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Döntő események
a köícsönügyben

Peidl Gyula, a bzociáldemokrata
„árt parlamenti vezére vasárnapi
nyilatkozatában az aktuális politi
kai helyzetről nyilatkozott. Kijelen
tette. hogy a szociáldemokrata part
üríteni akar a polgárságnak az orX gazdasági újjáépítésébeu es
felszólítja a polgárságot, hogy las
san a munkához maga is, mert na
'.lZ ország nyomorúsága tovább
fokozódik", akkor beláthatatlan ba
jok következhetnek az országra.
Tovább is megy és azt mondja,
Hétfői Naplónak
hogyha törekvésük hajótörést szen
ved, akkor a szocialisták szamara
csak két lehetőség marad: vagy egé
rált. neki, n külföldi kölcsön eddifji alkalma volt néhány pillanatig be
szén visszavonulni, vagy átadni a
szélgetni Sir William, Goode-val,
A külföldi kölcsön ügye must már tárnyalásainak eredményéről.
helyet <1 „szélsőbb elemeknek’*.
Á délután folyamán Kállaii Ti aki budapesti útjáról ezeket mon
gyors léptekkel közeledik n meg
Teljesen egyetértünk Peidl Gyu valósulás fele. Szombaton érkeztek bor dr. nénziiuy miniszter kereste dotta:
lával abban, hogy ina minden erő Budapestre a bizottság szálláscsiná- fel Sir William Goodot a Ritz— Teljesen jo reménnyel vagyok
nek össze kell fognia az ország Jói. Jakobson Peer, Dcnis Pierrc és szállóbeli lakásán, ahol hosszas ta
magyar kölcsön további sorsa,
talpraállíiá.' ára, egyet értünk ab-j Ellőtte Felkin s ugyancsak Buda nácskozást folytatlak. A megbeszé a
felől.
Részletesebben egyelőre nincs
bán, hogy a polgárságnak meg kell ; pestre érkezett Sir William Goode, lés befejeztével Sir William Goode módomban
nyilatkozni, mert ez<
szerveződnie. Teljesen honoráljuk a I aki u jóvátételi bizottság bécsi, ex- az angol követségre hajtatott, Hohegyetlen
napon inkább magán jelle
.szociáldemokrata párt clhatározá;1 pozitnrájáuak volt a vezetője. Wil ler, a budapesti angol követ ugyanis
gű
beszélgetéseket
folytattam.
súí, hogy segíteni akár a polgári liam Goód budapesti tartózkodása a Imár a délelőtt folyamán magéhoz
társadalom demokratikus uralmá jóvátétel kölcsöniigyi vonatkozásai kérette Goodot, hogy vele az angol
— A delegáció tagjai hétfőn érkezr
nak biztosításában, mert ebből azt val magyarázható. Az angol állam politikai helyzetről és a magyar nek meg s akkor azt hiszem, hogy
olvassuk ki, hogy a szociáldemokra férfi ú mai első ténykedése az volt, kérdésről tanácskozzék. Sir Wil a pénzügyi szanálás tekintetében
ta párt lemond azokról a marxi hogy mcajelent a miniszterelnöksé liam Goode a késő éjszakai órákban nekem is lesz néhány javaslatom.
ideálokról, amelyek eddig a szo fjen, ahol, Bethlen István arófnál távozott az angol követségről.
Erről azonban csak a napokban nyi
cialista megmozdulások útját je tett udvariassági látogatást és refe
A Hétfői Napló munkatársának lat kozhatom bővebben.
lezték.
, Ugyanekkor azonban nem tehet
jük magunkévá Peidl nyilatkozatá
la ni sem akar többé Wolffék frázisairól
nak utolsó részét, amely fenyege
és Ripka Ferenc oldalán a józan, mérsé
tésképpen hangzik: hogy ha nem,
kelt^ faji kérdéseket tökéletesen kikap
hát akkor... Ezt a hangot hibáz
csoló haladást kívánja szolgálni.
tatjuk, ezt a hangot elítéljük, ebben
A Budai Polgári Kaszinó helyiségében
a hangban mi egy veszedelmes
ma olyan kép tárult a néző elé, aminőt
visszhangot hallunk a múltból,
csak a legviharosabb választásoknál le
amelyre gondolni se akarunk.
kötött látni. A két csoport állandóan
Mi nem idézzük fel a múltat, nem I
uggressziv fonnák között surlódott és
mutatunk rá, hogy a szocialisták
Baránszky Gyula nem egyszer került ké
legalább olyan hibásak a forradal
nyes helyzetbo a kivonult fajvédők inzul
mak felidézésében, mint a polgári Kisebbségi győzelem a budai kerületekben — Wolff tusai miatt Wolffék mindent megtettek
társadalom. Sőt azzal a különbség megválasztása Bethlen István ellen irányul — Meg a szavazás sikere érdekében és különö
gel, hogy udg a polgári társadalom
sen n függő viszonyban lévő tisztviselő
alakítják a Budai Középpártot
passzíve bűnös, addig a szocialisták
ket és tanárokat vonultatták fel nagy
aktive is közreműködtek.
tömegben. A siker kedvéért megjelené
r~ A Hétfői Napló tudósítójától. —
Igen, követeljük magunk is, hogy
sükkel adóztak Sipőcz Jenő
polgárBuda vasárnapi nyugalmát ma szokat- ' és Bethlen István intencióit minden esz- I mester is, valamint Bénárd. Ágoston,
a kormány és a polgári táifadalom
íj munkásság szervezett erejével lan politikai megmozdulás zavarta meg. közzel iueg akarták akadályozni. Tűr Csilléry András, Nemes püspök és máKaröltve siessen a sürgős problémák ik budai lakosság végre pontot akart gyalásokat folytattak Wolff Károllyal, , sok, akik folyosó-korteskedéssel igycMegoldására, elítéljük azokat a sze- tenni azok után a harcok után, amelyek akit rá is birtok az elnökség elvállala- i koztok a választásnak egy utolsó lökést
Svyie® harcokat, melyek ma a pár már mintegy másfél esztendője dúlják a sara,
| adni. Érdekes volt mogfigyolni azt is,
tok koreben dúlnak s fölemeljük budai korülctek társadalmi nyugalmát |. Egyizbcn nyílt pártütésro került a sor. I hogy a budai minisztériumok és közhiva
ugyelmeztető szavunkat mi is, hogy és féktelen agitációjukkal minduntalan , Amikor Ripka Ferenc a kaszinóban talok csoportosan jártak az urnák elé és
ti.
tizenkettedik órája el- megakadályozzák a nép békés, független !I ajánlotta Nyulászy Kálmán ós Bréhr a főbb tisztviselők együtt adtál:, le szava™<tt. T)e ne játszunk a tűzzel, munkáját.
I Imre tagságát, a választmánynak nem 1 zatukat az alárendelt hivatalnokokkal.
niÁ?^kZzuk
a muit rossz szellaA Budai Polgári Kaszinónak elnöke i volt az uj tagjelöltek mellett szótöbb- j Lognagyobb számban a honvédelmi mi"kénytelenek leszünk át- óvek óta dr. Ripka Ferenc, akinek nővé- |j ségo, mire Ripka Ferenc levonta uz ügy ' Misztérium volt képviselve. Itt magas 1 > a helyet, a szélsőbb elemeknek0. hoz számos fontos társadalmi és kultlrá- konzekvenciáit és lemondott. A fajvédő rangú katonatisztek adtak példát az
?zociaÜ8ta párt igazán se lls akció fűződik.
csoport most már, hogy a párlütésnelc alantasoknak és segédhivatali tisztviso*
ben \akaí azi orszá^ újjáépítésóEleve le kell szögezni, hogy
jogosultsága legyen, komolyan jelölte : lök tömegének.
hn»v
i komolyan értelmezi azt,
Wolff Károlyi az elnökségre, amit Wolff,
Be Wolffék ilyen kedvező körülmények
az
a
politikai
harc,
amely
a
mai
vá

a nnir?- demokratikus fejlődés útján
látva a hívők kis körét, csak nagy kapa- közölt is csak nehezen szerezték meg a
lasztásokhoz vezetett, nem is Wolfföltvn irii társadalommal akar kar
citáldsoh
után
vállali.
nak
és
Rlpkának
személyes
harca,
|
többséget.
A szavazás eredményét esti «S
ukkor J? adllií ,°kkor nem helyes,
hanem a fajvédőknek Bethlen Ist
A inai elnökválasztást egyenlőtlen [óra után hirdették ki és TPol/T Károlyt
AklfAr8^*
1 sze . tl°n rémeket idézni.
|
Ripka
Ferenc
helyett mintegy 120 szófegyverekkel
készítették
elő.
.Wolfféknak
ván ellen Indított mozgaln»“.
rosíinrpa<s?oc59^?tn pártnak sokszoNéhány ■ hónappal ezelőtt ugyanis mindenesetre nagy segítségük volt ab ! többséggel választották meg n Budai
millián, •telc?8egévé teszi uz ország
•
Polgári
Kaszinó
elnökének.
hog - n? do,|fpzójánnk az érdeke, Vass ŐÓ7£,et népjóléti miniszter és ban, hogy .H választásnál csaknem döntő
E szerint a legközelebbi jövőben n buhanem n a Y^i ’P'jégekkel rémítsen, Betlcn István gróf magukhoz kérették súllyal aknázhatták ki a legnagyobb
dni
kerületek
politikájút
Wolff Károly
r’ilniénvpl-ntb" 4idobcn» niinden kö- Ripka Ferencet és közölték vele, hogy a részt tisztviselőkből álló polgárság hívaéllSíth k‘)zt “OK’naradjon elvi főváros társadalmi konszolidálásához >! fali függését. l)e még itt is óriási ellen , fogja irányítani, Láng József. Perczel
feltétlenül szükséges lenne a budai kerii-1 állásra találtak Wolffék jelszavai, úgy | Béla, Wünsclicr Frigyes, dr. Virter
ÁS1 p1
^Határozásán.
» íanw«l-luknai s/crvczelt tömo’ letek politikájának mérséklése, víjgyis | hogy vakmerőbb eszközöktől sem riad László, stb. támogatásúval.
A választás hangulatára jellemző, hogy
a l’olffari társadalom egy, a józan felfogásnak megfelelő kö tak vissza.
részére iw
^•.iníu’í^VXa.^rvezctlen. Ezt a zéppárt megalakítása, Ripka Ferenc
az eredmény kihirdetésekor a kaszinó
így például tanárokat és Iskola'óknak ?í1koru!™ényt a szociális ígéretei tett a miniszterelnöknek arra
tagjainak
nagy része elhatározta kilé
Igazgatókat sérelmes áthelyeztetéspését és
’a-nisLÍr !1asznnlni nem lehet és nézve, hogy megkísérli a párt megalakí scl fenyegettek meg és Informáto
’dalistánnlr ’♦ mier.l ,az,i minden szó- tását. A szándékot Ripka egy bankot!
szerint sok tisztviselő becsület
mint értesülünk, h Kaszinó mérsé
'wSr
'■ h0Ky ,llé« alkalmával bo is jclontetto a kaszinónak, runk
szavát kérték kt azért, hogy vasár
kelt iránya tarjai Wolffékkal szem
0 műnkülrhí't vl«sza a múlt
___ _ „» amely a torvet csuknom egyhangúlag |
nap Wolffék mellett szavazzanak.
hon Bethlen látván liiteclóliiak meg
dinmfrf Mk-. nz. i(rn21 becsitbeosii elfogadta.
felelően már a napokban megalakít
Annyi mindenesetre letagadhatatlan
-...Lan I Közben azonban nz ébredők és fajvédők
ják a butin! kőzéppáríoL
tény,
hogy
o
független
polgárság
hab
I iffen erős ét? vakmerő agltációba fogtak i

Ma érkezik Budapestre az ellenőrző bizottság — Kállay
Tibor egész vasárnap tárgyait Sir William Goode-dai.
Hz angol követ tanácskozásra kérette magához Goode-t
Nz angol pénzügyi szakértő nyilatkozik
a Héttői Naplónak

Hogyan ragadták

Wolffék magukhoz a vezetést
Budán
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Friedrich István a ceruzák
elzálogosítását
Szerinte nincs bűncselekmény

HÉTFŐI NUPLÓ

Az ellenzék egységesen
uűnul fel a pénzügyi javaslatok ellen
A személyi ellentétek nem

bontják meg a

Bakonyi János, a //. C. Karz í
tömör egységet — Az ellenzék számít az
nürnbergi ceruzagyár magyarorszá
gi vezérképviKclője, mint ismeretes,
elégedetlen kisgazdák támogatására
múlt év decemberében a cég tulaj
donát képező és a Török-Magyar
— A Hétfői Xapló tudósítójától. —
Kereskedelmi llt.-nnk bizományba
átadott ceruzák elzálogosítása miatt
A pénzügyi helyzet aggasztó ie- van működó Kállay személye ellen
sikkasztás büntette címei) följelen
Bethlen István grófon keresztül
tést tett Friedrich Tstván és igaz fenségei napról-napra sürgő-gató-társai ellen. A feljelentés liosz- teszik a pénzt<•>yminis/.fenitárca, bc- ’rélypzS harcra határozta el magút.
szasnn foglalkozott az elzálogosítás töltését. Immár két hete tart a vál........ Az ellenzéki front, búr kialakuló
körülményeivel és a ceruzák értékét súg és ezekben a kritikus napokban ‘ egységét személyi . torzsalkodások
100 millió koronában állapította még mindig csak ideiglenes intéz kissé megbontottak,z
meg. A királyi ügyészség el is ké kedésekkel próbálkozik meg a fe
a kormányzat pénzügy? politi
szítette ez ügyhon
indítványát, lelős kormányzat Ez az abnorm.is
dúsban tömören
amelyben a vizsgálóbírótól u rész állapot politikai körökben egyre' kája elleni
fog felvonulni.
vénytársaság
céléinak lefoglalá élesebb kritikát vált ki.
sát, továbbá a nyomozás lefolytat-]
A személyi ellentétek, :nmolyck több
hatása végett Friedrich István »ienmen- i, Az , ellenzék. az ú.i pénzügy
bel politika i kérdésben. okeobrizmus,
lelmi jogának felfüggesztésére irá
miniszter mielőbbi kinevezését
Habsburg-kérdés körüll felmerültek,
követeli, mert a parlamenti szo
nyuló intézkedésekei kérte.
a pénzügyi javaslatok elleni iiarc
kásokkal ellenkezik egy tárca
A vizsgálóbíró
..... „___ _______elutasította
__________
az
egységét nem fogják megbontani,
válság megoldásának hetekig : mej-t
ügyészségnek, valamint sértettnek a
bűnügyi zárlat elrendelésére, vonat
való elhúzódása.
kozó indítványát azzal a megokoa kormány pénzügyi politikája
j„,:
lással, hogy bűncselekmény nem fo A nemzetgyűlési ellenzék, melynek í az egyetlen_____
_ amelyre vovo
kérdés,
rog fenn és az ügy kizáróan polgári kötelessége a. kritika állandó gya
natkozóan az elítélő kritika te
perre tartozik. A kir. ügyészség fel korlása, a pénzügyminiszter szemé
kintetében teljes az egység az
folyamodta a vizsgálóbíró végzését lyének ismeretlensége miatt csak
ellenzéken.
és a vádtanács a napokban fog dön szélmalom-harcot folytathat. Mintteni, vájjon kérhető-e a Húz men hogy Walko Lajos határozottan ki Az ellenzéki attak vezetői ebben
. .. a
<fc
telmi bizottságától Friedrich men fejezte azt az óhajtását, hogy a mi harcban számítanak az egységes
részére. Az f.l
tőim). jogának felfüggesztése, avagy niszterelnök mentse őt fel a pénz • párt
V“*,v igen tekintélyes roBzerC.
csupán egy szerű zaklatás esete fo ügyi tárca viselésének terhe alól, frakció, amely az egységes párt, alaaz ideiglenes pénzügyminiszter tá • kitasakor a magot képviselte, vagyis
rog fenn.
A vád tan ácsnál mind a sértett, madhatatlan pontot képvisel az el ' a kormánypárt, kisgazdacsoport
mind pedig Friedriehék előterjeszdk lenzék előtt.
ja a legel keseredettehb harcra
bizonyítékaikat. Bakonyi százauos
A pénzügyminiszter személy e esze
szánta el magát.
Friedrich által Jázminjába levitt rint nyilt kérdéssé vált. A politikai
ifjú magyar fascisták leveleivel körök elkeseredését, amely a válság
°Port’ amely Szijj Bálintot
akarja igazolni, hogy Friedrich sa elhúzódása miatt egyre erősebb for valljacsvezéréül,
a Kállay által inauját személyében adott megbízást az mában nyer kifejezést, csak fo guralt pénzügyi politika azonnali
.időközben elhalt Mitterdorfer Ottó kozza az a tény’, hogy
megváltoztatását követeli. Követelé
nak a 12 láda ceruza, elzálogosításá
seik között szerepel a többi között.
ra. Egyúttal diplomáciai úton meg
Kállay távozott, de politikája
a kisiisf és a házi dohányter
keresés intéztetett a szmirnai Ottó
itt maradt.
mesztés engedélyezése.
mén bankhoz, hogy a ceruzák cl
voltak-e a banknál zálogosítva. Bi Ezt bizonyítja a szombati miniszter Ellenzéki körökben tudni vélik,
zonyítani akarja a sértett, hogy tanács lefolyása is. A kabinettanács
Friedrich azzal az ígérettel, hogy kozáson ugyanis résztvett. Kállay hogy az elégedetlenkedő kisgazdák
Rzámukra megfelelő állást szerez, Tibor is, sőt — mint jól informált ezeket a követeléseket csak ürügyül
több fiatalembert Bzmlrnába vitt, helyen értesülünk • a szombati mi hasznáXiúk fel az offenzíva meg
indítására. Éppen ezért az egysé
, mivel azonban őket elhelyezni nem nisztertanácson éppen az a
ges ellenzéki front számit arra,
tudta, megbízást, adott nekik a
Kállay vitte a szói, akinek bu
hogy az elégedetlenkedő egységes
nürnbergi gyár ceruzáinak elzálo
kását az egységes pártnak az
pártiakban támogatókra fog ta
gosítására.
ellenzékkel szövetkezett, igen szá
lálni abban a küzdelemben, amely’
Ezzel szemben ’ Friedrich szintén
mottevő
része
követelte
ki.
mar e héten megindul a korona
bizonyítékokat akar produkálni arra
javaslat tárgyalása során. A közeli
vonatkozóan, hogy a ceruzákat
Az ellenzék a látszólag passzivi
Szmirnúban lehetetlen volt eladni, tásba helyezeti, de valójában aktí- napok a politikai életben szenzációs
fordulatot hozhatnak.
bár az eladással mindenfelé kísér
leteztek. Ennek oka az volt, hogy
Bakonyi a cég árjegyzékében fog
lalt árakhoz meg olyan hatalmas
összeget számított, hogy ilyenfor
mán a ceruzák ára csaknem kétszer
akkora volt, mint más iróngyár
árud. A részvény társaság azonkívül
megfizette a ceruzák szállítási dí
ját továbbá
Bakonyi százados
Előbb legyen építkezői, azután legyen lakáaszmirnai útiköltségét is. Szerintük
felsxabadltás
tehát u Kurz-gyár kárt nem szen
vedett.
A napilapok részletesen foglalkoztak ' Tessék a jövedelmeket is aranypariAz elzálogosítás lényét Friedrich a népjóléti
._
___
__
__ ___
miniszter készülő újabb
laknem tagadja. Igaz, hogy
fascista béirendelolóvel,
mely tudvalevőleg a kö- | tásra emelni, mert különben minden
fiatalembereket vitt Szmi mába, ezek I zcljövőbeni
szabad felmondást és a lak- terhet a fogyasztók, a nagyközönség
azonban saját, költségükön utaztak,
fog incgslnylenl.
az aranyparitás fölé való kö
magúk vállalkoztak az utazásra is i béreknek
és nem az állítlagos fényes ígéreteit zeledését terve/J.
j — Hivatalos helyről mivel indokolják
A
hír
nagytó
értékben
foglalkoztatja
csábították le őket. Szmirnúban
• a készülő rendelet, szükségességét/—
Friedrich állást is szerzett nekik, a közönséget és érthető módon nagy iz I kérdezte munkatársunk.
azonban azok nem akartak dolgoz galmat váltott ki a nagyközönség kö ! —- A népjóléti miniszter — mondotta
ni, dőzsöltek, mulatoztak, így csak rében.
Munkatársunk fölkereste Bródy Ernő . Bródy Ernő dr. — azzal indokolja nz
hamar nyomorba jutottak. Friedrich
j aranyparitás felé való haladást., hogy
okkor megengedte nekik, hogy a dr. volt nemzetgyűlési képviselőt, a La a lakásfélsznbadítási tervezet idejére ne
kók
Szövetségo olnökét, aki a nagy
ceruzákat elzálogosítsák, annál is
legyen sötétheugrás. Szerintem azonban
inkább, mert Mlttc rdorfer Ottó horderejű kérdésről a következőket mon a lakásfelszalmdítáRt az aranyparitás
közben súlyosan megbetegedett és dotta:
hoz kötni nem lőhet.
betegsége igen költséges volt. Az el
A népjóléti minisztériumban va — A lakasfeljzabadítúsf csak nz épít
zálogosítást Mifterdorfer
' *
fognnat.o- júdó rendelet, mely a nemzetgyűlés és
sította, abba Fricdrich nem folyt a drdgasrigi bizottság megkerülésével kezés folytán olőálló lakústerineléehez
he. Szerinte pedig az, hogy valaki akar életbclépni, kétféle irányban intéz lehet kötni és éppen ezért
elzálogosítást megenged. mén nem kedik, mégpedig előre és visszamenőleg nem lehet elfogadni azt, hogy az
meríti ki a * ikkaszid8 tényállódé- akar intézkedni a lakbérek valorizálása
kát. Egyéb kél
•nt
...............
is n ceruzákat már terén. Mii ; i-képpen helytelen, hogy a üzlethelyiségek 1925 május elsején, a
kiváltották és abból a cégnek
korona értékének változása szerint akar lakások pedig 1926 november elsején
miféle kára nincs.
minden korlátozás nélkül fclmondják megszabni a lakbéreket. Várják
• A vádtanács határozata
mog, míg a korona értéké kialakul.
hatók legyenek.
most, már eldönteni, hogy
— A korona stabilizálódását meg kell
gálóbiró végzése holytálló-e.
Bbben a kérdésben időbeli terminust
várni, mert
nem lehet szabni. kizárólag csak heiysemmi Rnrancia nincs arra nézve,
zetbell terminust:
hogy a korona cseticirrs értékjavutáelőbb legyen építkezés, csak azután
*ía esetén a háztulajdonosok vissza
BIZTOS HATÁSÚ
legyen lakásfelszahadítás.
térítenék a túlfizetéseket.

