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Az ellenzék bizalmas felvilágosításokat 
kér a kormánytól a külpolitikai helyzetről 

A miniszterelnök szombaton szabadságra megy, előzőleg pártközi értekezleten 
tájékoztatja a pártokat

Pénteken kezdődik a Ház kéthetes szünete

A képviselők nagy része vidéken 
tartózkodik, többen már nyári sza
badságot előlegeztek maguknak és 
igy érthető, hogy az aktuális kér
djék iránti érdeklődés meglehető
sen ellanyhult a politikában. A 
Ház munkaprogramja szerint a 
keddi ülésen folytatják és valószí
nűen befejezik a mezőgazdasági 
munkabérekről szóló javaslat álta
lános vitáját, ugyanakkor letár
gyalják a mentelmi ügyeket Szer
dán befejezik a mezőgazdasági 
munkabérekről szóló javaslat rész
letes tárgyalását és csütörtökre 
már csak a harmadszori olvasás 
marad hátra. A kormány körében 
pgy tervezik, hogy

a Ház pénteken megkezdi két- 
hetes szünetét

Pénteken a kormány miniszter
tanácsot tart amelyén gróf Bethlen 
István miniszterelnök elnöklésével 
letárgyalják a legfontosabb kérdé- 

' seket, ezek között
a földreform-novella tervezetét 
a gabona-rendeletet, a mező
gazdasági hitelre vonatkozó ja
vaslatot és a kereskedelmi mi

niszter vámtarifa-javaslatát 
gróf Klebelsberg Kunó helyette
síti a miniszterelnököt a pénz
ügyminisztert pedig Walkó La

jos kereskedelmi miniszter.

Ami a Ház jövő heti üléseit illeti, 
tobb érdekes ügy kerül szőnyegre. 
Kedden felszólal a kereskedelmi 
miniszter a fecske-utcai robbanás 
ügyében és válaszol Kéthly Anna 
interpellációjára, a lefolytatott vizs
gálat, alapján. A miniszter válaszá
nak érdemi része — mint beavatott 
helyről értesülünk —

az iparengedélyek hivatalos és 
szigorú revízióját fogja bejelen

teni.

A keddi ülésen értesülésünk sze
rint felszólal Hegyezhalmy LajoR 
cs személyes kérdésben is vála
szolni kíván arra a vádra, amelyet 
1 <ycr Károly részben a Ház ülé
sen, részben pedig hírlapi nyilat
kozatban emelt ellene, amely szerint 
minisztersége idején vejét és fiát 
olyan pozícióba helyezte el, hogy 
ezzel inkompatibilitást követett el.

A szerdai ülésre még a múlt hét
ről egész sereg interpelláció ma- 
radt Ezen az ülésen mondja el 
ozakacs Andor azt az interpelláció
ját a külpolitikai kérdésről, ame
lyet zárt ülésen kívánt, tárgyaltai
nk A zárt ülést, kérő ivet azonban 
Szakacg 25 ellenzéki képviselőnél 
többel nem tudta aláíratni és mivel 
j ü*^st C9flk 30 aláírásra ren
deli el az elnök - ezért kénytelen 
p‘fet.nyu,é’elé v,nnl inter- 

1"irö,ibcn n0«fy érdek- 
ShvP1 flc?e,ik a nv,,tralt vUáK- 
Patika alakulását Különösen az

— A Hétfői Napló tudósítójától — 
a. vonatkozás kelt feltűnő érdeklő
dést, amely szerint Franciaország 
lniciativájára erősen lanszirozzák 
egy nj

németellenes blokk 

megalakításának szükségét Ez a 
gondolat a legutóbbi hetekben és 
több ízben felmerült már s a neve: 
dunai konföderáció, vagy helyeseb
ben a dunai államok szövetsége 
volt.

Ezt a gondolatot az utódállamok
ban nem sok szimpátiával fogad
ják, mert szerintük Franciaország 
céljait eléggé szolgálja a kisántánt 
is, —

amelyről hiányzik Magyaror
szág is,

— mindamellett
ennek * gondolatnak a« ántánt 
nagyon sok előfutárja igyekszik 

hangulatot teremteni

Politikai körökben azt hiszik, 
hogy mindenekről a kérdésekről a 
közeljövőben behatóan kell beszél
getni 6r mint ellenzéki képviselők 
mondják, 
felmerült annak szüksége, hogy 

a miniszterelnök szabadsága 
előtt ezekről a kérdésekről tájé
koztassa az ellenzéki pártokat.

Azt hiszik, hogy ez elől a kíván
ság elől a kormányelnök nem fog,

Megjelent a kincstárt haszon- 
részesedésről szőlő rendelet

A. BudopeoU Közlöny vasárnapi Má
mában meffjolont a pónzütrymlnisr-ter 
59500 szánin rendelem, amely az 1M8. 
Ovi májna hé 1-öfcöl járó kíncatórl háy- 
hnzhaszonrÓBzesedS. tárgyában intéz.- 
kedUt.

A rendelni hivatkozással a lakásrende
let 59. 4-ára. amely a kincstári ház.ha- 
szonrészesedés flzotóm'mok kötelezettségét 
ötvenszeres bérrnntdösig a bérlő, mm 
felült emelés esetén pedig a l^rbondó 
háztulajdonos terhére írja ölő, kimondja, 
hogy kincstári házhaszourészesedést kell 
fizetni:

k) minden bérelt épülői (épttletrém) 
után, tekintet nélkül arra, hogy az épü
let házadó alá esik vagy sem;

b) .oly bérbe nem adott épület (épület
rész) után, amely házadót fizet

A kincstári házhaszonrószeeodés alap
ját a nyers házbérjövedulein. Illetve a 
bérbo nem adott épületnek (épületrész
nek) összehasonlluls utján boesléwel 
megállapított haezonértéko képral.

A rendelet közelebbről meghatározsa a 
nyom bérjövedelem fogalmát és bérjö
vedelemnek minőéit minden néven ne
vezendő jövedelmet amelyet a tulajdo
nos háza után élvez. így bérjövedolasn- 
nek minősíti a rendelet a tényleges ház
béren kívül a bérlő által természetben 
teljesített bármely szolgáltatást és a tu
lajdonos helyett fizetett kárblztosltásl 
dijakat, köz- és magánjogi terheket;

ilymwek minősíti

kitérni.
A miniszterelnök egyébként, mint 

arra már többizben utaltak is, sza
badságát igen fontos gazdasági 
akció megalapozására és, ha lehet, 
keresztülvitelére szándékozik fordí
tani.

A gazdasági problémák hovato
vább mindjobban előtérbe nyomul
nak és lassan — ha csak egy időre 
is — de egészen elhalványítják a 
belpolitikai kérdések fontosságát. 
Kétségtelen ma már, hogy a Beth- 
len-Gömbös ellentétet is a. gazdasági 
helyzet segített, áthidalni. Göm
bösek nem aknázhatták ki a leg
utóbbi pártértekezleten elért takti
kai előnyüket éppen, mert tudták, 
hogy a miniszterelnök mélyreható 
gazdasági akciók tervével foglalko
zik, tudták, hogy ezeknek sikere 
esetén Bethlen sikere pozícióját 
megingathatatlanná teszi, míg a 
mai rossz gazdasági helyzet meg
maradása automatikusan növeli esé
lyeiket, anélkül, hogy ezért pozitív 
formában bármit is kellene csele
kedniük.

nyenformán a gazdasági helyzet 
alakulása a belpolitikai kérdések 
terén is döntő fordulatot eredmé
nyezhet és feltétlenül eldönti az 
egységes párt belső válságát ezzel 
együtt pedig a parlament tagozó
dásának jövő kialakulását.

a vízvezetéknek a háztartás kereté
ben való használatáért, a lift haszná
latáért, az udvartér vagy a kapualj 
világítása és tisztogatása és szemét

kihordás óimén 
a bérlő által fizetett dijakat; ilyennek 
minősíti

az épület bármely részének hirdetés 
céljaira való bérbeadásából szár

mazó bevételt w, 
végül a háztulajdonosnak bármely egyéb 
elmen származó jövedelmét.

A kincstári házhaszonrészesedés fejé
ben a nyers bérjövedelem 25%-át kell 
fizetni.

A’ bóffiedMt hásbórekről. befizetési 
jegyzéket köteles a ház birtokos kówri- 
teni, amelynek a bérletre vonatkozó 
összes személyi és tárgyi adatokat fel 
kell tüntetni. A jegyzékei e

a ház minden egyes bérlője saját - 
kezűleg aláírni köteles, 

annak igazolásául, hogy a Jegyzékben 
foglalt éa reávonatkozó adatok valódisá
gáért vagyoni és büntetőjogi felelősséget 
vállal.

