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A szén
Egyiko azoknak a közszükségleti 

cikkeknek, amelyek éppen mai hely
zetünkben jelentősen latba esik. A 
trianoni béke mgfosztott bennünket 
énjeinktől. Elvette szénbányáink 
egy részét is, de az egykor tejjel- 
mezzel folyó Kannán még mindig 
juttat nekünk a lold gyomrából ka
lóriát. Van tehát szenünk s hála is- 
icu oly mennyiségben, hogy hazai 
szükségletünkön felül is exportál
hatunk.

És mégis ez a szén se a mienk, 
nem a nemzet egyeteméé. Az a hír 
járja, hogy a szén árát újból 30%- 
kai emelik. Ez a hír — sajnos — 
igaz s éppen azért emellett meg kell 
államink, inog kell, állatiunk azért, 
mert a szén újabb áremelését me
gint a régi nótával, a korona érték
csökkenésével hozzák összefüggésbe.

Nem kutatjuk, mert nem kutat
hatjuk, hogy a korona miért zuhan 
nap-nap mellett lefelé. Nem kutat
juk. Kutassák az okát azok, akiknek 
felelősség mellett kötelességük s 
akiknek módjuk van a korona zuha
násának útját álla ni. Azt azonban 
kénytelenek vagyunk megállapítani, 
hogy gazdasági politikánk egészen 
helytelen úton jár, araikor állami 
ellenőrzés mellett tűri a drágaság 
feltartóztathatlgn tobzódását.

Naponként hallunk kijelentéseket 
a korona stabilizálásáról. Tervek 
születnek, szavak röppennek el és 
ennek dacára koronánk zuhan lefelé 
a lejtőn, gazdasági életünk züllik, az 
ország és népe pusztul.

A szén árának újabb emelése, en
nek az iparban és háztartásban egy
aránt nélkülözhetetlen közszükség
leti cikknek legifjabb drágítása be
szedés jele annak, hogy a lejtőn nem 
tadunk megállni, hogy szomorúbb, 
Ketsegbeejtöbb sors vár reánk, mint 
arra az Ausztriára, amelyet vissza
rettentő, példaként állítottunk nem 
is oly regen magun elé s azt hittük, 
hogy mi oda sohse juthatunk. És 
’nio, nemcsak alig van diszparitás a 
magyar es osztrák korona közt, de 
Ausztria mért földekkel áll előttünk 
^azdasagi berendezkedését illetően. 
‘Pusztulás réme fenyeget. Az éhe- 
?k es nélkülözök töméntelen légió- 

•'•taoz most még a didergők és fázó- 
inin rcs’zketők ezrei és tízezrei csat- 
m - <ak\ mcrt ki fofda megfizethet

sz arakat, amelyeket az állam tűr 
'' egedelyez.
'■ ;í^I,S7‘öve<séSi delegáció ma 
KöEll i lz ellenzék vezéreivel is. 
s/írr ? ? 71 a jéindulat Magyaror- 
’íin«lran halljuk minden déle
bb"8 Jesze??1; E1 kc11 hinnünk 
. . • (z a jóakarat meg is van, de 
kézztafJjW’CIlnek a jóakaratnak 
nők .bizonyítékát szerel,-
Csak nlb’ nmíP., nem lesz késő 

ilrtsul-??0? vtK1Tg pontot tesz a 
mis ?k' Am,ÍK <‘z "i,lcs mr« 
mi'iilén következik, addig
'-ik -i7 !.Ker?t nr<“i ™>. minden szó 
I Ul., i '!ralInM fútl- Tetteket, ese- 
'"nnénvtzi k5riink elsösorbun a 
lélKzBviul'! . moxodsorbnn a 

>‘néK1 'íróktól is. és siir- 
'Irázít,il08y “ ' szén’ 1 z*ír . követhesse a kenyér 
■ >.,ra drágulésu. Vára-
időnk T. r /kÜre em^e nincs már 
'’lá? nélkül>b nem v^rkatunk pusz

Az Ellenzik a delegácfó elüti 
garanciáit főételt a tornáztál 

a felhatalmazási Jsiraslst megszavazásáért
A pártvezérek tanácskozása a népszövetségi delegáció tagjaival — findrássy, 
Szilágyi, Friedrich és Hailsr elvi cijtckhó! nem Jelentek meg — Strakoseh, a 
delegáció elnüke szerint még hizossyteian a kölesén folyósításának időpontja 

Ünálió kűiesönt vesz fel a Más

A politikusok nyilatkoznak a Hétfői taplónak a tanácskozás anyagáról
A szanálási tervezel elkészítései 

céljából kiküldött külföldi delegáció 
vasárnap délelőtt a Hungária elsői 
emeletén berendezett helyiségben 
teljes ülést tartott, amelyre meghív
ták a parlamenti pártok vezetői’!. 
A pártvezéreket a miniszterelnök! 
kérte ugyan fel. hogy a delegáció 
előtt megjlenjcnek. a tanácskozás ! 
kezdeményezésének gondolata azon
ban a delegáció elnökségénél merült: 
fel. Strakoseh, a népszövetségi de
legáció elnöke

a leghatározottabban kifejezte 
Bethlen István gróf előtt azt a 
kívánságát, hogy meghallgatni 
óhajtja a különböző pártok ve
zetőit afelől, miképpen véleked
nek a külföldi kölcsönt illetően.

A miuisztorelnök készséggel enge
dett Strakoseh óhajtásának és négy 
csoportba osztva megbeszélésre hív
ta meg a pártvezéreket a Hungá
riába .Huszonhat, képviselőt hívtak 
meg a tanácskozásra, amelyen a 
kormány részéről senki sem volt 
jelen, hogy a politikusok szabadon 
kifejezhessék felfogásukat, a meg
hívott politikusokat pártárnyalatok 
szerint osztották négy csoportra, 
hogy n közös tanácskozás se feszé
lyezze őket véleményük konkrét 
nyilvánításában. A delegáció elnök
ségét — mini, beavatott helyről ér
tesülünk, — az a cél vezette a meg
beszélés rendezésénél, hogy

a felelős politikusoktól értesül
jön a kölcsön belpolitikai vo

natkozásairól.

A mai tanácskozásnak és általában 
annak a hangulatnak, amely a dele
gáció tagjai között n pártvezérek 
kel folytatott tárgyalás során ki
fejlődött, felbecsülhetetlen jelentő- 
séfje van egyrészt a belpolitikai 
helyzet alakulására, másrészt a köl- 
csöhtárnyalások, befejezésére és a 
kölcsön folyósítására vonatkozóan.