Bródy Ernő

a készülő lakbérrendeletről

Darmol
KELLEMES IZÜ
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Igazító. Kadar MIKHí,.
SHdl Aiberr. Karn.o. !gr:

MÜSCU:-----------1
Erdélyi
Edith
kedves meglepetés
Cora Tc.n Suden
„ 2
2
Bowery & Hollwett
Forstner
Mauda
I. Vliíólc: Raclnuanninoll IPrclUd?,
u. Kanra. Népzc'ie

Ferenczy Károly*
Oiskaja
és Garciel
saját táncaikkal
Sob Hopkins
Jánosú) fzá
ésbORkalOlivia
Szőke Szakái-Haraszti Mid
én; Kardos László
Műsor-változtatás

jogát

uz

igazgatóság

fentarija

Kis Komédia

Rótt és Bteinhardt felléptéd el « új febr. műsor ElleowJ
előtt és Selna Frau bohózatok. Steinhardt és Tört
Berta új slágerekkel. Kezdete pontban nyolc órakor

db:
SZAKORVOS) vér- és nemibetegsk
EZ^pZiz,??LVA.fíS)oNi0l'T^3' “ Rendelés egész nap
Rákóczi-ut 32. 1. cm. 1. Rókussal szemben.

TABARIN

Vili, Rákóci út 63. — Telefon J. 2116

Szuchány Éva
Ferenczy Károlyi
Jack
& Marié
amerikai tánckomédiások
Tiger
Lilly
lápcexcentriqtic

’

Boncét & Morgana
Louis Barrison
A, és CH. Mo-gans
UJdonsAq!
U|c'on*n«'

PALERMO-Lim
átváltozó japán zsonglőrjeiénél

Nagy Annus ósViq MímIós|
5 Holland Girls

Roge & Stavignus t
excentrikus táncok

Les mondain-fáncok
Vampanis

s

é« a aienzAcIós kitérő műsor g
Stalner Sírni mUvéoxcaekaraI!
Kezdete pont ’j'O órakor

Elsőrcr.dll meleg lonyl~i3g

Ingatlan átverés!

Négy szobából, konyha és mell'kinyi'
ségekből állá modern új villa Gyönirőib
1400 négyzetöl kiterjedésű, részben gyű
niölcsös. részben veteményes telekkel,
közvetlen vasútállomás melletti toljcscu
tehermentesen 50,000.000 koroua kik!"1'
lási áron, esetleg azon alul is 1924 már
cius 5. napján, déli 12 órakor dr. Rhorci*
Géza budapesti (VII., Erzsébet körű1
— Különben egész nyugodtan kövot- 9—11., II. 1.) közjegyzői irodájában elér— Az arany pari tűs felé haladj lakbéromelés is jogosulatlan mindaddig hetnénk Anglia példáját, ahol a lakás- vereztetik. Közelebbi adatok nevezet
mii; csak a kiadásokat •■aielik az prany-1 felszabadítást csak ererkilencszázhn- kir. közjegyző irodájában tekinthetők'
pnrHásra.
1 szonnyolera tervezik.
meg.

,pMt, héttő. március

3.

iyos autóíisájBiís

a Fürdő uccában

aütó utasai a kocsiba
dték ax elgáxolt gyer
két és eltűntek a helyRW színéről.
üitföi Kapló tudósítóidtól. —
hmlmas eset jútaMoit 1e vas“v'
li6 Tnrscf tér es Fürdő ueca sar» ahol
liafalinos autó, mo7pw elegánsan öltözött hölgy
elgázolt egy tizenkét ev
S gvermeket. Mikor a gyermek
Su elterült a tokion, a: aula
Síi, nélkül tovább akart ro»»í a helv^’iten jelen levő jaró.lák'aionbaji utána futottak és oly
nicuctö magatartást tanúsítottak,
of/i/az autó kénytelen coll megái-

"\'i autót vezeti) elegáns hölgy és
ét utasa, dacára annak , hogy a
tomíanúk figyelmeztették az utasoat, hogy a főkapitányságon jelent
ek be az esetet — az autóba emel■k az elgázolt kisgyermeket és el
dugtak vele. .
„
A történteket Sckmittler. Rezső
•illauyszerclő jelentette be a főkantányságon. Elmondotta, hogy huározottan emlékezik arra, hogy az
mtó tülkölés nélkül kanyarodott
a Fürdő ucca keresztezésénél és
xy történt, hogy elgázolta a kis
gyermeket, aki át. akart menni az
iitwten. Schrnittler Ilezső val Jó
nása szerint az autó száma Bp. 369.
o’t.
A rendőrség a legorélyesehb nyoűozásf indította meg az autó utasa
s az elgázolt gyernjek személyazo
nosságának megállapítása
iráut.
.’asámap délután végigjárta
a
endön-cg az összes kórházakat,
zonban egyikben sem találták meg
titokzatos autó által elgázolt
„vermeket. A nyomozás folyik.

ttlMéPlSOOK
.1 telefóttdrágitás már a premierjén
i^iflöt mendott. A mai kor emberének
ibljeii o csonka, országban, alig volt
’ikuölöbb munkája, mint mikor a lolclódtagj/lót leakasztotta. A panaszok
'Jwgctege. hanozotl el a tdefónok ellen.
■! ncni-jclenikczések, hibás kapcsolások,
wlőtti elszakitása a vonalnak napi^Icn voltak. Aki nélkülözhette, már
'‘fjen lemondott, arról, hogy a telefőnön
' luxusbcszétgeléseket folytasson. In!'ihb látogatást tett.
1 hivatalos körök is elismerték, hogy
dffónunk leromlott, lezüUött, lehetetlett. De kellett, mert cnélkül béna.
' a gazdasági elei, a kereskedelem,
ami az országnak, életei, eleven,
"itíclii életet adott.
■I kereskedelmi miniszter tclcfóiirct^
'ide ebbe az életbe vágott, bde. Durvágott belő azzal, hogy
'< hfóv diját fűn magasra emelte,
zsmce túlhalad minden
képze-

• »i meg ehhez se volna szavunk. Az
"S.íifi gazdasági szegénységében clis'^i)vk a kormány jogút, arra, hogy az
.heteit el képzelhetétien eszkö’11 ’s növelje. Am ez sc.mmiesotre
akadálya az életnek. A kormány
rs ezer más módot találhatott volna
:
hogy bevételeit fokozza. Miért vdéppen a tele.fónt. a gazdasági
c-l a sine qua

HÉTFŐI NHPEÓ

Pótpendetetíel
repgráliálk a valorizációs

<

tníésebet

Az EsHiitt4ggbsn
Mön hirdetik Ki
a hatámatoí

— ./ Uétfiil Napló tudó fitóját ól. —
Az Esküit Lajos és bűntársai el
leni kifegási tárgyalást a múlt hé
ten Fejezte be a vádtanács. A hatá
loznak
át,
hacsak
nz
crdela!'
felek
valorizációs törvényjavaslat,»
rozatot, ameh minden valószínűség
melyei, az egységes párt 12-os bizott kilejezcttcn másban nem állapod izerint vád alá. helyezés 1 ;sz, hét
sága hosszú vita níáu letárgyalt sl tak meg.
, .
. . • mu
főn uwwn
eleiben m
hirdeti ki a vádtanács.
amely előreláthatóan szerdán kerül; 2. Az adósnak' joga van tartoza- \. Értesülésünk
xA
A ...ó.k .szerint Eskütt igen
a nemzetgyűlés plénuma elé, igen sót március 31-ig papirkoronában j■ türelmetlenül várja cellájában ügye
nagy nyugtalanságot,váll ki poli-1 kifizetni' Amenyiben március kí-én I elintézését. Noha dühöngés is vesz
tikai körökben. Magában az egy-• / {telezőiét értesítette, a fenfi joga rajta erőt, úgy hogy fegyelmileg
séges
pártban is
meglehetősen i fenmarad április
inéin,
hzutun meg is büntetlek. Állandóan kihall
di verzálok a vélemények a legfon-! n ónban az adós tartozása március gatásra jelentkezik a vizsgálóbíró
tosabb kérdésekben. Az ellenzék pe lj-iki értékeléssel takarékkurónává nál, akitől nagyatádi Szabó István
dig — miut ismeretes, — teljes orv! változik át..
és mások ellen tett feljelentésének
jévol es felkészültségével Fogja aI! 3. A Jegyintézet február 20-ika elintézését, sürgeti. Mintán ez a fel
javaslatot támadni.
után csak takarékkoronáról szóló jelentés annyira, zavaros, hogy azon
Mint politikai körökben hírlik, a váltókat fogad el.
elokosodni nem lehet, az ügyben
javaslat ellen a legerélyesebb har
4. A Jegyintézel köteles a február valószínűleg megszüntető határozat
cot indítja az ellenzék s a szerdai
lesz.
20-Íka
előtti
váltókat
is
takarékkonapon már Bcck Lajos dr., aki a
kampányt, a javaslat ellen bevezeti, I■ nában leszámítolni, ha a váltóköte\lezettck
egyike
a.
takarékkoromi
komoly argumentumok kíséretében I
fog rámutatni arra, hogy a kor- \. rizikót magára vállalja.
niány tervezete. egyáltalán nem fe I 5. A pénzintézeteknek február.
\20-án tárcájukban volt papirkorona
lel meg a reális óléinak.
Értesülésünk szerint maga
a, \ váltókat a Jegyintézet cs a Pénzkormány is belátta, hogy valori intézeti Központ közös akcióval a ídBgcn valutát és csekket
zációs rendeleté nem felel meg a Pénzintézeti Központ utján még
sgy pjjiísámál
reális
gazdasági élet követelmé egyszer, papirkoronában leszámí i tisztek
.
, . 3. rsadörség hefssi a valuták
nyeinek s a. gazdasági érdekeltsé tolja.
Ezek volnának azok a fontosabb
gek nyomása alatt pótrendelet ki
tuiaidoncsat
intézkedések, amelyeket a valorizá
adását határozta el.
— A Héttői Napló tudósítójától. —
Teljesen illetékes és beavatott ciós rendeleien végrehajtani szán I
főkapitányságon
megjelent
helyről a kiadandó pót rendeletét dékoznak. Gazdasági körökben ér 1 A
fontosabb intézkedéseire nézve az tesülésünk szerint a pót rendelettől ■ Zsirkó Ferenc ,35 éves pincér, aki a
nem sokat várnak s az érdekkép bécsi gyorsvonai étkező kocsijában
alábbiakat, sikerült megtudnunk:
továbbra
ragasz 'teljesít szolgáhitot és előadta, hogy
1. A folyószámla követelések már viseletek
a valorizációs rendelet la bécsi gyors indulása előtt a .Kér
cius 31-iki értékkel automatikusan kodnak
jeti pályaudvaron egy magas terlakarckkorona- követelésekké vál- visszavonásához.
í »ne1ü férfi átadott neki egy nagy
■ borítékot azzal u megbízással, hogy
tartsa magánál néhány percig, míg
ö vissza nem jön.
Zsirkó Ferenc átvette a borítékot,
de az utas a vonat indulásakor sem
jelentkezeti- érte. Becsből visszajövet a pincér Felbontotta a boríté
kot és legnagyol.b meglepetésére
mintegy húszmillió korona értékű,
valutát, cseh szokolf, belga, svájci
és francia frankot, valamint három
— A Hétfői Napló ludósHójúlól. —
darab csekket talált benne. Egyik
párizsi Schewizcr CreditAz elmúlt héten nagy szenzációt ge.tt utasította az irattár igazgató •csekk arímére,
van kiállítva és 56
keltett egy Dél a meri kából érkezett ját. hogy keresse ki ezeket a rég el. anstnli.
frankról
szól.
Ennek a csekknek a
irattári igaz
és a cenzúra által elfogott levél, feledett aktákat.
száma 015.234. A második csekk a
gató
megállapította,
hogy
a
Kecsamely arról adott hirt, hogy Kect<,
zürichi
Sebweizerische
Bankvereiné,
■livméthy Győző él és több millió keméthy Győző-féle akták mór több 61.213 számú, .3(1 frankos, a harmamint tíz éve a pincében vannak,1 dik pedig a zürichi Sehv/eizerischo
dollár vagyona van.
Az elfogott levél az ügvészségre ahol csak napokon át tartó keresés, Bank Ge ellschafté, 58 frankról szól,
került, ahol a további intézkedések utón szombaton találták meg. Az‘ a száma 169.076.
megtétele végett előbb át akarták előkerült akták most Makay dr.
A rendőrség megindí 1 oda a nyo
alel nőkhöz kerülnek, mozást a boríték áladója után, mi
tanulmányozni a 22 evvel ezelőtt ügyészségi
n
nMiuuut» rendőri
1V..UV,. nyomozás
............
megindult
, ak- akinek első dolga lesz mcgállapí- vel valószínűnek látszik, hogy a
táit. Erre annál is inkább szükség | tani, hogy az elévülés bekövetke- borítékban levő értékekhez bűnös
volt, mert valószínűnek látszott, | zett-e vagy sem*
úton jutott és Ilyen kelőm-'*-- módon
hogy a bűnügyi már reg elévült. # 1 Ha igen, úgy meg fogja szüntetni akart megszabadulni a borítéktól.
Az elévülési ügy ugyanis öt ev nz eljárást, ez esetben pedig a
— amely a legutolsó bitói intézke \kcsfőváros tiszti, főügyésze teszi
dés megtételétől szájúit. Ilyen in
szükséges lépéseket, hogy
tézkedésnek tekintik a köröző levél,
■per formájában hajtsa-e sxtSvatafíCt, jtfiímicmíltlM, vttirxfravisnyűArxt, rsynlivagy nyomozó levél kiadásának
székesfő város c! sikkasztott maikal.ciitl*
riantfíltfi.-t e ^Safntntücljti és cgvcb
megismétlését is.
iP/fiOO koronáját.
fmfr.Axatf. d iá Ac
f dús ' i lasztikba ti kap
hatnak biidapLati. legalább kétszobás lakással
Az ügy iránt jogászi körökben is
Az ügyészség ezeknek a körülmé
bíró föbériAk, ‘ délután 2-6 óráig,
nyeknek pontos megállapítása ,vé- •lénk érdeklődés nyilvánul meg.
Mdrkrzúl, Budr'j'cio, IX, Glioi ut 4 , biam,

