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A PÉNZ
Azt már régen tudtuk, hogy a 

háborúhoz pénz, pénz és harmad
szor is pénz szükséges. Most azután 
megtudhatjuk, a magunk bőrén ta
pasztalhatjuk és mindennapi szen- 
Medléscink során megtanulhatjuk, 
hogy a békéhez is pénz kell. Most 
azonban azzal a különös esettel ál
lunk szemben, hogy nem az a baj, 
mintha kevés volna a pénz, hanem 
ellenkezőleg az á szereneljMlenség, 
hogy túlsók. A rengeteg papirbankó 
elárasztotta az országot, szörnyű 
erővel akadályozza az ország pénz
ügyi talpraállását és hihetetlen 
[magasra emelte az elsőrendű meg
élhetési cikkek árát, nem beszélve 
a ruházatról és a magasabb kultu
rális kiadásokról. Az államot a leje 
tetejéig elborítja a bankjegy-ára
dat, épp ezért dicséretes a kormány 
fáradozása, amelylvel gátat kíván 
vetni a bécsi bankjegyprésből zu
hogó pénzözönnek.

Hálátlanabb feladatot aligha 
kellett eddig pénzügyminiszternek 
elvégeznie, mint a mostaninak, aki 
elrendelte a bankjegyek felülbé
lyegzését. Az emberek nagy tömege 
bizalmatlan ezzel az intézkedéssel 
szemben, csak annyit értenek az 
egészből, hogy annak a kézpénz
nek a felét, ami a zsebükben van, 
oda kell -adniok. Azt már elfelej
tik, hogy az a pénz, amit odaad
nak, a haza oltárára kerül, hogy 
ebből a köznek van haszna és nem 
egészen érzik, hogy hazafias köte
lesség is odaadni a pénzük felét.

Ez az operáció fájdalmas, de ne 
felejtsük el, hogy nincs a világon 
olyan operáció, amely ne lenne fáj
dalmas. A pénzügyminiszter nincs 
abban a helyzetben, mint a nagy
szerű orvosproffesszorok, aki, mi
előtt felvágják a beteg testrészt, 
elaltatják a beteget. A pénzügymi
niszternek nem is kell, de nem is 
szabad elaltatnia a beteget, inkább 
fel kell ráznia petyhüdtségéből és 
a fülébe dörögnie, hogy a saját 
egészégrs érdekében szükséges az 
operáció.

A végnélküli politikai viták és 
meddő pártharcok helyett az or
szág ilyen égető kérdéseivel kell 
foglalkozni, mert a politika és a 
politizálás helyeit arra van szűk 
ség, hogy a szakon.1 rek kerülje
nek végül sorra. Sz. *.daíun ilyen 
gazdasági kérdést kell még megol
dani, mint amilyen a pénzügyi 
kérdés, ezért tehát elő a szakembe
rekkel, ne erőltessük azokat a 
szempontokat, amelyek kevésbé 
fontosak, mert mindennél sürgő
sebb, hogy végre és dolgozni le
hessen meg lehessen élni.

A békében tehát szintén pénz 
kell, még pedig jó pénz, amelynek 
eHenálllhalátatlan a vásárló ereje. 
Magyarországon a gazdasági talpra- 
áHúsnak gyorsan be kell következ
nie és ehhez az eljövendő boldog 
korszakhoz az első lépés a felülJié- 
lyegzés. A második és utolsó lépés 
a munka. A politikát pedig igye
kezzünk

Httti ragaszkodik
a magyar határkiigazífáshoz 

Berlin, március £1.
A Times írja, hogy Nitti olasz, mlniszícrehiök Londonból való eluta

zása előtt kijelentette, hogy minden körülmények között ragaszkodik ál
láspontjához. és követeli a hekszerződésben megállapított magyar határok 
revízióját.

Az nfsltó Is clíszM pörfBüátí a ntoet 
békeszerz@^s méMtá&í

Bauer IcanceSlár Berlinbe érkezett — 
Véres harcok Lipcsében — A bolsa- 

vIzibus veszeáaSme
Púi is, március 21. I 

(.1 MTI. szikratáviiaía a buda-‘ 
pesti rádióállomás utján.) A nagy-; 
követek tanácsa tegnapi ülésen fog
lalkozott az Ébert-kormánynak az
zal a kérésvei. hogy a békeszerződés 
néhány pontját módo.siisák. .1- an
gol és olasj megbízott pártolta a né
nid kérést és rámutatott arra, hogy 
a német haderő leszerelése elha
laszthaló a holsevlsly veszélyre 
való tekintettel. A franciák azon
ban szilárdan ragaszkodtál; a szer
ződés rendelkezéseinek alkalma
zásúhoz. Végleges döntést nem hoz
ta k< és szerdán valószínűleg újból 
foglalkoznak majd az Ebért-kor
mány kérésével. A német kérelem 
rámutat arra, hogy a bolsevista 
veszély nagy, a Ruhrvidck az exlré- 
misták kezében van és addig Né
metország szenet sem Ind szálli 
tani, inig a spartakuszokat le nem 
verte. A franciák azonban azt vitat
ták, hogy a nénietfk túlozzák a 
spartakista veszedemet és ki akar 
nak bújni a szerződés lllól. Mille- 
rand és Focit kijelentenék, hogv ha 
a sparlakusok komolyan megvetik 
lábukat a Ruhrvidékcn, íelhalniina- 
zást kérnek majd a francia csapa- 

| tok részére e terület megszédlására. 
I Ez a javaslat azonban merev ellen- 
, zésre talált az amerikai, angol és 
; olasz megbízottak körében.

i

i

Berlin, már^u.s 21.

• A MTI. magán jelentése.) Baticr bh 
! rodalmi kancellár ma reggel Berlinbe 
érkezett. Ebért birodalmi elnök a kor
mánynak még Stuttgartban időző tag 

ú jaival együtt ma este utazik el Stull
1 •’ ___ .•...í-,,..:' n...

|

partiból és holnap reggel érkezik Ber- 
• Ibibe.

i II helyzet Baritokén
Berlin, március 21.

A mai cjsútaka nyugodtan telt el 
Szórványosan lövöldözlek 

város különböző részein még a !ko- 
órákban is. \ Sprcétól 

bán az éjszaka 
lllíszott puskás 

Berlinben.
a
rai reggeli 
északra. lcv>> külvárosokbmi az éjszaka 
folyamán löbbizcbcn hfclltszott puskás 
és géppuskatöv&dözés. Hajnali 2—3

gránál-lüzvlés hallatszott. Állítólag j 
összeütközés volt a katonaság és a 
Bodk-söríőző körül elhelyezkedett föl- J 
fegyverzeti munkások közöli. Span* 
(iául, ahol a föifegyverkczetl munka-. 
sak és a fegy sörgyári munkások zöme 
gyülekezell. hír szerint teljesen körül
zárták, a Reichswehr csapatai. A 
1 .gyverekérl való házkutatást ma reg
gel kezdték meg azokon a városré
szekben, amelyekben erre szükésg van. 
(MTI.)

TSzérsöai hnro és szu- 
rouM'rsslsam Lijicsáósn

Lipcse, március 20.
(Wo'íf.) Az ideiglenes önkéntesek 

ezredé a licithswehr néhány kisebb 
osztaga. al*egyntt még most is meg
szállja tartja a belvárost. Egy vegyes 
rohamosaltig tegnap előrenyomult a 
J.arrikádokon keresztül a Népház fele, 
ahol az ellenséges csapatok parancs
nokságának szállása van. A Népházat 
tüzérségi előkészítés után szuronyro- 
hómmal elfoglalták, az épület azonban 
teljesen leégett. Egy másik rohamosa 
tag megtámadta a város északi részén 
levő bairikádokal. továbbá a belváros 
megszállt részen és az ezzel határos 
területen, az Alhertslrassciig és a biro- 

I dalin i törvényszékig épült barrikádo- 
kal. A veszteség a Népházban több 
halott és 12 súlyosan sebesüli. 50 em
ber lugiyi.l cselt. A csőcselék az est 
folyamán lühb épületet fölgyujtott a 
[’iagwitzer-slrasse környékén, a tűz* 

j ollókat pedig puska- és géppuvkaliiz.1- 
ü-ssel rkadciyozla meg a munkában. 
Az ot folyamán több élelmiszerraktárt 
kifosxiollak. (MTI.)

Ntonlkások a bolseuizmits 
étién
I lúgén, március 21.