A kincstári ház hMsonrénzeaedést a 
hAzhirtokoe kötele* évnegyedenként ás pe
dig 1923. évben legkésőbb májna 20-ig, 
augusztus és november hó 13-lg a város 
pénztárába befizetni.

A rendelet végül a késedelmes beval
lás és fizetés következményeit, valamint 
az adócsalás, fogalmát és a bűn totós mér
vét határozza meg.

Magyar 
Goethe-Tár saság

— A Hétfői Napló tudósítójától.

A Magyar Goethe Társaság va
sárnap délelőtt a Kereskedelmi 
Csarnok dísztermében alakuló ülést 
tartott. Az ülést Gicsswein Sándor 
elnök nyitotta meg- rámutatva a 
Goethe Társaság időszerűségére, 
nemzetek közötti egyetértés létre
hozásának akar e társaság orgá
numa lenni, mert a kor problémája 
éppen az, mint lehet a nemzeti szel
lemet az általános emberivel egye
si leni. Gicsswein elnök ezután né
met nyelven üdvözölte a megjelen
teket és szellemes fordulatokkal 
kapcsolta he Goethe működését, ko
runk égető problémáiba.

A nagy tetszéssel fogadott- elnöki 
megnyitó után Czcrny József tanár, 
a társaság titkára, olvasta fel 
„Goethe, mint kulturális program44 
című értekezését, melyben a kultu
rális élet követelményeire és válsá
gaira mutatva rá, azt fejtegette, 
hogy miért, éppen Goethe az az 
egyéniség, kire korunknak égető 
szüksége van.

Dr. Vikár Béla társelnök Goethe 
verses Xéniáiból olvasott fel sike
rült darabokat végül Simonffy 
Margó szavalta magyar költőknek 
németre átültetett néhány alkotá
sát Az alapszabályok módosítása 
és kiegészítése, majd Gieris ivein 
elnök zárószavai után az ülés vé
get ért.

Odescalchi herceg autója hatóira 
gázolt egy bicikliző diákot

- A Hétfői Napló tudósítója. —

A rendőrség napok óta egy tra
gikus elgázolna iigyébet, folytat 
vizsgálatot. Eszerint két. nappal 
ezelőtt Kövér Ferenc 17 éves gim
nazista kerékpáron haladt a Gel
lérthegyi utón. Hirtelen egy auto
mobil került közelébe és az

autó beleszaladt az előtte ha
ladó biciklistába. A gimnazista 
a biciklivel együtt felrepült a 
levegőbe, majd az autó hűtő
jére esett és onnan holtan ke

rült az autó kerekei alá.

A szerencsétlen diák utolsó szfll 
vai ezek voltak:

—Szegény anyám . .
Kövér Ferenc egyetlen gyermeke 

volt szüleinek.
Az autót, amely halálra gázolta^ 

a fiatal Odeschalchi Ferenc herceg 
vezette, aki ellen gyors hajtsa miatíl 
már több ízben megindult a rendőri 
vizsgálat. A szemtanuk állítása 
szerint a herceg autója a jelca 
esetben is meg nem engedett sebes
séggel robogott és a gépkocsi 90 
kilóméteres sebességgel hajtott neki) 
az előtte kerékpáros diáknak. t

A szemtanuk állításaival szernw 
ben a herceg azt vallja, hogy Kö
vér az autóval szemben biciklizett 
és dacára a többszöri tülkölések
nek. nem tért ki a gépkocsinak.

A rendőrség a vizsgálatot a le# 
nagyobb erélly<d folytatja további 
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fi Kisfaludy-Társaság 
Beöthy Zsolt ünnepe
Barxnvlcxy enilékhMSéd*

- A Hétfői Napló tudósítójától -
Vasárnap délelőtt Beöthy Zsolt emlé

kének szón tel te a Kisfaludy Társaság 
ünnepélyes közgyűlését, amelyet az Aka
démia dísztermében tartottak meg. A 
nagyszámú ég díszöv közönség élén meg
jelent a kormányzó és József főherceg 
is, valamint politikai, társadalmi és iro
dalmi életünk számos kiválósága.

Az ülésen Berzcvlczy Albert elnökölt, 
aki megnyitó beszédében méltatta azo
kat az elévülhetetlen érdemeket, amelye
ket. Beöthy Zsolt, mint a magyar iroda
lom tudományos művelésének egyik leg
nagyobb szelleme, különösen a Kisfa
ludy Társaság — az ö szellemi családja
— körében szerzett, s a Társaság köto- 
JeBéógének mondta emlékének ápolását, 
.Jellemezte Beöthy rendkívül kiterjedt 
műveltségét és széles látókörét, mely öt 
különösen hivatottá tette irodalmi téren 
az európaiság és kölföldieskedés, a kor
szerűség éa divatazertiség közti kényes 
határvonalat biztos kézzel megvonni.

Az ünnepi alkalmat arra is felhasz
nálta Berzeviczy, hogy a Kisfaludy Tár
saság revében felhívást intézzen a kö
zönséghez Beöthy sírjának emlékkel 
való megjelölése érdekében és bejelen
tette, hogy erre a célra a kultuszminisz
ter már <gy fél millió koronát boosátott 
a Társaság rendelkezésére. Végül bemu
tatta a Kisfaludy Társaság legújabb 
„Romcmlék“ című kiadványát mely ösz- 
Hzegytijtve Beöthy eddig ki nem adott 
kisebb müveit főleg alkalmi beszédeit 
tartalmazza.

Szász Károly Beöthynek a Társaság
ban való szerepléséről beszélt Bárd Mik- 
ióa „Beöthy" cimü költeményét olvasta 
fel, majd Hákosi Jenő, végül Kozma An
dor emlékezett meg meleg szavakban 
Beöthy Zsolt életéről és müveiről.

HazárdiátéK. 
magAnlaKAsban 

á bíróság nem talált büncselsMményt
Felmentette az össze* JátéKasoKat

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Érdekes tiltott •zerenceojátók-tigyot 
tárgyalt szombaton Csépay József dr. 
büntető járásbiró.

Az elmúlt évben törtónt, hogy a de
tektívek bizalma® órtoriilóst szereztek 
arról, hogy egy uricsaládnál a vendé
gek napról-napra chemin de fer-t ját- 
ezanak, még pedig nagy pénzben. Raj
taütötték a társaságon, elkobozták a 
Imnkot, amelyben közel hatvanezer ko
rona készpénz volt. Föl írták a jelen
voltakat, több ismert színészt, írót, ügy
védet és mérnököt, és tiltott szerencse
játék címén áttették az .iratokat a bün
tető járásbiTóaágra.

A szombati tárgyaláson a beidézett 
vádlottak azzal védekeztek, hogy ők 
évek óta egy zártkörű 1 árvaságot ké
peznek és ha kedvtelésből hol agylkük- 
néS, hol másikuknál hazárdjátékot ját
szanak 4a, azt a törvény nem tiltja, 
mert csak azok követnek el bűncselek
ményt, akik idegen emboroknek is lehe- 
lóságot nyújtanak Arra, hogy a játék
ban résstvegyenek.

Belcznay dr. ügyészi megbízott a véd 
Joltak kihallgatása után elfogadta n vé
delem érveléseit és elejtette a vádat 
mire a bíróság megszüntette a további 
eljárást

pjitjieE
VII. Rákóczi ut 43. Mám Telefont József 125—02

Jegyelővétel: .Színházi Életnél" és a 
pénztárnál 5—7-ig és este 8 órától

Minden este

NJIGY ENDRE 
vendégtelléptével a kitűnő műsor

Faragó Síri, Ferenczy Károly, Haraazthy 
Mid, H. Heldtberg Albert. Kondor Ibolya, 
Kővárv Ojrula, Krajnik Mária, Lakács Sári, 
Salamon Béla, Sándor JózmI, Virágb Janó, 

Ujváry Faranc Andal Béla

Előadás kezdete 9 és lél órakor

Újabb följelentések három ismert 
tőzsdebizományos ellen
A rendőrségen ketten őrizetben voltak

—• A Hétfői Napló tudóiitóidtól -
Alig egy Hete van annak, hogy a 

tőzsdebizományosok elleni följelen
tések hullámai elültek, a főkapi
tányságon máris újabb uégy föl
jelentés érkezett a rendőrségre. A 
károsultak kivétel nélkül csalás és 
sikkadt ás elmén tettek panaszt a 
velük /lett összeköttetésben levő 
cégek ellen, a felek között azonban 
megindultak az egyezkedési tárgya
lások, amelyek még jelenleg folya
matban vannak.