Me@ál£apoíiásofe a fontosabb
intézftadésehben

Milliós Mű

Elévült-e Kecskeméthy Győző
bűnügye

A főváros polgári pert indít

földszint 9. ajtó, udvarban (Nagykörút mellett)

Miklós MÁV felügyelő ellen
Az&rzsébMosiOr thory
is, akit, tudvalevőleg már korábban

elleni bcmbames-ánylal
Ügyében készéi az Ügyészi
vizsgálni! indítvány

Az erzsébetvárosi bombáméi ért let letartóztatott tettesei ügyében
Babits Jenő dr. vizsgálóbíró né
hány nappal ezelőtt leknldte a bunpör iratait az ügyészséghez a ,Yjz.T
gálati indítvány megtétele céljából.
Dolovschlák Mihály dr. referens
ügyész, miután a pör anti aktáiI
//f() /,
r
csak
napok múlva szereltethette az
'i magyar kormány és téved.
Iratokhoz, hétfőn fog hozzá vizsgá
Nem ilyen lati
i
ndítványa.
megszerkeszt*“tóhoz,
, ^ 'letekkel kell és lehel fo- amelyben a letartóztatottak
ellen a
h 1 " a,,b bevételeket, hanem les- vizsgálatot és a vizsgálati fogság
0--'Wuőí»
azokhoz a vagyonokelrendelését
fogja
indítványozni.
""iné,.- mcgbtrjdk a terhet.
Ugyanekkor hozza meg megszün
'
a kormány, hag//\ tető határozatát is az ügyész az idó"dal " ' 1
időkben kimovdotl közbon szabadlábra helyezett Wd«
^>r,e, '''"l)ukl,,!'^í,ra törekszenek. Ez a
;,, f r » s a: álfa^
immgurált poli•'^bszíiAo beszel arról, hogy a be\ riesfiikj'ti elszámolás külfölarm.
; ' I'robfji /ettek vele, csődöt mondott,
... intetni. Hs most, jön ,r ma/■orwKin.v és gazdasági tolpraállát
hofi/mbiis-fojásril. •'
''' /cZffón//íjs,í,/,í<.i a beszélgetésenleh‘londijszubásbau véli felfc-

3

szabadlábra. helyeztek ügyen, do a
közigazgatási eljárás lefolytatása
végett álkiserték a tolonckázba. De
nemcsak Báthory Miklós ellen kell
megszüntetni az eljárást, hanem
azok ellen is, akiket közvetlenül a
bombamerénylet után névtelen le
vélben jelentettek fel és akiket gya
núsítottként hallgatott ki a rend
őrség és csak most utólag, a beis
merő vallomásuk után derült ki,
hogy ezeknek az embereknek semmi
közük sem. voii a bombamerénylet
hez. Érdekes, hogy körülbelül hdvénre rúg azoknak a száma, akik
ellen nz ügyészség az eljárást meg
szüntetni lesz kénytelen.
Nincs kizárva az sem, hogy az
ügyészség xM ár ff.vők ellen nőni jesz
vizsgálati indítványt, hanem a be
fejezett sikeres rendőri nyomozás
adatai alapján közvetlenül mind
járt előkészíti vádiratát.

- ’é VEgevváiw és Társa szobrász- és
jft-ii ^dalian harcok '• — • ••
•ét'ami
81! é‘}"m''be'láuá. [lakberendezési iparváítaiaía\
"*rt
ami l/TÍZS?
m
b -. már több, mint nuaamat vrn. üuöi a> sí »
___
■, ■
t
„iPHól elvitel- Tatafénhfoói föuef 1O1-J6 ZutaSlLZSí»í%uu£?a
a

(Ezelőtt: PÁRISIÉN GRILL)

Négy szóló tánczcsillag!

FURLANA
Mimi Shorp. RiihK Mária
Madjide, Fátíme 111. V.

Anitta ® Joe Sreter
Chaplin imitációk

Ria ® Chard
exc. tánckettös

? Hoppé testvérei! ?
Vioian.y duó
Part fit Bachánsnö

Előadás után záróráig

Diaié Boy’s
zenekara játszik

i

|
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■Kávéllázho^ fl gaz<SasásJ krízis a Bethlen-Kormány bukását idéz.
niVSFUti f?T!aflfön EllSn heti elő — Pillanatnyilag javult a pénzügyi helyzet

!

Beck Lajos - a gazdasági válságró!

kStOlláhnt — A Bob-Utcai
A gazdasági és politikai válság pokra esik és ezalatt fog kiderülni,
wérss UÍSZaklI eoilőausa mindezideig nem nyert megoldást., hogy
veres epMno
|A megüresedett miniszteri székek
1. van-e a kormánynak elég előre

— A Hétfői Napló munkatársától. — gazdátlanok még, a gazdasági hely- látása minden eshetőségre, vagyis
I zet megjavítását célzó kormanyja- felkészült-e a kormány a kritikus
Emlókvzí tes nié.- az a veres dob- vaslat pedig még mindig nem került, idővel való szembenézésre;
uccui 4éjszaka,
izg’i- ,. tárgyalás
alá.
A nui
kormány
HUviiJ
,1
r>«' • ■'amelyik
’11 1 1 . hetekig
,J
izi 1 j4,y ciiao a
ju. zx
niciiiy ezekben
rxi/vu
2. van-e a kormánynak és pénz
lomban tartóiba a közvéleményl. A 1 az aggodalmakkal telt napokban ügyi barátainak elegendő külföldi
Dob ucca és Holló uccu sarkon levő csak
pillanatnyilag
előráncigált összeköttetése arra, hogy e kritikus
Lázár-kíjvéházban éppen gyermek- . sziikségrendcletekkej próbál operál- időkben a feltétlenül szükséges de
felruházó ünnepély volt, amikor ot njt a parlament pedig immár két viza- és valuta-szükségletet előleg
ittas katona tért be és za.jongani jmte tétlenül nézi a magyar közön formájában előteremthesse.
kezdett. A kávéház vendégei csendre ség
' vergődését
........... a drágaság
’ '
' mindent
’ J z
intették őket, ebből szóváltás kelet (magával rántó hullámai között. A I — Akut politikai válság — néze
kezett, amelyik véres verekedéssé fa | kisebbségi nyelvek használatáról és tem szerint — e pillanatban nincs,
jult el. A polgárok széklábbal, a ja testnevelési alapról szóló törvény mórt a kormánypárt Bethlen sze
katonák bajonettei verekedtek. A javaslatok szolgííltatták az anyagot mélye mögött egységesen áll. For
tumultusban valaki Tre mmél Má | a törvényhozásnak a nemzetgyűlés dulat csak akkor következhet be, ha
tyás fiatal katonát leszúrta. A ve I munkaasztalán, s ha nem akadt pénzügyi takintétben olyan fennaka
rekedésnek a rendőrség megjelenése .volna ismét bőven mindenféle sze dás áll be, amely az állami szükség
vetett, véget. -Mire a mentők meg mélyi szenzáció, az unalom lett vol- letek fedezésében pánikot idézhetne
érkeztek, Trommel már halott volt. I na úrrá a dunaparti palotában: míg elő.
A helyszínen megindított rendőri odakünn az uccákon a kenyergond
— A Bethlen-kormányt csak ki
nyomozás sz rint a. katonát Lobi áldozatai verejtékeztek. Pedig csak robbanásig feszült gazdasági válság
József baromíik'-TCskedő szúr! a le. t gután jönnek a súlyos napok. Pénz buktathatja meg.
Lobit le Is tar .'ó; Jalták és azóta is ügyi szakemberek körében általános
a vélemény, hogy a külföldi köl
vizsgálati fogságban ül.
Löbl loturtóztaíásával a rendőri csönnek jótékony hatása bizonyára
íiyomozúr, még nem ért véget. Azt meg lesz ugyan, de:
igyekeztek megállapítani, hogy a
a folyósítást megelőző három
verekedésben kik vettek részt es
hónap olyan gazdasági krízist
hogy kik voltak azok, akik egy
hozhat, amely messzemenő poli
szemtanú állítása szerint a már
tikai következményeknek lehet
< szmél ellenül fekvő Tremmelt to
eredője.
vábbra is ütIegoiték. Molnár György
Márffy és cinkostársai a cseh kö
A parlamentben — sajnos — ke vetséget is fel akarták robbantani
letektívfőfelügyelö csoportja né
hány nap akiit tizenkét, környék vés pénzügyi szakember foglal he
A katonai ügyészség Nesz Károly
beli lakost állított elő a rendőrség lyet, érthető tehát, hogy a pénz
re, akiket mind azzal gyanúsítottak, I ügyi politika napirendre kerülő közhonvéd — Márffy József, az Erzsé
hogy Tremmelt ütlegelték. Kétnapi konkrét témáit legtöbbször csak po betvárosi Kör merénylőjének társa —
ellen vádat emelt azért, mert Márffy
vallatás után azonban a rendőrség litikai nézőszögből bírálják.
kénytelen volt elengedni őket, mert) Kérdést intéztünk a nemzetgyűlés József és társai által a Koháry-utoai
semmi bizonyíték sem volt ellenük., egyik legkiválóbb pénzügyi szakem- fogház olletn végrehajtott bombamerény
letről tndott és azt megakadályozni el
A szomorú végű verekedés nyomo-1 heréhez*.
mulasztotta. Márffyék összejöveteleiken
zásának most Harmadik változatai
Beck Lajos
átszed ik le a főkapitányságon.
ny pénzügyi államtitkárhoz, aki a megbeszélték, hogy a gyanút, a kommu
Az átirat szerint ugyanis a íend- következő figyelemreméltó nyilatko- nistákra terelik. Céljük érdekében el
határozták, hogy a rendőrfőkapitányság
;i-okb>u:öh«in jártak el a katonák-.
...
.
ríi.l szemben.
swnnu’ii Kivont
í.ivniif karddal
k/irdnnl litleni le.
_
. . ellen fognak merényletet olkövctni. A
kaJ
—
A
kormány
helyzete
a
jóvátómerényletet azonban nem tudták keresz
,clték a már le fegyverzett embere
lő l, sőt egy katonának karddal teli bizottság határozata következté tülvinni. A bombát ekkor a Koháryben fel.óllenül megjavult. Ez a tény utcai fogház kapujában helyezték el és
majdnem levágták egyik ujját.
megnyilvánul a legfinomabb mű
Az átirat folytán meg Js indult szernek: a gazdasági életnek jelzé fel is robbantották. Mint a legutóbbi ki
hallgatásokból kiderül,
újból a rendőri nyomozás. Annyit sén is.
máris megállapítottak, hogy a ka
— A kölcsönügyi döntés bekövet Márffyék merényletet terveztek még
tona ké?>ériilé-ónek okút már ana cseh követség épülete ellen Is, ami
mikidején a helyszínen kivizsgálták. kezése előtt Danik uralkodott, ma
A sebben üvegszilánkot találtak és minden konkrét reform megvalósí azonban meghiúsult, mert a merény
tása
nélkül,
legalább
pillanatnyilag,
let
végrehajtásával megbízott Kiss
megtalálták azt az ablaküvegdara
bot is, amelyiket a katona kezével megnyugodni látszik a közvélemény. Ferenc egymillió korona jutalmat
kért
zúzott össze és a törés helye ponto
Ha mélyebben nézzük a kérdést,
san megfelelt a seb alakjának. Két
a kritikus helyzet a most elkö
és
ezt
uem
kapta
meg. Nesz Károly —
ségtelen tehát, hogy a sérülés ablakvetkező három hónapban köszönt
bár a megbeszélés színhelyén jelen volt,
beveré-stól és nem reiidőrkardtól
reánk,
—
azzal
védekezik,
hogy a készülő me
származik. A verekedés zajára elő
sietett rendőröket, most sorban ki amikor belső erőnkből és a külföldi rényletről nem tudott A vádirat szerint
ez
kizártnak
Játszik,
mert Nesz Ká
kölcsönre
nyerendő
külföldi
deviza

hallgatják a főkapitányságon.
A rendőrök úgy adják elő az ese előlegből kell pótolnunk mindazokat roly a rendőrségen történt kihallgatása
alkalmával
olyan
értelmű
vallomást
tet, nogy a pánikban és tumultus a szükségleteket, amelyeket a megban tényleg kardot rántottak, de állítandó bankóprés nem fog tirlri tett, mely szerint a Márffy lakásában
érezhető
kénszagról
határozottan
meg
ezt. csupán a verekedők megfélem kielégíteni.
lítése coljából tették és senkit, sem
— A kormány helyzetének tuz- állapította, hogy ott bomba készült.
Megállapították továbbá azt is, hogy
próbája múreius-április-május hóna
bántottak.

Katonai törvényszék

csütörtökön tárgyalja a
bombamerényleteket

0
««« ellen ,.lk5„.,
merénylet után néhány nappal í*'
egy baftm napinwósoinagpi
>
azzal a meglánlísal, hogy M
«« «
bombát a szoenldemokra'n
i? ”•
körúti párthelytsóge ajtajában hehSi
cl. A megbízottak: Nesz Károly fan
váth-Holps József el Is helyezték . t*
na papirosba csomagolt tárgyat
j
azonban csak egyszerű fadarab ,5
mivel Márffu így akarta meglő?
Cinkosává tenni JVesr Károlyt, hogy
is állítólagos bomba morén vletot ítetett el.
A katonai ügyészség vádiratában ,
Erzsébetvárosi Kör elleni morín-leM
nincsen szó. mert Nesz Károly",”;
nem tudott.
A katonai törvényszéken március h
todikún, csütörtökön tartja meg yö
Károly bűnügyében a főtárgyalót J
t ik Kálmán dr. százados-hadbíró tani
csa. Nesz Károly védelmére Uhlman
Lajos dr.-t rendelték ki. A főtárgyai^
tanúként vannak idézve Márffy Jó^
és Chriasty István, akik .jelenleg elfe.
tea letartóztatásban vannak.
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Terézliöruti Szíiimi
Teréz körut 46. Tel. 65 54. Kezdete: 8-kw
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Medcsyaszay Vilma
új sanzotiokk.tl

A kanári

A kűtnál

Kosztolánytvigjátéka

énekes játék

Nagy togadúcst a k.sgaIdánál
Pazar látványosság, valódi cleiniícikk kkel

6örz ; és szerelem
(Egy irjú pár hullámzó drá»- a»a>

Nagy Endre új koníeranszokkal

|

Az Est, a Világ és a Szóul
Sauermann és Sobrl
(Jelenet a legsöiéteob Marokkóból)

A rikkancs. - A kikap '• fór]. Erkölcs*
opera, Lányi Viktor zenéje. Sáros! Andor, a a
kir. Operaház t tebépt. Sakk-matt (Zágoo
István tr faja (Salamon Béia tellépt. Fe vona»
v«a< k iSophokies, ib'en, Kostand, Mo’n r F
Szomory, Csehov. Hall Leó). Pártos Ü. teiléptévet
Salamon B«la felléptével Liptai lmr«
kétrészes viejátéka: A altod. l«»m
TT

férfiruliákat, egyenruhákat

W1«0Kb’%>í lakásán vészé*. Lázár
Népszínház ucca 18. szám. Ietetőn: Józeel 42—79

Vidám-Színpad
BéKeffy-Boross
■ ■

igazgatók:. ■

Vi, Nagymező ucca 17. szám. A Fővárosi Opfr
rett-SzInház épületében, reiefónszám: 17-97.

Előadás kezdete félkilenc órakor

Hegedűs Gyula, Bajor Gizi
Sólyom Jank*.
Kondor Ibolya, Jankooich Magda,
Petnot, Mbonyl, Papp. Somló, Kort*'
gyártó, Pármán
Nagy Márta
HoPal. Mátrai, Uoér

A remek márciusi műsor

Buffa István és Társai
an^oi gyapjúszövetek áruháza

Budapest, IV., Váci-utca 25.