Garanciális sxnkssz 
a namzetliöai akarat 
örvényesttásére

Az első csoportban, amelyet va
sárnap délelőtt 10 órára hívtak meg. 
négyen szerepeltek: Hu-pert Rezső 
és Horváth Zoltán a Kossuth-pó 
Peidl Gyula és Peycr Károly a szo
ciáldemokrata párt képviselői. Pe- 
yer Károly nem tartózkodik a fő
városban és így a tanácskozáson 
nem jelenhetett meg. A delegncn 
tanácskozása n szélsőbaloldali pel 
tikusokkal több mint ötnegyed óra 
hosszat tartott. A Hétfői hapló 
munkatársa kérdést intézett a ta

nácskozásról távozó képviselőkhöz 
a megbeszélés anyaga iránt.

PEIDL GYULA
ezeket mondotta:

— Föltártuk a bizottság előtt ösz- 
szcs politikai ős gazdasági nyava
lyáinkat. A delegátusok sok meg
értéssel fogadták előterjesztésmn-

i kot. vyylvtszik megvan bennük a 
: készség arra, hogy segítsenek.

KÚPÉRT REZSŐ
' ígv nyilatkozott munkatársunk 
| előtt:

-- A delegáció tagjainak a kérdé
seire azt válaszoltuk, hogy

könnyű volna a kormány hely
zete, ha itt normális és alkot
mányos rendet létesítene. A 
felhatalmazási javaslat megsza
vazását illetően kifejeztük azt 
az óhajtásunkat, hogy a kor
mány vegyen föl a kölcsön- 
javaslaíba néhány .garanciális 
szakaszt, amelyek a jövőre nézve 
biztosítják a neiuv'di akarat 

szabadságát.
Kúpért Rezsőék ebből a nyilatko

zatából kitűnik, hogy a népszövet
ségi delegáció főképpen a felhatal
mazási javaslat parlamenti vitájá
nak várható időtartama iránt ér
deklődött. Más jól Informált helyről 
is úgy értesülünk, hog\

Strakoseh megkülönböztetett, 
súlyt, helyez a felhatalmazási 
javaslat gyors megszavazására, 
mert szerinte a külföldi biza
lom mértéke a parin'r.ent állás

foglalásától függ
és akár a vita elhúzódása, akár csak 
a parlament egy kisebb hányadá
nak a. kölcsönnel való szembehelyez- 
kedése is már erősen csökkentheti 
a kölcsönadók bizalmát.

Uj választásokat
HORVÁTH ZOLTÁN 

a tanácskozásról a következőket 
mondotta:

— A delegátusok egyrészt kikül
detésük céljáról informáltak ben
nünket, másrészt kérdéseket, intéz 
lek hozzánk felfogásunk iránt. Cél 
juk:

1. az állam háztartás egyensúlyba- 
hozása,

2. a magyar korona stabilizálása.
Megkérdezték tőlünk, hogy 

megfelelőnek tartjuk-e a szanálás 
szempontjából nz ismeretes T. és II. 
számú jegyzőkönyvet, valamint a 
kísérő okmányt; végül ideákat kér
tek tőlünk a jövőre nézve.

| — A tanácskozás során azt a, be-*
nyomási, szereztem, hogy a delegá
tusok a kölcsön gyors és sírna rati- 
íikálását, szeretnék, vagyis aziránt 
érdeklődtek, számíthatnak-e arra< 
hogy

a kormány a kölcsöuakcióra 
minden nehézség nélkül meg

kapja a felhatalmazást?
Mi ezt természetesen nem ga

rantálhattuk,
mert hiszen azokat u lényeges kő* 
vetéléseinket, amelyekért az ellen* 
zék küzd, a jelenlegi kormány tel* 
jesíteui nem hajlandó. Kijelentet* 
lük. hogy

a szabad bírálatra vonatkozó 
jogunkat és akciószabadságun

kat fentartjuk.
Horváth Zoltán végül megállapít 

tolta munkatársunk előtt, hogy
„az a Bethlen-kormáiiy, amely 
törvénytelen eszközökkel össze
hozott többségié támaszkodik, 
nincs jogosítva arra, hogy a 
külföldi kölcsönnel kapcsolatos 
súlyos és szuverenitásunkat mé
lyen érintő kötelezettségeket 

vállaljon.
Sí unni sóm áll útjában annak, bőgj' 
a kölcsön folyósítása előtt a kor
mány a 1‘ ricdrieh-féle választójog 
alapján a, külföldi kö.csön jelszava 
<aatt kiírja a választásokat".

Andrássy és Szilágyi 
távolmaradtak

A szélsőbaloldaliak tanácskozása 
íncg tartott, amidőn llosln Ferenci 
követsógi attasé szobájában már 
megjelentek a, második turnusba 
beosztott képviselők is. Ebbe a cső 
portba a kormány a leglekinlélye- 
,-ebb ellenzéki politikusokat osztotta 
be: Apponyi Albert gróf, Andrássá 
Gyula gróf, Vázsonyi Vilmos, Ug
rón. Gábor, Rassaj Károly és Szí* 
láf/yi Lajos személyében. Uá.sonyl 
Vilmos tudvalévőén hat hétre el
utazott a fővárosból és így nem je
lenhetett meg a tanácskozáson! 
de nem jelent nug Anzlrássy Gyula 
gróf és Szitányi Lajos sem. And” 
rássy Gyula gróf ugyanis a legéle
sebben elítéli a külföldi kölcsön- 

: akciót es ezért netn tartotta sziik- 
.-é.ge ,nck, hogy a delegáció előtt 

I megjelenjen. Szilágyi. Lajos ugyan- 
Iebből az okból maradt távol. No- 
Igycd tizenkettőkor ment br jfp- 
| p'nijii, Rassay és Ugrón a delegáció 
üléstermébe, ahonnan 12 órakor jöt
tek ki

A Hétfői Napló munka torsa elő
ször zlpponj/i Albert grófot kérdez
te meg a tanácskozás anyagárót
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APPONYI ALBERT GRÓF 
így válaszolt:

— A delegáció elnöke a tanácskc- 
•zást bizalmasnak nyilvánította, ér
demlegeset Uh-1 H-iu mondhatok. 
A delegál g-<>k tel világosii ásókat 
kérik. mi pedig megtettük észre
vételeinket.

Még nem látunk tisztin
Munkatársunk megkérdezte Appo- 

nyi Albert grófot, nem, változott-e 
mog a tanácskozás hatása alatt a 
külföldi kölcsönről alkotott véle
ménye, amely tudvalévőén súlyos 
aggod a 1 < n a k at tá plá 11.