Tíz nappal ezelőtt egy ismert tőzs
debizományos ellen tettek följelen
tést és a rendőrség ekkor az illetőt 
őri7?tbe is vette. Közben egyezke
dési tárgyalásokat kezdtek a följe
lentőivel, mire ideiglenesen szabad
lábra helyezték. A tárgyalások azon
ban nem végződtek eredménnyel, 
mert a tőzsdebizományos nem tar
totta be azokat az Ígéreteket, ame
lyekre a rendőrségen kötelezte ma
gát Erro ismételten följelentették 
és szombaton délután újból őrizetbe 
vették.

A tőzsdebizományos a vasárnapot 
megint a rendőrségen töltötte, most 
azonban már valószínű, hogy sike
rülni fog a károsultaknak pénzhez 
jutniok. Hasonló körülmények kö
zött jutott egy bankcég fiatal tulaj
donosa is a rendőrségre, aki vasár
nap délelőtt hagyta el a főkapi
tányság épületét, miután a felével

TŐZSDE
Krausz Simon 

Berger Mór 
tőzsdetanácsossága mellett 
Bw.er Mór a hivatalra JaMlt 
Május 28-án lesz a tőzsde rendes 

közgyűlése, amelyen betöltésre ke
rül egy megüresedett tözsdetaná- 
osoei állás. A tőzsde vezetőségének 
hivatalos jelöltje Berger Mór a 
Mercurbank vezérigazgatója lesz, 
akinek jelöltségét a tőzsde egész 
közönsége nagy megelégedéssel fo
gadta.

Értesülésünk szerint Krausz Si
mon, az Angol-Magyar bank alel- 
nöke, erősen lanszirozza e jelölést. 
Sőt — amint értesülünk — több 
nagy egyezményes tőzsdetagok így 
Bálint Józsefet, Bokros Kálmánt, 
Horovitzot, Wildmannt és Schön- 
bergert ma délutánra magához hi
vatta ebben az ügyben. A fenti 
tőzsdetagokhoz intézett levelében 
Krausz Simon kifejezetten arra kéri 
őket, hogy Berger Mór megválasz
tása érdekében dolgozzanak és le
velében kijelenti, hogy egyedül 
„Berger Mór barátomat tartom hi
vatottnak a megüresedett tőzsde- 
tanácsosi állásra."

Miért nincs 
hausse a tőzsdén?
SArkftsy Tivadar a Magyar-Ólam*
Bank Igazgatója a haiyaaftről
A tőzsde közönsége a bejelentett bank- 

jagyjnflácló és a pénzidao feszültségé
nek enyhülésével joggal vetheti fel a 
kérdést: hogy miért nem szilárd a 
tőzsde. Erre a kérdésre felel Sdrkőty 
Tivadarnak, a Magyar-Olasz Bank igaz
gatójának következő nyilatkozata:

— A tőzsde még most sem beverte 
ki t aljasén a koszt pénzzavarok követ
keztében beállott deroutot. amsly esá- 
mos nagy cégnek sokmilliós vesztesé
gébe került anélkül, hogy ezek a cé
gek nagyobb apokulattv angazsmáno- 
ket vállaltak volna.

— A tőzsde a koaatpénz olcsóbbodá
sával és uj reportsxdmlák megnyitá
sává! feltétlenül uj periódusba jutott, 
amelyben meg kellene kezdődnie a 
már régóta esedékes átértékelődtél 
folyamatnak. Ezsel •jeniben tűit Iá- I

megegyezésre "jutott.
Guttman Emil tőzsdebizományos 

ellen Pfeiffer Gyula és felesége 
tettek feljelentést csalás és okirat
hamisítás miatt Amikor a detektí
vek Guttmant elő akarták állítani 
a rendőrségre, nem találták a la
kásán. Hozzátartozói szerint na
pokkal ezelőtt külföldre utazott. A 
rendőrség most köröző-levelet. adott 
ki ellene.

A rendőrségre egyébként nap
nap után érkeznek följelentések ki
sebb tőzsdebizományosok ellen, akik 
a tőzsde baisse idején ígéretet tet
tek, hogy ügyeiket rendezni fogják, 
azonban ennek nem tettek eleget. 
Az intellektuális osztály vezető 
tisztviselői az újabb feljelentések
kel kapcsolatban beidézi a feleket 
és a följelentett cégtulajdonosokat, 
akik között megindulnak az egyez
kedési tárgyalások.

A tárgyalások rendszerint ered
ménnyel végződnek, mert a tőzsde
bizományosok félve attól, hogy a 
nevük nyilvánosságra kerül és akkor 
a felek megrohanják őket, még ide
jében kielégítik azokat, akik a 
rendőrségen keresztül sürgetik az 
elszámolást. Sok ügyet a főkapi
tányságon már el sem vállalnak, 
hanem rendes peres útra terelik, 
annál kevésbé, mert azok rend
szerint magánügyi követelések.

tünk. Haussemozgalmak csak azokon 
0 külföldi tőzsdéken vannak, amelyek 
nemcsak stabil valutákkal, de. stabil 
ingatlan árfolyamokkal rendelkeznek. 
A mi piacunkra ez abszolút nem áll. 
Azt látjuk nálunk, hogy az iparcikkok 
ára óráról-órára növekedik. A búza 
rövid kát hét alatt ötezer koronával 
emelkedett métermázsánként; az in
gatlanok ára pedig az uj lakbérren- 
delet óta 100 százalékkal emelkedett. 
Viszont ezen idő alatt az iparcikkeket, 
valamint az építőanyagokat előállító 
iparvállalatok részvényei a tőzsdén 
erősen visszamentek. Megállapíthat
juk tehát, hogy ma még távol állnak 
azok az árfolyamok, amelyek a tizz- 
tesséffes, jó magyar vállalatok részvé
nyei belső értékének megfelelnek. 
Feltétlenül el koll jönni tehát annak 
az időnek, amikor ezekben a raleur- 
papírokban az átértékelés! folyamat 
eruptív módon fog kifejezésre jutni.

nem volt, 
lényegében 
árfolyamo-

AD A MA-

A VASÁRNAPI MAGÁNFORGALOM. 
A vasárnapi bankközi magánforgalom
ban üzletkötés egyáltalán 
Ctaak tarációk fordultak elő 
n szombati magánforgalmi 
kon.

INGYENRÉSZVÉNYEKET
GYÁR CUKOR! Tőzsdei körökben elter
jedt hírek szerint a Magyar Cukornál 
május közopén újabb tőkeemelés lesz, 
amely alkalommal a régi részvényesek 
hír szerint ingyenrészvényeket kapnak. 
A piacon egyébként a Hitelbankhoz kö
zelállók vásárolták főleg a darabokat az 
utóbbi napokban.

CASTIGLIONI BUDAPESTRE JÖN 
ÉS ELNÖKÖL A MAGYAR-OLASZ 
BANK KÖZGYŰLÉSÉN. Castiglionl Ca- 
millo kedden Budapestre érkezik és még 
aznap elnökölni fog a Magyar-Olasz 
Bank rendes közgyűlésén. Ezt követőleg 
igAzgatósági ülés lesz amelyen végre 
meghatározzák a régóta esedékes Ma
gyar-Olasz Bank tőkeemelésének feltéte
leit .amely hír szerint, május közepén 
történik meg.

Zmpw, liMótitam!
vásárom a rossz gazoaaagi nsrenyoK roiyian 
sem alkorOlt

felhalmozott anyagomat nagy % kedvez
ménnyel eladom.

Eredeti mflvtesi olajfestmények litérosen 
kereteire már ItOO koronáiéi vásárolhatók.

Szász Zoltán ügye 
a Táblán

Két évvel ezelőtt nagy feltűnést kel
tett Szász Zoltán iró, Gergely Győző és 
Bdnóczi László dr. hírlapírók letartóz
tatása. A rendőrség ugyanis megállapí
totta, hogy Szász Zoltán több cikket irt 
a Bécseben megjelenő Jövő cimü lapba, 
s a cikkeket Bánóczi IjúszIó és Gergely 
Győző továbbították. Ugyanekkor letar
tóztatták a WpsMwa egyik gépirónőjét 
is, akinek Szász Zoltán diktálta le a cik
keket.

Mintegy hathónapi vizsgálat után, 
óvadék ellenében, szabadlábra helyezték 
őket. Az ügyészség a magyar állam 
megbecsülése és az állami éa társadalmi 
rend elleni vétség oiméu vádiratot 
adott ellenük. A bíróság majdnem 
egy hétig tartó tárgyalás után Szász 
Zoltánt két éa félévi fogházra és tízezer 
korona pénzbüntetésre, Gergely Győzőt 
mint bűnsegédet 1 évi fogházra és négy
ezer korona pénzbüntetésre ítélte. Bá
nóczi László dr.-t és a géptrónőt felmen
tették, ellenben a Bécsbs szökött 
Madzsar József bűnösségét megállapí
tották, ds ítéletet ellene nem hoztak.