(Wolíl'.l • Az. ipari terület húrom 
: .szocialista pállja táviratot küldött 
j tegnap a nemzetgyűlésnek.
italban egyhangúlag állást fontai
nak a tanácsköztársaság kikiáltása 
ellen és kijelentik, hogy feltétlenül 
megmaradnak a törvényes alapon. 
Kijelentik, hogy az ipari területen 
a letamy.oW> rend & nwjgata van

A táv-

és hogy a, katonai szolgálatot lelje, 
silő munkások kivételével \ aki
mennyi munkás abbahagvta a’ 
sztrájkot. (MTI.)

München március 21/ 
<A .V. 7‘. /. magú n felen lése.) A bajor 

miniszterelnök a sajtó képviselőivel 
folytatott beszélgetésében ísr.iét kifej
tette programúi,ját és kijelentette, hogy 
a munkások a felső Pfalz több hely
ségében magukhoz ragadták a halal- 

jinat és fölfegyvci kéziek. Ma. mondta 
a miniszterelnök, együttesen kelt fül- 

‘ venni a harcot a bolsevizmus ellen. A 
Keichswclir. a rendőrség és a népőrség 

, híven kitartanak a kormány mriiett 
és együtt harcolnak a haza javáért.

Berlin, március 21.
(A MTI. magánjelentéso.) Az ön

tenie hír szerint tényleges.'!) befő- 
•vásottá a német válság megoldását. 
Informált személyiségek közlése 
szerint Ebért elnök nem fogadta el 
Noske lemondását, min1 a függet
len .szocialisták Ebért lemondásai 
is követelték. Az entente meghálál
ni a zo ti ja kijcl entel le SI u l (ga rth a n. 
hogy Ebertnek helyen kell marad- 

,nia a folytonosság megóvása végett. 
Kijelentette továbbá az entente 
meghatalmazottja, hogy a szövet
ségesek egyáltalán nem akarnak 
beavatkozni Németország belső 
ügyeibe, de megjegyzik, hogy sem 
a kard uralnia alatt levő, s -m a 
radikális szocialista iránya Német
országnak nem hajlandók élelmi
szert, vagy hitelt adni. Nz entente- 

Inak erre a nyilatkozatára kénytele
nek voltak a független szocialisták' 

' .álláspontjukat megváltoztam.

i Húsúét útin
Deterjesztl u Kormány u 
JOlMkrotarőI szálú 

törvényíflwsMof
Kap e kormánybiztost a Főváros!

f.t 
(lseiül

i lilikai 
mail.

1 malis mederbe térnek és azok a har- 
j cok. amelyek még utolsó hullámaikat 
, vetik föl. már már megszűnőben v;tn« 

.; nak. Az államtitkárságok ügye elvileg 
■, cl van intézve, amennyiben mindkét 

i párt hat-hat áli:im titkárságihoz jut, a 
szem ly,i [részeket illetően pedig a 
szerdai minisztertanács dönt. Ezen a 
minisztertau ic.se,i fognak foglalkozni 
a küiügymimiszleri szék I . töltésével 
is. mert Teleki Pál gróf nem fogadja 
el a neki fölajáidolf tárcát. A legna
gyobb valószínűség szerint Pékár 
Gyula lesz az uj külügyminiszter, de 
rajta kívül számos név van forgalom
ba n.

A szocialista párttal való kibékülés 
a legjobb utón halad A párt kikül
döttei szombaton hosszasabban lár» 
gyaltak a minisz terelné kkvL és tar- 
gyakwatk eredményéről jelAfétt lee^

Hétfői Napló tiidósitójálől.) 
és nyugalom váltotta föl a po- 
élclben az elmúlt napok izgal- 

Az események mindinkább nw-
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nck a pűrtvezetős gnek, amely a tár
gyalásokat nem tartja befejezettnek, 
hanem azokat a jövő bélen való*zinü- 
Jeg folytatni fogják, A szocialdemo* 
krata párt vezetőségének az az állás 
pontja, hogy amennyiben a kormány 
hajlandó az ö követeléseiket — ame
lyek főként « gyülekezési és sajtó-sza- 
badságVa vonatkoznak - leljseilenh 
ugy ők a legteljesebb mértékben hozzá 
nkiu-nak járulni az ország újjáépítési 
munkájához. Parlamenti képviseletre 
nem reflektálnak a szocialisták, dó a ! 

fővárosi községi választásokban résit 
vesznek.

A főváros kormánybiztosi állásáról 
egyébként vasárnap este u keresztény 
nemzeti egyesülés pártjában ismét sok 
szó esett és különösen a szélsők erő
sen hangsúly ozilák a kormánybiztos , 
kiküldésének szükségesséfjét. A mi ér* 
fésülésünk szerint Simonyi-Semadam 
Sándor miniszterelnök a jövő hétre1 

ónkétól hívott egybe, amelyen a fővá
ros ügyeiről lesz szó és ennek a: ón
kéinak eredményétől függ, hogy lesz-e 
kormánybiztosa a fővárosnak.

A (kormány különben a húsvéti 
hzünet után nagyfonlosságu javaslattal 
lép tfi nemzetgyűlés elé, amennyiben 
beterjeszti a földbirtokreformról szóló 
törvénytervezetet. A tervezet már ké« • 
szén van. de miéi ölt a kormány a j 
nemzetgyűlés elé terjesztené, előbb 
szak tanácskozásokon vitatják le. az-1 

után pedig a kél parlamenti párt is 
letárgyalja'. \ földbirtok-reformról 
szóló törvény javadat w/nkal az idea- [ 
kát valósítja meg, amelyeket Itiibimk 
Gyula íöldmiv-lé.-ug\i miniszter már 
több i/.ben ismertetett.

A (keresztény nemzeti párt és kis- 
(giazdapárl vasárnap este közös érte
kezletet akart tartani, hogy mellár* 
gyalják az inr. ntn'lás és p 'r.zügyi ja- 
vasla tokát. Az értekezletet azonban 
nem tartották meg. hanem elhalasztót- 
tűk a hét valaim lyik napjára.

Budapesten egyébként ezen a héten, 
25-én újból választási küzdelem fog 
lejátszódni. Az I. kerületben a man
dátumért nem kevesebb, mint öj je« 
lölt harcol, akik közül Schluchta Mar
gitnak és Csilié ry Kndrásnak varnak 
komoly kilátásai.

A nemzetgyűlés hétfőn dél'dőli tiz 
órakor ülést tart.

Petráss Sári 
Budapestre jön

Beszélgetés Pálmay Ilkával

A Kossuth Lajos utca .sálaiéi vasár
nap délelőtt a tavaszi divat legújabb 
remekeiben gyönyörködnek és avatott, 
szenükéi állapítják meg. hogy a haj
dan gazdagok, mir.d.'n dönt úttörői és 
első fecskéi czidén lemaradtak a start
tól s a tavaszi toalettek már csak a 
rőgi gardrób álala'kiiása révén terem
tődnek élő. De ü sétálók szeme meg 
nkad egy magas, karcsú, mindig üde, 
állandóan mosolygó hölgyön, aki ked
venc .vpitc kii'tvájál vezeti uórázon, s 
egy ibolya osckoral a kezében üdvözli 
az első tavaszi napot. A borús időnek 
megfelelő az öltözete is, ám az utca 
népe megismeri, férünk é< asszonyok 
megfordulnak ulánnn és nyomában 
állandósul a felkiáltás:

—- Nézd, a Pálmay Ilka, milyen 
üde és milyen csinos!

Elkísérjük .sétáján a művésznőt, 
jiki mindig tud érdekeset, ttjai monda- 
D»i, nagyszerűen van irlcrmáivu ese
ményekről, lúd minden uj színházi 
pletykái és intimihisl. csak magúról 
nem akar beszélni. De azért mégis 
negtuduqik tsz iionepolt művésznőről is 
miamit.

I — Mosj Írlak nekem egy egyfeho- 
násost, — mondja Pálmay Ilka — ki
tűnő szerep, nagyszerű durnh. de a 

I szerzőjél ma még nem ncsezhclem 
meg. Tahin a tavasszal már szinte ky 
rül és biztos, hogy nagy sikere
Azt tudja hogy én sosem fárauok el. 
az életem, a vérem a színpad és oda 
visszakivánkozom. Egyébkén! nagyon 
zárkozoll az éle'em. Lehel ez máskép
pen mó l. amikor mintán olyan drága. 
Az emlx.’r elkölti latsanként a pénzéi, 
amit fiatal rvejb-.n szerzett, d»» azért 
nem panaszkodom. Nevelnem kellcll. 
amikor egy hetilap az! irta, hogy pen
zióm van. Bárcsak lenne: ma egy pen
zió nem is olyan rossz. A dolog úgy ke- 
riiit szóba, hogy egy kedves barátnőm 
az Egyetem,téren penziót nyitott és én 
gyakran látogatok el noz/á.

