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Gömbös Gyula levelet Irt a miniszterelnökneK
Erőteljes gazdasági politikát kíván a kormánytól — Nagyatádi 
földreform-novellája tói függ a politikai válság megoldása

A nemzetgyűlés kedden délelőtt 
km ét. összeül, napirendjén a men
telmi bizottság: jelentései szerepel
nek. A keddi ülésen Vasa József 
népjóléti miniszter beterjeszti a la
kásépítésről szóló törvényjavaslatot, 
ugyanakkor ismertetni fogja a la
kásrendeletet is, illetőleg azokat a 
módosításokat, amelyeket a drága
sági bizottság ülésein ellftingzott 
kívánságok honorálásaképpen tett.

ügy értesülünk, hogy vagy napi
rend előtti felszólalás vagy sürgős 
interpelláció keretében az ellenzék 
egy tagja, valószínűen

Rassay Károly szóváteszi a kor
mány lakásügyi rendeletét 

s ennek keretében a legszélesebb 
nyilvánosság elé viszik azokat az 
aggodalmakat, amelyeket a drága-- 
sá ;’’i bizottságban elmondottak.

Ugyancsak napirendelőtti felszó
lalás, vagy sürgős interpelláció 
formájában mondja el Drózdy Győ
ző azt, hogy a reformpártnak o hó 
9-ére tervezett kiskomáromi zászló
bontását és Drózdy Győző beszámo
lóját a főszolgabíró becsületsértő 
tartalmú végzésben betiltotta.

Ellenzéki képviselők körében 
élénk megbeszélés tárgyát képezte

vitéz zaykai Kitti ezredes tra
gikus halála.

Egyik kormányhoz közelálló lap 
közlése nyomán ugyanis alapos a 
gyanú, hogy az ezredes merénylet 
áldozata lett. Szóba került az a 
gondolat, hogy a parlagként nyílt 
ülésén kérdezik meg a honvédelmi 
minisztert, történt-e intézkedés az 
eset felderítésére. Ettől azonban el- 
állottak, s abban állapodtak meg, 
hogy mielőtt ezt. tennék, bizalmas 
felvilágosításokat kérnek Belit ska 
honvédelmi minisztertől, illetőleg*a 
miniszterelnöktől, miután a honvé
delmi miniszter még beteg.

Amint tehát látható, az izgalmas 
parlamenti vakáció után külsőségek
ben is mozgalmasan indul a politi
kai élet. Az egész Ház osztatlan ér
deklődéssel várja

Nagyatádi Szabó földművelés
ügyi miniszter földreformnovel

láját.
Erről a tervezetről Nagyatádi 

Szabó legbizalmasabb hívei ig keve
set tudnak. Mindenki érzi azonban, 
hogy ez a novellatervezet túlnőtt az 
egyszerű szakjavaslat keretein és

ugrópontja lesz a hetek óta lap
pangó politikai válságnak és ez 
dönti el az egységes párt zöme 
és Gömbösék közötti küzdelmet 
A kiszivárgott hírek szerint a 

földművelésügyi miniszter tervezete 
igen erős eszközökkel igyekszik biz
tosítani a reform gyors végrehaj
tását

és ehez saját magának a hatás- 
körét akarja kiszélesíteni a 
földbirtokrendező bíróság hatás
körének rovására. így minde
nekelőtt a végrehajtási eljárás 
torán ügyészekkel akarja kép- 

▼beltetni magát

A Hétfői Napló tudósítójától. —

Amint említettük, ez a földre
formnovella tervezet lesz az ugró
pontja az egységes pártban tapasz
talható küzdelemnek s ez dönti el, 
hogy Gömbösék megerősödve bent 
maradnak-e a pártban, vagy pedig 
kénytelenek lesznek ilépni.

Döntésre nem is kerül mindad
dig sor, amíg a minisztertanács 
nem foglalkozik a novellaterve
zettel. Ez a most, következő pén
teki minisztertanácsra várható.
Addig csak előcsatározásokra le

het számitahi. Mindenesetre itt 
meglepő és váratlan fordulat is 
akadhat, így például nincs kizárva, 
hogy 

A szenzációs levél hiteles rész
letei természetesen mór nem ke
rülhettek nyilvánosságra, de le
hetséges, hogy ez maga is ele
gendő lesz a helyzet tisztázására.

II kereskedők tiltakozó napplásen 
a DeBizaftözpont megszüntetését köDeielik 
Szterényl áléi kritikái* a mai gazdasági helyzetről - Elkeseredett 
nagygyűlés - „A minisztérium űan Is érzik, hogy a mai állapot fenn 

nem tartható11

- A Hétfői Napló tudósítójától —
Vasárnap délelőtt összegyűltek a

kereskedők, hogy tiltakozó országos 
nagygyűlést tartsanak amiatt a már 
katasztrofálissá váló helyzet, miatt, 
hogy a kereskedőknek a devizaköz
pont az utóbbi időben egyáltalában 
nem szolgáltatja ki a szükséges de
vizát.

Balkányi Kálmán, az OMKE igaz
gatója üdvözölte a megjelenteket, 
majd átadta az elnöki széket Szte- 
rényi József bárónak, aki hosszabb 
beszéd keretében nyitotta meg az 
ülést

— A kereskedelem — mondotta — 
kapcsolhatja be Magyarországot új
ból a vílágforgalombu és fontos, 
hogy ne zárkózzunk el a külföldtől. 
Az a harc amely most folyik, rész
ben azt a célt is szolgálja, hogy a 
külföld bizalmát visszaszerezhessük, 
a magyar korona értékét felemeljük 
vagy legalább is stabilizálhassuk. 
Amikor a magyar kereskedő önma
gát védi, ebben az esetben egyúttal 
a nemzet becsületéért is harcba- 
száll. Mert külföldön nz a téves hit 
van elterjedve, hogy Magyarország 
nem akarja megfizetni tartozásait.

—- A Devizaközpontot működéséért 
inkább elismerés, mint gáncs illeti, 
azért a titánt küzdelemért, amelyet 
a magyar gazdasági élet, szolgálatá
ban kifejtett Hogy működésében 
bajok álltak elő, ez nem volt ok, ha
nem csők okozat Csak sajnálatra- 
méltó áldozat ez a szerv, áldozata 
annak a gazdasági politikának, a 
téve8 közirányzatnak, amely most 

Ezután Szász Pál az OMKE főtit
kára terjesztette elő a gyűlés hatá- 

- ----------- ------- 1 rozatl javaslatát amely megállapít-
uralkodik, amely nem a termelésre | ja, hogy a Devizaközpont különösen 
fekteti a fősúlyt, hanem egyoldalú az év eleje óta hivatásának cgyálta- 
pénzügyi operációkat akar végre- írfn megfelelni nem tud, minthogy 
hajtani és a gazdasági életet a po- a kereskedőknek régebbi tartozásait 
litika szolgálatába akarja állítani.1 külföldre továbbítani nem tudja és 
(Felkiáltások: ügy van! Nagy taps.) új áruk beszerzésére kellő mennyi- 

— Valahányszor a politika a gaz- ségű devizát kiutalni nem képes, 
dasági életet a maga cér^ra akar te működjének megfelelni nem tud: 
Xelhaeználn!, mindig a, gazdasági tehát a nagygyűlés követeli a De-

Gömbös Gyulának «i miniszter
elnökhöz intézett levele nem 

marad hatás nélkül.

Gömbös Gyula ugyanis az elmúlt 
hét szombatján hosszbb levelet in
tézett gróf Bethlen István minisz
terelnökhöz, amelyben részletesen 
feltárta azokat a kívánságokat ame
lyeket a szélsőjobb frakció nevében 
a kormányzattal szemben támasz
tottak.

élet vallotta kárát és ezzel az or
szág. A katasztrófa bekövetkezése 
talán fel fogja rázni, ezt az irány
zatot, amely talán jóhiszemüleg a 
nemzet érdekeit kívánta szolgálni, 
azon ban m űködésével vég veszede
lembe sodorta azt. Legyen vége a 
jelszavak politikájának. Az orszá
got csak egy mérsékelt, egészséges, 
szilárd alapokon nyugvó gazdasági 
irányzat mentheti meg, amelyben a 
polgárok karöltve dolgoznak a mun- 
kdstársadalommal. A rombolásnak 
legyen vége, kezdjük meg az építést 
mert ami eddig történt, az csak rom
bolás volt.