Értesítjük n. b. vevőinket, hogy az őszi idény, valamint a karácsonyi vásár nagy forgalma alatt felhalmozódott „First Class"
minőségű öltöny, kabát- és kosztümszövet

Maradékokat 1-4 méterig
a már ily alkalmak folytán köztudattá vált

O&o» öles

zrlbcm

rnsitJwM*

Szöveteink minősége elismerten a legjobb.
Ára’nk a minőségekhez arányltva a legolcsóbbak.
Választékunk fe'Ulmulhatatlanul a legnagyobb.
Különleges angol frakk- és szmokingszövetek. ♦ Autó-, kocsi- és utltakarók*

♦
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HtTrdi mpló

— A váltságföldók körülbelül 400—500
millió aranykoronát őrnek, amivel szem
ben n belső kölcsön mintegy 100 millió,
u külső kölesön pedig csak *250 millió
aranykorona. Így tehát a váltságföldeknek Andrássy gróf által javasolt fel
használása esetén a külső kölcsönre se
Hz iskálában minden
volna szükség. Andriissy Gyula gróf
gyermek tőzsdézik
nem megy
azonban — amint látom
idáig,
hanem
a
külső
kölcsön
mellett
az
— A Hédiin Xv.pléi (udósitójától. —
/ j
Gyula gróf a „Világ" vusur- lerliei és igazságtalansága miatt fel
állam céljaira akarja a váltságföldokot
"ri Kómában a pénzügyi é» gazdasági merült.
Néhány nappal ezelőtt Gergely
ra!„f?Mbontkozására újszerű es nagy— ügy látom, hogy Audrássy Gyula felhasználni. Ezzel a váJlságl'öldck nin
1 E.n tervet ajánl a „fundált kötcsbn
grófnak van egy alternatív javaslata is, csenek eladva, mert, az állam törlosztoni László fővárosi kereskedő arra a
kellemetlen
tapasztalatra
jutott,
fogja
a
rájuk
belső
kölcsönként
felvett
Síi A "tndeuesolro nagy koueepHóju mely úgy szól, hogy a német „Rcntenhogy lakásában levő íróasztala fiók
'• -rnktikiis tcrv már az első pillanatra Mark” mintájára egy válfság-földbank adósságokat, s azután szabaddá válnak jából nagymennyiségni értékpapír,
■’toteelösni-k látszik. A fundált kötésűn alakulna, amely pénzt is bocsátana ki. az állam céljaira.
ékszer és■ mintegy 3.5(10.000 korona
— A tervo
terve szeriül)
együtt is iwwiu<>
lehetne • vnoma
szerint) rgyuti.
iaWSJ.á Gytd'1 Srót olkfpzelósebon így Ezt a pénzt a váltságföldek ellenértéké kötvényeket
Bébi vatta maés pénzt, is kibocsátani aj készpénz hiányzik.
uiuuyzaiv ncmvuua
tuuként az államnak adná út, az állam vi
''iVánamuak birtokában vau tuiidegy szont ezt a pénzt felhasználná a Jegy- ráltsilgtöldek tedezuto alapján akként, I Kához kiskora fiát, aki mosolyogva
póuz mindig
becserélhető és dicsekedve
mondotta
el, hogy
...............
I | Z7
„,’»yszázMOT holdnyi váltságföld. Ala- Baitézclnél levő adóssága törlesztésére; _hogy. •az Ilyen
.
.
— í__ _ T.u„ l.lr,- »i ,z .»•o l.nlrt
L/v,»
í.uzJ,ziji r«uz>„z>Z*í tŐZSntdaerék egy intézmény, amelynek tolek- továbbá a többi forgalomban levő adós 5%-ot hozó valorizált kötvényre. Ez biz-, az.....iskolában minden gyerek
.
. hogy
és ezért elhatározta,
tóurví kizárólagos tulajdonába átbo- sága törlesztésére és a forgalom ícsítaná pénzünk ■ állandóan valorizált dézik
ptyja. vagyonát ő fogja nagysze
.tttia a kormány e négyszázezer hold ban levő papír jegyek becserélésére s a értékét.
_ Magam is a legmesszebb menően rűen gyümölcsözte,tni. Feltörte aí
iM»t Ez a „Váltságíöld-bank“ rneg- további váltság-pénzjégyekot az államfiókot, abból kivett 25 da«
L.vbatná a birtokába került váltság- liáztai tási. déliéit pótlására s invesztí ajánlom a kormány figyelmébe An íróasztal
rab Mcrcurbank-, 38 hinták-, 50 da«
drássá Gyula gróf tervezetét.
i il<lek(’t mostani kezelésükben, vagy ciókra lehetnio fordítani.
rab
Viktória
fa-, 50 Lukácsfürdő-,
mejTfelelő legjobb kezelést biztositunu
és 25 darab Központi Jelzálogbank*
..púinkra. A Váltságföldbank a birtokarészvényt.
3,500.000 korona kész
ban lévő váltságföldek, alapján kötvénye
pénzt. milliókat érő ékszereket és
ket bocsdjtliatna ki. amelyeknek tokcezeket
átadta ismerősének, Név
vi-tókót garantálják a váltságföldek, ót
Lászlónak,a Központi Jelzálogbank
százalékos valorizált kamatozásút jxslig
hivatalnokának azzal, hogy Icgbizlositaná a válteágföldekbul befolyó
! jobb belátása szerint játsszon a tőzs
jüvodelom. Ezzel /undalva volna a belső
dén és megígérte neki, hogyyészt.
kölcsön.
kapni a nagy vagyonból. Noy
A váltságföld-bank azt is incgfelictne, A valorizáció részben megbénítja a termelést — A fog
megígérte
neki,
hogy
rövid
bógy a váltvánföldek értékének alapján,
időn
belül milliárdossá fogja őt
kormáugnak nincsen kidoigozott programja
pénzt is bossájthatna ki. Ha a négyszáztenni.
ezer hold értékét négyszáz, millió arany
Az apa nagyon megijedt, mert
A
Hétfőt Napló munkatársa I ítélem meg az egész gazdasági
koronára becsüljük, akkor ez a mai ár
majdnem egész vagyonáról
mert a kormán íjnak nin hisz
folyamon öt Juhiénál több papirkoronát megkérdezte
Lipták Pál volt ke helyzetei,
volt,
szó és elrohant a Központi
csen
kellően
átgondolt
gazdasági
I
jelent. Az állam a vált súg föld-banknak reskedelmi államtitkárt, aki
a program ni ja, sem, kidolgozott terve, Jelzálogbankba, ahol azonban azt
ilyen váltságfüld-pénz ellenében adná át
u váltságioldoket és az így kapott négy gyár- és építőipari életben vezető amellyel az országot jobb helyzetbe az értesítést kapta, hogy Ncy már,
szerepet játszik, hogy mi a vélemé lehetne, hozni. Szükségrendeletekkel napok óta nem jelent meg hivatalá
száz millió aranykoronával egyrészt
nye a. jelenlegi gazdasági állapo és elő nem készített ötletekkel a be- ban. Innen egyenest a rendőrségre
ország 1 estét meggyógyítani sietett, ahol büntető feljelentést tett
kittzetnó a Jegyi idézetnél tevő há
tokról. Lipták Pál a következő teg
nem lehet. Amíg a kormány részé ez ügyben. A detektívek kinyomoz*
romnegyed billió függő adósságát és
ket mondotta munkatársunknak:;
ről komoly és igazán értékes gaz ták, hogy Ncy pénzzé tette az őszmég uégy billió papirkoronánál több
értékű aranykoronája maradna úgy
— A ■valorizáció bevezetése kel dasági programmot nem látok, ad szes értékpapírokat és az ékszereket;
a déliéit pótlására, mint hasznos In
lemetlenül érintette a gyáripart. dig nem igen várom, hogy a viszo és azoknak értékét. Szabó Mária arvesztíciókra.
Azt mondhariám — enyhén kife nyok javulnak, aminek természete tistanövel néhány nap alatt eljezve — hogy nem bénítja, meg tel I sen az ország kereskedelme és ipara pezsgőzte. Neyt letartóztatták és átEzek közé tartoznék elsősorban az is, jesen a gyáripart, de óriási terhe issza meg a levét.
1 kísérték az ügyészség fogházába,
hogy a mostani Jegyintézotnck bankje ket ró a termelésre, -mert, az egyol
ahol Molnár dr. vizsgálóid ró ma
gyeit á tcseréltelné a váltságföld-bank dalit valorizáció csak terheket je
rwnlás büntette címén elrendelte el
pénzjegyeire. Úgy hogy közgazdaságunk leni az iparra, amelyeket a másik I
lene az előzetes letartóztatás fen tar
ból teljesen kiirthatnák a mostani papir- oldalon nem lehet cszkomptálnt. A
tását.
r nzünVt és azok helyébe a váltságföld1)edig a belföldi devipenz léphetne mindaddig, amíg valóban ''
felszabadítása, nélkül
•rannyai fundált bankjegyet kiboesájtó
sein ér scmuiit. Mert hiába
hiaíia vejcíPbankot tudnánk létesíteni.
előleegoket a rendelésekre, un az Izsáki rablógydkos
ott van erre példának a német Kenten- | ’kot
''
u szükséges devizákat
devizákat csak
csak
újabb bünpore
farit. A
.4 váltságföld-pénz
mnJ.íarinfriltl-npn.^ segítségével
Kraitseiftc nr-l idők
^9.1. * múltán
' ' . esetleg
” .
■' ’
* 
Mark.
drágábbon
tu
i'ip/ csapásra valorizált pénzhez jutna dom megszerezni. Tűz a liolyzet meg
Több rendbeli bűnténnyel
közgazdaságunk.
vádolják
éppenséggel lehetetlenné teszi tt
Egy ilycD fundált kölcsönnél lehető gváripar működését., amikor kül
Igazgatói UJ_ARI FERENC
volna in önkéntes felajánlás oredmó- földi nyersanyagok vagy félgyárt — A Hétfői Napló tudósilójától. —
VII, EkZSÉBET-KöHUT 49. SZÁM
iiyvssége is, soniniiesctre som volna oly mányok beszerzéséről van szó.
(A Royal-szálló épületében)
Emlékezetes még az a bűnügy, amely
annyira igazságtalan a belső kölcsön, ha.
_
Amikor a
devizái orgalom
Telefóm József 719-28
azt nem elveszett pénznek tekintenék, részleges felsabaditásáról szóltam, Schmidt Árpád Páncél Zoltán és Beck
Árpád izsáki kereskedők meggyilkolása
akik űzetik
MINDEN ESTE:
akkor még nem mondottam azt, és kirablása miatt olytattatott le a hon
A Hétfői. Napiét munkatársa vasárnap hogv az efiáss devhafornalmat .««PÁRIZS VAGY VELENCE? Párbeszéd. Tw
véd
törvényszék
előtt
Zbona
János,
Dnla:
Lakatos
László.
Játsszák: Ilaraszty Miéi.
beszélgetést folytatott. i közgazdaság
nice Mihály, Juhász István. Os. Tóth Köváry Gyula.
bad'dá kellene lenni.
egy alapos ismerőjével, aki
aai Ándrássy
sinarassy leír:
a mai viszonyok mellett az Gyula és a két Tóth testvér, a Héjjus- L1FTRAPSZÓDIA. Duett. írta: Harmatit
Gyula gróf tervezetéről a következőket egészen magára eresztett deviza- es
különitmény volt tagjai ellen. Ismeretes, Imre. Előadják: Pártos Gusztáv, Vlrágh
mondta:
még bonyolultabba hogy a vádlottak többesztendős súlyos Jenő.
— Nagy figyelemmel olvastam
______ _____
An- valutaforgalom
A KÖLYÖK. Bohózat. írta: Llplay Imre.
tenné
a
gazdasági
helyzetet.
Mit
ei
drássy Gyula gróf tervét s azt minden- ugyanis a teljes szabadforgalom, börtönbüntetést kaplak tettükért és a Játsszák: Rajna Alice, Vlrágh, Köváry.
honvédtöi’vér.yszék Ítéletéi, a legfelsőbb
KÖRSÉTA A FÉSZEKBEN.
Színészparó.
ban aláírom. A tervezet alapja az, hogy
irta: Harmath Iinro. Előadja: Pártos
n 40.000 holdnyi vAltságföldet a kormány amikor nincsen kellő deviza az or katonai törvényszék jogerőre is emelte <1:ák,
és mint ilyen esedekbon szokásos, az el Gusztáv.
használja fel a pénzügyi rendezés Ct*l- szágban?
VIRRASZTÁS.
Paraszttréfa.
Irta:
Török
—
Hasonlóképpen tudatlanság ítélteket már elszállították a Murglt- Rezső. Játsszák: Daibukát Ilonu, Bársony
ja‘™\Á koresztülvitele is nem ütköznék
különös nehézségbe. Az eg^szlx’n nem uralkodik a takarékkoronát illetően körntl katonai fogházból a váci fegyin István.
Senki nem tudja, hogy milyen bá tézetbe.
volna többre szükség, mint hogy
SEXPIR-CIRKUSZ. Bliiett
Irta: Köváry
Most a bünperben szereplő egyik vád Gyula. Előadják: Köváry, Erdélyi Géza dr.
zison nyugszik a, takarekkorona. A
Sári, Krajnlk .Mária, Fazekas Erzsi,
létesíttessék oly altruista intézmény,
február 20-iki bázison vagy milyen lott, Danics Mihály tiszthelyettes ellen Faragó
Várnai.
amelynek a kormány törvényes úton
alapon? Nagy baj az. hogy a kor ujubb vádiratot adott ki a csendőrtől- KALUA. Táncos-duett írta-. ITarmath Im
tulajdonába bocsátja a váltság-fölmány nem iiaZíwni közismert érte Ic- ügyolőség vezető ügyésze, Schniitz Rezső re. .Játsszák: Bcfegb Béni, Erdélyi Géza dr.
dr.
ezredes-ügyész.
Többrendbeli
súlyos
deket.
DÁVID KIRÁLY PÁRBAJ PŐRE. Bőben
házisra alapította a takarekkorona
testi sértéssel vádolja meg az orgoványi zat. Irta: Szalay József <lr Előadják: Faragó
n v/lH!íáprKildek alapján a bank kötvé- értékelését, mert ezzel elejei vette btinper egyik főszereplőjét, és velő együtt Sári. Ferenczy Károly, Vlrágh, Köváry, Er»
volna
annak,
hogy
a
békebeli,
vi

délyf,
Várnai
ycket bocsátana ki, melynek törlcszmég Tárcsán Ferenc és Guth Mihály
ps' <■* kuni alszol gálától a váltságföldek szonyhoz mérten valami index ala tiszlholyotteseket azért, mert 1919. év de-, Magánszámokkal föllépnek: Lukács Sári,
Antal Erzsi. Krajnlk Mária. Fazekas Erzsi.
kuljon
ki.
Különben
is
a
takarekko

■adeka látná el akként, hogy az állam
cembor 2-an éjfél tájban foöö Avmiarom-I Krúyd Ilona, Ferenczy Károly, V Iránti Jenő.
Rfrantúlja a kötvényeknek 5%-os ka rona, fogalma valami olyan furcsa, újvárosi Most súlyosa,, öóuWwrwto/.'. .
,zji. KMr, Gyula. Znnol ve.clü: Heamelyre nehéz indokolt magyará
matozását.
Vádat emel meg a csendorfelugyelo
fényt-Heidelberg Albert.
célja az volna, hogy a nagy- zatot találni.
a terheltek: oll<m katonai örök
’KMllct0 ,sl0
— Ami a tőzsde helyzetét illeti azt iránti ellenszegülés büntette címén azért,!
hltná‘ hogy tényleg egy köt1 Van 8ZÓ' 8 amit‘
befizet ve. hiszem, addig, amíg a stabilizáció mert amikor egy járőr a polgárok bán
bizalom nem, fog , ff’Jf; talmazása miatt bo akarta őket kisérni,
reédis ellenértékét kapja, iránti,
kialakulni,
nem
várható a járőr tagjait életveszélyes fenyegeté
íini.. a k8tv^gckct ezenfelül be le- seu
sem
lényeges javulás,
! sekkel illették azért, hogy a szándékolt
in <<
riwu”, som az afa?r•
a tiizsdéu is x Így azok a .n
öltönyök ItölCEüii'.édC, keveset használt
irgalom tárgyát is képezhetnék.
tékeiésí folyamat megindulása. rla letartóztatást meghiúsítsák. Az ügy Ira
térfituhák Ic^ulc&óbhan kaphatók.
wíiL
vék,1»únycm szerint is rneff- ez a bizalom nincsen meg, akkor tai már u honvódtörvényszékeu vannak,
Bőrmilyen 1érfiruhékn< állan
dóan ve zek. Fcast A. Lnfosc VI.,
LsAr'í- QZ a, ^ttonetcs izgalom és cl- csak igen gyenge tőzsdéd várok.
ahol a közeli időkben megtartják a fö- I
Szeracjen-uUa H7. Telefon 203-2U
^-eredtvs, mcly a belső kölcsön nagy
I
— Különben is pessziniisztikusan tárgyalást.

