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Bonar Law lemond
Helyzete tarthatatlan — Küsiöbön az angol kormányválság — Lord Curzon 

vállalja a kabinetalakltást

London, április 15.

(Havas.) A Ncws of the World 
című újság értesülése szerint, ame
lyet fenntartással kell fogadni*

Bonar Lay miniszterelnök leg
közelebb meggyengült egészsé
gére való tekintettel és politikai 
okokból benyújtja lemondását a

Április 2O-án 
kéthetes szünetre megy a Ház
M drágaság kérdése, indextörvény, a korona belső értékének romlása, a 
devizapolitika, a fenyegető pénzszűke, a külföldi kölcsön ügye a Ház előtt

A politikában csönd van. Ez 
azonban úgy lehet már kedden fel
borul és újból viharos ülései lesz
nek a Háznak. Ezúttal nem pusz
tán politikai kérdések rejtőzködnek 
a háttérben, amelyek a vihar szelét 
hozzák magukkal, hanem minden 
más kérdést megelőz

a drágaság problémája.
A kérdést ezúttal a szociáldemo

krata párt veti fel, hogy milyen for
mában, arról még mindig nincs 
döntés. Már több Ízben tett az el
lenzék sikertelen kísérletet arra, 
hogy a kormány a drágaság egész 
komplexumát felölelő javaslattal 
lépjen a parlament elé és ezt a ja
vaslatot tűzzék a Ház napirendjére. 
Legutóbb egy napirendi vita alkal
mával proponálta ezt a szociálde
mokrata párt szónoka.

A kérdést most ismét a szociál
demokrata párt hozza a parlament 
elé. Az eddigi tervek szerint Far- 
kas István e tárgyban interpellá
ciót intéz a kormányhoz, amelyben 
minden gazdasági jelenség figye
lembevételével olyan törvényjavasla- 
vasiatokat fog követelni, amelyek a 
kisexisztenciák és dolgozó tömegek 
m(ttpUalmazá8át célozzák a fenye- 
Oeto katasztrófával szemben. Ennek 
m interpellációnak keretében Far- 
fCag A^ván bc fogja terjeszteni a 
szociáldemokrata pártnak egy in
oltványát, amely szerint a Ház uta
sítsa a kormányt egy

index-törvényjavaslat
euyujtásara, mint amely mód egye- 

«űw“ihalnias. arra’ hogy a k°rona 
^,?«ktel?nedé“ a drágaság 
Ijeszt* mérvű növekedése dacára a 
dolgozók legszűkebbre szabott 

élet-mlnimnmát megóvja.
Egy másik Indítványa Farka, Ist-

M 1BM’ hogy a drdgiudgi 
a*°nnal H*jö" ötsir és 

P*™anend'aban maradva foglal- 
drAgaság kérdésével és a

’faídosá«1 kérdést tesz 
** kedden az ellenzék egyik

— A Hétfői Napló tudósítójától —«

királynak s egyszersmind aján
lani fogja Curzon meghívását, 
aki noha még nem teljesen épült 
fel, vállalni fogja a kormány

alakítást.
Az Observcr megemlíti azokat a 

nehézségeket, amelyek Birkenhcad 
közreműködésével alakítandó koalí
ciós kabinet létrejötte elé tornyosul

A Hétfői Napló tudósítójától. —
tagja, valószínűen napirend előtti 
felszólalásban és pedig a

devizaközpont kétféle korona
értékeléséről.

Mint ismeretes, ugyanis a deviza, 
központ a legutóbbi időben ugyan
azon zürichi koronajegyzés mellett 
rövid idő alatt napról-napra fokoz
va, lassan emelte a külföldi valuták 
értékét és hogy ez ne legyen túlsó-, 
gosan feltűnő, a régi szokáshoz 
visszatért és árfolyamlapjain ismét 
jegyzi a. devizákat is a valutaárfo
lyamoknál sokkal olcsóbban.

Mindenki előtt iameretes tény az, 
hogy á devizaközpont nem rendel
kezik elég valutával és ilyen eszkö
zökkel akarja csábítani a közönsé
get a valutaeladásra. Nagyon való
színűtlen azonban, hogy ezzel sike
rülne a devizaellátást csak egy haj
szálnyira is javítani s az ellenzéki 
interpelláció éppen a kormány ed
dig folytatott

devizapolitikájának megváltoz
tatását fogja kívánni.

Az interpelláló képviselő Straiisz 
István lesz, aki a fentemlitett kér
déseken kivül szóba fogja hozni azt 
a mindenkit közelről érintő súlyos 
gondot, hogy

igaz-e, hogy a legközelebbi na

A vizsgálóbíró fenntartotta a Lakáshivatali 
botrány tetteseinek letartóztatását 

OkiratliaminiMsaal éa megvasztegatéasel vádolja őket as ügyésxgég

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Nagy feltűnést keltett néhány nap 
előtt az a botrány, amely a Lakás
hivatalban elkövetett visszaélések 
egész sorozatát hozta napfényre. Ki
derült, hogy több lakáshivatali tiszt
viselő, megszegve hivatali kötelessé
gét, vesztegetéssel és okirathamisi- 
tással oldotta meg a lakásügy ne 
héz problémáját.

A visszaélésekre a Lakáhivatal el
nöke hívta fel a rendőrség figyel
mét, miután házi vizsgálat során 

nak és arra a következtetésre jut, 
hogy a konzervatív párt, sőt az or
szág sorsa egy emberöltő idejére 
kockán forog.

A helyzet Bonar Law miniszter
elnök számára, aki egyébként is 
szilárd abban az elhatározásá
ban, hogy lemond, mindenesetre 

tarthatatlan.

pokban katasztrofális pénzszűke 
áll be?

Amint már ezekből is látható, a 
politikai jellegű kérdések erre a 
hétre minden valószinüség szerint 
teljesen lekerülnek a napirendről. 
Az eddigi tervek szerint a kor
mány a

nemzetgyűlést két heti szabad
ságra küldi el a jövő héten.

A miniszterelnök erről a kérdés
ről az ellenzék minden pártjával 
tanácskozik még c hét folyamán és 
arra fogja kérni az ellenzéki párto
kat, hogy a szabadság elé ne gör
dítsenek akadályokat.

A kormányelök ugyanis két gaz
dasági szakminiszterével együtt 
nagy fontosságú kérdéseknek kí
vánja szentelni egész idejét, 
ezek között a kérdések között 
szerepel a külföldi kölcsön 

ügye is.
Ha tehát valami közbe nem jön, 

az ellenzék honorálni fogja gróf 
Bethlen István miniszterelnök kí
vánságát, csupán azt fogja kikötni, 
hogy a nemzetgyűlés távnllétében a 
drágasági bizottság ülésezzék s eze
ken az üléseken a kormány Buda
pesten tartózkodó tagjai jelen le
gyenek.

megállapította, hogy a hivataliján 
oly nagymérvű meg nem engedett 
manipuláció folyt a lakások kiuta
lása körül, hogy ennek felderítésé
hez és megtorlásához a büntető ha
tóság közreműködése szükséges.

A feljelentés alapján a rendőrség 
megindította a nyomozást Több elő
állítást napokon át tartó kthallga 
fásokat foganatosítottak és ennek 
eredményeképen Kéhll Endre la
káshivatali igazgatót, Farsangi An

dor nyomozót és Jonda Géza, tisztvi
selőt előzetes letartóztatásba he
lyezte.

A letartóztatottakat tegnap dél
után szállították át az ügyészségre, 
amely az igazgató ellen okirathami- 
sitás miatt, a két tisztviselő ellen 
pedig megvesztegetés miatt emelt 
vádat.

Koritschánszky dr. soros vizsgáló
bíró ma hozott végzésével a terhel
tek előzetes letartóztatását továbbra 
is fenntartotta.

Abdul Latif Petőfiről
PetőffcTársaság ülése

— 'A Hétfői Napló tudósitójától. —■
A Petőfi Társaság vasárnap dél

előtt tartotta a Magyar Tudomá
nyos Akadémia heti üléstermében c 
havi ünnepélyes felolvasó ülését.

Pékár Gyula elnök megnyitóbeszé
dében bejelentette, hogy olasz, bol
gár és brazíliai Petőfi-ünnepségekre 
kapott meghívót a társaság. Beje
lentette továbbá azt is, hogy Strov- 
szlty professzor párisi tanár még o 
hó folyamán Budapestre jön, hogy 
személyesen visszaadja a társaság
nak párisi látogatását. Stróvszky 
professzor édesapja Petőfi mellett 
harcolt a segesvári csatában. Má
jusban pedig Bonncfon fog Buda
pesten látogatást tenni.

