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3H?

y miniszterelnök nyilatkozott
ns Hétfőt Napiénak

„remélem, Hogv a snító egyöntetűen támogatni fog nehéz /e ladat unitban." 
R miniszter elnök és a pénzügyminiszter vasárnap elutaztat Párizsba

— A Hétfői Napló tudósítójától —

A Hétfői Napló tudósitójálól —
Gróf Bethlen István miniszterel

nök és Kállay Tibor pénzügymi
niszter vasárnap délután elutaztak 
.Parisba. Nehéz feladatot vállaltak 
magukra, a jóvá!ételi zálogjogokat 
akarják felszabadít látni, mert értél
kid külföldi tőkékhez nem jutha
tunk.

Valójában ez a legelső effektiv 
értékű lépés, amely az ország gaz
daság i kon szolidációjához vezeth e1; 
ha kellő eredménnyel jár s ebből a 
szempontból szinte mérhetetlen hord- 
ereje van. Mindenki érzi ezt és tu
datában van e lépés fontosságának, 
legelsősorban a pártok, amelyek 
a kormányelnök távoliéin idejére] 
ireiiga dcl-t kötöttek. Remélhető,] 
hogy úgy a társadalmi, mint a po
litikai élet megőrzi a békét, rendet, 
nyugalmat, mert a messze nyuga
ton viaskodó két magyar csak ilyen 
Hinterlanddal végezhet eredményes 
munkát,

Wien—JKiincfii'm- Pd&3s 
Sfírvágüny

A Keleti pályaudvar indulási ol
dalán délután fél háromkor két 
hosszú vonatsor áll. Az; egyik a 
pcc$—dombóvári személy vonat, a 
másik a wicni gyors. A harmadosz- 
tí-'iyu kocsikban elegáns közönség 
saj>? gene helyezkedik el a fapado
son, hoiott valamikor talán külön 
hálóiul két béreltek A pécsi vonat, 
már indul s az indulási oldalon egy 
hosszú vonat marad egyedül. A vo
natok helyét jelző oszlopra uj táb
lácskát tolnak fel: „IFícn—lLm- 
ehen—Páris. III. vágány.1' Nagyobb
részt idegen kocsi „Oestcrrcich" fel- 
hassal. Az egyiken kis tábla: 
t-lvícn Basel—Paris." A másikon: 
^Wien—München—Paris." A vonat 
elején az étkezőkocsi. A Compagnic 
Internationale dcs Wagons Lits ef 
des grands Express Europccns.

Szavak, nevek, melyek régen tá
voli világokat kapcsoltak össze, 
mint valami organikus ideghálózat, 
most összetört cserépén szomorú; 
drótszálak.

Az első vagonon semmi felírás.' 
Kényelmes Pullmann-kocsi ez, a | 
miniszterelnök szalónkocsiju, előtte' 
arany karszallagos állomásfőnök 1

halk utasításokat osztogat néhány 
fürge, kalauznak. A pályaudvarra 
apró csoportokban sűrűn érkeznek 
képviselők. Búcsúzni jönnek a mi
niszterelnöktől.

„Empovte moi le wagon"
Az állomásfőnökkel Csiszárik ka

nonok beszélget. Kei elegáns cil ín
deres ur érkezik a miniszterelnök 
vagonja elé. Comte Vinci, az olasz 
követ helyettese és őrgróf Tdlanio, 
olasz követség! titkár. Hamarosan 
csatlakozik hozzájuk comte Louis 
Robién, a. budapesti francia ügy
vivő és Légot francia követ ségi tit
kár. Francia szavak röpködnek.

I Comte Vinci tinóm bókot mond
I /?o67cn-nck:

— A vasúton mindig eszembe jut 
a halhatatlan Jfusscí-nek verse: 
„Emporte moi le wágon.“

A perionon már egész sereg egy
ségespárti képviselő várja a mi
niszterelnököt: Bíró Pál. Kállay 
Tamás, 5w^*Antal, Jfós’Cr Efíifl; 
fícrmann Miksa. Bartos Andor, 
Z?7m Kálmán, Dréhr Imre, báró 
Prónay György, Könyves Tóth La
jos, Szabó Sándor, Illyés József, 
Karafláth Jenő, Gacil Endre, Maycr 
János, Maillot Nándor, Hegyes
halmi/ Lajos és mások.

A perron végén feltűnik gróf 
Bethlen István szikár alakja, ka
ronfogva jön feleségével. Mindkettő
jükön diszkrét eleganciája utiruha. 
A rfiinisztercliiököt harsány éljen
zéssel fogadják. Az éljenzés után 
néhány pillanatra csönd támad, el
hal a „cukrot, csokoládét tessék** is 
— és a miniszterelnök meghatott 
Örömmel szőrit kezet sorba minden
kivel.

Kállay Tamus kedves Veverenciá- 
val nyújt át kis doboz bonbont 
Bethlen Istvánné grófnőnek — a 
dobozon három szál szegfű.

— A pénzügyminiszter ur még 
nem jön? — kérdezi Maycr János.

“7 ö talán még most is írja elő
terjesztését a rcparációs komisszió 
számára, — mondja nevetve Beth
len. — Te nem jössz velünk?

— Nem. — hárítja el az invitálást 
Mayer, — én majd vigyázok, ke
gyelmes uram, a pártodra.

bőr, belül finom angol szövet. Ez a 
kabát a tréfák özönét zúdította a 
pénzügyminiszterre, aki. kezében 
szorongatta az összes vasárnap reg
geli lapokat.

— Olyan ez a kabát, — jegyezte 
meg az egyik egységespárti képvi
selő, — mint a pénzügyi politikád, 
kegyelmes uram. Kívül kisgazda, 
belül merkantil.

Kállay Tibor jót nevetett a tré
fán.

— De legalább ki lehet fordítani 
— válaszolt. — Mihelyt átléptünk a 
határon, nyomban megfordítom a 
köpönyeget.

— Csak aztán vigyázz, — repliká- 
zott Mayer János, — hogy odakiiun 
Parisban le ve húzzák rólad még 
ezt is, ahelyett, hogy hoznál vala
mit. Inkább te térj vissza fonttal 
meg frankkal.

Nyilatkozatot kértünk a pénzügy
minisztertől is, de ő azzal tért ki, 
hogy most még nem tud semmit 
mondani a nyilvánosság, számára.

—• Legalább egyet ígérj meg, ke
gyelmes uram, — szólt közbe egyik 
képviselő, — hogy távolié led alatt 
nem, emelik az adót.

! — Ezt megtehetem, — nevetett 
Kállay; de Ígéretét nyomban mó
dosította. — A hivatalos lapok ez
után is mindennap megjelennek és 
a minisztériumban van készen nc- 
háy rendelet.

— Majd meg is verjük Dorogi Er
vint érditűk, — mondta Maycr.

A kormány zó Nagykanizsán
Nagykanizsa, április 29.

A kormányzó kíséretével ma reggel 
fel kilenc érakor érkezőit meg Nagy
kanizsára. A pályaudvaron dr. Parányi 
Peronc főispán üdvözölte a kormány
zót, aki az üdvözlést néhány szóval kö
szönte meg. majd a városháza elé haj
tatott, ahol dr. Kratky István városi 
főjegyző üdvözölte.

A kormányzó meleg szavakban mon
dott köszönetét, az üdvözlésért, azután 
resztvett a hatodik gyalogezred zászló- 
szentelési ünnepségén. Az első szegőt a 
zászlóba a kormányzó verte be: Hazád
nak rendületlenül . . . szavakkal, utána 
a zúszlóanya, dr. 'Parányi Feroncnó, 
majd Zadravecz István tábori püspök.

Félegy órakor küldöttségek tisztelgő 
sót fogadta a kormányzó és tizenkét fe
lekezeti és társadalmi küldöttség üdk 
vözléséro többek közt a következőket vá
laszolta:

— Nehéz időkben mindig vigasztalás! 
nyújt az emlékezés a dicső múltra. D<» 
nem elég ábrándozni a malinak szó? 
emlékein, hanem követni is kell a fen- 
költ ősök példáit és megtanulnunk cr'- 
nyeiket. ’ Szigetvár liős védője az önfel
áldozás nemes példájával irla .be nevóí 
a történelembe, a másik nagy Zrínyi, 
pedig élete célját abban látta, hogy 
összetartásra buzdította. Az önfeláldo
zás és összetartás emlékét hagyták a 
Zrínyiek örökségül a magyar nemzetre.

— A háza minden becsületes polgárá
nak bármilyen. nyelven, beszéljen is, 
egy táborban van a helye. Ákikneli 
őseitr effffiiHi 'tdpUllta' ~tiz ezeréves haza 
földje, akiknek ősei együtt vér ez lek aa 
évszázadok közös küzdelmében, azoh 
mind egyformán, polgárai ennek az or
szágnak és mindegyiknek a sorsa a haza 
sorsával van összekötve.