Esy bmiMisztviselíí
milliós sMüsztásii

Andrássy tervezete'
a fundált kölcsönről megértésre talál
a bankkörökben

Lipíák Pá! v. államtitkár

a

gyáripar

nehéz

helgzetéről

Danlcs,

FraKK

Kelsz Aruház Rt
I

szmoHing

£ HETI REKLMlClXKf,l az áruház 36 kirahatában vannah kiállítva
JUumfnlum-, zománc-, üveg- ás popcellán.
A eáényeh: áh.zmil-, Játék- és ajándéktárgyak

17.számú RiraKíiírn a
'■WDPCJSU ■Cll’ály UCCS^ 4 • • SXcIJTl ftgylmat.
— Ófcí szabott drainn feltilndst frenonen I

□UdanA»« UIkXI..

m

fíETFOl JVJ9PLŐ

MudapeM, hétre, inirrl,, 3

lakbéremeléssel, illetve a lakbérek I legutóbbi két hétről. Az első heten, olnök elrendelte az indítványok felett, .
nek fokozatosan az aranyparitásra |amely február 10-tól 16-ig terjed, névszerinti szavazási, melynek eredmé
való emelése és a kiláíádni helye hasi hagymáz megbetegedés 19, völ- nyeként, a közgyűlés szótöbbséggé] tu
zeti la ká sfelsza hadit ás kérdésével. heny 50, szuniárhurut 13, roncsoló domásul vette nz elnökség és a választ*
nyugalmazott | toroklob 19, bárányhimlő jnejgbete- múny lemondását s intézkedett aziránt
— ilárciub. J tavasz mu eljött. .hw Budai-Hahn Arnold
nesztelen jött, mint az a párizsi * államtitkár szólt ezután. A kény- jgedés pedig 28 fordult elő. Á kimu- hogy a legközelebbi rendkívüli köígyfi’
fisz ott a Széni .Mihály útján. Cnalc el- : szerkólcsön kérdésében progresszi i tatásban szerepelt az influenza és a lés a következő vasárnap legyen s azon
*UJ/, minden romantika nélkül. Pes-1 vitást és a forgalmi adó megszün I kimutatás szerint ezen a héten 65 válasszák meg az új tisztikart. Egyh.„
Rüwrn.
Végigfutott cgy-két kósza nap-1 tetését követelte. Deméuy Áladat influenza megbetegedés történt. A a közgyűlés kiküldte a .iclölő-bizotísit/ugár " körét szürke flaszterén, meg- ! dr. a takarékkoronáról tartott elő | február 17-től 23-ig terjedő héten 8. got ifi.
wH/íaní <>, boltok I ilkörablakdn. .Meg- adási, íni.jd Zsombor Géza nyugal- i hasi hagymáz, 25 kanyaró, 53 vör.
/■' >^»ztárcgyíet sik
oirógotta a korúi kot zúzák szemé' lent , mázott államtitkár felhívta töniö- iheny, .11 szamárhurut, 23 bárány- kasztom.
A ’nro e> Ponztúrcgvlet• Duoaparton. A tavaszi romantika ra j rülésre az iparos és kereskedő tár 'himlő és 75 influenza megbetege né-1 nemrégiben
'ö'trk. hogy 50
jongói lalán mdiciusi szerelemről ál sadalmat. Pakolit József nemzet- désről számol be a tiszti főorvosi darab Salgó-részv'
’■>!. *
modtak hoss-.á vagy rövid strófákat és gyülési képviselő szóvátette nz ál hivatal. Ebben a jelentésben már a nu Kecskés Józsc
talán n.t is trklulgellek néha-néha a lami és városi intézmények árdrá- | náthaláz is szerepel összesen 40 nyúlt, akit tagad..
Margit sziget felé, ahol nemsokára ví )vitásának ügyét. Lehetetlen az ár [megbetegedéssel. Ez a szám azonban t áztattak. Az esetet kö;
gan int majd u csilingelő lóvá süt drágítás ellen küzdeni, mikor az ! nem teljes, mert nem minden beteg nők i'\ mire megjelent
n szerelmes párokkal- A pesti patikusok j állam és a város nem tudja a drá- jelenti az orvosnál, ha náthaláza gén Szécsi Géza magúm . ut inok
pedig előszedték a kcnőcsös tégelyke! és ■ gaságnak útját, állani.
van.
és bejelentette, hogy Recski.,
:v.s V1IC
érté-.
tovtuti szeplő ellen hevertek nj patika — Mr gyár koronáért már nem adnak ~~ Az Újságírók Egyesületének köz kesités végett reá bízta a papiroszert. A pesti káiosuk pedig kiálltak a jel házakul. Hivatalos kimutatás szerint gyűlése. Vasárnap délután
tartotta kai, amelyek ellenértékét, 700 dol
boltjuk ajtajába és igy vizsgálták aí i február 18-tól febr.uán 24-ig a íŐvá- ; Hoitsp l’ál elnök lúsú vei a Magynror- lárt. és nagymennyiségű magyar és
eget, hopp mikor lehet kitenni a v*ene- ■ ros területén 57 ingatlan cserélt I szágí Újságírók Egyesülete rendkívüli I osztrák koronát azonnal letétbe is
■vésg terrorokat. .1. embere-.
a gazdát. Ezek közül 40 eladni, .19 közgyűlését uz Otthon-Kör nag;. termé helyezte. Időközben a Giro és Pónzjámbor pesti polgárok ^.égyenkesce húz i öröklés és 1 ajándékozás útján ke- ben. A közgyűlés iránt igen nagy érdek táregylet visszavonta panaszát, mire
ták össze kopott friiU'! iáké1'- 'n-» I riilt az uj tulajdonos birtokába. A lődés nyilvánult meg, mely az újságírók Kecskést szabadlábra helyezték s az
tavaszi napfény ;nijko.-\‘:d,'v.
hivatalos kimutatásban feltűnően ílzotésreudezésével kapcTOiatos kérdések ügyészség orgazdaság címén (gye
a romokat. fohoku'. E: '
el.<ó ta ; kis összeggel szerepelnek a. vétel- tisztázását volt hivatva elintézni. A na idül Szécsi ellen adott vádiratot. Az
vaszi nap Pesten, uz l ezerki’e'-.. i i árak s igy például 20.000 koronás pirend szerint felolvasták Márkus Mik | ügyet ma tárgyalta. Baán József dr.
huszonnegyedik é rcb-.m
. eladás is van tüntetve. Magyar ko fia elnök lemondó levelét s egyben a vá jegyes bíró, aki előtt Szécsi jóhiszc— A demokrata part gyűlésé a ronában mindössze egy eladás tör lasztmány határozatát, mely szerint a imííségével védekezett és a bíróság
drágaság ügyében. A Nemzeti De tént, ami a 300 milliót meghaladta, választmány az elnökkel szolidaritás • Fe] is mentette a vád alól.
mokrata Párt központja vasárnap ezenkívül 250 milliós eladás is csu ban ugyancsak lemond. Súly Dezső in — öngyilkosaiig. Malinovszky Mária
délelőtt ülést tartott. Az ülést meg pán egy történt. Egyik érdekesebb dítványozta, hogy a közgyűlés Márkus Ifi éves urilány szüleinek Síp ucca 7. sz.
nyitó elnöki beszédet Bródy Ernő (étele a kimutatásnak az eladási té Miksa érdemeinek megörökítésével a le- alatti lakásán a gázcsapot öngyilkossági
., amely
----.....................
szerint -640.000
...... — olasz
........ ..
li- mondást vegye tudomásul. Balassa Jó szándékból nyitva hagyta. Mire megta
dr. volt nemzetgyűlési képviselő tel,
tartotta. Beszédében az aktuális ráért adtuk el egy házat....................... • zsef ezzel fizom ben indítványozta, hogy lálták. eszméletlen volt. Súlyos állapot
pénzügyi problémáról beszélt, majd( — Terjed az influenza-járvány. A • lemondást ne vegye a közgyűlés tudo ban a Rókus kórházba szállították.
nagy’ tetszés közben bővebben fog- ' rává ros tiszti főorvosi
hivatala j másul, hanem szavazzon bizalmat uz — Az ískolásgyermek szellemi képeméJalkozott a rendeleti utón készülő | most közli a hivatalos kimutatást a j elnöknek. Viharos jelenetok között az gét fejleszti a Meinl-maltlnkaknó.

HÍREK

Angol gyapjúszövetek legnagyobb áruháza

Tavatii yj donságai
férfi és nő’ szövetlcUIönlesességekben

Londonból megérkeztek!
legolcsóbb áradon árusításuk megkezdődött
anS.HWÍBKK.tMÍS vAISLhB-SIvL e!5tt eszközölje, hegy a déil órák túlzzuloltaágát elkerülje
Autó-, kocsi- és utüaharók
Frakk- és szmoking-különlesességek
Férfi felöltő és női köpeny, „COVEIWW kelmék legnagyobb választékban.

Óriási forgalmunk folytán sok ezer maradék
Nyárról és őszről visszamaradt szővetóínHet mélyen leszállított árakon kiárusítjuk!
Alapíttatott

1850

I

. SEMLER

Alapíttatott

London, 14 Golden Sq?iai*e
ajánlja világszerte ismert szövetkülőnlegességeit.
MagyarorrzSgl lólerakata:

BUDAPEST, BÉCSI UCCA 7
és Koronaherceg ucca 9.

k cinnek a kóietkezi tórosokten tannak lerakatni:

hétfői napló

ytw.

7

öf tefefőn-dtlszaMs

Mindenki todfa

csodot mondott

™

mi a világhírű

Több mint
csappant a telefónbeszélniapon\getés — UnathtsznaH a teíefónos kisasszonyok a

‘-•'^'•'1 i'omiti l>hwr |

i uille riifigoiti helyzetét. Hegyes- |
Központban — Mit mond Balta igazgató
a legelterjedtebb, le. , jobb fertőtlenítőszer,
Irán /«'<»« """■
baktériumölő hatását Európa legelsőbakMárcius elsején, lépett életbe a fővá tenin. hogy a készülékeket egymásután
.«!<»<> Ml. III" 'íir(<'Mí
a "nlon,
teoro'.ogusai elismerte!..
. „ i,cai tíilmni'onnt ctiuík .ilns.i rosban az új telefóndíjszabás, amel> a kijavíthassuk. amire eddig azért se gon
központban
felszerelt
szániolókészülékSzagtalanít. Nem mérgező.
dolhattunk,
mert
a
központok
túl
voltak
>"'w"í ''0
'l(A:<>.-íP.ue.-i
ii'M.'Iírlllbe nyomon eoil kel állapítja mog a beszélgetéseket s en zsúfolva.
Nőknek nélkülözhetetlen
uM borílékot azzal, hogu tegye el. nek alapján ró.iják ki a telefónbórlőkro A Kereskedelmi Bankban úgy infor
ihmu firrly. maiit vtesmjön erte., Hal beszélgetésenként az ezer koronás díj máltak bennünket, hogy egyelőre egy
általán nincsenek tisztában azzal, hogy (
nolgáMliéxz glnrrr a zwbfbe gyűrte szabási.
oor
,n-nuó c..
..................
-.............
'bnritrkot
O ....
>"<lr
előre őrült
a borra- A telofónbérlők körében, de különösen a telcfónholyzetet hogyan oldják meg. A
itóiwA. amit ezért a kis szolgalatért'-a?, ipari és kereskedelmi érdekeli.régck-i banknak mintegy 72 főállomása és reu- i
zí../ z»»
„j díjszabás tervének feline- geteg mellékállomása van. Hogy ezeken'
lőr'kam lle a gincér z.o/»iesak ..
rárt,
az nt,i már
" azonban
nem
-mutatkozott riíléwkor erős visszahatást váltott ki a az állomásokon mint, lehet, ellenőrizni a
.k'Mor Pesten, a kocsi mór epé-\ kereskedelmi miniszter rendeleté. Gazdn- beszélgetést, azt. elképzelni sem tudjuk.
Rákóczi üt 6
n'ntrérl Vlfoníti
kirri.n- ! Migi körökben már akkor erélyesen állási Azt- hisszük, hogy a kereskedelmi minisz
^kíiiriilt. an pincért
elfogta a kirrínjűíitf és fdboniotlo
'
uineZj/-{foglaltak a miniszter tervezető ellen s ternek rövidesei, meg kell változtatni
múdei7'/ 215 milliónyi valuta kaneV- űrről is szó volt, hogy a rendeletit visz- rendeletét, mert ez a rendelet egyenesen
ijlt elő. 25 millió! Mennyi
...... ‘ lehet ott me/7 ’ -------szavonj-*
jak.
’-, A visszavonásból azonban tönkreteszi a kereskedelmet és ipart s
bböl a valutából, ahol 25 milliói, sz-^
•m-|nom
'---- lett, semmi
■
s március elsején a ren- általán megbénítja a gazdasági életet. .
*'»/ ! delet, életbelépett..
A Ncwyork kávéház telefonosa ezeket
'btrné* nélkül ip/l lehet ajándékozni!
ÁtalakíJás tartamára
Ivagy talán valami más oka volt, a bő- ; Munkatársunk érdeklődőit az új ren mondotta:
delet határa felől s az alábbi nyilatko — Mióta 1500 korona egy beszélgetés,
czttíégnclt!
"I
azóta nagyon meggondolják a vendégek,
- Hamisítják a forgalmi adó' zatokat kaptuk:
Bulla vezérigazgató ezeket mondotta:
hogy beszéljenek-e telefonon. Elsején
elveget. A rendőrség nyomára jöit
—
Kétségtelen,
hogy
az
új
telefón-tamindössze
alig
50
beszélgetést
számoltam
nnak, hogy a 10 és 30.000 koronás
imletii forgalmi adóbélyegeket ha- rifaomclés nagy mértékben befolyásolta össze, holott más napokon 300—400 be
lisitják és a hamisítványokkal Bu- az első napon a telefón-beszélgetések sza szélgetést bonyolítottam le.
Értesülésünk szerint a kereskedelmi és
apestot és nagy vidéki- városokat, mát. Eddig rendes napokon a személyzet
■y Szegedet, Kecskemétet és Dcb‘ alig győzte a munkát, addig ma alig nc- ipari érdekeltségek a közeli napokban
__ _árasztják el ismeretlen tette gyedo volt a rendes forgalomnak. Az ül nagygyűlést tartanuk, melyen állást fog
•cent
ik. A rendőrség erélyes nyomo- zonyos, hogy most mindenki meggon- lalnak a telefóndíjszabás új mcgállapfjsa dacára sem sikerült a tettesek dolja, hogy beszélgessen telefonon át. I| tása ollen r memorandumban terjesztik I
yomára jutni, csak annyit sikerült ! Véleményem szerint ez a beszélgotésen- , elő kívánságaikat n kereskedelmi minisz
■íegállapitaui, hogy a hamisítók (kénti számolási rendszer lehciővé fogja ternek.
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MagAn-l — A Berlini Viktória Biztositó
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satisztviwjot,
kit éppen
akkor | mokrata
mokrala
I1/lrt
vasárnap délutáni.,
.Mintán I
5 orn
" "«»®k
vezető
• WW
vasarnap
. "'z”rt, ,n*'•
r»
.losklTá
,
aptak rajta, amikor
ilyen hamis
n
ép«v«lést part,
tartott,
n<
’zső- “uigazgató
inépgyülést
tartott, mcl.wn
melyen lesneleg-na- Mv
jáTO* neveztc
nevezte k,. Kóz9
Bó^sa“ Be®«
logkivü-crjalmi ;mobclyege.lcet^olctirt ^orw-1■ gyr.hbrészt
g.yobbrészt
i.n^h.inntvni.’:u vettek ilóbl>
házfelügyelők
llóbb biztosítási
biztosítási Rzakemhorek
szakemberek etrvike.
egyike, s Egyes párok nagyon olcsó árban!
ipsitsni. Pollákot előállították a részt. A gyűlést dr. Fehérvárt Sáp-1 mostanáig a. Magyar Hollandi Bizcosíló D • >
•
1
£i"ii
(-kapitányságra, hol tagadja ...J,
azt. i
ci Rt. osztályfőnöke volt.
a kerületi párt szer vezeti elBejárat 3Z udvar felöl:
lOgy összeköttetésben lenne a bécsi nők nyitotta meg, ki után dr.
űndával. Azt állítja, hogy a helye- Györki Imre nemzet gyűl'
Va«ék szabadulni akar. IsniereteH,
yy illési kénvijckot egy ismeretlen embertől kup selő szólóit, az általános pol i t ika i hogy rengeteg kis ember megkáro (Lakására jövök SuX
it értékesítés végett. A rendőrségen he I yzetről. Beszédében
kiemelte, sítóéival íerheltcn a bukott Tani- . I ruhát, fehérneműt cipőt, stb. Irrledner.
Km .uhuik hitelt á mesének és a hogy a Bethlcn-kormány nem az. tói Bank igazgatói: Dr. Vasek Er | | Rokk StilArd-utca 22. 111. 19. Telefon József 62-48
'.voiuozá^ktovább folytatják.
melyet a szociáldemokraták még nő, Apsay (Vlád) János, Vadas |
- A Vatfiuin neheztel Ludendortf tá- hallgatólagos magatartásukká! lá... Márton Mihály és lovag Schüsslcr j m
ifiddsa miatt. Mint Rómából jelentik, a iftogatnánok, "tyuM'nem rdltotta be Mái-t'l-- rno>i az ügyészség Markó .
Qa Psp’®
Sfifsfi
etikán tan erősen neheztelnek Lnden* azokat az laéreivket, melyek leafö- uceai fogházában várják a döntést. 1 «■
W ■Síi
■■ V1KU
urff tátornagyra az ultrainőntán. polí- kéirpev a közsznhadságra vonatkoz A vizsgálóbíró, a vádtauács és a I
’L és a Szentszék. elten elhangzott ki- unk. Még ma is érvén? bei van :iz tábla is elrendelte fogva tartásukat, I köSpOüti ingatlanforgalmi
:'K..u:i'ai in’i.lk IguzságUilanuak tart- a. rendelet, inelv u házfelügyelők mert bűncselekményük miatt vár'
irodaidnak
hirdetéseiA Ludcndorff szemrehányását, hogy a szervezetét feloszlatta, míg a ház ható nagyobb büntetés következté
Wt‘Vik“ó. nl?W V"10' I tulajdonosok,
’ nwjnonosoit. <egyesülete vígan mii- ben szökésüktől — a végzések szerint Budapest, gróf Károlyi palota. Egyetem
*< részrehajlóim aárt el. Ami pedig a , (... po(?7AH
— alaposan tartani lehet. Megírtuk
ucca fi. Telefón József 51—30.
«.hr-l,Tta miatt emelt vádat JlloU. I * ‘
azt is, hogy az ügy most már a
vizsgálati stádiumba érkezett és Kispest. Kisfaludy ucca 53. Telefón Kis
pest 49.
Lengyel Ernő dr. vizsgálóbíró a
........ -x- Fraúciaors^iggrt! .
közeli időben meg is kezdi Vasekék Pesti bérházak. Kálvária térnél 4 emele
tenihiU). hogy Némotor szög megread- 1
tes sarok 6, 5, 4. 2 szobás lakásokkal
<
, i rázta azt. hoay milyen óriási clcuyf kihallgatását. Vasok Ernő azonban
wkilyo'zósán criyhlfeen. L
/ vuó
”,.ínn'n„„
I^.i’; Mztelljmelő^ek
ha a sehogy se akar belenyugodni fogva850 millió.
l'Vi’hí Iok lópésök megindítása előtt non-:-'.......
.- #
.............
■jw^t kért p inüneW n>méius-| ^ocialelemplirata^
mwd ndnyobb lartásába és azért, mint értesülünk,
Kálvin
térnél 2 emeletes bérpalota 4—5
nagyobb
óvadékot,
ajánlott
fel
arra
"• LúíiendorlT vádjaira vonatkozólag. '.számmal jutnak be Budapest .var- az esetre, ha szabadlábra helyeznék. szobás lakásokkal, bcköltözhetfaéggel,
•■svelnok arról i<?, hogy a nnnnoius f lamentjcbe.
909
millió.
A
szabadlábra
helyezés
ügyében
szabadié brn
aj
vuumiiuuan elvárják.)I —Zsarolási vád egy borkereskedő ellen. közöli
,nmíl]a■ iilazik. ,x
A Vatikánban
időben fog dönteni az Ítélő- L.
......... ozelőtI
.........
Io«y t) német kormány hivatalos n? i-! Néhány évvel
Sárkány JÓ; tábla, ahol
útnál. Mátyás térnél. Váci útnál,
megállapítják, hogy a Üllői
stb., stb.
levelet felkínált hatalmas
’íkwattal lompitani igyekszik 1majd
_ JA izsef
~ ~L‘ 'gyöngj’ösi
v~’ 1borkereskedő
1
óvadékösszeget
I irt Horthy Elemér földbirtokosnak,
mdondorfT beszédének hatását.
Dudái
villák: Hidegkúti utón hétszobás.
elegendőnek tarfja-e a. bíróság biz
“• ’ Hrabbant juiskugolyó. Az Ónodi akit azzal fenyegetett meg. ha nem tosítéknak arra, vonatkozóan, hogy
74 négyszögöles parkkal, Ifi ezer dollár.
10. s.zémú házbau Kollárovilx Gábor fizeti meg 37.000 koronás követelé Vasok Ernőt kiengedjék a fogház
5
szobás
villa, 655 millió. 10 szobás vil
' • '■os (:mnló egy manlicher pustcago- sét, büntető feljelentést tesz ellene. ból.
In, 240 négyszögöllel, 300 millió. Pasa
; '-'l játszott. A töltény gyutacsát vil- Horthy, aki jogtalannak minősítette
réti
utón,
Zöldmáli úton és sok helyen
uí-„ak.“rtA ^'Piszkálni; a töltény ex- iezt a követelést, rí fenyegetőlevél — Eltűnt kisfiú. Vasárnap délután a minden Igénynek megfelelő.
<ulí os a kisfiú bal kezefejét össze- miatt zsarolás címén port indított főkapitányságon Kostáin Mária állami
oiK-'Olta.
Sárkány ellen, akinek ügyét most hivatalnoknő bejelentette, hogy Szász Ezen klvill kispesti házak, vidéki házak
__................ Zakariás dr. kúriai bíró Károly neon 1. hz. alatti lakásukról Jó az ország bármely részén. Telkek, bir
rob,,iiná8 Nenyorkhan. Now- tárgyalta
iti-i" Jn*e,dik. hogy egy amnioniák- tanáe-w. Tckintctiel azonban ami, zsef nevű 14 éves realista öccse eltűnt. A
tokok, balatoni villák stb.. stb.
pta-'u?!-r')”n l'°hbaná« lör’ént, amely- hogy több fontos faun nem jeknt kisfiút 15.000 koronával kenyérért küld
’’"fí ,fthb mint 30 ember esotl. meg, n bíróság a tárgyalást ejna- ték a szomszédos péküzletbe szombat dél
után és azóta nyoma veszett. A kisfiú
n'ui•' ebesül tok száma körűibe polta.
■ Jöbh épület, elpusztult.
— Elgázolt rcndőrőrniL-Ntcr. Vasárnap sovány nreu, barmi hajú és rövid nadrá
fekete, télikabátot barmi prémmel
vUP>os hat hétre ki- este ’/iy órakor a Nyugati pályaudvar got,
\ iselt.
" noiiükából. ^rizsán,,1.
környéken a Ferdinand Ilid alatti rak
íóiib
• ’V:,r nflDok óta küzd
■ár.) i./S '"^hurutjával, alapos ku- tároknál szolgálatot teljesítő Édes And
j,/a^tíB orvosa. A hurut rás 42 éves rendőr főtörzsőrmestert elgá
l('pilóll»i> °‘ ot \etí Vázsonyin. hogy zolta egy arra tolató vonntszoreívúny. A gyöagyőkct, régtséprket nUndenkinél drágábban I
c-a’
Pn!'h»ment folyosóján is szerencséHon rendőrnek derekát metszof- veszek
Emit, Klvaty-ucta 31
(Tér értemplom mai szemben)
orv,tudott beszélni, nz
Hht-iéc/,
a lógerélvesebben ték ketté a kerekek. A rendőrség meg
:, ,r dón sz611f.ol.lft
sZo^fo<,a fel, Vázsonyi indította a nyomozást, hogy a szeren
HORNYA JÁNOS
um. , ' i1 fiigedni
.f,”«e<hii hz orvosi pa- cpótleuségórt kit terhel .1 felelősség.
„Glóbus** nyomozővállaiata, Erzsébet
. es !?u
*••<«<r »<ia iii> való melyik
körút 15. Megfigyel. Informál, nyomoz,
—
A
lénnyel
kiilügyminis/ter
«
íií n"/' ''tnZ’k, lln
l?V ogy szana■‘n.7
trianoni határok mellett. Varsóból helyben, vidéken. Telt-főn: József 19-.-68.
ráj.: 1™.’“,".. keltesse
..^ssc magát. Ku- táviratozzák: A szejni külügyi bi
i'ltf
1,"
lr tartani. Erre
E
og
az zottságának tegnapi ülésén Zctlitjl.át.ól J<IS<,n kikapcsolódik
........ < a pn- inoj/ski külügyminiszter Magyar
országról is beszólt. Azt mondotta, legelőnyösebb kihelyezőére elfogad- és
hogy Lengyelország és Magyar tőzsdei megbízásokat pontosan eszközöl
ország közt nincs ugyan semmi féle a Magyar KSztisxtvlaalők
Tetefán 117—Ps
konfliktus, de Lengyelország érdeke,
és Állami Alkalmazottak
fSííí* n.ív,l!rt’
Mml«. hogy a kisantont államainak a
Yakarékpénztéra R.-T.
megállapított ha
hirdíit■»»* l
órát, arany- Ibókeszerződésben
'’nvoa.raJueMH n
ll maradjanak. A
Rtkóczl ut 7a. az.
__ „.esen támadja a mi-1
felelőn:
Jóocf ŐD-4O, 135-331
nisatert cseh burát nolitikáju miatt. I
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ilyen állapotok mellett természetes, hogy
egészséges gazdasági élet nem tud kiala
kulni, ámbár
az ország egyetlen megmentést módJa az volna, ha a gazdasásl életet
uj.jászcrvczkJ, megszüntetik az export- és Import-nehézségeket, a (izeté-1 módozatokat megkönnyítik, fel
függesztik azt a rengeteg Illeték
fizetési kötelezettséget, amely min
den árul rémesen mogdrúgit.

