték az embereket. Este kilenc óra 
ellenes verekedés készült Buda
pesten, azonban a rendőrség embe
rei már előre értesültek a dolog
ról és a zsidó ellenes tüntetést még 
idejében megelőzték. Egy fiatalembe
rekből szervezett társaság hetekkel 
ezelőtt készülődött a zajos éjszakai 
tüntetésre, amelyet a. zsidó husvét 
első napján akarlak végrehajtani.

A főkapitányságon már hetekkel 
ezelőtt bizalmas nyomozást indí
tottak

egy jól szervezett társaság el
len, amely zavargást készített 

elő Budapesten.
A társaság tagjai többféle helyen 

tartották összejöveteleiket, ahol 
részletesen kidolgozták a tervüket 
és beszervezték embereiket. A de
tektívek azonban minden egyes lé
pésüket figyelemmel kísérték és a 
vizsgálat eredményeiről jelentése
ket tetfüek a fííkapltú ny sá g vezolxísŐ- 
gének.

A zavargásra készülő titkos szer
vezet ellen lefolytatott nyomo
zásról egész aktacsomag készült, 
amit állítólag illetékes helyen 

bemutattak.
A rendőrség ennek az eredménye

képpen kapta azt az utasítást, 
hogy az

ucca rendjére kettőzött figye
lemmel kell ügyelnie és minden 
olyan megmozdulást, ami forra
dalmi jelenségnek tekinthető, 
már csírájában és erélyesen el 

kell folytunk
Eközben történtek a március 

H—15-ikl tüntetések, majd a szo
ciáldemokrata munkásság egy ré
szének tüntető felvonulása. Á rend
őrség mindkét esetben erélyesen 
lépett közeb és sikerült is u rend
zavarásoknak még idejében eleje! 
venni. i

Azóta erős rendőri készültségek 
cirkáltak a fővárosban. A főkapi
tányságon, a kerületi kapHánysá-l 
gon nagyszámú rendőrlegénység’ 
volt állandóan permanenciában. A 
redőrőrszemekben is megfelelő szá
mú legénységet vontak össze. Az 
uccákon lovasrendőrök és kerékpá
ros rendőrök ügyeltek fel a rendre. 
Az erős rendőri készültséget na
ponként fokozatosan csökkentették, 
azonban a rendőrség mindenre fel
készülve várta az eseményeket-

Szombaton ismét olyan hírek ér
keztek a rendőrségre, amelyek a 
zavargást tervező titkos társaság ké
szülődéséről szá),ioltak be. A fókapi-; 
tányság politikai osztályának a de-| 
tektivjei további akcióba léptek és1 
rövidesen megállapították, hogy 

a tüntetést vasárnap éjszakára 
tervezik cs egy időben a Király, 
Rombach és Dohány uccában 

kezdenék meg.
A detektívek és rendőrök a jel

zett uccákban vasárnap esto elve
gyültek a járókelők közé és figyel-1

tájban feltűnt nekik, hogy
fiatalemberek ötös csoportok
ban mutatkoznak az uccákon 
és egymásra várva sétáltak fel 

s alá.
Ilyen ötös csoportok egyszerre 

több oldalról tűntek fel, miro a 
detektívek igazolásra szólították 
fel őket. Ugyanekkor

valamennyinél guinihotokat és 
revolvereket találtak.

A fiatalembereket felszólították, 
hogy kövessék a rendőrség embe
reit a főkapitányságra, amire azok 
szó nélkül engedelmeskedtek.

Éjszaka tizenegy 'óráig újabb és 
újabb csoportok jelentkeztek a Ki
rály, Dob és Romboch uccák , kü
lönböző részein. A korábbi időben 
megjelent társaikat azonban legna
gyobb mofflepetojrtilró’ hóm találták 
ott és helyettük a rendőrség embe
reivel találkoztak.

Közölök többen gyanút fogtak és 
ezért idejében eltávoztak. Így 
mindössze

húsz fiatalember került a rend
őrségre, akiket vasárnap éjsza
ka a főkapitányságon tartottak.
Hétfőn délelőtt kezdték meg a ki

hallgatásokat és a vezetőket André-

ka Károly fökapilánylielyettes elél 
vezették. Az előállított fiat illembe-1 
rok természetesen tagadták, hogy ■ 
a többnyire zsidók által lakott uc
cukban rendzavaró szándékkal sétál
tak. volna.

A rendőrségnek mindenesetre gya
nús, hogy revolverekkel és botokkal 
fölfegyvérzett fiatalemberek miért 
sétáltak ötös csoportokban éppen a 
Dob uccában és a Rombach uccu
ban és ha csupán békés szándékaik 
voltak, miért vonultak fel tervsze
rűen este, kilenctől éjszaka tizen
egy óráig.

A fiatalemberek védekezését •fér
ném fogadták cl a rend-mészotesen 

őrségen és

egyelőre

arra vonatkozólag jóslásokba nem 
lehet bocsátkozni.

A 9-iki hétfői pártértckezlet előtt 
a politikának érdekes eseménye lesz

a drága sági bizottság szerdai 
ülése,

amelyen már Vázsonyi Vilmos is 
résztvesz, amennyiben kedden haza
érkezik külföldi tartózkodásáról. A 
népjóléti miniszter lakásügyi ren- 

i (lelete szerepel a drágasági bizott- 
j súg ülésén elsősorban, de

éppen olyan fontosságot tulajdo
nítanak a vasúti tariiaemelés 
kérdésének, amelyért ugyancsak 
a drágasági bizottság ülésén 
akarja felelősségre vonni az, el
lenzék a kereskedelmi kormányt
A drágasági bizottság minden el

lenzéki tagja felvonul és ezért 
valószínű, hogy az értekezlet csű- 
törtökre is átnyúlik.

Pénzügyi körökben nagy megelé
gedéssel beszélnek arról, hogy

Kállay j>énzügyminiszter a bank
jegy szaporítását határozta el.
Hangsúlyozzák hogy ez a bank

jegyszaporítás nem jelenti a inér- 
1 éknélküli inflációt, mindössze azt 
a difforencidl akarja k^igyevlilenl 
a pénzügyminiszter, amely a 0.17-es 
és a 0.11-es koronaárfolyam között 

; kel>'tkezett s következménye a pénz- 
| .vcááe volt. Meg kell említenünk, 
hogy a pénzügyminiszter politiká- 

komiánypárt többsége

valamennyit, őrizetben 
tartják.

A nyomozás érdekében vált szük
ségessé a további fogvaínrlásuk. 
mert valószínű, hogy a titkos társa
ság többi tagjait, az értelmi szerző
ket és a társaság titkos célját. és ter
veit is sikerülni fog kideríteni.

A rendőrségen egyébként még . 
pozitív formában nem tudják, hogy ( javaJ, a ------- --------
mi lett volna a végcélja a fiatalom- p£.vc*er1, mégis változatlanul tartja 
berek vasárnap éjszakai dobuecai *" ..................... .. ..............
demonstrációjának, a vizsgálatot 
éppen ezért a szükséghez és a. le
hetőséghez képest erélyesen foly
tatják.

magát az a hír, hogy nemsokára 
átadja tárcáját Walko Lajos
nak, akinek utóda viszont Hein- 

rich Ferenc lenne.
Ezeket a híreket kormányhoz kö

zel álló politkusok lanszírozzák, — 
céljuk azonban egyelőre úgylátszik 
nem több, miül hogy ezzel a szélső 

kardja
it kor

ba nyaro-

Gömbösék helyzetét j jobboldal fölé liomoklos

a 9- ki pártértekezleten tisztázzák
'"érsókeltbankjegy szaporításra'"’1

határozta el magát — A szerdai drágasági bizottsági 
Ülésén az ellenzék a vasúti tarifaemelést is szóvá teszi

— A Hétfői Napló tudósítójától —
A husvét kettős ünnepnapja átme-1 

netileg nyugalmat és szélcsendet1 
teremtett a politika hullámzó vizein. I 
Ha csokorba akarnék kötni a ve
zető politikusok ünnepi cikkeit és 
nyilatkozatait, nyugodtan meg le- ‘ 
hetne állapítani, hogy alig külön
böznek a szokásos ünnepi megnyi
latkozásoktól. Két nyilatkozat jel
lemzi legjobban a helyzetet, az 
egyik Rassay Káról yé. amelyben 
kíméletlen kritikával állapítja meg, 
hogy az ellenzék széthúz, harcra 
képtelen, legfőképpen azért, mert 
az ellenzék nagyrészc -nem is akar
ja komolyan a harcot.