— Amiben én a megoldás lehető
ségét látom, az a következő: Először 
pillanatnyi mentési akció, amely a 
lehetőségek szerint igyekszik meg
menteni a végveszedelembe jutott 
gazdasági életet Az eddigi tartozá
sok rendezése és a pillanatnyi ne
hézségek áthidalása. Az elhibázott 
teóriákhoz való csökönyös ragaszko
dást meg kell szüntetni, ki kell kü
szöbölni a gazdasági életben is a 
jelszavak politikáját és komolyan 
munkába kell kezdeni. A végleges 
rendezés a másik kérdés. Fokozato
san meg kell szabadítani az országot 
a kötött gazdasági rendszertől. A 
Devizaközpont nem öncél, hanem 
csak egy szükségkívánta szerv, a 
melynek célja éppen az, hogy idő
vel önmagát feleslegessé tegye. 

vizaközpont megszüntetését.
Tabdkovics Dusán, a devizaköz

pont igazgatója válaszolt a pana
szokra. Hangsúlyozta, hogy a leg
kevésbé sem vezeti animozitás a ke
reskedelemmel szemben. Felsorolja 
azokat a számszerű adatokat, ame
lyek igazolják, hogy milyen nagy
mennyiségű külföldi devizát utalt 
ki még ebben az évben is és hogy 
többet nem tudott kiutalni, az nem 
a, központ hí baja, hanem a gazda
sági helyzet bűne.
~ Azért jöttem ide — folytatta 

—, hogy meghallgassam ismét, amit 
önök kívánnak, kijelenthetem, hogy 
a minisztériumban is érzik, hogy a 
mai állapot fenn nem tartható. Ez
ért minden igyekezetünk, hogy önö
kön és önökön keresztül az orszá
gon segítsünk. Egészen bizonyos, 
hogy rövid idő alatt megtaláljuk 
azt a módot is, amellyel segíteni tu
dunk.

Sgy ötlet 
a lakáshiány enyhítéséhez

— A Hétfői Napló tudósitójától. —
A lakásrendelet körül dúló csata még 

tart, az utolsó szót még nem mondot
ták ki benne, a vasárnapi hivatalos lap, 
amelyet sok százezernyi polgár várt ál
matlanul és szívdobogva, a lakásrende
let helyett csak néhány főtanácsosi ki
nevezést és a köpölyözés képesítéshez 
való kötésének szigorításét hozta.

Igaz, hogy a lakásrendelet is azok 
közé az áldások közé tartozik, amelyek 
jobb, ha minél későbben érik az embert, 
de sajnos, tudjuk: ami késik, nem mú
lik és ha Damokles kardjának függesztő 
szőrszálát vasárnap helyett csak kedden 
vágják is el: azért éppen úgy főbe kő- 
Untja az embert, mint tette volna va
sárnap.

Lakáshiány van, háziúrnyomor van, 
ezért kell a lakásrendelet, még pedig 
olyan sürgősen, hogy ma megjelenik ég 
három hót, múlva mór fizethetünk is, lm 
— van miből. A lakásépítés kérdéso már 
nem ilyen sürgős illetékes helyen, arról 
úgy lehet beszélni: „ha a kormány épí
tési programja megvalósul...**, „ha 
kellő számú lakáR áll rendelkezésre .. .**

Do a rendeletnek ettől a hiányától el
tekintve, volna itt valami, ami „ha“ éa 
„feltéve** és „abban az esetben** helyett 
talán mégis enyhíthetne valamit a la
kásínségen. A hivataloknak lakásokból 
való kitelepítése szintén benne van a 
programban, de arról úgy látszik meg
feledkeztek, hogy van egy egész sereg 
ház, amelyeket pár excellence lakás cél
jaira építettek és amelyeket ma irodák 
tartanak elfoglalva: a szállodák.

A szálloda ókonomikusabb lakrtsforma, 
mint a bérház, mert mngános ember 
legfellebb egy, család legfellebb két, na
gyon kivételes esetben három szobát 
foglal el, míg amott a három-, négyszo
bás lakás olyan embereknél, akik a szál
lodai árakat elbírják, normális.

A legutóbbi években a következő szál
lodákat alakították át irodára:

A Hunnia szállóban a Fahivatal, 
nz Orientben a Fogyasztási Szövetkezet, 
a Co/itwentafftnn az O. K. H., 
u Párizsban a Nemzeti Hitelintézet, 
a Magyar királyban a Fut ura, 
az Angol királynőben a Pén inlézeti 

Központ.
a Meteorban egy szappangyár, 
a Szent Istvánban a rendőrség, 
a Hamburgban vógiil valami mulató 

kapott, vagy kap elhelyezést.
Talán vissza lehetne ezekot a szállo

dákat hivatásuknak adni és ez, ha nem 
is oldaná meg, do biztosan enyhítene a 
lakásínségen, amelynek problémája 
olyan nagy súllyal fekszik a népjóléti 
miniszter úr szivén.
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Egy hős magyar asszony Az antant frontjának egységes kiépítése 
halÓlB Fúrta, április 8. lelfogndható ajánlatokat tenne, eze-

A tlatin értesülése Bze-int komoly kel csak a szövetségesküzi egységes 
9 " <r rno m gb kilátás van arra, horv Anniin.' front megvalósítása után vizánál.

Gróf Vitetek Fnrdlnándnó üthetett 
Kinskii Nóra grófnő a sziléziai Poruba 
községben március W-án elhunyt,

A fiatal grófnőt 191fi nyarán a Vörös
kereszt Egylet kiküldte Oroszországba. 
Mindazokat, akik a hadifogságban hő
séiről csodálhatták nagyszerű cgyénlsé-, 
gél* amely szerto Xagy-Oroszorazag va- i 
lamennyi hadifogolytáborában Jogén-' 
dússá vált, le fogja sújtani Kinsky 
grófnő szomorú elmúlásénak híre. A) 
legnehezebb időkben vállalta magára 
nehéz misszióját, amikor a hadifoglyok 
helyzetének jobbra fordulásn szinto re
ménytelennek látszott. Mégis megkezd
ve a lehetetlennel, enyhítést, vigaszt 
szerzett a fogságban rahoskodóknak, az 
orosz hatóságoknál pedig tapintatos 
okosságával és rendkívüli erélyességé- 
vei a hadifoglyok sorsának a viszonyok
hoz mért jelntékeny javítást ért el.

Amikor a cárizmus bukásával auy- 
nylra megváltozott a helyzet, hogy vö- 
röskercsztes misszionáriust többé nem 
lehetett kiküldeni Oroszországba, Kinsky 
grófnő önként ottmaradt és újabb meg 
újabb feladutok teljesítésére vállalko
zott. Ekkor már mint egyedüli vöröske- 
resztet megbizotl járta Oroszországot s 
h hadifoglyoknak enyhülést szerezve, 
fáradhatatlan 1— 
nagy feladatát.

kilátás van arra, hogy Anglia,'front megvalósítása után vizsgál- 
" * nák meg. A tárgy elások során fő

szerep jut mejd B'-lgiumnak. Poi-i- 
caré már meg is hívta Theuniet és 
Jaspart, hogy menüéi előbb ntegga- 
nnk Parisba e jóvátétel dolgában 
való megbeszélések folytatása vé
gett. Ugyanekkor Poincaré tájé
koztatni akarja a belga minisztere
ket Loueehur utjának részletei-'

Franciaország és' Olaszország, va
lamint Belgium között szoro
sabb közeledés jön létre a jó
vátétel kérdésében, Viilósjinn, hogy 
a jövő héten folytatandó megbeszé
lések során erre vonatkozóan egy
séges front fog keletkezni. A Ma
iin rámutat arra, hogy ezek a meg
beszélések nincsenek kapcsolatban . ...
Németországnak legújabb tárgya- röl is. 
lásl kísérleteivel. Ha Németország'

TŐZSDE
Vége felé közeledik az értékpiac válsága
A szerdai kasszanap után főbb tőzsdét várnak — Az értékek 30—40',0-oa 

áresést szenvedtek — A tőzsdei rendezőnapok — a Béla*utcában

Az érték piac erős válsága mintha a t portokban, főleg pedig a nehéz papirok- 
vége felé közeledne. Egyelőre ügyen tar- bán, egy 50—40%-os áresés állott be és 
tanalc még az Inzolvenciákkol velejáró a szörnyű értékrombolás áldozatai ez- 
cxekutiv eladások és még folytatódnak úttal nemosak a közönség köréből kertil- 

iuk enynuicsi szerezve,, az áresések, de a tőzsde közönségének 
buzgósággul teljesítette osztatlanul az a felfogása, ho:;y a szerdai 

______ I április fí-ifcl kasszanap után a tőzsde 
~ KésőM. hogy további kinnmaradása lassanként magához tér ós az árfolya- 
no nurjon »»mtf az orosz hatóságok- >nok laasmiként behozzák az elmúlt kri- 
nak, az astraehani hadifogoly kórházban 4*’—~ ’* -’*** x
elvállalta legénységünk betegápolását. 
Miután páratlan kötelességérzettel hó
napokon át bnzgólkodott ezíin, az oro
szok kémkedései gyanúsították meg, 
úgy hogy sok üldözésnek volt kitéve