Ezután.4ÓrZnZ Latif effendi, a ma
gyarországi mohamedánok főpapja 
tolmácsolta a Magyarországon élő 
törökök testvéri hódolatát a Petőfi- 
centennárium alkalmából.

— A Magyarországon élő törökök 
nevében megjelentünk itt, — mon
dotta, — a Petőfl-kultusz papjai 
előtt, hogy a magyar nemzet legna
gyobb költője, Petőfi. Sándor gé
niusza. előtt a testvérnemzet itt élő 
fiainak legmélyebb hódolatát bemu
tassuk. De nemcsak nekünk, hanem 
a. világ valamennyi olyan szabad
ságszerető népének, amelyiknek a 
szabadsága nem más nemzetnek 
porbatiprásán épül fel, Petőfi, a leg
tisztább, szent és örök eszményképe 
kell hogy legyen.

Petőfi szelleme, ha az utóbbi 
időkben török hazánkra és a mi 
nagy küzdelmeinkre letekintett, úgy 
hisszük elégedett az ő török testvé
reivel, mert hiszen az ő szabadságra 
vágyó lelke költőtársra lelt Anató- 
1 iában, ahol Musztafa Ke mai pasa 
kardjával, irt költeményt és tett bi
zonyságot a török nép szabadsúg- 
szeretetéről. E részünkről jövő sze
rény ünneplés csak prológusa a tö
rökök Petőfi, ünneplésének, mivel 
kezdeményezésemre a törökországi 
egyetemi tanárok és egyetemi ifjú
ság a közel Jövőben méltó fénnyel 
fogja megünnepelni Petőfi születé
sének századik évfordulóját. A Ma
gyarországon élő törökök nevében 
e szép ünnep alkalmából emlékira
tot intéztünk a nagytekintetii Pe
tőfi Társasághoz s kérjük, fogadják 
azt tőlünk a magyar nemzet és Pe
tőfi iránt rajongó szivünk zálogául, 
A magyar nemzetnek pedig azt kí
vánjuk, hogy ne késsen soká az az 
idő, amikor Petőfit újra a naggyá 
lett Magyarország ünnepelhesse.

Ezután Pintér Jenő rendes tag 
tartotta meg székfoglalóját Petőfi 
Sándor diákévei címen, majd Havas 
István rendes tag olvasott fel rész
leteket verses tündérregéjéből.
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Búd nem mond le
A Magyar Távirati Iroda jelenti: 

Eiry vasárnapi reggeli lapban a! 
Közélelmezési Tanács legutóbbi ülé
sén történt esem ónyekkel ömzc füg
gésben egy cikk keretén belül a köz
élelmezési minisztornek lemondási 
szándékkal kapcsolatos nyilatkozata 
jelent meg. Illetékes helyen felha
talmazták a Magyar Távirati Iro
dát annak közlésére, hogy a közélel
mezési miniszter részéről ilyen nyi
latkozat nem történt.

A nánási kerület uj képviselője
A főispánná kinevezett Hadhózy 

Zsigmond lemondásával megürese
dett hajdúnánási kerületben ma 
folyt le a képviselőválasztásMadoí 
Gyula dr. hivatalos egységespárti 
és fíerencxi János dr. egyaégespárti 
jelöltek között. Leadtak összesen 
8500 szavazatot amelyből Madaira 
4881, Berencsire pedig 4119 szavazat 
esett. Madalt tehát 262 szavazattöbb
séggel a kerület nemzetgyűlési kép
viselőjévé megválasztották.

Gáspár Fülöp 
600 vagon tűzifája

A letartóztatott bilini kereskedőt 
ma szabadon engedték

v- A Hétfői Napló tudósit óját ól -
A napilapok részletes tudósítást közöl

tek arról a feljelentésről, amelyet Gd«- 
pdr FülÖp fővárosi fanagykeroskedő tett 
egy berlini cég ellen és hogy ennek 
alapján a berlini cégnek egyik Budapes
ten tartózkodó tagját a rendőrség letar
tóztatta.

Gáspár Fülöp ugyanis az elmúlt évben 
000 vaggon tűzi tát rendelt a Steiner 
Gyula ét Társa bilini fakereskedő cég
től. A megállapodás szerint a vételár a 
leszállításkor volt fizetendő. Negyvenöt 
vaggont le is szállított a cég, közben 
azonban Gáspár a szokol árának emel
kedés miatt nem kívánta a hátralékos 
mennyiség szállítását, úgy hogy emiatt 
• falok között polgári pör támadt.

Közben a bilini cég egyik tagja. Ker
tész Ferenc Budapestre érkezett, mire 
Gáspár csalás elmén feljelentést tett el
lene, azt mondva, hogy nokl 100 millió 
koronán kára támadt az ügylet miatt és 
hogy a bilini cégnek egyáltalán nem Is 
yolt fakészleto.

A rendőrség Kertész Ferencet letartóz
tatta, ami ellen a védő előterjesztéssel 
élt. Zocslró dr. vizsgálóbíró as előtörlese
iéinek helyt adott és Kertészt szabad
lábra helyezte. Miután a végzésben az 
ügyészség is megnyugodott. Kertész ma 
elhagyta a fogházat.

Kilenctagú tolvajbandát 
fogott el a rendőrség

TSbb millió «rt«kS árat loptak ol 
•gy cipőgyárból

— A Hétfői Napló tudósitójától —

A Líra cipöaudr feljelentéét tett * 
lőkapltányrágnn. hogy budai rak- 
Urát Ismeretlen tettesek Állan
dóan dézsmálják. A feljelentés alap
ján megindult a nyomozás, amely 
megállapította, hogy a lopásokat két 
üzleti alkalmazott és másik két hi
vatásos üzleti betörő követte él.

A négy tolvajt előállították a fő
kapitányaira. ahol bevallották, 
hogy a cipőgyár raktárait hónapok 
óta dézsmálják és mintegy négy és 
fél millió korona értékű, különböző 
árut vittek el onnan. Az elfogott 
betörök metrnevezték orgazdáikat 
Is, akiknek a milliókat érő holmikat 
átadták. Az orgazdákat, is elfogták 
a detektívek A rendőrség eddig négy 
ilyen orgazdát tett ártalmatlanná, 
akik a betörőktől átvették a Líra 
cipőgyár tulajdonát képező bőröket, 
cipőket és harisnyákat és azokat 
rendszerint prlvátembereknek el
adták.

As elfogott kilenc embert előzetes 
letartóztatásba helyezték, a nyomo
zást pedig tovább folytatják, mert 
a rendőrségen azt hiszik, hogy a be
török több orgazdával dolgoztak, 
akik az árukat eladták.

TŐZSDE
Szilárd marad továbbra is a tőzsde?

Eddig csak a spekuláció kapcsolódott be a tőssdei forgalomba 
A pénzpiac feszültsége megszűnt

A két hét óta tartó nagy árlianyatlást 
az elmúlt hét közepén eruptív módon 
megnyilatkozó hausse váltotta fel. Az 
értékek minden csoportja a nagy baisse- 
napok alatt szenvedett 30—40 százalékos 
árveszteségét csütörtökön egy nap alatt 
behozta. Egyszerre eltűnt a piacról az 
árúkfnálat ég az árrombolás munkájában 
résztvevő kontremíncaoport ütközőbe 
korülvén, lázasan fedezni kezdett.

Az értékpiacon az emberek mint egy 
rossz álomból felébredve — meglepetten 
állottak a hirtelen irányváltozással 
szemben, amelynek elkövetkezését vár
ták ugyan, de csak egy kégőbbi időpont
ban. így a nagy hausseban, amely hét
főről a legközelebbi tőzsdenapra, csü
törtökre érkezett meg, tulajdonképpen 
a két hét alatt érzékeny anyagi veszte
séget szenvedő nagyközönség nem is 
vett részt, csak a spekuláció egy része 
és azok a tőkeerőn elemek, akik a bi
zonytalan kosztüzlet miatt a legutóbbi 
rendezéskor koszttételeiket felmondot
ták és a rendelkezésükre álló, felszaba
dult tőkékkel prompt darabokat vásá
roltak össze.