Két nscxffyar vándor elindul . ..
Az állomásfőnök odalépett a mi

niszterelnökhöz.
— Kegyelmes uram tisztelettel jc 

leniem, a vonat két perc múlva 
indul.

' 8 aiiomasiouok g/jcbnos uram, a partodra,

miniszter elnök búcsúszava a safíókaz\
ta'^Ct "r,líí

------ munkatársát, né-
É'X . 'TN"” "1 '■«»'««• Gróf

II.len Is,van elölt tolnnmsoltnk 
utraJ Ó !'z''l'c"esl'ki'-amituit a nagy 

sié.',c.‘l körönöm, _
■ Jászolt a miniszterelnök,
' ’».y srzrca vall megjelenni 

ooszonom a K '' ' 
Ilcmélem, honi/

miniszterelnök,

flntírössy Gyula $róf 
centenariumnnflk ünnepe

— A Hétfői Napló tudósitójától —<
A parlament palotájának márványom 

lopos, aranyéi rá dús kupolacsarnokában 
gyűlt össze vasárnap délelőtt 11 órakor 
a magyar társadalom színe-java, hogy 
idősb Andrássy Gyula gróf születésének 
századik évfordulója alkalmából hódo
lattal áldozzon Andrássy Gyula gróf 
emlékezetének.

A parlament, kupolacsarnokában meg
jelent József főherceg, Auguszta főher
cegasszony, Izabella, főhereegasszony, a 
kormányzó képviseletében Daruváry kül
ügyminiszter, továbbá Schioppa Lőrinc 
pápai, nuncius, Scitovszky Béla, a nem
zetgyűlés elnöke és nagyszámú közön
ség. A székesfőváros énekkara elénekel
te a Hiszekegyet, majd a boldogasszony 
anyánk kezdetű régi magyar egyházi 
dalt. Ezután gróf Apponyi Albert mon
dotta el emlékbeszédét, amelyben magas 
szárnyalással méltatta Andrássy emlő
két. és történelmi fontosságát.

Zúgó taps fogadta Apponyi hatalmai 
és felemelő heszi-dét. Ezután a Gz<-k<»- 
főváros énekkara elénekelte a Himnuszt 
s rzzd az ünnep parlamenti része befe
jeződött. A közönség ezután elvonult a 
parlament előtti Andrússy-szoborhoz, 
melyet a különböző hatóságok egye
sületek képviselői megkoszorúztak.

Elsőnek Durnváry Géza külügyminisz
ter. a kormányzó képviselője, helyezte 
helyezte el u koszorút.

Majd Scitovszky Béla, a Ház einóko, 
a uemzotgyülés nevében. Hakovszky 
Iván belügyminiszter a kormány nevé
ben. Folkitshii.y Lajos alpolgármesfx’? 
Budapest, székesfőváros közönsego nevé
ben, Hc/itska Sándor honvédelmi mi
niszter a magyar királyi honvédség nő
vében, '/Aclinski Szilárd a Közmunkák 
Tanácsának nevében helyezett kaw,Trút 
a szoborra. Az. ünnepély a Szózat ál

én ck lésével ért véget.

Gyors bucsuzkodás és meleg kéz
fogások Aztán az egyik ablak mel
lett Bet fiién Istvánné grófnő és 
Kállay pénzügyminiszter integet 
búcsút a perronon maradottaknak, 
ílles vonatfütty s a hosszú kocsisor 
megindul.

A miniszterelnök gyorsan lehúzza 
az ablakot és kemény kalapjával 
búcsút int nekünk, Budapestnek,.az 
országnak és viszi magával aggódó 
és reménykedő tekintetűnkéi.

A vonat kifutott az üvegtető alól 
és a képviselők még mindig lenget
tek kalapjaikat. Alóg néhány röpke 
megjegyzést kaptunk cl:

-- Ila hazajön Kállay, megint be
nyit jl halja az indemnitást.

— Ez az első komoly ut.
~ Este fél kilenckor érkeznek 

Becsbe a Wcstbabnbofra, kit óráig 
tartózkodnak ott és harmadnap ér
keznek Parisba.

— Gömbös Gyulátok nem jöttek ki. 
Daruvár y és Hakovszky miniszte

rek, valamint a képviselők kifelé 
indulnak- a pályaudvarról.

Az állomá.sfőnük megnézi az órá
ját: három óra tizenegy pere. Meg
csóválja fejét a kitűnő hivatalnok:

-~ A vonat egy porc késéssel 
indult. (i. j

tutikban.

& FŐnzSLgyxiniinisxjfet* csod.ű- 
latos AÖpertyoge

Alig fejezte be búcsúszavait a mi
niszterelnök, megérkezel t Kállay \ 
Tibor pénzügyminiszter is, a mi
niszterelnök itthoni helyettesének,

H, . >i I . •» 4- 1. ,, •'----•— J i S- 1 ‘ II. IV
es Hakovszky Iván belügyminisz-

és'• r\ »i.n...ni iiv-j.vici viieiicM,
is> Daru vary Géza külügyminiszternek 

<7 jovooen eguüt- é- ’■»-»-------• ’ • • •'Cs erővel, többet ínauub nüU UM> minis/.- (;:™;k öt is )cikoH él.|

“ ’a}tó '■OVootctüe,, támogatni fog

jó kívánságokat. ... 
' a jövőben ennüt-

w fogadta. A pénzügyminiszte
ren kifordítható kabát volt, kiviil
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Razzia a fővárosban 
és a perfcriúkon

— A Hétfői Napló tudósítója. —
A rendőrség emberei .‘-zömbefon 

Óh vasárnap < i zikai razziái tartót
lek az V. kerületben és a főváros 
környékbeli falvakban: Ki pesten, 
Erzsébet fal vám Csepelen óh Rdkos- 
uniói ón. A razziák re. nagy rendőri 
készültség vonult fr1, hogy a kétes 
elemek!o| a főváros környéket meg
tisztítsák.

A razzia eredménnyel járt, ameny- 
nyiben a perifériákon negyvennél 
több embert fogtuk össze, akiknek 
nem volt állandó lakásuk és kérésé- 
Ifik és nem tudták magukat kellő
képpen igazolni. Közöttük számos 
régóta keresett veszedelmes zsebtol
vajokra és Letörőkre akadtak. Eze
ket előállították a főkapitányságra, 
ahol letartóztattak őket. A többieket 
pedig a toloucházba vittek.

Elfostnfc Kű veszedelmes 
betörőt

Egy óve körözték őket
— A Hétfői Napló tudósítójától —
A főkapitányság delídsTív.vt vasárnap 

dáklőtt két régóta körözött betörőt fog
tak el, akik egy éven keresztül követtek 
.•I bctöréaea lopásokat, anélkül, hogy a 
rondőraégnok elkerült volna a nyo
mukra jutni. Több házfelügyelő jolen- 
tetto az utóbbi Időben, hogy két Hatni- 
o ni bar azzal az ürüggyel, hogy a liítet 
jöttek megvizsgálni, a liftgépházban le
szerelik a ffépHzijakat óh gépalkatrésze
ket ÓK nz értéken dolgokat éizrovótlonül 
magukkal viszik.

A följelentések nyomán a dotáld ívok 
nyomozni kezdtek óh megállapították, 
hogy u legutóbb n Sütő ucca 2. számú 
házban történtek hasonló lopások. A de
tektívek inogó llapított ók, hogy a lopá
sokat csakis Juhász Sándor villanysze
relő ók Krcitxlrr Antal kŐmívoMtogéd kö
vethették cl, akiket már egy év óta kö
röznek.

Miközben n két rovott múltú betörő 
utón nyomoztak, a rendőtHÓgen. bejelen
tették, hogy a Mecsek uccu 28. számú 
házban levő cipőüzlotbn betörtek és on
nan egymillió korona értéku árut vit
tek el. A detektívek megtudták, hogy a 
Mocsok ucca 28. számú ház-házmestere 
Juhász Sándorunk az apja, bizonyos te
hát, hogy a betörök-csakis a helyi vi
szonyokkal ismerős egyén kövothoUo cl. 
A gyanú Juhász Sándorra Irányult..

Juhász a Margit körút 26. számú ház
ban lakó barátnőjénél szokta olholyozni 
n lopott árukat és ugyanott lakik is- 
Amikor a detektívek ezt magtudták, a 
ház előtt, lesbe állottak és vasárnap 
délelőtt elfogták Juhászt óm Kreltzert, 
amint n lakásukra igyekeztek.

A lakásban házkutatást tartottak és 
egymillió koronán felül lopott dolgokra 
akadtak. A két betörőt a rendőrség le
tartóztatta.

GUMISAIMON
ruganyosán nesztelenül járunk. 

Klmtll <i magunk es környezetünk idegeit. 
Ügyeljünk a védjegyre.