Három évi önfeláldozó működés után 
rengeteg viszontagság közepette sike
rült végül Oroszországot elhagynia és 
otthonába visszatérnie. Két évvel ez- 
alfjtt ment férjhez gróf Wilczck Ferdi- 
uándhoz, akivel a legboldogabb házassá
got élte. Ebből ragadta ki férje és kU 
árvája mellől váratlanul a halál. Nemes 
emlékét kegyelettel fogják megőrizni 
mindazok, akiknek az igazán hőslelkű 
nő hazájuktól távol, szomorú elhagyat 
tottságuk közepette enyhítette szenve
déseit.

tikus napok alatt szenvedett árvesztesé
güket A hét végéig azonban a javulás 
Boinnii jelét sem láttuk az értékpiacon/ 
Minden értékcsoportban ugyanaz a sivár 
képi az értékek árfolyamúnak erős leli- 
citáUsa —• a kényszereladások, A kény
szerei adókhoz csatlakozott természetesen 
a zavarosban halászni akaró szervezel- 
len kontremin is, azonban egy rendsze
res kontreminről ezakbon a pániknapok- 
ba» wó sem volt, »«f| a tözgdo telje* 
marazmusba esett.

Ezkeben a napokban a spekuláoió hv 
kább két uj és jövedelmező üzletre ve
tette rá magát: a reportÜ2letre te a 
prompt-darabok kizárólagos vásárlására. 
amelyeken az erősen ellanyhult 7—8%-os. 
sőt a tözsdehék végén 8%-os kosztpénz 
mellett 12—14%-os árnyereséget is ígér
tek.

Végeredményében az összes értékelő-

lek ki, hanem több nagy tőzsdés cégből 
is, amelyeknek inzolvonciái a piacot ál
landóan izgalomban tartották.

A tulajdonképeni tőzsdei események 
nem is a szabadságtéri tőzsde palotában 
játszódlak le ezen a héten, hanem a Béla- 
utcában — a rendőrségen. A „nagy ren
dezte" itt folyt lo a rendőrségi előszo
bákban, a legtöbb esetben egyezségekkel, 
amikor kldoriilt, hogy a komittepsok ál
tal feljelentett ügynökök legnagyobb ré
sze semmiféle kriminális cselekedetet 
nem követett cl és csak pillanatnyi fenn
akadás miatt nckn szállított, vett át, 
vagy fizetett

Egy tanulsága mindenesetre lesz ezek
nek a tőzsdei foketo napoknak. És ez az, 
hogy a tőzsdoiigynökök és bizományosok 
nagyobb elővigyázatosságot fognak tanú
sítani ügyfeleikkel szemben és fedezetlen 
játékukat nem bizzák ró a kosztüzlet ré
vén való fedezésre, másrészt az erős nos- 
trójátékot ■ beszüntetik. Végül pedig a 
közönség is csak anyagi erejének megfe- 
lelő angazsmúnokat fog vállalni.

Frieírith Istvín meilöit
„polltlKnl lnnulniúnyutjörél“
- 4 Hétfői Napló tuMsüójálék -

Ami hiányzott hetek óta politikai küj- 
dalmainkből, am|t az egymásra tornya- 
•u|t válsághírekből nélkülöztünk, ami 
még aótlanabbá tetto keserves megélhe
tési gondjainkat, komolyakká tette a 
puccahÍreket. — azt a hiányzó, fájdal
masan hiányzó derűt, moaolyt.fakasztó 
könnyelműséget, most hazahozta magá
val Friedrich István utipodgyászában-

Hol. inorre járt, mit tapaaztall „tanul- 
mányutján" Friedrich István, lapzártáig 
nőni lehetett, nem elkerült megtudnunk. 
Alig érkezett meg poroson, alig öltözött 
út. máris belevetette magát a honi po
litika zugó áradatába te eltűnt lakásá
ról, elment egy titokzatos értekezletre.

Nyílt kérdés, hogy Rómában njit vég- 
aett Frisdrich a pópánál, mit tanácsko
zott a montenegrói clcaapott miniszte
rekkel. találkozótt-e Kemállal, ml van a 
diwknrddal, végül pedig, hogy mit ízen 

Voryvszky, a római szovjetmagbisott 
Friodrich ujtán a magyar faseLszták- 
nakt

Budapest, Roma, Elkara hlsazár. An- »•**♦* ««•••«—• *.•««»«. xu wvnei noaeani>u iuwb aw iuui;yar no-
gora, ismét Róma, sőt ismét Budán wt.1 főkapitányának bfinügy| osztálya az el- n08 2 magyar honos nőt, 23 idegen
Ez volt a „tenulmányut" vonala., Mus-1 múlt hónapban összesen 19.680 bünttgyl honos férfit és 23 Idegen honos nőt til- 
aoliul, — pardon, Mussolini aa napi, b»-, ®«'ít nyomozását fejezte be. Ezek közül tottok ki a székesfőváros területéről. 

............................................ • • volt bűntett, 16.674 véteég. 67 lwb ,

A vasárnapi 
magánforgalomban 

a bankok és az ügynökök között 
nem történt Üzletkötés, bér a hely
zetet bizakodóan fogták feL így 
csak taxáclós árfolyamokat hallot
tunk: Salgó 110.ööö—112.800, Osztrák 
Hitel 8409-8500, Rima 18.000-18.200, 
Kőszén 276.000-277.000, Nova 19.000 
-19.500, Cukor 394.000—395.000, Geor
gia 117.000—120.000.

A MEZÖGAZDASAGI ÜZEMHITE- 
LEK ÜGYE. Amint értesülünk, a mező- 
gazasági hitelek ügyében az OMQE 
közgazdasági sjakosstálya gróf Hadik

János elnöklésével a legközelebbi na
pokban ülést tart.

ELMARADT TŐZSDEI BEVEZETÉ
SEK. A husvét utáni napokra több ipari 
vállalati részvényt akartak a tőzsdére 
bevezetni, így többek között a Dunába- 
raszti Fát is. A rossz tőzsdei uapok 
miatt azonban ezek a bevezetések egy
előre későbbre maradnak.

OSZTRÁK GYÁRAK 
KÖDÉBE BUDAPESTRE, 
korlátozások miatt egyre 
és cseh textil- és kötőszövőgyár akarja 
telepét Csonka-Magyarországba áthozni. 
Most egyszerre két bécsi kondőgyár 
folytatott magyar érd? kelt Bégek kel tár
gyalást telepeinek Budapestre való he
lyezése dolgában.

ATKÖLTÖZ- 
A behozatali 
több osztrák

Ma$yar-01asz
ii.

1

Elfogad
kamatozásra pénztárjegy ellenében
i e g n 1 á b b b h ó n a p r a kötött 

í betéteket
| buga-értékben

és mezőgazdaság célokra ugyan
csak búzaértékben nyújt hiteleket

. Részletes felvilágosítások

nyerhetők a bank szélt házában

Budapest V, Nsdor-ucca 16

EXCELSIOR-TELIKERT
VII, Rákóczi út 72 (félemelet) 
Asztalrendelesí József SO-45

A A világhírű A
SBABKAlQFFduo!

•

MAJcn .zd\
ILONKA X'WZ

RASSAY
vendégjátéka

ZSNES Saentiványi konferál! TÁNC1

i&és Nemzeti Rayal Orfeum &
Minden este fél 8-kor a nagysxabácu áprilisi 
variétémlleor és Nnoynr Erzsi vendógfelléptével 
HÁTI YULOVAG Harmatit-Zerkovitz operettje

PÁRISIÉN

GRILL
Áprilisi műsora

SZILÁRD!
19.000 biiniigy márciusban 

A rendőrség atutiuttkájg 
•W 4 Hétfői Hírlap tudósítójától, w 
Az államrendőrség elkészítette a fővá

ros márciusi közbiztonsági állapotáról 
szóló jelentését. Ennek a jelentésnek 
fontosabb részei a következők. A buda
pesti magyar királyi állainrendőrség

I

osztálynál az elmúlt hónapban 1090 
egyén került közigazgatási ejbánás alá. 
Ezek közül országos javító intézetben 
elhelyeztek 23, egyéb hatóságoknak át
adtak 193, szabadon bocsátottak 335, 
kényszerútlevéllo 1 kiutasítottak 13, to- 
lone úton elszállítottak 801 egyént. Az, 
eltoloncolt egyének közül 5 évre 81 ma
gyar honos férfit, 19 magyar honos nőt, 
10 évnél hosszabb időre 10 magyar ho-

suliul. — pari . __ „„ r,_r„,
nem Miléns boldotfpU montenegrói ki, 
telypé, egykét török Uséfifó
bán, majd » pápa te ngMBbgg Hiéna a 
római követ, erekkel beetell te tárgyalt 
Friedrlch. VáltezatMnak elég változatot 
volt oz < iworrinui), majduem elyg<n 
<#rka. mtet a« ő politlhol knrrlteia- Egy 
Üstökös húzódott végig hazánk egén ez 
Adriáig, sőt as Adrián túl Idegen váro
sok kereMÜal *« félholdjai fölött- Az 
üstökös vtenr.nU$rt, de oly ao \ig volt te 
vol hogy szerény érkezését nem fogad
ták hozsannái szüzek, lm® ml meghajt
juk lobogónkat Frledrlch előtt.