Apponyi így válaszolt:
— Véleményem kialakulóban van. 

Még most -.•ni látok ty/ríxron tiszfáu.
Ezután Ugrón Gáborhoz és Ras- 

soy Károlyhoz fordultunk fel világo
si tá sért.

UGROK GÁBOR
ezeket mondotta:

— A delegáció elnöke bizalmasnak 
deklaiálta tanácskozásunkat, tehát 
(•-.ak általánosságban nyilatkozlia- 
lorn. A misszió vezetője Ismertette 
n kölcsön lebonyolításának jelen
legi stádiumát és annak szükségét 
hangoztatta, hogy minél simábban 
menjen keresztül a felhata'niazási 
javaslat a parlamentben. Apponyi 
Albert gróf hosszabb elől erjesz
tést tett és ennek során kérdéseket 
intézett, a delegáció elnökéhez azok
ra a részletekre, amelyekben még 
nem látunk tisztán: így a kölcsön 
összegének nagyságára és a vissza
fizetésre vonatkozóan.

Behatóan ismertettük a delegá
ció előtt felfogásunkat a köl- 
csönakció belpolitikai vonatko

zásairól.
— A delegáció tagjai végül kér

déseket. intéztek hozzánk a kölcsön 
parlamenti keresztülvitelére nézve. 
Konkréten megkérdezték, mit gon
dolunk,

mennyi Idő alatt szavazza meg a 
parlament a felhatalmazási ja

vaslatot?
A delegációnak — amint azt. ki is 
fejtették - az a véleménye, h< gv a 
kölcsön sima lebony. lítór.a érdeké- j 
ben feltétlenül szükséges volna a: 
parlament egyhangú hozzájárulása. ) 

Mupkatórsunk itt kösheve-.ően 
megkérdezte Ggront, hogy* milyen 
következménye lehet a pari aniont 
részleges sz.‘ lubrhelyczkcdésónek! 
Ugrón így válaszol 1:

-- Rendkívül sok függ attól.
Iiog.v a kölcsönjavasiat simán 
megy-e keresztül a parlament

ben.
mert a hitelezők bizalmát befolyá
solja a felhőt ab nazsisi javaslat par
lamenti vitájának modora és idő
tartama. De a vita elhúzódása azt 
is jelenti, hogy a közbeeső idő im- 
prodnktívo múlik el. 
két terminus közötti 
kritikus e‘. sorsdöntő 
nézve. 11a kifogy 
csőn, tovább romlik 
Nzágo érdek tehát, 
szavazás időpontja 
mert minél előbb ----- ----
nuuk a külföldi kölcsönt.

— Impresszióm az, hegy minden 
féltőiéi, amelyeknek kivid t ői kel
lett beköve.lki znje, teljesült, tisz
tán csuk n parlamenten múlik te
hát a kölcsön gyors folyósítása.

fíassag Károly, nki Ugrón Gá 
bor nyilatkoz.fiiánál jelen volt, min
denben nwgrősítette az elhangzot
takat.

■ckhardt határozott vAlasit 
kér a delegéclétól

Tizenkét óra után a harmadik cso
port volt hivatalos a delegációhoz. 
Ebbe a csoportba voltak osztva 
Oaál Gaszton, Hcskó Zoltán és a 
fajvédők, köztük: Hallcr István, 
Gőniftöx Gyula. Eckhardi Tibor é 
K'fcdrirh István. Gödi Gaszton 
még pontokén hazautazott, ugyan
énak vidéken tartózkodott Gömbös 
Gyula is, Hallcr István és Éried- 
rich István pedig kölcsönellcnes

felfogásuk miatt nem akartak meg
jelenni: így tehát csak Eckhardt 
Tibor és Moskó Zoltán 
meg. Ez a tanácskozás a 
.-/abb időtartamú volt, má>féi óra 
hosszat tartott és a legnagyobb je- 
lentőrégű vol.t, mert

Eckhardt Tibor a gazdasági élet 
ös-zes problémáit felölelő beszé
dében határozott választ kért a 

delegáció tagjaitól.
Erről a megbeszélésről, amelynek 
részletei rendkívül érdeke-ek,

ECKHARDT TIBOR
így nyilatkozott a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— Tisztán gazdasági kérdésekről 
beszéltünk, 'polllihumot a lanácsko- 

kevertünk. Hosszasan 
... ítem észrevételeimet az el- 

1 nőrzésről, a kölcsön nagyságáról 
és megállapítottam, hogy a köl- 
csöniigy m mcsak gazdasági, ha
nem politikai is. A következő kon
krét kérdéseket intéztem az el
nökhöz:

1. Megindithatónak tartja-e a 
bizottság a normális gazdasági 
termelést a kontcmplált köl

csönösszeg folyósí tásával?

:á;:btt nem 
' <j:

jrlci) »■:< 
leghosz-

hiszen az államháztartás ( 
.-•úlyba hozása az ország t 
állítása szempontjából esak .

kérdés, hátra van ni 
a leromlott

sebblk _____ _
állami üzemek - 
utak, utak és hidak helyreállítása, 
a háború alatt elmaradt invesztí
ciók pótlása stb. Ha. tehát a köl
csön csak a költségvetési deficit 
fedezésére szolgál, miként törté
nik gondoskodás a termelés megin
dításáról és a gazdasági konszoli- 
dáció biztositásáról

2. El helyezhetőnek tartja-e 
delegáció a külföldi kölcsönt 

pénzpiacokon?

a 
a

már pedig a 
idő nagyon 
az országra 
kényszertől- 
korona, or- 

a meg-

a
ti

hogy - 
ne tolassák ki, 
meg kell kap-

— hiszen Magyarország kölcsönét 
egyik állam sem garautálta. Ebben 
a tekintetben is rosszabb helyzet
ben vagyunk, mint Ausztria, ami
nek következményeképpen a ml 
kölesöuünk — lm egyáltalán elhe
lyezhető — sokkal drágább lesz.

3. Követelik-e a teljes áttérést
a szabadkcreskedeleinre?

— hiszen Magyarország jelenlegi 
gazdasági helyzetében a szabad
kereskedelem nem lehet prius, csak 
a szanálás befejezése után követ
kezhet! k el, a luxusán ikra pedig 
proliibitív vámokat kell kivetni.

4. Szomszédaink nem fogják-e. 
ránknézve kedvezőtlen kereske
delmi szerződések megkötésére

kihasználni a helyzetet?
— hiszen a hármas ellenőrzés (1. 
föcllcnőr. 2. a párizs,

*. .. —_____ ____ ___-........-• a
, C.......... '. .’—si ellenőrző bi

zottság, 3. a hitelezők bizalmi embe
rei) a magyar kormányra messze
menő beavatkozású hatást gyako
rolhatnak. Ausztriában csak szimpla 
ellenőrzés van, nálunk háromszo
rost vettek tervbe.