PARSSIEN GRILL
VI., Szeressen-utca

A SaiSOKZARÖ R1COHO MŰSOR 
LKGHAQVOBB ATTRACTIÓI

Mester és May
a Jtlcnkoi legk válóbb mond.iin táncospírja és

Darmora
Divtaikéra Unccsiélyénck sláger némáivá' 

UÖAD ASZTAM A KÖXÖMSta táncol 
Eltalál ketdete 11 órakor Telefon-aráin ■ (72-77

MA xARÓRA ÓRARKOOKL

A MÁV raktárában szsrmalt 
társaság na&^menn^segft szenei lapon 

TUztvIsetók *1 mnnkáíOl: a rendőrségen - Ax orgaxdék 
»énkeresl«d4k voltak

— A Hétfői Napló tudósítójától —

A Magyar Államvasutak raktárai
ban és a pályaudvarokon őszre vet
ték, hogy az utóbbi időben jclonté- 
kony mennyiségű szén tűnik el.

A rendőrség detektívjei nagy ap
parátussal kezdték meg a nyomozást 
és humarosan sikerült nekik megál
lapítani, hogy a

lopások főként a nyugati pályaud
var raktáraiban történtek, és hogy 
azokat egy jól szervezett társaság 

tagjai követik el.
Napokon át figyelték a szén

raktárakban alkalmazott munkáso
kat és tisztviselőket és érdekes meg
figyelésekre jutottak.

Így sikerült megállapítaniok.hogy 
a Hzéntolvajlásban nemcsak munká
sok, hanem irodai tisztviselők és 

raktárnokok is részesek.
A MÁV. tulajdonát képező szenet 

rugón tételekben fosztogatták és azo
kat rendes szállítólevél kíséretében 
cxpediálták cl a nyugati pályaud
varról. A lopásokról tudomása volt 
több tisztviselőnek, raktáritoknak, 
fízxjrtárnoknak és abba számos rak
tári munkást is beavattak.

Hamis könyveléssel fedezték a lopá
sokat és hamis szállítólevelek elle
nében szállították el a pályaudvar

ról a szenet.
Abban a hiszemben, hogy rajtuk 

kívül nem tud a dologról senki és 
hogy a hamis okmányok ellenében 
a rendesnél nagyobb szállítmányok 
nőin fognak feltűnést kelteni, rend
szeresen. követték el a lopásokat. 

TŐZSDE
A vasárnapi magánforgalomban 

a bankok és az ügynökök között üzletkötés csak szórványosan for
dult elö — nagyjában a szombati magánforgalomban kialakult árfolya
mok mellett. Az irányzat a vagy üzlettelenség mellett is tartott. Az 
előfordult árfolyamok leginkább névlegesek voltak. Taxáeiós árfolya
mok: Államvasut 108.0DÍ1—-109.000, Salgó 158.000—159.000, Magyar Hitel 
45.000 -45.500, Osztrák Hitel 15.590-15.400, Kőszén 359.000 -360.000, Geor
gia 150.000-154.000, Izzó 100.000—101.009, Nova 27.000-28.000, Schliek
28.000—28.500, Lipták 5500-5600, Juta 
S pódium 44.000, Ingatlanbank 36.000.

Miért maradt el eddig 
az esedékes hausse?

A legolcsóbb áru az értékpapír — 
A pénzszűke és az áprilisi ultimé

Az értékpiacon a szombati ó« vasár
napi magánforgalomban is tartott n bá
gyadt és üzletiden irányzat Talán 
Nagy Andor tőzsdetanácsos jellomeztc 
legjobban a helyzetet, amikor arra a 
kérdésre, hogy mi nz oka a tőzsdei lany- 
haságnok, ezzel a néhány lapidáris szó
val válaszolt:

— A tőzsde teljes marazmusba esett.
A tőzsdei üzlettelenség további okait 

kutatva, ismét csak a pónzszrtkéro kell 
visszatérnünk, aminek talán legélénkebb 
bizonyítéka az, bőgj' a Jegyintózet éppen 
az utóbbi napokban emelte fel a valló 
leszámítolási kamatlábat. A nagybankok 
a Jegyintézet példáját követve, szintén 
felemelték az rszkompt-kamatlábat Itt 
van azután a súlyosnak Ígérkező áprilisi 
ultimé, az újabb nagy tcrheiskel. Miau
ezek a körülmények erősen nyomják a 
piacot, főleg pedig befolyásolják n p:ac 
hangulatát, ahol komrfly hausse, dacára 
a korona 0.10 conlhues alá sül/elr«t'’iiek, 
sem tud megjavulni. A magyar piacon 
így kétségtelenül a logaláértékcltcbb 
árúcíkk az értékpapír, különösen a bú
zával szemben, amelynek fölfelé rohanó 
árfolyama már az aruayparltást is túl
haladta. Az elsőrendű élelmícikkokre — 
feltétlenül kell a pénz, mig nz értékpapí
rok caak a másodsorban következnek — 
ez az okoskodás uralja a spekulációt Ír. 
amely furcsa ellentmondás a gyöngülő 
korona mellett sem szilárd a tőzsdére.

Kétségtelen >*« szinte gazdasági sziik- 
ségszerúség azonban az, hogy az érték
papírok pincén is mielőbb el kell jönnie 
nz átértékelődésnek, amikor egyik nap-

Ilyen módon jelentékeny nyereségre 
tettek szert és a MÁV-pt érzékenyen 
megkárosították.

Amikor «t rendőrség mindezeket 
pontosan megállapította, a bűnösö
ket előállították a főkapitányságra. 
Pénteken és szombaton több mun
kást,

egy magasállású tisztviselőt, két 
rak tárnokot, egy sz.ertárnokot és egy 
hivatalnokot idéztek be a rendőr
ségre, akiket kihallgatásuk után 
előzetes letartóztatásba helyeztek.

A előállítottak közül többen beis
merték a lopásokat cs elmondották, 
hogy azokat fél év óta követték el 
rendszeresen és megszervezett ala
pon. Az irodai alkalmazottak azon
ban tagadták, hogy tudomásuk lett 
volna a lopásokról és azzal védekez
nek, hogy teljes jóhiszeműséggel 
jártak cl és legfeljebb csak megté
vesztés áldozatai lettek.

A rendőrségen nem fogadták el 
védekezésüket és az egybegyűjtött 
adatok alapján valamennyit őrizetbe 
vették. Ebben az ügyben hétfőn dél
előtt. tovább folytatják a vizsgálatot 
és délután valamennyinket átkísérik 
az ügyészség fogházába.

Külön eljárás indul meg az or
gazdák ellen is, akiket tegnapra és 
ma délelőttre idéztek be a főkapi
tányságra. Az eddig kihallgatott 
szénkereskedő orgazdák tagadják, 
hogy tudomásuk lett volna arról, 
hogy illetéktelen úton jutottak ol
csóbb szénhez. A vizsgálat folyik.

30.500-31.500, Mereurfa 2500-2600, 

ról a másikra egy robbanásszerű hausse- 
iyik leszünk a tanúi.

Május: a tőkeemelések 
hónapja

A korona zürichi visszaesése követ 
keztóbeu a nagybankoknál és paIroni
zált iparvállalataiknál ismét aktuális 
az alaptőkemcléfl. A május hónap így az 
alaptőkocmelések szempontjából igen 
mozgalmas lesz. A bankok közül már a 
legközelebbi napokban esedékes a áfa- 
gyar-Olasz Báni:, Leszámítoló llank, az 
Iparbank, a Városi Bank és az Általá
nos Óvadékbank tőkeemelése. A Hitel
bank tőkeemelése is már a közelben 
aktuális. A bankokon kívül az iparvál
lalatok egész sora: a Magyar Cukor, 
Mcgnezit, Csáky, Lipták, Juta, Magyar 
Acél készítettek már elő, illctvo készül
nek legközelebb tőkeemelésre.

KÉT CSÖNDES TŐZSDE! BE- 
VEZETÉS. A múlt héten két? újabb 
tőzsdei bevezetés volt: a Rcx Hajó 
és a Haltenyésztők bevezetése. 
Egyik bevezetés sem keltett na
gyobb emóciót, a tőzsde közöönsó- 
gének körében amely csak az űr- 
jegyzőtúblán szereplő két uj névről 
vett csodálkozással tudomást arról, 
hogy ismét két újabb papír került 
a hivatalos Árfolyamlistára.