8M6 volt bűntett, ------- ----------- --- —
nypR a> embert élet él testi épség ellen, 
W05 # vh7<>b allén te 1224 volt •• 
egjébCaite büMssiekményok néma. A> 
ember élete és testi épsége ollta Irá
nyult WweJekméRXák közül 23 vojl 
büptett és 44 vétség. A vagyon ellen 
irányult hűn cselekmény eb közti! 8884 
volt böntelt, <61 pedig vétség. i?07 a lo
pások. 647 a sikkasztások és 697 a eaalá 
sok sBÓma. E azámadatekhan bemutatott 
büucartekményakból kifolyólag a« ál- 
lamrendMg m elmúlt hónap folyamán 
567 agyént belypwtt előzetes letartózta
tásba, 43 üntalkornt vett őrizetbe. Ezek 
közöl aa Illetékes királyi bíróságok elé 
került 177. 16 egyént a nyomozás során 
awbadlábra helyeitek. U egyénnel 
szemben a rendőrhatósági intézkedést 
függőbon tartották.

A jelentés ezután az simult hónap 
fontosabb biiarsehkinényoil sorolja fel 
majd megállapítja, hogy a toloncügy-

R „siáraz" Rmerika
Newyork. április 8.

(Rtuler) A klnoslári hivatal ügy
nökei, akiknek as a feladatuk, hojy 
a ssesaeeitatokat beesempésiő bio- 
káiltöröket tíldössík, tegnap el.ll- 
ll/f»itették n blokddtör^k egyik ha- 
jóRit. K halottak száma míg Isme
retlen. Halászok A-.írwc holfteetet ie 
számos aörösláddt fogtuk ki.

(iUM/SARKON 
ruganyosán nesztele”ül járunk. 

Kíméli a magunk és környezetünk tt 
figyeljünk u vedjeuvre.

pHcneE
vn. HilMcl ut C. srim Telefon: !«■«! IZS—<U

Minden este új műsor

NRGY ENDRE
vendéglelléptével

Sári, Ferencit Károly, Harawtby 
. Heldiberg Albert, Kondor Ibolya,

Előadás kezdete 9 és léi órakor 
Jegyelővétel; .SzinházFíletnéí^érT" 

pénztárnál 5—7-ig és este 8 órától

I

NapeztBMieSMi órwkoj 
cani. szombat, nnr 
«si|nnepzzr ‘Mö

w Váresl’t*'

TBLEFÓM: 55-61

SieniSclós
M?r műsor
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— A bibornok-hercegprlmás Bu
dapesten. Dr. Csernoch János bíbor- 
nok-hercegpritíiás székvárosából, 
Esztergomból, hétfőn délelőtt a fő
városba érkezett, hogy a kedden 
délelőtt 10 órakor az elhunyt IV. 
Károly királyért a budavári koro- 
názó-főtemplomban tartandó hiva-

Újabb hat tőzsdebizományost 
állítottak elő a rendőrségre 

Eddig 80 följelentést adtak be — Egy milliárd a lefoglalt értékek összege

-- A Hétfői Napló
A tőzsd< . följelentések ügyében 

tegnap is folytatták a. rendőri nyo- 
I mozást. A főkapitányság intellok.nazo-iotemiuomoan iait>an<w u.iva- 4talos rekviemet .amjélyeeeu po«H-■ * 'torthb tólytaw>k

fikálja. A bíboros-főpap ez alka
lommal pár napot tölt a fővárosban. 

— A bankok és a többtormelés. A Ma
gyar Közgazdasági Társaság többterme- 
Msi szakosztálya vasárnap délelőtt Mai- 
lekovits Sándor v. b. t. t. elnökletével 
ülést, tartott, amelyen Nyuldszi János dr. 
ügyvéd, bankigazgató tartott, előadást 
„A bankok és a többtermelés44 elmen. A 
mindvégig érdekes előadást nagyszámú 
közönség hallgatta végig, akiknek sorai- , 
bán láttuk Lukács György v. minisztert, 
Windisch Hermannt, Székely Ferencet, 
Mchcly Kálmánt és többeket a közgaz
dasági élet kiválóságai közül. |

— Árdrágítással vádolt cukornagy* 
kereskedő. Múlt év február havában 
több budapesti fűszeres árufclhalipozáa 
címén feljelentést tett Horsch Ernő dr. 
fiiszernagykereskedő ellen. A fűszeresek 
sérelme az volt, hogy Horsch annak el
lenére, hogy 139 métormázsa cukorkész
lete volt, nem adott nekik viszonteladód 
céljából belőle, mert tudta, hogy a cu
kor hamarosan mogdrágul. Az ügyet 
szombaton tárgyalta Mával dr. Ítélőtáb
lái biró tanácsa, amely nem látván ár
drágítást fenforogni. a vádlottat felmen
tette.

— Terjed a kanyaró. A tavasz 
rendszerint a járványok ideje szo
kott lenni. Az idén Budapesten jár
ványokról nem lehet azó, de a fer
tőző betegségek közül a kanyaró 
ijesztő módon terjed. A hivatalos 
orvosi jelentés nem kevesebb mint 
184-gyel több kanyaróesetet mutat 
ki, mint a múlt hónapban, holott a 
többi járványos betegségek vagy 
csökkenő tendenciát mutatnak, 
vagy megmaradnak azon a magas
ságon, mint februárban voltak. A 
kanyarón kívül csak a járványos 
fültőmirigyiob emelkedett jelenté
kenyen, több mint százzal. Ellen
ben apadt a vörheny a múlt hónap
hoz képest 56-tal.

— Dr, Lechner Jenő előadása. A Mű
emlékek Országos Bizottsága előadás
sorozatát vasárnap dr. Lechner Jenő 
műegyetemi magántanár tartott elő
adást Magyarország renalssuaee és tö
rök mű emlékeiről. Először a remils^ance 
korszellem kialakulásáról, terjedéséről, 
fajunknak az új szellem iránt fogékony
ságáról szólott. Majd a török hódoltság 
csekély számiján fennmaradt műemlé
keit ismertette vltített képekkel.

Feljelentett házasságszédelgő. 
Pár, nappal ezelőtt Pintér Gizella 
magánzónő följelentést tett a főka
pitányságon Németh Ferenc foglal- 
kozásnélküli fiatalember ellen, aki
vel pár héttel ezelőtt ismerkedett 
®eg. A feljelentés szerint Németh 
Ferenc megkérte a kezét és az es
küvő napját is kitűzték. A VI. ke
rületi anyaköuywezető előszobájá
ban azonban a vőlegény pár percre 
magára hagyta menyasszonyát, 
majd visszatért és azt mondta, 
"házasságuk elé akadályok 
gördültek és igy az esküvőt egy- 
plore nem tarthatják meg. Kérte a 
Menyasszonyt, hogy rokonainak ne 
wijon erről, hanem mondja azt, 

*Wy. az esküvőt megtartották. A 
XlytMí??lF beleegyezett ebbe és 

hétig közös háztartásban él- 
v. m í ssAp nap°n Németh 
tefT’r lakA<rakat teljesen kifess 

korona értékű ék- 
swrt, nagyobb összegű készpénzt és 

lInittnHhbí1 *■ A wodSwéj megil- 

br°»y Nímetb Ferenc va- 
uí T*.Le<oftío‘' fogúik,- 

ÚbtotóVkfdf fé“k “latt m4r 

UiettAv U vo,t- MegálU-
nö, A.k, f14? begy Lelcht-ng
lasitt* törvényesen elvá-

Vr.n!u’’-'’í.k t6,° Mtönváltnn 
•'""“Sraeg keresi.