— Mit liallolt a művésznő az uno-
kahugáról, Petráss Sáriról? — kér
deztük.

■ - Oh. nagy újságot moadhaiok. A 
napokban érkezett Sáriiéi és Irén hu 
gától levél Davosból, ahol most tar- ' játszani fog. .

Ilelek óla a politikusok nyilatko
zatai jehák a közönségnek, hgov az uj 
kormány erélyes és komolynak ígér
kező akciói indít az áruuzsora letöré
sére és a lánckereskedés megállására. 
Az ilyen politikai nyilatkozatok nem 
szoktak túlságos emóciót kiváltani az 
újságolvasó közönségből. A;: árdrágítás 
elleni kísérletek őejt len lései egy le
mondó kézlegyintést, egy-egy hiteti.?n 
mosolygást eredményeznek e<ak az új
ságolvasónál. aki a lánc!;.-reskedés vi
rágzása óia minden uj kcrmáaytól, 
minden politikai kurzustól legalább 
egyszer havonta hallja, hogy majd így, 
vagy úgy bánnak cl az árdrágítóval. 
Es a frázisok ehmlpagca!^ a nyugodt.

J csöndes árdrágítás'’ fívd'g korreii mé
lyebben és mélyebben nyomorba a vé
dekezni erőtlen közönséget.

Most újabb kormánynyilatkozatok 
hirdetik a lapok hasábjain, hogy, meg
kezdődik a komoly harc az árdrágítók 

' ellen. Ezek a nyilatkozatok — ellentét, 
i ben a;; előbbiekkel, — már bejelentik. 
I hogv a törvényhozás szervei megkezd

ték munkájukat és már csak napok 
választanak el átlói, hogy az .irdá.dió
kul büntető uj törvény tényleg kike
rüljön a nyilvánosságra.

A kormány, szakítva az eddigi ozm»- 
s:'J. nem ;< régi törvények alapján fog 
ítélkezni a;.' árdrágítók fölüli, hanem 
u j. speciális bü ilctésmódokal maga ál
lapit meg. — :nn< Ivek szigorúságuk
kal. és megszégyenítő. nyilvánosan 
megbélyegző jellegükkel akarják uijál 
állnni a lánckercskedésirek é- árdrágí
tásnak.

Kik csináljak az uj törvényt?
Az uj igazságügyminiszler, Ferdi- 

nándy Gyula dr. áll annak a bizott
ságnak az élén, mely most alkotja meg 
ar árdrágítók ellőni törvényt, Régi 
kodifikólor Ferdinány Gyula. - aki 
miniszteri megbízatása előli a kassai 
jogakadémia tarára volt. Az igaságügv- 
miniszter melleit egy tárcaközi bizott
ság készíti elő az uj törvényt, összeál
lítva valamennyi minisztérium egy-jgy 
jogszakérlő fő-tisztviselőjéből. akiken 
kívül az előkészítők közöd a magyar 
bíróságok képviselői is szerepelnek. 
Minden miniszlérium megbízottja elő
adja a készülő tervezel minden szaka
szára észrevételeit és ezeknek a meg
vitatása után állandósítják egy-egy cik. 
kelv végleges szövegét, amely azután 
mint kész törvénytervezet a nemzet
gyűlés elé kerül.

A szigorú uj büntetések
Információnk szerint a készülő tör- 

Lvény uj és szokatlan büntetéseket vezet

tózkociniik Sárika azt írja, hogy már
cius vénén iiuda pestre jön a férjével. 
Már hónapok óta vannak Dacosban, 
ideális boldog élőiéi élnek. Sárika férje 
Sommeisdorff ur, dúsgazdag. millio
mos ember, aki elhalmozza nejét min
den földi jóval, kinccsel. Odahaza Rá- 
kasszentmihályon, a Petráss-villában 

' mar nagyban készülődnek a fogadta
tására, hiszen n bánom alatt, miköz
ben a <i^ága Sárika Londonban 9 leg
nagyobb sikereket uralta, alig jött róla 
hir.

— Petráss Sári visszatér még n szín
padra?

• - A férje nem akarja, nagyon eb 
lene van, hogy Sári tovább arassa a 
primadonna babéréit, a'e én elárulha
tom, mert Sári megírta, hogy ha Bu
dapesté jön mégegyszer, visszatér a 
színpadra. Azt hiszem a hét végén már 
idehaza lesznek és az unokahugom, 
amint megérzi a pesti levegőt és meg
látja egykori sikerei szinheiyél, egész 
biztosan követi szive vágyál és ismét

be. A lánc kereskedőket és az ávuzso- 
rásokal nem börtönnel és fogházzal 
fogják büntetni, hanem elsősorban

Internálással, azián Jakásrek- 
vlrálással, ha ez se használ, 
vagyonelkobzással, legvégső 
esetben nyilvános megvesz- 

szőzésse’.

Dacára, hogy ezek n büntetéyek köz. 
igazgatási biinletőjel’.c.sg.’l bírnak, még
sem a közigazgatási hatóság. — Bu
dapesten a rendőrség - - fog ítélkezni 
az árdágilók fölött, hanem a büntetés 
kirovása okvetlen a büntetőbíróságok 
hatáskörébe fog tartozni.

Első bíróság, az eddigi tervek szerint 
a járásbíróság lesz, amelytől felleb
bezni csak egyszer lehet. első fel
lebbezés után az ifélei jogerőssé fog 
vallani, hogy o büntetés a fellebbezé
sekkel ne legyen a végletekig kitolható.

Az eddigi tervek szerint ezek « leg- 
köxe’.dbb résdeiesen nyilvánosságra ke. 
rülő törvények — nem maradnak ál
landó törvények.

Csak a rendkívüli viszonyok meg. 
sziintcig ideiglenesen maradnak érvény, 
ben is nem fogják beiktatni őket «*» 
magyar Corpus .Parisba. Ideiglewé1* éle
tűek lesznek és az áruuzsora mftgszün- 
lével, n rendes, normális kereskedelmi 
élet helyreálltával ezek n mosl készülő 
törvények is halakon kívül helye H- 
nek. **

Jogi körökj>ftn az uj büntelésncmek 
1 evczclésélől az áruuzsora és a láncke
reskedés tényleges megszűnését várják. 
Munkatársunk előtt elmondott jogi vé
lemények szerint a bot-büntetés olyan 
morális hatású lesz, amely egy két 
példa után — komolyan meggondo
lásra fogja késztetni a lánckrreskedés- 
se] foglalkozókat, hogv ne hagyjanak-e 
fel' arzal a piszkos, de jövedelmező 
foglalkozásai.

Utazás egy üveg 
pezsgő kora*

Bizonyára vannak még olyan .holcjog 
földi halandók, akik emlékeznek a 
régi, boldog időkből ama nevezet"s 
aranyszőke, csillogó” és habzó ilaira, 
amit azelőtt nemcsak kínokért sked íÉ . 
szerencsés bakkara-jatékosok. istálló 
tulajdonosok, milliomosok, kokotlOk 
és egyéb kiválasztottak fogyaszthatlak.. 
De » pez*gö ma is nagy fogyasztási 
cikk és megé.rdepili. hogy lögJalkoz 
zuivk vele.