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosbí
tásért, a védők és pedig: Vámbéry 
Rusztexn dr. és Szőke Sándor és Kohl- 
mann Dezső dr. enyhítés végett jelen
tettek bo fellebbezést. A táblán Degré 
Miklóa dr. táblai alelnök tanácsa hét
főn kezdte meg ennek az ügynek tár
gyalását.

I iíii
GUMIS^ÜKOIV

ruganyoson nesztelenül Járunk. 
Kiméit a magunk és környezetünk idegeit. 

Ügyeljünk u védjegyre.

FEMINA
Ragyriozö*u. 48. Művészi vezető: Szentiványl Kálmán 
A zongoránál Halász B. Mihály Tulajdonos: Komlói A

MEGNYITÓ MŰSOR I
Somogyi B3sk« előidóművésznö, 
Pyrlli duó apacstáncjelenet
Lantos lefa énekesnő, Anna Rawnlkar 

Herry & Court Jonion 
dán mestertáncosp.ír 

SÁNDOR STEFI 
SÁLAMON BÉLA 

szentivAnyi kAlmAn
Tavaszi karnevál a .,Femlná"-ban. Sálon „Lylu" 
— az 1002-ik éjszaka. (Ele ki Annié ős Sze- 
pasay Wllly. A parketten záróráig a közön
ség táncol. American Drinka. Vacsora 9 órától

Békeffi-Boross
kabaréja ax Importéiban |

VII, Rákóczi üt 80. — Telelőn: József 80-40

Ma, hétfőn asta

PREMIER!
Szanxtclöc műsor l

Élőidig kezdete Vi1O-kor. Pénztár d. u. 4 órától

Briliánsokat
bán vesz Székely Cmil Király ucca 31. •*, 
Telelőn: József: 105-35. (Teréz-lemplommal szemben

Belvárosi selyemvdstír
Budapest IV, Ferenciek tere 4 

Mindig a legolcsóbb!

5
TEL ERŐN: tó—tó

N*Pont*wte’/«8 őrakojj 
eant. aeombat. varárt 
éíünnapnap d.u. ‘,»4ó.

Szenzációs 
naay műsor

m-m Nemittl Royal Orfeum
Minden este fél 8-kor ■ nagy szabású Áprilisi 
vanMtetoar éa Megyar Svaal vendóBf«lrtptével 
HATTVVLOVAa Hzmuitli-Zerkovitz operettje
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HÍREK
- Mikes gróf püspök repülőgépen 

megy Kómába. Szombathelyről jelentik: 
Gróf Mikes János szombathelyi megyés
püspök május első napjaiban Rómába 
indul. Értesülésünk .szerint a püspök 
ez alkalommal az utat az új magyar légi 
közlekedési vállalat egyik modern re
pülőgépén teszi meg Rómába Ausztrián 
és Tirolon keresztül, miután jugoszláv 
terület felett nem szabad magyar repülő
gépnek átrepülni. A püspök ez alkalom
mal 8—10 napot fog Rómában, tölteni, 
ahol kihallgatáson is megjelenik a 
Szentatya előtt, hogy egyházmegyéje 
állapotáról informálja.

— Gyászünnepély Zerkovltz Emil em
lékére. Vasárnap délelőtt 11 órakor a 
Kereskedelmi és iparkamara dísztermé
ben bensőséges gyászünnepély folyt le az 
Amerikában nemrég elhunyt Zerkovitz 
Emil miniszteri tanácsos emlékezetére, 
melyet a magyarországi gyári képvi
selők és áruügynökök országos egye
sülete rendezett. Kovalóczy Dezső dr. 
egyesületi alaletnök megnyitó beszéde 
után Jenda Hugó hosszabb beszédbe 
foglalkozott az elhunyt közéleti tevé
kenységével. A magyarországi ipart és 
kereskedelmet — úgymond — gyászos 
veszteség érte Zerkovltz Emil halálával 
Hazáját szerető, azon kiváló magyarok 
közé tartozott, akik előtt mindonkor a 
haza és a nomzot érdeke, megerősödése 
és fejlődése állott. Serdülő korában fel
tűnt már alkotó képességével. Utána 
Szávai/ Gyula kamarai főtitkár tartott 
lendületes beszédet, végül a különböző 
kereskedelmi és ipari társaságok emlé
keztek meg kegyeletei ~ '•.vakkal az el
hunytról.

— Az Otthon közgyűlése. Az Otthon 
írók és Hírlapírók Köre vasárnap dél
előtt tartotta ez évi rendes közgyűlését, 
amelyen az elnöklő Hoitsy Pált ünnepel
ték ötvenéves hírlapiról jubileuma alkal
mából. Az ünnepeltet Kun Andor üdvö
zölte meleg és lelkes szavakkal, amelyre 
Hoitsy Pál megilletődötten válaszolt. 
Hegedűs Gyula főtitkár jelentését. Fodor 
Oszkár zárszámadását és költségvetését 
egyhangúlag elfogadta a közgyűlés, 
amely azután huszonnégy választmányi 
tag választását ejtette meg.

— Lezuhant katonai repülőgép. 
Daytonból jelentik, hogy ott egy 
katonai repülőgép lezuhant Három 
ember életét vesztette, három más 
halálán van.

— Elöntött bánya. Egy dudley-i bá
nyában a víz hirtelen betódulása követ
keztében öt bányász életét vesztette.

— Futball-játék közben. Vasárnap dél
után a Margitszigeti sporttelepen fut- 
ÜiUmérkőzés közben egyik játékos Tóth 
Gyula banktisztviselőt oly szerencsétle
nül lökte meg, hogy Tóth leesett és fe
jét összezúzta. Eszméletlen állapotban 
szállították be a mentők a Pajor-szana
tóriumba.

— Jogos önvédelem. 1915. év február 
havában az angyalföldi vasúti állomá
son Pinczér Ferenc szabadságolt katonát, 
aki az étteremben duhajkodni kezdett és 
törörövegekkel dobálódzott. Barabás II. 
János rendőr meg akarta fékezni, mire 
a katona egy sörösüveget vágott a fe
jéhez. A rendőr kardot rántott, de kicsa
varták a kezéből, mire a rendőr szoron
gatott helyzetében elővette revolverét 
és hasbalőtte a katonát, aki hosszú 
gyógykezelés után felépült. Az ügyész
ség Barabás IL János ellen erős felin
dulásban elkövetett szándékos emborölés 
bűntettének kísérlete címén vádiratot 
adott s az ügyet ma tárgyalta Nedetzky 
dr. Ítélőtáblái bíró tanácsa. A bíróság 
úgy találta, hogy a rendőr jogos önvé
delemből használta fegyverét éa ezért 
felmentő ítéletet hozott.

— A textilipar többtermelés tényezői. 
A Magyar Közgazdasági Társaság több
termelési szakosztálya vasárnap délelőtt 
a MFTR tanácstermében Matlekovits 
•Sándor elnökletével nyilvános ülést tar
tott, amelyen Czakó Zsi gmond „A tex- 
túlpart többtermelés tényezői*1 elmen 
Hőadást tartott. Előadásának bevezető
jében megállapította, hogy mik voltak 
oka! annak, hogy Magyarországon a 

fásadban a textilipar nem 
fejlődött Hosszasén fejtegette, hogy 
a védővámrendszor az ipar mellett a 
kereskedelmet is elősegíti « általán 

koncentrációt hirdet. Előadása vé- 
ú n különböző konkrét terveket ajánl, 
amNyekkol iparunkat nevezetesen a 
textilipar fejlődését elő tehet segíteni.

Vasúti szerencsétlenség Hollandié- 
’ten. Lílttlchbm jelentik: Hollandiában 
poénnél személyvonat öaszeütkö- 
l"*** t'hcrvon "ttal. Egy ember életét 
'esztette, hat megsebesült.

A hadviseltek egy táborba tömörültek 
Megalakult a Hadviseltek Szövetségének Országos Egyesülése

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A hadviseltek eddig különböző egye

sületekbe tömörültek és külön-külöu fej. 
tettek ki társadalmi tevékenységet. 
Régi cél volt, hogy ezeket az egyesüle
teket. egy táborba tömöritsék, amelyek 
létrejöttén hosszabb idő óta dolgoztak 
az egyesületek vezetői. A terv tegnap 
délelőtt valóra vált.

A hadviselt mérnökök Reáltanoda 
uccai helyiségében vasárnap délelőtt 
összejöttek a hadviselt ügyvédek, taná
rok,, mérnökök, katonatisztek, városi 
tisztviselők, vasutasok, az I-ső népföl- 
kelö gy. e. bajtársi szövetsége, a KANSZ 
bajársi szövetsége, hogy országos nagy
gyűlés keretében egyetlen szövetségben 
tömörüljenek. Az impozáns gyűlés mind
végig lelkes hangulatban folyt le.