A másik Wild József egységes
párti képviselő nyílt levele Gömbös 
Gyulához, — $z a levél viszont a 
kormánypárton tapasztalható sú
lyos ellentétekre vet éles világos
ságot. Wild József gróf Bethlen 
miniszterelnök bizalmas embere és 
beavatottak szerint

Wild József levele nyílt hadüze
net a szélsőbb frakciónak, amely 
most már nyílt porondra tereli 
a harcot a kormány és Gömbö

sek között.

Selpel Rómában
Scipel kancellár szombaton Monté Cas- 

fiinoba utazott, ahol uz apát fogadta óe 
kíséretével együtt, mint a kolostor vou- 
dégo vasárnap délig időzött. Reggel a 
kancellár Széni Benedi k sírján szent mi
sét mondott, majd az apátság miikin. 
csőinek és kézirafgyüjfcményéní.k inog- 
tekintéso után délben visszautazott Rá
mába.

A délután folyamán Keivel fölkerosto 
a Maria deli' Anima német nemzeti in
tézetei és itt meglátogatta a beteg Rrcn- 

és Budai knadjutóit. Ezután 
amelyeket a miniszter-1 a. kancellár az osztrák vatikáni kövot- 

«I Hegen Marchct-il Saltaggiaiii érsek, a 
Vatikán volt bécsi mumusának látogat 
tusát fogadta.

Esto fél nyolc órakor a pópa 5 szont- 
sógo Seipclt magánkilmllgatásun fa

jiad ta, amely egy óránál tovább tartott. 
A kancellár ezután hosszabb látogatást 
telt (iasparri bibornok-államtitkárnáJ. 
A Vatikánba való évközé i kor Monsig
nore Cucc í a Romiuioni, pápai foka ma
rás fogadta a kancellári, akit azután a 
pápa magánlakoszLilyúbu kisért

Sejpcl kihallgatása után bemutatta a 
Szentatyának Pástot- őszi rák vatikáni 
követet., Petet osztályfőnököt, Wimmcr 
osztálytanácsost és SehwciuU irodaignz- 
gufóL A bibornok-állaintitkáiTul foly
tatott mogtetzéléeen rósztvett Pástot 
követ Is. Az államtitkár a tanácskozás 
után a kancellár kíséretének többi tag
jak is fogadta.

I A kormányhoz közel álló képvise
lők azt mondják, hogy

ez az arany középút és a túlzó
i jobboldal háborúja,
iamelyből a kormány mögött álló li- 
íberális színezetű csopbrt kerül ki 
győztesen. A kormány el van szán- 

,va arra, hogy a helyzetet most vég
legesen tisztázni fogja. Erre vezet-

i • , i i.e.zetct < s i!t
hotok vissza azok a bizalmas meg ■>.,, apátot 6 
l'»C SZÓ I ? k. n m<» 1 vi» Ír í fj ' I I í zt 1- 1 1 .'. ..beszélő. ;?k, l..... ............ . .............
<4uök Hcinrich Ferenccel és Zichy 
Jánossal folytatott s amelyekről 
úgy tudjuk, hogy a kormánytöbb
ségnek adott pillanatban való biz
tosítása, illetve pótlása a céljuk.

A döntő összecsapás április
9-én lesz uz egységes párt érte

kezletén.
.Jelek vannak ugyan arra, hogy 

Gömbösék és Kckhardték időközben 
tr/karodót fújva teljesen visszahú
zódnak, de ha ez nem következnék 
h<‘- úgy a 9-lki pártértekezleten 
Bethlen hívei maguk vetik fel a 
bizalmi kérdést. Ezek a szándékok 
tények, de hogy ezeknek valóra- 
valósa esetéu a parlamenti erővi
szonyok mennyiben változnak meg,



2 HÉTFO9 JvMf'EŐ Budapest, 1923 április X

Apponyi a katolicizmus! 
katasztrófájánakmondja 

a trianoni békét
A főváros katolikus szervozotoi husvét 

másodnapján tiltakozó gyűlést tartottak 
a megszállott területeken élő katoliku
sok üldözéso ügyében.

Az elhangzott beszédek alapján Kó- 
ródy-Katona János határozati javalla
tott terjesztett elő, amelyben felhívják 
a sérelmekre az egész keresztény müveit 
világ figyelmét és kívánják a nagyha
talmaktól egy bizottság kiküldését, a 
melyben a Szentszék delegátusa is he
lyet foglaljon.

Az utolsó szónok Apponyi Albert gróf 
volt, a’i mindenekelőtt kiemelte, hogy 
teljes joggal követelhetjük az elszakí
tott részek magyar kisebbségét és katho- 
liknsaiórt ért sérelmek jóvátételét, mikor 
tőlünk az utolsó betűig is követelik a 
szerződések betartását A felsorolt ada
tok bizonyítják, hogy a trianoni béke, 
nemcsak a magyar nemzetnek, hanem a 
katholicizmusnak is katasztrófája. A 
tisztán politikai tényezőktől segítséget 
gyorsan nem várhatunk, hanem a társa
dalmi agitáció eszközét is igénybe kell 
vennünk és akkor segíthetünk elnyomott 
testvéreinken.

Repülőgépekről elloptak 
két dinamomotort

— A Hétfői Napló tudósítójától —
Az elmúlt hét szombatján az állami 

repülőtelep székesfehérvári telepén két 
új repülőgépről érthetetlen módon eltűnt 

legújabb típusú dinamómotor, Az 
esetet még aznup észrevették és a szé
kesfehérvári rendőrség táviratilag érte
sítette a lopásról a budapesti főkapi
tányságot, mert valószínűnek tartotta, 
hogy a tettesek az értékes dinamómoto
rokat a fővárosban próbálják értékesí
teni.

Egyben bejelentették, hogy a géppel 
együtt eltűnt két műszaki munkás 16, 
akik valószínűleg Budapest feló vették 
Hzökósiik útját A főkapitányságon a 
távirat vétele után nyomban megkezdték 
a nyomozást

A detektívek munkája hamarosan 
eredménnyel is járt, mert a két megszö
kött munkást sikerült kézrekerítoní és 
velük együtt az eltűnt motorokat is. 
A dinamómotorokat visszaszállították 
Székesfehérvárra, a két munkást pedig 
letartóztatták.

•kd be szép ez a Pest, Istenem bo szép. 
Benne milyen gondos, elő vigyázó a nép, 
Hogy magát fertőzéstől biztosan megóvja, 
Lysoformot használ apraja és nagyja.

PÁL MA
KAUCSUK SAROK 
ruganyos, tartós, 

• l«a*ns.
C»k Palma v*d|agypyal valódi)

További letartóztatásokat indítványoz 
az ügyészség a Kommerzialbankjügyében 

600 millióra becsüli a bank kárát 
Az ügyészség vizsgálati indítványa

— A Hétfői Napló tudósítójától —*
A Wiener Konimerzinl Bank le

tartóztatott ^igazgatói ügyében Bo- 
ronltay István drM az ügy refe
rens ügyésze tegnap terjesztette elő 
részletesen megokolt vizsgálati in
dítványát.

Az ügyészség indítványozza, hogy 
a Pénzintézeti Központ által kiren
delt két bírósági bank- és könyv
szakértő hitelesen állapítsa meg, 
hogy a bank volt és jelenleg is 
még alkalmazásban álló tisztviselői 
közül

kik mozdították elő és kik köny- 
nyí tették meg a fogva lévő gya

núsítottak bűncselekményét.
Nyilatkozni ok kell a könyvszakér
tőknek, hogy a bank igazgatói mi
kor és milyen mennyiségben vásá
roltak hivatalos kurzuson felül va
lutákat vagy értékpapírokat és hi
vatalos kurzuson alul adtak-o el 
ezekből. A hivatalos kurzus keretén 
belül milyen esetekben vettek a leg
alacsonyabb kurzuson és adtak el 
értékeket a legmagasabb kurzus
árakon? Milyen esetekben vettek 
magasabb vagy alacsonyabb áron a 
megengedettnél értékeket Az 
ügyészség kéri annak megállapítá
sát is, hogy

a vádlottak teljesen pénz nél
kül, tehát a sértett Wiener 
Kommerzial Bank pénzén és 
anpak veszélyére játszottak a 

tőzsdén.

TŐZSDE
Végh Károly, a tőzsde elnöke 

a kosztpénzről és a tőzsde elleni támadásról
Azon alkalomból, hogy a tőzsde me

morandummal fordult a kormányhoz a 
kosztpénz-ügyben, Végh Károly, a tőzs
de elnöke a következő nyilatkozatot 
tette: 1

— A tőzsdetanács a kosztpénz kér
désében megalkotta a maga vélemé
nyét és ezt hivatalos formában a kor
mány elé juttatta. A memorandum 
tartalmáról általánossá gban annyit 
mondhatok, hogy
a kosztpénz rendszere silón semmi
féle állami beavatkozást nem tar
tunk célszerűnek éa helyénvalónak.