BEIIG ER M^R - TŐZSDETANÁ
CSOK. Szokatlanul csöndes volt a tőzsde 
szombati rendes Közgyűlése. A régi 

1 tőzsdetagok állta.-* stérlnt ilyen szenv- 
télen, ellenzéki íclszáiulásoktól mentes 

[ tőzsdei gyűlés még nem fordul soha 
| Keni elő. Az a kis sConzéki mozgalom is, 
i amelyet u gabonatvzsdések kórö Mitek 

I

elő állítólagos mellőzésük miatt a tőzs
detanácsi állásnál való hivatalos jelö
lésnél — szi-riLr.t délutánra a tesp.-ö.i' 
be fulladt. Az elnöki megnyitótól az el
nöki zárszóig alig telt el tíz perc és már 
kimerítették a tárgysorozatot, elfogná- 
Iák a főtitkári indítványokat. A tőzsde 
közgyülcso véget ért, amelynek egyetlen 
kiemelkedőbb eseménye: a megüresedett 
tanácsosi, állásra való választás volt, 
Bcrgcr Mór vezérigazgatót — mint elő
relátható volt — egyhangúan választot
ták meg tőzsdetanácsosnak.

Ismereten férfi holttest 
tülűltaK a Hárshegyen

— A Hétföl Napló tudósítójától. —

A Hárshegyen tegnap délelőtt a 
járókelők a bokrok között egy isme
retlen férfihullát találtak. A holt
test 40 óv körüli középosztályhoz 
tartozó férfiúnak látszott. Mellette 
egy revolvert találtak, amelyből egy 
golyó hiányzott.

Az esetről jelentést tettek a főka- 
pitány.súgnak, ahonnan bizottság 
ment ki a helyszínre. A rendőrség 
megállapítása szerint az ismeretlen 
férfi öngyilkosságot követett el és 
nem bűnténynek lett az áldozata. A 
holttest zsebeiben semmiféle Írást 
nem találtak, amiből a személyazo
nosságot meg- tudták volna állapí
tani.

A Magyar Jelzálog-Hitelbank 
igazgatósága és felügyelöbizott- 
sága mélyen megrendülve közli,

a Magyar Jelzálog-Hitelbank 
igazgatósági tagja stb. stb.

e hónap 23-án Wienben elhunyt.
A megboldogult az .intézet 

1881-ben bekövetkezett átszer
vezése óta foglalt helyet igaz
gatóságunkban és ezen majd
nem félszázados működése alatt 
ragyogó tulajdonságokban gaz
dag tiszta egyéniségének min
den erejét szeretettel szentelte 
bankunk fe 1 virágoztatá sná ak.

Elhunyta nagy és pótolhatat
lan veszteséget jelent intéze
tünkre és fájdalmas iirt hagy 
hátra munkástársainál, akiket 
a vele való évtizedes együttmű
ködés során kivételes személyi
ségének varázsa az őszinte, mély 
nagyrabecsülés és az igaz ba
rátság érzésével fűzött magá
hoz.
Emlékét el nem múló hálás 
kegyelettel fogjuk megőrizni.

Budapest IV, Ferenciek tere 4 
Mindig a legolcsóbb!
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latot,

_ \1 ilíJVÍíll kamara klhJS'ülóse. A 
ügyvédi kamara vasárnap 

v.'v'.ó't tartotta rendes évi közgyűlését 
L‘‘ f.' -.édl kamara dísztermében, l’app 
Tózsi 'cinük leleplezte a kamara dísz- 
tcrmz|>en elhelyezett emléktáblát, amely 
z kési halált halt kartársak ne

vét megörökíti. Majd beszámolt a ka- 
mPr:l mait éri működésére!. Popper Tó-, 
dnr dl’, főtitkár ezután a pónzürymi-

- leiratával foglalkozott, a^nely- 
iycl a budapesti ügyvédek 1923. évi for- 

. I ndóútalányát 3 milliárd korona- 
íim óhajtja niOEállapitanl és. ezzel 
szemben határozati javaslatot nyújtott 
be, amely szerint n közgyűlés kimondja, 
hogy folytassa a minisztérlumnml a tár- 
c-alásokat, amelyeket ebben az ügyben 
mit megkezdett és legfeljebb másfél 
milliárd korona erejéig kösso meg az 

zic'nyl. A közgyűlés többek felszó- 
lalósa után úgy őzen határozati javíts- 

f, mint Kohlmann Dezső Indítvá
nyát az ügyvédi immunitás fokozottabb 
védelméről egyhangúlag elfogadta és 
tudomásul vette az összes jelentéseket is.

— Palágyl Lajos gyásza. Súlyos csa
pás értő Folclgyi Lajost, a jeles költőt. 
Egyetlen' fia, I’alágyi Menyhért orvos
növendék, 24-ik életévében hirtelen el
hunyt. A nagytehotségű ifjú a numerus 
clausus miatt a berlini egyetemet láto
gatta és szüleinél töltötte a húsvéti va
kációt. Tegnap utazott vissza teljes 
egészségben Berlinbe. Vasárnap a szülők 
táviratokat kaptak Győrből, hogy 
egyetlen fiuk a vonaton hirtelen meg
halt.

— A pesti izraelita hitközség köz
gyűlése. A képviselőtestületi tagok nagy 
érdeklődése mellett tartotta vasárnap a 
zsidó hitközség rendes évi közgyűlését, 
Léderer Sándor h. elnök vezetése alatt. 
Napirend előtt Székely Ferenc udvari 
tanácsos megemlékezett néhai gró! 
Andrássy Gyula emlékünnepélyéről és 
indítványozta, hogy a hitközség, mely 
magában foglalja az ország zsidó lakos
tógának felét, csatlakozzék gróf And
rása? conténnáris emlékünnepélyéhez. A 
bőszedet a közgyűlés állva hallgatta meg 
és lelkes tapssal fogadta el az indít
ványt. Az évi jelentést többek hozzá
szólása után elfogadták 6s meleghangú 
köszönetét szavaztak a távozó Ehrlich
G. Gusztáv pénzügyi elöljárónak. Végül 
elhatározták, hogy az elnöki s több más 
fontos áliás betöltése céljából sürgősen 
újabb közgyűlést hívnak össze.
-- Szerdán tárgyalják újra a 

Népszínház-utcai rablógyilkossá?; 
igyét. Még 1920. év november liavú- 
Jíin történt, hogy a Népszínház-utca 
13. szám alatt az egyik lakásban 
meggyilkolva találták Fisokéra Fe- 
rencné kávéházi fellrónőt, A rend
őrség letartóztatta Dufek József 
bécsi pincért, akit a bíróság statú- 
riáiis eljárás alapján halálra ítélt; 
a büntetést azonban a kormányzó 
kegyelme életfogytiglani fegyházra 
változtatta át. Dufek mindvégig 
hangoztatta ártatlanságát ős védője 
tereimére megkeresték mindazokat. 
•í bécsi tanukat, akikkel a védelem 
Dúlok ártatlanságát és alibijét iga
telni kivárta. A bíróság az ujra- 
ielvételi kérelemnek ezek alapján 
helyt adott és az ügy újabb tárgya
lását szerdán kezdi meg, amelyen a 
yednt, Dolovsiák királyi ügyész 
[í! ja el és amelyre húsz tanút idéz- 
k'k meg.
“ Taxit a bérautófuvarozóknuk! El- 

W1£* *.nt  hívtuk fel néhány háttel ezelőtt 
1 nyilvánosság figyelmét egyrészt arra 
J mozgalomra, amelyet kb. 120 bérautó- 
/^ar07,:asal foglalkozó kisiparos indí- 

Meg a taxijogosítvány elnyeréséért, 
Jí"ész® arra a visszásságra, hogy az 

v i 1 ú gv <; r os ok úlláapon t já v a 1
iíil Budapesten tartja kc- 
ú.’.os autófnvarozás privi- 

egyctlcn vállalat. Az egéazsé- 
1 • t "A .. kifejlődése és így to-
. ■ • kuzon.v?g érdeke követeli, hogy a 

•'•csodát minél gyoiabban engedjék 
VrnJ/x/..:?.1!021 CZl’rt reméljük, hogy 

‘ók Ipar társulata moz-
— Vkunihamisftrt 
-rga Zoltán volt

nyomorában 
Vl’ü tudja, az e- ’ 
gyárban a rOn{:

’ic*z*h  csináltatott,

! mozgalomra. amelyet klu'YsO bérautó"

Összes
bemben .,. v.
Jébea a nyilv
Wriuinát <
£fs korba 
-'■t i 
kisír 
az i-
c "‘••raNfő/wwtro.: 
talma rövidesen

“ ' i-mnihanilsí n,v!'l is fog járni, 
főiskolai hallgató, 
főiskolai hallgató 

ho.zy magút fontai*-  
:yik budapesti bélyeg
in konzulátus nevében 

s ezc-'l többeknek

Nagy tik a Bohn-féls óbudai téglagyárban
Leéged egy h&romemetaftes épület

Vasárnap esto 9 óra 58 perckor 
értesítettek a központi tüzérséget, 
hogy a Bécsi-ut 160. szám alatt levő 
Bohn M. és Társai-féle téglagyárban 
tűz támadt. Ugyancsak akkor érte
sítették a mentőket is, akik két 
gépkocsival robogtak ki a hely
színre, mert az első jelentések sze
rint a tűznek áldozatai is vannak.