¥* dél,w“ • 
fltnillaSL egyikének kéménye
I a ni- kertien és

a. kihallgatásokat. Szombaton újabb 
följelentést adtak be tőzsdéül zoHiá
nyosok ellen és ezekből kifolyólag 

hat tőzsdebizományos előállí
tása vált szükségessé, amit a de
tektívek vasárnap foganatosí

tottak.
A kihallgatott tőzsdebizományosok 

a kosztpénz körül követtek el visz- 
- sznéléseket. Ugyanis a náluk letét
be helyezett értékeket eladták, ami
kor a kosztpénztodók a pénzüket 

I követelték vissza, az eladott érték
papírok összegéből elégítették ki a' 
hitelezőket. i

| Az előállítottak és a károsultak 
| között egyezkedési tárgyalások in
dultak meg, amelyek kiegyezéssel 
kecsegtetnek. A hétfői nap folya-1 
mán valószínűleg sikerülni fog ne
kik a békés kibontakozás és ebben 
az esetben íf rendőri el járást meg
szüntetik ellenük. Ellenkező esetben] 
az illető tözsdebizoniányosokat őri
zetbe veszik. |
,A rendőrségen a följelentésekből i 
és a lefolytatott nyomozás során 
az a vélemény alakult ki, hogy

a följelentéseknek semmi közük 
a bűnügyhöz és azok többnyire 

magánjogi követelések.
Az egyes ügyeknek r rendőrsé- 

geu keresztül való gyors clfnlézéséti 
„egyes ügyvédek" forszírozzák, akik! 
a nyilván ossággal való megfélomlí-i 
léssel akarják felük részére a köve- i 
telest biztosítani. A följelentett! 
bankcégek ugyanis félve attól, hogy i 
az ügyük nyilvánosságra kerül és 
a feleik ezzel kapcsolatosan megro
hanják őket, siettek gyorsan ki
egyezni.
a,A , kapitányságon egyébként 
tőzsdei följelentésekből kifolyólag 
olyan munkatorlódás állt elő, hogy 

jelenleg tíznél több rendőrtiszt
viselő foglalkozik tőzsdei ügyek

kel.
A rendőrség állandó perumnenciá- 

ban van és reggeltől késő estig 
szünet nélkül dolgoznak. A tőzsdei 
ügyfelek valósággal megrohanták a 
rendőrséget és már éjszaka a köz-’

iSzinház
A még mindig szmokingban jóré 

színházi habi íné ezen a hóter 
ugyancsak nem panaszkodott. Pro 
mier volt a Vigben, a Belvárosiban 
és a Renaissanccban és bár jobb 
szerette volna, ha a 2:1 arány nem 
a franciák, hanem a magyarok ja 
vára leit volna, azt mondta, hogy 
így is jó, lassan-lassan mégis csak 
szóhoz jutnak a fiatal magyar írók. 
Szenes Béla után' nemsokára szín
padra kerülnek Nbrahőm Ernő, Z»- 

Lajos, Tcrstyánszky Józsi Je
nő, ifj. Gacíl Mózes és reméli, a fia
tal magyar tehetségeknek egész 
sori.

tudósítójától —

érte ii nyolcvauat, éhez azonban 
állandóan újabb és újabb följe

lentések csatlakoznak.
A detektívek egész légiója foglal- 

i kezik a nyomozásokkal és végzik' a 
i házkutatásokat. A bűnösnek talált 
i tőzsdebizományosok lakásán jcle.n- 
I tékeny összegű értékeket foglaltak 
le vagy kötöttek le és hozattak el 

i letétként a rendőrség pénztárába. 
' Eddig közel egy milliárd korona 

összegű értéket helyeztek letétbe.
A Goldschmid-8chönberg-fé\e föl

jelentés kapcsán egyedül 58 millió 
értékű letétet vettek biztosítékkép
pen.

I A tőzsdei ügyekkel kapcsolatban 
i a Hétfői Napló munkatársa kérdést 
intézett az egyik vezető rcndőrfc- I 
tanácsoshoz, aki a következőket: 
mondta:

— A följelentések száma szomba
ton értő el a legmagasabb számot és 
remélhetőleg ezekben az ügyekben 
most már némi nyugalom fog beál- 
lani. Egyszerre több tisztviselő in
tézkedik a följelentésekkel kapcso
latban, úgy, hogy a hét végére tel
jesen elintézünk minden egyes fel
jelentést, akkor aztán megállapít
juk, hogy tulajdonképpen melyik 
esetben kénytelen a rendőrség ko
moly formában beavatkozni és hogy 
kik azok a tőzsdebizományosok, a 
kik sikkasztás, csalás és hűtlen ke
zelés bűntényét követlék el. A tulaj
don képen! letartóztatások tehát a 
hét végén fognak megtörténni. Any- 
nyi tény, hogy a rendőrségen még 
soha annjA dolog nem volt, mint 
most, a tőzsdei följelentésekből ki
folyólag és az intellektuális osztá
lyon egész nap szünet nélküödolgoz
nak.

A legújabb följelentések között 
Adler Sándor és fia cég ellen érke
zett 200 millió koronára rugó bűn
vádi följelentés, melyben az összeg 
elslkkasztásával vádolják a tőzsde
bizományos céget. Herczeg és Si- 
monyi tőzsdecég ellen érkezett 
újabb feljelentés, melyben jelentő
sebb összeg clsikkasztását jelentik 
be a főkapitányságon. Mindkét föl
jelentés ügyében a rendőrség azon
nal megindította a nyomzást, azon
ban őrizetbevéted a déli órákig nem 
történt. Goldschmied és Schönberg

I

I

I

premiérek haté,
-- mondotta Mr. Smoking 
bán döntő sikert ’ 
Rzinjáísznsnak. A 
Ián felesleges is 
ensemblcja olyan
párját ritkította ................   ....
ezóta pedig, ha lehetséges, csak fej
lődött. A Góth pár, Lukács Pnl, 

Tanay a francia 
vígjáték levegőjét hozzák a Víg
színház színpadára, tempó, lendü
let, humor, szín játszási fölény olyan 
(■"yütteshen, hogy az ember szive 
örül láttukon. A Belvárosi is jó sze- 
ycr>uszíásbun, gondosan hozta ki zít 
útközei eí. bár talán Barótl figurá
ja inkább kínaira, emlékeztetett, 
mint japánra. A fícnaissance pe
dig kezdi megtalálni önmagát, n 
Végállomás, sok tapogatódzás után, 
bizonyára meghozza a nagy sikert. 
És ha igen: úgy ez is elsősorban a 
rendezés és színészek érdeme. Csór 
tos intelligens Ökonómiája, a ka
lauz-uniformison átütő kedélyes 
melege, nagyszerű lendülete viszik 
előre az egész darabot a jól ismert 
síneken és a. többi szereplők is jó 

i segítőtársai, különösen Ilarsányi, 
I Bérczy, Mészáros Giza és Vágóné.
Simonyi Mária, bár fölényes játék
tudása hiánytalanul érvényesül, ta
lán maga is jobban érzi magút n 
francia- vígjátékok szalonjaiban, 
mint a pesti házmesterlakásban. Az 

i előadás perdülő, 
szerück, a

általa -
hozott n nmgyatj 
F igszi nh őzről t a - 
elmondani, hogy 
nívón ál), amely 
már békében is,

a díszletek nagy
rendezés hibátlan.

Vígjátéki
avatni is látott ezen a 
Smoking a Renaissance-

i j i . , — iwiiAJiii. vioiuscnniie.fi es ncnonnerg
tó^kni 70 et0D 18 teMnek Miden-. cég ellen tett följlentések ügyében 

a rendőrségen egyezkedő tárgyalá
sok vannak folyamatban.

tűseket.
A füljelentések száma tegnap cl

— Mazslkus cigányok terjesztették » 
kiütéses tífuszt. Székesfehérvárról jelen
tik, hogy az olmult hó végén Varán 
István tabalydí gazdálkodó fiának eskü
vője után néhány unppal rosszul lett s 
pár nap múlva meghalt. Hasonló körül
mények között pusztult el az ifjú férj is. 
Az orvosi vizsgálat kiderítette, hogy 
mindketten kiütéses tífuszban haltak 
meg, amely betegséget a vendégségben 
muzsikáló cigányok egyike hozta ma
gával. A lakodalomban részt vett. csala
dokat az orvosi megállóid tás után szi
gorú ellenőrzés alá vették.