A kosztpénz rendszere minden ér
téktőzsdén feltalálható. Nincsen a bi- 
lógón olyan tőzsde, melyen ne ismer 
nék a kosztpénz alakjában való gyors 
lejáratú kölcsönügyleteket. A lerom
lott valutájú országokban a kosztpíuz 
mindenütt szokatlan magasságot ért 
el. Láttuk ezt Ausztriában, Németor
szágban, Lengyelországban, ahol a 
kosztpénzok kamatai időnként maga
sabbak, mint amilyenek nálunk már 
feltűnést keltenek. Mikor ezekben az 
országokban a valuta némileg stabili- 
zálódott, a kosztpénzek lényegesen le
szálltak. Bécabon 1—1% százalékra 
ment le a kosztpénz kamata.
Sehol m jutott eszébe az államnak, 
hogy hatóságilag próbálja a koszt

pénzt szabályozul.
Amint minden gazdasági kérdésben, 

tehát Itt la, a beavatkozás súlyos gaz
dasági veszedelmet rejt magaban.
A tőzsde ellen Int érett támadásokra 

vonatkozólag a következőképen nyilat
kozott:

— A gabona mostani emelkedése el
sősorban valutánk sajnálatos romlásá
nak és másodsorban annak a tartózko
dásnak tulajdonítható, melyet a ter
melők az eladás körül t»n: s’tanak. 
Ugyanis a termelők oladás-a csak nk- 
kor és olyan mértékben határozzák el 
mngukat, amikor ós amilyen mérték
ben pénzre van szükségük, hogy gaz
dasági szükségletüket ktelégitheszé::. 
A kereskedői részről való spekuláció 
tel lesen Hsártnsk tekinthető. Elte
kintve a korlátozó állami intézkedő- 

I oektől, (áruhalinozáa, árdrágítás és más

Az ügyészi indítvány mcgokolá- 
sa elmondja, hogy a boterjesztett 
könyvszakértői vélemény szerint 
az eddigi vizsgálat 64 millió korona 
kárt konstatált, de miután a köny
vek legnagyobb részének átvizsgá
lása még hátra van,

a valószínű kárt 603 millió koro
nára értékelik a szakértők.

Indítványozza az ügyészség, hogy 
a vizsgálóbíró rendelje el Báron 
Ottó, Pogány Miklós és Márkus 
Sándor ellen a vizsgálati fogságot, 
egyben

több új letartóztatást is indít
ványoz

s a vizsgálatot liíítlcn kezelés és csa
lás büntette címén kéri lefolytatni.

Vásárhelyi Béla dr. ítélőtáblái 
bíró, vizsgálóbíró kedden fog ér
demben dönteni az ügyészi indít
vány tárgyában.

A mai nap folyamán Lukács 
Nándor és Báron Brúnó védői ter
jedelmes beadványt nyújtottak be 
a vizsgálóbíróhoz, amelyben pont- 
ról-pontra és hivatalos tőzsdei ár
folyamlapokkal igazoltan megcá
folják azt a vádat, hogy védenceik 
bármely bűncselekményben is része
sek volnának és kérik a bűnügyi 
zárlat sürgős feloldását. A kérvé
nyek tárgyában csak később fog 
határozni a vizsgálóbíró.

zaklatás.) a mai pénzszűke mellett a 
keroskedő nincs abban a helyzetben, 
hogy a spekulációs vételhez szükséges 
anyagi eszközöket előteremthesse.

— Mindezek figyelem' •©vétel 6 vei
szükséges és kívánatos volna, ha az a 
józan felfogás jutna már egyszer ér
vényre, hogy a tőzsdének se a magas, 
so az alacsony árak alakulása körül 
nincsen semmi érdeke és hogy a tőzsde 
az árakat nem csinálja, hanem csak 

regisztrálja.

Az ünnepnapok alatt 
a bankközi forgalom mondhatni tel
jesen szünetelt, úgy hogy még név
leges árfolyamok .sem kerültek fel
színre- A hangulat ennek ellenére 
pénzkörökben igen optimisztikus és 
általában biztosra veszik, hogy a 
tőzsde az elkövetkező héten esz- 
koniptálni fogja a korona árfolya
mában beállott csökkenést és a 
régóta várt és természetes hossz 

I már a _ legközelebbi tőzsdenapon

RUSVÉT UTÁN KEZDIK AZ AL- 
LAMJEGYNYOMDA ÉPÍTÉSÉT. Érte
sülésünk szerint az Államjegynyomda 
Ra. most perfektuálta a telekvétel üzle
tét az állammal. A telekért a Rt. 30 mii- 
Hó koronát fizet, le a napokban s Így 
már áprilisban az építkezést meg is kez
dik. Úgy halljuk, hogy az építésre egye
lőre 80 millió koronát Irányoztak elő. — 
Megírtuk annak Idején, hogy a megala
kult Állami Jegynyomda Rt.-gal történt 
megegyezés szerint addi^, amíg az üze
met meg nem kezdik, a 100 és 50 koro
násokat a részvénytársaság gépeivel Bu
dapesten, az Államnyomdában fogják 
előállítani. Illetékes helyről úgy értesü
lünk, hogy a gyártáshoz szükséges gé
pek egyrésze, négy darab, már meg Is 
érkezett Budapestre, a még szüksége 
három darab gépet is már rövidesen 
szállítják. Az Ideiglenes üzemet nzonbar 
ennek ellenére ,mlnt halljuk, technika 
okokból, csak a nyár folyamán kezdi' 
meg.

Grertadirtok Ttuhakelmík

íQlein Jíntal
VI, Király ucca 33.

Vászonáruk Selymek

BrilMánsokaf
bán vesz Ssékeiy Emil Király ucca 31. sx. 
Telelőn: József: 10j-35. (Teréz-templommal szemben

Zsosz, lecsúsztam!
A nagy gonddal előkészített karácsonyi kép- 

vásároin a rossz gazdasági viszonyok tolytán 
nem síkei ült.

Felhalmozott anyagomat nagy % kedvez
ménnyel eladom.

Eredeti művészi olajfestmények Ízlésesen 
keretezve már 18U0 koronától vásárolhatók.

Solymosinál
Kossuth Lajos ucca 8, II. 4 

Teletűn: 78-72 
Tessék felmászniI

Belvárosi selyemmtsdr
Budapest IV, Ferenciek tere 4

Mindig a legolcsóbb!
régiségek nagy választékban 
Jámbor, IX, Üllői út 3 
Cálvin tér mellett. Vessek, 
eladok és cserélek! 
Antik órák szakszerű javítása

Naponta este '/»8 órakor 
** csút. szombat, vasAr- 
*' ósünnepnap d.u. ’/'Hó.

BRESTESRT
~ _ vaskit .’uSy
TELEFÓN: 55—55 a nagy műsor

és fizetek Briliáns Qzilst^^s ha
misfogakért minden hirdetett árnál többet fizet 
Országos Ekszerliaz, Rákóczi u. 17, Uránia bank

mim nemzeti Buyal Orfeum Sá
Minden este fél 8-kor a nagyszabású (áprilisi 
variétémüsor és Magyar Erzsi vendég’clléptével 
ftRftWYMADAR Harniath-Zerkovitz operettje

Rózsa-Hana
rveizdinsmé^ft&z.ése

1923. dpr. 5-én, este í-kor a régi képviselő házban 
10 menet, 4 unciás keztyük, kémény bandázsok 
Ezenkívül még két n e m z e t k ö z I mérkőzés l 
legyárusltás: Bárd Testv. Színházt Élet, Breuer 
bőv. Teréz körút 54 és a helyszínen a portásnál

Elfogad 
kamatozásra pénztárjegy ellenében 
legalább fi hónapra kötött 

! betéteket 
buza-érté kben 

és mezőgazdaság célokra ugyan
csak búzaértékben nyújt hiteleket

Részletes felvilágosítások
nyerhetők a benk székhazában

Budapest V, NAdor-ucca~~16



Budapest, 1923 április 3. ytTFÖJ NAPLÓ s

HÍREK
— ...am Az ejteni események
Kita

herceg, a japán császár sógora, auto- 
mobilszerencsétlenségnél életét vesztette. 
Kita hercegné és Asaka herceg súlyos 
sérüléseket szenvedtek.

