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Az DgyészsÉD uádhiditványa
MírffyÉh ügyében

„Ült cl ismét a nemzetgyűlés
nnkaifeiébSI az Eskütt Lajos
Bevc Györki Imre szocialista kepriélő tette ismét szóvá ezt az omiXi8 ügyet, amely természetszeLn viharos jeleneteket váltott ki
a nemzetgyűlés üléstermében.
Keni bocsátkozunk vitába se a
kormánnyal, se az ellenzékkel c kér
déskörül. Nem a kormánnyal, hogy
miért nem látja a szükségét, hogy
,.Z( a botrányos ügyet végérvenye- Nyolcrendbeli gyilkossággal és tizennyolc gyilkossági kísérlettel
q>n likvidálja. Nem az ellenzékkel
i tekintetben, vájjon helyes z tak- vádolják a bombamerénylöket
Negyvennégy gyanúsított ellen
lika-e ilven kérdések indiszk rét es
megszüntették az eljárást
szenzációt hajhászó kiteregetésével
.semmi konkrét eredményt nem
hozható pertrak tálasával aláásni
— "A Hétfői Napló tudósítójától. —
nem a kormány, de az ország hely
negyvennégy ember ellen szün
szerkesztő,
Spitzstein Béla pincér,
A
katonai
bíróságon
a
Nesz
Ká

zetét.
tette meg az eljárást:
Azt valljuk, hogy minden eszköz roly elleni tárgyaláson nem kis fel Maros Mór dr. orvos, Elek Artúr
borkereskedő,
Lány
Ágost
gyáros,
tűnést
keltett
a.
kihallgatott
Márffy
najrsryá és nemessé válik, ha az az
Miksa
szcszkcrcskedő, Scsevich IzásvAó. báró Kampói Ká
jr.'zág és nemzet javát, előhaladá- József, Chriasty István és a többi Grünfcld
.át munkálja. A mai időkben külö bombamerénylő kijelentése, ame Bleyer Ármin kereskedő, Breitner roly. ifjú Kőcé Antal, dr. Bárdosi
ékszeré rugy áros.
Lengyel Ernő, dr. Legrand Ferenc, Rumbold
nösen nem válogathatunk az eszkö lyekben ezek valamennyien vissza Lipót
zökben. Ha kell, a legfájdalmasabb vonták a nyomozás során tett val Ödön tisztviselő, Elek Bernét, hirde Attila, lllp László. Abday Gusztáv^
irodatulajdonos és Kemény Iványi Fekete Gyula, Bállá Géza,
operációt is végre kell hajtanunk. lomásukat. Erre a visszavont vallo tési
Kern szabad semmitől visszaretten másra csattanó választ adott az Géza dr. nyug, székesfővárosi ta (Ballát Szabadkán tartóztatták le
nünk 8 nem lehet se eszme, se sze ügyészség, amely m<
most elkészült nácsnok, akiknek ügyében f tizen- és a lefolytatott tárgyaláson fel
mély, sem semmi, ami megakadá
ában pontról* ,-iyyobjreudbeli gyilkossági bűntetté mentették), Horváth Gyula, Fekete
József, Hetehaek
vádoUa az ügyész
lyozhatna a komoly eredmény el
T Azokat a táe* nek
Ottó, Szombat Esi gmond, TítotiW’ré
érésében.
_____ _________
a. be ség a gyanusítórtakát..
R-yi_ bizony
fiókokat,_ amelyek
a
Az Erzsébetvárosi bombarobba Károly, ifjú Slecher Antal, ifjú
Vein hisszük azonban, hogy ilyen ismerés adataival teljesen meg
időkben, amilyeneknek most va- egyeznek és a gyanúsítottak Im nás után tudvalevőleg holtpontra Schaff Károly, (Jenlgrall Lajos,
jutott a rendőrség nyomozása. Sok Tóth Károly, Bérezi* Gábor, OsvoM.
yyunk szenvedő tanúi, olyan kérdé- iiössegét bizonyítják.
embert tartóztattak ugyan le, akik László. Sehieszlcr Viktor, Somsics
•ik felszínre dobása, csatasorba al
A vizsgálati indítvány egyik
részint szájhősködésböl azzal dicse József, R/idler Aurél. Burg-maycr.
ifása, politikai kiaknázása hasz fontosabb része az. amely az
kedtek. hogy ők is részesei a. me Ferenc, Szkapszky Imre. Őri Jánas
nálna az országnak.
zsébetvárosi Kör fűtőtestében
Árpád, Biernbaum Ödön,
Mindegy, hogy Györkinek Igaza helyezett és felrobbant óraműves rényletnek, de letarlóztattak olyan Secbald
Ernő, Ujj Imre, Fekete János,’in-e. vagy sem. Vannak dolgok, pokolgép elkészítését ismerteti. A/u- embereket is, akiknek neve, szám Húsz
Kiss
Márton,
Szunyogh György,
melyek ha igazak is, nem valók rosi Károly és ifjú Radó István talan atrocitásból vált hírhedtté,
Péter, Laczkó István, Soós
wionyos helyzetekben a napfényre. vallották, hogy a. pokolgép vas vagy akiket boszúból valami hara Onódy
Antal.
Spiel
János,
ötvös Károly,
gosuk
névtelen
levélben
jelentett
>lyen az Esküit-ügy is. Ma, amikor lemezét. az öngyilkossá váll Kas
Hamokh-s kardjaként lebeg felet nyik készítette, a. robbanószereket fel a rendőrségen. Az utóbbiakat ifjú Molnár István, Németh József,
Báthory
Miklós
és
végül
Deutsch
előállításuk
után
persze
nyomban
ek a külföldi kölcsönnek, az ör- Cbriasty és Márffy helyezték el a
‘p‘i> szanálásának, pénzügyi hely tartályban és Márffy szerelte rá az szabadlábra helyezték, mert kide Zoltán.
rült,
hogy
az
ellenük
tett
feljelen

Az ügyészség
vizsgálati indít
iünk züllésének niinamegannyi óraművel. Oly precíz pontossággal
Woldatlan kérdése, nem lehet és mondották el, hogy a fűtő test (ame tés teljesen alaptalan. Az ügyész- ványa hétfőn kerül lel Babics Jenő
mui .-zabad a nemzetgyűlés idejéből lyet azóta lebontottak) a terem nie-i ség most átvizsgálta az összes gya- dr. vizsgálóbíróhoz, aki minden va
barom órát, de három pillanatot lyik részén volt, milyen útvonalontl I nuba keveredett emberek ügyét, és lószínűség szerint kedden hozzál
meg határozatát.
* elrabolni csatormiszennyek fel- mentek oda. és hogy illesztették be ‘ a következő
^mredobásúval.
a pokolgépet, a fűtőtestbe, hogy val
♦ Ürn11^ megmondjuk, hogy nem lomásuk igaz voltában még csak
i)
helyeselni az intranzigens kételkedni sem lehet. Bizonyítva
r. tk
taktikáját, nem tudunk van az is, hogy Radó és Marosi ál
ezekben a szomorú napokban örülni landó összeköttetésben állott Márunnak, hogy Lcndvai István az Es- ffyval és Chriaslyval és inás körül
Mitl-ugy botrányai közepette túliéi- mények is bizonyítják, hogy a. lenn
{,!?sz'sztál a 87A)cialistáknak, j lartóztatottak bűnös társasága kö
A tartjuk lehetségesnek, hogy a vette el a merényletet. Hosszú , és
fie? X1 z:« il szocialisták és a fajvé- I részletes indítványában az üg.vésztalálkozása a politikai poron- ■ ség
'u a.7:.0Tí7Jj« javára volna.
.
Pesten munkálkodnak i tizennyolc rendbeli gyilkosság I A Buda pesten időző külföldi de I és a nemzetek szövetségének ta
legátusok csütörtök óta naponta be nácsülése még ebben a hónapban
neps’Zbvetségi delegáció urai. ők.
kísérlete és nyolc befejezett
ható tanácskozásokat folytatnak a fuglalkozhatik a magyar kérdéssel.
"uhhiiv lelkiismeretes*
lejKiisinerriPSXl
komoly
gyilkosság bűntette címén
kormány tagjaival a szanálási tér A döntés csak formaság, mert hi
rvo. fáradoznak azon, hogy MaJ^orszagot
talpraállítsák
s Márffy József és Cbriasty István vezet elkészítése céljából. Vasárnap szen mimhui elvi kérdés tisztázódott
z'ő ,ní .,or ” magyar törvényho- I ellen mint, tettesek és felbujtók, a, delegáció tagjai a földmivelés- Április elején a nemzetközi pénz
X,.lr, ar- *.incs meg a készség , Szász József, Marosi Károly es ügyi minisztérium egyik képviselő piacon máris megindulnak a köb
V-iii; í' i •e*Ki‘HIncret<,s
munkára. ' Radó) József ellen mint lettesek, Jövel Mezőhegyesre utaztak a mén- csőn cITektiv felvételére vonatkozó
i,!f.£P',e. szegyenkezve. hogy nincs végül Herceg József, a kör por- telep és a cukorgyár megtekinté tárgyalások . Ezek alapján
. Aini a. nemzetgyűlésen újab- [ tása ellen, aki a merénylőket beon- sére. A bizottsági tagok vasárnap
(‘Részen bizonyos, hogy májas
-'ír10 történik, az meddő szó- jgedte a klub helyiségébe, gyi!k<*s- éjjel már vissza is érkeztek a fő
hónapban a teljes kölcsönössze
.iinf.iv'í '
‘wmélyes
invektívák. , ságban mint bűnsegéd ellen indít városba és vasárnap folytatják a
get föl vehetjük.
l,oX’'' i rra alkalmasak lehetnek, i vány ózza a vizsgálat elrendelését munkájukat.
aXp.'1
közönségét szórakoz- és a vizsgálati fog'ság feuíartásút.
A
tanácskozások
befejezésének
Ami
Harding főbiztosi mű
,lz. °.KHzáK «dvót bizo- I A robbanás alkalmával a fényál; időpontjáról olyan hírek terjedtek ködéséi illeti,
■ nem viszik előbbre egyetlen i lás szerint Polgár Sándor, Kerényi el.
mintha
a
tervezet
elkészítésében
sem.
Árnukl, Bánd Gyula, Pesti Altrrfh
valószínűtlen, hogy
Flarding
eltolódás ‘állana, be. A főbiztosnak
Jl körmány a Hadit Károly, Kovács Ernő, Szegő kiszemelt Hardingfől olyan közié*
akár családi viszonyaira, akár
'"rMi akü.1!,Xe,1-°nz4',:’ t‘£Vfi”,P'ún Miksa és Goldbcrg Simon meghal jelent meg. amely szerint kétséges
más
akadályokra
hivatkozva
>khPna r‘ ,e1üS^K .niindkettíít s ha tak s- így
.......................
a nyolc, rendbeli gyilkos
ne fogadná el ezt a megbízatás4.
Harding elvállalja-e a szava
ság vádja megáll.
„
, 1 hogyakció
''‘TTizet
» *jntő naphkban
súg
főbiztosi tiszt séflét. Ezek
"mi
|C'‘l01. nem tudják m<*
Megsebesültek: ....................
Balassa Enni dr. ' lásl
Az a tény, hogy át hajózott Ett*
kei a hírekkel elleni étben bcave
......................
*
*
,
T
ani ir
!KS,*Bükef. akkor jobb, i ügyvéd, Lcdner Mór gyáros,
, répába, azt bizonyítja, hogy llartolt helyen a kővetkezőket mondoi ding vállalja a nekiszánt jelentőd
. (>]-. . ‘.nai,’ ;,z idegen delegáció ' radi Győző kereskedő, Patai SSándor
í
íiflvXu .'nprl az Islnn
‘dr. orvos. Szász László ékszerész, Iák a Hétfői Napló munkatársának. európai fontosságú szoxej>cL
- A szanálási tervezet még már
Jmh se
;^ok:i1, akik nm- [Krnnimer Dávid kereskedő, kbrhcb
A külföldi kölcsön telpoiit&dl
a 3a*«
I Mátyás dr. orvos, Kalona .B<*la ciu* hó folyamán tejlesen elkészül

áprilisban előleget
kapunk a külföldi
kölcsönre

MtTFpJ NXPT.Ó

1
vonatkozásait
illetően
rendkívül
fonton az, hogy n pnrlunwnt. n fel’iatalniazá.-i
javaslatot minél rö.videbb idő
akiit
törvényerőre
emelje.

A kölcsön-javaslat akkor kerül
a I örvényhozás elé, ha a hízottsúgnak a kormánnyal folytatott
t'.nácskozásai befejeződnek és a
Rzanálási tervezet elkészül.

Bud.pt,t. hétfa. n.Arc|„, n

j Gazdasági tárgyalásokat
kezdünk Jugoszláviával

angol és francia divatke|Z!

Popovics Tlhomir, budapesti jugoszláv követ kinevezésének
és selymek nagyáruháza
okai és következménye