Bndtpett. h«tM. nártj,, ,

4.818,615.335 korona körül íölosztrén, I
Az igazgatórés indítványozni 7^'1
hogy a lefolyt üzletóvro szóló o^tSI
8000 koronában állupíttassék meg, m-j I
előző évi 4110 korona osztalék vnloSttSl
értékém-k felel meg. _ Az Írtéi S*|
lés időpontját 1924 március 18-úlmn íliO
pilutták meg.
*1

Ingyenrészvényt ml o Umpat i
Mngyar Lampa- és Fémáruw£
legközelebb alaptőkét euiel cs éhből
uz alkalomból a részvényeseknek
Mindezektől a gazdsúgl jelenségektől o.7.y réfji részvényre egy 'újat Jj
X szükséges alantóííi
függ a tőzsdei helyzet mikénti kialaku nak ingyen.
........... .ól toromtil.élemónyck u tartalékokból
teremtik „1A
elő. PUK2‘
lása. Ebben n tekintetben a vél
closY.lanak és bárgyuság volna részünk x A Magyar-Ol asz Bank közli, hogv
ről, ha határozott hosszt jósol mink. Le■- további
'TV.-ihhi intézkedésig
inté%lrArliísl<r fuftcrcí-toronré™
/.».,— .
sss 1.. ..-..,
.. .
hetséges. hogy közben lenylcg ki l’og alaL~ ..llinlvAVnll
■ lhelyezett folyószámlaés takarákbej
Messze vagyunk az átértákelésté'l —
kulni egy egészségesebb irányzat, amely lek után 8 napi fcbuondá.ssul 10%, j
végr<*
alib
i
a
helyzetbe
hozza
a
részvény

lekötéssel 12%, 3 havi lekötéssel 14% évi
E héten is csak spe&uiadv kiugrásokra
tulajdonosokat, hogy vagyonuknak el betéti kamatot, térit; elsőrendű fakarft.
számhha>unk
veszt etl roncsait visszaszerezzék. Hiszen korona váltóanyagot pedig évi 24%.^I
9
Az az • rzé-ii'ik, melyet már mait, hé zőjéi várják annak, ami bekövet elvégre most már csak arról van szó, számítol le.
ten taglaltunk, mely szerint a jelenlegi keznék, de ami beköveikőzett a ine.j1 hogy ami még megmenthető, az, legyen
Majorizálásl harc uz Egyesült I
gazdasági bizonytalanságban a tőzsdei kötöttség melleit is. Bizonyítja ezt menthető, mert a jobb- és baloldali spe Téglánál.
Az utóbbi időben gyak-1
Jicly/.ot egyelőre nem változik - hacsak az <* heti deviza helyzet. A Deviza- kuláció - - értsd a túlzott hosszistákat és rabban fordultak elő kötések az I
az utolsó pillanatban valamelyes jobb hi/.pont az eddigi 5 millió svájci :• kontramiiiőröket — úgyis megszedte Egyesült Tégla papírjaiban, oly any. I
politikai változás nem all be, -- helyes frank helyett csak másfél milliót magát,
nyira, hogy annak árát 200.000 ko-1
nek bizonyult, mert az. elmúlt hét. tőz.s n.lall ki, mire természete.sen a ma- 1
rónára hajtották ismét föl. A rész. I
most a nagyközönség akarja csak
dci kalendáriuma, cwik ros-zat hozott ;; ii:forgalomban n.iból felszíj!:!fk a
vényt állítólag egy csoport, vásá-1
visszaszerezni azt. amit a féktelen
a részvényeseknek. Az a bizonytalan fizetési eszközök. Ila a legális ke
tolja,
amely szakemberekből áll és I
spekuláció
réven
elvesztett.
int', amely egész gazdasági életünket
• • ] reskedő és gyáros
bunkók.7
’ ... ,.,n I...
főleg holland exporttal foglalkozik I
..
•elictetlonné tette, jieuic8uk hogy cl nem tudná beszerezni, mindenkor valív
Az egészséges hossz csak ezt a célt A mostani tulajdonosok állítólag I
oszlott, hanem sajnos. még jobban, ö< .- j i;;-zíiksi'gletét. akkor Bem kellene szolgálhatja, uz
már csak a részvények 10%-a fölölt I
szekuszi'dadoll, mert most, már ember l'aitani a sp'i idatl.v valutahosszlól,
rendelkeznek.
;
legyen a talpán, aki kiismerje
rí az eredi ;i terv, hogy ;t Devi átértékeléstől még messze \ agyunk.
A Magyar-Amerikai Bank új kfa. |
a kormány gazdasági tervei között. za központ, ileíve a Kiil forgalmi
Most már annyira jutottunk, hogy ns:- imda ifiéit)jmcaáí,lai>H(ísa után az Tőzsdeellcneá hangulat idejében, cukor- pontja. Az elmúlt héten költözködött át I
/•komplikállak mindent. Van kétféle érdekelt barmikor veheti igénybe, a és‘gabona-, valuta- és áruhossz közepette az Amerikai Bank új berlinitéri épüle. I
koronánk, sajnos, egyik sem ér semmit. megengedett dcidzdl, föleit volna nem engedik a tőzsdét is lélegzethez lébe. Egyelőre a devizaosztály működik
A papfrkorona vásárlóereje
.. ... a minden-j l|.i(.,P a legjobban. Ez a t^rv még jutni és igy csak bizonyos megnyugvás
napi élőiben egyro íg?,"íí"J’ .réuZ?L‘TJ’v i<”n<í i tof la volna a megkötöttség ét átmenet bekövoikczcso után érhetünk ott Bernjén László igazgató vezetésével,
ben n nem „greifbar" laknrékkoronút a jj bizonyos fokát, is — hiszen ígéni/jo- , l. az igazi, átértékeléshez, remélhetően míg e héten a tőzsdeosztály is odakerül
közönség nem Ismeri, hiába rendezne!: \!iosullst;g megállapításához kötik a I előbb, mint a Jiázliérek átértékeléséhez, Körmendy Frimm Ödön igazgatóval az 1
.•'Ilkátokat egyes napilapok. Valami
I devizák vásárlását — viszont a ke I amelyre pedig maga a kormány teszi élen.
az előkészületeket.
reskedő akkor veszi igénybe, a kí meg
Az elmúlt héten egy-két kisebb és kö (A Földhitel
részvényeiből hétfőtói
misztikus titokzatosság övezi körül
vánt devizákat, amikor azokra szük zép favorit papírban volt, némi árjavulás, fogva öt darab lesz egy kötés (eddig 25).
a taknrékkorona fogalmát,
ségé vau és nem kell várni arra az n.'..vaunkkor, amikor a közeli múlt faTőkeemelések.
A
MFTR és a Dunasfizműit n migyközJ.nség, főleg nzunban a ogv nanra —-most péntekre. - ami voritjai viszacstek. A tényleges értékek
hajózási újabb tranzakciók előtt állnak.
tisemborck nehogy.. in tudnak megér- kor a kiutalás megtörténik. A De ármcgmozdulása alig várható, inkább
mint!
leni, mert iné .zó esik a .takarék'* vagy viza forgalom megkötőt (séAlig hihető, hogy a tervezett alaptőke..takarékoNbág" fogalmáiéi. Hiába „tér- a kereskedelíun e ipar értékpapí
ismét olyan spekulatív kiugrásokról
emeléseket a belföldi kölcsön lebonyolí
vek át" u bankok a tiikurékkorona be rok helyett valutákat vásárol a zuglehet szó, amilyenekről a Hétfői
tása előtt vihessék végre. — A Hungária
vezetésére, ami«kor a közludat teljesen lorgalojnban, mert elvégre fiz-',ni
Napló már a múltban referált.
Kalaptompgyár részvényeit legközelebb
iunrigálja r t >r. értékmérőt vagy pénz- csak kell, ha a föld alól ír. teremti
bemet, mert hiszen a tiszta' <•. 1'gn'Z ér elő a valutákat. Atlufán ígv nincs
A P. K. hozzájárult az Ingatlan vezetik bo a tőzsdei forgalomba. A vál
telmét még Kenki sem mllu meg.
pénz értékpapírra, sőt inkább áru bank a’apló^eiueléséhcz. A tranzak lalat nr, Angol Osztrák Bank érdéközön
Lg.v®nlgy vagyunk e valorizációval Is, van, aligha várható javulás, amíg ciót legközelebb bonyolítják le. Je
devizapiac .teréj; amniesak. bízony- lenleg az előkészílő . tárgyalások ségé he tartozik. — A Püspöki Bérpinod
amelyet csak a Jegy intézet, honosított
hir szerint alaptőkéjét duplájára emelik.
meg bizonyos inért kbrn. de á hatity talnnsug, hnnrm a leghiteilenebb ! vannak folyamaiban. •
közgazdasági •leibe még uvni ment át, nnarchia uralkodik.
i A bankok csak három hónapra fogad- A közgyűlést legközelebb tartják meg.
még kevésbé a minden na pl életbe, már
Bál* túl vagyunk a’februári ulti
cl takarékkorona-hetétet. A taka- A Magyar-Cseh Iparbank új aleluöke.
nődig mit ér n valorizáció, hn u kis- és mon, amelytől annyian "féltek, mé i/■ak
középem berek cgymásközti mindennapi nem nmzdijl meg a, tőzsde irány rékkorona-betétek rendszerével a közön (A Magyar-Cseh Iparbank igazgatósága
ség,
úgy
látszik, nem tud megbarátkozni, a Konn Albert. Bódog elhunytéval mefiS
forgalmában, a. kiskereskedelemben és zata, noha, most már a pénzígénvl islparban nem tudják errenyc.' ílcni a >esek csakis a kényszerkölcsön le- I de maguk a pénzintézetek sem bíznak iiresedett alelnöki állást Forbáth Frigyes
hosszú
‘
élettartamában.
A pénzintézetek dr. ügyvéddel, az intézet jogtanácsosával
ralorizdció fogalmái.
I bonyoiíl.'ísakor
- várhatók. De nagy ma állapították mog a takarékkorona- töltötte be. Forbáth dr. annakidején a
Mimlezek a zavaros kői iilméuyek hoz baj
bctélek feltételeit és kimondották, hogy bank megalapításában tevékenyen részt
zájárultak ahhoz, hogy u ga'dasági élei
ilyen betétet csupán három hónapra fo vett, igazgatóvá nevezték ki, majd igaz
a klsiuírlókü ftankjes.,forgalom,
•inetcorológiai intézetében, a tőzsdén is
gadnak el, míg az ennél hosszabb termi gatósági taggá választották és ebben a
lelje® fejetlenséget idézzen elő.
nusra
elhelyezett taknrékkorouu-betóte- működési körben egyik vezetője lett az
/'m^í'talKui pari korona mellolt
A kényszerkölcsön kidolgozásún, ol
; hilh„ bmikjeau van foraalmuhav. kot elutasítják. A kamatláb-feltételeket intézetnek.
ja
következőképpen
szabályozták: látru
vassuk, dolgoznak nz illetékes körök, mtii
...........
...........
„alunic alig aalavilacl tllbb „■
minden hirdf
azonban, bar közeledik a vészes iáö,\ biliuiial kering/ «a gazdasági,
guzdaságl eleiben.
életben \ |';;óló betétek után •'» százalékot, egy egy
tett árnál drt.•.mikor uiindenkineK fz-jén <s j<.;ccdr/-l'isztvisolöi fizetések las -u emelkedése, az havi leküléssel elhelyezett, takarékkorona
gAbban voezek.
mén fölül fizet:,j kell, ma. mé*g aeukl áltulánus rezsikiadások növekedése, mint beletek után 7 százalékot, míg a. báróin
Platinát, ara
nyat, ezüstöt,
-cm tudja, hogy mi lesz..’ Hg.'e, hírek posia, telefon, vasút, n"ló. vül.-íny és gáz- hónapos betétek után V százalékot térí
higanyt a lég*
arról szóltak, hogy »< s:. n nyel, kel is /r- díjuk enorm pénzösszv’geket eniésztonek tenek meg.
bet a kénys-.e, l,öle:./ii t fizetn>. Erre az | f< l, úgyhogy liyen kis ha n k jegy forgalom
Olaszok vásárolják az AHantikáí?
optimista goudolkodábuak nini* lej jesz . melletI. sajnos, el sem képzelhető, hogy
(ették a hírt, hogy a tőzsdén okvctlvuül a tőzsdére merajon nagyobb összeg. Ezen Tőzsdei lii’ ck szerint egy olasz cso
port
megbízást, adott Atlantika-vémz.avulni lóg nz ’ i au.\ zat, mert ha rész la. helyzeten a'ig változtat az a köriilvásárlására. A legutóbbi Hamisfosat 10.000 K-lí.
\cnyckbon lehet fizetni, akkor miiKlonki meny, hogy </ licflpénz az elmúlt h fet-. vények
tőzsdenapokban
az Atlnntika némi Aranvat, ezüstöt, brilliánst, ékszert, legdrágábban vesz
igyeke.'.ni fog olcsóbb
ivt./.\'éüy*'ket1 órányi':j r>lc
roll, ki tudja azonban,
javult, ami állítólag ezzel az
venni és íg.v majd < <ak megindul u.hogy mi les? szerdán, lia <-i l öldhitelinté. leg
olasz
vásárlással
áll összefüggésben. váncs cs ékszeiész. Vlli.Boross a. 75
tőzsdei árfolyamok javulása. 'Menny 1 hm | zot. vag.vV egyéb
;-~
pénzintézet nem boesajt Hétfőn új értéküzloti periódus indul
helytálló <-z a gondolkodás, nem tudjuk.. n.11 iifir<rr>kcít
‘
■-■d
a
pénzpiac
rendelkezésére.
]■.
dn kélséglehiiil, valumi kis igazság van
.' ■
■’ ' ajokon kívül ott van 'a meg (négy üzleti nappal), amelynek lizeu dologban. Nem is tippelik a tőzsdei
l'onkszíréik, amely na-abénitja a tőnapja március 20-iku.
hosszt előbb, mint akkorra, amikor cícA‘lra.laiic.ti forgalom., sis -. mogimlu. 1 A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank sem védi n>cp az embert ne <vés időben a meg
rn a befizeti sckei' is elfogadnak részvé l.'-^ it őt is, ott is. \ néps:'öv"f. ég hizott- iiözl'. hogy a» igazgatóság Weisz Eülöp hűléstől. A nátha ellen pedig a legjobb orvosság
a fonó tea. Pénz marad meg
nyeket. Csakhogy itt fölmerült a kérdés/ • agának megérkezése talán tiszta le vevöt 'elnöklett' alatt, ülést tartott, amelyen az
hogy milyen árfolyamnál fogadják </' toréiul. Hiszen PZ a bizottság sok min U923. (nyolcva'nkottedik) üzletért mórlerí részvényeké! a kényszerkölc; ön eel- dent fog csinálni, amit a kormányzat cl- jget megállapította. A 14.330,943.195 IC-s
,i<:ira. ki álldpilia meg e;rl:el a: ör/'o- mahis.futf megtenni. Hirib ffé . a tnkaré- összeró(iniónyből n költségekre. adókra és lia a teába rum és citrom helyeit 1 kávéskanál
Inamokat és hogy számítják i.'i a: cy'ss kov.úgot. de hol van oz? Elbocsátottak 'bírásokra fordíttatott 9.521.654.555 koroalkohol mentes provlrumot tesz.
l.alkuláciéit.
izal lein t adui ezek néhány titwtvkdüt,
(ü^ f,j„. iun, az üzletév’ tehát 4.809.288.640 korona Provirum minden csemegekereskedésben kapható
nek az —
még kósza
hírek- ka! vegyenek fel. Erőst
Provlta
alkoholmentes Italok magyarorszagl
zemélyo- tiszta nyereséggel zárult, amelyhez a gyártelepe,
Orbán lgnácé»Tsa,Ssentgottháfd
nek, akkor
is be k 11 várnunk, kol íünkrotoHrk, hogy
fU(im- múlt, évi áthozat fejében 9,326.695 korona
hogy a tőzsde
legyen.
Kik fizetni (engedélyjnogvoiiiisokkal, sth.) I járul, úgyhogy a folyó évben összesen
A tö/xlv.i hinyhasápnnk egyik ló
oka uzonluiu tnind 'ii bizonnyal