Paris, április 1.
(Havon.) A Tcmps jelenti Essen- 

ből: A Krupp-művck négy igazga
tóját letartóztatták, mert azzal a 
paranccsal, hogy a francia osztag 
megérkezésekor szólaltassák meg a 
gőzszirénákat, a munkásoknak al-— Két magyar asszony ... A esohek

Színház

által mogszállt Csokiész községben a kö-1 kaimat adtnk a gyülekezésre. A 
selmáit napokban zászlószentelés volt. A ■ Havas-ügynökség n Krupp-művek- 
magyar asszonyok három zászlóval je-|ben történt eseményekkel kapcso- 
lentek meg: egy pirossal, ogy fehérrel és latban jelenti, hogy az igazgatósági 
zölddel. Mikor a cseh kópián tót beszé-1 épületből tegnap reggel 6 órakor 
dót akart mondani Kincses Mária ’! röpcédulákat osztottak szét, amely- 
Kősziek .?I, s:pAan Íó„uj, I ben a munkásokat erőszakoskodá-
magyar beszédet mondjon. A káplán i , , . ... . .
vonakodott, mire a két. asszony felhívta sokra hívtak fel.
a hívőket., hogy hagyják cl templomot.! Berlin, április 2.
A Mptán távolra szólító M n kM Aí csa((nl CB8mónyek alkalmáb61 £6or, 
asszonyt s kljülmtetto. hogy birodalmi elnök Krupp von BohlcnnoK
nagyot vétkez ek a győztes cseh általi L n Krupp.Eyár üzeral tanácsáuak tóv- 
ellen, mire a két asszony így felelt: — 
Kekünk nem parancsol sem a cseh ál
lam, sem a cseh hatóság, mi ^agyarok I 
vagyunk és azok maradunk továbbra is. 
A cseh járásbíróság államellcnes izgatás 
miatt Kincses Máriát 1 hónapi fogházra 
és 800 korona pénzbüntetésre, Kosztok 
Máriát 1 heti togságra és 100 korona 
pénzbüntetésro Ítélte.

— öngyilkos főhadnagy. Vasárnap éj
jel 10 órakor UjpcstcnVáradi Miklós 27 
éves szolgálatonkivüli főhadnagy Vns-^ 
vári Pál-utca 40. szám alatti lakásán 
Browning-pisztollyal mellbclőtte magát. 
Az újpesti mentők haldokolva szállítot
ták a gróf Károlyi-kórházba.

— Részeg sofőr. Fribák Ferenc 81 
éves soffőr vasárnap este Újpesten ittas 
állapotban kocsijával a járdára hajtott 
fel. Tárnok Elemér' éjjeli őr figyelmez
tette a soffőrt, mire az botjával az éjjeli 
őrt többször fejbevágta. A verekedésre 
rendőr érkezett a helyszínére, oki a ré
szeg soffőrt előállította a kapitány fű gr a, 
ahol előzetes letartóztatásba helyezték. 
Az éjjeli őrt az újpesti mentők súlyos 
fejsebével a gróf Károlyi-kórházba szál
lították.

— Karbidrobbanás. Kofflor Alajos 55 
éves pék Újpesten, az Árpád út 30. szám 
alatti műhelyében egy karbidlámpát 
akart meggyujtanl. A karhid felrobbant 
és Kaffler Alajos orcán súlyos égés! -se- - 
beket ejtett. Az újpesti mentők a gróf 
Károlyi-kórházba szállították.

— Mérgezés. Újpesten a Vasút uccu' 
41. számú ház egyik lakásában vasárnap I 
éjszaka mérgezési tünetek között rosz- 
szul lett Miklitz Józsefné 24 éves ház
tartásbeit nő és kis fia, Miklitz József. 
A kihívott mentők mindkettőjüket á 
gróf Károly-kórházba szállították. A 
szomszédok szerint Miklicz Józsefné a 
közeli vendéglőből bort hozatott és állí
tólag attól a bortól lőttek rosszul.

— Hirtelen halál. Vasárnap éjjel 2 
órakor a Mailátli ucoa 43. számú ház 
előtt egy 50 év körüli, szegényesen öl- 
töztt nőt találtak az nccán fekve. A ren
dőrőrszem a mentőket hívta ki, akik 
megállapították, hogy az ismeretlen nő 
néhány órával azelőtt szivszélhüdés kö
vetkeztében halt meg. A halott zsebei
ben semmiféle Írást, személyazonossá
gára vonatkozólag nem találtak.

— öngyilkosságok. Józsa Eszter 33 
éves háztartásbeli alkalmazott husvét 
vasárnapján reggel Rákóczi út 68. szám 
alatti szolgálati helyén a gázcsövet nyit
va hagyta. Súlyos gázmérgezés követ
keztében meghalt. Az Angyalföldi ucca 
3. számú házban Spántzbcrger .János 40 j 
éves szabó ollóvnl mellbesznrta magát.; 
A mentők súlyos állapotban a Rókus- 
kórházba szállították.

— Verekedések. Vasárnap éjjel az 53- 
as rendőrőrszobára hívták ki a mentő
ket, ahol Jancsovics Ferenc és Mazolite 
Ferenc kocsisokat részesítették első se
gélyben. A két kocsist verekedés közben 
szurkálták meg és az őrszobára vitték 
be őket A mentők mindkettőjüket a 
kunutcai dologkórházba szállították. •

A még mindig szmoKingu. u jaró 
• színházi habitüé nagyon elröstelte 
magát ezen a héten, mert jóbarátai 
már úgy kezdtek beszélni vele, 
mint Intim Pista II. Intim Pista 
I-gyel. „Hát Rátkay hová szerző
dik?" kérdezték tőle és „hát Király 
hová nőm szerződik?" és „a Re- 
naissancetól ki megy el?“ és „az 
Uniótól, sajnos, ki nem megy el?‘‘ 
és ő minderre a kérdésre nem tu
dott felelni. Mert Mr. Smoking ér- 
terüléseit a direktoroktól veszi, 

I meg a színészektől, nem pedig a 
Színházi Kis Benfentestől és igy 
nem volt tudomása azokról a raj 
módjára kevergő hírekről, amelyek 
elszerződés^kről és visszaszerződé- 
sekről szóltak.

De minthogy mégis habitüé, hát 
I nyakába kerítette a várost, -be
kukkantott minden színházba, be

cézett a Fészekbe és megtudta, 
hogy a sok szenzációs helycseréből 
alig fog valami megtörténni. A hí
rek csali az óhajok szolid megnyil- 

i vállalási formái voltak, a megvaló
sulás magja nélkül.

— Rendszerint azt mondják vala
mire, — mondta Mr. Smoking, —- 
ami csak terv, de megvalósulása 
bizonytalan, hogy csak papiroson 
van meg. Ezeknek a szerződéseknek 
viszont az a bajuk, hogy éppen — 
papiroson nincsenek meg-

Végállomás 
premier-plakátjai már kint vannak 
nz vpc/’u és Mr. Smoking, böngész
ve őket, azt a felfedezést tette, hogy 
.1 i ...x...ion, amelyen majd ötven 
név szerepel, hiányzik az Ilosvay 
Rózsi neve, akiről pedig tudvalevő 
volt, hogy a darab második főszere
pét fogja játszani. Mr. Smoking 
utánajárt a dolognak, de pozitívu
mot nem sikerült megtudnia.. Egye
sek arról suttognak, 
próba 

■oda a 
akiről 
egyik _ _ ...
sok viszont úgy tudják, hogy Ilon- 
vay mondott le a szereplésről, meri 
nem az övé volt a főszerep, holott 
ő eddig csak egy vezető 
kapott a Renaissancenál, 
irányi már kettőt.

Blaha
kedves ünnepeltetésben 
ma. Az újságírók és színészek elő
adóestélyén Polgár Géza kollégánk 
Blaha Lujza még kiadatlan emlék
irataiból olvasott fel és a közönség 
ezt az alkalmat meleg, spontán tün
tetésre használta fel a jelen volt 
nagyasszony mellett. Blaha Lujza 
meghatottam könnyekkel szemében 
köszönte meg az ünneplést Nagy 
sikere volt az estélyen Paulay Er
zsi szavalatának, Kiss Ferencnek, 
W altér Rózsinak, Hello Pálnak és 
V üt pesnek.

hogy néhány 
után Bárdos direktor adta 
szerepet Gárdonyi Vilmának, 
felfedezte, hogy a színház 
legtehetségesebb tagja, niá-

szerepet 
míg Sí

Nyilatkozat
Meghurcoltatásom sorún mindenki 

tisztában volt azzal, hogy az ellenem be
nyújtott feljelentés nem a bírói ítélke
zés számára, hanem mcllékcélok érde
kében történt. Máris nagy elégtételt 
nyújtott számomra a zsarolás alaptalan 
vádjának elejtése és a törvényszék ha
tározata, mely azonnali szabadlábralie- 
lyezésemeb 0>ndelte el. Hogy azonban 
teljesen tisztán álljak a világ előtt és 
az ellenem felhozott tudatos valótlansá
gok koholt voltát kimutassam, & 
napon magam kértem önmagam 
a birói vizsgálat lefolytatását.