5. Miért nem állapította meg a 
Jóvátétel; Bizottság a magyar 

jóvátétel végösszegét?

— hiszen a biztos indát mindig 
jobb — a bizonytalanságra követ
keztető félelemnél.

6. Nem gondolja-e a bizottság, 
hogy szükséges volna az elsza
kított területen élő magyar ki

sebbség jogainak biztosítása?

—- hiszen a 7’Ríoní-féle olasz rezo- 
lúció elfogadásával minden állam
nak kötelessége volna a kisebb
ségi jogok respektálása. A ma
gyar kérdés nem oldható meg a 
Magyarországtól elszakított magya
rok sorsának biztosítása nélkül.

Strakosch e^©k válasza
Ezekre a kérdésekre Strakosch, a 

delegáció elnöke így válaszolt:
1. A népszövetségi bizottság tu

datában van annak, hogy a külföl
di kölcsön nem lesz elegendő a tel
jes rekonstrukcióra. A 250 millió 
aranykorona csak a deficit fede
zésére szolgál, mimién olyan ki
adást tehát, amely, invesztíciók pót
lásához. a gazdasági í.öbbtermelés 
megindít ásóhoz szükséges, az or
szágául' magánul' kelt előterem
tenie. Magyarország szanálását te
hát három erőforrásból kell tap
lóiul:

1. a kényszerkölcsönből, 2. a 
külföldi kölcsönből és 3. a nem- 
zet gazdaság által még később

kitermelendő bevételekből.
Miért sürgős a parlamenti 
felhatalmazás magszavazása

2. A bizottság ismeri azt a nehéz
helyzetet, amely a pénzpiacokon 
mutatkozik. Legfeljebb károm olyan 
pénzpiac van, ahonnan egyáltalá
ban kölcsönt kaphat valamely ál
lam. Na gye u nehéz a jegyzése is, a 
végrehajtása is. Magyarországnak 
tehát bizalmat kell keltenie a kül
föld előtt arról, hogy igyekszik a 
maga erejéből is talpra dlani. Ezért 
volt, szükség a belföld' kölcsönre. 
A külföldnek látnia kell, hogy a 
magyar vezető tényezők gyorsan 
végre akarják hajtani a 
programot, ennek ..... t,....... ......
kell hogy szolgáljon a parlamenti 
felhatalmazás gyors 
megszavazása.

Ebbe a kérdésbe kapcsolódott bele 
J/csZd Zoltán, aki feltette a kér
dést, mikor kaphat pénzt Magyar
ország? A delegáció elnöke ’ ' 
mondotta:

— A kölcsönösszeget nem 
szerre, csak részletekben 
hatja meg Magyarország. 
mikor, az a körülményektől 
függ. Erre vonatkozóan még 
csak jóslásokba sem lehel bo

csátkozni.
3. A szabad kereskedelemre vona

szanáld-i 
bizongitékdul

és i»npo^á?ií

t? zekét

i ?ry- 
kap- 

Hogy

kozőan a bizottságnak az az állás
pontja, hogy ennek feltétlenül be 
kell következnie — még. pedig mi
előbb.

A luxus-tárgyakra a prob’bitív 
vámok kivetését élénken helyes

li a bizottság.
4. Az ellenőrzésre és a kereske

delmi szerződésekre vonatkozóan a 
jegyzőkönyvek i ráuyadók.

5. A reparáció összegét
tóteli Bizottság azért, nem _____
meg előre, mert nem akart prece
denst alkotni Németország számá
ra. (Az angol delegátus ennél a 
kérdésnél jóakaraté megjegyzést

.)
A kisebbségi kérdést a nép

szövetség állandóan napirenden 
tartja és élénk figyelemmel kiféri 
•< kisebbség jogainak biz-tosífását.

Az Állami Uzsme'f
Az állami üzemekre vonatkozóan 

a bizottság elnöke a következő fon
tos kijelentést tette: 
n •— Az állami üzemek közül a log- 

. asút. ügye. A 
Bizottság a MAV-ot 
vette ki a zálogjogok

u Jóvá- 
szabta

tagjai meutek be a delegáció iil* 
Imiiébe. A Nemzeti Poúréri pS"; 
Hclnrich Ferenc, a Keresztény Ga, 
(lastal Partin Emui Sándor £ 
egységes partot Haver Tí„az 
Honos Miksa trróf, Ncubawl• F? 
rene, orff/i lom- ot, Rubinok \.-V' 
képviseltek. B olff Károly ós , 
János gróf nem vettek részt a 
nácskozáson. Az egységesnártiak 
felharomkor távozták a Hun"; 
Idából.

A politikusok tanácskozása a <!<• 
legnció tagjaival kimagasló esőn ' 
'V'e !.1 , J’3a?t'ar Politikai életnek 
Hosszú idő óta ez volt ur. ebi, i 
arra, hogy , magyar pártvezérei- 
belső politikáról tárgyaltak idei., 
nőkkel. A politikai életre a iSi 
megbeszélésnek irányt változtató 
hátáén lehet.

Rátkal Károly dr.

A német trónörökös 
követeli az elmaradt 

nászajándékot
— A Hétfői Napló tudósítójától. - 

Amikor a német trónörökös tizenki
lenc évvel ezelőtt meghúzásodon, körül
belül Í00 porosz város nagy míivíszi be
csű, igen értékes asztali, készletet aján
lott föl nászajándékul. A harminc sz< 
Jnélyes asztali készlet 1900 darabból ál
lott, részben ezüst, részben porcellán- < 
csiszolt üvegedények. Az ajándékot an
nak idején nem adhatták át, mert nen 

j készült cl idojóben és most a. birodalmi 
I bank páncélszekrényében van. Egy w 
niet újság azt jelenti, hogy a trónörö- 

(kös most követeli a nászajándék kiszól 
úgltatáwát, azzal a- inogok olással, hogy 

[jelen anyagi helyzete nem engedi meg, 
' hogy lemondjon róla.
! A követelés jogi oldalai korántsem 
I mondható határozottnak, még pedig azért 
nem, mert az ajándékozó okirat niuc- 
hitelesítve. Az ajándékozó városok közi 

I vannak Danzig. Memel é« Fclső-Szilézin 
; több városa, amelyek ma már nem tai 
• főzünk Poroszországhoz. Legközelebb ös
szejönnek a porosz városok főpolgár- 

. mesterei, hogy az asztali készlet törni 
ról döntsenek.