A szónokok hangsúlyozták, hogy a 
konszolidáció érdekében is szükséges a

•Színház
A még mindig szmokingban járó 

színházi habitűé természetesen a 
Tfonatesawcc-szinházban van most 
estéről-estére és Kátbe Dorsch já
tékában gyönyörködik. Amit ez a 
nagyszerű német asszony a színpa
don produkál, ahogy a nagy gesz
tusok és lihegések helyett a fél só
hajok, törött mondatok, elcsukló 
szavak • rekvizitumait veszi elő, az, 
mr. Szmoking szerint, a legfelső 
foka a színjátszásnak. Kathe Dorsch 
aki Németországban is egészen kü
lön iskolát képvisel, nagyon érdek
lődik magyar kollégái iránt és csak 
azt sajnálja, hogy azokban a sze
repekben nem láthatja őket, ame
lyekben ő lép a magyar publikum 
elé. A Liebelel-t és a Kiki-t is adták 
nálunk annak idején, a Tüzek ná
lunk is szenzációs sikert aratott, 
de akármilyen kiváncsi volt is 
Dorsch a szerepek magyar kreáló- 
ira, nem láthatta őket A Tüzek 
ugyan ki volt tűzve egyszer dél
utáni előadásra, de Darvas Lili 
rosszul volt és lemondta az elő
adást, úgy hogy Ötbe Dorsch csak 
este nézhette meg a Vá lőpor öc 
hölgy-ben.

A közeljövő egyik premierjével

Orbók Attila
neve átkerül a politikai rovatból a 
színházt hasábra. A Tünemény-hői 
már szorgalmasan folynak a pró
bák a Renaissance-ban, a főszere
peket Harsunyi Rezső, Bérczy Ernő, 
a színház iij tagja: Rubinyn Si
monjai Mária, Bacsányi Paula és 
Horváth Éva játsszák. A színháznál 
mindenki el van ragadtatva a da
rabtól, a kedves és eredeti figurák, 
a finoman romantikus, jókedvű 
cselekmény, a miliő, a fordulatos 
mese mind hozzá fognak járulni 
ahhoz, hogy a vígjátéknak szép, 
komoly sikere legyen.

A Tünemény lesz alighanem a 
Renaissance ősidéi utolsó esti pre
mierje, sőt szakértők véleménye 
szerint szezonnyitó darabról sem 
kell a színháznak gondoskodnia. 
Még egy éjféli darab kerül — úgy 
hallotta Mr. Szmoking — bemuta
tásra, a többi drámák és vígjáté
kok azután nyári pihenőre a fiókba 
fekszenek, ki egy esztendőre, ki 
örökre.

Az elkövetkező hét egyébként a 
legizgalmasabb színházi hetek 
egyike lesz, remények teljesitőjo, 
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hadviseltek összetartása. hogy a harctéri 
bajtársi szeret etet faj. vallás és társa
dalmi tekintet nélkül itthon is tovább 
ápolják. A hadviseltek nem akarnak po
litizálni, az ő tömörülésüknek csupán 
társadalmi és gazdasági céljaik vannak.

így elsősorban a hadviselteknek egy
séges táborban való tömörülése a ha
zafias és bajtársi szellem fentartása és 
ápolása, végül a saját gazdasági és 
társadalmi érdekeinek az előmossd! 
tása. A gyűlés előadója Czeglédy Endro 
mérnök volt., akinek az indítvány árra 
egyhangúlag fogadták cl a határozati 
javaslatot és hagyták jóvá az alapsza
bályokat. A szövetség hivatalos címe: 
Hadviseltek Szövetségének Országos 
Egyesülése, lőtt és elnökké Czeglédy 
Endrét választották meg.

A gyűlés ma délelőtt, féltizenegy óra
kor kezdődött ég egy órakor ért véget. 

csalódások szülője, intrika-hálók 
szövésének megindítója, szóval a

levelek hete,
mint színházi körökben nevezik. 
Ezen a héten hagyják el a direktori 
szobák titokzatos homályát a fel
mondó levelek, ezen a héten dől el, 
hogy ki megy és ki marad a jövő 
szezonban, kinek a további műkö
désére „nem reflektálunk legna
gyobb sajnálatunkra" és ezt a he
tet mindjárt nyomon követi a kol
lektív szerződések megkötése és az 
egyéni efszerződtetések. Néhány nap 
múlva tehát megtudjuk, hogy abból 
a gazdag fantáziájú kombinációból 
amely ezerfelé elágazott és senkit 
sem hagyott érintetlen, mi válik 
valóra. Addig még egy kis izgalom 
és türelem — a meglepetések nem 
maradnak el.

* 50-fk előadásához közeledik Vajda 
Ernő „A válóperes hölgy* című rendkí
vüli sikerű vígjátéka, moly a jövő héten 
hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és 
pénteken kerül színre a Magyar Szín
házban. Jövő vasárnap délután Hans 
Müller szenzációs drámája, a „Tüzek** 
kerül színre. A délutáni előadás 3 óra
kor kezdődik és mérsékelt hely áru.

* Aqulla Adler Adclina nagysikerű 
külföldi vendégjátéka után, kedden a 
Sevillai borbély Rozinájában lép először 
a Városi Színház közönsége elé. Rosslni 
remekét megelőzi a Tükör, Bajor Gizi 
kitűnő alakításával. Hétfőn Denevér, 
szerdán Carmen, csütörtökön Cnrotev 
Zvetan, a szófiai nemzeti színház tagjá
nak és Kömyei Bélának vendégjátéká
val Bajazzók és ParasztboMület, vasár- I 
nap délulán Jancsi és Juliska és a i 
Törpe gránátos cím űballet van műso
ron. Az előadások hét órakor kezdődnek.

* A Vígszínház e hetét is a logfrisscbb 
nagy vígjátéksiker, az Ür szölleje, do
minálja, amelyet ötször adnak a hét fo
lyamán. Egy est (szerda) jut a Sirokkő- 
nak, egy est (péntek) pedig a Cddriá-; 
nak. Vasárnap délután az fjrdög-'ót. ad
ják. Szombaton délután vizsgaelőadásul 1 
*7. Otthon kerül színre.

* János vitéz 650-lk előadása. Fedrtk 
Sári legjobb szerepében, a „János vitéz" 
címszerepében minden este fellép a jövő 
héten a Király-színházban. Bnkonyl— 
Kncsóh klasszikus daljátékának pénte
ken 27-én lesz 650-ik előadása. Jövő va
sárnap délután „A bajádért" adják Ná
dor Jenő felléptével 8 órakor mérsékelt 
helyárakkal.

* Tünemény. Ez a címe a Renaissance- i 
Színház legközelebb bemutatásra kerülő 
újdonságának. A darab szerző jo Orbók | 
Attila, akiről több lap közölte, hogy a; 
Tünoményt nem Budapesten, hanem| 
Dér Komét címen a berlini Theafer in I 
dér Kommandanten-etrasse-bon. azután i 
pedig az amstordaml színházban mu-

tat tatja be. Ez a hír azonban ma már 
Idejét múlta. Orbók Attila darabját, ok 
összes külföldi színházakat megelőzve, a 
Rónaissanco-Színház mutatja be, a ve
zető női szerepben Slmonyi Máriával.

• Kosáry Emmy és Király Ernő, Tisza 
Karola és Sziklai József adja a Városi 
Színház új operettjének, a Diadalmas 
asszony-nak két páros-szerepét A cár: 
Sik Rezső, Stepanovits tábornok: Hortt 
Sándor lesz. A rendkívül mulatságos, 
regényes operett zenéjét Csajkovszky 
legszebb dallamaiból állították össze, 
bemutató előadása pénteken, e hó nap
27- én lesz. Szombaton, vasárnap este és 
hétfőn adják folytatólagosan a Diadal
mas asszony-U

• Marinka, a táncosnő tölti be a Fő
városi Operett színház jövő hetét te. 
Minden este adják a nagysikerű Gilberi- 
oporottet a premier kitűnő szereplőivel. 
Vasárnap délután a Tatárjárás kerül 
színre.