Ilyen körülményék között a csütörtöki 
és pénteki erős tőzsdenapokat — a tőzs
de közönsége csak az elkövetkezendő 
nagy hau&sé első szárnypróbálgatásai
nak tekinti, mert a legközelebbi kassza
napokon, április 18-án és április 25-én 
fog eldőlni, hogy a piac cllentállóereje 
tényleg megerősödött-e, tényleg komoly 
tőkék szivárogtak a-piacra és vájjon a 
fantasztikus koszt- óa prolongációs téte
lek nem fogják-e ismét a piacot újabb 
megrázkódtatásoknak kitenni. Minden 
jel arra vall, hogy ez nem fog bekövet
kezni, bár a kosztkamatláb a szombati 
napon ismét felugrott 5—6 százalékig. 
Ezzel szemben azonban a most megin
dult, még mindig mérsékelt infláció 
eredményeképpen már ezen a héten is 
érezhető volt a pénzpiac feszültségének 
engedése és a pénzszűke enyhülése. Ez 
a folyamat a jövő heti kasszanapra is 
bizonyára a legfőbb gátja less annak, 
hogy a kosztüzérek a piac esetleges 
szorongatott helyzetét a maguk javára 
zsákmányolják ki.

A helyzet lényegében most az, hogy a 
csütörtöki kirobbanás után — az irány
zat nyugodt mederbe terelődött —• be
hozván az értékek úgyszólván teljesen 
n pusztító baisse alatt elszenvedett ár
veszteségüket.

Egyedül as arbitrAzftpaplrok marad
tak egészen a hét végéig is változatla
nul szilárdak, igy főleg az Osztrák Hi-

Nemzetközi értekezlet 
Európa gazdasági kérdéseinek 

megoldására
London április 15.

E hónap végén tartják évi köz
gyűlésüket Newyorkban az ame
rikai kereskedelmi kamarák. A köz
gyűlésen azzal az eszmével foglal
koznak, amelyet Rómában vetettek 
fel a kereskedelmi kamarák nem
zetközi gyűlésén, hogy Európa gaz
dasági kérdéseinek megoldására 
nemzetközi értekezletet kell össze
hívni.

Frnnclnorszúő és Oroszország
Pária, április 14.

A SaeM-troda londoni jelentése 
sserint az angol kormány még nem 
döntött arról hogy vl»»»arendelje-e 
Moszkvából a kereskedelmi missziót. 
A kiilügymlnluztértum as összeköt
tetés megszakítása mellett foglalt 
állást, más minisztériumok azon
ban, különösen a kereskedelemügyi 
minisztérium arra az álláspontra 
helyezkednek, hogy a viszonyt, csak 
akkor kell megszakítani, ha más or
szágok, főképpen a balti országok 
hazarendelik Moszkvából képvise
lőiket.

M, fítma ás a Salgö. Egyes ipari cso
portok, valamint a szán, cukor és vas
értékek is mindvégig tartották legma
gasabb ólért árnivójukat.

A vasárnapi 
magánforgalomban 

az üzlet teljesen szünetelt A ban
kok és ügynökök között ügyletkö
tés nem jött létre és a jegyzett ár
folyamok igy csak taxáclók. Az 
irányzat a péntekinél egy árnyalat
tal gyengébb az emelkedő kosztka
matlábra és hétfői prolongációs 
napra való tekintettel. Előfordult 
taxációs árfolyamok: Salgó 150.000 
-—149.500, Magyar Hitel 48.000-49.500, 
Osztrák Hitel 13.000-13.200, Rima 
27.000-27.500, Kőszén 365.000-368.000, 
Cukor 500.000—480.000, Államvasut 
73.000-74.000, Hofherr 57.000-58.000, 
Georgia 170.000-175.000.

A DEVIZABAJOK. A kereske
dők deviza-nagygyűlése óta egy hét 
telt el. A gyűlésen a Devizaközpont 
vezetősége Ígéretet tett arra, hogy a 
központot megreformálják és a deé 
vizakiutalások is megkezdődnek. A 
kereskedők végrehajtó bizottsága 
tegnapi ülésén megállapította, hogy 
a helyzet azóta sem javult Hétfőn 
a kereskedők egy küldöttsége felke
resi a pénzügyminisztert, hogy in
tervencióját megsürgesse.

MEGJELENT AZ Ü.T BANKÁR-REN- 
DELET. A pénzügyminiszternek 1923. 
évi március hó 28-án megjelent 1300/1923. 
P. m. számú rondelete, amellyel a bank
os pénzváltóüzlet gyakorlásának enge
délyhez kötötte, nagy recensust keltett 
az érdekelt körökben. Több irányú moz
galom indult meg, amelyek a rendelet 
visszásságának és súlyosan antiszociális 
intézkedéseinek enyhítését célozták. A 
kiildöttségjárásnak, ülésezésnek, ankétte- 
zéanek üdvös eredményeként a hivatalos 
lap mai számában megjelent a pénzügy
miniszter 1800/1928. P. m. számú rende
leté, amely a fenti rendelet „kiegészíté
séről és értelmezéséről" szól és amely az 
előző rendelettel szemben sok könnyítést 
tartalmaz a bank folytatásához szüksé
ges engedély megszerzésére vonatkozó
lag.

Lósport
Zlagl versenyek

A tartós esőzéstől Mázott, mély pá
lyán, suhogó esőben, mérsékelt látoga
tottság mellett zajlottak le a Magyar 
Lovaregyiet áprilist meetingje zárónap
jának versenyei. A nop báróm verse
nyében a favoritok végeztek elől, de va
lóságos csapás volt a fogadókra Róssds 
veresége a 75.000 koronáról dotált Ká- 
poeztásmegyeri díjban, ahol Fonóba, 
amelyet istállója nem is jelzett induló
nak, valósággal lekenterezto. E verseny
ben érvényes indítás után Timid járt a 
frontban Ossljék, Rózsás és Fon ók'a előtt 
A táv utón Rózsás határozotton az élre 
állt, már nyerőnek látszott, amikor a 
tribünök előtt Fonóka elhúzott mellette 
és könnyen ötnegyed hoeaxal megverte. 
Az erősen fogadott Timidnek nem volt 
egy jó momentuma « mint rossz utolsó 
kullogott át a célon. Az eladóverseny
ben kellemetlen meglepetés volt a verhe
tetlennek vélelmezett 2 reás Gemahl ve
resége. As 1200 méteres handioapben 18 
ló állt a starthoz a közülük Oda neki, 
Turun és fíergfricdere Istái lófogadást je
lentettek be. Túrán méltónak is bizonyult 
istállója bizalmára, Szabó L. II. mesteri 
lovaglásával megnyervén a versenyt. 
A nagy favorit Oda neklnek a negye
dik hely kétes dicsőségével kellett meg
elégednie Af utolsó futómban Csapódd- 
ron és Helyre leányon volt istállófoga- 
dáe. Csapodét feltartva nyerte meg a 
futást, Hslyre leány rom utolsó volt 
A részletes eredményt itt adjuk:

I. 1. Csajkáé (3) Patxák, 2. Gemahl 
(2 r.), 8. Kallpao (4). Küzdelem után )• 
h. 1% h. Tol: 200:660. II. 1 Hao Adam 
<190 Rsokolal, >. Kalifa (2). 3. Mariét te 
(8). F. m.: Szelvény (4), Myoeotis (8). 
Könnyen K b. 1 h. Tót: 200:480, 280,

320. III. 1. Fonóka (5) Sajdik. 2. Rózsás 
(1%), 3. Ossijek (2). F. m.: Timid (1%),
Könnyen 6/» li. 2,’ó h. Tol: 200:1220. 

IV. 1. Sándor (l’j) Altinanu, 2. Parádés 
(2%), 8. Attft Troli (10). F. m.: Mikolt 
(4), Mikádó (3). Könnyen 2 li. h. Tót: 
200:380, 220, 240. V. 1. Túrán (4) Szabó 
L. II., 2. Dalmand (25), 3. Cserebogár (6). 
F. m.: Oda neki (1%), Áfonya (10), 
Donna Magda (25), Onkel Ludwig (6), 
Cigány leány (6), Elv társnő (12), Berg- 
frlede (4), Mátyásföld (16), Pajkos H. 
(25), Dalmartino (25). Küzdelem után 1 li 
1^ li. Tót.: 200:940, 330, 1600, 400. VI. £ 
Csapodár (p) Biernácky, 2. Cromwell (6), 
3. Dafko (5). F. ni.: Helyre leány (2>$), 
Reintintin (6), Oinnia Vincit (16). Fel
tartva 6 h. 2 li.

Terjed a kanyaró
védekezzünk iysoformmal

KAUCSUK SAROK 
ruganyos, tartós, 

elegáns.
Csak Palma védjcgygyel valódi I

Magyar-Olasz 
Bank Bt.