»
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Megjavult a magyar-jugoszláv viszony
A jelekből arra lehet következ
tetni, hogy március 25-0 körül a
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
parlament napirendjére tűzhetik a
felhntn’inuzási javaslatot.
A jugoszláv kormány néhány hét- kezdésére és lefolytatására bármely
Alapítva:
állam
konűanyauák.
j|lej ezelőtt arra határozta, magát, szomszédot
: hogy budapesti követét visszahívja Ausztriával már légen megkötő ttok
és új követet nevez ki. Az új kinő- a magvar delegáltak a kereskedelmi
1 vezós a napokban meg is történt és szerződést, sőt árucsercegyezmony
az új budapesti jugoszláv követ, is létesült Ausztria és Magyar
\ Popovics Tikumlr már el is foglalta ói szag között. F gyanúsak szerződést Azon szándéktól vezérelve
.hivatalát, sőt már be is mutatko kötött a magyar delegáció Cseh
országgal is, Homániával pedig ép hogy lehetővé tegyük a t. vá
zott a kumányzónál.
I A régi budapesti követnek a pen most folynak , Bukarestben az sárlóközönségnek a mai súlyos
'visszahívása és Popovics Tihoniir érdemleges tárgyalások. Jugoszlávia
— J !h ifi.'i Napló tudósítójától.
I kinevezése politikai körökben nagy az egyetlen állam, amellyel nincs gazdasági viszonyok között női
I feltűnést, keltett. A követ változás megállapodásunk. A jugoszláv kor
Izgalmas toh a jűldöz/s volt szom okairól és előzményeiről olyan hely mány a kölesöniigyi tárgyalások kelme, selyem- és férfiszövet,
baton este a Hunyadi téren. Egy ről, ahol a külpolitikai helyzetet alapján a magyar-jugoszláv szom
szükségleteit
1* Honért kabál’olvujt
'ddözöít a ! közelről ismerik, a következő in szédi jó viszony helyreállítása cél
i.pca közön égé, akinek azonban ft formációt szerezi'* munkatársunk:
jából — úgy látszik — legalkalma
sötétség leple almi sikerült zsák I — Magyarország és Jugoszlávia sabb eszköznek tartotta Popovics
mányé’-.i! együtt elmenekülnie.
i között az utóbbi időben az ollenté- Tlhomír budapesti követté való ki
Aniul Csongori neeai cnk- i tek — a magyar korma n.\ igyeke nevezését. A kinevezésnek máris
vás/mf*-: •• -zoiul'.'i-<m u-.’e üzlet- zete ellenére — kiéleződtek. Ennek eredménye van. Az új követ ugyanis
ii n u.-ipí bt*vétett zsebébe nz éles viszonynak a következménye a magyar kormány közreműködésé
szánni ház volt az, hogy uiindezideig nem si vel módot 1 alálf. arra, hogy az ellen
léve. :i H un? :i .r
i h u íuvő lakására in- került sem gazdasági, sem kereske tétek elsimuljanak és a gazdasági
második 1
dúlt. áiu. az. fiion é ízre vette, hogy dőim i megegyezést létesíteni Jugo tárgyalások meginduljanak.
A
magyar kormány
— Ügy tudom - - fejezte be tájé
úgy .-/.u,k p .spuri- 'pk .s fiatalember szláviával.
n> unión kövei i. de nagyobb na már több ízben nyíltan kifejezte, koztatását informátorunk -—, ho<*v a
gyobb jelentősége’ nem tula.idoní- hogy készséggel nyújt alkalmat, és gazdasági és kereskedelmi tárgya
cégűnk elhatározta, hogy
íott ennek, mert n fiatalé ni bért már módot, a gazdasági tárgyalások rnejr- lások rövidesen megindulnak.
többszín- látta, sőt az üzletében is
.
kai ' ásárolni.
Knebl lakásába érve, rövid hun. ■
az (lő óba Fogasára akasz-1
tolta or bemui p <; szóimba. Nélu»nv|
2 hétig tartó
ppiu ímJv.i pi i haza a cukrász fla.l
niíissauco szín-j
Á (js-rgi A illa 1 a
ház tagje. A fiatal színész az elő 1
szoba ajtajúi nyitva 1 alatt a us
ahogy a sötét előszobába belépeti ' Tolna? Kornél nem válaszol Buday támadására — Csak
rögtön c-'í( • 'ttc. hogy valaki el- i azokat engedték szavazni, akiknek a harmincas bizott
bújt f fogas mell'II. A villany-1 ság tagsági jegyet küldött — A szavazást vasárnap be
<s.i|)j > leié l’oi1*111111. de meggyújtani [
fejezték — Szerdán hirdetik ki az eredményt
már nem volt ideje, morf a szürke
su.u .-.ajJás fi atalembcr kiugrott :v
- A Héllöi Napló tudósítójától. —
kabátok közül K'is'/.egit félrelökte
és Kiióbl béke < sóvel a hóna alatt, i Szómbai estétol vasárnap estéig felvételről Zlelinsky Szilárd és But i csaknem egyhuzamban folyt a mér day Béla államtitkár, míg a másik
kiugrott :* fal vosóra.
klúl nöki kamara elnöválasztása. A for párt némán figyelte a történteket.
Tolvaj' l'á.i’.iák meg!
fml Kr-zugi * •s a menekülő illán mák, amelyek között a szavazást Kérdést, intéztünk az ellenpárt, el
rendez
lebonyolították, még Wolffék múlt nökjelölt jéhez, Tolnoy Kornélhoz,
niiut i.
\ i iáin ' oinan ’uipon \ olt. az ( vasárnapi választásánál is titokza aki a következő rövid választ adta:
— A másik oldalról elhangzott
e.
ház. A ol\ :j ezalatt ’pjy.-t a( tosabbak. A szavazás idejére csak
földszi’ !ru. a kai ulmn álló 1 ér cső-. nem hermetikusan elzárták a Ma nyilatkozatokra semmicsclre sem
lfdleűnyl l'élif •ló’ le és az Andrássy . gyar Mérnökök és Építészek Egye kívánok reflektálni, még arra a tá
sületének reált n nőd aiiceaí helyisé madásra. sem, amelyet Buday Béla
geit és a kapuban szigorú igazolta intézett. ellenem egy hírlityi nyi
tásnak vetlek alá inimlenkit. Al latkozat keretében. Nem illő, hogy
kalmunk volt meggyőződni arról, érdekeltek kilépjenek abból a re
I
hogy számos mérnököt, akiről tud zervált sáriból, amelyre a jelöltség
ták. bőgj- szavazatát Tolna.y Kor kötelez.
nélra fogja leadni, elküldték azzal.
Más oldalról vett értesülésünk
. hogy a szavazáson nem vehetnek
szerint a Mérnöki Kamara vá
koro- részt, mert nem kapták meg tagsági
lasztásai már ezen a héten a
nyo- I igazolványukat.
mely alkalomra az árakat tény
nemzetgyűlésen is szóba fog
vak- . Tudni kell ugyanis, hogy a Zleleges
nak kerülni s a felszólalásokban
[ liiisky-félr kurzus-csoport azoknak,
a szavazások megsemmisítését
akiket felvettek ugyan a kamarába,
fogják követelni.
|de a másik irányhoz tartoznak,
sern tagsági igazolványt nem kül wxwwwwiiw wwúü
dött. sem a tagok kinyomtatott név
Arakra, ingókra, értékpapírokra stb. azonnal
sorába nem vették föl őket, llyforinán nagyon sok mérnök és kama1 rai tag a szavazásban részt sem
vaji
vein*eteti,
te H,
A magyar filmeket kedvelő közönség
■ ■" wt npi?fora.ilnii vállalat, Ntpszinliáz
így Perluky György nemzetgyű
LK A hcc- 22. Telelőn: József 29 11.
lési képviselő, mérnök szintén nem újabb ínyencet kapott, amelynek örült a
járulhatott, az úrnúk ele. mert a társadalom műiden rétege. És ez az
tagválasztó bizottság, amely előre ínyenc a Corvin filmgyárból került, ki,
m t
J«vi’ 48 óra alatt, börelpAk
tudta, hogy Perlakit, aki annakide hogy elődjének, az Egy dollár-nuk sike
jén a mérnöki rendtartási-ól szóló rét is legyőzze. A napokban mutatták he Az áruk kiváló minőségéért és
tört lánd Mikszáth megfilmesített novelláját, az azoknak olcsóságáért 30 év
Vadév, [.uminiUieni S«rocaen-u 50. Msgymczó-u. sarok törvényjavaslat mellett
zsát. nem jó szemmel nézi Zicllns- Egy fiúnak a fele cimfit...
Alá már nagy sikerrel pereg a film hú óta fennálló cégűnk kezeskedik
kyék törvényellenes eljárását és
44
9
mittesser f:ic Pórus
rom promicrszuiházunkban; hódító út
kétségtelenül Tolnayra szavazna.
jára lépett a második nj Corvin-fdm is.
A
mérnökök
egyesülete,
palotájá

'vw
IWIbUÍJI szappan
és Comedonak kapuján tegnap óta nagy tábla melynek sikeréből méltán részt kérhet
díszeleg ezzel a figyelmeztetéssel: nek Barna Károly vezérigazgató, Engei
A szavazáson cxnk azok tehetnek Fiilöp és Bécsi Gyula igazgatók, nem
részt és a helyiségbe estik azok ti különben a rendezők: Bölvári Géza 6t
mérnökök lénkéinek be. aki tagsági Balogh Béla. A szereplők: Lukács Fái.
igazolvány ukat fel tudják mutatni. Mattyasovszky Ilona, Szendrci, KomKétségtelen, hogy az ilyen meg pothy, Hegedűs, Újvári, Fix Juci, Kürthi
a táncos a rcut frissé,
szór itat t
szavazási jog alapján Teréz, Sxéosi Ferkó és a BwrH-ikrek mii- '
üdévé, hftmvarsA tetnl
létrejött kamarai intézmény nem vésze tűk legjavát nyújtják és feladniukat
Mindennemű szépséghibák sxnksterii kezelése
szolgálhatja azt a célt, amelyre a siker koronázza.
Barna Károly vezérigazgatónak, Entörvény törekszik, sőt már mai kiBcsxerexhetö:
bontakozásábau is inkább azt mu I gél Fiilöp és Bácsi Gyula Igazgatóknak
Schtdak Antal kozmetikai műtér
tat
...............
ia.
hogy
.
a
mostani
vezetők
olyan
'
köszönhető,
hogy a hódító útjára indult
méhen. IV, VA i
a 12 szám, félemelet
szellemnél a hegemóniájáért kiizde-' máaodlk ('orvin-fllm lg elkészült, amely
szellőmnek
nek. amely szellem a forradalmak I mindenütt birdetui fogja azt, hogy a j
Hamisfotat 10.000 K-lt. óta éppen a legtöbbet ártott az or- ; bzorgcw munkáskezek csak most fognak ’
munkához, amely I
Aranvat, e»ü»töt,b<iUlín«t, ék; «rf, legdrágábban vöm; szagnak........................................................... igazán ahoz a nagy
A választásokat megelőzően sűrűn | majd hirdetni és igazolni fogja a magyar '
Ivintsiu ékszerész. Vili, Baross u. 75 nyilatkozott
a kamaritról és a tag filmgyártás újjáéledését.
(Gvthy.) I
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A 12-os bizottság szerepéről szólva,
utal a felsorolt bizonyítékokra és
megállapítja, hogy azt, aki erre az
igazságtalanságra rámutal, nem le
het. „aíjsa rágalmazónak" nevezni.
A tanulság az, hogy a városi pol
Űró Madarassii- Bee].' Miksa,
gárságnak szervezkednie kell a
us-zúmítolo os I’enzvalto
választásokra, mert akié a politikai
O elnök.- rövid hctense- ulun .
hatalom,
azé a jog is, hogy a köz
S íeli meiduilf, KoziruzdasaKj ele- A külföldi kölcsön Ugye most már megváltoxhatatlanul teher viselés
mértékét megszabja.
atk egyik f»nlo* ós nHuymdyu ohza megvalósulás stádiumába lépett
A gyűlés végül elfogadta a Zala
. „ Síi ki vele az. élük sorából.
Zsigmond
által
beterjesztett, határo
Korányi
Frigyes
báró
Genfbe
vaiiő
elutazása
!
"Sió Áiadarssyd’.í-ek ■ Mikwi 1<«zati javaslatot, amely szerint u.
is!-/iöli
legsu yosubb i-eprez.enS
voltés közUdasÚKnnknak.
ICv
előtt nyilatkozott a Hétfői Hajlónak
Demokrata Párt, felterjesztési, in
téz a kormányhoz aziránt, hogy
..„Xken át, mindenkor vezető szeA Hétfői Napló tudósítójától.
i vegye figyelembe a polgárság teherÍS tWtött be és sokoldalú ismeffivel, gazdag tudásával állan 1 Ma, hóiLou ül öbszo ismét Gonfben a reszten!, mert mikc.ni már töbször han riselőképességét. könnyítsen a vá
dóan szolgálatában állott i ag.vnr- Népszövetség hosszabb szünet után, hogy goztattam, a külföldön sokkal nagyobb rosi lakosság adóin és hozza arány
rszág közgazdaság, kiépítésűnek. két fontos kérdéshon tanácskozásokat optimizmussal néztek mindenütt a köb iba a. vidék adózásával. X megjeleni
Bankjának vezérigazgatói, maid el folytasson és rövidesen döntést is hoz csöníigy sikere elé, mint ahogyan azt itt - , többezer polgár éles kif akarásokkal
nöki székében egymásután főbb es zon. Az egyik a keloti problémának egyik hon lehetett tapasztalni. Nekünk, akik kísérte az elhangzóti beszédeket és
több ipari és kereskedelmi vállala alapvető kérdése: a M emel -kérdés, r má féltékeny aggodalommal figyeltünk oda !, tüntetőén tapsolt Zala Zsigmondtot hívott életre, amelyek mind egy- sik pedig a. magyar kölcsön ügye, amely kinn mindenre, ami idehaza történik, j. nak, aki az adófizető polgárok ezrei..zv maradandó bizonyítékai hatal a magyar kormánynak és a külföldi ha sokszor szinte fizikai fájdalmat okozott]' nek az uccai felvonulásával fényé*
A gyűlés rendkívül iz
j
mas közgazdasági tevékenységének. talmaknak közvetlen tárgyakusai után az itthon a kölcsőniigybcn ismételten \gctődzött.
Báró Madarassy-Beck Miksa elő immár abba a stádiumba jutott, hogy a megnyilvánult indokolatlan bizalmatlan-, gatott hangulatbán ért véget.
kelő helyet foglalt, el az ország es a Né]H5zövctség teljes ülésének napirend súg. Pedig a dolgok mérlegelése után az
főváros társadalmi éleiében is és jére kerülhetett. A Népszövetség tár a szent meggyőződésem, hogy a kül
jnindeuüti, ahol jótékonyságról, sze gyalásain, mint az már legutóbbi szá földi kölcsönre igenis szükségünk van.
gények és elhagyottak felsegítese- munkban megírtuk, a magyar kormányt mert ez az egyetlen mód arra, hogy de
röl .avagy fontosabb mozgalmakról Korányi Frigyes báró volt pénzügymi vizához juthassunk.
volt'szó. ott. találtuk markáns alak niszter, párizsi és madridi, követünk fog
— Itthon például nőm akarják ••Jhinui,
;ját. A pénz embere és a szív embere I ja képviselni, aki mint n kölcsönügy ki hogy pénzügyi és gazdasági helyzetünk
Mea culpa! Vass József, a nép
volt.
, ,
,. váló ismerője és nagy részben előkészí mogjavítására, csaknem minden külföldi jóléti ügyek minisztere, aki mellé
A régi nagy bankári nemzedéknek tője is, kétségtelenül hivatott személyi akadályt sikerült eliniinálni. sőt minisz
kesen kalocsai nagyprépost is, má
egyik legkiválóbb
reprezentánsa ség a Genfben való reprezentálasra.
tereink Londonban és Párizsban kétség I sodszor mondotta a szocialisták felé,
száll vele sírba, aki a Láinczyak és
Korányi Frigyes bárót a kormány a telenül kedvező atmoszférát teremtettek hogy őnekik csak arra van okuk,
.1 Komfcldck gárdájából való volt
jniilt
héten
Budapestre
hivatta,
hogy
itt

a
kölcsön nemzetközi előfeltételei tekinte hogy mca cul pázzanak.
és egy nagy intézmény megteremté
Igaza van. A szocialistáknak okult
sével és nagyra fejleszt esővel szol hon mégogyszer tájékozódást szörezzon a tében. Szinte furcsa azt. mondani, de le
pénzügyi kérdésiekről, mielőtt Génibe kell szögezni, hogy a külföldi akadá van a. mellüket bvnbánattal verni.
gálta az ország gazdsági életét.
1838-ban Bácsmadarason születeti. utazna a döntő tárgyalásokon való lyoknál is súlyosabbnak látszott némely Ezt is elismerjük. Még igen sokak
1864-ben a J. I. Cohen cég pesti rósztvétel céljából. Korányi báró rövid kor a magyar nép magatartása, amit, a nak leli ej erre okuk. akik, nem is
bankházának
üzletvezetője
lett, budapesti tartózkodása alatt nem fog külföldön nagyon is számon tartanuk.
voltak szocialistáik abban az időben.
— A mostani helyzetben tehát csak Talán több okuk is lehet, mint a
majd 1870-ben a Magyar Leszámí lalta cl régi budai lakásál az Istenhegyi
toló és Pénzváltó Bank vezérigazga utón, hanem a .Dnnapalótában szállt meg. nem minden attól függ, hogy idehaza szocialistáknak.
tójává nevezték ki. A bankot műkö ahol állandóan érintkezett a magyar ! mi történik. Ezért, a genfi tárgyalások
De kérdezzük, vájjon a szocialis
dése az ország első pénzintézetei so pénzvilág és gazdasági élet, szakférfiúi idejére a nemzet legnagyobb bizalmára táknak annyira le kell sütniük
a
rába emelte. 1899-ben Széli Kálmán val. valamint'a ' kölcsön kidolgozásában nyugalmára és komolyságára van szük szemüket a. forradalmi szégyen pír
miniszterelnökké neveztetvén ki. az közreműködő politikusokkal. Korányi ség, mert, itt nincs másról szó, mint ar ban. hogy ne lássák meg az Esküit
intézetnél viselt elnöki állásáról le Frigyes pénteken utazott el Budapsotről ról, hogy megmentsük saját magunkat.
és Zákány-ügy rejtelmeit. Ezek is
mondott és ekkor Madarassy-Beck Génibe és elutazása a következőket mon — Gonfbon a tárgyalások ugyanúgy alkalmasak a mca gulyára, ha
Miksa lett utóda.
dotta a Hétfői Napló munkatársának:
fognak folyni, mint, annak idején az ugyan akad bűnbánó.
1894-ben a köz- és államgazdaság
- Az a három tény, hogy a népszövet osztrákok külföldi kölesönénél. Mindenlerén és különösen az 1893-iki nagy ségi bizottság megél kezelt, hogy a lon ' esetro előnyös lenne, ha a tárgyalásokul
állami értékpapírkonvenció keresz- doni es párizsi jegyzőkönyveket, aláírták nem zavarná meg valami belső nyugta A nagj szó. A miniszterelnök ur az el
liilvtlele körül szerzett kiváló érde és hogy a kijelölt magyarországi ellent!.- lanság, mert hiszen azt is tekintetbe kell múlt héten pohárköszöntőt mondott, Sa
meinek elismeréséül a. vaskorona- elindult Európába, kétségtelenül azt bí venni, hogy ügyünkért számos külföldi ját hívei közt beszélt. Szépen beszélt,
Tcnddel tüntették ki. 1895 ben pejig zón yil ja, hogy a külföldi kölcsön ügye tőkés és, szakértő száll síkra és támogat okosan, komolyan. így kotlett volna
megkapta a magyar nemességet most már megváltoztathatlamd a meg önzetlen közreműködésével. Ezeket aján- mindig. így kellene. Mindenkinek. össze
..madurasir eionévvel, 1911-ben bárói valósulás stádiumába, lépett.
i lom figyelmébe minden magyarnak, kii- kell fogni, mindenkinek dolgozni kell,
juólíósásfpt kapott.
•— A megvalósulásba vetett hitet itt * lönös tekintettel a nemzetgyűlés elé ke minden munkáskézre szükség van s a
A nftifhpldognltát 11-én. kedden Magyarországon tényleg esak ezekkel a rülő kölcsön javaslatokkal szemben való munka erején és érteken nem tehet meg
délelőtt 1Ó órakor temetik bankjá közvetlen bizonyítékokkal lehet foléb- ’ állásfoglalásra.
érezni a faji, jelleget. Miniszteri beszéd
nak székhazából.
volt. Az egységes pártban. Akár az Er
zsébetvárosi. körben is elmondhatta vol
W8WWWWWWWWUWU
na. Ép úgy megtapsolták volna. Ez bizo
nyltja, hogy szavai hatottak. Mindenütt
w
a r
ffi
T
hatást váltottak ki.
Most már igazában, csak azt szcrctnő'á
látni, lesz-e a szavaknak hatása a csele
kedetekre is.