Még

S!

bizonytalan a tőzsdei heíyzet

KALOCSNI

A ZSEBEBEN

n devitnfore doni megkötöttsége.

Tarlóit az irányzat

\ kormány több ízben meg-z
ígérte, hogy a cah>i. .(icióval cojjAz egész v.'tbúfnapol tel •« szélcsend jellemezte. Üzletkötés alig; jött
idejiUcfl felszabadít ia a rü fizuior- lene. A piacon azonban inkabit pénz jelentkezett, mint áru. Xr. arak
fialnia.!. ’uerl ;iz, • ■!■ I»M • • uólkm < I .nlag a tegnap; nívón uin/og<ak. Információnk szerint a távadós ár>vm képzelhető. un l-Ih azt kell lui
vamok « k;,vl tkczi'k; tlag.yai hitel .'IMI .Ml. Osztrák Hitel 2W-3S.
mink. hog> a kormán\ i1t sem tar ) oldhiiel i Ifi. Krrokedclmi Bank 220(1 -50, Hazai Bank -140, (Masz Bank
totta be szavát, mert bugyi i i
1(1. Cseh Bank 31, Merkúr 31, Amerikai Bank 34, Inp.atianbank űOtl, Mafélre vezet.telni olyanoktól, kik
' ur-N-viet
Egyesült Fővárul 3<0. Általános Takarék 349, Hazai Taesőnek tUzlehnii
!■■•'/ék lilOO-.idt), Kudnnesti Gíiz Í75. Hungária 1 (».*». Kőszén 4700. I rikányi
forgalom várhat'
11. IID IIKI. G1H17 (is iá Ganz A illám1:- 21)00, Ilészvvnvsör 469 Spótlium íów,
k.zményoltvl. <‘l
■ Magyar < ukur »HH'. óstei nn !• I’k) Mézöílegypsi Cukor 125, Izzó 9JÖ.

FraKKés szmoking öltönyök
fehér mosó- 4s féket* mellénnyel. KÖleaüuaés é*
eledéi : Skalla Testvérek Mvftrotl nobéeég
*IV fialó nera H TWeMn • io<»—

MűfogpótlásoK
legolcsóbb napi árban

részletfizetésekre is
Vili, Gyulav Ml ucca 14
jf mer/áni r»nrfn»rí /•garasai
rmdteMfatdant

hétfő, mtrdiiB

HÉTFŐI NHPZÓ

SZÍJVHÁZI HÉT
követségem elfel'ejtcl le lát l amőzlaini
útlevelét és így a határon a romá
nok nem engedték tovább utazni.
Hiába mondta, hogy kicsoda, nem
használt a szép szó. Szerencsére odavetődött, egy jószívű román kapi
tány, aki a művészetben járatos és
aki váltságdíj fejében a következő
vonattal út-nak indította a művész
nőt. Nos és mit gondol, mi volt a
váltságdíj/ Egy dalt kellett eléne
kelnie. Kolbay Ildikó olyan gyö
nyörűen nótázott, hogy a kemény
szívek nem állhatták ellent és meg
adták az engedélyt a továbbutazás
ra. Képzelheti, milyen öröm volt
Kolozsvárott, amikor megjött a pri
madonna.

kat, aztán a tapasztalatokat majd
hozza. . ' kis Palástli^is készülődik
már u nagy útra. N^nt/okára haza
érkezik Pestre.
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‘Az orosz regény colt
az én abécés könyoem
írja: ’ftaior Qizi

RÖVID HÍREK
A MA RICA GRÓFNŐ
‘
bécsi előadásának kiállítása nidafélmilliórd koronába került.

Amikor megtanultam olvasni,
valósággal piciny gyerek korom
ban, mindjárt az oroszokhoz fog
tam. Tolsztoj, Puskin, Dosztojevszki. Turgenyev, Gorkij, Cse
hov, Kupriu könyveiből tanul
tam az életet, az ő tanításaik
mellett növekedtem, mondhatom
az orosz regény volt, az ón ábé
céi könyvem. Ha őszinte aka
rok lenni, meg kell mondanom,
hogy én már rég állítottam az,
Elő holttestben Masa szerepét.
A régi szerepkönyvből meg is
tanul tani és az első próbán már,
kívülről fújtam az egészet Egy
szerre megállít, a rendező,
— Hát te mit beszélsz itt össze
vissza!
Akkor derült ki, hogy az új for
dítás jnáskép adja vissza a sze
repet. De seba j, ezt is megtanul
tam s a premieren — úgy hiszem
— ez én kedves közönségein
megsejtette, hogy milyen kedv
vel játszom én a halhatatlan
orosz író darabjában.

BEREGI OSZKÁRT
meghívták Kassára vendég
szerepelni.
__
'
A VÁROSI SZÍNHÁZTÓL
senkit sorú tesznek B. listára.
Sióval szegény Tisza Karola
A „SÜT A NAP"
rosszul járt. Azt mondja, a
és az „Igazi Pa$siójdték“ próbáit
fSór. hogy legalább egy hétig femegkezdték a Nemzeti Színház
kSii Ml. ""'If nay-ahogy megban.
gyógyul.
LEGUTÓBBI
HELYÁREMELÉSKOR
A
De hál, hogy történt a baj?
— Mondjon gyorsan egy csontó hírt.
negyven százalékos fizetésemelést
4zf is elmondom, csak legyen
kaptak a színészek. A segédszinéFürnél. Látta a Bacchus-éjt a 1 — Mondok, mondok. Biller Irén a !
szek fizetését, nem emelték, amiért
rirodbmJ Nemi No sebaj, majd jővö héten beköltözik új lakásába
a Fészekben izgalmashangu gyű
yzívct, roat.hn
rögtön az Andrásy-úton. Azt mondják a
(iMigjarázom a helyzetet,
lés volt.
Adva van
hát gos'kis
benfentesek,
hogy a lakás
valósa
<Sr ^éróféakl'Eavihia
‘"lAbass
tündérpalota.
Lukács
Pali
SCÁLA
SZÍNHÁZAT
A
Si hiányában kénytelen, bclenyu- autót vásárolt és ugyancsak mitoa nyáron újból megnyitja, uz
í abba. hogy Tisza Karolát tulajdonos lett Batkay Marci is.
Unió.
Szeretni.
hozzá; •••,
is' Rátt.ay autóján, egyébkent a. Mézesfogja
szere™ Már éppen
Sa
amikor-----a hátúo a szerelemhez,
szerelemhez. amikor
a
hat- í kalács sorozatos előadásai ytán At MANDARIN
í/rbm Sziklai József, azaz Mctellus RátkaiJ ás Pctráss San Jugoszlafelújítására gondolnak a Ma * Az R. U. R. dominál a Vígszínház o
wítio. hogy feleségét, Tisza Ka- viaba utaznak vendégszereplésre,
gyar Színházban. A címszere heti műsorában ifi. Két estét kivéve muidennap a szenzációs újdonságot adják.
rdát Néró úr fenséges kezeivel Góthék írtak Párizsból. Pompásan
pet Törzs Jenőnek szánták.
Szerdán a John Gábriel Bor k mán. kerül
Hiba-főbe ölelgeti. Mctellus az er-, érzik magukat, minden este színtói való rossz véleményének kifeje-; hazba mennek. Mar a Liliomot Is
• A „Fehér és fekete** bemutatója jövő színre, szombaton pedig A király-t ad
~
ált is ad, amire Nérónak az clfíirás megnézték. Hegedűs uj puskát vett. szombaton le$z a Belvárosi Színházban. ják. Vasárnap délután pedig a Taifunt
•....................
7,: 7,z>>7ki kell eresz- i• Azt mondja,
ntirlnlufiu
Ía-ínl, szép
csendesen
olyan hrtlltfins.
bi dlians, hof/U
hoau A rendkívül elmés Saséba Guitry-víg játsszák.
tm kezéből az asszonyt. De hát el se kell s«f>«. mar is holtan esik játék, amoly Párizsban az utóbbi évek * „A vörös malom** felújítása. Molnár
HM, magyarul Gábor Jóska, olyan össze a tavsifules nyúl, lia a puskát egyik legnagyobb sikere volt, Titkos Ferenc páratlan sikerű darabja „A vömalom", amelyet a Magyar Színház
iikies volt aznap este, hogy szegény i feléje tartják.
Ilona, Csathó Gitta, Hahnel Aranka, rös
MMlusnét( « alaposan
a földhöz vw
te- | — .TU
No ioí
legalább
nem
kelle.Aezentúl 1 MaTOSj
/7.iwmizlz
.„v
„v „.„.A
juaronuj, táblás házukkal volt kénytelen levenni
Marosi AUSl,
Adél, JS-UDOS,
Kabos, ÜJ.
Z. .vioilltír,
Molnár, Bársony,
7. ——
/P-«„
_ 7t
....
a
műsorról,
pénteken, e hó 7-én ismét
kedves Tisza
Karola
a vadkereskedésben
remtette. A
— ---------r .—
, «------------ megvásárolnod Gárdonvi fellépésével kerül színre. Más- fizinrekeiTÍl és arra a páratlan érdeklő
...^7.7,^# a« császárt palota a.. vaddszzsákmányt
----- x7.„.x„ ..j __
ttok úgy nyekkent
— mondotta
----- VIO- lnp> vasárnap megismétlik a darab elődésre
való
tekintettel,
amellyel a közön
Műtermének márványra maszkíro- solyogva Szcrémy Hegedűsnek,
,««z
adását. A bemutatóig Bús Fekete László
golt pudozatán. Iszonyú fájdalmai í — ja igaz, nézze már. majd el re nagysikerű vigjátéka, a „Mihályiné két ség a szenzációs darab iránt viseltetik,
10
napig
marad
egyelőre
műsoron. Mima
voltak szegénykének, de azért vité-. lejtem. Vendrey tatát már megint lánya" kerül színre: hétfőn, kedden, csü
2Öl végigjátszotta az előadást, pedig, megverték sakkban. Utoljára tizcn- törtökön, pénteken és jövö vasárnap dél szerepét ezeken az előadásokon is termé
szetesen
Darvas
Lili
játssza,
a vasárnap
a doktor, kar.csontr.epedést konsta- hét évvel ezelőtt kapott
után 3 órakor rendes esti helyárakkal.
tóit.
\tata^ igaz, hogy akkor Maróczy
szerdán a mulatságos Feydeau-vigjáté- délutáni előadásokon is.
*
Törzs
Jenő
a
Magyar
Színházban.
- Szeoény Karola. Majd csak meg- eától, a világhírű sakkba|kot, nNem csalom meg az uramat" játez- Vajda Ernő népszerű vígját lkát, ..A
mz-vuz?
| Most azonban I meze csigától ha- szák.
, \pott ki, a Fővárosi Operettszínházi • Az eladott menyaaazony. Smetana. |1 válóperes hölgy“ct, amely a 100-ik elő- Meg hát, főként, ha megtudja, karmesterétől akivel esténként a | költői vígoperája szombaton, március adás felé közeledik, csütörtökön, március
fwgy m ^Amerika lányá^-ban mi- Pompadour szüneteiben hatalmas 8-án kerül bemutatóra a Városi Színház fi-öu ismét műsorra tűzte a Magyar Szín
lyen remek szerepet kap.
\ sakkcsatákat vív a Tata. Vincze ban. AquUa-Adlcr Adelina, Hajjnal El- ház. A férfi főszerepben ismét a szerep
kreálója, Törzs Jenő lép fel, partner©
ma, Kőszegi Teréz, Medvoapky Bella, ezúttal Is Darvas Lili lesz.
-AzAmerika lánya"-ról jut eszembe, egyébként a
Fenczei Béla, Somló, Toronyi. Pusztai/,
• A Blaha Lujza Színház bemutatóját
Sárosi és Ney Bernét művészi feladathoz
- Alig találkozom velük, folyton ^mü operájának próbái. De pro- jutnak a klasszikus műben. Ábrányi jövő hét péntekjére tűzte ki a színház
itaznak. jjiiaiuba
Amióta nazujuiivn,
hazajöttek xi
Amerihókról SZOlVCl,
szólva, azt is wH«tw»uwire|
elárulhatom l Emil vezényel, a rendezés Dalnoky Vik- igazgatósága. Endrődi Róla—Rieger Ti
tHwmti,
wez <■- (jókról
kából, már bejárták Tolnát-Bara- magának, hogy a Fővárosi Operett- ,ftor dr. munkája. Hétfőn Hofímnnu mesci bor ,.A fekete huszár** című operettjo
nyát. Állandóan vidéken 0,/n^nat.
utazgat- ,diliházban
(Xínhuaban
már megkezdték az kerül színre Sándor Erzsi kamaraénekes- szereposztásban, kiállításban és rende
nak. Pedig manapság vem jó utazni, „Apukám" karpróbáit, sőt a szólis nővcl, csütörtökön Pillangó kisasszonyt, zésben a legjobbat hozza és a teljes si
mert könnyen olyan baleset éri az ták közül is próbál egyik-másik. vasárnap délután Sándor Erzsivel Tra- ker minden, kilátásával indul útjára. Az
embert, mint Kolbay Ildikót,
Április első napjaiban meg akarjak viatdt, hétfőn Parasztbccsülctcl és Ha újdonságot szombat és vasárnap este
megismétlik. A bénulta tóig esténként
tartani a premiert. Ugyancsak ek sist ismétlik.
-Ho, mi történt véld
Strauss Oszkár remek zonéjfi operettjét,
kor, vagy még előbb tartja. be™™?'
• A Magyar Színház jövő heti műsora „A balga szűz‘*-et adják. Vasárnap déltóját
a
..Médi
-nek
a
Kiraly-S^nház
a legérdekesebben változatos. Hétfőn és után Rákosi Jenő pompás népszínműve,
- Bizony nem a legkellemesebb
dolog. Kolbay Ildikó elutazott Pest is. Hétfőn kezdik meg a próbákat. szerdán Hans Müller szenzációs drámája, „Éjjel az erdőn" kerül színre, 3 órakor,
ről. hogy visszatérjen Kolozsvárra, A Blaha Lujza-Színházban pedig a „Tüzek" kerül színre Darvas Lilivel a mérsékelt holyúrakkal.
óM-oá még szerződése a szezon vé- már nemsokára belovagol „A fekete női főszerepben, kedden „A kél; Haway“
• Jövő szombaton 50-edszer kerül
3éig köti. Persze a kolozsváriak huszár". Somogyi Nusi egészséges című izgalmas darabban lépnek fel a be színre az Andrássy úti Színház nagysi
és most gozeruvcv
gőzerővel
csütörtökön kerű műsora, melynek darabjait: Hattyú
esokrostól, cukrostól kimentek a va-. es
imutató kiváló szereplői
sul/ioz, hogy kedvenc pr:madonna-' Hát. azt tudja-e, hogy MakMry óoc Vajda Ernő rég nem adott nagysikerű
Mát.-nagy ünnepséggel fogadják, tant a Nemzeti Szii’.'a^ csalog . vígjátékét, „A válóperéé hölgy“-et ele Böske, A mama keze, Hófehérke, Sz.aól ünnepi szónok elkészült a be- a. Rcnalssance-Szlnházbol. Bajor
veníti fel a színház, amelyben régi sze bad&ágos katona, Hogy kell bánni a fér
»«el, felkészülve dUott a színházi zire pedig egy magánsAnház vetette repét újból Törzs játssza, akinek az fiakkal, Pest, tréfáit és magánszámait
zenekar is, a budapesti gyors bero- rá a szentet. No de elkepzeinett, n g Uniótól való távozása óta ez lesz az első minden este lelkes közönség tapsolja. A
tonoft, megérkezett a kolozsvári Bajor Gizi nem megy el diád\
fellépése. Péntek, szombaton, vasárnap kitűnő műsor, mely minden este ismét
ufaot-, vsaképpen, akit vártak:' színteréről, hiszen, ha éppen ak _ a, délután mérsékelt holyúrakkal és vasár lésre kerül és vasárnap délután 8'': óra
mérsékelt helyárak mellett szerepel.
Kolbay Ildikó nem jött. Az történt mehetne Berlinbe is, de o nem . . ® nap este Molnár Ferenc páratlau sikerű kor
• A Pompadour századik előadása lösz
HManis. hogy
hogy a
a budapesti
budapesti román
román el minket. Fedek. Zsázsánál a. heten színjátéka, „A vörös malom" van műso
Wvanis,
a Fővdroaí Opernttr-zinhá: jövő hetének
megint nagy vacsora vö t. Ott volt ron.
mindenki, vagy amint tno'dr’ii
• Elővételben rogynak el „A húréin* eseménye. Fali Leó világhírű operettjei
szokták, a tout művészét. lengyel jegyei. A mostani meglehetősen kedve csütörtökön érkezik meg a századik est
Menyhért felolvasta " .fdrsasdffwik zőtlen színházi konjunktúrában különö jubileumához. Vasárnap délután a ff/igráciát adják.
„Antónia" című drámáját, ameltl sen felötlő Vajda Ernő új víg játékának, rom
ben, mint tudja. Fcdák Zsazsa láts A hárem-nek impozáns közönség-sikere. • Az „Aranymadár" fllinszkeccs elő
adásai a Kamarában fél 5, negyed 7, 8,
sza majd a főszerepet a T igszinhaZ- Ez a pompás vígjáték nemesek a hozzá és
háromnegyed 10 órakor kezdődnek.
bán. A vacsora reggcl'lj tartott. értők legnagyobb elismerését, hanem &
• Kelet, mozgó. (Baross tér. Teleién Jó
közönség legnagyobb érdeklődését is ki zsef 142—09.) TTétfőtől—szerdáig: ElőlF
Zsuzsa, a nagyszerű
reggelig etette a díszes társasagot vívta. Az eddigi előadások mindegyiké Hannát, aztán Pannát, Hcjtébjcs uccu
jobbnál-jobb ennivalókkal, dmelyo- re, úgyszólván elővételben fogytak el a
két persze ö sütött saját kezével. Jó jegyek ás az elővételben megnyilatkozó Pénzes legény. Csütörtöktől vasárnapig
szenzációs új műsor. Előadások 5, 7. 9
lett volna ott lenni, ugy-ci Vehat érdeklődés még egyre nagyobb arányo ünnep ós vasárnap 3, 5, 7, 9, órakor.
azért mégsem hívtak meg mjnrfnn- kat ölt. Nyilván szerepe van ebben a
fcif. még a legközelebbi hozzátarto a rendkívüli sikerben annak is, hogy a
zókat sem. Kimondottan irodalmi közönség végre ennél a darabnál szívből
kikaenghatja magát; az előadást meg
vacsora volt.
állító kacagások és uyiltszini tapsok kí
Külföldről ml hív jöitl
sérik végig a Renaissance Színház pom
- Péohy Erzsi irt Pdriaból. pái előadását, melynek élén Jfruui/ Vil új nagysikerű amerikai műsora .
Nagyszerűen érzi magot. Két-harom ma, Törzs Jenő, Bérczy Ernő, fíéfh Ma
hétig marad még ott. azután Olasz riann© és Sugár produkálnak felejthe
országba megy, onnan P^dtg Ber tetlen alakítást.
Regény tj felvonásban Amerika filmesctncnyc
• A Király Színház jövő hetét Is telje
linbe és csak a jövő színházt C8Z"
tendő eleién jön haza, amikor eleget, sen lefoglalják a „Mézeskalács" előadá
Tót. 5: SOOO
sul.
Jövő
szombaton,
március
8-án
dél