A tűz színhelyére nagy appará
tussal vonultak ki a központ, II., TII. 
VI. kér. tüzérségek Aúsch és Er- 
leszbeszk vezetésével, hogy a nagy
arányúnak ígérkező tüzet még ide
jében elfojtsák. Amikor a tűzoltók 
kiértek az égő téglagyárhoz, a

háromemeletes száritómühely 
teteje már teljes lángokban 

égett.
A tűzoltók egyszerre hat irány

ból vették körül az égő épületet, 
ahonnan hatalmas lángnyelvek 
csaplak elő és a lángok emeletről 
emeletre terjedtek. Amíg a tűzol
tók munkához láttak, a téglagyár 
házi tüzőrsége próbálkozott meg a 
veszedelem elfojtásával, azonban 
teljesen sikertelenül.

Mielőtt a kivonult tűzőrségek 
munkához láttak, a főkapitányság 
központi ügyeletéről rendőri bizott
ság jelent meg, amelynek intézke
désére nagyszámú rendőrlcgénysé- 
get vontak össze az égő gyárépület 
környékén a rend fentartása cél
jából.

Ezer sebesült egy angol futball meccsen
London, április 28.

(Reuter.) A Football Association 
által kitűzött serlegért folyt mérkő
zésben a Bolton Wanderer-csapat 
2:0 eredménnyel győzött a Wess- 
liam-csapat fölött. A mérkőzést, 
amely a király jelenlétében a 
Wembley melletti uj stadionban 
folyt le, 280.000-on nézték végig.

, útlevelére 2—3000 koronáért vízumot 
hamisított. Letartóztatták, s a buda
pesti büntet őtörvényszék 11 rendbeli 
közokirat hamisítás büntette címén 7 hó
napi börtönre ítélte, melyet tegnap a 
tábla jogerőre omolt.

— Éjszakai verekedés. Az éjszaka Új
pesten, a Bocskay uccuban ismeretlen 
tettelek megtámadták Varga Mihály 27 
éves géplakatost és Lalin Ie'ván 28 éves 
segédmunkást. A mogtúmudott embere
ket összeszurkálták. Az újpesti mentők 
mindkettőjüket a gróf Károlyi-kórházba 
szállították.

— Tűzvész Gnlgócon. Galgócról írják: 
Az elmúlt héten a délutáni órákban tűz 
ütött ki a galgóci takarékpénztár épü
letében és a nagy szélben gyorsan ter
jedt tova a pusztító vész. Elégelt 8 húz 
és számos melléképület. Bár a lipótvári 
és nyitrai tűzoltóság is segédkezeit az 
oltásban, a tüzet csak az esti órákban 
tudták megfékezni. A kár több millió 

.korona.

• A Vígszínház e hetét is az Úr hal
leje, u szezon nagy vígjátéksikere domi
nálja. Szerdán lesz a Sirokkó. Here se ff 
Ferenc kitűnő vígjátékának huszonötö
dik előadása. Szombaton mutatják bo a 
Jolin Gábriel Borkmant, Ibsen klasszi
kus színmüvét. Kedden és szerdán éjjel 
10% órakor Tamara Kársáéivá és part- 
nerje, Vladimíron vendégszoropclnek. 
Ezeken a napokon, valamint csütörtökön 
is az esti előadás kivételesen hét óra
kor kezdődik.

• A Diadalmas asszony vidám, regé
nyes fordulatait, Cgajkovszky nagy
szerű muzsikáját, Kofláry Emmy hódító 
alakítását, Tisza Karola, Király Ernő, 
Sziklai, nortt és Sík pompás együttesét 
őszinte lelkesedéssel fogadta a Városi 
Színház közönsége. A Diadalmas osz- 
szony a következő hét. összes esti elő
adásain színre kerül. Az előadások hét 
órakor kezdődnek.

• „A sárga kabát'*  bemutatója. Jövő 
szombaton, május 5-én mutatja te a Ki
rály-színház Lehár Fereno „A sárga ka- 
Ut“ című daljátékát Péchy Erzsivel, 
Honfhy Hannával, Ritkáival, Urayvnl 
is Latnbárral a főszerepekben. A be
mutató nagy előkészületeire való tekin-

A tűz a körkemence szárítójában ke
letkezett eddig még ismeretlen okból. A 
körkemencében a tűz keletkezése alkal
mával hat munkás dolgozott és szeren
csére még idejében észrevették u hirte
len felcsapó lángokat és állítólag vala
mennyien ki tudtak menekülni az épü
letből.

Mikor az udvarra értek, a tűz roha
mosan tovaterjedt és percek alatt

a kíngok elborították az egész épü
letei.

A tűz a gyárépület lakói között nagy 
ijedelmet keltett. Sokan azt hitték, hogy 
a körkemencében dolgozó munkások 
odavesztek, vagy égési sebeket szenved
tek 6s ezért az első ijedtségben a tűzről 
a mentőket is értesít ették.

Éjszaka tizenegy óráig a mentőknek 
nőm akadt dolguk, mert az égő épület
be a tűzoltók még nem hatolhattak be 
és így nem tudni, hogy a munkások kö
zül ogy-kettő nem-e maradt benn az 
épületben.

A körkemencében nagy mennyiségű 
nyersanyag volt felhalmozva, 

amely a tűznek bő táplálékul szolgált. 
A tűzoltók csaknem teljesen tehetetle
nek voltak a gyorsan terjedő tűzzel 
szemben és azért a mentési munkálatok 
főként arra szorítkoztak, hogy a kör
kemence körül levő épületeket lokali
zálják a veszedelemtől. .

A háromemeletes épületet éjjel tizen
egy órára már teljesen elborították a 
lángok, az épületanyagok gyors egy
másutánban omlottak alá. Az épület 
monthetotlennek látszik.

Mintegy 100.090 ember jegy nélkül 
hatolt be, miután a pálya kerítését 
ledöntötte. További 80.000 embert 
már nem engedtek be. Nagy vere
kedés támadt, amelynek során mint
egy 1000 ember sebesült meg, aki 
közül CO-at kórházba kellett szállí
tani.

tettel pénteken a színház nem tart elő
adást. A szenzációsnak ígérkező operett 
előadó ,t vasárnap csto megismétlik. A 
rendkívüli érdeklődésre való tekintettel 
az első 10 előadásra szóló jegyeket áru
sítják a pénztárnál.

• „Szldikc" és „A válóperos hölgy’* 
fölváltva szerepelnek a jövő héten a 
Magyar*  Színház műsorán. Tersánszky J. 
Jenő bohóságát, a „Sz.idikét" hétfőn, 
szerdán, péntekén és vasárnap este, 
Vajda Ernő népszerű vígjátékét, „A vá
lóperos hölgyet" kedden, csütörtökön, 
szombaton és jövő vasárnap délután 
rendes esti helyárakkal Játsszák.

• Fedák Sári utolsó fellépései hétfőn, 
‘bordán és csütörtökön lesznek a Király
színházban, a kitűnő művésznő nyári 
szabadsága előtt négy estén játszik utol
jára, mindannyiszor a „János vitéz" 
címszerepében. .Jövő vasárnap délután
-A bajadér" kerül színre Nádor Jenövet, 

3 órakor mérsékelt hclyúrnkkal.
• Tersánszky J. Jenő új darabja. 

Beöthy László vezérigazgató előadásra 
elfogadta az Unió színpadai számára 
Tersánszky J. Jenő új komédiáját, 
amelynek „A tékozló fiú“ a címe.

• A Mar Inka. a táncosnő hete lesz a 
Fővárosi Operett színház c bele is. Har
madik hónapja folytatja már a szenzá
ciós sikerű operett fényes pályafutását. 
Minden este adják a Mar Inka, a táncos
nő, Petrciss Sári, Billcr Irán. Kertész, 
Halma}/, Ujváry, Vendrcy 6s Zátony fel
léptével. Vásárnál) délután a Tatárjárást 
adják.

• A Végállomás, Szenes Béla vígjáté
ka, jövő héten, csütörtök kivételével, 
mindennap színre kerül á Jlenalssanee 
Színházban, Csortos, Simonyi Mária, 
fíerczy, Harkányi és a vendég Mi-záros 
Gizúval a főszerepekben. Csütörtökön 
csto és vasárnap délután a bájos Tök
mag van műsoron.

• Karsavina harmadszor Is fellép « 
Vígszínházban. Karsavina, u világhírű 
prímaballorlna és partnere, a nagyszerű 
Vladimirov, eredetileg két estére terve
zett vendégszereplése iránt oly órit’feí 
érdeklődés nyilvánult, hogy a vendég
szereplést egy harmadik előadással told
ják meg. Karsavina e szerint kedden. 
RZbrdán és csütörtökön lép fel. Az elő 
adások éjjel háromnegyed tizenegykor

kezdődnek. Ezeken a napokon az őst! 
előadásokat hét órakor köztük.