Korányi Frigyes báró

Báró

Madarassy-Beck Miksa

' a genfi tárgyalások idejére a nemzet
komolyságára és nyugalmára apellál

Széljegyzetek

I

Poincaré
’oincaré a szenátusban i

javaslatokat
Párizs, március 9.
A pénzügyi bizottság elutasító ha
tározata kétségtelenül kényes hely
zetet teremtett Poincaré számára. A
pénzügyi javaslatoknak a bizottsagbau történt elvetése után Poincarc miniszterelnök tegnap délután
ismételten tanácskozott a hadügy
miniszterrel, a pénzügyminiszterrel
es az igazságügy miniszterrel. A reg
geli lapok szerint ezekre a tanács
kozásokra a francia frank újabb ármlyamcsésc adott okot.
Az Echo de Paris szerint még nem
hoztak határozatot, tény azonban,
hogy a frank ellen intézett újabb
offenziva győzelmes ellcnoffenzivát
követel meg. A kormány szándékai
oaa irányulnák, hogy elsősorban a
línr i tQyábhi zuhanását tartóztasúd. Mindenkinek a maga helyén
;JJK ^**[1 tennie kötelességét, vagy
pedig el kell hagyni a helyét.
Keresztül kell vinni továbbá a
Pénzügyi törvények elfogadását
a szenátusban a költségvetés ki
egyenlítene végett, valamint új
kormányzati módszereket kell
tLu-in'R:Eni’ melyeket a mostani
Kritikus pillanatok rnegköve______ ______ telnek.
> venni iuuz__j> nálttSrfl, »tb. Frledn«r,
----- —

-- — ........ . v!eíot^JAz<cf62-4S

Frakk^s?m6king-öltönyoK
. h»...
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&os támadások

' a kormány e!!@n a városa polgárság

Az új jelszó. Ez a val őrizáció. .t
lett divattá s nem*
és orfeumok tréfáiAx ország terhelnek 40 százalékát a főváros viseli — Izgalmak az nak. célpontja is a valorizáció. Fa*
.
...................................
...... omeadók és a kén^sxerkölcsön kivetése miatt — A lipótvárosi
lorizálják a hitelt, az árakat,
; lyukét még valorizálalleni állapot*
ráták nagygyűlése
\ban sem bírtuk cl. Valorizálta wa~
A Lipótvárosi .......
.........................
gát Káilay a pénzügyek s Beth
Demokrata
Kör mészetü jövedelem többszörösen
nagyobb len István gróf az ország élén.
vasárnap délelőtt. rendkívüli népes összehasonlíth a ta 11 anul
1 Ma mindenki valorizál,
___
ma mintiltakozó gyűlést tartott, amelyen adót fizet.
" mégse. Néni
élesen támadták a kormány adó
Fábián Béla nemzet gyűlési kép dent valorizálnak. De
politikáját. Az értekezletet (Jaúl viselő nagy tetszéssel, fogadott be • / udják val o r i tál) > i a kisemberek
Jenő dr. nyitotta meg, aki rámuta- szédében élesen kritizálta az adó exisztímeiáját. Ez* aztán valorizá*
tott arra a nagy ará
................................
n ?/ fala nsá gra, politikái.
| több: egy sülyedő hajó, amelyről
amely a városi és vidéki adófize
- - A hazafiak - mondotta a többi nincs menekvés.
tők. közteherviselése között mutat között — most is az „életünket és
Azt hisszük, hogy Bethlen Istvárt
kozik. Az agrártársadalom kivonja vérünket, de adót nemi álláspontjá gróf nagyobb szolgálatot tett volna,
magát az adófizetésből, mert a ra helyezkednek. Nem sajnálják a az országunk, ha a lakbérek, élelmi
végrehajtó szervek erre lehetőséget véres verejtékét. -- másoknak, de a szerárak stb., valamint önmaga és
nyújtanak.
közterhekből rájuk eső, részt is kormánya, a. valorizálás helyett va
Háan Arnold ny. államtitkár megtagadják. X nemesség megtar lóban az országot és politikai _ és
szakszerű fejtegetésekbe bocsátko totta régi szokásait, amely a 48 gazda sági helyzetünket valorizálta
zott, kimutatta, hogy a köhnány előtti időkből megmaradt, úgy lát volna.
invenciója csak újabb adónemek te szik azonban, hogy a felszabadított
remtéséből áll, a legnagyobb adót jobbágyság utódai: a parasztság, a
pedig kényszerítÖlesönnek nevezi el. kisgazdaosztúly sem hajlandó már
Az állami életben sehol sincs laka* az adófizetésre. A városok kultúr
mindenkinél drágábban
rckossúg.
Az
amerikai
ellenőr népének minden vagyona odaváu- gyöagyöket, régiségeket
Kmti,
sí
örök hálára fogja kötelezni az or dorolt a faluba, a vidéki lakosság veszek 4Sr«5rt«fy
(Terézfemplommnl szemben)
képviselői ennek ellenére a, városi
szág adózó polgárságéi.
dolgozókra rójjúk az adók és köz
Ha a kormányzat az új Jegy
terhek oroszlánrészét. De tehetik,
bank alapítására használta vol
mert övék a hafalom. 1923-ban a
na föl a korona stabilizálására
vagyonadó és jövedelemadó összege
mi a világhírű
költött
horribilis
összegeket,
124 milliárd volt, ebből egyedül
már régen stabillá tehette vol
Budapest 52 mílliárdot fizetett, a
na a korona kurzusát.
többi törvényhatósági városok 20
mílliárdot, az egész ország pedig
Végül a forgalmi adó kiküszöbö esak
52 mílliárdot fizetett. Ezek a
lését követelte.
számok
mindent elmondanak.
alcwIterjedtebb.loRjobbfcrtőtlenítöwer,
Bodrogi József, az OMKE főtit
baktériumölő hatását Európa legelsőbak-i
A kormány a parasztság poli
kára kifejtette, hogy a földbirtok
teorologusai elismerték.
tikai
eszközeinek
nyomása
alatt
után 1923-ban csak 2700 korona
a főváros és n törvényhatósági
adót, kell fizetni holdanként, a kény
Szagtalanít. Nem mérgező.
I
városok
polgárait
nyúzza.
Ez
szerkölcsön összegét
pedig roppan
BzerKoieson
összegei reaig
Nffknek néHtülöxhete««n|
is adófizetés, ez
40.000 koronában állapították nieg. | már nem
sarcolás.
T'>7.nl ‘srernbon minden más tér

után ez
{aránytalan megadóztatása
imáit
■*kurzus
■
sokára a bárok
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Budapest, hctfö, március W,

los lapot, hamarább kinyomatták, Ii sajátkezű írása szerepelt. Ezzel sZftm.
nehogy a mindent rombolo ex-lex- ; ben az örökösök azt adták elő.hoTy
időszak tartamát akár csak egy órá fiiedl annyira megbízott Fried-ben.
I hogy aláírásával ellátott biankó
val is megrövidítsék.
cédulákat adott át bevásárlások
most azonban mintha az ország
céljára. A tárgyaláson Fried két ta
ügye a Csáky szalmája volna,
nút állított elő Janocic Ede és Ja.
nem törődik vele senki.
\noric Ármin ügynököket, akik eskü
A Hétfőt Napló tudósítójától. —
alatt vallották,
liopy Frl«f"Íw
vallottak, hogy
Fried készA ma! nappal esedékessé vált lés január harmincadikén megsza i — A kölcsön-ügyre tartozik még pénzben átadott Klcdlnck ötmillió
az
a
kis
apróság
is
—
folytatta
Exkoronát
és
Riedl
megígérte,
hogy a
kónyszorktilcböD-befizetoly vazta. Azóta már harminckilenc
Friednel;
íagy jnér. ’ °li sajtja az adózó i ap teli cl és a törvényi niéfí nihal ner Kornél, — hogy a napilapok részvények ^egyötödét
közlése
szerint
a
megjelent
ú.i
kor

adja át.
kózíiuHó.Ref - -• oly nagy olkose- a mai napin sem hirdették ki, pedifj
azt
a
kedvezest
rndéht szült. hogy nktnálisnuk csak a törvény kihirdetése vetne mányrendelet.
Az örökösök feljelentésére előál
nyújtja, hogy a kenyszerkolcsont
..irtottuk felkerrviü Kxncr Kor vénet az ex-lexnek.
lították Friedet — aki igaza melleit
egész
március
31-ig
papírkoronuyal
- Régebben, ha az obstrukció
nél nyugalmazott államtitkárt,
A mai hivatalos lan kardoskodott. A két Janovic el
i pénzügytan és pénzügyi jog miatt belesodródtunk az cx-lox-álla- lehet fizetni.
csak március 13-in jelzi ezt lenben beismerte, hogy hamis val
egyetemi tanárát és nyilatkoza potba, az országgyűlés által elfoga azonban,
a határidői. Tehát a közönségét itt lomást tettek — amelyért pénzt
dott
törvényt,
a
legnagyobb
sietség

tot* kérni tölti a k'nyszerkölcsön
kantok Ériedtől. A rendőrség miud
gel igyekeztek kihirdetni: a hivata- is csalódás éri.
jgyéről.
a három embert letartóztatta és
Exncr Kornél — aki nyilatszombaton átkísérte az ügyészség
huzatában nemcsak közgazda^
fogházába. A vizsgálóbíró holnap
aúgi, hanem
alkotmányjogi
dönt a fogvatartó s kérdésében.
.szempont
nézűszögéből
lát
tatja az ügyet — a következő
ket mondotta munkatársunk
nak:

Exner Koméi

a kényszerkölcsön ellen

!

Bethlen nem talál vállalkozót

a pénzügyniiniszterválság legsúlyosabb oka a gazdasági
helyzetnek — fl Lukács László kombináció kulissza
titkai

OVOMALTINE

friss tejből, tojásból, dr. Wander-félo
malátából és a legfinomabb hollandi
kakaóból készült

természetes erősttő
tápszer

Több heti tárgyalások se hoztak I vállalkoznék a pénzügyi tárca veze
eredményt a pénzügyi tárca betol- !I tésére, hu őt személyében a napi po
téso körül. Bár a miniszterelnök;| litikából teljesen kikapcsolnák. Lu
H legkitűnőbb uzsonna és reggeli
nap-nap mellet tárgyalásokat foly-1 kács László kijelentette azt is. hogy
let politikusokkal és pénzügyi szak nem hajlandó személyét a napi po
litika
görgetegébe
beleelegyíteni
s
emberekkel, annyi bizonyos, hogy
ezek a tárgyalások nem vezettek mint pénzügyminiszter csupán pénz
eredményre és sem Korányi, sem . ügyi és gazdasági szakkérdésekkel
foglalkozni.
Vűilko, de maga Búd János se mert iákor
.
sem védi niee az embert nedves időben a meg
vállalkozni ebben a súlyos időben ali Illetékes helyről arról is inforhűléstől. A nátha ellen pedig a legjobb orvosság
a íonó tea. Pénz marad meg
pénzügyi kormányzat irányítására.!hnáltnk bennünket., hogy Bethlen a
•
közeli
napokban
újból
felveszi
a
Áíagu a kormány és a nemzetgyü- :
les is tisztában van azzal, hogy az. tárgyalásokat Lukács Lászlóval és
iitóbi napok újabb gazdasági vál- I kormánykörökben bíznak abban, ha a teába rum és citrom helyett 1 kávéskaná’
sái'. szoros összefüggésben van az hogy a megegyezés a gazdasági
alkoholmentes provirumot tesz.
zal. hogy a pénzügyi kormányzat, helyzet javulása szempontjából is a Pruvirum minden csemegekereskedésben kapható i
élérői hiányzik nemcsak a, szakem Hjövő hét elején perfektuálható lesz. Provlta alkoholmentes Italok magyarországi
gyártelepe,Orbán lgnftcésTsa,Sxentgotthárd |
ber. de az a felelős tényező, aki ter
veivel céltudatos irányítást, tudna
adni a pénzügyi kibontakozásra. A
Kis
Komédia Telefonszára: 14—aj
miniszterelnök
minden
kísérlete
Rótt és Stolnhordt felléptivel i
— Érthetetlen előttem, hogy miért azonban eddig teljesen csődöt mon
Eljegyzés előtt és Seine Frau. Kezdete 8 őrskor I
nem vetnek véget az immár egy dott. Mindazok a szakférfiak, akik
folytában batvaiikileiic napja tartó kel eddig a miniszterelnök tárgyalt,
ox-iexnek. mely káros állapot pedig kivétel nélkül azokat a. feltételeket,
lerontja nemcsak ;.z adófizető kész szablak Bethlennek, hogy a pénz
séget, hanem a tör vény tiszt eletet, is. ügyminiszter hatásköre s csupán a
BIZTOS
A rendőrségen nemrég okiratha
iIZTOS HATÁSA
HATASU
/íppon.v/’ Albert gróf egyik beszé pénzügyi politika tekintetében kell misítás
és hamlstanúrósra való rá
jen felelnie a nemzetgyűlésrtek.
dében azt mondotta, hogy
KELLEMES IZU
I
bírás
címén
feljelentést
tettek
Fried
Ma azonban, amikor a pártpoliti
kai szempontok a pénzügyi politi Arthur a Tejkereskedelmi Rt. igaz
az e.v-lex mái annyiszor ismét
HASHAJTÓ.
kában fiiierösen érvényes ülnek, a gatója ellen. A vád szerint, a
lődik. begy úgy isszuk azt, mint
rész
miniszterelnök
felfogása
szerint részvénytársaság egyedüli
a vizet.
ezek a. kívánságok csak egv olyan vén jbirtokosa az elhalt Riedl Fe
nagyvonalú pénzügyi ember részé renc volt, Fried eleinte mint hiva
HORNYA JÁNOS
ről volnának elfogadhatók, akinek talnok került a vállalathoz s mert
„Glóbus" iiyomozóvállaiata, Erzsébet
személye garantálná a pénzpiac ügyes, szorgalmas ember volt csak körút 15. Megfigyel, informál, nyomoz
hamar cégvezetőnek, majd igazga helyben, vidéken. Telefón: József tt—SS
megnyugvását
Politikai körökből nyert értesülé tónak nevezték ki.
Amikor Riód! meghalt, Fried
sünk szerint Bethlen István gróf
éppen ebből kiindulva kezdett tár port indított az örökösök ellen öt
millió
korona készpénz és a részvé
>a
gyalásokat Lukács Lászlóval. Telje
sen beavatott helyről úgy informál nyek egyötödének kiadása iránt. A
tárgyaláson
előadta, hogy az el
tak bennünket, hogy Lukács László
a
j
-zíté.-i’t unnak ide- Bethlen erőteljes ka paci tálasának halt Riedllel együtt értékpapírokat
vásároltak,
amelyre
öt millió koro i
oila és a költség- hajlandó is volna engedni, de bizo
- pénzügyi fel nyos feltételekhez köti elhatározásá nát. fizetett le s ennek bizonyítá
dó iörvenyjuvasla nak perfektuáló sót. Ezek közt a fel- sára felmutatott egy cédulát amely
Medgyaszay Vilma, Nagy Endre, i
ztetíu is elő, mé$- I letelek közt az is szerepel, hogy Lu- ben az ő írásával az ötmillió koro
Salamon Béla felléptével
aemzetgyí’- I kács László
abban az esetben na átvétele állott s a. nyugtán Riedl

KALOCSNI

A ZSEBEBEN

Letartóztatott

részvénytársasági
Igazgató

W&, IkARMOL

Uj műsor!

TerézhőrutíSzinpadon

aineaoS gyapluszövetek áruháza — Budapest, IV., Váci-utca ***Értesítjük n. b. vevőinket hogy „FifSt ClfiSS** minőségit

angoi és

gyártmányú tavaszi dlvatszevatain^

már nagy választékban beérkeztek. VételkénYSzer nélklll kérjük ezek
megtekintését, hogy meggyőződést szerezzen azon közismert tényről, miszerint

választékunk minden igényt kielégítő,
áruink minősége legelsBrendü,
áraink a minőségekhez arányitva közismerten olcsók.
Üzletünk nagy forgalma folytán naponta összegyűlendő

3-4 METERES MARADÉKOKAT

olo»<S áw
cm
PUsitjuM
Különleges autó-, kowl- és utKakarók nagy választékban.