Nem fáj nekünk a milliomos urak 
mulatsága, nem sajnáljuk őket, akár
mennyit is fizetnek a pezsgőért. Azon
ban . . . Álljunk meg néhány szóra. A 
kitűnő Törley-pezsgőgyár gyárimé 
nyálért néhány nap óla a kávéházak 
260, a mulatók és bárok 300 koronát 
fizettetnek a boldog fogyasztóval. Nem
régiben a nagyfogyasztó kereskedők 
125 koronái fizettek üvegenként, ma 
már ugyanezen üvegért 187 korona 50 
fillért fizetnek Szakemberrel kiszórni!- 
tettük, hogy mi minden keli egy üveg 
pezsgőhöz. Egy üveg pezsgőhöz tehát 
szükséges Anem számítja a gyártás 
befejezése1 után a fogyasztó megJc'- iö 
kedélyállapotát j:

bor ............................... 25.— K
cukor és egyéb anyag 5.— „ 
kezelés ....................... 15.—■
gyártás ........................ 15.— „.
adó.................................... 37.50 „

, _________ «;
♦ 97.50 K
Ezt az üveg pezsgőt a gyár eladja 

a nagykereskedőknek 187 korona 5(i 
fillérért, tehát palackonként csekély 9ö 
korona hasznot vág zsebre. A Töri- y- 
féle gyárban évenként mintegy 500.-' i|l 
üveg pezsgőt gyártanak, miüd'.'i'ki ki- 

l számíthatja tehát, hogy mekkora hasz
not jelent a mulatós láncosok és egyéb 
szerencsés emberek pczsgöfocyasztésa.

Ezzé] szemben, tisztelt hölgyeim <’s 
uraim, áll a nyomor é-, .< szenved >. k 
végtelen nyomor és az ugyancsak a 
végtelen szenvedés. Mert a Törlcy-gyát- 
tisztviselőinek és munkásainak fiz- tése 
egyáltalában nincs arányban a pezsgő 
árával, illetve az árak sokszoros eme
lésével. A gyár régebbi tisztviselői 
ugyanis hónaponként 700 ko;oüa 
törzslizelésl és .500 korona pótlékot 
kapnak. Hogy a fiatalabb tisztviselők 
és a munkások mit kapnak, azt meg 
se mertük kérdezni

Ismételjük, nem törődünk azzal, 
hogy azok, akik pezsgőt isznak, mit 
fizetnek. Ha pezsgőt óhajtanak ször- 
csölni a mai nehéz_időkben. ám fizes 
senckl A gyár azonban ne feledkezzék 
meg tisztviselőiről és niunkásairól. !•'<•! 
hívjuk az Árvizsgálő Bizntisá-: fiyv ■' 
mét az itt clmondoHakra. mert hiába 
luxuscikk a pezsgő, az államnak 
mégis joga és kötelessége, hogy közbe 
lépjen az ehez hasonló ügyekben. 
****á*l^í***M0RMl^W^W-7M*

Rómában olaszai, 
Becsben németül énekli 

Kosáry és Király az 
Ezüst sirályt

Hirf adtak a lapok arról, hogy Föl
des—fíuttgkai nagysikerű darabja, az 
Ezüst sirály, nyáron tyiMöldön is szin. 
padra konil. Információnk szerint, ed. 
dig a tárgyalások csak Beccsel ép Ró
mával vezettek eredményre. A két
hónapos nyári szünetben egy-egy hó- 
napig Rómában és Becs-ben kerül szín, 
re az Ezüst sirály. Mind a két helyülI 
Kpsúryval és Király Ernővel a fősze
repben. A többi szereplők Rómában 
olaszok. Becsben osztrákok lesznek. 
Minő' a két színpadi beállítást oltani 
színházi rendezők fogják végezni a 
Városi Színház rendezése nyomán.

Külön érdekessége lesz <• külíöldi 
túrának, hogy Hómáb:m olaszul, Mécs
ben németül fognak' énekelni a magyar 
főszereptők.

\Kosáry és Király már készül a küJ* 
f'öMi elöedásoik.in,
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HÍREK | Meggyilkoltak egy jósnőt '
Az egész lakását kirabolták és a berendezését el .ordták 

A rablógyilkosságot csiitör’ ö’sön követték elA miniszterelnök rendeieie 
a magyar királyságról

A hivatalos lap vasárnapi száma-1 
han miniszleroliuiki rendelet .jelent 
■meg, mely megállapítja, hogy a ki
rályi hatalom gyakorlása 1918. évi 
november hó 13. napján megszűnt, 
azonban Magyarország ezeréves (il
lám formáját nem változtatta meg 
és sem a királyi méllóságot, sem 
magát a királyi hatalmat, mint jog-, 
intézményt nem szüntette meg. a! 
királyság intézményének léte és! 
fennállása a forradalmi események! 
után is jogilag érintetlen maradt.' 
Ezekhez képest tehát mindaddig, | 
amíg a törvényhozás másként nem I 
rendelkezik, Magyarország lnrvé-\ 
nyes államformája a királyság ma-' 
rád. Hatályban ma rád rak azok a! 
törvényes rendelkezések is. amelyek! 
értelmében a magyar állam cime-! 
rein a magyar á’lami Föhalalom jel- i 
képéül a szent koronát kell ni kai- j 
mázlii. [

Az állami hatóságoknak, hivata
loknak és intézményeknek tehát az . 
őket eddig megillető „királyi", iile- j 
főleg „mugyar királyi" jelzőket to-| 
vébbra is hasznú In iok kell s bélyeg-I 
zőjükön a magyar állam címerét; 
és a szent koronát kell alkalmaz
tok.

— Hallcr István miniszter úlapota! 
Javult. Háttér István vallás- és közok-1 
•tatásiigyi miniszter állapotában javulás! 
állott l>e. A miniszter in5r lúzmentes. 
de még min lig ágyban fekvő beteg. 
(M. 'I'. I.)

Német Alfréd — miniszteri ta
nácsos. A hivatalos lap vasárnapi 
száma IkoKbi. hogy a kormányzó a mi
niszterelnök előtér,jeszlesvre Német Al
fréd miniszterei nöksé-i minif/deri osz
tály tanácsodnak a miniszteri tanácsosi 
címet és jellegei adományozta.

— Rendelet a felülbélyegzésről. A 
Magyar.Távirli Iroda jelenti: A nemzet* 
Ryülés pénzügyi bizottsága a pénz felül
bélyegzésére vonatkozó 1 orvén v javasla
tot oda módosította, hogv aki a felül- 
bélyegzés alá cső bankjegyet jogosulat
lanul látja el fclüM-él vég zéssel, vagv a 
felülbélyegzést utánozza, va.jv mégha-: 
misilja. a bűnt ‘tríörvcn veknek pénz- ; 
hamisításra vonatkozó rendelkezései I 
szerint hűn Il lendő. Amenny iben a cse* 
lekmény súlyosabb bünlelőrendelkczés 
alá nem esik, bü-nieltd kővel el és kél 
évtől ö| évig Ierjedő börtönnel és 10.000 
koronától 200.000 koronáig lerjedhető 
pénzbüntetéssel bírni ’thelő. aki felül 
nem bélyegzőtI bankjegyei öss’cvásáról 
vagy külföldre vagy Magyarországnak 
nem magyar közigazgatás alatt áló te
rületére kivisz, vagv kivinni törekszik. 
Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
bünletőrendelkezés alá nem esik, vétsé
get követ el és egy hónaptól három évig r 
terjedhető fogházra és 5000 koronától I 
100.000 koronáig terjedhető ^énrbünte- ; 
léssel büntetendő, aki bankjegyek felül- ; 
bélyegzése céljából bólyegzökészü.lékc! 
jogosulatlanul készíttet vagv készít, te. 
lülbélvegzés alá eső bankjegyek beszol
gáltatásáról má d lebeszél, vagv felül- 
1 'lyepz.'st m >• i. non megnehezíti vagy 
meghiúsítani törekszik, idegen fejűi- 
bélv -zéssel ellátott bankjegyről a fe
lülbélyegzést eltávolítja vagv fölismer- 
helrilcnné teszi, a felülbélyegzéssel kap- 
•''Ólaiban tudva valótlan adatokat tar- 
jesz-t élő. A kis'rlel is büntetendő.

— Az entente 15.000 tonna Hu
lel kilidött Mngyarors -űgnak. A Ma- 
Rvar Távirati Iroda jelenti: A lég-1 
felső!;]) gazdasági tanács brit bi-1 
wl húgának budapesti kiküldöttje, I 
l'omaille kapitány, értesítést kapott 
Sir VVilliani Goodo’ől Púmból, hogy 
Magyarország élelmezési nehézsé
ginek leküzdésére 15.000 tonna 
b^ztxd írtnak indítottak.

— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —
Az Anuya’.föluö:' vasárnap dé'előtt 

rablógyilk< ‘ ágol le-'.ezlek fi'!.z amely 
az egész környékit nagy izgult mhn;) 
tartja. A gyilko-ok borzain.u.s kegyel 
’anségge] valószínűig m g csü öriökdn 
agyonvertek egy öreg asszonyt, akii 
az egész Angyalföloön jól ismertek, 
mert jóslással foglalkozott és mester
sége sokai hajtott a konyhára. A szó 
igaz értelmében á konyhára, mert az 
utóbbi időben a jóslást élelmiszerekkel 
fizették, hatalmas csomagokban hord
ták gömb-utcai lakására ti lisztet, cuk
rot, sót, babot, krumplit, szalonnál, 
zsírt és maga a jósuő a szellmek ki- 
békitésérc is élelmiszereket követelt.

A gyilkosságot vasárnap déleiül 11 
órakor fedezték fel. A Gömb-utca ű. 
számú házban lakott Brosch Anna 72
éves asszony, akit sűrűn látogatta'’... , 
nagyobbrészt asszonyok és köztudo- 1 
másu volt róla, hogy jóslással szerzi ' 
a -kenyerét. Az öreg asszonyt a házi)?- j 
liek csütörtök reggel óta nem látták. ' 
Azt hitték, hogy elutazott, azonban ' 
emlékezlek arra, hogy csütörtökön a '

dolguik már nem akadt.
A rablógyilkos-sági ól nyomban érte

sítették a főkapitányságot, ahonnan 
Sárközy Sándor detektivfőnökhclyeltes.

Ma délelőtt azután rendőrt hívlak, aki ! 
a lakatossal felnyitlatta az ajtót. Ami- j 
kor a lakásba beléplek, a szobában a | 
Legnagyobb rendellenségei találták. ■ 
egész csomó bátor hiányzott, a: ágy ' 
lifrtAI volt átitatva, de a: öreg asz. i 
szonyrtak nem volt nyoma. Végre a j 
szekrényben guggolj helyzet ben meg- , 
találták Brosch A unj. Egész teste egy 
v*ér volt, feje reteWetesen szét volt I 
zúzva és noha kélstglelen volt, hogy 
az öreg asszony már halo'.t. kihívták 
a mentőket, akikndt természetesen

— Álhir Kristóffy József haláláról. 
A Nem nem, soha, vasárnap mogjele- 
tnő. hazafias célokat szolgáló újság 
Erdélyből közöl híreket és a Brassói 
Lapuk «agy tudósítása révén megírja,* 
hogy Kristóffy József, a Fejérváry- 
konnúny volt belügyminisztere január 
25-én meghalt. Vasárnap délben kinn
jártunk Kristóffy Fdhérváni-ut 11 tő
szám alatti lakásán és ott a volt bel
ügyminiszter unokájától, Otllik Lajos
tól kaptuk a bnlálhir légiilotékesebb 
cáfolatál. Krislólfy József- a legjobb 
egészségnek örvend, a politikaiéi tel
jesen visszavonult, ami mindencsc'-re 
csuk javíthatja egészségi állapotát. Je
lenleg szabolcsim egy ei birtokán tartóz
kodik és a napokban jött Nyíregyhá
záról hir róla. Hogy miként jött a bér
ces Brassóiba Krislóflfy József halál
híre. azt n-em tudjuk, valósajnüíeg a 
román hiriapszolg»álal dolgozott ismét 
a tőle már megszokott alapossággal.

— Harminc azázalékkal csökkeni 
n villamos utasok száma. Március 
20-án reggel a villamos 100 százalék
kal felemelte a vileldijak árát. Az ed
digi egykoronás villamosjegy már 
szombaira két koronába került. Érdek 
lődölt a villamos vasu nk igazgatósé 
gánál, hogy csökkent-e az árf’lemelés 
miatt az utasok száma. I. rdésiinkre 
a következő felvilágosítási kaptuk:

__ Az. ár felemelés egyenesen azért 
történt, hogy csökkentsük az utasok 
szárnál. hogy megszabadítsuk az 
amúgy is megrongált kocsikat a ló
gósoktól, akik teljésen tönkre teszik a 
villámot kocsik külső vázát. így re- 
méMük. hogy kevesebb lesz az utas, 
nagyobb lehet a jegyellenőrzés és meg
szabadul a villamos a rengeteg ingyen- 
utastól. Az első nap eladóit jegyek 
mából megállapitöltük, hogy a drá
gább jegyekből .10 százalékkal keve
sebbet adtunk már el, mint az előző 
napokban. — de a vlllamoslógóktól 
Így se szabadultunk meg. Még igv is 
nagyon sokan utaznak a lépcsőkön és 
a kiüsd Morelékcken.

Mikia Sándor dr. rendőrkupi á >y. 
Mayér delek ivfeiügyelő több delek. 
Evvel ment ki a g.vi'kfág bí'yt'r-. A 
rendőrorvü.'i vizsgáiul nio.yál'apitolla, 
hogy Bfascli Annát fadarabbal vertél 
agyon, vtjlÓM '.iuiUeg már «z, ügyiéin tá
madtak rá a gyilkosok, fejét valóság
gal szétzúzták és azután a szekrénybe 
gyömöszölték a holttestet.

A gyilkosság minden valószínűség 
szerint még csütörtökön történt. A la
kásból az ágyon és szekrényen kivitt 
a gyilkosok csaknem az összes bnior- 
da rabokat elvitték. A meggyilkolt asz- 
szonyuak sok ékszere, készpénze és 
takarékpénztári betétkönyve volt, ezek 
nrk semmi nyomát nem találták. El
vitték a konyhából és az éléskamrá
ból az egész élehniszcrkészlctel is: az 
öregasszony által nagy mennyiségben 
rlhalmozoll liszté', cukrot, zsírt, ami

nek létezéséről a rablógyilkosoknak 
okvetlen ludniok kellel’.

A nyomozás már a déli órákban a 
delsktiveket biztos irányba vezette. 
Csak a viszonyokkal ismerős egyének 
leheltek a tettesek, a jósnő kliensei 
között keresték a gyilkosokat és ezen 
a nyomon elindulva már a délu'án fo
lyamán a rendőrség tiszta képet nyert 
a rablógyilkosságTÓl. Az egész környé
ket detektívek jártaik be. a meggyilkolt 
asszony lakásán bűnjeleiket találtak és 
az esti órákban Maycr főfelügyelő je
lentette a rendőrségnek, hogy a való
színű tettesek csakugyan az. öreg asz- 
szonynál megfordult gyári munkásnők 
között vannak.

A lakásból elcipelt bútoroknak is 
tudják már az orga/.c'ájál és valószí
nű. hogy a mai nap folyamán a rabló
gyilkosokat — két fiatal leányt, — ú'- 
adhatják az igazságszolgáltatásnak. Az 
üigy tárgyalása slaláriális bíróság elé 
tartozik.

— UjságlrótestUIctck közgyűlése. 
Az Újságírók Kórház- és Szanalórium- 
kyyesíilele vasárnap délelőtt tartotta 
rendes évi közgyűlését Salusinszky 
Imre elnök vezetése alatt. A közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta ay évi jelentés! 
és felhatalmazta az igazgatóságot, hogy 
a tagsági dijakat szükség esetén újból 
emelje- Ezután a régi vezetőséget köz» 

l felkiáltással újból megválasztották. A 
I kórházi egyesület közgyűlése után a 
; Budapesti Újságírók Háztartási Szö- 
' velkezcte tartotta meg Hegedűs Gyula 
i elnöklésével évi közgyűlését, amelyen 
' Katona Béla volt alelnököt tiszleiel'be'li 

elnökké választották. Az el öl erjesztett 
jelentés kapcsán hosszabb vita volt,
mire megtörténtek a válásatások.

— Izgatás a pé’iz-felülbélyegzés!
rendelet ellen. Zsom Imre 25 éves rok
kant cigtareltaánis, volt divat áru* segéd 
március 18-áai. amidőn a pénz felül*bé- 
lvogzcsire vonatkozó rendelőt hatályba 
lépcH. a rendelet szövegét ismertető 
plakát c’őtt álló nagy tömeg köze furá

ik adott és azok előtt elkeseredetten szid* 
; kolódzott és izgatta a tömeget a rende. 
' lel betarlásia ellen. Azután esv másik 
' csoportot keresetit fel. azok előtt is tá
madta a koranünyren(leletet és felhívta 
a tömeget - természetesen brutális 
szidalmazások közepette — hogv ta
gadják meg a rendelettől szemben az 
engedelmességet. Egv detektív lefülelte 
és előállLlol'ln n rendőrségre. Kihallga
tása alkalmával azzal védekezett, hogy 
sejAelme sincs, miiket mondott az. utcán, 
mert félliter pálinkát ivott meg és az 
elvette az eszét. Az igaz, hogv nagyon 
el volt keseredve, mert 3700 korona 
összegű kékpénpc volt és ráért a Sza
badság-téren a pénzttrórek mindössze 
1000 korona posta pénzt akarlak néki 
adni. Izgatás büntette címén Zsom lm* 
rét lctuidóz'latték és á'lkisérlck ;uz 
ügyészségre.