§ Uj magyar darabot mutat be a jövő 
héten, szombaton a Magyar Színház, 
ahol első ízben kerül színre Teraánszky 
1. Jenő „Szidike*4 című háromfelvoná- 
soe bohósága. Egészen újszerű. a mu- 
zsiikus cigányok életéből való u darab 
meséje, amely szerelmi história kapcsán 
rendkívül mulatságos rajzát adja az úri 
cigánynak. Az egyes alakok jellegzetes
ségükkel kitűnő alkalmat adnak a sze
replő művészeknek pompás zsánerala- 
kok bemutatására. A jól megrajzolt: 
figurákban Bóth Klári, Simon Marosa. 
Vaszary Piroska, Zala Karola, Z. Mol
nár, Tarnay, Kabos, Körmendy As Ró- 
they egytől-ogyik hálás feladatokhoz ju
tottak. Az új magyar szerző első da
rabja ir*rt nagy a2 érdeklődés. A be
mutatóig az állandóan táblás házakat 
vonzó, rendkívüli sikerű Vajda Ernő- 
vígjátékot, ,A válóperes hölgyet" is
métlik. A „Szidike" ,,A válóperes 
hölgy*‘-gyel felváltva fog a műsoron 
szoTepelnh

5 A Belvárosi Színház jövő heti mű
során a legkedveltebb darabok válta
kozva kerülnek színre. Hétfőn, szerdán 
és pénteken a 15-ik előadása küszöbén 
álló,, Kékszakáll nyolcadik feloségo" 
kerül színre Titkos Honával, Somlayval, 
Z. Molnárral és Ihásszal a főszerepek
ben, kedden, csütörtökön és vasárnap 
este a nagyhatású „Az ütközet" című 
darabot adják Németh Juliskával. Bá
thory Gizával, Somlayval, Gél lóritól, Ba- 
rótival a vezető szerepekben. Szombaton 
Ernőd Tamás pootikus „Csipkéjét" ismét
lik Németh Juliska. Kökény Ilona, Tóth 
Böske, T. Oláh Böske, Uray, Körmendy. 
Mály Gerő felléptével. Jövő vasárnap 
délután pedig „A gazdag lány" című 
darabja kerül színre 3 órakor mérsékelt 
helyárakkal.

* Egész héten a „Levendulát" adják a 
jövő héten is a Blaha Lujza-szín házban 
Harmath Hildával, Berezolly Magdával, 
Rozsnyai Honával, Raskó Ilonával, 
D'Arlgóval, Szirmaival, Tihanyival, Ta
mással és Matánnyal. Jövő vasárnap 
délután „Fi-flt" játsszák 3 órakor mér
sékelt helyárakkal.

* Az új műsor az Andrásy úti Szín
házban a jövő hét minden estéjén, vala
mint jövő vasárnap délután 8’/t órakor 
mérsékelt helyúrakknl színre kerül. A 
darabok tréfák, szereplői minden alka
lommal Pécsi Blanka, Vaály Ilona, Bóth 
Kiárt, Vaszary Piroska, Bánóczyné, Z. 
Molnár .Tarnay, Bársony. Mály. GerŐ, 
Abonyi, Sárossy. Ihász és Kabos lesznek. 
A magánszámokban Kökény Ilona, Né
meth Juliska, Ürmössy Anikó és Hege
dűs lépnek fel és Békcffy mulatságot 
konferanazát tartja.

• A 8-as, 14-es, 17-es, 18-as, 22-es. 2tea,
28- os, 35-ös. 53-as. 75-öa villamoson lehet 
elérni az Erzsébet-hid msllotti Helikon
ban vondégszeroplő Apolló-Színpadot, 
mely a legmutatságosabb, legnívósabb 
kabaré-műsort adja minden este 9 órai 
kezdéssel.

o..
* Napkelet lilioma — a Pekingi fruska 

— M Urániában igen nagy sikert ara
tott. A derűsen bájos, ragyogóan szép 
keleti miliőben lejátszódó regény főhős
nője Constancc Talmadge. mindenkit 
meghódít. Az Uránia e kitűnő filmjén 
kívül pompás amerikai burloszket is 
vett műsorába. Az előadások 5, M7, St 
IC.10 órakor kezdődnek.

* Mozgókép Otthon. Uj nagy híres mBi 
sora: „Nevető könny** amerikai regény < 
felvonásban, a bájos Alma Rubena-el. 
Dempsey és Charpentfer világhírt 
hokszmatebének élethű felvétele 3 felvo
násban, „Fatty a derbyn" (2 felv.) bar- 
lest. (M, Kfi. ’A8. ’/.lt.)

• A Corvin Színháaban zajos sikert 
arat Coostance Talmadge „A pekingi 
fmaka" címú amerikai attrakció elm- 
imorepébra. Kiegészítő mflaor „A halha
tatlan Bllly." Angol Híradó. Mlmriport 
a lipcsei vásárról. Előadások keadate f. 
7 és • órakor-

file:///.lt
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VnSÜRNHPJSPOR1
Xz FTC legyezte az IMTK-t 

Hívest biztosan verte a Törekvést
Huszonötezer főnyi közönség lélegzet- 

lieeza fojtva figyelte ma délután a ma
gyar futball sport hegemóniája felé tö 
tekvő két csapat elkeseredett küzdelmét. 
A tavaszi labdarugó-kampány finise öl- ' 
töklő iramot diktált s a bajnokság két 
abs'i helyezettje már nem a pontokért, 
hanem az erkölcsi ás anyagi sikereket 
Jelentő vezető helyért küzdöttek. Az 
üllői úti pályán nz FTC—-MTK, az. uj 
pesti stadionban pedig az UTE —Törek
vés nézett farknssze.met ogymássol. Fél
időién pedig mindkét csapat a másik 
pályáról jövő jelentést várta türelmet
len iil w amikor Újpesten körülihordoz- 
fák az üllői úti eredményt, az UTE uj
jongott. az Pro győzelmén. Az MTK 
veresége két pontot szerzett Újpestnek 
s a Törekvés fölött aratott három gól 
pozíciójában szilárdította meg.

FTC—MTK. 2:« <!:•).

Falak}), az öreg ágyú tétován tokint 
izét, keresi fiatal, do Európahirü ellen
félét. Orthol. aki azonban nőni vehet 
rószl a küzdelembon. Helyett^ a Mi»- 
kolcról átigazolt /Zic/f szerepel.

Ahogy olhangzik a fütty, az MTK 
azonnal támadást vezet az FTC ellen, 
fíuiigler azonban szemfüles, élrer és 
gyors. Molnár ügyesen cselez, de nz 
MTK akarata nem sikerül, a Ferenc
városiak pár pillanat múlva komplett 
együttesbe kováesolódnak s hal fsorukon 
fn Amsei kapuson megtörik a Testgya
korlók minden igyekezete. Lassan ki
domborodik a Ferencvárosiak régi fö
lénye éti az MTK-t saját kapuja elé 
kény szőri tik.

Amikor pedig az ötödik poroben gólt | 
10, n közönség lelkére mint fekete ár
nyék vetődik az MTK letörése. Félidő 
után ez be is következik, nőin, azért, 
mintha az MTK gyönge, vagy az FTC 
jobb lőtt volna, hanoin azért, mert a. 
Test gyakorlók csapata mindig egy-kót 
ember személyére van bazirozva s ha 
azok hiányzanak, a csapat ellenfelének 
lehetet Imi eszközévé válik.

Az FTC lelkesen, ambiciózusan, régi 
Idők odaadásával játszott s a győzel
met megérdemelte.

A küzdelem lefolyása a következő 
(volt:

A FTC kozd és az MTK kapujához 
nyomul; az MTK lassan lehuzódik az 
FTC kapujához és az 5. peroben veszé
lye* helyzetet teremt, amennyiben a ki
futó Amsei üresen maradt kapuját 
fíungler védi kornorre. A megítélt kor- 
ner eredménytelen Amsei, erélyes éa 
bravúros közbelépése folytán. Ezután 
Tóth és Pataki kombinációjából az előbb} 
beadását Egri az ötödik percben elve- 
Lftdö Fábián mellett élcson a kapu bal 
sarkába rúgja. (1:0). Gól utón nz iram 
fokozódik, Tóth ismételt beadását Pa- 
taky lábáról szedi le a kirohanó Fábián, 
majd Egry lő, de a labda kapulócet ta
lál. Az MTK is fokozza nz iramot, csa
tárainak akciója azonban csak orod- 
métnytalon kornorrel ót véget.

A második félidő elején az MTK jut 
wr. FTC kapujához, Amsei egymás után 
kétszer védi Braun erős lövését Ezután 
a középre terelődik a játék, ainoly nívós 
és változatos. Az MTK megpróbálkozik 
csatárai többszöri cserélésével Is, de az 
FTC védelmével nem tud megküzdőül. 
Az erős játékban először Nadlcr, majd 
Hálást kénytelen sérülése miatt a pá
lyát 10—10 pororo elhagyni. Az FTC tá
madásai sokkul veszélyesebbek. Pataiig 
lövése hajszálnyira süvít ol az MTK ku
pája fölött. A sorozatos támadásoimt a 
29. percben siker koronázza, amennyiben 

KPataky labdája későn vetődő Fábián 
alatt az MTK hálójába jut A hátralevő 
negyedórában felváltva, hol az MTK, 
hol az Pro térfelén folyik a játék, de 
gólhoz egyik csapat som jut.