Tomola Frigyes, 
tervező építész és építési vállalkozó.

’v .Újpest,

Lujza
részesült

inat 
ellen

4
• A Városi Színház e heti gazdag mű

iratot küldött. Ebben megdöbbenését fo- 
jozl ki azon a borzalmas vérfürdőn, ame
lyet a francia militarizmus békés és 
védtelon munkások között véghez vitt. 
Egyúttal Őszinte részvétét tolmácsolta a 
tömeggyilkosság áldozatai családjának 
és a szégyenletes bűntett alkalmával 
megsérültöknek. Cuno birodalmi kancel
lár táviratában pedig rámutatott arra, 
hogy a francia katonáit nem átallották 
gépfogyevereiket olyan "Thunkások ellen 
fordítani, akik nem tettek egyebet, mint
hogy békésen, fenyegetések nélkül tilta
koztak a munkahelyükre való erőszakos 
benyomulás ellen. Gonosz frivolitással 
pusztították el nagyszámú német em- 
bornek egészségét, oly lakosság közepet
te, amely az idogon szoldateszka minden 
provokáláBával szemben példátlan ön
uralmat tanúsított. Az emberiesség ér
zése mindenütt fel jog lázadni o ször
nyű gonosztett ellen.

jövő vasárnap délután 
nyolcadik feleségéit

megismétlik. Csütörtökön Ernőd Tamás 
poétíkns három egyfelvonásosát, a „Csip
két" adják 25-öilször Nádor Mihály 
kísérő zenéjével, a bemutató kiváló sze
replőivel: Mály Gerővel, Ufayval, Kör- 
mendyvel, Somiárral, Kökény Hónával. 
Németh Juliskával, Tóth Böskével és 
T. Oláh Böskével a főszerepekben. Ked
den, szerdán és “ 
„A kékszakáll 
adják.

• Levendula ____ ______ ____ w<_
László és Llppay Gyula poetikns kedves 
daljátéka, a „Levendula", amely vár
színházt nagy sikere után most a Blaha 
Lnjza-színházban is teljesen meghódí
totta a közönséget, a jövő hét rnindon 
estéjén színro kerül. A darab pootikua 
jelenései rendkívül nagy hatással van
nak a színházat megtöltő közönségre, 
amely többször nyfltsz.ini tapsokban ad 
tetszésének kifejezést. Jövő vasárnap 
délután Christiné szenzációs operettjé
nek, n „Fi-Fi“-nek lesz 207-ik előadása. 
A délutáni előadások 3 órakor kezdőd
nek és mérsékelt helyárúak.

• A tükör. Mohácsi Jenő és Siklós Al
bert zonés némajátéka, mely szerdán a 
Városi Színházban szonzáoiós sikert ara
tott, harmadszor szombaton kerül színre 
Bajor Gizivel, Dalnoky Viktorral és 
Tarnay Gézával.

• Egész Budapest az Apolló-Színpad 
fenomenális műsoráról beszél. Ilárom 
ragyogóan szellemes bohóság adja a vi
dámság legtotejét: a Probléma, amelyet 
Köváry Gyula írt: egy egészen uj beál
lítású, groteszk játék, amely az összes 
színpadi műfajokon át persziflálja a sze
relmi háromszöget. Nagy sikere van 
Hollóssy Rózsinak íZarsdni/i Zsolt—Lo- 
sonczy jóízű operettjében: a Családi ta- 
ndcs-ban. Rengeteget mulat a közönség 
Salamon Bélán is, aki ogy nagyszerű 
Zágon-jelenetben, a. Végkimerülésben 
egyik legjobb alakítását hozza.

•A gyilkos álarc, A kekk madár, A 
szénapadlás cimü nagysikerű darabok, 
a ,.B< költözhető családi ház", az „ön- 
képezdo", „A finánc" című tréfák és a 
kitűnő magány/ámok minden este szfnro 
kerülnek a jövő héten, úgyszintén jövő 
vasárnap délután is az Andrássy úti 
Színházban 3’4 órakor mérsékelt 
árakkal.

égést héten. Szilágyi

dista nagysikerű operettet, pénteken a 
Trubadúrt, szombaton a Faustot és va
sárnap a Tükör némajátékot adja elő a 
Parasztbecsület lel együtt./Vusúvn&p dél
után a Bolond Istók van műsoron. Az 
esti előadások pontban félnyolckor kez
dődnek.

• A Vígszínház jövő hetének eseménye 
az Ur szellőjének szombati bemutatója 
lesz. A bemutatóig a műsort a Sirokkó, 
Herczeg Foreno vígjátéké dominálja, 
amely az Ur szellőjével váltakozva fogja I 
betölteni a játékrendet. Egy est, a szer
dai, jut az Elefántnak, amelyet jövő va
sárnap délután is játszanak. Husvét 
vasára apján délután az Ocskay briga- 
dérost, hétfőn délután a Baccarat-t adják.

• Csortos Gyula mint vlllamoskccsl- 
vezető, színészi pályájának egyik legszí
nesebb és logvidámabb alakítását nyújt
ja majd Szenes Béla uj vígjátékéban, ,n. 
Végállomás-ban. Gáspár Péter szabad
ságiért házmester és villamoskocsi vezető 
ur még A gazdag lány Früulein Mario- 
jánál is népszerűbb kedvence lesz a pesti 
színházi közönségnek. Do épp oly hálás 
szerepekhez jutnak a Renaissancc-Szin- 
húz újdonságában Simonj/i Mária (a 
nyomdászlányból lőtt szép, fiatal ház
mesternél, Bérczy Ernő (Tivadar ur, a 
Mmo Lulu cég főszabásza) és Har sunyi 
Rezső (egy nagy ujsúgnyomda főpor
tása). Külön érdekessége a szereposz
tásnak Mészáros Giza vondógszerepléso. 
A kitűnő művésznő egy a saját kreá
cióitól mámoros divatmüvésznőt alakit, 
utolérhetetlen humorral. A Végállomás
nak. több mint ötven szereplője van. Az 
első felvonás nagy nyomdaudvarán, rik
kancsok, nyomdászlányok és munkások 
tarka miliőjébon indul a cselekmény. A 
második felvonás egy ötelomoletcs lipót
városi ház házmesterlakásában, a har
madik pedig Budapest, legelőkelőbb di- 
vatszalónjában játszódik. Az esemény
számba menő díszleteket Afdrfcus László 
tervezte. A Végállomást, mely kétségte
lenül legvidámabb és legértékesebb 
müvo Szenes Bélának, Bárdos Artúr 
igazgató rendezi.

• A Király Színház jövő heti műsorán 
minden esto a kivételes sikerű Kálmán 
Imro operett „A bajadér" szerepel. Jövő 
vasárnap délután ismét „János vitéz" 
kerül .színre 8 órakor mérsékelt hely
árakkal.

• A Fővárost Öperettszínház jövő betét 
is a szezon nagy operetísikere, a Ma
rinka, a táncosnő egymagában tölti be. 
A kitűnő GWberí-operettet estóről-cstéro 
táblás ház előtt adják. Vasárnap 
után a Tatárjárást ismétlik, hétfőn 
után a Kis grizettet mutatják be.

• A válóperes hölgy 25-ötödször.
idei évad legnagyobb vígjátéksikere 
Vajda Ernő , A válóperes hölgy" című 
darabja, állandóan előre eladott táblás 
házak mellett pénteken, április 6-án 
25-ödször kerül színre a Magyar Szín
házban, ahol a pompás vígjátékot ked
den, szerdán, csütörtökön és szombaton 
is megismétlik. Szombat délután a Rá
kosi iskola növendékei tartják vizsga
előadásukat, színre kerül a „Gésák" 3 
órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal. 
Jövő vasárnap este Rákosi Szidi fellép
tével Földes Imro mulatságos vígjátékét. 
„A lányom hozománya 500 millió"-t 
Játsszák. Jövő vasárnap délután Molnár 
Ferón oz költőiszópségíi drámáját, az 
..Égi és földi szerelmet" Ismétlik 3 óra
kor rendes esti helyárakkal.