HÉTTÖJ JVJtPLÓ

március 1^

Betarö.akiképeslapon
jeleBti he, hogy beWrl
( jjfdói Naptó tudósítójától. —

nncol képeslovelezőlapot
Szí5 , Hétfő Napló munkatársa
kap0L?-han Csókolózó szerelmes
a napoké .
cíin]apoii hatszor,
nar
'?,3'
bélyeg nem volt
,korO?íMre mert a lap nem postán
''■ff ív hozta „l-nlal.i". A szép
kártyán a következő szöveg állott:
Kedves Silrmau úr! Leauen
"iws és fáradjon /cl az l kér kauitánsisátioii ’vaíJl/ok azért zzerctSi í'oíDjlta beionm leaalab
Sa lene az első aki meatrna
5 amit tettem vaatlis betör
tem a jtiiemetemben. kérem
Vilin be üdvözli Vencel
Zsiga
.
< nmeimet meghívásnak kész
ül tett eleget u Hétfői Napló
munkatársa és megírja, hogy mit
ísínált Vencel Zsiga a MuegyeteJI16U.
, r 1
TT
„/
Pénteken este tíz óra kor Vencel
7 i<ru és Bokros Géza előre megbe-/éíMerv szerint a kert felöl betör
ték a gépház üvegablaka it. a ráesőt
kifeszítették és bemásztak. ,Össze
szedtek egy nagy csomó értékes
.épszíjat, a gepeszek tehernemiut es
’a falon átmászva jutottak ismét ki
•i Lágymányos felöli oldalon.
Ugv beszélték meg. hogy a ffépszijjál azonnal elutaznak és vidékén
fogják értékesíteni, ezért a Muegyeinnröl egyenesen a kelenföldi pá
lyaudvarra mentek, megváltották
Gvőrig a jegyet és a perronon vár
iák a győri szemelyyonat érkezeset.
A pályaudvaron szolgálatot telje
sítő detektí veknek feltűnt az izga
tottan viselkedő két fiatalember,
.ikik csak úgy. minden csomagolás
nélkül, rongyos, szakadt zsákokban
szállítanak nagy kötog gépszíjakat
és igazolásra szólították fel őket..
Vencel és Bokros rögtön látták,
hogy megcsípték őket, azonnal bei smérték a betörést. Tizennégy mil
liót éri a zsákmányolt gépszín.
A kél betörőt, az első kerületi ka
pitányságra vitték, ahol töredelme
sen beismerték, hogy a nyomor csá
bította őket a bűnre. Természetesen
fetartófttattúk őket.
Az áligol képeslap históriája sem
érdektelen. A két legény, miközben
a betörésre készülődött, arról sem
felejtkezett meg, hogy képeslapot
vegyenek, bélyeget is ragasztottak
iájuk, hogy vidékről ezeken küldjék
üdvözletüket budapesti nőismerő
seiknek. A fogdában azután Vencel
Zsiga, hogy a képeslapok mégse
vesszenek egészen kárba, egyiket
megírta, a Hétfői Napló munkatár
sának, hogy a betörést bejelentse.
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Bonyodalmak
a hölcsönjavaslatok körül

5
A kispolgárság hajat azonosak a mun
kásokéival. Az országot csak munkából
lehet újjáépíteni.
Azt a Magyarországot akarjak,
amelyben nem n keltés ló. a ver
senynap ipa lesz az egyetlen irányadó
közegészségügyi szempont.

Nagy Ernő nemzetgyűlési képviselő
bízik abban, hogy a dolgozó milliók meg
fogják kapni elégtételüket, mert immár
kicsillannak előjelei annak a tisztulás
nak, amely a f<Tgofr - után szokott lmkövetkezni.
Propper Sándor: Két folyamat indult
meg a háború után: a gazdagodás és au
latra is alig marad uyolc-tiz napja a elszegényedés folyamain. M:< nz a hely
nemzetgyűlésnek.
zet, hogy a koldus állam, a koldus nép.
Politikai körökben érdeklődéssel vár hez megy kölcsön ért.
ják, hogy mi is a kormányunk a terve.
Bethlen István gróf miniszterelnök azon Itt nincs más mód. mint tágra ki
ban mereven elzárkózik minden felvilá nyitni az ablakokat és tiszta levegőt
gosítás elől. Egységespárti informáto teremteni a politikában, kiirtani a
runk szerint a kormány lépéseket fog
tenni abban az irányban, hogy az ellen korrupciót és száműzni a demagógiát,
amelyet » kurzus ideplántált.
zéket a kölcsön javaslatoknak megnyerje '
s így azok gyors letárgyalását biztosítsa. i A polgárság szuverén és önmaga felett
Amennyiben nem sikerülne, hir szerint, akar rendelkezni, de azt csak a domok*
rácia jegyében lehet. Azért mondjuk ki
a kormány a javaslatoknak tizenhat
már a búcsúszót: Isten veiért Kurzus Miórás üléseken való letárgyalása elöl
se térne ki s ezzel a taktikával akar I bdlp!
1 Rózsa Gyula elnök zárőszavai után a
ná az ellenzék erejét megtörni.
gyűlés hat órakor ért véget.
Az ellenzék részéről viszont, azt han
goztatták előttünk, hogy

Az ellenzék egy vésze visszautasítja a kormány köze
ledő lépését — Tíz nap alatt kellene letárgyalni az
összes kölcsönjavaslatokat— Az ellenzék nem obstruál,
de komoly kritikát kíván gyakorolni — A tizenhatórás
ülések terve
A politikai és gazdasági körök intenzív
érdeklődése ezekben a napokban elsősor
ban azok felé a munkálatok felé furdal,
amelyeket a népszövetségi delegátusok
végeznek Magyarország gazdasági sza
nálása érdekében. Politikai körökben, de
még az ellenzéken is elismerik, hogy a
delegátusok nemcsak nagy külső appa
rátussal, de komoly hozzáértéssel is vég
zik feladatukat.
Értesülésünk szerint a jelenlegi tár
gyalások legelső anyaga a két és féléves
költségvetés elkészítése. Ezekben a mun
kálatokban a magyar kormány részéről
Kállay Tibor v. pénzügyminiszter vezeti
a tárgyalásokat, ö ismeri ugyanig a re
konstrukciós terv részleteit; s ezért első
sorban nz ő információi jöhetnek döntő
súllyal elbírálásra.
Informátorunk, akihez a jelenlegi tár
gyalások ügyében felvilágosi tósért for
dultunk ,azt mondta nekünk, hogy a ma
gyar kormány és a delegáció ezidőszerinti munkája mindegy március hó
20-ig fog eltartani, de nem lehetetlen,
hogy ezt a terminust néhány nappal ki
kell tóiul. Természetes, hogy csak ezekután kerülhet a sor arra, hogy a köl
csönnel kapcsolatos javaslatok a nemzet
gyűlés elé kerüljenek.
Ha a magyar kormány és a külföldi
delegáció o hónap végéig elkészül a vég
leges tervezetekkel úgy a költségvetést,
mint a Jegybank alapszabályait illptőon,
csak azután terjesztheti a kormány a
nemzetgyűlés plénuma elé a Javaslatokat.
Viszont azonban, értesülésünk szerint,

sem a szoclálisták, sem a többi ellen
zéki frakciók nem akarnak élni a
kölcsön,tóvaslaíoknál a technikai obstrukciö fegyverével, mert az ország
mai helyzetében nőm tudnák vállalni
a felelősséget a kölcsön esetleges
meghiúsulásáért, de mindenesetre
Igen kemény kritikát gyakorolnak a
B
javaslatok felett.

A kormány által esetleg felajánlandó
treuga deit a kölcsönjavaslatok tárgya
lására az ellenzék ab ovo visszautasítja,
azzal a megokol ássál, hogy Bethlen
István gróf maga volt a múltban az, aki
a megállapodásokat nem tartotta be.
A közeli napokban a politikában vi
harzó napok várhatók. Kétségtelen, hogy
a
kormány többségére támaszkodva hlzik
a magyar kormánynak március 31-én
abban, hogy sikereket fog elérni, do poli
már alá kell írnia a jegyzőkönyveket.
tikai körökben mégis tartanak attól,
Ilyenformán a legjobb esetben a kölcsön hogy az ellenzék hosszantartó kritikája
nel kapcsolatos törvényjavaslatok Ictór- ártalmára lesz a külföldi kölcsön ofTekgyalásúra, köztük a felhatalmazási javas tuálúsáuak.

ü. Popper-cipők gumitalppal
is Kaphatón, HAVER. VI., Gyár ucca 16.

Viktória Szalon
Erzsébet körút 6.

Kabaré műsor:
Köváry Gyula, Virágh Jenő,
Mihó Ida, Sándor József,
Simái Ede, Krasznay Elek,
Bende László

Tőzsdézik a falu
Tréfa. — Játszik:

Köváry Gyula és Sándor József

Az iparosok és kiskereskedők
tiltakozó nagygyűlése a kényszerkölcsön
és a pótlakbér ellen

Táncműsor:
Anny Hochwald, Kállay Tusi, Köváry
Boby, Lia Wood, Bandy Viky, Vera
Viaritás, Lovászi Teri, Sebök Rétié,
Krasznay Margit, Marg Gardini,
Bánffy Rózsi
Főrendező: Hajnal Ferenc

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Azt a hangulatot, amelyet a kényszev- tett, mint most, amikor az érdekeltségek
kölcsön, a sürgős „fizetési meghagyá a kisemberek megkérdezése nélkül hoz
sok" a polgárság körében kiváltottak, ta pénzügyi javaslatait.. Tiltakozik a bel
legjobban mutatta az a gyűlés, melyet a ső kölcsön kivetése ellen, mert igazság
központi Ingatlanforgalmi Kézműiparosok és Kereskedők Országos talan, hogy a kispolgárság viselje a ter
Szövetsége tartott vasárnap délután a hek legnagyobb részét.
Minden eddigit felülmúl. Raktáron:
irodájának hirdetései:
régi országházban. Ez a gyűlés minde Felkiáltások: Nem. fizetjük, meg a.
Pesti villák.
nekelőtt érdekes politikai mozzanatról kénys zerkölcsönt!
Stcfánia-űtou egyemeletes, kétezer 8 tett bizonyságot A kizárólag polgári ele Somló Jenő követeli az adőre víziót és
>zobás, teljes komfortos, 300 négyszög- mekkel megtöltött régi országházi gyü- mint a háztulajdonosoknál, a vútosí pol VI, Anrlrássy út 8. Telefon; 157-uO, 91-57
' les, 40 ezer dollár értéke. — Amerikai léstcrmében vasárnap a polgárság, sőt gárság részére is fizetést halasztást kér.
útnál kétszer négyszobás, egyemeletes, mondhatni bizonyos tekintetben konzer
„AJAX“ Pneu vezérképviselete
komfortos villa tulajdonos által lakott vatív polgárság találkozott a szociálde A szövetség nevében tiltakozik a
mokraták képviselőivel, és a gyűlés han kényszerkölcsön aránytalan kivetése
elfoglalható lakással, 700 millió.
gulata arra engedett következtetni, hogy ellen, kijelenti, hogy a kisiparosok és
l öldszlntcs bérházak és családi házak. a jelen gazdasági politika, közös sérel kereskedők szervezettségük erejével
Ostrom uccunál háromlakásos ház, 4 mei szonmelláthatóan oliiminálták a ha meg fogják találni a módot, hogy
•'"'bús beköltözéssel, 400 millió. — Mar- tárokat a kispolgárság és a munkásság ennek az adónak ellenszegüljenek.
Kit kőrútnál húromszobás, földszintes érdekei között,
'•'. !,f*' ház, 50 négyszögöles telekkel,
A Kézmű iparosok és Kereskedők Or Azután Farkas István nemzetgyűlési
^inrlcly tetős, parkettás szobákkal, vil- szágos Szövetsége vasárnap tartotta til képviselő beszédében rámutatott arra,
ayj - gaz, vízvezeték, alápincézett, cse- takozó nagygyűlését Rózsa Gyula elnök hogy ma már az ország konzervatív ré
'•fjukfts ellenében beköltözhető, 90 lése mellett. A gyűlésen megjelentek tegei is izgalomban élnek. A legigazság
millió. — Csalogány uecánál négyszo- Nagy Ernő, Varkas István
Prbpper talanabb kétségtelenül az adózási rend
miíiióin°dern’ reuov61t caaládiiiáz, 180 Sándor nemzetgyűlési képviselők is. A szer ... Az adózás alól azonban ma is
Kossuth-pártot Latinák Jenő képviselte. nagyszerűen lehet kibújni: nem kell hoz
balatoni villák.
Rózsa Gyula elnök üdvözölte a megje zá más, mint jó összeköttetés.
a Corvin-fümayár remekműve. Sccnariumát itta
Bnlaloubogláron, vízparton, 300 n«gy- lenteket, majd átadta a szót az előadó Amíg lehetséges lesz, hogy kibújjon
Pakots József. Rendezték Balogh Béla és Bolvárv Géza. Főszereplők: Lukács Pál. Mattyaaz Ipari nagyvagyon, a slbjr és a
parkon, 4 szobija, komfortra nak.
sovszky Ilona, Kompőthy Gyula, Hegedűs Tibor,
Somló
Jenő
előadó
hosszabb
beszéd
ke

'Hja, k.mcnsfa bútorral, 200 millió. —
tízezerholdas nagybirtok, addig sza
Vcndrey Ferenc, lljváry, Kürthy Teréz, Víz Juci.
Bury testvérek
sl „ ako"
Bíjgyszögiiloa gyiimölcsö- retében megállapítja, hogy soha olyan
nálásról szó sem lehet.
siralmas
intézkedést
a
kormány
nem
1.0
óriln'iz, tólon-nyáron lak
it." Ya*»ón búza. — Balaotnliiredcn,
lúilatonlól 30 percnyire, 4000 nógyszögvZJi v"' 5 MobSs villa, bútorral, ló
* b n búza. —- Balntonbogláron, víz
Burlcszkvigjálék 5 felv
parton, .100 nógySZögöles, 48 millió.
A nagysikerű műsor
’-’ldékl házak.
Ott., KrKtébet'kUrut 49

Elitek Automobil

Harrach Ottfi

Király Automobil Rt.-nál

Omnla Uránia
MozgóKep-Oítlion

Egy fiúnak
a fele
Fix és Fox
szédelgései

Pesti Kabaré

1G0 K2.n|{• 3 btkűsos Villa 6 szobával.
vonali11’ ~ .Pogtszcntlőrineen, főűtmimó? 1 özobua» komfort°s úriház, 350

ópUlutóbttn). Igazgató t Uloárg Varanc

utolsó hete

Klffadá* kosdota 9 órakor_______

ezüstöt, ékezsrt, valamint hamisfogit, antik ékszert é3 órát, arany
ét eiüatpénzeket a nlrdetett áraknál magiasabban VEHEM
Aal«lf órás es ékszerész,
AUOIi ucca SS (V namos msgAHó]

Aiallvais

Steril
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Budapest hétfő, március to