— Kiállítás az Emst-muzciiinban. 
Az Emsl múzeumban körüliéiül más
félezer tárgy került kiállttá ra. A mú
zeum eredetileg jnüvészi aukciói terve- 

I

zelt. de közbejött azonban a pénz fe- 
lülbélyegíése és igv az aukcióból ki
állítás lelt Sok nagyszerű festmény
ben gyönyörködhetett a közoiség. ttgy 
Waldmülier. két Uawrmann, egy üstö
det és Scnzeur a kiálliUs ékessége. 
Ez-, ..kiviii gazdag porcellánok és faven- 
ceok láthatók.

A [Hí -.rfeHiilx' végzés munkája. z\ 
vasárnaini nmnkaszüact dacára a ban
kok pénztárai ma didi 12 óráig nyitva 
• íi’IiiL Kífl’nöwn a nagyobb b»«<kok- 
' u élénk volt a forgalom. A kö»"<ns5g 
ma mér inkább Iwipnlt kisebb ciimlete* 
kel. A Hitelbankba holnapra jelezték 
VVciss Moncfréd gyárainak pénakülde- 
menyeit. A pénzügymitniszier ma dél- 
b.co fogaddá a sajtó kérni se lőét. eleik
nek a pénz feliilbélyegzés mu>nkél«rtaí- 
ról számolj be.

— PaUay Anna müvésznövendékei- 
vel eddig kél estélyt rendezett, ame
lyeknél rendkívül nagv sikerük volt, 
úgy. hogv a közönség nagyobb része 
már jegyet som kaphatott. Ezért Pallay 
Anna március 23-án újabb eslélvt ren
dez. amelyre wgvok a Harmóniánál 
kaphatók.

— Életunt urinő. A Sas-utca 15. 
számú házban Engel Árpáöné huszon
két éves uriasszonv vasárnap délelőtt 
kininnel megmé.rgoztr magát, A men
tők gyomormosás után a lakásán hagy. 
Iák.

— Lugkiivct ivott, fíussin Lászlóné 
ötvenkét éves mosónő a Városligeti 
Fasor 3. siámu lakásán lugkővel meg
mérgezte magát. Életveszélyes sérülé
sével a mentők a Rókusba szállították.

Szlnhtlz- és nimuWonsősok
* Az Éva és a férfiak előadásai donri- 

uafjak a Magyar Színház jövő heti műso
rát: az eddig úllr.ndóan táblás házakat 
vonzó darabot hétfőn, szerdán, csütörtö
kön. szombaton és vasárnap e.ste megis
métlik. Kedden és pénteken a Tüzpróbát 
adják. Vasárnap délután 216 órai kezdet
tel mérsékelt helyárak mellett a Kis lord 
van műsoron; jövő vasárnap délután pe
dig órakor mérsékelt helyárak mellett 
az Éjjeli menedékhelyet játsszák.

* Teljesen betölti A oigánwófné « 
Kiralyszinház jövö heti műsorát, mely 
darab iránt soha nem tapasztalt módon 
nyilvánul meg a közöoaég érdeklődése. 
A jegyeket tiz napra előre veszik meg és 
esténként zajosan ünnepük a sae*?olő 
művészeket.

* A János vitéz FeJák Sárival vasár-
n»p délulán, aí felkérfcán,
I edak Sári, dacára a Cigánygrófné soro
zatos előadásainak, vállalkozott arra, 
hogy a János vitéz címszerepét négy egy
másután következő vasárnap délután el
játssza. E délutáni előadások közül az 
első folyó hó 28-ón, jövő vasárnap lesz, 
mikor is rendes helyárak mellett kerül 
színre a páratlan népsűrűségű János vi
téz.

* A „Qysrmektragédia^ bemutatóját 
szombatra tűzte ki a Belvárosi Színház 
igazgatósága. Schönherr abszolút értékű, 
Grillparzer-cfijjal koronázott darabja, ame-

feszüli érdeklődéssel vár a magyar 
inüvésztársadalom. három szereplővel ját
szódik végig. A három gyermek szerepet 
Bayor Bizi, a Nemzeti Színház lagja. to
vábbá Petlieö Attila és Bérczy Ernő játzz- 
sza; ez utóbbi Mtrtány Antallal fölváltva 
fogja szenzációs szerepét játszani. A da
rabot, mely Móricz Zsigmond művészi 
fordításában kerül színre, dr. Bárdos Ar
túr igazgató rendezi. A díszletek Feik* Al
fréd és Pán József tervei szerint készültek.

* Ar Intim Kabaré uj műsora szűnni 
nem akaró tapsok és vidám kacagás közt 
folyik le minden este. Az Inkognltó éne
kes bohózatban Szelest Elza olragadóan 
bájos. Mészáros Alajos egy húszé- .óhad
nagy szerepében énekel és táncol, Cseh 
Iván pedig mókáival nevetteti meg a kö
zönséget. Mától kezdve az Elitéit cimü 
dráma is színre kerül Sugár Károlylyal. 
a Nemzeti Színház művészével és Szilágyi 
Rózsival a főszerepekben.

* Filmmatiné. Várnai István és 
Váczi Dezső kollegánk legközelebb 
ülinmatinét fognak rendezni egyik 
nagy moziban, áinelyem a magyar 
nimrvnrlás ré-gfbb termékei! fogják a 
publikum elölt lejátszani.

*• A magbély-’KMttek befejező réwo 
kerül színre c héten a Itoyal Apollóban 
A cime: Miss Florenre njjászűletóee. I 

'ben a részben végső fesnIHségig ér az < 
pozíciót megoldódik a rejtély, világosi g
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<é-s megbékélés derül az izg.drnas kalaiíd I 
hőseire. Ez a rész szépség és lendület dol
gában túlér az. eddigi rése ken. \ mü’.or' 
két kacagtató burleszkel, két brilliáns 
Dickyluihindol is lart:ili::::z. Az előadó- . 
Mik^dköznap >. 7 és 9. va-.u- és ünnep
nap 3, 5, és 0 órakor l.ezdödnck.

* Mozgókén Otthon. „Az. asszony tra- 
gédiája*-, nwdír 
részben. Ez 
film úgyszólván 
művészet terén, 
cselekménye is 
emlékeztet. i 
mert ugyszólvár 
szódik te, ánib: 
nelini, hanem ! 
monicntmro'%11 
volna a .címe:
ben". Soha több 
tünk, mint ebben r. filmben 
tragéüiájá'-vul Ti mozgóié 
ujabb határkövéhez <r! 
perspckliv á.jál uviijtia 
képes 
vételek 
Jiadscri 
ki a mii 
9 után.

* Az Omniában

Előre-FIÁK. 5:0 (3:0. 
BEVV—BTK. 1:1 (1:0'. 
/.TG—/.SC'.-3:0 (0:0).
OTE--M.\V. 5:0 (1:0). 
/J.SE- 1.7. IC. 1:0 (0:0‘.
t .1/77-;—.'.cé/ TE. *2:1 1*2:

ATLÉTIKA

i tárgyalás végett.* Casligliítní Kamill és 
Fónagy Aladár befon már vissza is 
utaznak Becsbe;

igazgatóság javasolja, hogy a 247.596.09 
korona tiszta nyereségből n részvényesek
nek osztalékul 180.000 K fizettessek ki.