AmeriKa és Ausztrin 
szs’zaáésbzn bizlositjíH 
o iúteaj Jávlszonjl

fontosabb az államva;
Jóvátétel! 
éppen azért 
alól, hogy

a Magyar 
kölcsönt _______

strukciójának céljaira.
Végül megkérdeztük. Eckhardt. Ti

bortól, hogy belpolitikai kérdések 
nem mcrtiltek-e föl a tanácskozá
son. Eckhardt így válaszolt:

Nekem az a nézetem, hogy bel
politikáról külföldiekkel beszélni 
nem szabad. Éhez tartottam ma
gamat.

— A parlamenti megszavazás sze
rintem attól függ, hogy a minisz
terelnök milyen álláspontra fog 
helyezkedni az ellenzéki követelé
sekkel szemhen.

A kormánypárt
• delegátusoknál

Negyedkeltőkor távozott Eckhardt 
lés Jfcs/bő, mire az egységes párt és

Államvasutak önálló 
vehessen föl reken-

Ne^vyork, március 16.
A United Press munkatársa be

szélgetést folytatott Ausztria ame
rikai ügyvivőjével, aki kijelen
tette, hogy az Egyesült Államok és 
Ausztria közötti jóviszony annyira 
megjavult, hogy a napokban már 
komolyan előtérbe lépett egy, a 
kölcsönös jóviszonyt biztosító szer
ződés terve. Az értesülések szerint 
ezt a szerződést rövid időn belül 
kereskedelmi egyezmény követne. 
Szó vun arról is. hogy u kút kor
mány vegyen bizottságot alakít 
amelynek az volna feladata, hogy 
az Ausztriával szemben támasztott 
háborús követelések dolgában 
döntsön. A United Press szerint, o 
tervbevett szerződés hasonló 
volna a Német országgal 1 ö’*
megegyezéssel, de hiányozna belőle 
az a rész, amely a hajózás szab.; 
lyozására vonat kozó pontokat tar
talmazza.

friss tejből, tojásból, dr. Wnnder IH* 
malátából és a legfinomabb hollancií 

kakaóból készült 

természetes erősítő 
tápszer

n legkitllnöbh uzsonna és rescell
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Lovas attak a Rákóczi úton
Szétoszlatták a P®*őfi-ünnepségr©l jövő szociáldemokrata mun
kások fölvonulását — A szociáldemokraták Petöfí-iteneipélye

Vasárnap délután 2 órakor óriási tö- telő! a Rákóczi úton rajvon albán lovas
ig hullámzott a PotőU-szobor körül. A rendőrök törtok elő. A tömeg ijedten 
szociáldemokrata munkásság készült menekült a járdákra. A lovascsapat el
megünnepelni március idusát. A tömeg vonult és a tömeg mögötte összezárult, 
ellepte az egész Petőfl-toret a Bristol a lovascsapat megkerülte a Nemzeti 
szállótól az Erzsébet hídig és beszorult.......................................
A mellékuccákba is.

Egymásután érkeztek meg az ünnep-, 
séc színhelyére a szocialista párt parin- 
menü képviselői: Pbidl Gyula, Propper. 
Sándor, Farkas István, Kéthly Anna, | 
PíWer Emil, Kabók Lajos és mások. 
Utánuk két munkás hatalmas koszorút 
vitt, melynek vöröR szallagján ez a fel
írás: Petőfi Sándor emlékére — a ma
gyar szociáldemokrata párt.

Mi van meg a 12 pontböll
Egynegyed négykor kezdődött az ün

nepély. A munkásdalárda éneke után 
Farkas Tstván nemzetgyűlési képviselő 
mondott, beszédet:

— Március idusa — mondotta — bebi
zonyította, hogy a nép a zsarnokság el
len mindig feltámad és kivívja a maga 
szabadságát. De nézzük csak, mi van 
abból a 12 pontból, mit annyi magyar, 
annyi vérrel vívott ki. (Felkiáltások: 
Gyalázat! Mi van a szabad sajtóból!) 
Hol vannak az esküdtszékek? Hol van 
a választójog? (Felkiáltások: Zalaeger
szegen!) És ez az uralom, mely 1848-ból 
szereti kezdetét venni és ki szeretné me
gának sajátítani Petőfit, mit csinált? 
Összefogott, a nép ellen a nagytőkével 
cs imperialista politikájának áldozatul 
dobta nz országot. (Közbeszólás: Mi va
gyunk az áldozatok!) Ma is aktuális a 
nagy költőnok szava: „Míg kér a nép —- 
addig adjatok!" Nem kell megvárni, 
mikor már nem kér!

Farkas István után lialó Elemér sza-

- ..............„---------- „ Nemzeti
Színházat, majd a Rókus-kórliáz innenső 
oldalán oldalba kapta a. tömeget és ki
vont karddal a Nemzeti Színház főbejá
rata előtt összeverődött, m pet akarta 
szétoszlatni.

A rendörlovak a gyalogjáróra ugrat
tak, úgy hogy a tömeg beszorul a Nem
zeti Színház előcsarnokába.

Az Erzsébet körúton már kordon 
várta a felvonuló munkásságot.

Még egy szakasz lovagrendért és há
rom szakasz gyalogos rendőrt vezénycl-

tek ki, akik elálltak a Nápszinház ucca 
bejáratát és a gyanútlan sétálók nagy 
megrökönyödésére a Technológia előtt 
is a gyalogjáróra ugrattak tel.

A tömeg neiiez.cn oszlott. Két asszony 
elájult. A Conti ucca környékén szigorú 
kordon. A Népszava előtt, nem 
megállni. Két-három embert igazoltat 
egy rendőr. L’jabb és újabb rendőrsza- 
kaszok érkeznek a József körút felöl.

De már nem volt szükség reájuk. A j 
tömeg már csak a kiváncsiakból verődik 
itt-ott össze és az is lassan és csendben 
eloszlik. A rendőrök is visszadugják hü
velyükbe a kardot és délután hat órakor 
már nem lehet látni a tüntetés nyomát.