l<7ors?A/y Richárd é* Bcrccz Sándor j — Felhívás a hetedik kerület adózó pol ionnó' 36 éves kereskedőnőt. ZwcicI dr. hangoztatták, hogy a mozgalom gáraihoz! Az adófelszólamláfii bizottsá né tegnap érkezett vissza Kapos
i kizárólag elvi terméíszetfi volt és gok ’nia megkezdték működésüket. A VTT. várról és azóta nem mozdult ki ínSzomszédai kopogására
....
..
,azok a célok, melyeket magok elé Iker. Erzsébetvárosi Kör értesíti h kerület kásából.
— Márkus Miksai választoltak ( tűztek, az ujsúgírótársadalom egve- [adózó polgárail. hogy adózási ügyekben sem jelentkezeti s amikor a ház la‘.minden nap délután G—8 óra között, fel kói a lakásból kiáradó világító "6/
meg ismét az ..........
.
..
’ n?.",1.1
lemének érdekeit .szolgálják.
világosítással és útbaigazítással szolgál. szagát érezték, feltörték az ajtóféa
elnökévé. A Magyarországi l'jsúg’n
V- GKISz értekezlete a lakbéremé— Két embert gázolt el a villa behatoltak a lakásba. Zweig Már
irók Egyesülne va.-. ruap (h'dut.'.
délután',,
, hogy
i
lés” és a kén js/cr kölcsön tárgyában. Az mos egyszerre. Vasárnap este a tonná holtan feküdt hálószobájában
rendkívüli I'idetarlóit,
7
"UvíXV Az,'-—t
Határ úton egy 32 éves jelzésű vil- és éjjeli szekrényén üres poros do
az új tisztikart megválassza. AzlU!
kerüli sói,
sor, meri
1,
‘
a kul.,
►zUk.u..k ' lamos a
sínek
között
haladó boz feküdt. Az ismeretlen méregből
új választása.
került
,“
, .hcvonusavai cnekezJetct tartott. melyen \M.(V)iers?.lt?i János 36 év<s művezetőt .10 por hiányzott, amii kétségtelenül
Márkus ,\liK'
*i,li ’. * i határozati java-latot hozlak, molyét a ’ Hgázol la. j\ szerencsétlen ember öngyilkossúgj szándékból vett be
egy hét (el
,.... Szövc'ség a fővárost képviselő nemzoti mindkét, lábát és fejét a kerekek le- Zweigné, azonkívül, hogy a gáz
lemondási. a
''„íhú'-íi-óÍ- ítryi,,, ki ^viselők utján akar a kor- , metszették. Ugyanakkor a Határ csapodat is kinyitotta. Ismerősei
gyű Léa elfogadta.
• >. u ,le [ mányim juttatni. A határozati javaslat úton haladt Takáts József napszá- előadasa szerint Zweigné szerelmes
.Egyesületének eddigi egységét
a kénj-KZerkölcsön kivetésénél pjogreszki ki akarta rántani a sínek volt eg.v fiatal hivatalnokba, alíi
,romlott gazdusági viszonyok'i ■' hon'nté-1í ‘' hátö ,l lakbérrendelet torén pedig közül
Mayerszkut.
Azonban ez
egyszer már öngyilkosságot
tolták inog s a tagok egy i____
arányú engedményeket követel. ícm sikerült Takátsnak, ki oly miatt,
kísérelt, meg. Holttestét átszállítot
lyes része (•rőleljesebb eszközöket; 'i'''-ryohb
A. értekezleten megjelent Bródy Ernő i szerencsétlenül ugrott, hogy a vil ták a bonctani intézetbe.
óhajtott igénybe venni anyagi hely dr.,
volt nemzet gyűlési képviselő is, aki lamos kereke az egyik lábát lenjétVtt>iinua» ieuyes
zetének megjavítása érdekében. En-,.lmsszabbb
Különös rablótámadás
fényes napcszédben mutatott rá a korJánost a mentők el- pal.
Vasárnap
nek a csoportnak Pakols József volt. /T.',5n//z«.„HzÍ < anomáliájára. Ledér- ■
■
* délelőtt
-■ - a
— Nagymező
—• —o,rllCCííaz elnökjelöltje. A választási kűz-l™‘‘ ' y./ .
.
[ szállították.
’ban ......................
- - Ferenc szín
hazafelé haladt - Túrdy
Szövetség
elnöke,
Felcku
Géz,) előadása a tőzsdéről. művész felesége. Egyszerre egy férfi ter
delem igen erős volt, amit bizonyít J"''/'.,
'* i‘
valamint,
még nzámosau szó- Rácz Rácz
G-ézu, a Tőzsdei Hírlap munkatársa
nz u rw sóim elő n.-in fordult tény.
m
fel a „,n,i„
napirenden levő tárgyakhoz, vasárnap esto ,,Intimitások a tőzsdéről0 mett. mellette, ki olyan erősen ütött a.-,
hogy 280 újságíró adta le szavaza-j laltak
AA kíilönbö/.ő
asszony kezére, hogy retiküljét a földre"
szakmák egyesületeinek, az rímen előadást tartott a Kereskedelmi ejtette.
iái, A 279 érvényes szavazat közül :ülésén megjelent
A földönfekvő rotikült azután a
kiküldöttjei nagy lelke i Utazók Egyesületében, amelyen közvot- tolvaj felkapta
és elfutott vele. Egy já
165-öt kapótt Má kus M iksa, 114-et sedéssel
“
csatlakoztak a Szövetség által len előadásban ismertette a. tőzsdeélet- rókelő, ki figyelte az eseményeket, a föl
Pakots József, így az Egyesület el előterjesztett
határozati javaslatokhoz. I bői merített megfigyeléseit.
..
Rácz Géza vaj után szaladt és sikerült is neki .einökévé
ál
szótöbbséggel
ismét
- Csalás miatt feljelentett vendéglős. [könnyed, humoros formában ismertetto fogni és a rendőrnek átadni. A főkapiMárkus Miksát választották meg.
Alelnökök lettek: fíakonjil Miksa Csirnus József eladta a kocsmáját azt a hatást, amelyet a tőzsdei hossz, il- tányságon kiderült, hogy a tolvaj GoidJtónilz Ferenc, Iloitsi/ Pál, Liu Schvtz Józsefnek, do nem vallotta be ne lelve bessz gyakorol a tőzsde látogatói- pc/únled A mold -19 éves okleveles gyógyogy borkereskedőnek
70.000 ko- ■ ra, tje rámutatott a közönség hangulat- szerészéegéd, aki azzal védekezett, hogy
(Miller Albin és Saluffiuszlcj/ Imre. ki. .'hogy
”'»//*/
."/‘'Y
A választás kihirdetési) nagy izgul-1ron val tartozik. A borkereskedő termé- [változásainak érzékeny rugóira.is és szá- hónapokon keresztül állás nélkül nagy
imak között történt. Az ellenzéki tá- P'z<^espu il Jogutódtól, Schultz Józseftől ' mos jelenetet ecsetelt a szabadságtéri nyomorban élt
bor erős kifnkadúsokkal szakította ; kóltc
adósság megfizetését. Svhult. Jó [társadalom köréből. Nagysikerű előadá — A községi kenyér új árai. A Székes
sának komly részében kifejtette a tőzsde főváros Községi Kenyérgyára közli,
iéiba Márkus Miksa elnöki szók- |™er e/mj
foglalójának sziníe minden egyes Ibis miatt fel jel öntette. A bíróság előtt 'ienmaradásának szükségességét és érde hogy a kenyérgyár által készített sza
____ __________
... jegyre, járó nviQl
.
hnondatát. Márkus Miksa székfoglal jCscrnus azzal védekezett, hogy nem tu kes érveket sorakoztatott fel a kényszer- badforgalma,
nőm
kenyér
beszédében egyébként az Egyesület dott arról, hogy az üzlet eladásakor az kölcsön kérdése körül. Rácz Géza előadd- Arai a következők: 1 kg.; félbarna kenyér
Iára 3500 korona, 1 kg. fehérkenyér 3800
egységének szükségét hangoztatta üzlet tartozását is be kell jelenteni és jó ;át tánc követte.
és közös munkára szólította fel hiszeműen titkolta el tartozását. A bíró
— öngyilkos úriasszony. A Dob- korona, rozskenyér kilója 3300 korona. írókat.
A Pakots-párt ság
síiK elfogadta Cscrnus
Csci-uu védekezését és a rentci tér 28. számú házban ina dói- Az árakban a forgalmiadó is bont fognz
újságírókat,
- A odor, Mnn vádlottat Iclmonlotto.
előít halva találták Zw&lfí Már- llaltatik.
nevében
/Piiuköstn
..........

HÍREK

Magyar kir. a udv. szállító

ttdv. szállító

Angol gyapjúszövetek legnagyobb áruháza
Bwasii

újdonságai

férfi és női szövetkQlönlegésséeekben

Londonból megérKezteK!
legoScsóbb árakon árusításuk megkezdődött
--k

tr JC—__ -

-or-ffuiLM //n folytán Rziethelylságclnlial a kSzömég valósággá) megoslromoija, mlárt Is i
"■
vevökosönseget saját árdakában kórjuk, hogy vásárlásait már fél 12 óra
előtt eszközölje, hogy a déli órák túlzsúfoltságát elkerülje

Autó*, kocsi- és utitakarók
Frakk- és szmoking-külörcie&ességek
Férfi felöltő és női köpeny, „COVE^COAT* kelmék legnagyobb választékban.

Óriási forgalmunk folytán sok ezer meredék
Nyárról és öszrőf Hlssswradf szöusleínHgí mólyen iBssállííoít árakon

CD
1850London,
i. aljPluCK
1850
14 Goíden Sqriare

Aiapíttatott

H

Alapíttatott

ajánlja világszerte Ismert szövetkillönlegességelt.
Magyarországi tölerakalai

BUDAPEST. BECSI UCCA 7
ős Koronaherceg ucca 9

»cinnek i kölnikéin városokban tannak lerakatni;

•»-

Hudjpi'4. hétfő, uuircios 10írecviil.üll W mUltó élőiméi-lirn .leüli '■ •aiííiykeroskoJo ma
■! lu'.ai'itáns-s:ÍB<»l én Icljeleuw
ellen.
k-MBÜ 1» l’olgőrmil és
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— Harmincegy Influenzás beteg közül
25 halt meg egy héten. A székesfőváros
tiszti főorvosi hivatalának kimutatása
s/x.ünt február 24-től március 1-jg héten a
főváros területén 81 influenza, 38 .náthaláz.
5 hasihagymáz, 59 vörheny megbetegedés
fordult elő. Ugyancsak ezen kimutatás
szerint ezen a héten influenziás megbete
gedésből kifolyólag a főváros térülőién
25 halálozás történt. Kerületi beosztás
szerint ezen a héten influenzás mebetoben (5), a. X. kerületben (fi) történt. Az
összes kerületekben
hasihagyinázban
moghalt 3 beteg.
— öngyilkosság. Homola József Ifi éves
cipészinas Márton ucca 11. szám alatti
lakásán morfiummal megmérgezte ma
gát. A mentők súlyos állapotban a Rókus-kórházba szállították.

í millió korona olölegrt adott ni irti.
A hratnlos lap és a napilapok [tor következő rendeleté intézkedik:
Polgár oMiibuu a mai napig sem szállí közöllek
a pénzügyminiszternek az I A nu kir. pénziigymini«ztcruck az
totta a ln«t. mire M.wurez, l'.gorlm utu- é 11 a.rn i kőié söneloíegre
utko zó i állami kölcsönelőlogro 1924 március
" , „ 2 vagont sürgetni. Egerben azou- rendeletét, mely szerint azvon
1924. évi I hó ve. 'dg; teljesített készpénzbefize
:nn megtudta, liogy úolgúr Mronl nap március hó végéig teljesítendő tések elszámolása tárgyában kiadott
pal azelőtt elutazott Séniotoi-szaglm cs készpénzbefizetéseknél a papírkoro 39.902/1924. számú, a Magyar Táv
Marni Utasítást nem hagyott rhszu. A nát a takerókkoronával egyenlő irati Iroda által f. hó 8-án közölt
rendőrség meglette íiz elfogliMsara Há értékűnek kell vonni.
rendelődének az a része, amely sze
nyáid intézlíciléselmt.
rbit az állatni kölesönelölegre leg.ri IIKU
lllípvil cl
| ?i uz._> 111 ' u
A
mai napon
a pénzügyminiszter
i
_A fecskeuccai robbanás ügyé-J ezen rendelkezési módosította
............... i és a később 1924. évi március 31-óí‘g tel
jesítendő készpénzbefizetéseknél a
>»k fejleményei. Ismeretes, hoey fe
papírkoronát a íakarékkoronával
w® április 19-én a Jócska ucca 45.
[egyenlő értékűnek kell venni, helvXú házban a Willner Köbért és
>
j
re
igazi tó olyképpen, hogy az emlí
Schiller Mór gyárosok tulajdonát
tett határidő március 13-áig terjed.
képező celluloid-gombg^arban rohtarossal kapcsolatos muhelytuz ta- «
madt Ebből a robbanásból lnfolyo- a
tag 13 munkás meghalt és 12 mepr- K
sebesült. Az olhalálozottak között
volt Plkala Sándor munkás is. En-1 §
i
Hirdetés utján intim barátot
nek felesége férje halála, után pár
hónappal meghalt és teljesen árván
i
keresett a munkához
maradt. Kornélia nevű kisleánya. A l
■ Néhány héttel ezelőtt a nyomdász
kirendelt gyám keresetet adott be i
! szaklapokban egy furcsa tartalmú
a budapesti királyi törvényszékhez |
hirdetés jelent meg, amely így szóWillner Kóbort és Schneller Mór i
7
,,
lőtt:
gyárosok ellen a kiskorút megillető j Ismeretes, hogy a. rend
nagykereskedőt, előzetes letartózta- '
havi zürichi értékelési! 411.000 Iroi-o-I irányú t e x t i 1 cse m p ó < z é s t ...................
Fiatal asszony szeretne megis
fedezett fásba helyezték.
na kártérítési összeg iránt. Az iigy- í fel. A nyomozás
merkedni korra és felekezet.ro
megállapít ■ Felber Géza ugyan tagadta, mint-'
ben a királyi törvényszéki tárgya-1 fást nyert, hogy
való tekintet nélkül egy állam
ú
csempészés
ah
a
csempészésben
bűntársai
lenj
lást már március 12-re dr. Fódy tor- |
■ja Brünni , ölt, ahonnan
nyomdái alkalmazottal. Cím a
t>li, ahonnan j nőnek, de a rendőrségnek a késő'
vényszéki kmá-selnök elé kitűzték. I
kiadóhivatalban.
iiné-zték az
>;z ország
ország' esii órákban sikerült előállítani
vagónszámvr "s* mpé-zték
Grünwald Gyula clnkografust, aki
_ Az első kivándorlási ügy a bíróság terűidére különböző texlilárukat.
A hirdetésre csakugyan jelentke
Felber G '
‘ reszedő üzle bevallóiig, hogy a behozatali enge zett egy idősb Biankó János ne.w
Mfitt. ulcgenilélv 7.Í iink iutvóI, hogy a ki
detektívek je délyeket ő készítette. Előállították ember, aki megtudta, hogy a hirde
rályi ügyészség több esetben omolt vadai tében e:
kivándorlásra való csábítás minit egye lentek
házkutatást- még Gyusztin Elemér magánhiva tést Udvarát Jánosné nevű asszony
tek ellen azért, mert hírlapi cikkek és tartotta
üzletébenía-talmákot is. Mindkelten beismerték (ette közé a lapokban. Az isméiké
hirdetések alakjál,'au olyan közlemények láll cseh
irmazásátbe-bűnösségüket és bevallották, hogy dósból szorosabb barátság lett-, majd
kerüllek napvilágra, amelyek többeket hozalali engedély ékkel akarta iga a, csempészéssel több milliárd, ko- amikor már Udvardiné látta, hogy
urra bírtak rá, hogy Amerikába vándo zolni, melyekről azonban kiderült. rcnáryí Kárt okoztak az államnak. teljesen megbízhatok lovagjában,
roljanak ki. Rengeteg ember került ig.v | hogy hamisak. Dacára annak, hogy
Az - előállítottak súlyosan
elmondotta, hogy ő már ötször volt
ki az Újvilágba, felült a hirdetmények- i| a nagykereskedő tagadta, mintha
terhelő vallomást lettek egy
büntetve pénzhamisításért és most
nők és most saját keserű tapasztalatai- | tudomása lenne arról, hogy a beho
rámh i naírdi igazgató ellen,
i az a terve, hogy százezer, koronáso
kon okulva szerezhettek tudomást arról, ' zatali engedélyek hamisak, őrizetbe
aki állítólag tudomással bírt
kat fog hamisíttatni. Meg is vásá
hogy milyen kevés alapja volt kimene vették öt. Égy napig tartó őrizetbe
a csempészésről és elősegí
rolt már egy gyorssajtó gépet, sőt
telüknek. A magyar törvények szerint vétel plán szombaton este bizonyí
tette azt. A rendőrség a val
lerajzoltatta és klisíroztatta is a.
azonban szigorú büntetés vár a kiván tékok hiányában kénytelen volt a
lomások alapján infézkcdelt,
százezer koronás mását és most
dorlásra csábítókra és e törvény alapján rendőrség szabadon bocsájtani a
inár csak arról vau szó, hogy ügye
hogy a. vámhivatali igazga
most a bíróság elé került az egyik ame nagykereskedőt. A rendőrség azon
sen kinyomtassák a bankjegyeket.
tót hétfőn reggel előállítsák.
rikai hajózási vállalat tisztviselője. Mait ban tovább folyta!la a nyomozást
A rendőrség a nyomozást nagy Biankó hozzá is fogott a munkához,
Évfolyamán ugyanis több nmgyai-országi és vasárnap délelőtt sikerült olyan erővel folytatja. A nyomozás a több de valahogy a szomszédok között
nyomtatványban, így naptárakban, fo pozl'iv 'adatokat szerezni, melyek milliárdos csempészési ügyben rö híre terjedt annak, hogy Udvardiné
lyóiratokban és főleg Hal-ter István fő feltétlenül Felber Géza, bűnösségét videsen újabb érdekes adatokat fog megint rosszban töri a fejét és név
szerkesztése és Apsay János szerkesztése
telen feljelentést küldtek a rendőr
ilntt megjelent „Magyar Nemzeti Mun- bizonyították és melyek alapján a i produkálni.
ségre. A detektívek, akiket a nyo
^iskSnyklér" egyes füzeteiben hirdetési '
mozás teljesítése végett kiküldtek,
ion kör/.- az „Ünited States Lines“ nevű — Hétfőn kezdik meg működésüket az [hói történik, azonban választójogának inog is találták a gyorssajtó-gépet,
amerikai
Occúnhajólársasúg titkára,. összeiró-kUIdütjte^rek. A főváros köa? igazolása végett u küldöttség előtt, bárki de mire be tudtak jutni a lakásba,
barik Vilmos. <♦« ezekben hívogató sza ponti választmánya. Alt ni választott ös megjelenhet, idézésre pedig mindenki UaVardiné már elégette az összes
vakkal festetie az amerikai életet azért, szeíró küllői Iscgck,. amelyek a nemzet megjelenni és a. felhívásra vonatkozó ok elkészült hamis bankjegyeket. Ezek
hogy a iúrsnság hajóján minél főbben gyűlési választók ncvjcgy?ékoin?k kiiga iratot/lelmututni köteles. Ki a küldöttség nek foszlányait azonban lefoglalták
menjenek ki az Egyesült. Államokba; A zításával foglalkoznak, március 10-én, elölt idézésre alapos ok nélkül meg nem a. detektívek. Udvardinét és Biankót
királyi ügyészség Katik ellen kiván hétfőn kezdik meg működésüket. A kül jelenik, azt a küldöttség elnöke 15.000— letartóztatták s átkísérték a Markódorlásra való csábítás vétsége óimén döttségek e naptól kczclvr minden hét 30.000 koronáig terjedhető pénzbírsággal utcai ügyészségi fogházba, ahol el
i'jnfii vádat és az ügy főtárgyalásátt áp köznap d< luidn 5—7 óra között működnek büntetheti, esetleg több ízben is. Minden rendelték ellenük a vizsgálatot és a
rilis 14-re. tűzte ki a büntetőtörvényszé- a központi választmány által és a közön-1 választó, a területére kirendelt összeiró- vizsgálati fogságot. Értesülésünk
kwi Scliirilla Achil dr. Ítélőtáblái biró seggel közölt helyeken. A névjegyzékek küldöttségnól jelentkezzék, amely kerü szerint ebben az ügyben még több
tanácsa.
gyanusíto11 letartóztatása. várható.
összeállítása, illetve kiigazítása hivatal letben a lakása van.