Elfogad
kamatozásra pénztárjegy ellenében
1 egalább6 hónapra kötött 

betéteket 
buza-értékben 

ás mezőgazdaság célokra ugyan
csak búzaértékben nyújt hiteleket

Részletes felvlISgosftúsok 
nyerhetők a benkszékhúzában 
Budapest V, Nádor-ucca 10

Brllllánsokal
bán vesz Sz4K«ly Cmli Király ucm Sí.
Telelőn: József: 105-35. (Teréz-templommal szemben

Zsapsz, lecsúsztam!
A nagy gonddal előkészített karácsonyi kép

vásárom a rossz gazdasági viszonyok folytán 
nem sikeifllt.

Felhalmozott anvagomat nagy % kedvez
ménnyel eladom.

Eredeti művészi olajfestmények Ízlésesen 
keretezve már 1800 koronától vásárolhatók.

Solymostndl
Kossuth Lajos uccu 8, fi. 4 

Telefon: 78-72 
Tárnék Valmáannl I

Brillláns iü.W'Z! 
sjalafasgak ért minden hirdetett árnál Mbbettlzet 
Országos Eltszerház, Rákóczi ut 17,Uránia bank
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HÍREK
— Az újságírók egyesülőiének köz

gyűlése. A Magyarországi Újságírók 
Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta évi 
rendes közgyűlését. A közgyűlés Hoitsy 
Pált ötvenéves újságírói jubileuma al
kalmából az egyesület tiszteletbeli tag
jává választotta, Habár Mihályt pedig 
az egyesület tiszteletbeli főtitkárává. Ez
után megejtették a választásokat, me
lyeknek eredményeképpen elnök Márkus 
Miksa, alclnÖk Hoitsy Pál, H eltol Jenő, 
Bónits Ferenc, Pakots József és Csebe 
László, főtitkár Szöllösy Zsigmond, gazda 
Győri Imre lettok.

— Révai Mór ünneplése. A Magyar 
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Or
szágos Egyesülete vasárnap délben dísz
közgyűlés keretében ünnepelte a Gallért- 
szálló márványtermében Révai Mór Já
nost, abból az alkalomból, hogy megje
lent a Révai Nagy Lexikon XV. kötete. 
Az ünnepi közgyűlést, melyen megjelent 
a kultuszkormány képviseletében Petrl 
államtitkár, a főváros részéről Buzdth 
polgármester , az Akadémia részéről 
Vojnovits Géza, Berzeviczy Albert v. b. 
t, L, Rákosi Jenő. Bárczy István, Márkus 
Miksa. Górdós Alfréd eluök nyitotta
és méltatja Révai Mórt, mint kiadót és 
mint írót Buzdth Ferenc, Vojnovits 
Géza, Wolfner József és Rákosi üdvözöl
ték az ünopeltet, aki meghatott szavak
ban mondott köszönetét az ünneplésért 
és fogadalmat tett, hogy továbbra is a 
régi fáradhatatlansággal fogja szolgálni 
a magyar kultúra ügyét.

— Szabadlábrahclyezfék Silbcrleitner 
mérnököt. A rendőrség néhány pappal 
ezelőtt másodízben letartóztatta Silber- 
leitnor József okleveles mérnököt, aki 
ellen több feljelentés érkezett. Az első le
tartóztatásra az szolgáltatott okot, hogy 
a Lancia autóvállalat zsarolás miatt je
lentette fel Silborleítnert, aki a vállalat
tól, ahol alkalmazásban állott, egymillió 
korona végkielégítést kért. Ebben az 
ügyben Silborleítnert nagyobb óvadék 
mellett szabadlábra helyezte a vádta- 
nács. Közben még két feljelentést adtak 
be ellene, mire újból letartóztatta a 
rendőrség. A letartóztatás ollon a védők 
felfolyamodással éltek. Keszner dr. soros 
ügyész az iratok áttanulmányozása után 
Silborleitner szabadiébrahelyezését nem 
ellenezte, mire Lengyel Ernő dr. vizs
gálóbíró ma elrendelte a mérnök szabad- 
lábrahelyozését.

— Éjszakai verekedés. Vasárnap éj- 
Szaka két órakor a Retek-utca 6. számú 
ház vendéglőjébe betért Tóth József 23 
éves napszámos, s a vendéglőben ülő 
Molnár György vagyonőrrel szóváltásba 
elegyedett. Tóth József a szóváltás he
vében Molnár* Györgyöt többször meg
ütötte, majd, mikor ez védekezni pró
bált, előrántotta kését és meg akarta 
szúrni. A vendéglős közbelépésére sike
rült a verekedőket lefogni, akiket, az 
Időközben érkező rendőr elő akart, állí
tani. Tóth József ekkor a rendőrre tá
madt és meg akarta szúrni. A rendőr 
izornlt helyzetében kardját használta és 
megfékezte a garázda verekedőt. Meg
kötözve olőállitotta a főkapitányság köz
ponti ügyeletére. Vasárnap délelőtt Goz- 
mány Fereno dr. rendőrfogalmazó ha
tósági közeg elleni erőszak címén elő
zetes letartóztatásba helyezte és a 
toloncházba átszállittatta, ahol csavar
gás miatt is megindítják ellene az el
járást.

— A Magyarországi Munkások Kok- 
kantaegélyzö és Nyugdljegyeaülete újab
ban felemelte a tagdijakat és a segélye
ket, 1923 május 1-től kézdődőleg osztá- 

ktnt n Mvetkező tagdijak fizetőn- 
dők: I. o. 30 K, a II. o. 4(1 K, II. o. 50 

ÍV’ 6? K’ nz V‘ °‘ 80 K éa a VI.
osztály 100 korona hetenként. Ezzel 
szemben a havi nyugdijak a követke
ző LTY°T,‘bail 3000 K’ a IL °-ban 
2 a o,-bin 5000 K.Iv- <’-’>•» 

I- °-b’n * K í> , VI. o.- 
L?!10'000 K' A rokkant és árvnsegé- 
írekre M egylet 10 miI116 koronát flMt 
? ba™>‘»- .A bc,rntáíl 15’ K. Fol- 
k»ren..-ÍSS/» ralTC«n sr.olKé.1 az egylet 
at k?8 Bnd"Po«t, VIII., Jézact-ntea 
«•), bármely fiókja, beflzetóhelye, Illőt- 

tagcsoportja.

Mpoló Szentlészlö-ut 5. szóm alatti 1.- 
SL>»KWoldatot ivott, - Molnár 
ntea 6 .,1 h"r>arUsboII nö Bora-
nyitvahaat?1 ? alU>lakAe4° “ áütcaapot 
JtkLtóh™ ial,yM Sázmérirezés kfi. 
36 évre “e,'bal(- - TSld Mlhúlyné 
aíatU^,S11r?ar.<” Aradl-»t«' 65. szám 
WfiezYe h,<’ly‘n ver°nállal meg-
Wzba «ráiní?.«^ “’en^k a Rókus-kór- 
éven k ^állították. — Balog Juliska 22 

htbT A B6«tya-utca 12. ósá
gé) rn« a? VaRárnap ismeretlen méreg- 

mag4t- «’>iyo. 4> po' 
a Rókusba szállították.

Az ébredők felvonulása a Várba
Qylllás után kaidSttálget menesztettük a kormányzóhoz 

A be nem jelentett felvonulást a rendórség megakadályozta 
Incldem nAIkül vonult el ■ menet a Vfirból

— A Hétfői Napló

Egy körülbelül háromszáz főnyi 
és leginkább az Ébredő Magyarok 
Egyesületének tagjaiból álló cso
portnak a felvonulása Budapest, ut
cáin ma meglehetős izgalmat keltett 
a járókelők között.

A felvonulás azonban nem volt 
politikai jellegű, az ébredők a gaz
dasági helyzet tárgyában akartak 
küldöttséget meneszteni a Várba a 
kormányzóhoz,

incidens nem is történt, 
a menet később a rendőrség közbe
lépésére elvonult.

Vasárnap délután az ébredők a 
politikai és gazdasági helyzet meg
beszélése tárgyában nagygyűlést 
tartottak Sorház-utcai helyiségük
ben. Több szónok felszólalása után 
a nagygyűlés elhatározta, hogy kül
döttséget. meneszt a Várba, amely a 
kormányzó előtt tolmácsolja a nagy
gyűlés állásfoglalását. Kiválasztot
ták a küldöttség tagjait, akikhez 
még mintegy kétszázötven főből álló 
kíséret csatlakozott, részben a nagy
gyűlés résztvevői közül, részben ké
sőbb az utcán.