• A Belvárosi Színház jövő heti mü< 
során hétf-n, szerdán, csütörtökön tit 
szombaton a 150-ik előadása küszöbén 
álló Savoir-vígjúték. a ..Kék szakáll 
nyolcadik feleségo", kedden és pénteken 
..Az ütközet", vasárnnp este Ernőd Ta
más pn.’.ükus károm egyfclvonásosa. u 
„Cslpko" szerepel. Jövő vasárnap dél
után Szenes Béla „A buta ember" című 
vígjátéka kerül színre 3 órakor mérsé
kelt holyárakkal.

• „Levendula" minden este. Szilágyi 
László Lippay Gyula romantikus ope
rettje a jövő héten is minden este színre 
kerül a Blalia Lujza Színházban. Jövő 
vasárnap délután n „Dé<lé"-t adják 3 
órakor mérsékelt helyárakkal.

• Pajkos grízeitek. Cirkusz. Hány óra, 
l Zsuzsi? című nagysikerű darabok, a mu- 
: latsngos tréfák és kitűnő magánszámok,
[ valamint. Békeffy konferanszi) töltik be 

az Andrássy-útl Színház jövő heti mű
sorát. Ugyanezt a műsort jútszák jövő 
vasárnap délutnu 3'j órakor mérsékelt 
holyárakkal.

• Éjjeli főpróba az Apollóban. Az es- 
: kütórl Helikonban vondégszr.replő. Apolló
Színpad régi, legnagyobb sikerű darab
jaiból állította összo szezónzáró mflso- 

! rét.. Az új műsor*  nyilvános főpróbáját 
.szombat éjjel 11 órakor tartja.’ Jegye
iket az igényjogosultak a színház titkári 
j hivatalában kaphatnak.

•
• P. MenichelH — az Urániában. Az 

Uránia új műsora u finom regény és 
művészi játék ínosteríllmjo. A francia 
Akadémia nagy írója, Jules Claretir,

j nyújtotta egyik művében a témát és a 
nagy olasz díva, P. Mentchelli játssza 
benno a főszerepet. Egy élet regénye a 
film eírno, ogy bájos fiatal leányé, aki 
önmagát áldozza fel a már. becsületéért. 
A film klasszikusan szép, játék és ren
dezés tökéletes. Ezt a filmet egyedül az 
Uránia mutatja be. Az új műsorban móg 
egy francia vígjáték is szerepel. Az elő
adások 5, %7, %9 és 10.10 órakor kez- 

' (lödnek.
• A Kamarában ina és egérz héten 

Leánybecsülel és Dráma a tenacr f<ue- 
kég. Előadások fél 5, ‘.Ú7, 8 és fél W 
órakor.

• Mozgókép-Otthon. A gyönyörű Mar- 
cello. .Albani „A boldogság Golgotája'*  
című 6 felv. nagyszabású nicstonuüvo 
egy csapásra meghódította a közönsé
get. Mária Jakobini, Amletto Novclli 
páratlan művészi játéka az izzó forró- 
sággal telített cselekmcnyű ..Sevilla 
gyöngyében" (5 felv.) pazar bikuviada
laival. ti „lcghírc.sobb" blkaviMnluk 
szenzációs felvételei, csodás in'»ort al- 
kolnak. (’éi 4. fél G. fél 8. fél lúj

• Az őserdők csodás világa túrul a 
Kamarában jövő héten elénk a Legsö
tétebb Afrikában című dzsungel-íllniben.
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Nemzetközt mérkőzések 
Mmateuve-MTK 3:2 (2:1)

Kropacseft ftzíCaíta gyöeelemhez az osztreííz csapatot — 
Sehajfer sülvén viseli az JV1TK sorsát — Z2 magyar csa

pat gyöngéit Játszott
I ra pattan. Ahonnan Orth elé ugrik, aki 

20 méterről az osztrák kapú bal alsó 
I sarkába helyezi azt.

5 pere múlva Wiescr lerúgja Kertészt. 
, uk.il úgy visznek ki a pályáról. Ezután 

Cutti vezet tárna fiúst és a 9-ik pereli -ü 
i Schv. at tesch révén ismét gólhoz juttatja 
esnpatáf. e,.t a gált Krofiansel: védhet te 
volna, elvetéssel, elég gyors is volt, a 
lapdu azonban clsiklott alatta. A 13 -ik 
percben Siklóssy kiszökik, a lapda Orth- 
hoz kerül, aki azt a kapu mellé juttatja.

Az osztrákok a 24-ik pereken érik el 
első kornoriiket. 6 perccel később Mol
nár harrnincmétoros rúgása, valamint 
Orth rövidtávú lövető n knpú fölött sü
vít el.

A játék ezután állandóan egyik képű
iéi a másikig húzódik, N adler gyönyö- 

I rtion szereli Scheffert, de a kiogyen! :h's 
* nem sikerül. Z. Szabó Béla.

Az vsalmassá váló kluhközl cs.ipnt- 
•nárkőzéeek borába ma beiktatta az 
MTK ckő tavaszi nemzetközi viadulát. 
BhJikm, n magyar bajnokcsapat nem ál
lotta meg a helyét s három héten belül 
ina már a harmadik vereséggel hagyta 
el n pályát. Az MTK elérkezett diu- 
<lalal zeni Ilijére « most me. indult a lej 
tőn lefelé, amelyen Or":, so Flaltkó, 
ho a többi nagynevű játékos nem tudja 
megái litaj)i.

A uiai küzdelem felerészben magyar, 
felerészben pedig osztrák fölénnyel per
gelt le a meg kell vallanunk,

az Amatőrök Jobb technikaival Ját
szottak, mint a Testgyakoriólc.

Éltben nagy része volt Schaffernek, u 
futbalhport r<’nogát vezérének, aki min
den otbikái érzés nélkül ki mert allanl 
volt egyesülete ellen, a bíróval minden 
ö( pereljen vitázott h jelenlegi csapatát, 
az Amatőrökéi diadalhoz Juttatta.

Az öltözőben alkalmunk volt beszélni 
a világot bel.alando/olt futballistával, 
aki egykori barátaitól félrehúzódva, 
osztrák társai köréljen most németül 
váhutzoll h csak kérőbb tért át nnya- 
uyelvére.

ezeken kívül 
y akciója. Jól 
és Mandl jút- 

Schaffer, 
Cutti emelkedett

Sclinffcr szivén viseli 
az MTK sorsát

Izzadtén áll az öltöző közepén s ami
kor az MTK-ról folyik a szó, meggyőzni 
akaró hangon mondja: „Uram, hígyje 
cl nekem, i n az MTK sorsát Jobban a 
szivemen viselem, mint a: Amatőrökéi. 
Magyar állampolgár vagyok, ezért nem 
JúIk :hulom vasárnap az osztrák váloga
tott csapatban. Magyar csapatban i:- 
után már nem fogok jáhíuni, nekem 
Mécsben üzletem van, ami örökre oda 
köt.

Az MTK Fábián helyett Kropacscket 
szerepeltette a kapuban, ami a csapat 
vendégéi jelentette. Kropacnck két gólt 
védhetett volna, különösen a harmadik 
volt olyan, amit nem lett volna szabad 
beengednie. Orth láthatóan kímélte ma
gút és olyan volt a pályán, mint egy elő
kelő idegen. Igaz, hogy a Tostgynkor- 
lók két gólját 6 rúgta, ..................
azonbn alig volt néhán; 
csak Kertén //. Braun 
ázott. Az Amatőröknél pedi; 
Schwatosc.h, (leyer és 
ki nz ogyilttesből.

Pontosan öt órakor 
szemben kezdi meg a 
nal magához ragadja 
a negyedik percben Molnár 
•tzabadrúgát 
Egy perccel később' nz MTK k 
<*L amiből Mánál fejese a háló 
■tatja a lapdát. A 7-ik percben Orth hosz- 
bzú. lapos rúgása a knpú mellett sü
vít el.

Schaffer első akciója csak a 12-ik 
pőrében kezdődik, lövése azonban nem 
Nikerül. Az osztrákok villámgyors leró- 
bánása a magyar csapat kapuját fenve- 
jreti.l k-'di c.s Cutti éles, bmubaszmü 
lövése hnjH-zólnylra süvít cl Kropaesck 
kapuja fölött.