Százezreseket

HÉTFŐI NXPT.Ö

Budapest. Eétfo. márciu, n

.A koudíciókartol és a kamatláb részletekig szabatosan kidolgozta
megállapítás. A bankok az elmúlt egész akciót, úgyhogy ma hétfőn' ny8
napokban állandóan tanácskoztak, minden zökkente nélkül meg
indnn í
hogy a takarékkoronabetét kamat- ez az új üzletág.
ÍWetáK. Röviden te
6,
lábát megái lapítsák.
................................................
Áz, hogy eb koztalás
említjük meg. i.h0^
status céljából emllHttt
ben a kérdésben milyen nehezen si-‘
. ............
^:eíer k** %
Lloyd-pHiztur.irp.vek
i'brcmátói
kerül a megállapodást az egyes hun- \ százm illióig terjedő
Mind™
kétta’
kok között létrehozni, annak a bízó- nek
’ Iwgaiombíi.'
"
’
nyitó ka, hogy a kérdés mén olyan rendeltetésit lesz. Az. egj-itnéi
kezdetleges stádiumban van, hogy időt lehet kikötni a lejárat™, améÍy±ennek folytán lehetetlenség döntést ben a kamatláb nagyobb lesz, a
provokálni. A takarékkorona-butc- 11.11 pedig ...irmcly napon bo bhet mjÍ
lek után fizetendő kamtláb kérdésé ni a póntMrJcpi/cl. Mind a kit
ben a Hétfői Napló munkatársa kér n pénztárjegy hátára nyomott kan^T
dést intézett egyik vezető bankunk táblázatból maga „ tulajdonos Sí
vezérigazgatójóhoz, aki a követke hatja ki pillanatok alatt, hogy Kannt'
M kényszerkölciőn befizetése nem akadályozza a tőzs zőket mondota:
csak lakarékkorouúban uiennyj ugyaak amat
— A bankvezérek egymás között jár neki, viszont a lapokban közzZ
dei hossz kialakulását — A várható alaptőkeemelések
csak eszmét cserélnek abban a jelzószámból azt a PuplrkoTonaíísezeMt
miatt emelkednek az egyes árfolyamok — A közönség kérdésben, hogy a takarékkoronaegy része tartózkodik a tőzsdétől és valutát vásárol betétek után mennyi kamatot fi lehet rögtön megálla.pitani, mely a
zessünk a feleknek. Amíg azonban tárjegyórt és kamatokért flzétends A
Péntekről szombatra valóságos pánik állam életérdpke, hogy egészséges tőzsde
a helyzet véglegesen ki nem ala pénztárjegyeket a rajta teltiiutetett
szerű szellő hatotta át a pénzpiacot, legyen, amely maga után vonja a fize
kul, megállapodásra jutni nem tu szeg lefizetése után minden előjegyzés,
ugyanolyan, amilyen két hóitól ezelőtt tések és jövedelmek kiegészítései. A kedunk. azonkívül be kell várni azt vagy kérdezösködés nélkül adják ki, ilvolt, amikor a riasztó hírek hatású alatt reskedelem és ipar rendkívül sokat vár
az
időt is, vájjon egyáltalában le lotvo viütják )K, úgyhogy ezzel sem ’idS.
a magánforgalmi árak /an faszt íkumot a jobb tőzsdétől te ezért a kormány bal
het-e beszélni arról, hogy a közön veeztesóg, som pedig indiszkréció nem
• rtrk cl és n valuták is soha el nem kép gaságot követne el és vétene az állam
ség
takarékkoronában elhelyez-e jár, <io ami ogyuttal azt is jelenti, liogy
zelt árfolya-aiemeikedóst mutattuk. Nem érdekei ellen, ha a most, megindult újabb
betéteket? Ámbár axtakarékorona minden forgatás nélkül bárkinek elad
i'yőn nagyarányú, de bcnsölcg ugyan- hossztól yámatot bármiféle intézkedéssel
bevezetése
ennyi viszontagságos ható, szóval « pcnztdrjnpDel nuitfokkal
ilyen érzésű volt a szombati pánik. Fo megakadályozná.
küzdelem árán sem megy simán, Klemben fieetöcszkSínck is leket
kozta a félelmet a zürichi koronnjegyAz elmúlt két nap alatt természetesen
mégis
az
a
helyzet.,
hogy a taka uáln i.
zte leengedése, amikor ugyanis a korona a. favorit papírok iránt indult mog az ér
rékkorona egyelőre marad, hogy x A Alagyar-C'sch Iparbank osztaléka,
112 helyett. 87 és féllel jött. Persze, azok deklődés és ezek vonták maguk után a
stabHzálva
lehessen
az értékeket A Magyar-Cseh Iparbank nt. legutóbb
il körök, amelyek tudják, hogy a zürichi
többi papírok árfolyameniolkedését is.
kihelyezni. A takarekkorona szá megtartott igazgatósági ülésén jegyzés immár hónapok óta fiktív, tud
A inhoz ipari papírokon kívül erősen
molási.
és
nem
fizetési
egység, ez jelentettük — alelnökké Forbáth Friják nagyon jól, hogy ez az árfolyam- favorizálták a ba.nkpapirókat és a bizto
a körülmény mindenesetre meg gyes dr.-í. a bank évek hosszú során át
hanyatlás nem jelent semmi különöset, sító értékeket. Egyes malompapirokban
nehezíti
a
dolog
gyakorlati
meg igazgatósági tagját, és ügyvédjét válaszlegfeljebb azt. hogy közelodott a valósá szenzációs kiugrások voltak és azt hi
tottűk meg. Ugyanezen nz ülésen történt
valósulását.
gos értékeléshez és hogy a zürichi jegy szik, hogy ezek az árfolyamemelkedések
— A takarékkorona miatt a igazgatósági liatározat. szerint, a megzésnek nincsen sokkal nagyobb jelentő a következő napokban is eltartanak. A ! kosztüzlet nem fog megszűnni, mi üresedett .igazgatósági tagsági helyet
sége, mint pl. a koponhúgai tőzsde va- közlekedési papírok iránt változatlan ér
után az adósok legnagyobb része Engcl János vezérigazgatóval töltik be.
lutajegyzteéink. De nőm ölthetott na deklődés nyilvánult meg.
nem akarja magát, a takarékko- Egy ültül megállapították az 1923. évi
gyobb mérveket a pánik azért som, mert
róna-kurzus esélyeinek kitenni. tiszta nyereségei,, mely 1.139,062.338.54 ko.
A kenyszorkölcsön lebonyolítása után,
hétfőn
március hó második felében és áprilisban
Ezért inkább fizeti u
a magasabb rónát tesz ki. Az igazgatóság a március
kamatot, de nem veszi igénybe a 18-ára egybehívandó XIII. közgyűlésnek
Béceben is megindul a normális
újból megindul a tőkeemelések soro
javasolni fogja 100 százalékos osztalék
t a k áré lek < >ro na-kölcsön t.
banküzlet ők akkor az Osztrák Nem
zata.
x A Pesti Hazai 100%-os osztaléka. A kifizetését (a tavalyi 25%-kai szemben), a
zetl Bank Ir megkezdi a legális matartalékalapnak
400 millióval leendő do
A nagybankok é.pugy mint a vállulutok Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye
íyar korona átvételét, Illetve kiuta
tálását és ugyanekkor aza alaptőkét a
kénytelenek
alaptőkéiket szaporítani,
lását.
sület
igazgatósága
mai
napon
megtartott
tartalékok
terhére
5 milliárdra emelik
mert a korona leromlása folytán óriási
Ez azí-rt fontos n mi szempontunkból, tőkékre van még szükségük. Azoknak a ülésén megállapította az 1923. évi mérle fel n részvények egyezer koronás név
értékre
leendő
díjmentes
felülbélyegzés
mórt elejét veszi a további koronaron- vállalatoknak a papírjai, amelyek tőke gei, amely 6.920,465.930.45 K-t tevő brutEzen tranzakció végrehajtása
fásnak és megakadályozza a bécsi kávé emelés olőtt állanak, már az elmúlt két lobovételL 2.904,620,750.70 korona kiadást útján.
után
az
intézet
alaptőkéi
5 milliárdot
házi spekulációt abban, hogy a koronát . napon nagyarányú áremelkedést értek
......................
...............
mostani igazgatóság
továbbra is rontsa.
; * /. Jellemző a helyzet különös voltára, és ennek megfelelően 4.015,845.179.75 ko- fognak kitenni. A
róna
tiszta
nyereséget
tüntet
fel
és
elülésen
több
érdemes
főtisztviselő
előlépEz a két körülmény tehát, n zürichi hogy ésiitörtökön egyik vezető pénzinté
kurzusjegyzte végleges feladása és a zetünk vezér igazgatója a Hétfői Napló határozta, hogy a. folyó hó 22-éro egybe totósét határozták el. Így az igazgatóság
Zűnwerfc
Oltó
igazgatót
ügyvezető-igaz

bécsi arbitrázs normállá helyreállítása munkatársa előtt rendkívül pcsszimisz- hívott 841k évi rendes közgyűlésnek a
mindenesetre bizakodóvá tetto a tőzadc likuaun beszélt a tőzsdéről, amelytől tavalyi 1500 korouávaj szemben 20.000 K gatóvá, Bartha László dr. aligazgatót
igazgatóvá.
Deák
Mihály
és
Bársony
közönségét. A. tőzsdei hossz tényleges ki egyelőre, semmi jót nem vár. Pénteken
alakulását azonban cllensulyoeza az a azonban liirtcleuül megfordult az irány (a névérték 100%-a) osztalékt kifizetését Kálmán cégvezetőt aligazgatóvá. Rónai
Jenő főtisztviselőt cégvezetővé és Wolf
körülmény, hogy az emberek még min zat és ezzel természetesen esödött mon fogja javasolni.
Rózsi főtisztviselőnőt titkárrá nevez
dig
dott a. sok ítélet és vélemény is.
x A Hazai Bank Részvénytársa ték ki.
v
ság igazgatósága szombaton meg
félnek attól, hogy valipnoly váratlan
Március ll-érc jeleztük a helyzet
A Lloydbank angol tőkecsoport
tartott ülésén megállapít ott n az tal tárgyal. A Lloydbank angol
pillanatban megrondszabályozzák a
.lóbbf arorrfulfeát.
1923. évi mérlegét, amely 7,2^9.009074
tőzsdét és akkor Iámét olyan bcsaz
Ez volt az u fordulópont, amikorra szá K-t tevő bruttóbevételt 2,832.006.043 lökésekkel tárgyal, hogy lészvótelükövetkezik, amely a megmaradt va
két a bank felfrissítésében biztosít
mos
adóügyi
kérdés
lebonyolítását
vár

kiadást
és
ennek
megfelelően hassa. Ebből a célból Mándy István
gyonok további lemorzsolódúsát elő
ták. A válságon túl vagyunk, a közön 4.397,003.031 K
tiszta
nyoreséget vezérigazgató és Hajdú, igazgató
idézhetné.
ig ngyahogy elbírta a nehéz tehorpró- tüntet fel és elhatározta, hogy a
Az emberek ennek folytán szombaton bát te most csak a kompenzációnak kell folyó hó 29-ére eg>’behívoít 29. kiutaztak Londonba, ahol az erre
inkább a valuták felé fordították a fi hekövetkazni: visszaszerezni azt, amit le évi rendes közgyűl és nek u tavalyi vonatkozó tárgyalások folynak.
Alaptőkét emel a Glzella-malom. A’
gyelmüket ás ezért szöktek fel szombaton kellett adni. A tőzsdén vissza akarjak 23B koronával szemben 4000 K (a pesti
malomválialntok közül áprilisban
oly horribilis mértékben u valuták zug szerezni azt, amit az állam javára az
névérték 200 százaléka) osztalék ki a GizclUi Gőzmalom alaptőkét emel. Eb
forgalmi árai.
emberek szájuktól megvontak. Ennek a fizetését fogja javasolni. Az Igaz ből az alkalomból egy régi részvényre
A csütörtöki kasszauapou óriási pénze visszaszerzése pedig közérdek, oltekintve
ket. kaptak egyesek, akik őzt a nagy té attól, hogy a tőzsdei hossznak átértékelő gatóság Guttmann Gyula és Vargha egy -tijat ad igen előnyös árfolyamon.
tel pénzt nem tudták a piacon elhelyezni. jellegűnek is kellene lenni, ámbár ettől Miklós igazgatóhelyetteseket igaz
gatókká, Kertész Gyula és Práger 1 Magyar Dütisih lseim ú Állami AllulUgyanígy jártak a malmok is, amelyek
Tibor dr. főtisztviselőket cégveze
közül egyiko-mabika nehéz millió rdokat még. sajnos, messze vagyunk a natőkké nevezte ki.
pírok
legnagyobb
részénél.
nem tudott kihelyezni. A spekuláció, lát
miiituli Tamríliptnslíw llsn. Tírsasíj
Madarassy Beck Gyula újból Pá
ván » takarékkoroua naponkint! emel
rizsba
ntazik. A Magyar Jelzálog Budapest VII, Rákóczi dl 76. Tel. I. 60-40, 1135-32
kedését a papirkoronával szemben, in x A Pesti Magyar Kereskedelmi Jb’ank
kább vuluiúba menekült, semhogy ki igazgatósága Weisg Fülöp elnöklete alatt Hitelbank nemrégiben előzetes meg
létet ingütlanforaaími MosxMIyi
állapodást kötött a francia hitele
legye magul a bizonytalan tőzsdei hely
ház te birtok eladását vállalta ás vételét közvetíti.
zetnek. Minden valószínűség szerint 03 tegnap délelőtt ülést tartott, amelyen az zőkkel. Ennék a megállapodásnak
Lepjobb összeköttetésűk a megszállt termeteken.
a
perfektuáldsa
céljából
Madarassy
1923.
(nyolvankettedik)
tizletévi
mérlegét
az izgalom hétfőre cl ül, mert
megállapította. A 14,830.195 össze red- Beck Gyula báró, a Jelzálog Hitel SZAKORVOSI vér- ős nemlbetogek
Igazi ok a pánikra ezldőszerint
bank elnöke, a közeli napokban új
raénybűl u költségekre. adókra és leírá ból Párizsba utazik.
nincsen.
SALVARSAN-OLTÁS. — Kendelés egész nap
sokra
fordít
látott
9.521,(154.555
K,
az
üzlet

I A Lloyd-pénztárjegy. Igen nagy jelen
A kilátások Mr. Strukosch előadása
Rákóczi-ut 32. I. ént. 1. R6lni’«'O szemben.
—-•*----a Lloyd
után némileg javultak, csak az okoz némi év tehát 4.809,288.640 K tiszta nyereség tőséget kell tulajdonítanunk
‘
Bank
azon
_
____
____
oaggályt, hogy nőni kapunk nyomban gel zárult, amelyhez a múlt évi áthozat
tazdemónyezésénvk. hogy
ciőlcyet az állami deficit. fedezésére. De fejében 9.814,615.335 K kerül felosztásra. , úgynevezett Lloyd-pénztárjcgy formájá
ban bocsát ki takarékkoronát, mely
miután csak uéhuny hétről lehet szó, ezt Az Igazgatóság
indítványozni
fogja,
amellett, hogy bármely napon az akkor
& Súlyos idői is ki tudja majd még
várni az ország gazdasági élete. Biztató hogy a lefolyt üzletévro szóló osztalék megszabott papirkoronátet váltható be,
a Jegybank mielőbbi felállítása is és az. 8000 koronában állapíttassák meg, ami az a beváltás napjáig kamatozik is. Egész
a körülmény, hogy n nemzetgyűlés re- előző évi 400 korona osztalék valorizált kétségtelen, hogy ez a megoldás gyorsan
málhetöleg nem fogja elhúzni a külön értékének felel meg. Az idei közgyűlés l népszerűsíteni fogja a takarékkoronát,
böző pénzű gyi javaslatok tárgyalását. Időpontját 1921 március 18 ábun állapi-j mert ebben ép oly érdemes lesz takaróI koskodui, mint dollárban, vagy a- békeFokozza a bir.nl.uat a készülő vagy leg
350—400 literesek
|1 idők aranyában. A bank a legapróbb
alább is tervezett politikai treuga dei, tolták meg.
nlntalalHIuMWl
mert ha a politikában szélosond van —
3000 hl raktáron
mondják —, miért no legyen a tőzsdén
erőteljes ár folyam javulás, különösön
HtmnkíflHZSOKeBysíginni
akkor, amikor az árfolyamok még a
szeptemberi nivójukal sem érték el.
Vasárnap folytatódott a pénteki zárlat után kialakult hossz-irányzat.
A tőudei hosszt tehát a pénzbőség Egész napon át emelkedő tendencia mellett pénzkínálat .jelentkezett és
fogja élőm ózdi tani te legföljebb még különösen n favorit papírokban volt nagy kereslet. Tényleges köté
reak egy két biztató és vigasztaló szó sek azonban alig jöttek létre, különösen azért, mert áru egyáltalán
hordúflyár ráunánytánaiáB
kellene a kormányzat részéről, hogy nem Jelentkezett. Taxaciós árfol.vaináruk a következők: Magyar Hi
nem készül semmiféle meglepetés és ak tel 1655—80. Osztrák Hitel 345—5®, Leszámítoló Bank 1560, Kereske
VI. kerület, Srebolce ucce 19. st
kor az ország gazdasági élete, a keres delmi Bank 2I?A—46. Hazai Takarék 8325—400, Alt. Takarék 350—55,
Telelőn: 148-12 é* 129-01
kedelem. ipar te a közönség élet stan Szén 5250—350, Mngnesit 5250. Sajgó J151—75, Borsodi Szén 315-20, Cu
dardja óriási módon megváltozik. Akkor, koripar 5025 -50, Izzó 1080—90, Georgia 970. Mezőhegyes! Cukor 485—95,
amikor 1 milliós fizetésekből félmillió Nova 235 40. Budapesti Gőz 265-70, Ganz 7400, Amc
Bank 34.500,
kényszer kök-sünt kell fizetni, akkor az Hungária Műtrágya 480—90, Részvénysör 460—70.
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A nagy pénzbőség
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Szilárd a magánforgalom

Bfthm Kálmán
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RÖVID HÍREK

■ BEREGI OSZKÁR
I
Becsben szavalóestét, tartott.