Az utcai sétálók közül valaki ér
tesítette a felvonulásról a rendőrsé
get, ahonnan

azonnal kerékpáros járőrök siet
tek a felvonulók nyomába

és kísérték a menetet.
Időközben az egyik őrszem vissza

ment a főkapitányságra és jelen
tette, hogy a csoport a Várnak vette 
útját, de hogy milyen céllal, vagy 
milyen okból, azt nem sikerült meg
tudni. A főkapitányság központi 
ügyeletén azonnal intézkedtek, 1

— Galamblövő verseny. A Magyar 
Jogász-Sport Egylet vasárnap galamb
lövő versenyt rendezett a Margitszige
ten. A verseny nyerteso s ezzel a ván
dordíj idei védőjo Halasy Gyula lett, 
aki 30 galamb közül 29-et talált el. Má
sodik Mező Béla 26 találattal, harmadik 
Lumniczer Sándor ugyancsak 26 talá
lattal.

— A Baby Gyermekkocsi Részvénytár
saság árdrágítást pőre a Kúrián. 1921. 
december 10-ón Bartka György főhad
nagy egy gyermekkocsit küldött javítás 
végett a „Baby" Gyermekkocsi Rész
vénytársaság műhelyébe. A kocsit meg 
is javították, s a munkáért 310 koronát 
számítottak fel. Miután Bartha főhad
nagy ezt az összeget sokallotta, feljelen
tést tett a részvénytársaság ellen, amely
nek igazgatóját, Rajna Pált, a budapesti 
büntetőtörvényszék, mint uzsorablróság, 
árdrágítás visszaéléséért 1 hónapi fog
házra és 10.000 korona pénzbüntetésre 
ítélte. A szakértői vizsgálat ugyanis ki
mutatta, hogy a főhadnagy által javí
tásra küldött kocsin mindössze 2 korona 
69 filléres munkát végzett a gyár műhe
lye. Felcbbezés folytán az ügy a kúriára 
került, ahol Vargha Ferenc dr. büntető
tanácsa Rajna Pál védőjo kérésére a bi
zonyítás kiegészítését rendelte ol.

VB, Rákóczi ut 43. azÁm Telefon; József 125—02

Minden este

NHGY ENDRE 
vendégfelléptével a kitűnő műsor 

Faragé Sári, Ferencit Károly, Hararizthy 
Mid. H. Heidlberg Albert, Kondor Ibolya. 
Kőviry Óvnia, Krfcjnlk Mádé, Lukács Síri, 
Salamon Béla, Sándor Jöseef, Virígh Jenő, 

Ujráry Ferenc és Andaí Bél*
Előadás kezdete 9 és tél órakor

Jegyelővétel: .Színházi Éleinél* és a 
pénztárnál 5—7-ig és este 8 órától

infib éráklHlIfi flíflK■ ■■•*•■ Hl MII xnfj|< szakszerű Javítása

Hemzitl Koyal Orfeum
Minden <tste fél 8-kor a nagyttabÍM áprilisi 
variétémQior óa Mauyar Urast vendégfelíéptévol 
HATTYULOVAG Hurmath-Zerkovlti operettje

tudósítójától —

felelősségre vonták,

hogy nagyobb rendőri készenlét 
vonuljon fel a Várba és száll ja 
meg az exponáltabb helyeket, 

úgy, lwgy mire az ébredők küldött
sége felérkezett, nagy rendőri ké
szültséggel találta szemben magát, 
amely nem engedte őket tovább vo
nulni.

Az ébredők vezetői és a rendőrkc- 
szültsóget vezető rendőrtisztviselő 
között éles és izgatott vita támadt, 
mert a rendőrtisztviselő arra az ál
láspontra helyezkedett, hogy

miután a felvonulást hivatalo
san és előzőleg nem jelentették 
be illetékes helyen, ö azt nem 

engedi meg.
Az ébredők vezetői szenvedélyes 

hangon próbálták a rendőrtisztvise
lőt álláspontjának megváltoztatá
sára bírni és 
hogy

tudja-e mit 
kikkel

A kirendelt
▼atkozva kötelességére, felelősségé
nek tudatában nem volt hajlandó 
engedni és ismételten felszólította 
a csoportot, hogy vonuljanak eJ, kü
lönben

kénytelen lenne a felvonulási 
minden rendelkezésére álló esz

közzel megakadályoznia.

Erre a csoport tagjai egymással 
kezdtek tanácskozni és hosszabb 
megbeszélés után

miután értesültek, hogy a kor
mányzó nincs is Budán, hanem 
Gödöllőn tartózkodik, elvonultak 

a Várból.

cselekszik és hogy 
áll szemben? 
rendőrtisztviselő hi-

iSzinház
A még mindig szmokingban járó szín

házi habitüé ezen a héten kivételesen a 
frakkját készül kivasaltatni, mert — 
mint megjegyezte — az ember sohasem 
tudhatja, mikor lesz Bzükségo rá. Bár 
hivatalos értesítést, vagy meghívót en- 
ideig még nem kapott, do úgy hallotta, 
hogy két érdekes házasság készül a kö
zöl jövőben. Egy nagyon neves iró fog 
oltár elé vezetni egy nagyon kedves, 
bájos művésznőt és viszont egy nagyon 
ke Íves, bájos művésznő fog oltár elé 
lépni egy nagyon neves Íróval, akinek 
azonban leginkább a névírását, ismeri 
a közönség — részvények aljáról.

Vasárnap, egyébként,

délelőtti premieren
volt mr. Smoking, az irók bemutató 
színházában. Kedves informátorunk 
nagy barátja a matinóknak, akkor is, 
ha azokon úgynevezett „egész estét be
töltő'* színdarabok kerülnek előadásra. 
Valahogy más világításban látja az em
ber délelőtt, a dolgokat, nőm fáradt, uom 
fásult, friss, jóindulatú és minderre 
szükség van, ha az ember komoly mű
vészetül komolyan akar foglalkozni, 
különösen pedig,' ha fiatal irók első da
rabját nézi meg, hogy — amint ez első 
premiereken történni szokott — púloát 
törjön a szerző felett és jó időre meg
nyissa. vagy elzárja előtte az érvénye
sülés lehetőségét.

A mai bemutatóra ugyan csak kié 
részben vonatkozik ez a megállapítás, 
mert a három egyfelvonásos közül ket
tőnek a szerzője már túl van az első kö
zönség Ítéletének esküdtszékén.

Jtdy Endre
már fül van minden bírálaton, 
Zsigmond izmos tchofaége pedig

sajnos,
Móricz _ _ __ ______ .. . ... .
már edzetten és maga mögött nagy si
kerekkel áll ki a színpadra.

— Ady Endre színképe: „A műhely
ben", — mondotta mr. Smoking, — a kis 
színház válogatott és áhítaton közönsé
gében mély megilletődést váltott ki. 
A hatalmas erejű lírikus ebben a vázla
tában is lírikus maradt ás keserves gyöt
rődései, nagyot, szépet akarása megrázó 
erővel robbantak ki a fiatul vidéki szer
kesztő ajakán. A szerkesztő 6 maga, az 
ő szavának melegsége Ömlik, árad üte
mes sorokon át, ő maga birkózik még itt 
szerkesztőségi robotban, útra kúezülődvo

szonvodéfios és glóriás életére.
—- Móricz Zsigmond egyfelvonáaoeú- 

nak címe: „Ház az erdőben" és a régi 
nagy mesterek drámai erejű fametoze 
tőire emlékeztetett az a nyers szuggesz- 
tiv erő, amellyel egy primitív paraszt
tragédiát. vetített elénk. Nem lőhet el
felejtkezni két színésznőről, — folytatta 
Mr. Smoking, — T. Halmy Margitról éc 
Batsányi Pauláról, akik 
megdöbbentő reálizmussal 
Móricz iszonyatot keltő markáns figu
ráit.

— Kuncz Aladár egyfelvonásos látó 
mása zárta he az előadást. Kedvre, de 
kissé iskolás modorú visszaemlékezés 
Vo’t- az Ady szellemi elődjére: Csokanay 
Vitéz Mihály ra.

mindketten 
alakítottak

Jl bemutató szinház
különben egy kissé több pártfogást ér
demelne arra illetékes tényezők részéről. 
Igaz-e, nem-e, nem tudta mr Smoking, 
de úgy hallotta, hogy ez a premier 
anyagi, vagy technikai okokból késett. 
A kis társaságnak, amely fiatal irók 
szárnyrakeltését tűzte ki célul maga elé, 
magára maradottam közöny ellen küzd
ve, nehézségekkel birkózva kell fölada
tának megvalósítása felé törni. Próbákat 
a Nyugat szerkesztőségében tartanak, 
díszleteket nehezen szereznek, pedig kő- 
szinházainknak nem nagy áldozatába 
kerülne színpadaikat és néhány díszletet 
erre a célra néha-néha kölcsönadni. Ha 
már náluk nem igen kerülhetnek szinra 
a fiatal irók, legalább kibontakozásuk le
hetőségeit könnyítsék meg ilyen módon.