• A« ütközet bemutatója. /_
25-lk előadása. A Belvárosi Színház jö-i • A Helikonban Nazlmova és Tóm 
vő heti műsorának két kiemelkedő ér- Moore, Amerika hírosségni lépnok föl o 
dokMségo: „Az ütközet" 
bemutatója Somlnyval. 
rótyval. Pártossal, 

sorában koddou Hofímann meséit, szer-. ég Báthory Giz.'.v. ’ 
dán a Cigánybáró^ csütörtökön A gár-1 előadást szombaté

hely-

titkok 
Royal

Mozi
•ITallaflan tetszést arat 

háza" a Corvin Színházban 
Apollóban.

• Jackíe Coogan — a milliomos mozi-
színész. Jackie Coogan kiváló személyi
ség a dollárok hazájában, akivel nagyon 
komolyan szokás foglalkozni. A nyolc
éves filmművész a narancsvirágos Los 
Angeles paradicsomi szépségű városá
ban lakik, nagy fllmtelcpok metropoli
sában. Garantált jövédelmo évi másfél 
millió dollár. Ez a rengeteg vagyon 
azonban éppen nem szédíti el, nincs meg 
meg bonno n csodagyerekek nagyképű
sége. Gyerek ő szivvcl-lélekkel és a leg
nagyobb örömo — ha golyózhat a kis 
pajtásaival. Do a filmrendező nem sok 
időt hagy neki orré: egész nap dolgoz
nia kell. Ez a mostani filmje, amelyet 
az Uránia mutat be, egyike a legjobb 
képeinek, ötletes, érdekes és croíletl. 
Az Lrdnia ezt a Jackio Coogan-filmet 
már csak rövid ideig tartja műsoron. 
Az előadások 5, és 10.10 órakor
kezdődnek.

• A Corvin Színházban és Royal Apol
lóban „A titkok háza" még csak pár 
napig. Előadások kezdete mindkét szín
házban 5, negyed 8, fél 10 órakor.

• Mozgókép Otthon. Szenzációs sikert, 
aratott az egész műsor, A siker koro
nája azonban tahin mégis Allan Nnzi- 
movának Ítélendő oda. aki hallatlan 
temperamentumával, perzselő szenve
déllyel oly alakítást nyújt, amely egé
szen páratlanul áll a mozgóképmdvé- 
szét terén. A pálmáért vetekszik „Az 
asszonyom kedvence* című nagy ameri
kai filmregény, amelyben kedves jelene
tek, megkapó drámai fordulatokkal vál
takoznak. Willjr Roggers játsza az „Asz- 
szonyok kedvencét", viszont az említett 
Nazimova filmet: „A modellt" bátran lő
hetne nevezni a „férfiak kedvencének". 
Egy lelrhatalan hatású Sheff-burkazk, 
továbbá u genovai Magyar—Olasz válo
gatott fooiballmatch és a gazdag váltó* 
zatosságu Angol Híradó egészítik ki a 
pazar műsort, fél 4, fél 6, fél 8 és fél l(i.

• Siessen, siessen megnézni az Idény 
legnagyobb francia filmalkotását „A tü

lkök házá"-t. Még csak pár napig a Cor-
A csipke vln Színház és Royal Apollóban.

• A Helikonban Nazimova és “

dói
déi-

Az

vr- mwiv, ouivuna npuvt IUI <»
jövő pénteki héten. A nagy primadonna A modell 

Gollédtol, Bn- című megkapó társadalmi dráma címzi 
av’th Juliskával, frepét játssza cl, míg a közkedvelt 

repokli; . nz tékl színészt 4- asszonyok krdi encs d- 
''"•nap este mii komédiábnu látjuk viszont.
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VRSARNRPJ SPORT
1 (1%) Szobi. Gv., Anyukám (3) Nagy G.. ■ jenek megóvása érdekében kénytalonok 

’ Mac Adata (6) Szokolai. Babuczi (20) spekulációkba bocsátkozni. Viszont
ílofbauer, Préda (8) Blcrnácky. 2!í b. ugyanez a körülmény nyomasztó pénz- 

. caa aann tnnn.ltíiA litiO 1 liíómrl oműlrrnnb l,nlá

I

közének ben a lapterjesztők versenyzőit 
is a biztos indulók közé soroztuk.

A BAK versenyén szépen szerepelt
1. övig, valamint Horváth indulása elé 
érdeklődéssel tekintettünk, do várakozá
sunkban sajnálatos csalódás ért, mivel 
a Lapterjesztők egyesülete nem indította 
versenyzőit

Akárhogyan is áll a dolog, amikor 
Budapest bajnokságáról van szó, összes 
egyesületeink versenyzőinek he kellene 
nnveznlök s a hoxolóknak ott kelleno 
lenniük a rlngben, különben hogyan 
várhatnák ennek n teret nehezen hóditó 
sportnak a fejlődését?

A lapterjesztők elmaradása ellenére is 
izgalmas és szép küzdelmekben volt, ré
szünk s nyugodtan állíthatjuk, hogy 
olyan fiatal gárdánk van, amely a leg
szebb reményekro jogosít. így például 
Busy (FTC) a welter-sulynok biztos, jó- 
technikájú, gyors és élesszcmü bajnoka 
t> ezt a címet tegnapi formája után so- 

| káig mog fogja tartani. Plllitx Nándor 
1 podig, az Amerikában nevelkedott ne
hézsúlyú boxoló, olyan klasszis, akihez 

. . foghatót magyar rlngben eddig móg
„ín ' ncni ittunk. Sajnos ellenfelével má

sodpercek alatt végzett s i«ry kiforrott 
technikájában sokáig nem gyönyörköd
hettünk.

A bajnokságokért folyó kilzdolomnek 
részletes eredménye n kövotkozű:

Légsuly: 1. Adlcr (III. kér.), 2. Rap- 
penberger (III. kér.).

Bánfám: 1. Urcntovics (FTC), 2. Já- 
vorszky (III. kér.).

Pehelysúly: 1. Bermoallner (IIL kér.),
2. Tiburzlo (III. kér.).

Klhcnyüsuly: 1. Éipl (ITI. kor.), 2. 
Ilutterer (KAC), leütéssel győzött.

Wcllc. ^ily: 1. Buxy (FTC), 2. Albert. 
Középsuly: 1. Szabó Ede, 2. Franki 

(TTC), leütéssel lelt első,
KOVeu™, .UVO., az aa.vva >• ^C). 2.
hárítja cl. A meultélt ll-oct llunoler II.; CT'JJ' J’* 1]- ? .

- apua ö,avuru.au v™i. TI. 1 * , p,í,í- <MTk>; «•
Patakit védhetetlen lövése }IU* ker->- V1Z1 a “^mén súlyos sebet | VnTlftft aa n V B'rrínl rv,/,.. am „ama

Futball
Soha oly eseményt elán és vérszegény 

nem volt a magyar fntballsport, mint 
most husvétkor. A nemzetközi mérkő , 
aésok elmaradtok s ami némi kárpótlást 
nyújthatott volna, a bajnokságokért! 
•küzdő csapatok összecsapását i« nélkü-, 
löznünk kellett. Vasárnap az FTC incscl-1 
kodett a Kososokká/, do n szívósan véde
kező ellenfélt nem tudta maga alól 
gyúrni. Hétfőn pedig az MTK intézte el, 
minden kedv és ambíció nélkül a kis
pestieket s ezzel a húsvéti futballsport 
teljesen kimerült. A VÁC—Zugló—Tö
rekvés Lengyelországba rúiidult, a ,.33“- 
maeok Grácba mentek, ft többi csapat 
pedig n vidéket kerosto fel. Husvét hét
főjén m_FTC Becsben a Iiakoáh csapa
tával mérkőzött. Az UTE pedig két hétig 
tartózkodik minden küzdelemtől, hogy 
aztán hatalmas ellenfelével, nz MTK-val 
a győzelem biztos reményében vehesse 
föl a harcot.

HAKOAH-FTC 3x0
A Bécsbo rúndult ferencvárcxsi csapat 

küzdelmét, nem koronázta siker. U 
látszik, az előző napi match még a ma
gyar fiuk lábúban volt s a Hakoah erő
teljes támadósánnk nem tudott ellent- 
óllani. A mérkőzés nagyszámú közön
ség jelenlétében folyt lo s mindvégig 
hovés <« erőteljes iramú voP

FTC—Vasas 1:1 (1:1)
A Vasasok JolHnok, Szentiniklór.sy, 

Hímmel nélkül állottak fel, akiket ifjú
ságiak helyettesítettek. Az FTC Hegért 
és Wiener II. nélkülözte, akiknek távol- 
létében n zöld-fehérek csatársora Így 
alaknlt: Izsépl—Tóth—I’ataky—Halász— 
Schrelber. A match FTC támadással 
kezdődik, a nyolcadik percben Schrciber 
közöli lövését Nyerges kinti, mivé n rá
következő lövést az egyik hátvéd kézzel 
llUril.JU Cl. MIVMÍVVII. .**-«>* «...
lövi, do a kapus bravúrosan védi. Tíz ’ 
perc múlva 7 
gólt eredményez.