A 13-lk percben Schaffer leviszi a lup- 
ilát és ( ulti a kél hátvéd között Geyer 
beadási l-d védli- teflon gólt lő. l':<>y 
imrceel később H'iestr fenyegeti a MTK 
kapuját. Hropacsvk azonban kivédi. Ez
után .Xadlvr sebesülten kiáll h helyét 
Kot sík foglalja el. aki derekasan megáll
ja a hurcol. Mamii centerhalfnak ni gy, 
a 21 Ik percben nz MTK komort ér el, de 
Jockl kapna kivédi Mandl 40 méteres 
hatalmas ló\é-d. Négy perccel később 
Scha/Ter kiszökik s a 16-os vonalról a 
tétovázó Eropacsek mellett könnyű gólt 
lő.

Ekkor már a MTK voroaégp esnllmtat- 
lanul előrcveS árnyékát. A 28-lk porc- 
hon Olth fejtv,e ncIU t ikerül. 5 ppro 
va Flickct lerúgják, akinek u heh ét 
Schaller foglalja el.

M<«t Orth >’< .Vo/nőr c^y iiitos akcióim 
koxl. ........... „ j,,,, ],
M osztrák kapus molivre esik.

A H ik percben Braun ügyes centere- 
rése Orthoz juttatja a lapdát. akinek /<•- 
s'díc tmí térről uz első magyar gólt 
szerzi meg.

A félidő Vége a T< stgyakorlák fölé 
nyével fejeződik be.

'hilnct után már a második percben 
rólt ér el a MTK. Kertész c'.öro 
:*V'!íiíh a. ej’Mk osztrák J t l;o..

a MTK nappal 
küzdelmet, nzon- 
a vezetési h már 

25 méteres 
a kapu mellett süvölt el.

>rncrt ér 
fölé Jut-

milott u ..UJÍACÜZEM-Mny.kiadó a n,orod, r..t Mrtoraártp,ini RJkk

A Szombathelyi SC legyőzte a Ru- 
dolfshtigelt

Szombaton délután a bécsi elsőosz
tályú csapat a Szombathelyi SC ven- 
dégo v 
arányú

Ma
ki.

ősapát a Szombat ítélni 
volt s magyar eüi nfelétől 

vereséget szenvedőit, 
a bécsiek a SzAK ellen állottak

4:1

FTC Törekvés 1:1 (1:0)
Az első félidő nagy részében a Törek

vés tárleién folyik a játék. A vezetést 
mér a Il ik 1 ércben az FTC ragadja osztalékot állapított inog, 
magához. Palaky beadásából a labdát""'' z- — 
Egri közelről a Törekvés kapujába lövi. 
A Törökvós erősen küzd a kiegyenlítés
ért .azonhun a biztosan dolgozó FTC-vó- 
uelemmcl szemben nőm tud erodményt 
elérni. Az FTC ismét erős tá;nadús alá 
fogja a Törekvés kapuját, de csatárai
nak lövései vagy elkerülik a kaput, 
vagy 11 jól védő Lantosnak ősnek zsák
mányul.

A második félidő eleje a Törekvésé. 
Előbb jlirzer erős lövését védi Amsei, 
majd Takács II. erélyes közbelépése 
tisztázza a helyzetet a ferencvárosiak 
kapuju előtt. A 12. percben egy összefu
tásnál Hirzcr beleütközik Takács I-bo, 
mire kiviszik a pályáról; a bíró Takács 
1 . t kiállítja. A tíz emberrel játszó FTC 
kapuját a Törekvés erősen tóműd ja és 
Kikerül is a 25. percben elért kornerből 
L’hrik védhctotlcn lövése- által kiegyen
lítenie. Gól után mindkét csapat foko
zott erővel küzd a vezetésért. Izgalmas 
percek kövotkoznok, mely alatt hol a 
FTC, hol a Törekvés kapuja forog ve
szedelemben. az. eredmény azonban nem 
változik és a mérkőzés cldöntctlonül 
vé.gződik.

I

UTE—BTC 3:1 (3:1)
Az újpesti csapat ma ismét sorozatos

ryőzolmo egyik fontos állomásához ér- János uöca 1.), 
kezott » - 1
kút 3:1 arányban gy
gólt . .............. .

h a szívósan védekező Vasulaso- 
........ „yőzto le. Mindhárom 

Priboj lőtte,, inig a BTC-ét Ziliczi.
Vasasok—Zugló 5:1 (1:1)

VÁC—MAC 3:0 (1:0)

JJ. osztályú mérkőzések
VTSE-NSC 2:1 (2:1).

0:0, Húsosok—KAOE 
ség—Ékszerészek 2:0,

Lósport
Megyeri versenyen

Zsúfolásig megtelt tribünök előtt zaj
lottak le az Urlovasok Szövetkezete ta
vasad meetingjo zárnapjának versenyei. 
Favorit járás jellemzi 
Bizony és Nogresco v 
a fogadókra nftz> 
ben, a 100.000 kői

a napot s csak 
vvreeógo fájda 1 mas 

0. A nap főversenyé- 
onával díjazott Négy-j 

évesek nagy akadályversenyében Vonza
lom a start után az élre állt, mögötto! 
először Iródlák, majd Napvilág galop
pozott. A másik két résztvevőnek nem 
volt egy jó momentuma. A rövid oldn-' 
Ion Trődlák felzárkózik, az ogyene.sen I 
ktizdrlejubo bocsájtkozik <1 vcJ^tövel de 
erős küzdelem után nyakhosezal vérve1 
marad. Napvilág hat hcx^s.ml marad le! 
harmadiknak. Bizony az első fntambnn

választották Blockner Izidort. 
ránönrUr közgyúíóío n 7&75W7 K.’bnn 

. I kimutatott tiszta nyereségéből az
•"■H l kot ré«rvány,.„ká„t 2» űímS™ 

h».m\| (11 ,%) állapította inog, meiy „prilta

rögtön n start után kitört. Oda neki 
zol annyi előnyt ►/------- —
behozni már mm lehetett. Az

ju lUiniKiu -’ 1 t, * • •••— -
géptől és mi szerepet sem játszott 
vorsonyben.

A részletes eredmény » /,:
I. futam. Oda ncki'(\%) Hofbnucr. 

Bizony (p.l. 3. Myosotis (2). Könnyen 
!■,' li, °» li. Tok 200:540-. II. futam. 1. 
Anyukám (1%) Rakovszky úr. 2. N ás fa 
(2.’Ö. 3. Hűség m. (3). F. ni.: Maxim 13 
(2), Ráckor (8). Könnyen 3 h., 2 h. Tol. 
200:420, 3G0, 440. III. futam. 1. Vonza
lom (í%) Girupl. 2. Iródiák (l^). 3. Nap
világ (3). F. ni.: Jofp (10), Nafa (fi). 
Erős küzdelem nyíl., 6 h. Tót. 200:340, 
220, 240. IV. futam. 1. Servius (l%r.) 
Binder :$zd«. 2. Rózsafa (2>á). 3. Tóiméin 
(2). Könnyen 1'-- h. Tót. 200:280. V. fu-1 
Iáin. 1. Brigitta C-’k') Orosz fhgy. 2. 
Vivour (4). 3. Our Miss G. (2). F. in.: 
Daemon '12), Ugardy (3), Messze men
tél (20), Floury (4). Bizt. ‘/j li., 3. h. Tót. 
200:889, 260, 300, 260. VI. futam. 1. Áfo
nya (5) Nagy G. 2. Dclnmrtino (20). 3. 
Lőre nem (5). 4. Mátyásföld (Ifi). F. m.: 
Rába (12), Onkel Ludw. (12), Katia (16). 
Vera ül. (10), Xogresco (1%), Árgus 
lánya (6), Nymfa (12), Gyöngyi (4), Ka
ticabogár (33), Adi (14). Bizt. nyíl. 3% h.

XlZSMftKM

Magyar Ormdgos Központi Tako-

A Magyar Általános Hitelbank köz
gyűlése jóváhagyta a 233 millió korona ' 
tiszta nyereséggel záruló 1922. évi mér- ; 
leget és elhatározta, hogy a 32. sz. osz- 
tal -kszclvény május 1-től kezdve 200 ko
ronával váltassák bo.

A Magyar-Olasz Bank tizenhét és fél
százalék osztalékot tizet. A Magyar- 
Olasz Bank Rt. most tartotta Cantiglioni ‘ 
Camillo elnöklete alatt rendes közgyűlé
st, amely az 1922. évre 17%% ^-= 35 ko
rona (múlt évben 3%% — 17 korona) 

. " " „. A közgyűlés
/rróf Almássy Imrét. Barin Arnoldot, j 
dr. Doroghi Ervint és Hartcnstcin Je-1 
r.őt nz igazgatóság, László Fiilöpöt és j 
Radisics Györgyöt pedig a felügyolőbi-! 
zo!t-:úg tagjaivá megválasztotta. A köz
gyük'-.t követőleg megtartott igazgató
sági illés Freund Pál és Salamon Andor 
igazgatókat ügyvezető-igazgatókká ne
vezte ki.