• A Városi Színház jövő heti műsorát 
egy estét kivéve — vonzó operaelőadá
sok teszik érdekessé. Hétfőn: Bolond Is
tók, kodden: Rigoletto, Gilda szerepében 
Róbert Emmy vendéggel, szerdán a Bű
vös vadász, Burián Károllyal, csütörtö
kön: A zsidónő, pénteken: Tosca van 
műsoron. Szombaton a Tükör kprül szín
re Bajor Gizi felléptével, második da
rabnak a Fra Diavolo operát adják. Va
sárnap este Környei felléptével a Tru
badúr kerül előadásra. Jövő vasárnap 
délután a nagysikerű Gárdistának less 
délutáni előadása,

• A Vígszínház e hetét is a színház 
legújabb szenzációs vigjátéksikere, az 
Ur szölleje dominálja. Hétfőn, szerdán, 
pénteken, valamint vasárnap és hétfőn 
is játsszák a nagyhatású vígjátékot Ked
den és csütörtökön a Sirokkót, Herczeg 
Ferenc pompás vigjátékát Ismétlik. Ese
ménye a hétnek Gombaszögi Frida első 
fellépése több heti szabadsága után Szó
rnom DezBŐ nagyszerű színdarabjában, a 
Glóriában, amely szombaton szerepel a 
műsoron.

• János vitéz Fedák Sárival. A Ki
rály-Színházban szerdától kezdve tíz es
tén át egymásrután Fedák Sári lép fel 
Bakony i-Kacsóli „János vitéz"-ének cím
szerepében. A kiváló művésznőnek Rát- 
kay, Nádor, Latabár, Raskó, Síró Anna 
és Karácsonyi Ili lesznek a játszótársai. 
A nagy érdeklődésre való tokintettel a 
színház pénztára mind a tíz előadásra 
szóló jegyet, árúsítja.

• A Király-színház jövő heti műsorán
hétfőn, kedden és jövő vasárnap dél
után szerepel a nagysikerű Kálnián-ope- 
rett, a „Bajadér". Szerdán, csütörtökön, 
pénteken, szombaton és vasárnap „János 
vltéz“-t adják Fedák Sárival n címsze
repben. A francia király Rátkay, Bagó- 
Nádor. a fitrázsamester—Raskó, a csősz— 
Latabár, lluska—-Síró Anna, a francia 
királylány------Karácsonyi Ili lösz.

• Vlilamoskocsivczető és dlvatmüvész- 
nő, házmesterné és primadonna, nyom- 
dafőportás, szabólegény, a nyomdaudvar 
munkásai, rikkancsai, az ötemeletes bér
ház lakói, egy elegáns divatszülőn érde
kes látogatói, több mint ötven szereplő, 
tarka és változatos élet ömlik el előt
tünk a Ronaissance-Szinház színpadán 
Szenes Béla uj vígjátékéban, a „Végállo- 
más“-ban. Ezt, a sok eleven alakot töké
letes előadás eleveníti meg. Csortos Gyu
la nagy sikerekben gazdag színészi pá
lyának legvidámabb alakítását nyújtja 
a kocsi vezető-házfelügyelő szerepében. 
Simonyi Mária, amilyen meghntőan egy
szerű a kis házmestert lakásban, olyan 
káprázatos a ragyogó divatszalónban.

Belvárosi telyemwtrtr
Budapest IV, Ferenciek tere 4 

Mindig a legolcsóbb!
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Bórczyt, Harsúnyit, az anyós szerepében 
Vúgónét nyiltszini tapsok jutalmazzák. 
Külön fejezetet érdomol a vendég Mé
száros Giza, a divatszalón ragyogóan öt
letes főnöknője, neki, valamint Gárdonyi 
Vilmának és a többi kisebb, de egytől- 
egyig kitűnő szereplőknek is nagy része 
van a „Végállomás" sorozatos táblás há
zaiban. Jövő háton — hétfő és caiitörtök 
kivételével, amikor a nagysikerű „Tök
mag" korül színre — mindon este a 
„Végállomás" van miisoron.

• Kttthe Iíorsch öt nappal meghosszab
bította vendégjátékát. Kedden a Kiki 
kerül színre. A további öt nap műsora: 
Szerda: Liebslei, Dic Lőre, csütörtök: 
Die Flamme, pántok: Liebelei, Dió Lőre, 
szombat: Kiki, vasárnap: Die Flammo.

• A Fővárosi Operettszlnház e hetét Is 
kizárólag a Mar inka, a táncosnő, a pá
ratlan sikerű Gi/bcrf-operott tölti be, 
melynek hétfőn lesz az ötvenedik elő
adása. Vasárnap délután a Kis grizettet 
adják.

• Jövő pénteken mutatják be az An- 
drássy-úti Színház új műsorát. A „Paj
kos grizettek" című Reinhardt-operett, 
Móricz Zsigmond „Hány óra Zsuzsii" 
eímü parasztjelenotek. Fazekas Imre 
„A cirkusz" című dramolettje és a 
Pierro Wébor-féle vígjáték „Baj van" a 
műsor kiemelkedő oseményoi. Szomba
ton, vasárnap délután és vasárnap este 
megismétlik ezt a műsort. A bemutatóig 
minden osto a régi műsort játsszák. A 
délutáni előadások 3% órakor kezdődnek 
és mérsékelt helyárúak.

• Hatszor játsszák a jövő héten is 
Vajda Ernő vigjátékát, „A válóperes 
hölgyet" a Magyar Színházban: hétfőn, 
kodden, szerdán, csütörtökön, pénteken 
és szombaton. Vasárnap Rákosi Szidi fel
léptével Földes Imre vigjátékát, „A lá
nyom hozománya 500 millió"-! ismétlik. 
Szombaton, 21-én délután a Rákosi iskola 
növendékeinek lesz a vizsgaelőadása, 
színre kerül a „Gésák" 3 órakor rendkí
vül mérsékelt, helyárakkal, jövő vasár
nap délután Molnár Ferenc drámai köl
teménye, nz „Égi és földi szerelem" ke
rül színre 3 órakor először mérsékelt 
helyárakkal.

• A Belvárosi Színházban a jövő hé
ten hétfőn, szerdán, pénteken és vasár
nap este „Az ütközet"-ot, kedden, csü
törtökön „Kékszakáll nyolcadik felesé
gét", szotnbaton a „Csipkét" játsszák.

• A „Levendula" 2Wk előadása Szi
lágyi László én Lippay Gyula daljátéka, 
n „Levendula", mely jövő héten minden 
esto színre kerül a Blaha Lnjza-színház- 
ban, jövő szombaton, 21-én 25-ik előadá
sához érkezik. A jubiláris előadáson a 
bemutató kiváló szereplői lépnek fel. 
Jövő vasárnap délután „Szép Helénát" 
adják 8 órakor mérsékelt helyárakkal.

• Pénteken mutatja be az Andrássy- 
ntl Színház idei évadban utolsó, egyben 
«igyik leggazdagabb műsorát, Pécsi 
Blanka, Vaály Ilona, Tarnay, Z. Molnár, 
Mály Gcrő, mint vendégek ós az An
ti rássy-uti Színház legkitűnőbb művé
szei: Németh Juliska. Kökény Ilona, 
Báuóczyné, Bársony, Ihász, Sárossy, fel
lépései, továbbá Békeffy rendkívül mu
latságos konferansza a legnagyobb mér
tékben igazolják azt a nagy érdeklődést, 
mellyel a bemutatót a közönség várja.

Mo*i
• Ab éjféli vándor — az Uránia uj mil

lióra — a nagy klasszikus hímekből való, 
tele a látnivalók ragyogó pompájával és 
fantasztikus képokkol. A mcsoszövés 
gazng változatossága egy mélységes 
gondolatnak ad kifejezést: a szerelem 
mindent legyőz. Eb a film a világsiker 
jegyében indult hódító útjára s amikor 
most hozzánk eljutott, csak növeli dia
dalainak számát. Ab Uránia e nngy 
kép mellett nj Pathé-rovuct is bemutat, 
még pedig lassított felvételekkel. Ab 
Uránia előadásai: 5, V*7, V» 9 és 10.10 
órakor kezdődnek.