Ezután n Vasasok erőre kapnak, a ki- 
egyoniíté-sre alkalom ia nyílik, de u Ta
kács (FTC) f pultjáért megítélt tizen
egyest Minyó Amsei kefébe gurítja. 5 
pora múlva mégis megszületik a ki
egyenlítő gól Takács (Vasas) réven.

A második félidő mezőnyjátékkal telt 
•1, amelynek első felében 
voltak fölényben, do 
pántok és n vezetési 
városiaknak engedték

MTK-KAC

kapott b a küzdelmet, mái* az első perc
ben feladta.

A boxvcrscnyro 52 nevezés történt, de 
ónak 23-an indultak.

Tlx BU.7K meze! versenye
Minden számbavohető mezei futó rész

vételével folyt le az MTK vasárnapi me
zei versenye. A kilonckilomélercs tá
volság komoly alapot adott a bajnok
iméért küzdő erők előzetes összehoson- 
litására. Kulcsár István (MAFC) fölé
nyes győzelme minden kétség fölött áll.

a Vasasok 
gyorsan összerop- 
teljesen a fereno- 
út.

(!’•) 1 Erősen fejlődik Cstiöaj/ is; Steinerl már
Nem hozott se meglepetést, so csaló- most túlszárnyalja. Mellettük azonban 

dánt. A húsvéti futbnllnnk gyenge 
ntr akció ja volt, a kispestiek szívósan vé
dekeztek, lelkesen támadlak, de igyekc- 
v,Műket siker nem koronázta. Az MTK 
csatársora határozottan gyenge volt. 
Molnár lomhán és unottan játszott s te
hetetlensége a közönség elégedetlenségét 
is kiváltotta. Kezdetben Kispest kapuja 
elé koncentrálódott a Test-gyakorlók 
minden akciója, de tíz porc múlva a 
KAC csatársora felszabadult, s támadá- ‘ 
«ni, ha nem is voltak veszélyesek, az 
MTK védelmét mégis szívósan lekötötték. 
Már az ötödik percben Molnár a kapu 
mellé lő, három pere múlva pedig Sík-• __ - - _____ ______
lósy éles lövése n kapufát találja. A idehaza ellenfele s Így évek óta az osz- 
10-lk percben a KAC is lövéshez jut. de írók csapatokra van utalva. A húsvéti 

kapu sarkú mellett Ünnepek alatt a bécsi Bewogungasplolc- 
rvkkel játszott s n kétnapos nemzetközi 

,... csapatát szcropel-
A magyar csapat kitűnő összjá

tékot mutatott
Vasárnap a Magyar Hockoy Club A 

csapatával 2:2 arányban eldöntetlenül 
mérkőztek az osztrákok, hétfőn azonban 

in 71 csapatot 2:0-ra verték meg.

erősen folnyoinnlt Király I’ál, valamintTui„óv, Á ■> ............Grósz István. Az ifjúsági versenyzők 
közül Szloboda mutat jó formát. A va
sárnapi eredmények a következők: Sze
nior-verseny: 1. Kulcsár Litván (MAFC) 
28.02 perc, 2. Csítbay, 3. Stcincr Pál. — 
Csnpatvergonylxín: 1. MTK, 2. FTC, 3. 
MTK. — Az ifjúsági ver. :onyben: 1. 
Kzloboda (MTE), 2. Somogyi (MTK), 8. 
Schili^r (MTE). — Csapatban: 1. MTE 
2. MTK.

JVontMfibOxt ggyetppiokey 
verseny

A Magyar Hockey Clubnak nincsen

a labda közvetlen a
BÜvit el. I i__ __________

Ezután a KAC Is felnyomni és perce- versenyen mindkét 
klg az MTK kapuja elő kényszeríti a tette. 
Testgyakorlókat.

A 28-ik percben Siklósy ügyes csele
zése Kertész 11-höz. juttatja n lapdát, 
aki azonban tulerőz lövésével nem tud 
eredményt elérni.

A 28-ik percben Vágó szabadrúgására a 
KAC kapusa ki rohan, a lapdn Sikló.<y 
lábúra pattan, aki most az üresen ma
radi kapuba továbbítja azt.

Kispest nyomban kiegyenlítésre tö
rekszik, két komort is elér, de Plnttkó! 
könnyedén elfogja lövésüket.

A játék most Ide-oda hullámzik s a 
•napátok n második félidőben so tudnak 
tijabb eredményt elérni.

A mórkózA. 1:0 urányban n, MTK .In- holló (’»!;>' Gutái' 
■ I I, 1 * k_ A t - 0 .   a • .

I.

Lósport
Magi versenyefi

ELSŐ NAP.
I. Pndesta (6:10) Takács. z. Tündöklő

(11:10) Schrjbnl. h. Tót: 200:360 — 
II. 1. Bolbindlst (7:10 Takács, 2. Fehér 
-.---ló C.3. Miinek ber (2’í) 
Szabó L. Vaskulapos (8) PatzúL. ’; h 
Tót: 200:340. — III. 1. Rúrads (7:10) Xngv 
G., 2. Bif'n Venu <«) Szabó L., 3. Nezsí- 
dór (5) Bach. Vlcllleb II. (12) Protzner 
ltomon (6) Tokáé?. Ónk el Ludw. (12) 
Hofbaner, Pannikám (20) Tllernávky 
H h. n>h. Tót: 200:340, 200:210, 220 
-40. Kigo (P/<) Prctzncr, 2. De

va- 
clö-

vára dőlt cl. amit a kék-fehérek csak a 
véletlennek köszönhetnek.
Budádat baxotó bafnohsdgal

Ar. újjáéledő magyar ImxolÓHportnak 
első klr.uMzikuit versenyét vártak a 
Kámnpl bajnoki mérlcöbéstől. Az , 
mérkőznek után sikerült a Szövetéé®, 
uck B Laptarjcsrtők versenyzőivel tu. ntn Tikár/\ 'TÁÍnóiin’ri vl x- madt affért különös enged kenyeéggel | n %" b To< ™ v
de főleg B jobb ügyhöz méltó belst^a ' w ./ A V Ií"
.l.ln,Ham . >,» . V^map) „ttny,1

nyomatott u „UJtAOOZIM" MnrvkMÓ 6. nyomda „4. kórlorgógápeln. ROkk Szilárd-utca A

% h. Tol: 200:6000, 200:1100. 380, 680. 
VI. 1. CttmtboBrfr (11:10) ratzált. 2. Nap
világ (2S) Sz.okolol, 3. SSplduoi (10) 
Gutal, Oly Bnby (20) Müller, Ai-etmis 
Hl Tóth B. 2 lt. ÍX h.

li A SODIK NAP.
I. 1. Adoma II. (Uj) Szabó L„ 2. Ge- 

mahl (8:10) Altmann, 3. Csajkás (5) 
Patzák, Oninia Vincit (12) Tóth B. holtv. 
(i h. Tót: 200:2S0 Adoma, 14Ü Gomahl. — 
II. 1. Vonzalom (8:10) Schejbal, 2. So- 
lánca (3:10) Takács B., 3. Marielte (6) 
Lipták L. 2% h. 8 li. Tol: 200:280. - 
ITI. 1. Parádés (2) Schejbal, 2. Josma 
(V/i) Sajdik, 3. Porgoleso (3) Takács. 
Ballerina (8) Nagy. Dergfriode (3>á) 
Szokolai. Fejh., 2 h. Tót: 209:340, 860. - 
IV. 1. Birtokos (8^) Martinék, 2. Derűre 
ború (5) Biemácky, 3. Gay Maid (114) 
Takács. Nogresco (5) Szabó L., Nimfa 
(4) Hofbauor, Napvilág (6) Gutái. 1% b. 
2 h. Tót: 200:900, 540, 880. — V. 1. Marost 
(IX) Sobojbal, 2. Pcrmission (6) Takács, 
3. Mikolt (3) Polgár. Donna Magda (5) 
Sajdik, .Cujahoga (2) Biemácky. 2 h. 
1X h. Tol: 200:560, 300, 540. — VI. 1. 
Gyöngyi (IX) Biemácky, 2. Czigúny- 
leány (4) Vondra, 3. Nebich (4) Martinok. 
Csokonai (12) Lipták A., Fácán (8) Tóth 
B., Leonóra (25) Direr. Csicseri (10) Sto- 
■zák. Virgonc (25) Polgár, Reintintin (18) 
La per, Kereső (25) ÁVeckermann. 1 h., 
IX h.

hiányt eredményez, amelynek hatásaként 
főleg a mezőgazdasági termelők képtelen 
nők n szükséges forgótőkét hitel utján 
beszerezni. Ezen súlyos pénzforgalmi 
helyzet orvoslása érdekében a Magyar. 
Olasz Bank rL elhatározta, hogy folyó 
évi április 3-tól kezdődőkig legalább fi 
hónapra való lekötés mellett pénztárje
gyek ellenében buzaértékre szóló betéte
ket fogad el és viszont az ily betétként 
kezelésére bízott tőkéket mezőgazdáknak 
forgótőke céljaira buzaértékre szóló hi
telok alakjában kihelyezi. A betevők 
pénzeik ilyetén elhelyezése mellett bizto
sítják tőkéjük és a betéti kamat érték
állandóságát, viszont a hitelélvezők, 
amennyiben a nyert hitelt gazdasági be- 
f ok tetősekre és kiadásokra fordítják, 
gazdaságuk jövedelméből kockázat nél
kül teljesíthetik az értékállandó hite! 
visszafizetését A Magyar-Olasz Bank rt, 
(Budapost, V., Nádor-utca 16.) érdeklő
dőknek részletes felvilágosítással szol
gál.