— Póruljárt protektor. A VIII. kerü
leti rendőrkapitányságon három évvel 
ezelőtt valami kihágás miatt egy’ hónapi 
elzárásra Ítélték Sohuiutz Izsák ékszerke
reskedőt. Karrier Adolf fémügynök vala
hogyan megtudta, hogy a főkapitány- 
aágon az erre vonatkozó bűnügyi iratok 
elvesztek- Beállított Bchmute és felaján
lotta nagy összeköttetéseit, hogy ő el 
tudja tüntetni az iratokat, s ebben az 
caatben nem kall leülnie büntetését. .Ju
talmul egy konyhai berendezést kötött 
ki magának. Sóhmutz el is küldte a 
konyhaodényekat. do a fémiigynök kere
teit© ezeknek értékét és most már 150.000 
koronát követelt közbenjárásáért A vas
kereskedő ügyvede tanúGsúra feljelentést 
tett a rendőrségen, ahol csalna miatt 
megindult a féiuügynök ellen az eljárás. 
Korner Adolfot szombaton vonta föle- 
lősségre a budapesti hüntotőtörvényszé- 
ken Nedetzky dr. Ítélőtáblai bíró tanácsa 
és néiry hónapi fogházbtlutetésro Ítélte

színésznőt
héten Mr. .. ............. .. .. MW.
bán. A Teriket adták, a címszerep
ben a fiatal Horváth Évával, akit a 
Mandarin óta jelentősebb szerepben 
nein látott. A vígjátéki próbálko
zás teljes sikert hozott, Horváth 
Éva beigazolta, hogy u vígjáték 
kedves levegőjében éppen úgy ott
hon van, mint a dráma nyomasz
tóbb atmosztférájúbau. Pompás 
megjelenése, nagyszerű rutiniékro 
emlékeztető technikája, meleg hang
ja, és az a tulajdonsága, amit szí
nészeknél általában „szivének szok
tak nevezni, sok tapsot és ünneplés* 
szerzett neki.

fos estélye, Péchy Blanka, a Magyar 
Színház művésznője közreműködésével 
április 9-én, hétfőn este fél 6 órakor lösz 
a Zeneakadémia nagytermében.

— Házfelügyelők a lakásrendelet ellen. 
Népes gyűlést tartottak vasárnap dél
után a házfelügyelők a régi képviselő
ház üléstermében. A gyűlésen Tiedcr 
Zsigniond bejelentette, bőgj’ jogos érde
keikért lépnek fel. Ezután Szttlay Béla 
előadó ismertette a lakásrendeletet. A 
lakbérek 30—150-szo.rcsig emelkednek, de 
a Regédházfelügyelők még a rendeletben 
is 10 koronát kapnak a szcmétklhordúa- 
ért. így aztán a házfelügyelők ki van
nak szolgáltatva a háztulajdonosoknak. 
A házmesterpénzről, a szemétpénzről, a 
liftpéirzTŐl szól ezután, majd a liázfel- 
ügyelők sanyarú helyzetéről te beter
jeszti nyolc pontból álló határozati ja
vaslatát. amely követeli, hogy a házmes
ter a mindenkori házbérnek 10 százalé
kát. kapja, még pedig nem a Inkától, ha- _____________________ .....
nsm, a háztulajdonostól, mert ő annak hói az alkalomból, hogy a nagy német 
az a lkai nmsottja. Lift után t nzázalék, művésznő a berlini Lcssingtheafer tag
központi fűtés után 1 százalék, porszívó Jaival kedden megkezdi vendégjátékát a 
titán fél százalék illeti meg a húzfel- Wenaíssnnrc-.S'ítnAdrban. közreadunk né- 
ügyelőt. Megilleti továbbá egy szoba-' hány sornyi szemelvényt azokból a kri- 
konyha-lakás és annak világítása. A se- . tikákból, mellyel a berlini sajtó a Tü- 
gédházfelüg> clőt a házmesterpénz ne-! sa/c-bell alakítását méltatta: ,.Ez nem 
gyedrésze. n szcmétkihordáaért, egy csupán nagy siker volt, hanem sokkal 
szoba-konyháért havi 100 korona, min- több, az embereket mélyen megindította 
den további szoba ntán 30 korona Illeti az a csoda, melynek Kiithe Dorsch a 
meg. Végül felmondani csak indokolt neve.* (Berliner TageblatU) „Ha'álos 
esetben legyen szabad és a házfelügyelő csönd, néma csodálat és azután halk 
állását c»nk akkor tartozik elhagyni, ha | köszönet az égnek azért, hogy megad a

. -............... ................... *Mrv szoba-konyháé lakást bocsátanak j főtt nekünk legszebb virágjában látni
— Fólhy Idus, a nagylohot^égü fiatal) rendelkezésre A javaslatot küldöttség egy csodáirt fos‘zsenit." (Tiiglíchc Bund 

zongoraművésznő és Póthy János együt-1 fogja u népjóléti miniszterhez felvinni. ’bChau.) ,Aki látni akarja, hogy mi a»

* Városi Színház. Sándor Erzsi kain a- ■ 
raínckeanőt ezen a héten háromszor 
látja vendégül a Vdrosi Színház. Hétfőn
« Bánk brfn bán Melindái énekli, Bánk 
Ocs/cajj Kornél lesz, csütörtökön a Bo- 
héméletben Mimit, vasárnap este a 
Travlata főszerepét.. Szőrűén a Tükör 
megy Bajor Gizivel, a Nemzeti művész
nőjével és Jeanettc ihenycgzöjc. Kedden 
és pénteken a színház nagysikerű ope
rettje, a Gárdista szeropcl a műsoron, 
szombaton a Pillangó kisasszony-t ad
ják. Jövő vasáxmap délután a Jancsi és 
Juliska és a Törpe gránátos, a követ
kező bétfőn Bolond Istók van műsoron.

• Kfithö Dorsch te a berlini sajtó. Ab-
" 1UVJ V V iiuuun I va a i .\uiuui uvi, uugy U HUgy IlCUJflr
nz alkalmazottja. Lift után 1 nzáznlf’k, művésznő n berlini Leasingthea’er tag- 
köznonfi fiitÓM utón 1 wzAzntAlr. nnruzivó Halva! kpHdrni mAcrk-ATrli vnn.lA,i/.txb.-.i -

vioiuscnniie.fi
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KOaol húszezer főnyi közönség vo
nult ki ma délután az újpesti footboll 
pályára, hogy szemtanúja legyen a ta
vaszi szezon első nemzetközi mérkőzé
sének.

Valóságos vorgődés és kapkodás jel
lemezte a magyar csapatot, amelynek 
nem volt lelke és nőm volt irányítója, 
minden oél ós kombináció nélkül szalad
gált összevissza s csak akkor lélegzett 
fel egy-egy pillanatra, amikor a Hirxer 
—JFeisz-szárnyhoz került a labda.

Az, akinek & technikai készsége a ma
gyar csapatot lett volna hivatva irányi-

I tani, gyöngén és szánalmasan szerepelt; 
; Szedlacneknak köszönhető, hogy a mér
kőzés elveszett Takács és Katzer se vált 
bo 8 a magyar együttes a FopLflvérek 
kivételével tel jósén Hirxer re és Weiszrr 
volt utalva,

A németek védelme kitűnően dolgozott 
Minden labdát fogott, nagyszerűen segí
tette a csatársort, amely nem egyszer 
fenyegetto a magyar kaput. Plattkó 
azonban rnindnt véd ott

A mérkőzés magyar támadással kez
dődött. Pár pillanatig a berliniek ide
genül mozognak a szokatlanul nagy pá
lyán. A magyar csnpat kihasználja azt 
s azonnal a németek kapuja elé koncen
trálja akcióit, de se Hirxer, se Szedla- 
esek nem tud eredményt elérni. Az ötö
dik percben a berliniek br.lszárnya át
töri a magyar csatársort, a halfok kö
zött kiszökik, de a testvérek meg
akasztják a további támadást A 7. és 
nyolcadik percben ismét magyar táma
dás következik, a helyzet a német kapu 
előtt góllá érik, amit azonban Budapest 
csatársora nem tnd kihasználni. A hu
szadik percben a berliniek a magyar 
kapu előtt erélyes akcióba kezdenek, 
balösszekötőjük élesen lő a kapura, a 
labda azonban a kavarodásban lábra 
pattan. Plattkó kiszalad s a berlinieknek 
ux üresen maradt kapura célzott lövé
sét a kapu jobb sarkában álló Vogl IL 
védi ki.

B »tHőaőh emlékversenye"
Vasárnap este szépen sikerült ver

senyt rendezett a MAC vtvóosztálya a 
világháborúban elesett hőpei emlékére. 
A két napig tartó tőr- és vivóversenyen 
mintegy negyven induló vett részt s 
küzdelmük mindvégig szép és élvezetes 
párharcokat jelentett.

A hősök emlék versenyén a magyar 
vlvósport minden számbavohető repre
zentánsa megjelent a a verseny lefolyása 
azt mutatja, hogy a magyar vivósport 
ma számos kitűnő erővel rendelkezik. Az 
emlékversenyre dijakat a főváros, a kü
lönböző minisztériumok és egyes sport
férfiak ajándékoztak.