• A legdrágább gyémánt. Róbert War- 
vrick parádés szerepe. Chaplin mint ki
vándorló. Vigyázz, ha jön a finánc a 
Corvin Színház vig műsora. Előadások 
kezdető 5, 7 és 9 órakor.

• Mozgókép-Otthon. „Yvette" (Tüiek)
— I.ubltMh — Pola Negrl — vílágtilmjc 
8 felvonásban, „Newyork szenzációja"
— Tóm Moore nagyszerű alakítása, vi
dám amerikai regény 5 felvonásba*, 
(fél 4. fél «. fél «, fél tt.)

• A Corvin Színház vig műsora két 
kacagtató amerikai kéUelvonásoa bur- 
letzk ór A legdrágább gyémánt, Róbert 
Warwick parádés szerepe.

• A Kamarában ma a nagysikerű ma 
gynr Ht nr-film, „Jön a rcwwn ál", főaze- 
yépbtn Loth 11a. Fenyő Emil, Latabár, 
valamint a kitűnő Gamnont sláger, a 
^Rongyazedők leánya". — Előadások 
fél i. negyed 7. 8 ós Mő órakor.

• A Corvin Színház vig műsora elő- 
gdúsnlnnk kezdete 5, 7 és 9 ómkor.

WlSétRWlPJ SPORT
Fiz UTE legyőzte az MTK-t .

Eredmény 2tü (OtO)
Lelkes taps fogadja a pályára lépő 

Újpesti csapatot. Pár perc múlva az 
MTK is megjelenik, mire újra felhang
zik a taps s az MTK rajongók kórusban 
kiáltják Orth nevét. A folyton hulló eső 
teljesen feláztatja a talajt, valóságos 
tavak képződnek a pályán, amelyekben 
a legerősebben lőtt labda is elakad.

Az UTE azonnal magához ragadta a 
vezetést s már az első pillanatokban 
Priboj veszélyes támadást intéz nz MTK 
kapuja ellen. Három perc múlva a Test
gyakorlók áttörik az UTE védelmét, 
Siklóesy Orthhoz juttatja a labdát, aki 
közvetlen a kapu mellé lő. Most néhány 
MTK lefutás követkozik s a Fogl test
véreknek többször alkalmuk nyílik kivé
teles védőjátékukat bemutatni. A kilen
cedik percben Orth ismét a kapu mellé 
lő, öt perccel később pedig Kertész II. 
szabadrúgását Orth a kapu fölé juttatja. 
Egy perccel később Orth gólt lő, de a 
bíró nem Ítéli meg, mivel Siklóssy of- 
seid állásban volt.

A 17-ik percben Braun támadást, vezet, 
•azonban olfautolják, mire a biró szabad
rúgást Ítél, ezt azonban Orth nem tudja 
érvényesíteni.

Miután az UTE felszabadul, egymás
után há )m komort ér el, de egyikből 
sem lesz gól. Kósa, Priboj és Szidon 
lövéseit Plattkő egymás után szereli le.

A 21-ik percben az MTK is felnyomul, 
Molnár a kapu előtt Orthoz juttatja a 
labdát, de az MTK centerének minden 
lövését fogja Remete,

Egy perccel később MoZnrfr lövését Re
mete kornorre védi. Ez az idő az MTK-é. 
Mintegy husz-huszonöt percig állandóan 
az UTE kapuja előtt tanyázik, a Fogl 
testvérek és Remete azonban mindent 
mentenek.

A 23-ik percben Opata kívülről adja 
bo a labdát Molnárnak, amiből gól esik, 
a bíró azonban ezt sem ítéli meg.

Ettől kezdve a félidő végéig változatos 
támadások követték egymást. Priboj ós 
Szidon többször ad munkát Plattkőnak, 
viszont Orth és Molnár se hagyja Reme
tét pihenni.

A második félidő 5-ik percében Opata 
leszalad, Fogl II. a kapu előtt elfogja s 
bravúrosan menti Remete kapuját.

A 23 ik percben az UTE megszerzi a 
vezetést. Schaller lövését az MTK el
hibázza, a labda Pribojhoz kerül, aki 
azt ezt Kosához juttatja, aki AfantR és 
Gerbert között a kifutó Plattkó mellett' 
védhetetlenül az MTK hálójába juttatja.

Ettől kezdvo az UTE valósággal a ka
pujához szögezi az MTK-t és a 85-ik 
percben Pluhon a másod*: gólt is még- 
szerzi Szidon beadásából.

Újpestnek még egy harmadik gólja is 
volt, amelyet Schaller gyönyörű fejese 
eredményezett, de ezt a bíró Priboj les
állása miatt nem ítélte meg.

FTC—VÁC
Az T. félidő teljesen az FTC-é, alig en

gedi szóhoz jutni a Vívókat. Csatársorá
nak Pataki, Halász, Tóth balszárnya 
támadást támadásra vezet, de csak a 
mezőnyben produkál szépet, a kapu olőtt 
eredménytelennek bizonyul. Mindössze 
két szépen védett kapulövést és négy 
komért ér el. A VÁC csak elvétve vezet 
támadást, de az FTC védelme elhárít, 
minden veszedelmet. A IX félidőben az 
FTC fokozza a tempót A legtöbb táma
dás pedig Balassa rossz játékán válik 
meddővé. Még a halfok is próbálkoznak 
lövésekkel. A VÁC csak egyéni kitöré
sekkel próbálkozik s egy komorból 
majdnem gólt ér el. A mérkőzés a VÁC 
térfelében mezőnyjátékkal ér véget.

BTC—Vasasok 2:1 (2:1)
A BTO már az ötödik peroben kor- 

nert ér el, amelyből Tócz gólt lő, a 18-Ík 
percben ugyancsak kornerből második 
gól is származik. A kiesésre Ítélt csapat 
lelkesen játszik, azonban a 35-ik wrcbcn 
Takácsot clfautolják, a biró 11 est ítél, 

! amit a Vasasok védhetotlenül a hálóba 
juttattak.

| A második félidőben a Vasasok fölény- 
' l>o jutnak ■ gyakran támadják a BTC 
kapuját, sikert azonban nem tudnak cl- 
árut A BTC eszel a győzelmével elke
rülte a kiesés veszélyét.

Törekvés—III. kér. TVE 3:1 (t:«> 
Zugló! AC—KAC St« (1^)

JJ. •asfttfyu MérMzésr'
tt FC-UTSE

A második osztály döntője elkesere
dett küzdMmével indult a két vezető

csapat mai találkozása. Az esőben azon
ban egyik csapat sem tudott sikert el
érni s igy eldöntetlen eredménnyel kel
lett megelégedniük. A két csapat nehéz 
helyzet előtt állott, mivel a vesztest a 
BEAC esetleges mai győzelme a harma
dik helyre szoríthatta volna. A 33-sok 
állandóan fölényben voltak, könnyen al
kalmazkodtak a talajhoz, de az újpestiek 
védelme minden támadásukat leszerelte.

Egyéb eredmények:
NSC—Postás 4:1 

VII. kér. SC—BTK 3:« 
KAOE—BAK 2:1

jruszff>fa~Ofasz«>v»sz<f& OtO
Ma folyt le Bécsben körülbelül 80.000 

főnyi közönség jelenlétében Ausztria és 
Olaszország válogatott labdarugó csapa
tainak mérkőzése, amely 0:0 arányban el
döntetlenül végződött (MTI.)

Dől győzött Kelet elten
A inai serlegmérkőzésen, Debrecen

ben, amely a Dél válogatott csapata és 
a Kelet válogatott csapata között 3000 
főnyi közönség előtt ment végbe, a Dél 
csapata győzött 1:0 arányban. Félidő: 
1:0.

Cross country
A Csillaghegy szelíd lejtőin futották 

le ma délelőtt a MASz bajnoki mezei 
versenyét amelynek ismert favoritja 
Kulcsár, nyolckilométer után feladta a 
versenyt s igy Csckey méltó ellenfél 
nélkül vitte el a bajnokságot. Kulcsárt 
az a körülmény indította a küzdelem fel
adására., hogy dacára négy kilométer 
után való harmincméteres vezetésére, egy 
kanyar odónál Cseke és Steiner mégis 
hetvenméterrel előzte meg a kiváló 
MAFC futót. Emiatt úgy a MAFC, mint 
az MTK, valamint a EESC, óvást emelt 
a Szövetségnél.