S. Z.

Nagyatádi Szabó István a kivitel felszabadításáról
Fokozatosan haladunk a szabadlorgslom leié — A kor
mány a normális gazdasági „béhovisxcnyok** helyre- 

alll iisíra --------------
I A hivatalos lap csütörtöki száma 
i közölte a kormány rendoletót arról, 
hogy az élőállatok, a liszt és több 
más élelmiszer kivitelét felszaba
dítja, vagyis lehetővé teszi, hogy a 
felsorolt kategóriákat a kereskedők 
és termelők kiviteli engedély nélkül 
exportálhassák. A kiviteli lehetősé
gek ideje 1924 szeptember 1-óvel 
kezdődik. A közlés

lorizáláa eszméjével szemben.
Úgy értesülünk egyébként, hogy a lwil- 

ol dal iák tói függetlenül álló ellenzéki 
képvisolők felfogása erősen megoszlik az 
index-rendszer bevezetését illetően. A. 
nártonkívüliek — köztük Gaál Gaszton, 
Farkas Tibor és mások, helytelenítik a 
valorizációnak a ki terjesztését, a he
re szlénys-ocinUsták viszont erősen támo
gatják a szoiáldemokratáknak ezt az 
akcióját. Annyi bizonyos, hogy az in
dex-rendszer bevezet ősének ügye elő
térbe került ás nagy politikai harchoz 
fog anyagot szolgáltatni.

törekszik
tanácsok elé újabb és újabb ka
tegóriák felszabadításának kér
dése kerül, úgyhogy megállapít
hatóan fokozatosan haladunk a 
szabad forgalom felé.

A földmívelésügyi miniszternek 
ez a nyilatkozata azt jelenti, hogy 
a kormány az úgynevezett „béké

szabad

Széljegyzetek
KÍSÉRT a TREUGA DEIf Azt 

mondják, hoiju Bethlen gróf megint 
kísérletezik az ellenzékkel. Újólag 
treuga (leit akar. ígérget az ellen
zéknek nem annyira, fiit-fúl, mert ez 
még reális valami volna, hanem de
mokráciát. Azt mondják, hogy ez 
egészen irreális valami a nemes 
gróf elgondolásában. De azért meg
ígéri. meggyőzödéseseH ígéri. Talán 
maga, is hiszi, amikor ígéri. Minden
esetre, mert a gyakori Ígérgetés jó 
falat is a kormány horogján.

A két év előtti ígéret megfogta 
Heimrichéket s leszerelte Ugront., a 
közelmúlt demorákciás ígéret meg
szerezte Rassayt. Most is ígér Beth
len s azt reméli, hátha horogra akad 
Peidlfez a jobb falat volna), vagy 
legalább Ruppert, de megelégednék, 
Horváth 7/oltánnal is.

A gondolat jó, az elképzelés is jó, 
az eredmény azonban a Bethlcn-féle 
fiemokráciával aequivalens.

HA RÖVtl) AZ ELNÖKSÉG, TOLD 
MEG A BELÜGYMINISZTERSÉGGEL. 
Szigorúan ráillik ez a helyzetre Puky 

: Endrét, a legfrissebb honatyát alelnők- 
a miniszterelnök. Közben 

X TH uaxuuvut. nnurvuiva u. xvux-i, . t O tCTl> é.S Bethlen UlégtS
földi államokkal való kereskedelmi '/‘mtvay Tibort ébresztette fel. az új 

ke-[^^nügyminisztcr egykori örökében. 
reskedelmi szerződések megkötésé- ' Bethlen megsajnálta Pukyt. Nagyon 
re. Romániával máris befejezés 1 Megsajnálhatta, mert kárpótolni akarja, 
előtt állanak á tárgyalások,-március 
17-én, hétfőn a delegátusok Buka- 
restben lezárják a tanácskozások 
anyagát; Jugoszláviával pedig — 
amint azt a Hétfői Nagló elsőnek 
jelentette — legközelebb indulnak 

I meg a beható tárgyalások. Popo- 
i’ic.*: Tihomir, Jugoszlávia buda- 

' pesti követe, aki a magyar-iugo- 
i szláv békés viszony helyreállítása 
tekintetében eddig is már nagy 

: eredményeket ért el. éppen a. keres- 
kedelmi tárgyalások megindításá- 

l nak előkészítése céljából utazott né
hány nappal ezelőtt Belgrádba. ,

Az index-remiszEr bevezetésül 

sErpíiH n ellenzéki náriok 
nz osztrák és német példákra hivatkoznak — Valorizálni 

keli minden vonalon

; p---- ,„,7," • í .7 ,7 * ------ , . »«■ nvunau.Y u ,v iiv v vziclu „vvnr-
I éz‘.!',!1é 4 kazll,s, nyomán külön- viszonyok" helyreállítását tűzte ki 

„ .. . I bozo híresztelések keltek szárnyra célul Ennek hizonvsáffánl szolgál-
Farkas István után Haló Elemér sza-1 nagyobb gazdaságpolitikai válfcozá-! iiat az a tény is •ioiív a kormány i"®* 

valjii el Petöü Sándornak „Egy bo^o-j sokról Kérdést intéztünk ez ügyben ' SZRrvci mindent "elkövetnek a kül- «•»* kapott
lat báni ongemot cím iveidét. Miioi nagyatádi Szabó István foldnnve [ földi államokkal való kereskedőin-' Zs“‘>eiI Tiö.
est monto: „szent mlágszabartsus.n lesujryi miniszterhez, aki a követ- tárgyalások lefolytatására és k<
tengernyi embra a Br stoltol az, EiMe- közöket, mondotta a Hftfoi Napló reskedelmi szerződések megkötési
bei hídig zúgja: éljen/ Valaki egy ab
lakból kendőt, lobogtat.

Petőfi a munkisságé
— Mnákásfestvérek, polgárok — kezdi 

ünnepi beszédét Proppcr Sándor —- 
majdnem száz évvel ezelőtt egy új titán 
jött e szomorú magyar földre s mint az 
üstökös fénykévéjo, belehasított a sötét
be. Jött azután hossiú kínos évek ntán, 
sok vér, könny és halál után az 3918 ok
tóber 31-ike. (Zúgó éljenzés. Éljen Ká
rolyi! Éljen Garami!) Új fejezet az 
agyon&anyargatott nép történetében. A 
jogtipró, a hatalom-clkobzó urak mun
kájának természetes kövctkezméuye, 
melyért csak a nép lakolt, pedig ott vol
tak azok, kik akkor sfellungért, állásért 
jártak, könyörögtek — és ma tüzet, szór
nak a forradalomra. (Közbekiáltás: Za
laegerszeg, bitófa. Dunafenék!) A ma
gyar népet újra megcsalták. Keresz
ténységgel, szeretettel jöttök (Le vele!) 
és hozlak Zalaegerszeget. (Közbeszóld*: 
börtönt, üldözést!) Do azért ők demokrá
ciáról, Petőfiről mernek

Beparfümözik Petőfit, 
golják, mcgfésiilik, de 
egy mészárosl^gény és 
gyermeke — a mienk.