A Wiener Rank-Vcrein igazgatótaná
csa megállapította az 1922. üzletév mér
legét, mely o. K 16.128.026.399.— tiszta 
nyereséggel zárul a tavalyi 043,526.787.— 
o. K-val szemben. Az igazgatótanács a 
május 15-iki közgyűlés cló azt a javas
latot terjeszti, hogy részvényenként 0. 
K 3000.— — .100% osztalék fizettessék és 
a részvénytőko 11.749,300.000.— o. Król 
15 milliárd o. K-ra felemel tessék.

A Budapest—Lipótvárosi Takarék
pénztár Rt. közli, hogy a közgyűlés 
elhatározta a 17,713.380.52 K tiszta nye
reségből 50 K osztaléknak (a múlt év
ben 15 I<) f. hó 28-tól való kifizetését 
Elhatározta továbbá a 80 000.000 K rész
vénytőkének 120,000.000 K-ra való fel
emelését Az elővételi jog 500 K-ás áron 
2:1 arányban f. é. május hó 1-től 7-ig 
lesz gyakorolható.

A Metró Ránk és Külkereskedelmi 
Részvénytársaság (Budapest, V., Arany 

“ ', mely a Metró Foreign 
Trado Fináncé Corporation 500.000 dol
lár alaptőkéjű newyorki intézet magyar
országi alapítása ós amely a m. kir. 
pénzügyminiszter úr által az állami Do- 
vizaküzpont tagjává neveztetett ki, 0 hó 
26-án tartotta rendkívüli közgyűlését, 
melyen alaptőkéjét 250,000.000 koronára 
emelte fel. Az igazgatóság elnöke báró 
Pap Géza, nlelnöko Huszár Károly, 
Mayer János, Unger A. Bertram new
yorki bankár, aki egyúttal a társaság 
vezérigazgatója is és dr. Ugrón Gábor; 
a z igazgatóság tngja i: Marquise. Uaclano 
dl Suni. Barna Bertalan, Magyar Mik- 

' lós, Schnittkin Gusztáv berlini bank- 
! igazgató és dr. keresztesi Kiss József. 
! A folilgyclőbizottság elnöke Sárkány 
I Jenő altábornagy, l égre egy amerikai 

bank, amely igazi dollárokat hoz Ma
gyarországba közgazdasági életünk fel
frissítésére.

A .Atercur- Váltóűzletl Részvényt ir- 
sarág szombaton tartotta ezidei rendes 

1 "o ,Az clöt°dcsztctt mérleg
I <-,h.>.i,688 K brnttónyorcséget tüntet f -' 
1 (tavaly a3,47n.9Jn K), nlíy a tiszta nvi -.r 

17,267.334 K (K.IU5.3J2 Ki \ 
l.i zKjillta az iKMifaiótóg javiislahlm ki. 
mondotta, hogy n tartalékok n-.oRMelö 

, "Otálása alán oazlr.lékul részvényonként 
’lí \ K - "S) ‘‘“Hetik
, ki. A folügyelőbizottság új tágjává nmir.
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30-ától kezdve kerül kifizetésre. A nyug
díjalap gyarapítására 10,060.000 K for- 
íMttatutt.. Az igazgatóságba dr. Banglia 
Gyula, Bessenycy Ferenc (új), őr. 
Huuszmann Alajos. Albert Jossua (új) 
Róbert Juillard (új), Jaques Kollár (új)* 
dr. Sehnccker Károly (új) és Szitányi 
Géza választattak.

Az Agrárbank közgyűlése. A Magyar 
Agrár- és Járadékbank Rt. április hó 
21-én tartott közgyűléso az 1922. üzlet- 
évro 7'/.% = 30 korona osztalék kifize
tését határozta el, ainoly április 25-étől 
kezdve kerül kifizetésre. A közgyűlés 
fir. Sebestyén Samu ügyvédet az igazga
tóság tagjává választót la.

A Magyar Kereskedelmi Hitelbank 
Részvénytársaság közgyűléso elhatá
rozta, hogy az elért K 20.905.482 nyere
ségből a tavalyi 10.3210.46 koronával 
szemben 60 korona (30%) osztalékot fizet.

Fabank Rt. tegnapi közgyűlése elha
tározta hogy az 1922. évi 31,859.804.41 
(előző évben 1,917.486.16) K nyereségből 
a lefolyt üzletévre április 30-tól kozdvo 
20 K osztalékot fizet a bank pénztára 
útján. Az igazgatóságba érdi Krausz 
Simon, báró Radvúnszky Antal és dr. 
Wertheimstein Henrik választattak bo 
új tagokként.

A Budapesti Takarék- és Vásárpönz- 
tár április 29-én tartott közgyűlésén az 
alaptőkét 240 millió koronára emelte 
fel. Az osztalék részvényenként hetven 
korona.

Salgó-Tarjani Kőszénbánya Részvény- 
Társulat. Ezen társulat igazgatósága 
a május lió 8-úra egybehívandó köz
gyűlésnek azt indítványozza, hogy az 
értékcsökkenési, a felújítási és a renden 
tartalékalapok bő javadalmazása, vala
mint az alapszabályok előírta levonások 
után fennmaradó K 145.596.442.10 f. ösz- 
szcgből a tisztviselői nyugdíjalapnak K 
10,000.000.—. a társpénztár nyugbérosz- 
tályának 10.000.000.—. a dr. Chorin Fe
renc nevet visolő szanatóriumnak 
5,000.000.—, a kulturális és közjótékony
sági célokra 5,000.000.— koronát és osz
talékul 322 500 darab osztalékra jogosult 
részvény után részvényenként 300.— ko
ronát fizessen, a fennmaradó 24,266.425 
K 55 f. pedig az 1923. év számlájára 
íra.-sék cló'. Indítváaiyozni fogja to
vábbá az igazgatóság az alaptőkének 
650,000.000.-— koronával történő felemé-- 
le-; t oly módón, hogy a forgalomban 
levő 500 000 darab 200.— korona névér
tékű részvény névértéko a taratalékalap- 
ból 1000 koronára bélyegeztessék fel és 
ezenkívül 250,009 darab egyenként 1000 
korona, névértékű új részvény bocsáttas
sák ki és czekro a régi részvényeseknek 
az elővételi jog 2:1 arányában ajúnl- 
tassék fel.

Megnyílt a Lloyd-Bank Andrássy úti 
fiókja. A Lloyd-Bank T’t. közli, hogy 
legújabb fiókja Andrássy út 20. szám 
alatt, az Operaház melóit, megnyílt.

A Magyar Pamutipar llf. ma tartotta 
a Magyar Általános Hitelbank helyisé
geiben Vllmann Adolf báró úr elnöklete 
alatt rendes évi közgyűlését, melyben el
határoztatok hogy részvényenként 150 
korona - 75% (múlt évben 50 korona) 
osztalékot fizet az elmúlt 1922. üzlotévre. 
Az esedékes szelvények 1923 április 30- 
tól kezdődőleg kerülnek a Magyar Álta
lános Hitelbanknál beváltásra.

Az l'jlaki Tégla- és Mészégető Ittsz- 
vcnytársulat közli, hogy április 26-iki 
hözgyűléeo elhatározta az alaptőkének 
!■> millió koronáról 60 millió koronára 
való felemelését a már közölt föltéte
lek mellett. A jogok gyakorolhatók má
jus, 1-étől 8-áig az Angol-Magyar Bank 
é rt ék pa pi r pón z t á rá 11 á 1.

A „Részvénytársaság Villamos és Köz
lekedési Vállalatok számára** cég köz-
H.vűléso  jóváhagyta az 1922. évi mérle
gelés elhatározta, hogy az 5. számú osz
talékszelvény f. é. május 1-től kezdve 
750 K-val váltassák be a Magyar Álta
lános Hitelbanknál. Az igazgatóságba 
uj tagokul dr. Adáin Géza, Gerbor 
Miksa, báró Harkányi Sándor és gróf 
Thoroczkay Miklós urak választattak be. 
Lgyancsak f. é. május hó 1-től kezdvo 
az ideiglenes részvényutalványok a Ma
gyar Általános Hitelbanknál végleges 
részvényokro k 1 cseréltetnek.

A Magyar Általános Köszénhánya Rt 
f. hó 28-án megtartott közgyűléso elha
tározta, hogy az 500 koronában megál
lapított osztalékot május 2-ától kezdvo 
kifizetik és hogy részvényeik nóvértékót 
a tartalékból 200 koronáról 2000 koro
nára felbélyegzik.

A Diana Kereskedelmi Rt. f. hó 28-iki 
küziTS’űlráéu nlnntökflét 30 millió K-m 
emelte. Az új részvények a részvénye
iknek 1:1 arányban 640 K-ért njánltat- 
nnk fel. Az 1922. évi szolvény 40 K-val 
kerül beváltásra.
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