A verseny eredménye a következő: 
Szenior-verseny: 1. Csekey, 2. Steiner 
Pál, 3. Bese, 4. Csitbay, 5. Váradi, 6. Ki
rály.

Csapatversenyben az MTK lett az első 
28 ponttal. Második az FTC 78 pont 
Harmadik az MTE.

Ifjúsági bajnok Leimetter lett. 40 mé
terrel Somogyi második, Szloboda pedig 
harmadik. A csapatversenyt az MTE 
nyerte meg 30 ponttal a MTK előtt Har
madik a FTC.

Ofszdgos tornászverseny
Szálát lett az Idei torndsz- 

bajnok
ötszáznál több résztvevő közreműkö

désével tarthatták meg ma délelőtt Ma
gyarország 1928. évi országos tornász- 
bajnokságát, amelyet nagy • fölénnyel 
Szalay József, a VÁC tehetséges torná
sza nyert meg.

A Nemzeti Tornacsarnokot szinültig 
megtöltő közönség elismerő tapsokkal 
honorálta a négy óra hosszat tartó ver
seny mindon számát, amelyek érdekesek, 
fordulatosak és precízen keresztülvittek 
voltak.

A MOTESz egyéni és csapat tornász
bajnokságára ötven nevezés történt, mig 
az országos bajnoki címre hárman pá
lyáztak. Pástiig, akinek szintén nagy 
esélye lett volna a bajnoki ciiu elnyeré
sében, karját fájlalta s nem vett részt a 
versenyen. így csak Szalay József VÁC, 
a Németországból Budapestre érkezett s 
a BBTE színeiben sportoló Lüchtens 
Eugén és Berger Pál VÁC küzdött a baj
nokságért. A versenyt is ebben a sor
rendben nyerték meg.

A korlátcuapatbajnokságot — három 
előirt gyakorlattal — a BBTE első csa
pata vitte el. Második a VÁC—A) csa
pata, harmadik BTO s a negyedik a 
BBTE második csapata lett

Szalay, klubja csapatversenyén nem 
indulhatott mivel a korláton inrándu
lást szenvedett.

Este huszonnégy csapat disztornát mu
tatott be. amoly után az értékes dijak 
kiosztása következett

JU nVC kizárásos kérd- 
neneenye

Ab egykor leghíresebb vívó klub két- 
i napos versenyének eredménye megle
pően jó volt Első lett dr. Kovács Oy. 

' Jőwef 6 győz. 2. Szelénül (BBTE; ti 
i győz. 3. Gombos (MAC) 5 győz. 4. Senyei 
i (NVE) 4 győz, 5. Bognár (Vén fiuk) 3 i 
győzelemmel. j

KÖZGAZDASÁG
A Magyar Általános Hitelbank mán 

lege. A. Magyar Általános Hitelbank 
igazgatósága megállapította az 1922 Api 
mérleget, mely 2ii3.044.694 K 24 t (tavain 93.408177 K 91 fillér) tiszta nyerge’ 
tüntet fel és elhatározta, hogy az április 
28-an tartandó közgyűlésnek indítva* 
nyozni fogja, hogy az intézet az 1922. 
övre osztalékjogosult 700.000 darab 400 K 
névértékű részvény utón (a többi 850 000 
részvény csak 1923-tól kezdve osztalék- 

^0%, vagyis részvényenként 
200 K (tavaly 18%% = 75 K) osztalékot 
?«A8«en,.,A.bank összforgalma 1922-ben 
1119.3 milliárd korona volt

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Ta
karékpénztár 1922. évi mérlegét 16,116190 
korona 58 fillér tiszta nyereséggel zárja. 
Az igazgatóság az április 2l-ikére egy- 
behívott közgyűlésnek részvényenkiiii 
180 K osztalék kifizetését fogja java
solni.

A Lloyd Bank Rt. igazgatósága meg- 
állapította az 1922. évi mérleget, mely 
58,237.650.51 K tiszta nyereséggel zárult. 
Az igazgatóság a folyó évi május hó 
5-én megtartandó évi rendes közügyü. 
lésnek javasolni fogja, miszerint a nye
reségből részvényenként 50 K (12%) osz
talék fizettessék, 25,000.000 K pedig tarta
lékalapra fordittassék.

A Nemzeti Takarékpénztár és Bank 
Rt. közgyűlése 80 K-ás osztalék kifize- 
lését határozta el (múlt évi 46 K-vaL 
szemben). Egyszersmind felemeli az in- 
tézet alaptőkéjét 80.000,000 K-ról 100 
millió K-ra és az új részvényeket 1000 
K-ás árfolyamon ajánlja fel a részvé
nyeseknek.

A Hcrines elővételi joga. A Hermee 
közli, hogy minden részvénye után az 
Qlővételi jog ogy új 500 K névértékű rész
vényére 1030 K befizetése ellenében ápri
lis 19-től 28-ig a Hitelbanknál és az in- 
tézotnél.

Az Általános Kőszén mérlege, A Ma* 
gyár Általános Kőszénbánya Részvény
társulat igazgatósága az április 28-án 
megtartandó rendes közgyűlésnek java
solni fogja az alaptőkének a tartalékok
ból 484,000.000 koronára való fölemelését 
a részvények névértékének 200 koronáról 
2000 koronára történendő felbélyegzéee 
által. A múlt év hozamából 500 K oszta
lék kifiizetést javasol.

A Spódium tőkeszaporitása. Az Első 
Pesti Spódhum és Enyvgyár Részvény- 
társvlat március 28-án tartott , rendkí
vüli közgyűlése elhatározta, hogy: 1, 
minden 5 darab 200 korona n. é. rész
vényt egy darab 1000 korona n. é. rész
vényre von össze; 2. minden 5 darab ősz- 
szevont részvényre 2 darab 1000 korona 
n. é. részvényt bocsát ki ingyen a tar
talékok terhére; 3. minden 7 darab Tégi 
részvény és uj ingyen-részvény alapján 
ogyaránt további 3 darab uj 1000 korona 
n. é. részvényt ajánl föl, darabonkint 
10.000 koronáért a régi részvényeseknek.

Az Urlkány—Zsllvölgyl Magyar KŐ« 
szénbánya Részvénytársaság igazgató
sága közli, hogy a legközelebb egybe
hívandó rendes közgyűlésnek az 1922. 
üzletévre 500 korona osztalék fizetését 
fogja javasolni.

A Püspöki Uradalmi Bérpince Rt. 
közgyűlése elhatározta 340 K névértékű 
részvényeinek a tartalékalap terhérd 500 
K névórtékro emelését, továbbá 5 drb. 
ily részvény 1 drb 2500 K névértékű 
részvényre való összevonását és az alap
tőkének 120,000.000 K-ra emelését.

A Corvin filmgyár és film kereskedelmi 
rt. a 170 koronu névértékű részvények 
után drb.-ként 10 K-t fizet vissza és ezzel 
alaptőkéjét 40,000.320 K-ról 37,647.360 
K-ra szállítja le. Ugyanekkor klkerokiti 
alaptőkéjét 40 millióra, úgy hogy min
den 18 régire ad 1 drb. 160 K n. é. uj 
részvényt és a 250.000 drb. összesen 40 
millió K n. é. részvényt 2000 K n. é. 
részvényre cseréli ki, még pedig minden 
25 régi 160 K n. é. részvényre 2 drb. 200 
K-s uj részvénnyel. A régi részvények 
ós szkripszok a társaság pénztáránál áp
rilis 28-ig, d. u. 3—6-ig kicsorélhetők.

A Kunossy Grafikai MOintéset HL 
alaptőkéiét 4 millióró) 12 millió K-ra 
í»meli. Minden régi részvény után 2 új 
vehető át — ó 850 K K — e hó 16—23-ig 
a Magyar Városi Bank és a Magyar J<4- 
zniig-Hitelbanknál, hol az 1922. szelvény 
40 K-val váltatik he.

A Teudloff-DIttrleli Budapesti Arma« 
fura-. Szivattyú- és Gépgyár Rt. alap
tőkéjét 16 millióról 20 millió K-rn emelto 
fel. Az elővételi jog 4 :1 arányban 6000 
K-s áron április 16-ig gyakorolható az 
Angol-Osztrák Banknál.

K e ős •zeru-t’b' I»r. tfLflIK MUŐÓ 
Kiadja: „Hétfő! Narlő" lapkladóvállalat

Nyomatott ar „UJSAfiOZtM" könyvkiadó fo nyomda r.»t körforaANaola, Rökk Síilárd-utca • Özem vezető; Gunesch GyÖriy,