Levasaltak a
A tömeg Propper beszéde alatt mámo

rossá lett s nem akart szűnni az éljenzés.
Büchler párttitkár csendes ószlásra 

szólította a tömeget. A beláthatatlan 
iömeg lassan megindul, majd megáll az 
Astoria-száUó előtt, mely Petőii-emlék- 
táblával van megjelölve. A tömegből 
'alaki elkiáltotta magát: Éljen Károlyi 
Mihály! a következő- percbon a tömeg 
ajkán felhangzott a Marseilleso.

A járókelők csodálkozva fordulnak a 
tömeg után. A rendőrök békésen állanak 
a sarkokon. A zárt oszlop tovább halad. 
Ekkor hirtelen a Kossuth Lajos ucca

íl fíétfÖÍ NOpl Ő 
munkatársának:

— A kormány a normális gaz
dasági viszonyok helyreállítá
sára törekszik. Ennek a törek
vésnek az első következménye a 
hivatalos lap csütörtöki számá
ban közölt rendelet, amely meg
engedi az élőállatok és más élel
miszereknek az exportálását ki
viteli engedély nélkül. A meg
kötöttség alóli felszabadításnak 
ennél az első csoportjánál nem 
állunk meg. Az egyes miniszter-

. de kárpótolni. És Puky 
kárpótolva lesz. Egészen bizonyosan kár. 
pótolva lesz. Már azt. is tudják. hogy 
Bethlen a belügyi tárcát szánta Puku 
Endrének. Puky Endre léhát a — - 
sumpt i v be l ügy miniszter.

Azt mondják hogy ez már nyilt ti- 
tok. Mindenki tudja. Kétkedünk benne, 
mert arról nem beszél a fáma, hogy 
Ilakovszky Iván önszántából lemonda
na. Lehet az az eset is, hogy nem ön
szántából távozik. Semmi sem új a nap 
alatt.

prao.

beszélni.
vattába csórna I 
az igazi Petőfi 
egy cselédleány

Épít
Parcelláz 
Vesz és elad 
Ingatlanokat

Magyar Qpttó lngatlan. 
Kereskedelmi Rdsgy .Társ.

V"trR,á!fe“ út 3O- 
7<zP/őn : József 72—37

Amióta a valorizációs javaslat a nem- i 
zetgyölés tárgyalási anyagául szolgál, < 
az ellenzéki pártok egyre erőteljesebb I 
követelmény gyanánt állítják fel az in- i 
dex-rendszer bevezetését. Az index-rend- i 
szer hívei szerint ennek hővezetése nem ’ 
jelent mást, mint a munkabérek valori- : 
zációját, ami elől a kormány nem zár- 
kózhatik cl, mórt a nemzetgyűlés előtt 
fekvő javaslat benyújtásával máris a 
valorizálás útjára lépett, amelyen pedig 
egyoldalúan mogállni nem tehet.

Az index-rendszer l>ovezotését elsőnek 
Farkas István sürgette nz egyik napi
rendi juvaslat vitájában. A szociáldemo- : 
krata-párt politikai programjának első 
pontjául tűzte ki az index-rendszer ki
erőszakolását és ebben « küzdelmében 
számit az ellonzéki pártok mlndenikéro 
— aa úgynevezett pártonkíviiliok kivé
telével. Értesülésünk szerint a jövő hé4 
folyamán

a szocidldcmol.! a' a Kossuth párt, 
a demokrata-párt és a keresztény szo
cialisták képviselőtag jai akcióba
lépnék és u kormánytól az i.idex- 
rendszer azonnali bevezetését fogják 

követelni.
A mozgalomról 

Plkler Emil: 
szociáldemokrata nemzetgyűlési képvi
selő n következőket mondotta munkatér- ( 
Búnknak: . 1

-- A kormány sokáig mát nem zárkát-1

hetik el az indexrendszer bevezetése 
elől. A szociáldemokrata párt elvben he
lyesli a valorizációt te így a most tár
gyalás alatt álló javaslat eHen rom len
ne kifogása, ha az igazságosság és mél
tányosság nem követelné a valorizáció
nak a gazdasági élet 
való kiterjesztését, ami

valorizálni kell, a 
meg kell valósítani 

szert,

egész területére 
azt jötenti, hogy
munkabéreket, 

az index-rend-

mért különben a munkások és fixflzo- 
tóéért dolgozó tisztviselők állandó sa
nyargatásnak bwaiek az. áldozatai.

- A takarékkorona létesítését — eb
ből a szempontból is - teljesen elhibá
zott lépésnek tartom, mert

nem vezethet célra az olyan érték
mérő, amely egyszerű fikció, hiszen 

fundusa nincs.
Az állam a takarék  korona életbelépte- , 
télével maga rontja n koronát a lognn- 
gyobb mérték bon.

— Az osztrák és német példa irányadó 
lehetve ebben a tekintetben is. Azt hi
szem, hogy az idő Bethlen István gróf, 
miniszterelnök úrbnn mog fogja érlelni 
az indox-rendszor- bevezetésének gondola 
latát ópúgy, ahogy a valorizációs j?.-, 
vaslat benyújtására w a megváltozott 

'viszonyok kényszerítették, hiszen régeb
ben — mint az köztudomású — a lég-

I nagyobb idegen kedéssel viseltetett n vn- i

„MESKÓ ZOLTÁN ÉS A KÜL- 
FÖLDI KÖLCSÖN. A népszövetségi 
delegáció ma meghallgatta a pollti 
kunok véleményét. Amidőn a dele
gátusok megjegyezték, hogy a. kül
földi kölcsön vem elén a teljes talp- 
ráállításhoz, hanem Magyarország 
lakosságának is áldoznia, kell, Mes- 
kó Zoltán, a parlament jóízű anck- 
dotázója itt is hü maradt elveihez, 
s mint máskor is. most is a kritikus 
pilla tutiban adomával rukkolt elő. 
Olyan ez, kérem. — mondotta, - 
mint az egyszeri utas esete. Felszáll 
az atyafi a. kompra, hogy átvigyék 
a. Dunán, a túlsó partra. Megkér 
dezi, menny a vteldijl Égy forint 
— mondják neki. — de hasegit húz
ni a komp kötelét, akkor csak hal 
van krajcár. A delegáció a — ré
vész, a. viletdij a. — külföldi köl
csön, az utas pedig mi vagyunk, 
akiknek fizetnünk is kell, húznunk 
is kell. ..Igen ám — vágott bele az 
egyik delegátus, — de a kompon 
csak magyarok akarnak áthajózni 
a túlsó partra.*'

T férfiruhákat, egyemuhakat
lf B wfcaB " lakásán veszek. Lárár, 
Népszínház ucca 18, szám. 1 elefán: Józsc? 42—7'3

SSezerkor.^^r^fX^a
Kcithotfer-gyártmány, külön eges la 

nvlipUn niínöségbdn nftk és gyermekek ré
szére i'm£t kaphatók.