Sacha Quitry
nagymestere a tolinak

Orla; 3(^208 QycU2'R
is csak Salamon kabaréjába jár,,
Jelentésünk szerint a siker ra
azért ok kibírják időtlen időkig.
gyogó volt.
Sacha Guitry-től. a Fehér és
fekete szerzőjétől sok jót vár
— No es derék dolog. Mi van meg?
TITKOS ILONA
tam. hiszen minden kelléke meg
az Apolló Színpad vendége lesz a
— Elmondom, de ezt igazán ne
van ahoz, hogy jó daraboké ír
jövő műsorban.
mondja el senkinek, mert nagyon
jon. Mint színész, nagy techni
diszkrét, dolog. Azt tudja ugy-e, ORSKA MARIA,
kai
érzéke van* mint író, az írói
hogy a szerelem virága legjobban
készség hatalmas tárházát magá
a világhírű, fin táncosnő Budapest
az operettszinházak földjén vi
ban rejti ős végül, mint igaz
re
jön
vendégszerepelni.
rágzik. Erre persze jő talaj a leg
gató. olyan darabokat ír, egé
kisebb operettszinházunk is, amely MÓRICZ ZSIGMOND
szen bizonyos, amely a kasszaraportnak is sikert hoz. A sze
uóml
Uvulclt.
, nek berkeiben a bonvivani nagy sze
új darabját is a Renaissancerelemre gyűlt a szőke primadonna.
rep. amit játszom, úgynevezett
Színháznak szánta.
_ flcAor/.!/'-''( 'soha iráni. -•/ níerilmtl azonban szömuürnnszerep, borotvaélen való tán
tetn már
én
"terniisKUscnmoit
sem, mert MlW viharfelhők fenyeaették. mert A „MIRANDOLINA"-!’
colás véges végig. A megcsalt
és így
Mozart operáját még az idén szin-7 volt, hogy Biller Irén »s » darah. amelyben több mint őtférj francia vígjátékokból jól is
taluban úgy' ‘''•■•'.■•..5?
’.?'.;
rehozza az Opera ház. A főszerepet
- -■■■
••
1 venszer együttjdtszotak, lekerült a
mert alakját emberré kell tenni,
«3 Andráíísy-utra
költözik.
Sándor Erzsi énekli.
műsorról, hogy helyet adjon az uj
akin
húr mindenki nevet, de
S akkor miért van az új lakása a operettnek. A ió sors és Ámor isten
egyszersmind mindenki megérzi
^iuccába«. xo. .msI wnja ki magát.
a bensőjében égő tragikumot, A
asszony azonban. Ilyenkor mindig PAULAY ERZSI
tavasz felé rokonai látogatá
Urr, is lessem, csal.- hallgasson közbelép, most is megjelent. Réthy
második felvonás témája olyan,
sára néhány hétre, hazajön a
türelemmel. Másnap, hogg mm>t Pálnak, a színészek kedvelt Pali, bá
amilyenhez más író még nem
messzi Sanghajból.
rátlciirtoltc. hoou Biller íren a» csijának, az ismert színházt ügy
mert nyúlni, csak Sacha Guitrv.
ándrássU’Uton 1-alMSt kapott, egy^ nöknek képében. Réthy Pál másfél SARVAY RÓZSI
Itt a cselekmény a fő, míg a ne
gyedik felvonásban a nő, aki az
idegen ur állilott be a Fővárosi hónapi időtartamra leszerződtette
szerződési ajánlatot, kapott a Fő
első felvonásban elbukott, még
Opcrettszinhas folyosójára. Ott jár a fiatalokat vidéki vendégeskedésre.
városi
Operettszlnháztól.
pedig az európai fogalmak sze
kált a színészek között, végre odaoda Tizennégy vidéki városban, lépnek
rint súlyosan, mert hiszen szí
vezették u népszerű Etushoz, Büler fel újból abban az operettben, amely
• Bacchus-éj, a Városi Színház diadal
nes emberrel csakta meg férjétöltöztetőnőjéhez, hogy mondja cl, ben a fővárosban is együtt játszot
mas
operettje
kedden.
csütörtökön
<w
va

Az
asszony az anyaság szent
püt ki vám Az idegen ur azonban tak.
megtisztulásában olyan magasz
szigorúan ragaszkodott ahoz, hogy — Lássa, ennek örülök. Hál még mi sárnap este kerül színre Lábass Jucival
és
Gábor
Józseffel,
az
ünnepelt
vendégtossá
válik, hogy nem hiszem,
ó csak személyesen mondhatja el jót tud?
hogy akad olyan ember, aki a
I művészeké!, Tisza Karolával és Sziklai
wondanivalőit, ezért hát beengedték I
a
Józseffel,
kacagtató
láncos-párral.
nőben
a. bukott nőt, a férfiben a
—
A
Városi
Színház
tájékáról
n szentélybe, Biller öltözőjébe, uhol
~
felszarvazott férfit, látja, mert
« művésznő előtt szerényen béval- mondok meg valamit. Tudja, hogy Hétfőn a Parasztbcesület é« a Hasis,
Sacha
Guitry nagy mestere a
szerdán
a
Zsidónő,
pénteken
Smetana
lotta hogy ö bizony háziúr s bor- ott nemsokára szinrekerül az „Ametolinak
___ ____
j" című
cardó boldog lenne, ha a művésznő rika
lánya
cimu magyar
magyar operett,
operett, költői vígoperája. Az eladott menyaszszony
van
műsoron
Aquila
Adelinával,
amelynek
főszerepeit
úgy
volt,
hogy
di ó házába költözne, ahol megüref"
\ ú®lváros! Színház e heti műsorán
tedik
— Kosáry és Király játszók. Később aki a vasárnap délutáni Traviata cím a *kitűnő
sedik egy lakás. „Kérem szépen" _
Saséba Guitry-da rabot az állan
friondta Biller — „én már lefogta-1 azonban más intézkedés történt és szerepét is énekli.
dóan
táblás házakat vonzó Bús Fekete
felé közeledik Ernőd
a szerepet
«fjt.i uumiuiun
odaadták miuum
Lábas* «/Juci(*v»- _ • NMMk
,
-- ,előadása
----------ívtam az Andrássy-uti lakást, igy <«
László vígjátékkal, „Mibálytné két lá
í
Albert
„Mézeskalács"
nak.
aki
a
Bacchus
éjben
olyan
gyöi
a
™j
1
^kzi
r
mai
hát nem tehetek érdekében semmit." (
......
» .
.
»*
>
..
nímú rí o 1»4 <■/. V o
nyáéval váltakozva fogják játszani. En
Pr hogy aztán sokat könyörgött. ■nyörü sikereket arat. Kosá.ryék pe 'című daljátéka, melynek előadásait a nélfogva a Belvárosi Színház jövő heti
Pillér Irén hajlott a szóra, az elő-, dig továbbra is vidéken fognak ven jövő héten minden este megismétlik a műsora
.i_* - így
t
, kedden, csütörtökön,
alakul:
kgcrf elküldött az Andrássy úti ház , dégszerepelni, majd, a „Diadalmas Király Színházban. Vasárnap délután szombaton és jövő vasárnap délután 3
vitéz“-t adják 3 órakor mérsékelt
tulajdonosához és lefoglalózta 0. asszonyában lépnek fel. és ősz felé „János
ói-akor rendes esti holyárakkal „Miliáholyárakkal.
Váci-utcai lakást, amelynek háziura j újból visszatérnek Amerikába.
• A nagy siker: A három. Vajda Ernő lyiné két Iányá"-t, hétfö, szerda, péntek
boldogan ment el a színháztól, hogy ; — Kapott-e levelet valakitől?
vígjátékának sikere, mely állandóan, és vasárnap este „Fehér és fekete"-!
i/'ven aranyos .,partáj‘*-a lesz. így | — Minden nap. barátom, minden, új
hétköznap is táblás házakat vonz a adják.
áll ez a lakásügy, tisztelt barátom- nap. Környey irt. Abbáziából. Nagy Rcnaissanco-Színházba,
oly impozáns • A Pompadour hete lesz a Fővárost
v,ram,
szerűen érzi magát, már hangver- mértékben bontakozik
_____
ki,_____________
hogy a Renais- Operettszinház e hete is. Minden est©
— Hallom, hogy Somogyi Nuslnak is senyt is rendezett. Bánhidy Hona i sance-Színixáz hosszú ideig nem gondol- Fali Leó uagysrorii operettjét adják. Varor valami lakásügye?
W0 Koppenhágából irt, ahol filme hat új darab bemutatására és A hárena-et. sárnap délután a Három grácia, folytatja
a kétszázadik előadás jubileuma
-No nem olyan veszélyes. So zik, Fodor László a világhírű ma ezeu a héten hatszor tűzte ki (Móricz útját
mogyi Nusi a bátyjánál lakik a gyar rajzoló Münchenből irt, ahová Zsigmond nagysikerű Buzakalász-ának felé.
•
Bemutató
az Andrássy úti Srmházpénteki
előadását
kivéve).
Ez
ma
Pesten
StcnfkiriUyi uccuban, de most önál- egy berlini újság küldte ki a Hittlőütani akarta magát, és el.ható- lér-tárgyalásra, Szécsi Böske, a a. nagy siker. Nagy része van ebben a bau. Jövő csütörtökön, 13-ón mutatják
b«
az
Andráwjy
úti Színházban az uj mű
Burgtheater
kitűnő
művésznőjének,
ro-lo, hogy lakáskeresésre indul. miskolci színház drámai hősnője
Pesten azonban brilliá.nst inkább pedig a Lidóról küldött üdvözletei. z\knay Vilmának és a többi főszereplő sort, melynek minden egyes darabját,
tréfáját
és
magán
számát magyar szerző
nek:
Törzs
Jenőnek,
Berczy
Ernőnek
és
talál az ember, mint lakást. Somogyi — Kis hírecSkek vannak-e?
írta. Az uj műsor művészi eseménye Rá
a többieknek.
N't/kl ebből nem csinál magának
kosi Szidinek, a Nemzeti Színház kiváló
—
Hogyne
volnának,
amikor
van•
„A
vörös
malom"
egész
héten.
Mólgondol hanem vett egy kis villát a'^n,
J.7,,
művésznőjének vendégfellépése
Tábor
MnaJombov. Mnrt bútornak be nyal a Nemzeti Színházzal, Soly- nár Ferenc, páratlan sikerű színjátéka, Emil „Táncos Tar Veronika" című vig„A vörös malom", mely most már hares néhány hé* múlva a „Nusi villa
játékában.
továbbá
Törzs
Jenő
fellépése
nossy
Sándort
és
Németh
Nándort
madizben szerepel sorozatos előadások
nár teljes pompájában fog ragyogni
t leszerződtette a Fővárosi Operett- ban a Magyar Színház műsorán, a jövő Lengyel Menyhért „Mister Roug*1 cimü
n Rózsadomb Icgeslcgtctején.
szlnház, Góthék hazajöttek Párizs- héten minden este szinrekerül. Ugyan dramolcttjében. Kivüliik Kökény Ilona,
— Iladóról is hallottam valamit.
; bóL A Városi Színházban Smetana csak a rendkívüli sikerű darabot adják Dajbukát Ilona, Berky Lili. Komlóeay
Ilona, Hegyi Rózsi, Lelkes Margit, Hor
— Jói hallotta, mert való igaz, ' „Eladott menyasszonyodnak főpró- vasárnap délután is mérsékelt helyárak
hvn'l Ibién Sándnr Kabos Gguldval b“>a» megjelent Bereeviceu Albert kal, Mima szerepében minden alkalom váth Éva, Ilámari Margit, Góth Vilma,
Mály Gerő, Kabos, Gózon, Bánóczi, Haj
a-— Imrével,
, . , az „Az
, ‘ Ojság" tS, ami nagy dolog, mert nem ja.r mal Darvas Lilivel.
ex Nagy
nal, Gárdonyi. Székely, Bánky, Lengyel,
i'fípszerü szerkesztőjével a nyáron zenés darabokhoz, Vlnczc Zsigmond • A Vígszínház e hetének nagy esemé Peti, ogytől-egyig kitűnő szerepekhez és
kabarét nyit, amelyet azután télen és Gcczy István „Erősebb" cimü ope nye a pénteki kettős bemutató lösz. maganszámokhoz Jutottak. Külön érde
M folytatnak. Maga el sem. hiszi, ráját még ebben a hónapban bemu Szinrekerül a Fogadósad, Goldonl remek kessége a műsornak Németh Juliska fel
sogy amióta ezt a hirt megtudták, tatják az Operaházban, Fedák Sári műve és it Nagy Katalin, Shaw híres lépése, aki szccnirozott új Ady-dalcikfi három direktorjelöltei hányán ke mégis elutazik Párisba és csak ha vigjátéka. Egyébként a műsort a /?. U. fí. lust ad elő. A bemutató műsor* a hét
resik fel pénzzel, jó finom takarék- zaérkezése után kezdi meg a. Víg dominálja. Kedden a Királyt adják. Most többi napján, továbbá jövő vasárnap
lioronacal és felajánlják segítségü színházban Lengyel Menyhért -.An vasárnap délután a Talfunt, Lengyel délután 3’: órakor mérsékelt helyárakkal
ket. a készülő kabaréhoz. Az igazga tónia" cimü darabjának próbáit, Menyhért híres színmüvét jnsszákmegismétlik. A bemutatóig a kitűnő ja
tok azonbdn — ezúttal, is kihirdetik Mály Gerö súlyos betegen fekszik • Az „Országos Szinészegywület" ma nuári műsort adják minden este.
— nem, fogadnak már cl pénzt, mert lakosán. Hát. azt, tudja-e, hogy a tinéja. A „Fővárosi Operettszínháziban • Új Mikszáth-film — Egy fiúnak a
foké áll rendelkezésükre. Royal. Orfeum uj igazgatói oltására
- március 23-án, vasárnap uz Országos (ele és Fix-Fox szédelgései 5 felvonásuk
kogyha a közönség akár egy évin annyi jelöltet emlegetnek, mint egén Színészegyesület" matinéján fellépnek: burleszk-sláger az Urániában ma, vasár
Biller Irén, Berky Lili, Fedák Sári, S.
’/sá és 10.10 órakor.
'■vvwvwvwwwwww a csillag. Mén Szitányi Vilmos, a Fáy Szeréna, Forgács Rózsi, Honthy nap, 5,
Siinészegyesület elnöke is köztük
• Rodolfo Valentlno csak a Kamará
Hanna, Kalmár Rózsi, Kökény Ilona, ban lép fel a Túl a ssirteken Kényszer
van.
Kondor Ibolya, Lábasa Juci, Németh Ju
— Látom, jól benne van a hírek elmon liska, Németh Mária, Nirschy Emília, házasság főszerepében. Előadások ma
fél 5, negyed 7, 8 4s 10 órakor.
dásában. Most már csalt, folytassa.
Modgyasszay Vilma, B, Sándor Erzsi, • Kelet mozgó, Baross tér. (Telefón Jó
— Folytatom,
folytatom.
Gaal Sebők Sáli, Somogyi Nusi, Szőllősl Rózsi,
Franci Londonba készül, csak az Vaály Hona, Valter Rózsi, Abonyi Géza, zsef 142—09) hétfőtől szerdáig: Lánghárom rész egyszerre. Csütörtök
urát, Lestyán Sándort, a kitűnő Békoffy László, Borows Géza, Fehér Gyu pöröly,
vasárnapig: FruLtricus Rex é* a
hírlapírót, várja haza Angorábóh la, Gál Gyula, Gőzön Gyula, Halmay Ti től
Fhlnös
asszony.
hétköznap 5,
azután elutaznak, Halmy Tibor bor, Hegedűs Gyula, Kőváry Gyula, Lu 7. 9, ünnepnap 3, Előadások
5, 7, 9 órakor.
augusztus hetedikén száll hajóra kács Pál, Mály Gorő, Nagy Endre, Nádor
Hamburgban, Kertész Endre npav Jenő, Pártos Gusztáv, Rátkay Márton,
1
sikert aratott a fel újít ott „Való lladó Sándor, Rózsahegyi Kálmán, Sala
peres hölg^-ben ós végezetül...
mon Béla, Sarkad! Aladár, Stella Gyula,
Szentiványi Kálmán. — Karmesterek:
— Végezetül?
Oszkár, Pallós Tivadar, Stephu— Végezetül jelentem, hogy a kis Dienzl
Károly.
Novotny, az Unió új táncoskómi- nidea
• A Blaha JLujza Színház bemutatóját.
kusa Berlinből megérkezett Buda Endrődl Béla—Ricger Tibor „A fekete
pestre és már meg is kezdte a
című operettjének első előadását
„ílédV próbáit. Erre a hé're most huszár"
jövő szerdán tartják meg, Somogyi Nusi,
már igazán elég, a többit majd, a Vaály Ilona, Rozsnyói Ilona, Abonyi.
jövő hétfőn leszek bátor elmondani. Szirmai, Dénes Oszkár és Tihanyival a
ejy mflsorUau a
— Mo/7 ez sem elég...
ifőszerepekben. A hát többi napján meg
a darab előadását. A bemuta
<ár
— Hát jól van. Másodszor és vé- ismétlik
1
gczetül vegye tudomásul, hogy Do.i- tóig pedig esténként Rákosi Jenő nagy
hatású népszínművét, az „Éjjel az orbukát Ilona az Andrássy
ház új műsorában olyan brillians <dőn“-t játsszák. Vasárnap délután Strauss
VI, Nagymező uec» 17. Telefón 17-97
Oszkár
„A balga szűz" című operettje
paraszt szerepet kapott, amely biz
műsoron.i, 3 órakor mérnkeit boly-1
tos zsúfolt házakat fog minden este .van
i
Irakkal.
• vonzani.
1