A VG3ta Ásványolsiipar Rt. folyó hó 
;iü-ú:i déli I órakor tartja á 
gyűléséi. Az igazgatóság . ja 

203.313.31 korona tiszta 
részvényesekmk osz'alí-kltl 
::e(lessék ki/

A Budapesti Ipártánk 
..................................... < Bé:

közgyül 
t^alék 1

A kihvházi «uagánf<KgKlom szüne
telt, de az ügynökök egyinásküzött 
emelkedő árfolyamok ím-llef’l ikeresnek 
érlékpapirokak így különösen a l a 
bankra vetetie rá magát a spekuláció., 
mert kiszivárgott az. a hír. liogv a fúzió | 
kedvező lesz a babíujkra nézve. Ganz 
J)auii!;iu:Lan szombaton 12.500 K-val| 
kölöllok. Ma érkezeit bécsi Iclefonje-i 
li.-iilésiink szerint. oH a lel ül Lei végezel-1 
k-::, 1000-4 s Olö/ől !>ö-re emelkedett.'. 
Szíthrd'ii'■ l a márka is Becsben. A ko-1 
róna telüll.-; Ivégzés nck liirérc. a bm-i 
<la|:;'.sli kilize'.cs Zftrrdtbell 2Ö ponttal I 
cineikc.lctl.

Kik lesznek az uj íőzsdctanáesosok? ; 
A löz:.;l.- közönség.’’ erősen érdekli a| 
közelgő föz..,-.;.'lmaécso>; választás. Mars! 
cius 3i)-á:> la'lj.ik meg a tőzsde rendes! 
évi küzg\ ül ’.-.é' és ez alkalommal. 6| 
megürüli tanácsosi tözlség kerül Lelő: I 
i.’ .:e. \ választások előikés^íjése ügvé-1 
be.«. ma I i :;dma.s im-gj,;'•/élés x l'l. <!e 
a jelölésekről még pozitív hírek nincse
nek. Tőzsdei anácso-sokncik 
Schmare-; .Iáimból. 
B i b ú K á l in ú n ■, Dávid ss( 
Grossmann Adcdfol, Politze 
ger és Politzer cég főnökét és dr. 
Schmeigerl is. Jeleni’-kenv pállja van 
Sehlangvr Mórnak, akii színién jelölui 
akmiuvk és a fiatalok kö:ri!» Ma/farincr 
Jenőnek. T ermészeti s -n viinnak öuje- 
illek is sz.’-;> számival, de ninrciu-s 

ló ig mégis csak IL ’IA'! ,!ní fog ve.ia- 
nikép a helyzet.

Pesti Has 
Egyesület. .4 
szóló 1918. é 
•amely az 191 
602-1—1919. M. 
méhen ez alkalommal összevon 
kerül nyilvánosságra, 21 milli 
korona -17 fillér tiszta nvevcségel 
föl és az igazg ilóság az e hóna 
táilandó közgyűlésnek javasolni 

íz alapszahályszerii jutalékok 
iríán fönnn.radó összegből oszlató- ' 

kul r.z 1918. és 1919. évi szehényro egyen
ként, 5C0 '. prona, lelut! minden egyes rész
vényre Í00Ö korona, vagvis összesen 
15,099.009 korona fizettessék l.i.

Megengedték az Agréjbank 30 mil- 
4liÓ3 tőkeemelését. A konnány megen- 
| gedte az Agrárbanknak, hogy 60 milliós 
; alaptőkéjét 90 millióra emelje föl. Mint 
............ lünk, az Agrárbimk igazgatósága 

3 nem csinálja meg a lőkuemelésl, 
hanem vár vele aduig, míg a /pénzviszo- 
nyoik s!abiiizálódi/ak és a tőzsdei élet is 
visszatér régi medrébe.

! A Lipták»gyár tckcemelése. A Dr. 
: l.ipták és Társa és Vasipari Bt. igazga

tósága elhalározla. hogy a 29-iki rendki- 
; viili közgyűlés elé az.’, a javaslatot ter
jeszti, hc.gy ‘-‘0 millió koro-nányi alaptő
kéje 100.000 darab nj részvény kibocsá
tása állal 100 millió koronára epiell:-sók 

[ főt. A vállalni háborús beruházásait ban
kári hilel utján fedezte, ma pedig múl
hatatlanul szükséges, hogy az idegen lö
kének legalább is nagyobb része saját lö
kévé alakit ti.ssék ál.

' A Magyar Gnnimiárugyár ftt. Márkus
■ Hugó ebiökigazgaló verőié '' lolyéi

hó 11-én tartotta rendi-, évi közgyűlését, 
. amelyen az igazgatóság javaslatára 20 
. százaléknak megfelelő 40 korona osztalék

■ kifizetéséi határozta el. Az osztalék ápri- 
•” kezdődőleg kerül kifizetésre.

Uj részvénytársaság. U.ni verni ni Kc- 
1 reskedchni Részvényfárstiság cég alatt uj 
. részvénytársaság alakult 20 millió korona ' 
! alaptőkével. Az uj részvénytársaság igaz- 
; galósági tagjai: báró Sztcrényi József ( 
i mint elnök, Hartenstein Jenő mini alel- j 
: «. .-'.i'ijá Beck Jenő, dr. Dobránszky •
' Bép, dr. lílek Sándor, Magyar Agrár- 
• és Járadékbank igazgatója. Epstein Jó- 
! zsof, dr. Goltl Ágost. ílerzog Ignác. Jckcl- 
1 falussy Zoltán. Lukovich Aludár, Mayer 

i, báró Sziirmav Sándor, Zerkovilz 
; Emil; a fclügyolöbizottság tagjai: Bartóky 
' József mini elnök, dr. I'icz. Arlui, Huás 
Emi1, dr. Kiss Géza, Kovács Mik^i, Szú-

I

seny. A !'( ■ 
asárnap kel- 
ül. amelynek

«J> Kir

/

/ •>.’

.1

emcsa
..Az ombt

.negn.
előre fogadók ! 
iy:\ a Mürz- 

ko IveiKei l.con. 
a', lan.

Boyídc ch-emlék verseny
lavoritja '.unkájánál már
•Jiünő sir illemek mulalkozelt s teljes 

’H‘ ' . .il j.i .. .;ii! a n. ház nr'r; é.-u
ril lova:-1 - minden el-
leléss'?! sz?mben - Lip- 

kitünő uriovfis lesz.

Sz. r:-lc-n 
szebb ■

J.élycgzcU ck niáMidil , rész;! keiül
falóra. Eiir.ck a rész u.k ik.iiis ösv
a címe <’ nvém-k izg.ihn:
már esu< -.ponthoz ki ,/ei’il. Egvm.csn
ben a mi’isorb.in ke riii nirric
Tvvain a világhírű runei-ikaí b'6 '!
iirfi kóla:uljsi rimii elbájolé) regén
filmje is, :>mely az .' Ara filmgvár

I ABDABUG/S
A BAJNOKSÁGÉI'

\ tavaszi !;> 
dik fordulója i 
gyében zajlott

Footbail Glub meglel 
zelmel araiéit a é.; 
együttese iöiöll. míg a 
mérkőzés ilöiilcl lenül 
BAK., amely az elmúlt 
fű-nő i-jf'ékfórmáb-.in voll, 
mól gyengén játszóik

MTK—BAK 3:0 (1:0) 
pálya- Bíró Kiss M-enyhf?!. A Tcstgya- 
korlők végig könnyen, nagy föK-’iy- 

nyel nyerlek a játékot, amelyen a tel
jes csapailal sz.weplö BAK.
Keletien volt. Kü!ör.ö--en :1 kék-fehérek 

brillírozón: Kertész 11..
III. X csalársorban 

gólo-

u'i

szinte te-

földöze! sora 
'x'ijul. Kér lé 
Braun és WoJ/u/r hrilliroi.oll. A 
hat Orlh és Molnár Hívták.

BTC—TTC. 0:0. Cllői-uli pálya. 
Bíró: Schrcincr Károly. A férc:-''váro
siak Pf.-lakinal. :> BTC. Pácra! -átszelt. 
A mérkőzés lanyha iramban folyt lc- 
mindkét részről többszőr veszélyben i 
volt a kapu, a gól élőit azonban esély- 1 
felenni játszottak a 'csatárok. Az íTC. 
legjobb emlr're Tóth volt, n /J/'C’.-hen 1 
a Köszcfii (írtiber hYilvédpár játszóit' 
kifogást alftnul.

UTi:--Hl. K. TVE. 2:0 (1:0) Határ- 
utcai sporttelep. Biro: l idlt r ivonrad.: 
Idegen pályán játszott az ujpvsii együt
tes. de igy is könnyen győzött. Az első 
gólt Pribuj rúgta, a második Schallcr 
érdeme.

Törekvés—TTSi: 2:1 (1:01. Halom
utca. Bíró: S-.iis: Hugó- Erős iram, 
gyors lefutásokkal tarkított játék, ame- 
iv*4 a nagyobb rulinnal dolgozó TSIé. 
csatáik nyeri.’-k meg.