Az Általános Takarékpénztár új rész
vényei és osztaléka. A Magyar Általá
nos Takarékpénztár Rt. igazgatósága 
Kronberger Lipót udv. tan. elnöklete 
alatt, márc. 29-én tartotta rendes köz
gyűlését, amelyen Horváth Lipót dr. al- 
olnök-vezérlgazgató javaslatára elhatá
rozták az alaptőkének 350 millió koro
nára való felemelését olykép, hogy min
den 5 régi részvényre 2 új részvény ve- 
iiető út, az egyik 3000 korona árfolya
mon, a másik ingyen és költségmentesen. 
A felügyelőbizottságba uj tagokul bevá
lasztottak dr. Bethlen Pál gróf és Ri- 
báry Lajos.

A Kühne tőkeemelése. A „Kiülne4* Me
zőgazdasági Gépgyár Rt. közgyűlésén el
határozta a társaság alaptőkéjének 72 
millió koronára való felemelését Az uj 
1923 január I-től kozdődőleg osztalék
jogosult részvények 3:1 arányban, 2000 
korona beflzetéso ellenében, április 8-tól 
12-ig bezárólag a Hazai Bank Rt.-núi 
vehetők át. Ugyanott kerül április 3-tól 
kezdődőlog az 1922. üzletévi 15. számú 
osztalékszelvény 50 koronával beváltásra.

Vlnlcola Rt. megtartotta alakuló köz
gyűlését a Földhitelbank üléstermében. 

I A társaság célja a gazdák bortermékei- 
i nek értékesítése, konzervgyárak, faisko- 
I Iák létesítése, szóval kertészeti, bor- és 
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ÜgetőversenyeK
, Bva lánya (3r) Coseolini, 2. Ul- 
I Irrsiegler, 3. Lisotta (6) Zwillin- 
m.: Czigúnylegény, Bajnok, Lán- 

Moerkatzo, Kanpurka. Könnyen. 
Tót: 10:11, 10:11, 13, 18. - II. 1. Pancsi 
(2% r) Cassolini, 2. Pali (4) Zwillinger,
3. Weingatahof (2J4) Novák. F. m.: Vi
dám. Erős küzdelem. Tót.: 10:11, 10:12, 
19. -- III. 1. Libuesa (3r) Gr. Sennyey, 2. 
Ilézangyal (5) Stchmnnn, 3. Herakles (4) 
Zwillinger. F. in.: Ásta. Könnyen. Tót: 
10:11, 10:11,20. — IV. 1. Ilka (2J4) Casso
lini, 2. Erzerum (8) Novák, 3. Trotteur 
(4) Ir3Íegler. F. m.: Tilly, Diana, Adoma, 
Bakter. Biztosan. Tót: 10:12. 10:10, 11, 10. 
— V. 1. Ed Luno (1M‘) Zwillinger, 2. 
Armononvillo (3) Raymcr, 3. Dóra I 
Gnyton (ö) Wedom. F. m.: Eakimo, lton- j 
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mnnn. 3. Graniesár (3) Bonkő. F. m.: í Aioin;tvKv.Paalctto. Plezlkém. Könnyen. Tót: 10:10,1 Dr,“kcrk'J^óst

! ügyészek: dr. Kováts-Nagy Sándor és
I dr. Kun Andor. Az igazgatóság vezér
igazgatóul Kratochvila Aurélt nevezte 
ki. Elhatározta, hogy rendkívüli köz
gyűlést hiv egybe, amely az alaptőkét 

. 100 millióra emeli.
I A Viktória Gőzmalom az április 5-ére 
egybehívott rendkívüli közgyűlésnek a 
régi részvények 500 koronás névértéké- 
nck a tartalékalapból 2000 koronára való 
felülbélyegzéséi s az alaptőkének 200.000 
darab 2000 korona n. é. uj részvény ki
bocsátása által (>00 millió koronára való 
felemelését — 150 millió tartalékalap 
melleti — fogja indítványozni, úgyhogy 
minden régi részvényre két uj részvény 
jussán a nóvérték beflzetéso ellenében.

I Termelők Ban’Ja Rt. IV., Feronciok 
■ tere 9. Alaptőke 40,000.000 korona. Az in
tézet, üzletkörébe széleskörű külföldi ér- 
dokelteégek bevonásával minden bank- 

. szerű üzleten kívül felvette működési 
: körébe az órűüzletot is. Az igazgatóság 
j összetétele biztosít ja azt, hogy a bank 
nemcsak belföldön, hanem Nyugatouró- 

i pában és Amerikában is teljes mértékben 
! érvényesíteni fogja a maga cló tűzött 
üzleti célokat.

Első Magyar Szövő- és Kötőgyár Rt 
Vác igazgatósága elhatározta az alap-

i tőkének 90.000 darab 200 K névértékű uj 
részvény kibocsátásával 18 millióról 86 
millióra való fölemelését. Az összes uj, 
1923 jnnnxr 1-ikl osztolékjogosult rész-

A Pesti Hazat Első Takarékpénztár 
Egyesület Wulder Gyula alolníik elnök
lete nlatt megtartott rendes közgyűlése 
nz igazgatóság minden előterjesztését 
elfogadta, az elmúlt évro 1500 K oszta
lék fizetését határozta cl ás a 2:1 arány
ban kibocsátandó új részvények árfolya
mát illetékkötelesen 35,000 K-ban állapí
totta meg, az elővételi jog gyakorlására 
pedig a f. é. április hó 3-tól 12-ig terjedő 
időszakot tűzte ki. Uj tagokul Grüner; 
Tivadar és Mtlos György ügyvivő igaz
gatók választattak az igazgatóságba.

Hazat Bank Részvénytársaság köz
gyűlése az igazgatóságnak a 73.330,749.97 
koronát kitevő nyereség felosztásúra vo
natkozó indítványát elfogadva, a tarta
lékalap javára 8 500 000 koronát, a nyug
díjalap javára 10.000.000 koronát, a Szi
tányi ödön-alap javára 1.000,000 koronát., 
a tisztviselők részére 3.000 000 koronát 
szavazott meg és elhatározta, hogy az 
1922. ilzlotóvl 28. számú osztalékszelvény 
részvényenként 250 koronával április 
4-től kezdődőlog beváltaseók, míg n fönn
maradó 4.674,584.25 korona a folyó üzlet
év javára Írassák.
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Zürichben, ahol a magyar korona 
Ahol a magyar 

— Hogy Jegyzik 
a magyar koronát? — BankpszichológiOt 
Irta Kádár Gusztáv,

tott Matryrtlóm. elhatározta az 50 millió •'"i 
korona nlaplókóuek r_ ______
nóvórtókónrk 200 K-ról 50(7 K-ra” leöndő L’’ 
MtllbMyegzóse, valamint 250,000 darab j,- ,-00 K n. é. új részvény kibocsátása áltoi Jí” 7^1 7
250 millió koronára való fölemelését; az f)a*k}rf™ek. ki miinek. 
összes új részvények* a régi részvénye
seknek ajánltntnak föl. Az elővételi jog- 
gyakorlAs határidejének, valamint az át-1 
vételi árfolyamnak megállapítására n' 
közgyűlés nz igazgatóságot hatalmazta1

Buza-betétek és búza-kölc*önök a Ma- 
(y&r-Olasz Banknál. A magyar korona 
rték*nAk ingadozása közguz^asági és 
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