Bajor Gizi
Hegedűs Gyula
Békeffl László
Boross Géza
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E VRSZÍRMRPJ
SPORT

Hz FTC ism&í legyőzte
lépési csapatát

Budapest, hétfd. márcln* i»

A
1.
2.
3.
4.
ő.
6.
7.
K.
9.
10.
11.
12.

bajnokság állása 1924 március 9-én:
MTK 32 pont.
| A József nádor-emlékverseny
FTC 26 pont,
, mérkőzése. A József núdor-einlókverbe
UTE 22 pont.
' döntő mérkőzése a meglepetések jegy?
BTC 21 pont.
, ben zajlott le. Váratlanul fa meglepeti
Törekvés 17 pont.
' szőrűén előretört a Ludovikások csapata
Vasasok 16 pont,
I és a döntő mérkőzésnek szinte wilamenv.
VÁC 15 pont.
nyi győzelmét elvitte.
111. kor. TVK 14 pont.
hlrányi (LASE), aki a múlt évi mér.
KAC 14 pont.
közösen második helyezett volt — raost
33 FC 13 pont.
| pedig a közönség szinte egyöntetűen cl
l’TSE 12 pont.
| sőnek tippelte -. csak hatodiknak érko.
Zugló 12 pont.
I zott. be. Ez azonban csak annak a jcl<
• hogy a Ludovikáeok tavaly óta hatalmi
, oan fejlődtek.
X BEAC Thomka Áron emlékversenyét . A döntő mérkőzés eredménye a követ
Kulcsár István nyerte.
kező:
A Tudományegyetemiek ma délben1 1. Nagy (LASE) 7 győzelem,
rendezték meg ezidci első mezei futó (LASE) 5 gy„ 3. Kalmár (LASI.) ,-» <XA‘'
versenyüket s mint előre látható volt, a I I. .Véré (MACI -I gj„ 5. .HarSorlfi
győztes ismét Kulcsár (MAIT) lett. Nyolc í (LASE) 3 gy„ 6. Idrányl (LASE) 2 xj-,
csapat és 9L futó nevezett be u mai ver“ | 7. Bertalan (LASE), 8. Fiala (MAC).
senyre, akik közül Kulcsár 26 rnp.-eu túl
futottta meg a távot, A csapatversenyt
a MÁT nyerte.

Vívás

atlétika

AT vasárnapi ménfiözéstn f:dnont 11-est vugíaft a kapusok
kefébe - M VXC ős a 111. í er. IVE szenzációs győzelme
Vasárnapi eredmények:
I1TC. k megkísérelt, néhány lefutás!, táI mndásaí azonban nem váltak veszélye
MTK 33 FC 2:0 (1:0).
sekké. Az l:0-Ú8 félidő után bÍ7/tosnak
FTC -liTE 2:1 (0:1).
(Játszott az I.’TE győzelme, szünet után
BTC Zugló 1:0 (0:0)
azonban a zöld-fehérek meglepő ösgzjáni. kér.- Vhnhb 4:0 (3:0).
| Lékot produkáltak. Pataky ügyes irányí
VÁC Törekvés 2:0 (1:0).
tása csakhamar eredményt is hozott.
KAO-UTSE 1:1 (0:0).
BTC Zugló 1:0 (0:0).
EisonhofTor a 15-4k percben védhetetlon
gólt lőtt, a Fnhrminn—Pataky headá»Másodosztályú eredményei::
ból.
BEAG-EMTK 7:0
Ettől kezdve Hégor—-Eisenhoffer és PoMAFC KAC 1:1.
1 tya lefutása egyre jobban kezdte veszé
MAC Húsosok 2:1.
lyeztetni UTE kn púját, de lövéseik fúlNSC - Póstítaek 1:0.
I magasak voltak. Kiogyonlités után JeszTTC Testvériség 2:0.
l írnia fejbe rúgta Amseit. A vér azonnal
ETC - Ékszerészek 1:1.
Első nap
[elöntötte .1 kiváló kapust, ngy kellett a
Magyar Optió Ingatlan- és
.
koz-,Pályáról kivinni. A bíró az. UTE játékps
A reváíis vágyával ás a helyező#
A kedvező idő a pzezónnyltitara zsúfolt
rciKljémok megváltoztatása reményével brutaütasa miatt 11-est ítélt, de ezt IIó- tribünöket, vonzott az ügetőpályára. Az
Kereskedelmi Részu.-Társ,
...... Az
_•/ ger nem tudta kihasználni. A megsérült egyes futamokon mogláíszőtt, hogy a lo
indult, ma dönfőiit közel re- T' ’jpost.
VII, Rákóczi út 30, félemelet
Őszi fordulón
é•s elkeseredett kapus helyére azután llégCT állott be a vak munkája a hosszú tél miatt nagyon
Telefón : József 72—37
aratott az FT<egyszer védeni© i-s kellett A mérkőzés meg volt nehezítve, mert alig egypár ló
küzdelem után
T’jpcston. Akkor azt mondták a győze- 'égén Eisenhoffer villámgyorsan levitte mutatott elfogadható formát. A nap fő!> ni nem ve!- reális, 'í 1 m-m b'iici* v'.f.i'a lapdál, majd Patakinak átadta, aki a versonyébon a Tavaszi handicapban hét
tárgya <*z a kérdő< ■íz. FTC tochnikújíi kapu előtt wzt \ édhetetlenül a hálóba jut- ló állott starthoz, de a lehetetlenül rossz
ő*s tudású fölény évp| gjóz/te le ellenfelét, Inttn. Ez a gól győzelem biztosítéka volt, I indítás miatt nem lehet következtetése
öltönyök kölcsönzése, keveset használt "*
Ha a KzereneBO ma az l'TE-nek kedvez utána már csak mezőnyjáték követke ket vonni a versenyből. A versenyt az
tértiruhák fer^'xsőbban kaphatók.
ü ha <v.ak I gólarányu győzelmei, nrul-jzett,
Bármilyen f rílruhákat állan
általános fejetlenségben leghamarabb
dóan ve zek. I r..at A. LcJoí, V|„
lintxdl volna, abban az esetben már az | A BTC— Zugló-mérkőzés
BTC<nok lábrakapott Flóta számtalan hosszal
Saeracsen-trtea 47. Telefon 203-26
MTK mögött lenne a helye. Érthető, azonban csak akkor tud lőni. amikor a biztosaai nyírté Jobban és Komnmne
hogy mindkét csapat készült a mai la-[22-ik periben Horváth Hl. visszatér, előtt, inig a favorizált Látrány holyezetJálkozásra. . Az FT'(' ugyan nem inebo-' Eisner kapué Inzultusa után megítélt leniil végzett A kettosfogatu versenyben
tett teljes gárdájával n küzdelembe, BI11-1 BTC fölénnyel támadta ellenfelét, gólt az Orosz által hajtott Bessie Leyburn—
inat nélkülöznie kellett. Helyén a fiatal hozoltg yőzelinot. Zugló durva
......... ..........
w-3
játékkal Ezredes-fogat meglepően precíz formát
Fnlirii’uiin .■.zerejM-lf akinek n poz.ie.ióját próbálkozóit « Juhász osakhamtír Hor- mutatott, A harmadik futam ehnaiadt.
Jf.it íovlccsal töltötték be. Az. I TE-bon váth 111-at lerúgta. A helyosore után a
Késztetés eredmények: /. Nyeretlen liő« Fogl-flvérek 111a ismét, megjelentek s'jl-ese tudottá hálóba kerülni. (1:0).
ronu’vesel: versenye 1500 m. 1. Mntyi (M.ar
W mintwl djr. >nn i, .lerekuwui. embc-1 A VAC-Tiírnkvéa ktaMmében a vi- szúr), 2. Mohács (Zwi Ilin gór). F. m. Ásta
pv»eu — derékra <-s emberre — játszot vök lotlok a győztesek. Az első golt Bo és Miki. Tót,: 1000:2200. hely 1000:1400.
í-j
tak. De nem csak ők. .Juszinás
és
Cson

rosé MH
szerezte
meg,
szép ccnterezés
után. második: 1000:5400.
.......... , , ,IUM>
’nv.i" im
’g, szép
nu.rez.es uuui.
ki tett magúért,■ ...
>l"'dk<'ttojuket , a második gól az Engel- Lébi összjátékII. Csömöri díj. 2200 m. 1. Láuczos
átfogta a Ksm.i
... 'tii akarús_
akaras ambii./.i| !vz
.......,ltftbbi
,>,•
...................
. ... £
. T8. (Zwillinger), 2. Guiljotin (Kovák). F. m.:
nnibi-1 bó
fl.fcsi
, ,.óvón csolL
Ciójn, hogy ywimlalan fault és rémen és i' rejtvén bár szívósan játszott, egész idő Fritzi és Eltol!.. Tót: 1000:15Ö0, hely:
Után végre a bíró is meg«okalta heves alatt csak védelemre szorítkozhatott.
11000:1000:1000, második: 1000:2300.
ségüket h 11-est ítélt ellenük. Jeszmás
III. Körmendi dij. 1700 m. Elmaradt.
...... ,..... kavurndáshan
. ...........................
„ .-jegy kajiuolőt.fi
ngy
fejen 1.u’^oaife w.enz.'u’iója n III. kor. | IC. Kalocsai dij 2100 m. 1. Erzorum
AlUM'if
hoirv
ki
kellett
a
nálváról
1
Vh-nek
a
A
asatok
fölött
aratott
diada, ...
r. , ....
rugía .........................
. , bt
•
■
•
■
.
ő
A
kitűnő
munkáscsapat
teljesen
zeloüi), J. Jóság (Cnssolini). F. in. Jóvlmii. A mei'itcll 11 c.l Héger a kapus
van és Bakter. Tót.; 1000:12000, hely;
IíczAImj rúgta. A véletlen különös jáléká-, "1. ,,b,H,ni"k kenyekedvenek volt ki szol 11100:1000:1200. második: 1000:2600.
bul a mai mérkőzéseken három fiz-n-, c'á,,n,vn- UgylAtezik, a téli túra tönkre
V. Tavaszi handicap. 2100 m. 1. Flóta
bírók, de mind a búr-Jot!° a Vasasukat. A gólok közül hármat
egyelt ítéli k
; Pálosok lőtt, egyet. Kenyeres. Király (Maszár), 2. Jobban (Kovák), 3. Coinnininat kivódték a kapusok.
ue (KalÜnka). F. in. Vera, Samu. Pcczi
faultolása
miatt
megítélt
11-ost
se
tudták
.In napja volt ma a VA< -uak is. A
™^,e'y ,0M:
bámulások csapata fölött 2:1 gólarányu
nem voltak 1200:2100:1500* nitisodik: 1000:5600.
őzeimet arattuk « ezzel a Vll-ik hely-;
.
.
VI.
1000 m. 1. MarianonnuaiaanuK, , szánalmasan,
azáilnbUasan,
F/. Jánoshegyi
JdnOíheííi/t díj. ÍW
Marian
r- aviin>. '-ltnk. A 111. kerületiek is s>ő- vu.hi. k-i az. óbudainknak,
szaladgáltak
a két
kapu
kö- no’ 2‘ '*■ J(,íí^a (Maszár). F. iu. Kocsma- I
Msemmel távoztak a pályáról. 4:0-ra ver- fejetlenül
..................”
............
. —
. .........
romé, Lobogó, Vitéz. Tót.: 1000:1200.
1000:J20n
k-k a Viisnsokut. A másodosztályban a
VkAC-UTSE mérkőzés 1:1 arányban W: 1000:1000:1200, második: 1000:4100.
pnuirforniák győztek, lticidcus veikül a
*
A
mai vasárnnp sem telt el. !...............
.. eldönl-tloniil végződött. Az első gólt I VII. K<dtesfogatu verseny. 3200
'
Dán
kő lőtte, n második ölvedy érdeme, i l',p<*ric Loyimrn -Ezredes (Orosz), 2. AdopiercMón Eisner Kapus beleboxolt Hor
I ma—1‘ilius (gr. Seiuiyoy). F. m. Eski
váth ll-be. A btró kiállította a magáról!'unoly n 25-ik percben esett,
i mo—Prophet.
me-j . ieilkező játékost.
‘
Külföldi eredmény:
Az MTK—33 Ki mérkőzés nem hozott (
i
A-/, óbn.lnink MB> wril. n
-.Vlenna" 2:1 arányban Irsyözte az I
Kiadja:
Hloll/ik n bajnokcsapat iramát » Mtüml I ■
«»PáU>t.
A „HétWI Napló" lapkiadovallalal,
jférlHmiikkol az MTK minden veszélyes
kkeióját nieghiiisitották. Zsáknak pilla I
Egervára és Társa
aatról-pillannlra kellett védenie a má
Zsebében valorizálódik és kamatozik a pénz
M>dik félidőben. \ válogatóit kapusi
Hlldnpest, Üllői lit Ü2B Tel. József 103-ÖG
nagv<.'orü formában van. gyönyörű ve- •
Legfőbb körökben elismert, I
Öospkot pnwlukáll, a két gólt azonban
mflvészi lakberendezők
nem véxlhotte. Az MTK-bún Braiui Bndnpest V. kerület Nádor ucca 9. szám
Dpahi szárny vi-elctt erőteljes támadáisíkfit. Molnár sok „egyéni akciót** miiülelfogad takarékkoronában
kitt A 3t-.ik percben Nndler előnsidott
viselt férfiruUúKért
jf>bdn.p:i Molnár a kapu felé <jetit<«ro7.lo
betéteket
BUCK, Nagymező utca .3. Tclefón 117-05
I minftgj III ni. távolságból gólt lőtt.
t>,il. fűvel. • •. I akari i a labdát, elfogni,
le lulkésőn zuhant le, a lapdn n (este
If'1 " a hálóba került, l'táuu Molnár
h .lány M's/.élyezlettók a 33-sok kapuját.
legolcsóbb napi árban
I kitűnő kapus azonban mindenkor elMir.tnttu a veszélyt.
\ második félidőben az MTK fölénye
Vili, Oyulay Pál ucca 11
k'. - méri ékben kidomborodott A 33-sok
ElmeriIcai rtnditgra fogorvosi
randtlímiiitt
Vr
idő alatt kapujukhoz voltak szeev c \ 35 ik percben .lény centere Ba-[
hm\i fejéről n hálóba pattant s ezzel az
it
J minden hlrde"
. M IK múso<lik gólját is megszerezte.
msimifs
\ Lloyd pénztArjagy „lAt’-ra vagy határidőre szól
Az FTG—UTE mérkőzés volt a nap
w • ' 'ója. Az l'TE fcljcsmt pihent
.4 takarékkor „n ál a I.loyd-ycnztűrjegy ihlete napján érvényes ti rfolyamon magyar
M< ■ I állott f'd. ambicionálta .1 gvőzolni<1 , ezért nem tartózkodott a durva • állainjcgyj.li'r kell beszelni és a beváltás napján érvényes árfolyamon történik
".Ti™. Gross Antal
Jóasef körút husBonhhrom, félemelet
h’-Alnl M»m. Az cl«ő hú*; percben ténya kifizetés
MAkUoz no tévedjon i
le, 1'51*041 volt fölényben. Minden akció
ink köriül a nurzóuylMsi AuMiolnek s«ú-l
[belvárosi MOZGÓ (omlott Est mo«ó)
ám. Inpdát kellett fognia. Ányos már az!
(március 10—12 Frldericus Rex III—IV.
vében áttörte az FTC védelmét és |
befejező rész. - Március 13-16. Frakká
kö
> 'i közelből szép gólt lőtt. Néha az
'
hiéna. (Eliluh tánca-)
v .ti I3AQUZEM1' könyvkiadó
nyomda r.-t. körfortógépein. Rokk Szilárd-utca I.
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