A verseny eredménye a következő:
1. Rády őrnagy 8 győzelem. (Holtver

senyben győzött Széchy fölött.
2. Széchy L. 8 győzelem.
3. Gnray J. 7 győzelem.
4. Tóth Péter dr. 6 győzelem. (A tőr- 

verseny első győztese.)
5. Glykals Gy. 4 győzelem.
6. Kovács György dr. 3 győzelem.
7. Posta 8. dr. 3 győzelem.
8. Krenceoy J. 3 győzelem.
A Borsay, valamint a Békeesy vándor

díjakat a MAC nyerte 45, a MAFC 27 
pontja ellenében.

BKHC tffusdat Bajnoki 
futóversenye

Pestszenilőrinc határában, 3400 méte
res távon tartották meg ma délután a 
BKAC futóversenyét, amelynek győz
tese Leimcttcr lett 12 perc 17.6 uip. alatt. 
Másodiknak Hajnal ért a célhoz 12 perc 
37 mp-cel, mig harmadik Fehér lett 
Mindhárman a Szent László főgimná
zium növendékei. Csapatbajnok ugyan
csak a Szent László főgimnázium lett 
26 ponttal. Második a Ferenc József fő
iskola, harmadik a Zrínyi-gimnázium.

Lósport
Xtagt versenyt*

A szeles, esős, kellemetlen hiedg idő
ben kiránduló sportsmanek élénk kár- 
uót’ást találtnk nz idő mottohasága el- | 
Ion az eleven sport bnn ón favorit járás-1 
oan. A nyeretlenek versenyében Fehér 
holló rekoncá lankodása 45 percig kés
leltette a startot Érvényes indításnál i 
Fehér holló 150 méterrel élőbbről indalt 
el » Igy elsőnek is érte el e célt de fu* 1

emberi mélység, m menjen el. nétxo meg 
Káthe Dorsohot ón megtud mindent 
eOBBÚtcho Zeitung.) ,,Láttunk öreg krl- 

usokat sírni ók láttunk fiatal kritika*  
sokat reszketni a megindultságtól." 
(Neue Berliner Zeitung.)

• A Vígszínház e heti műsorában a 
legfrissebb újdonsággal, az Ur szőlle- 
jével, váltakozik a Sirokkó, Hercxeg Fe
renc nagysikerű vigjátéka. Vasárnap 
délután pedig n Kin cukrászdá-t adják, i

• ..A bajadér**  151-lk előadása. Kálmán' 
Imre világiríi oporettje, a „A bajadór“, I 
melyet logutóbb Olaszország nagy vá- j 
rosuibnn mutattak bo szenzációs siker*I  
rel, hétfőn 150-edszer kerül színre a Ki- I 
rály-Szlnházban Fedák Sárival, Honthy j 
Hannával, Rátkalval, Nádorral, Latabár- 
ral és Vágóvnl a főszerepekben. A ki- I 
tíinő daljáték minden este műsoron ‘ 
van. Jövő vasárnap délután „János vi- j 
téz“-t adják 3 órakor, mérsékelt hely- I 
árakkal.

• „A válóperes hölgy**  jövő héten hat- 
laor kerül színre a Magyar Színházban: 
hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön,; 
pénteken és vasárnap esto. Szombaton I 
Földes Imre mulatságos vigjátékát, „A 
lányom hozománya 500 millió" ismétlik; 
Rákosi Szidi felléptével. Jövő szomba
ton. 14-én délután Rákosi Szidi növen
dékei vizsgáznak a „Leány vásár" eimrtj 
operettben, rendkívül mérsékelt hely
árak mellett, jövő vasárnap délután pe
dig Hans Müller „Tüzek" című szenzá
ciós drámáját játsszák 3 órakor, mérsé
kelt helyárakkal.

• A Főváros! Operettszlnházban a 
Marinka, a táncosnő jövő hétfőn érke-1 
•zik meg az ötvenedik előadás jubi
leumához. A népszerű operett minden1 
eddigi előadását utolsó helyig megtelt 
pézőtér előtt tartották meg. Vasárnap | 
délután a Tatárjárás kerül színre a 
^Fővárosi Operettazlnházban. i

• „Az ütközet" a Belvárosi Színházban | 
n jövő héten hétfőn, szerdán, pénteken; 
és vasárnap este szerepel a játékrend-1 
bon. Az Izgalmas dráma, mely már a 
csütörtöki főpróbáján is mély hatást 
tett, Németh Juliskával, Báthory Gizá- 
val, Somlayval és Gellérttel a főszere
pekben — kerül színre. Kedden és csü
törtökön Titkos Ilonával, Somlayval és 
Z. Molnárral a Kókszakál nyolcadik fe
leségét. adják, szombaton Ernőd Tamás 
„Csipkéjét**  ismétlik. Jövő vasárnap 
délután „A gazdag lány" mérsékelt 
helyárakkal kerül színre.

• A „Levendula" a Blaha Lnjxa-Sdu- 
házban a jövő héten minden esto színre 
kerül, a nagysikerű daljátékban mind
annyiszor a bemutató kiváló együttese 
lép fel. Jövő vasárnap délután „Dódét" 
adják 3 órakor mérsékelt helyárakkal.

• A márciusi műsor utolsóelőtti hete 
az Andrássy-uti Színház nagysikerű da-i 
rabjait, „A gyilkos álarcot", „A keek 
madárt**,  „A szénapadlást" sth. minden 
este megismétlik a jövő héten, úgyszin
tén jövő vasárnap délután is 8Já órakor 
giéroékelt hely árakkal.

Mozi
• Lolli 11a klaárólag a Corvin Színház

ban szavalja Forró Pál ez alkalomra 
Irt prologját.

• Corvin Színház. Fehér galambok fe
kete városban, ö házasodik. Előadások 
kezdete 5, 7 és 9 órakor.

* Az asszonybltorló — az Uránia új 
műsora — abból az arany országból való, 
amelyhez az amerikai Seli.o-fllmgyár 
legkiválóbb alkotásait osztályozta. A leg
jelesebb művészekkel előadott érdekes, 
izgalmas regény — csodaszép világtá
jak és nagyúri otthonok pompás kereté
ben — olyan filmet nyújt, amelyet gyö
nyörűséggel élvezünk. Az assxonybitorló 
bemutatója abszolút sikert aratott. Az 
Uránia ezt a filmet teljesen egyedül mu
tatja be Budapestem A műsor korotó- 
1>on uj Pathé-rovuc, a legújabb párisi 
divat modelljeivel, továbbá ogy briliáns 
Feppg-bnrleszk szerepel. Az előadások 
B, %7, H9 és 10.10 órakor kezdődnek.

• Mozgókép Otthon. Zsúfolt házak 
gyönyörködnek a „Fehér galambok fe
kete városban" címfl nagyszabású zse
niálisan rendezett érdokfemdtő pesti 
életképben, amelyben Ix>th Ila nyújt 
kiváló alakítást, kitűnőek a többi szerep
lők is Mucsnai Bella, Vándor!, Sarkad!, 
Mészáros. Viharos derültséget támaszt 
a műsor két kétfelvonáaoa nagy amt- 
rikai burleazkje, a „Görkorcsolyapá
lyán" Chaplinnel, „0 házaaodlk" TI araid 
Lloyd-al. Igen érdekes az Angol Híradó. 
(%4, %6, ’/,8 és */«10.)

• Ix»th Ila kizárólag a Corvin Rzlitháa- 
bán asavalja Forró Pál ea alkalomrr 
•rt prologját.

• A mai pesti fiatat, annak minden 
keservét és komikumát látja vlssont a 
Corvin Rsiaházban, a Fehér galambok 
fekte váróiban eímfl filmköltcményben.

vasjiRivapi sport
Béniin megverte Budapest csapatát

Eredményt 1tO (OiO)
Ezután Budapest két komért ér el 

egymás utón, do támadásuk megtörik 
a pompásan dolgozó német védelmen.

Á második félidő ötödik percében a 
berliniek ostrom alá fogják Plattkót, aki 
kitünően ment minden lövést Egy ilyen, 
kapuelőtti kavarodásban Kertész II. 
handsot vét. mire a bíró 11-est ítél Ber
lin javára. Plattkó elvetéssel akarja ka
puját megvédeni, de az élesen süvöltő 
labda a balsarok alsó részén mégis a 
hálóba jut.

Ettől kezdve Budapest csatársora meg
kísérli a klegyenlitóst, do erőtlen játéka 
meddő marad, Szedlacsek eltűnik a me
zőnyben, akciói nem sikerülnek, sőt ak
ciói sincsenek. Hirxer a budapestiek lel
ke, minden labdát neki ad, s 6 küzd, 
harcol, verekszik, olyan szépen, hogy a 
közönség sokszor megtapsolja. Kiegyen
líteni azonban ő sem tud s Budapest 
csapata 1:0 aránya vereséggel vonul le 
a pályáról.