TTC -MAI: 0:0. üllői-uli sporttelep. 
Bíró: Újvári Ödön. Egyenlő erejű csa
patok mérkőzése.

J.I /•’(.’—V«s-- és Fémmunkások 1:0 
(0:0). llungária-uli pálya. Bíró: (lerö 
Ferenc. Több tartalékkal jálszojt a 
Vas- és Fémmunkások egvütlí'se. 
amelynek kapujában is tartalék védő 
játszóit. Az egyetlen gól is nz ő hibá
jából c dl.

V\C--Ilusili(irosok C'.O (3:0'. A 
Stobbmcsopori döntőinérkőzésc veit ez. 
íirnclvet a V.4C. nagyszerű játékkal 
nverl meg. A mérkőzés végig fair 'nll. 
ami k' különösen a V.1C •' ahmok 

i .■..'ti ik páratlan bravmr.d. A llu--
• \ íjlvka ragé csalódást kelteit.

' f’iV77<őr. 1:0 (Ok
? •/-ín'.’ -b-k. 1:0 (1:0).

LBAK <:uyiú Turul. 2:0. Ál.:Oh

l;

Az

I

I Rákosi-dij favorit iát. Quargelt, 
r • a ló. ■ :ió;iö./'>ns "j. nuiris nagy 
.i .'l liclvez.lt el. — isiállólársn 

''(inja vállulla fői *>’ 
. Az uj la’ * i i| mel- 
inyi-l és Rosmarin-l

li-dlj döntő galoppjait

ív részvevőit 
akadályokon, 
srnvek cziiicn

I

KőzstóasAa

I

IntómtionMs
üMkölíikiilás Butoesten í egyelőre 

Károm bisrají i ha.-iem \
fuF.lőía ás (francia nv,llk s
tűké bevonáséval

Mini a Hétfői Napló crle.siil. Pasiig- ' 
Honi (’.amill, az isnierincvi' 
iparos, Fónagy Aladártm. 
zi'i igazualójával és Goidati innal 
po.-ilenbank vezérigazgatójával szóm- 
i.alon regg-íl külön szalonkoc.-őn Bu- 

érkeziek. (Hozásuk célja a 
Országos Bank és az Agrár

bank fuziójának iélrchozlc.la volt olasz 
és francia töke közreműködésével. \ 
tárgyalások a budapesti érdakellckk^l 
még szomlmlon este me.'i xluüak és 
cicdményre is vezetek.

A íuzió ugylálszik már csészén bi
zonyos. mert már a közelebbi részle
tekről. a részvények mikénti álcseré-, 
iéséről is terjedlek el hírek. Az Agrár- j ls ’’’ 
bankról mondjáik. hogy még nem égé- ' 
szén bizonyos a iuzióhau való részvé- • 
l.-le. Mi azonban úgy Imijük, hogy már 
ez is eldöntött tény és nz Agrárbank 
is egyesülni fog a kél intézettel, ame
lyeknek igazgatósága szombaton késő j nők, tovább; 
este külön is tartott megbeszélésekéi. f,p Kl
A közös nlapiökél, még nem halároz- 
lák el \égl.gesen, mert esetleg egy ne
gyedik, kis. bb, az Agrár bankhoz köze) • 
álló intézel is részlvesz á fúzióban.

Az egyesüli inltzeick elnökei Cos- j 
tiglioni Kamill és Fónagy Aladár lesz
nek. V ’ ’. . ’'
lóri einl-egelik. Elterjedi hírek szerint 
5 Fabank részvényre I olasz-magyar 
bankrészvényt fognak adni. Minden 
valószínűség szerint ilyen rég alatt 
alakul meg az nj inlernavionali-, bank.

Ili említjük íAeg. hogy Neumann 
Gábor, az Allgemeine Deposilenh-ank 
és az '' ■ ’ágos bank igazgatója Buda
pestre érkezeit a fúzió ügyében való

I Mikiül, 
t- mii-

n> r. tőkeemelés*.
Budapesti Iparban!; Hé'zvénytársaság 

“ lolyó 19-én tartott közgyűlésén elhatá
rozta 10 korona osflalék kifizetésit, to
vábbá az alaptőke fölemelését 2 millió ko
ronáról I millió koronára.

M«fítyűrittv Kisasszony
Bohózat három képben 

és a kacagtató márciusi rrcüscr I 
...................... Kezdete crte A 7órakor ..........

A mogbclyogzotíek utolsó része: 

Miss Florenco újjászületése
és Dicky-burleszk

emlegetik
Hoclt Henrikéi.

a Royal-Apollóban
Elö.alúr.ok: Hétköznap 5.7 és 9-kor
Vasárnap: 3,5,7 és 9 órakor a

d éri a Bonn- Vf Teréz.kön,st 28 Telefon 144-98
tiniről < !■

AZ ASSZONY TRAGÉDIÁJA. Modern 
erkölcsdránia <S részben. Előadások: 4, 

" jő. ’/jS és 9 órakor.
.lAjnztárjl._e._fél 11-től fél 1-ig, d..u. 3-tól*

0
Takarékpénztár
3-ik üzlet évről

bmíülOísT,
horribilis ólto"
érőn vesz va Rattcnb'1’er--.itc: 

Telefon József 5

gyöngyöt, aranyat 
n platinái, ezüstöt

2Thá<
24

-04

Gwreiciá
ina szépségre szert tenni, amikor a 
Diana-pudcr, Diana-szappan és Diana- 
krem mindenkinek rendelkezésére áll.

Kis doboz, illetve tégely ára . K 
Nagy „ ., „ „ .
> ,, szappan ára....................... „
Teljés készlet:(tartalmaz 1 nagy

• krémet, 1 nagy púdert, 1 nagy 
szappant) ára.........................  „

vagy I kis krémet, 1 kis púdert,
1 nagy szappa.it ára .... „

.3.

60.—

45.—

ügyleteket lebonyolítunk. TŐZSDEI 
EJLnl # MEGBÍZÁSOKAT el faradunk. Érte- 
B rBWf kezés diimcntcn NEUSCHLOSZ a L>5a&. TESTVÉREK, VE, Lovag-utca 20^

Alapítva : 1900. Telefon : 76-69.

oaifi auMasc
Kom hajfestöszer, hanem a hal eredeti színét adja 
vissza. Ára 25 K és postaköltség. Kanható: City 
drogéria, IV., Eskii-ut .5 és Honvéd drogéria.

I., Atilla-körűt 2.

rilliánstgyöRw&t
aranyai. ®züsíCt? ré«Bsígo
kat VESSEK a LEGMAOA- 
SABB AQBAN VÁGÓ,

Ncpszinház-u. 7. Tel. Józs.: 42-29. HAhoz jövöok

ZONGORÁIÉ
Wáfinor. Ráday-utca 18. sz. „ím eiadé

Vezérigazgatóul Éber Antal doK-vozd Sándor, Síeinhaus Géza.*A társasáé
..,„1.„mi H I.'1t<>T-;. zli 1 ------t..i ■ -.... , . .uwn:.. . ?ügyvezető igazgatója Adler Félix, az Ad- 

ler és Altschul cég tulajdonosa. Amint ér
tesülünk az uj részvénytársaság tárgyalá
sokat folytai egy már meglévő válla lat: 
tat való fúzió iránt és az igy egy- dv.idl 
nagyszabású részvénytársaság elnökévé 
Sztcrényi József báró van kiszemelve.

A Mayer és Moller Olaj-, Gépkenöcs 
és V ügy ipari gyár Rt. f. hó 30-án tartja

Tl«» 1F*í I Sí ÜT Fhrendelő-intézetUF Jz V K.IL1M vér-, bőr- és nénit 
® ’---------------------betegek részére.

JL . Rendelés egész nap
Upesf, VII , Kdkóczt-ut 32. I.eiu

Nemzeti (Royal) Oiieum
VI!.. Erzsébet kunit 81. Tolefon Józsot 121-68 

Minden este ',:7 órakor

Szenzációs színházi és varietl műsor
Royal-Haharé £=■"*£

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁ ?.

Társszerkcsztök:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁT Y.-fi

BUDAPES*'
.... 11 ■uu uv-un rarwa . ..--------,

dyb 12 érakor 5 .rendes közgyűlését. Az •jíJJJSAGÜZE51“ 1L-T,

I

liclvez.lt
szappa.it