UTE—Törekvés 3:9 (•:•)

Az .MTK verő UTE ma hunét megmu
tatta. hogy elevou, kiaknázatlan ősta- 
lajlHtl fakadó ereje jogosan aspirál a 
bajnokság elnyerésére. Ex a" találkozás 
saonbon olyan küzdelem volt hogy az 
első félidő minden pillanatában mégis 
Újpest vereségétől kel Isit tartanunk. 
Az UTE — szokása szerint — az első fél- 
Hőben mák „játxwott* a Törekvéssel, 
Fogl Karost nagyokat lépett a lnpda 
mellé s /tanrend: egyik bravúrosabb 
védését a másik ntán kellett kcrmztfib 
vinnie.

Ezalatt a JTörnkváe etamarta* méltó

szép Assz játékkal sorozatos támadáso
kat Intézett Újpest hálója ellen s ha 
Remete nem bizonyul ma második Platt
kának. úgy az otthon játszó csapat ne
hezen tudott volna eldöntetlen ered
ményt elérni. Az UTE csak a második 
félidőben feküdt bedé a játékba, még 
pedig olyan erővel, hogy a szívósan 
ellenálló Fmmfasokaf csakhamar ösz- 
szorop pántolta.

Éhez azonban némileg a véletlen ic 
hozzájárult, mivel a Törekvés a máso
dik félidőt tiz emberrel küzdötte végig. 
A tiz vasutas pedig olyan rúmenő jú- 
téko; folytatott s annyi el fául tolást kö
vetőt* el, hogy még a rövidlátó Schiller 
bírót is kihozta a sodrából r Pruhát. I 
a Tőrefcvés jobb fedezetét ismét olt gán- 
caolásai miatt eltávolította a pályáról. 

A küzdelem első folo határozott Tö
rekvés fölényt mutatott.

A 10-ik porcbon Úrik veszélyes hely
zetibe hozta az újpestiek kapuját, Rc- 
meic azonban elfogta az élesen lőtt lap- 
dái. A 27-ik percben Weisz beadását 
Úrik a kapu mellé lövi, ogy perccel ké
sőbb Kairtaky—Szediacsekkcl össz játé
kot folytatva, az utóbbi öt lépésről Re
mete lábára lő. A 30-ik percben az 
UTE is lélegzethez .jut, Prihoj rúgása 
biztosnak látszik, do Pruha befejezi ak
cióját.

R perc múlva Úrik 15 méteres lövése | 
Remete. kezéből a kapufára pattan, on-1 
non pedig visszaugrik a mezőnybe.

A 40-ik porcbon hosszas kavarodás 
támad A Törlzcvés /-apuja előtt a Lan
tos kapu.*: Priboj és Kova között veszé
lyes rávetesse! fogja a lupáét.

4 perccel később a Törekvésnek ismét 
gó(képes helyzete van, de Kairtzky a 
kapu fölé lő.

Félidő után az UTE tempót diktál s 
mindjárt magához ragadja a vezetést. 
Már az első percben komort öv ol. A 
4-lk porcban Fogl szabadrúgását Pruha 
leszereli, két perccel később Priboj meg
szerzi aj', olső gólt. Pruha Fogl II. szán
dékosan megrugta, mire a bíró a durva 
Játékost kiállitóttá.

A 8-ik percben Lantos Kosa alól hoz
za ki a lapdát. 3 perc múlva Fogl II. 
szabadrúgása a második gólt eredmé
nyezi.

Ettől kezdvo az UTE állandóan a Tö
rekvés kapuja előtt tanyázik. A 43-ik 
poroben Király a harmadik gólt is meg
szerzi.

A mérkőzést 10—12.000 főnyi közönség 
nézte végig.

Egyéb eredményed
III. kér. TVE-VAC 1:1 (10). 
Vasasok —MAFC 3:1 (1:0). 
Zugló—MAC 2:0.
BTC-KAC 0:0.

JJ. ossfsffyú

UTSE-TTC 3:1 (1:0.) 
USC-38 FC 1:0 (0:0.) 
Postás-—KAOE 2:0 (0:1).
BAK—Húsosok 2:1 (0:1). 
BEAC-Vn. Kor. 0:0.

Oreedguti futóverseny
A gödöllői országúton lefutott 10 kilo

métere* versenyt Steiner I*ál (MTE) 
nyerte 34.40 mp.-cl Oaltbay előtt. Harma
dik Kádár lett.

Gyaloglóverseny
Ugyancsak a gödöllői országúton tar

tották meg az FTC már egyszer elha
lasztott htot* kilométeres gyalogló verse
nyét, amelyet 8zablyár Péter FTC nyert 
meg Hóra Fereno előtt.

Lrósport
Megyeri versenyek

Rekord létogatottaág, izgalmas fi
nisünk, fnvoritjárús a külső sximptómái 
ax Urlovaaok Szövetkezető tavaszi inec- 
tingjo második napjának. A nap főszá
mára, a Jankovich-omlékversenyre, négy 
telivért nyergeitek fel. Akadékos a start 
pillanatáig megőrizte favorit jmzlciójút 
s klviile még csak Atta Troli iránt nyil
vánult meg némi érdeklődés. Élénk fel
tüntet keltett, hogy a Kraueo-tetálló 
Lángzót jelentette nyerőnek s Servlua, 
amelyet Akadékos mellett a legjobban 
támogattak az elérefogadáaokban, csak 
mint Lángző vezető lova indult Érvé

nyes Indításnál Akadékos állt az élre 
és félúton Atta Trollal váltakozva ve
zették a hátul együtt galoppozó Krause- 
lovakat. A nyolcas után Akadékos ha
tározottan az élro állt, Lángzó is javí
tott a pozícióján s az utolsó sövénynél 
egy nyakhosszra elől is volt már, - de 
Aakadékos lovasa erélyes fölhívására 
híven újított és egy hosszal nyert. Atta 
Troli Polzer ur mesteri lovaglásával a 
második helyet is elvette Lángzótól. ' 

A- részletes eredmény ez:
1. 1. Reintintin (14) Gutái, 2. Spinotte 

(5), 3. R őssel) (p), 4. Vipidia (14). F. in.: 
Babuej (fi), Freigeist (12), Angyi (4). 
Csajhos (4). Vaskalapos (33), Kereső | 
(12), Drink (25). Omnia Vincit (20). Kiiz- • 
delem fejh., 4 h. Tót.: 200:2760, 480, 340, 
280. II. 1. Apró (2) Kisziáth, 2. Iródiák 
(1%), 3. Nafa (1K). Könnyen 1’-? li. 8 h. > 
Tót.: 200:620. III. 1. Akadékos (8:10 r.) 
Gimpl, 2. Atta Troli (2J?)» 3. Lángzó | 
(354), F. m.: Servius (3). Küzdelem 1. h. 
% h. Tót.: 200:320. IV. 1. Tóiméin 
(11:10) Rakovszky ur, 2. Viselins (1% r.), ' 
3, Itepkény (6). Küzdelem % h. Tót.: 
2OO:4O<>. V. 1. Horovitz (V/í) Bilidet I 
száz., 2. Jajno (11:10), 3. Daemon (8). ;
F. m.: Akadály (Ifi), Ugardy (3). Fölény- 
nyel, rossz 3-ik. Tót.: 200:420, 220, 210. 
VI. 1. Mönchsberg (l'X4) Altmann, 2. 
Dabnaud (2>j), 3. Aprés (8). F. ni.: Gon
dos II. (10), Vera III. (14), TMsappoint- 
ment (2), Fácán (6), Delmartino (25), 
Adi (50). Küzdelem fejh., % h. Tót: 
200:180,260, 280, 480.

Az Angol-Magyar Bank közli, hogy az, 
igazgatóság megállapította az 1922 <1<^ ; 
cembor 31-évol zárult XXXII, üzlotévrc 
vonatkozó mérleget. Az üzlet-év tiszta 
nyoreség-ogyenlego 132,359.375 K (az 
1921. évi 52,056.308 K-val szemben.) Az 
igazgatóság azt a javaslatot fogja a 
közgyűlés elé terjeszteni, hogy abból 30 
százalék, azaz részvényenként 120 ko- j 
róna osztalék tejében (tavaly 13 és fél- ! 
százalék — 54 K) a részvényesük között I 
69 millió K fizettessék ki.

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Taka
rékpénztár április 21-én tartott közgyű
lése elfogadta az igazgatóságnak összes 
javaslatait és azokhoz képest az 1922. 
üzlotévre részvényünk int 180 korona osz
taléknak április 23-tól kezdve leendő ki
fizetését határozta el, végül pedig az ed
digi foliigyelő-bizotteági tagokat újból 
megválasztotta.