Matek előtt Újpest ifjúsági váloga
tottjai mérkőztek Budapest válogatott
jaival s a mérkőzést 2:0 (1:0) arányban 
nyerték meg.

ttzakmagyanorszdg- 
Budapest JE ősei, válogatottak

Úgy látszik, a mai napon balszerencse 
kísérte a fővárosi csapatokat. A II. osz
tályú válogatottak Miskolcon mérkőztek 
Északumgyarörszág válogatottjaival, de 
csak eldöntetlenre tudták gyengeségü
ket szépíteni. A vidéki válogatottak 
mindvégig lelkesen játszottak, de a győ
zelmet nőm sikerült kicsikarniok.

Szegedi vasutas SC—BTC 
2:0 (2tO)

Szegedi Vasutas SC—BTC 2:0 (2:0). A 
szegediek a Magyar Kupáért folytatott 
küzdelmükben szép játékot produkáltak 
és megérdemelten győztek.

BAK-Éksserészek 2:0( 1:0).

fása nem volt érvényes b a 2)í reás fa
varit Classlcust helyezték elsőnek. A 
nap főversenyében, a Tavaszi díjban 
Blen V«n, látszólag küzdelem utón, de 
a végén egész biztosan nyerto meg fej
hosszal a végig vezető Bamsohabl és 
Mamiasz ellen. A Budakalászi-díjban 
Cuyahoga nekiment a barrlernek és 
jobb hátsó lábát térdben eltörte.

A részletes redmény ez:
I. futam: Classicus (2% roú) Szabó L.

II. 2. Elsőm (8). 8. Atta Troli (10). F. m.: 
Fehér holló. Igen könnyen 8 h. 4 h. Tót.: 
200:800.

II. futam: 1. Rosseb (1% reá) Polgár.
2. Bobin W). 3. Reintintin (8). F. m.: 
Mariette (10), Sz5p Leány (4), Artomis 
(12). Könnyen ötnegyed h. 8 h. Tót: 
200:340, 200:260, 340.

III. futam: í. Bicn Venu (l*/i  reá), 
Pretzaier. 2. Bamsohabl (4). 8. Mamlasz 
(3). F. m.: Szelvény (5). Biztosan fejh. 
1S h. Tót: 200:240.

IV. futam: 1. Cigángleáng (2%) Saj- 
dik. 2. Fox-Trott II. (6). 3. Jofe (4). F. 
m.: Donna Magda (16), Onkel Ludwlg 
(3M), Gyere ki (10), Adoma II (14), Bal
erina II (5), Vulpla (20), Moredu (20). 
Könnyen lh. 1 h. Tót: 200:480, 200:240, 
260. 280. A

V. futam: 1. Betörő (2H) Nagy G. 2. 
Mikolt (Itf). 3- Kéneeő (1K). F. m.: Cu- 
yaboga (4). Könnyen J4 h. 6 h. Tót:

, 200:740. . . ,
VI. Futam: 1. Tündöklő (6) Scheybal.

2. Teriké (4). 8. Gray Maid (4). F. m.: 
Katica (12), Lőre nem (2), Napvilág (10), 
Csicscri (12), Katica Bogár (20), Helyre
leány (6), Víziló (5). Könnyen 2 h. ÍZ h. 
Tót: 200:1490. 200:400, 340. 420.

BrllllÉMOkat
bán veiz Kmll Király «cca Sí. BB,
feleién: József: 105-35. (Teréz-tenplommal szemben

Zsupsi, Iec8úsitam!
A nagy gonddal előkészített karácsonyi kép*  

vAaárom a rom gardaaági viszonyok totytán 
nem siket Olt

felhalmozott anyagomat nagy % kedvez
ménnyel eladom.

Eredeti mflvétti olajfestmények ízlésesen 
keretezve már 1800 koronától vásárolhatók.

Sotymosindl 
hossuth Lajos ucca 8, U. a 

Teletón; 78-72
Témák ffatasAssnll

KÖZGAZDASÁG
A Magyar-Olasz Bank RészvénMársa 

ság igazgatósága szombati üiésébeí 
mogáJlapította az 1922. üzletóv mérlegét 
Az előző évben kimutatott 43,620.284 ko
rona nyereséggel szemben az 1922. üzlet 
óv 94,849.106 korona tiszta nyereséggel 
zárul. A folyó hó 24-re egybehívott köz
gyűlésen az igazgatóság javasolni fogja 
hogy a tartalékalap és nyugdíjalap meg-’ 
felelő javadalmazása mellett részvényen- 
ként 3ő korona -17.5% (1921-ben 17 ko
rona - 8.5%) osztalék fizettessék.

A Magyar Agrár- és Járadékban^ 
Részvénytársaság igazgatósága megái- 
lapította az 1922. üzletév uiéTlegét, amely 
11,575.330 korona tiszta nyereséggel zárul, 
A folyó hó 24-én tartandó közgyűlésen 
az igazgatóság 80 korona (7.5 százalék) 
részvényenkénti osztalék kifizetését fogja 
javasolni.

A Fővárosi Sörfőző Rt. közli, hogj) 
alaptőkéjét felemeli. Az uj részvényük_
melyek teljes egészükben a részvényesek
nek ajánl tatnak fel — 2:1 arányban 2400 
koronáért vehetők át e hónap 10-tŐl 18-ig 
bezárólag a Hazai Bank rt-nál.

A búzaértékben való betétek intézmé. 
nyéről máris megállapítható, hog egy 
csapással meghódította a nagyközönsé
get. Az Olasz Bank nádor-utcai székha
zának pénztártermébon sorban álltak a 
betevők. Jelentékeny összegeket hoztak 
asszonyok, kistőkések, akik pénzüket ki
vonták a „kosztból". A köz- és magán
hivatalokban, műhelyekben, klubokban 
és törzsasztaloknál alkalmi társulatok lé
tesültek néhány százezer koronás „buza- 
jegy**  megváltása dolgában. Alkalma
zottak a készpénzkauciójuk ilyen átkon
vertálást kérték főnökeiktől. De már je
lentkeznek buzahitelt kérő gazdálko
dók is.

Az Óceán tőkeemelése. Az Óceán Ma
gyar Konzervgyár és Kereskedelmi 
Részvénytársaság legutóbbi rendkívüli 
közgyűlése elhatározta az alaptőkének 
80 millió koronáról 120 millió koronára 
való felemelését Az elővételi jog 2:1 
arányban darabonként 2000 korona lefi
zetése ellenében április 7—14-ig gyakor- 
landó.

A Magyar-Amerikai Faipar Rt alap
tőkéjét 9 millió K-ról 15 millió K-ra 
emeli. Az összes uj részvények a régi 
részvényeseknek ajánltatnak fel 3:2 
arányban 1000 K árfolyamon. Joggya
korlás a „Hermea" Magyar Általános 
Váltóüzletnél április 11—-12-ig.

A Zagyvapálfalvai Üveggyár Rész
vénytársaság Deszberg Antal elnöklete 
alatt ma tartotta 1922. évi rendes köz
gyűlését, melyen elhatároztatott, hogy a 
3,913.387.29 K nyereségből osztalékul rész
vényenként 60 K (80%) fizettessék. A 
közgyűlés elhatározta továbbá az alaptő
kének 10 millióról 30 millió koronára 
való felemlését. Az elővételi jog 1:2 
arányban darabonként 1000 K lefizetése 
mellett folyó hó 9-től 16-ig bezárólag gya- 
korlandó.

Az őszieket nem károsította az éjjeli 
fagy — ez a szombaton kiadott hivatalos 
jelentés legfonotsabb kitétele. Általában 
tL7, őszi búza, őszi rozs- és őszt árpavetó- 
sek jól teleltek, szépen bokrosodtak és 
erőteljesek. A tavaszi vetés csak már
cius második felében indulhatott meg 
teljes erővel és a korábban elvetett árpa*  
és zabvetés már ki Is kelt néhol és szé
pen fejlődik. A fagy csak az árpaveté
sekben hagyott kis mértékben nyomot 
Kívánatos volna ogy kis langyos eső, 
mert a megelőző erős naptüzés és a sze
lek hatása alatt a talaj felső része kiszá
radt és megkérgesedett. A korai gyü
mölcsfák, a mandula és kajszlnbarack 
már virágzásba borult. A legutóbbi fa
gyok által okozott kár nagyságát csak 
később állapíthatják meg. A lóheréeek 
és lucernások szintén jól teleltek, a fagy 
azonban ezeket is több helyen megcsípte. 
A rétek és legelők szépen fejlődnek. A 
szálas takarmány készlet fogytán van.

A Pesti Tőzsde legközelebbi száma 
szenzációs tartalommal csütörtökön, áp
rilis hó 12-én jelenik meg. 

Belvárosi selyemviMr
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Mindig a legolcsóbb!

Felelős szerkesztő; Dr. ALIK MUCÓ 
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