Amerikai regény a turfvilágból 5 felvonásban
tesz a Fővárosi Opercttszinhazzol
kötött szerződésének, ha éppeii (ikoá után a Rnkosl-iskola vizsparlőodáeánl
Ut
a
bo’orídházba
mn.„ számára
^awinrn szerep.
szerru. A
zz _kis
n.c Ujan
— rendkívül mérsékelt helyérnkknl „Lili".
majd
'Almán Tmre vi- ,
Burleszkvftjálék 5 felvonásban
re%cá a Nemzetiből is Pdriuban ■J?'';1.
bajadér"
kerti
1
11
unaoL
hiwa
*>ó
Eiöndisok* 4, 6, á 10
van, ahová tanulmányiltra küldták V.gMrU 2”""
It bolyárakkal.
■■■■11
ki. Sorra járja a párizsi színháza- l-zínrc, 3 órakor mórokéit
bnlyírakk.1.
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Szerelem a nag oárosban

forgács (Rózsi kamaraszínházának'
máj bemulalója

VRSRRNMP1
SPORT

VíWirnup drlu'án /'orffueu Rózsi Ka-1
murát'-in haza kellős bemutatót adott:
flíti Őrlőn Vióia cíniü rg.vfclvoná.-o-á', |
majd Vándor Kálmán Főtér ős a nőki
című háromtólvoitásos játékát. — meg
kell vallani - a külső siker jegyében.,
A „Vidra" cír-Vz. ,közönt,égés" paraszt-j
dráma, mely Fart r>our l'art. naturaliz
musával, jól kigondolt történet vei, biz*
loskezü .-zerz.őro vall. Lelki megokoló*
r,ai azonhnn ki.-<‘ hiányosak és az iz
galmas jelenetek során vezetett közön
rég nem igen tud megnyugodni egy
Vasárnapi eredmények:
megbocsájtó csókban.
Vándor Kálmán „Péter ős a nő/." <■. MTK—VAC 6:0 (1:0).
munkájában komoly stúdiumot akart, FTC—Vasasok 2:1 (1:1).
1:1 (0:0).
csinálni a színpadon. Egy nyomorék, BTC-UTSE
Törekvés—-KAC 1:1 (1:1).
púpof- ember .szőreiéin leien életének
Zugló
—
33
FC
2:1. (1:1).
íUmobun való vágy teljesülése, egy nyo
morék álmainak mohó kivirágzása a UTE-III. kér. TVE elmaradt.
BAK
—
MAC
2:1
(2:0).
téma, melynek drámai rugója: egy em
A téli pihenőre kényszerült csapatok
ber rútsága.
Vándor Kálmán igen jó tollú író é.s i.'rnzl
..............
„ ^„.linví
erőpróbája
volt la,„- vasárnapi futrr. meg la látszik azokon a figurákon, ballmórkőzés. Ariiig az elmúlt héten csak
mely-". ügyesen i-- ka rekf< rizalt a szín-hnpngatódzó küzdelmekben volt része a
padra. Molnár József (Péter), a nyo- sport közönségnek, addig ma a teljes felmorék, nagyon is hálás szcropélxm adott készültségi! csapatok nagyszerű játékkal
kiváló alakítást, míg Forgács Rózsi asz- gyönyörköd*ették a futball
.............................
rajongóit.
Bzonyi és szép volt, és el tudta hitetni Incidens nélkül térmé.-.zclesen a mai nap
kiért
a
férfiak
—
a
halállal
som múlott el, sőt az egyik pályán tetta/4. n nőt,
kötnek eg? i'zségot. Kolosé Ernő, a Halál logesség is volt. A favoritcsapatok meg
megszemlél y esi tője,. slkorcsen kiizkíödött érdemelten győztek a második fordulón,
ativumaival. majd Vágómé a VAC ellenben súlyos veszteséggel
szerepe
Margit, ív. tfarmos Ilona kupink sok hagyta el a pályát. A sáros talaj miatt a
tapsot.
másodosztályú csapatok legnagyobb ré
sze elhalasztotta a mérkőzést, do ez lett
a sorsa az UTE—III. kér. találkozásá
nak is.
A mai nap szenzációja az MTK—VAC
mérkőzés volt. A Vívók mindenkor az
; MTK legveszélyesebb ellenfelei voltak,
jsőt n bajnokcsapat eddigi vereségeit is
n VAC-nak köszönheti. Érthető volt te
Sachc Guitry u| oígiáiéha
hát az, az. érdeklődés, amely ezt a küz
a Belvárosi Színházban
delmet megelőzte. A Vivők rajongóik
A jövő héten mutalja be a Belvárosi teljes táborával felvonullak és csapatuk
Színház Sr.el e Gulü’y-nck, a híres fran biztatására minden módot megragadtak,
cán sz.íüófiz drámaírónak új vigjátéka. do a szerencse elfordult tőlük. Ez, már
„Fehér és fekete" címen. A bemutató a pályaválasztáskor megnyilvánult. Ker
érdekes*
az, hogy egyik uzerepét egy tész. H. a térdig sáros felső pályát vá
valódi néger játasza, a néger pedig, ki lasztotta, amelyen az MTK az első fél
< rro a szerepre, vállalkozott, a budapesti tődben csak deffonziv szerepet töltött be.
A VAC a folytonos támadásokban
cin színész-drámaírónak új vígjátékát
va
fos/crepo Babos Gyuláé lesz, ki itt most csakhamar minden erejét kiadta
már érvényesítheti nagy humorát és ed lósággal^ odatapadt a hatalmas sárhoz.
dig bizony parlagon hagyott színészi Az MTK bírta a küzdelmet s bár csak
készu-gét. A darab ötlete nem új. Egv | a vódokezősro szorítkozott, mégis né
fiatal házaspár, kik egymást nagyon sze i hány ve«zélyos lefutással alkalmat adott
retik, veszekszik egy szálló halijában. A Fischer kapusnak arra, hogy nagyszerű
veszekedés oka az, hogy a Hatni férjnek Védőképosségeit csillogtathassa. Az első
üzleti ügyekben külföldre koll utazni, gól a 42-ik pccbcn esett Opnta—Orth
hová nem viheti a feleségét. A feleség ossz,játékából. A gólt Fischer nem véd*
viszonzásul kijelenti, hogy megcsalja hette h bár a következő félidőben özö
urát az első jött-menttel. Miután a férj nével zúdultak a lövések a VAC-kapura,
elutazott, a feleség siót beváltani az ígé Fischer derekasan dolgozott, n kapott
retét. Az ohő jött-mmt: egv néger tc- gólokat azonban nem védliotto. Szünet
porista. Egy év múlva a férj hazaérkc- után a VAC került a sáros kapu elé. A
aik és ..apai örömöknek néz elébe. Egy II kifáradt játékosok ekkor már csak vé
felvonrtfiiiyit majdnem a Untai férj (Ka-, dekezésre szorítkozhattak. MTK hatal
bős) van a K/.íupadon és várja a másik mas támadásba kezdett, a VAC gyönge
keresztülütötte és
Fzolgiban születendő gyermeket. Itt lesz védelmét könnyen
alkalma Knhosnak bebizonyítani, hogy minden nyolc-tiz percben egy-egy góllnl
valóban megfelel a hozzá fűzött várako gazdagította győzelmét. Orth nagyszerű
formában volt — a 10, 20 és 35-lk perc
zásoknak.
Miután a gyermek megszületett, nem ben 6 nigta a gólokul. Molnár h mér
merik megmutatni az apjának, mert a kőzések végén abbahagyta Orthtál foly
kis gyermek nem fehér, hanem éppen tatott ÖsszojátékAt s egyéni játékával
ellenkezőleg; b kefe. Az édesanyja nem a 44-lk percben a hatodik gólt, szerezte
tud mit csinálni k éhség be
ben, míg meg csapatának.
a barátnőjének az az ötlete támad, hogy
A center helyén ma Opata állott, míg
h gyereket cseréljék ki egy most szülo- a balösszekötő fizaropét Orthtal töltöt
fctt'menhelyi gyerekkel. Ez. meg is tör ték be. A második félidőben Jocke egy
tént. De a férj mégis megtudja a való összefutás alatt mogrúgta Kertész Il.-t,
ságot, de nem lesz belőle nagy baj, mert
n kicserélt gyereket megszorvtik és ez a.
kicserélt gyerek fátyol! borít, a ínultra
ód tlfolcdleti egv asszony amúgy is inog- l
bánt osztóién ballépését.
A darab evvel a sz.cn Urnán tállá bofejo- '
rx-sscl végződik.

angol és francia divatkeln^

és selymek nagyáruháia

MIK fölényes fáiéit
után 6:0 ('t:O) gá/arányban 1 IV,
megverte a VJ&C csapatát
i
Kaptöpés, inzultus és kiállítások
a mai mérkőzéseken

Mi az
fehér
és fekete

Vád ucca 26
Alapítva:

1895

de mégis ő sérült mog, úgy kellett a
pályáról kivinni.
A nap második szenzációja az FTC— Azon szándéktól vezérelve
Vasas-mérkőzés volt. A Vasasok múlt ihogy lehetővé tegyük a t. vábeli Kzcrepléso a Ferencvárosiaknak ke
mény napot ígért, do a zöld-fehérek a ! sárlóközönségnek a mai .úlyos
második félidőbein u maguk rászóró dön gazdasági viszonyok között női
tötték el a küzdelem sorsút. Az első ne
gyedórában a Vasasok szép és lendüle kelme, selyem- és férfiszövet
tes támadásokat vezettek a Ferencváro
szükségleteit
siak ellen, mindjárt komort érnek el,
utána pedig egy sajnálatos szerencsét
lenség történt. Wágn-cr elcsúszott a sá
ros talajon ős karját törte, sérülése pe
dig annyira súlyos természetű volt,
hogy a mentőknek kellett elszállítaniuk.
Az első gólt Eisenhofter a nyolcadik
percben rúgta, de 10 porc múlva Takács
—Katzer beadásával * kiegyenlített. A
második félidő az FTC domináló fölé
nyével telt el. Héger ós l’ataky sok ve
szélyei helyz.etot teremtettek. A zöld
fehérek győztes gólját TIéger a félidő
cégünk elhatározta, hogy
közepén lőtte (2:1). A Iáiul a Siska kapus
gyomra alatt került a hálóba, Utolsó
epizódul Király és Elsonhoffor összevesztek s a bíró mindkettőjüket kiállí
totta.
A BTC-UTSE mérkőzés 1:1 gólarány
2 hétig tartó
ban eldöntotleniil végződött. Állandó
BTC fölény után a 15-ik percben Brauchler lőtte a vezető gólt, amit a 25-1 k perc
ben Bankó kiegyenlített. Az UTSK ka
pusa megsérült.
A Zugló—33 FC találkozás a 33-ok ve
reségével végződött. Scfcsik a 22-ik perc
ben gólt, lőtt, a félidő végén Pipa kie.gyenlilett, a második félidőben pedig
Zuglónak egy lefutásából Scfcsik a győz
tes gólt fejelte.
A Törekvés—K AC mérkőzés volt a nap
legizgalmasabb küzdelme. Előbb Úrik,
majd Ölvody ért. cl gólt. Az izgalmas
küzdelemben Pruha bántalmazta ölverendez
dyt, mire az utóbbi viaszarúgott. A bíró
mindkettőjüket kiállította. Fattor (KAC)
a távozó Pruhába belerúgott, mire őt is
kiállították.
A másodosztályú mérkőzések közül
esak a BAK—MAC tartott mérkőzést,
amely 2:1 (1:0) arányban a BAK javára
dőlt el.
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Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat.

Épít
Parcelláz
Vesz és elad
Ingatlanokat
Magyar Optió Ingatlan- és
Kereskedelmi Hésxv -Társ,
UH, Rákóczi út 30, félemelet
Telefón : József 72—37

OVOMALTINE
friss tejből, tojásból, dr. Wander féle
malátából vs a legfinomabb hollandi
kakaóból készült

természetes erősítő
tápszer
h legkitűnőbb uzsonna ti reggeli

B E L VÁROSI (ezelőtt E-M) MOZGÓ I
hétfőtől siordúig. lUlga sziix, VcrsenyfnU* a halállal, cnütörtóktől vasárnapig
Frldvrlcuw Rex I—II.
az ..U43AQUZEM 1 ktankMó H nwwíi r*»t Mrfwaóriptin. Rftt teilúrJ’MtM &

női kelmédből
ferüszövetekbőJ
selymekből
és mosóárukból

mely alkalomra az árakat tény
leges

leszállítottuk
Az áruk kiváló minőségéért és
azoknak olcsóságáért 30 év
óta fennálló cégünk kezeskedik

Tapasz!
újdonságaink
megérKBZield
Maradékok olcsó árbon I
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