Ánglo-Austrian Bank Limited. A bu
dapesti képviselőség új cégének bejegy
zésével a banknak londoni székhellyel 
angol intézette való átalakulása meg
történt. Az intézetnél végbement válto
zás elsősorban az angol és magyar gaz
dasági kapcsolat mélyítését célozza és 
kétségtelen, hogy mint piacunk legré
gibb és kiterjedt, olűkolő klientélával 
rendelkező pénzintézeteinek egyike, az 
új cég alatt közgazdasági életünknek 
jelen tőségbeii megn övék odott tén yező j<t 
lesz. A régi Angol-Osztrák Bank részvé
nyei az áralakulással kapcsolatban a 
londoni Anglo-Austrian Bank Limited 
részvényeire cseréltetnek át a budapesti 
képviselőség főpénztáránál április 23-tól 
“28-ig, olymódon, hogy 4 darab részvény
re 3 darab új, egyenként 1 font név
értékű részvény adatik ki.

A Magyar Országos Központi Taka
rékpénztár 1922. üzletév 46,752.877.19 ko
rona nyereséggel zárul. Az igazgatóság 
az április 28-án tartandó rondes közgyű
lésnek 250 korona osztalék (tavaly 120 
korona) fizetését fogja javasolni.

Magyar Bankárok és Pénzváltók Or
szágos Egyesülete. Ez az egyesület meg
tartotta alakuló közgyűlését Surányi 
Ármin bankárnak, mint korelnöknck el- 
nöMésévol. Az alapszabályok megállapí
tása után a közgyűlés tiszteletbeli oi- 
nökké megválasztotta Kohner Adolf dr. 
bárót, mogválaaztetott a 27 tagból álló 
választmány, melynek tagjai a követke
zők: Adlor Szigfrid .Bnumgarton Nán
dor, Bottelholm Mór. Davidsolin Horace, 
Hatvány Endro báró. Halász Lajos, Kar 
nite Vilmos Kohner Adolf báró dr., 
Kransz Pál. Kemény Sándor, Latzkó 
Vilmos, Mihók Ottó, May R. Miksa, 
Molnár Hermann, Műnk Péter, Politaer 
Géza, Rosenberg Jenő, Scbmiiit Imre, 
Surányi ^rmin, Somogyi Kornél, Spiegel 
Szigfrid, Straaser Alfréd, Strasser Józsof 
dr., Stux Hugó, Szász János, Tausz 
Gyula, Tornyai Rcuső báré. Az alakuló 
közgyűlés után a választmány tartott 
illést és az alapszabályok értelmében 
megválasztotta az egyesület elnökéül 
Uettelhcim Mór tŐ28deteaáosost, alel- 
nökökké Davidsohn Horacet és Stux 
Hugót, pénztárossá Rosenberg Jenő tőzs- 
detanáesont, ellenőrré Schmidt Imre ny. 
vwzérikarl ezredest; az egyesület jogta

nácsosi tisztségét ÍVilhevn Károly dr. 
ügyvéd vállalta el. Az egyesület helyi
ségei ideiglenesen a Krausz és Bcttei- 
heim Rt., (V., Nádor ucca 6). irodáiban 
vannak. Az egyesületbe tagként való be
lépésre vonatkozó mindennemű felvilá
gosítás itt adatik meg.

Budapest—Warnsdorfl pamutszövet-* 
gyár rí. cég alatt warusdorfi és teplitz- 
seliönaui nagyiparosok és a Strasser és 
társa bankház (V., Nádor ucca 1L) rész
vételével pamutszövőgyár alakult 260 
millió korona alaptőkével, mely az új
pesti Madridi utón lövő 3000 négyszög- 
móleres telkén épült telepén egyelőre 60 
szövőszéken porunadrágszöveteket, dou- 
blagcí, strnxokat és kord bársonyokat 
fog g> ártani.

A Magyar Építő Iparbank Részvény-* 
társaság (Budapest, Gresham-palota) 
igazgatósága megállapította az 1922. évi 
mérleget, moly 3.300.00(1 K alaptőke mel
lett 2.890.300.67 tiszta nyereséget tüntet 
fel és elhatározta, hogy a folyó évi áp
rilis hó 22-én délelőtt 11 órakor tartandó 
évi rendes gyűlésnek indítványozni 
fo<r?:i, ho r.z intézet részvényenként 
25%. azaz .0 borona osztalékot flz.es«en.

AJ agyar Rug:r? antaárugyár Részvény
társaság. A nm tartott közgyűlés 150% 

300 K ősz ti* lék kifizetését határozta 
el. Az igazgatóságba" l'app Géza bárót, 
a folügyelőbizottságba pedig Vágó Jó
zsefet. választották meg n.j tagokként

A Szikra Magyar Gyujtógyárak Rész
vénytársaság igazgatósága a május 
4-ikére egybehívott közgyűlésnek java
solni fogja a jelenlegi 20 millió K alap
tőkének 60 millió K-ra leendő fölemelé-
sót. A javaiét, szerint minden régi 
részvény alánján két darab uj részvény 
lesz átvehető, darabonként 500 koronáért.

A Winternltz. M. és I. Confokclógyár rt. 
a napokban Kojteczky Félix elnöklete 
alatt tartott kögyülésen 10% osztalék 
kifizetését és részvényeinek' a tőzsdén 
való bevezetését határozta el. 
nyékét a Strasser és társa 
(V.. Nádor ucca 11.) váltja !*■ 
a részvények bevezetésével is 
bízva.

Újlaki 'Jégla- és Mészégető 
gatósága

A szelvé- 
bankhúza 
mely cég 
meg vnn

Felelős szerkesztő: Dr. BLBK MUGÓ
Kiadja: ..Hétfdt Na»lf larttaM-dOaM

Rt. igaz
április 26-ra közgyűlést hív 

össze, melyen a 15 millió korona alap
tőkének 60 millió koronára leendő fel
emelését fogja javasolni a következő 
módozatok mellett: a) a jolcnlegi 50.000 
darab 300 koronás részvény darab
1000 koronás részvényre vonassák össze, 
úgy hogy részvényenként 400 korona a. 
tartalékokból nyerjen befizetést; b) 25.000 
darab 1000 koronás új részvény bocsát
tassák ki ék ajánItassák fal 1:1 arány
ban a részvényeseknek a közgyűlés ál
tal megállapítandó árfolyamon; c) 
10.000 darab 1000 koronás új részvény 
bocsáttassák ki a tartalékok terhére és 
ezek teljes számban a részvényeseknek 
(5:1 arányban) ingyen adassanak át

A Szegedi Kenderfonógyár tőkeeme
lése. A Szegedi Kenderfonógyár Rt. 
április ‘20-án megtartóit közgyűlésén az 
1922-ik üzlotév ntán 350 korona osztalé
kot állapított meg és egyúttal elhatá
rozta a társaság alaptőkéjének föleme
lését. A 27 milliós alaptőkét 27.000 darab 
500 koronás névértékű részvény kíliocsá- 
tásával 40,500.000 koronára emelik fel. 
Az uj részvényeket, a régi részvényesek
nek ajánlják föl. Minden két. régi réw>- 
vényre egy újat adnak 10.000 koronáért 
Az elővételi jog május 5-ig gyakorol
ható Szegedem a vállalat irodájában és 
a Kohner Adlof fiai cégnél. Az igazgató
ságba uj tagként beválasztották Straa- 
ser Alfrédet és Neumann Miksa dr.-t

Az E:»ztergom-Szászvári Kőszénbánya 
Rt. tegnap közzétette múlt évi mérlegét 
A mérleg a 20 milliós alaptőke mellett 
60,746.178 korona bruttó hozadókot mutat 
ki s tiszta nyerősége 36,830.094 korona, 
Gépek és eszközök leírására 8.1, feüuji- 
tási alapra pedig 18 millió koronát tar
talékoltak. Az összes látható tartalékok 
viszont 113,589.461 koronát tesznek ki.

A Honi Fapiar megtartott közgyűlé
sén megállapít otta, hogy a részvénye
seknek 25% osztalékot fog fizetni Az 
osztalékot május 1-tZíl kezdve fizetik a 
Nemzeti Takarék pénztárnál é« a Keres
kedelmi Banknál. — A Nemzeti Faipar 
megtartott közgyűlésén az osztalékot 
10%-bnn úllapitották mog. úgy hogy » 
részvényeseknek 20 cseh koronát, fognak 
megtéríteni. A szelvényeket a Pozsonyi 
Általános Banknál, vagy a Slovenska 
Bank kassal fiókjánál, valamint a Nem
zeti Takarékpénztárnál ás a Kereake- 
dolmi Banknál beválthatók.

A Pesti Tőzsde új száma cikket közöl 
a Hitelbank gépgyári trösztjéről, az At
lantién, az Angol-Osztráí Bank tranzak
cióiról. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, VI.. Izabella ucca 48.
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