CMseiníib nyeives, elscrendű klviielbtn, 
óQrilUuK mtfldsn nagyságban 
tyfinflÁlnV ’«üiöbb rnimESgEan es 
jZUnilUlUn kivitelben, dup!a>.Unp.it minden 

, >an már kaphatok ____

Tomi ÉStenDTszcTpolt
.■c etryéb « i i’klvn hll nd''Jii f.ikt.'fO”.

D^nein^b nva»öi*F5rria 'színékhrn.'gtriniirít 
üUfliPÜK l-a aaolid úru. férttak, nők é* gyer

mekek és’ére, napt árnál IO*al olcsóbban.
Ohrifov Dbfer«n«eí tűr 4-escnorer - 
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Hotooecz
| védőket, hogy hétfőn jöjjenek el 
mert határozatát vasárnap délután 
szövegezi meg és hétfőn délelőtt 
hirdeti ki a foglyok előtt. Ugyan
ekkor dönt a vizsgálóbíró a házi 
őrizetben levő Hirsch Jenő ügyé
ben is, akinek éjjészségi állapotáról 

fl miniszterelnök tervei Puky Endrével - Biztosítottnak fflnníeA SAroiy dr oryos-waMrtA

'Bethlen gróf tanácshozása
Woí« Károlyival

a Hétfő! ItapiónGK
— A „Hétfőt Napló" tudós Hójától. —
A budapesti nngyipa o* és nagy

kereskedő körök meghívására Ho-1 
towccz volt cseh b-resk- d Imi 
miniszter Budapestre jött k.-.t- 
napi tartózkodásra. Kó napos bu
dapesti szézsurja nlafi a Hétfői 
Napló in unka társán ele alkalma volt 
beszélge ést folytain) a kiváló poli
tikussal é* gazdas'gi szakférfiúval 
és Hotowecz c beszélgetés során a 
következőket mondott a:

— Az a véleményem, hoqy az eu
rópai politikát az utóda’lantok 
szempont iából kell alsósaiban néz
ni. A volt monarchiából alakult új 
államok kialakulása mindene eirc 
olyan világpolitikai probléma, 
amelynek megoldásához kétségtele
nül sok idő szükséges. Különösen 
ma, amikor a világháború a lelki 
betegségeknek olyan nemeit plán
tálta a népekbe, mint a gyűlölet, 
féltékenység, irigység, kapzsiság és 
önzés. . ,

— Igaz, az érzelmi cllen'ctek Ma
gyarország és Cseh-Bzlovákin között 
nagyobbak voltak, de a jelek sze
rint ezek az ellentétek is örven
detesen látszanak elsimulni. Az ér
zelmi ellentéteket nézetem ^z rint 
legjobban egyezmények, és kereske
delmi szerződések kötésével lehet 
ejiinlnólni.

— A népeknek mindenesetre 
tisztába kel! jönniük azzal, hogy 
az államközi szerződések nem 
csorbítják meg a politikai és 

gazdasági függetlenséget.
— Az utódállamok jó viszonyát 

légióként a mezőgazdasági nyers
termékek és az iparcikkek kiegyen
súlyozása fogja rendezni. Ez ped'g 
az összes államok — minthogy 
mindnyájan érdekelve vannak — 
közös feladatú, mondhatnám köte
lessé'go. A gazdasági erők sehol 
nincsenek oly arány talonul eloszt
va. mint Közép-Európában. Az 
egyik államcsoport többet produkál 
Iparcikkekben, mint amennyit fo
gyasztani képes volna, a másik cso
port ugyanígy ••
kekkel. Ezért 
pontosan meg 
melyik ország 
van ráutalva.

— Már ezek 
lúgosán arra 
tetnl, hogy

Magyarország és Cseh Szlová
kia között Is he yre kell állnia 
a barátai jóviszonynak, amely 
nélkül élet képességet alig lehet 

elgondolni.
A kezdeményezésen múlik minden 
itt, e kérdés körül vannak

van a nyerstornjé-, 
már ma is égé zen I 
lehet mondani, hogy 
molyik szomszédjára

s
.... . ____ —........- osak
némi fennakadások. Pedig valakinek 
meg kell kezdenie a megegyezés
rocgkÍHérlé ót amelynek sikere meg
győződésem szerint csuk kedvező 
lehet.  

föS a felhatalmazási javaslat gyors letárgyalása
................;:.~t a bel-

..... Beavatottak 
úgy tudják, hogy Rakovszky Iván 
már nem tarthatja a pozícióját. Fő
leg megrendítette Rakovszky pozí
cióját az hogy a törvónyliatós'gi 
választójogi javaslatát az ellenzék
kel nem volt képes elfogadtatni. 
Azok a kombinációk, amelyek a 
belügyi tárca betöltéséről szólnak, 
értesülésünk szerint még koraiak, 
de annyi bizonyos, hogy Bethlen 
István grófnak Puky Endrével ko
moly céljai vannak.

Politikai körökben nagy feltű
nést keltett, hogy Bethlen István 
gróf vasárnap hosszasan tárgyalt 
WoliT Károllyal. A tárgyalások 
anyagáról azt sikerült megtudnunk, 

|h"gy a megbeszélés a fővárosi ja- 
a falhatni-! vasiatok körül folyt. Wolff Kárdy- 
rövid időn tó] a miniszterelnök bizonyos 

sőt bi-1 randákat kért a 
inti n lnt/íon s hír k?.í

A belpolitika nagy eseménye a pontjában egyébként most 
nemz'tgyülés tagjainak a külföldi ügyi tárca sorsa ál)., l.e; 
dcTgáció előtti megjelenése, amely- *..........
lói lapunk más helyén részletes-n 
beszámolunk. Hogy ezek a megbe
szélések m- gbozzák-e azt az ered-; 
menyi, amelyet Bethlen István g óf i 
ren él, a felhatalmazási ja ■ lat 
gyois letárgyalósát, ezekben a pil
lanatokban még nem tudható. Az 
ellenzéki vezérek nyilatkozataiból 
az tűnik ki. hogy az ellenzék nem 
akar ki moly akadályokat gördí
teni a kölcsönjavaslatok elé, mert 
nem tudja a tárgyalások elhúzó
dása miatt beállható károkért a je
len viszonyok közt vállalni az ódiu
mot. do ugyanakkor fen tartja a jo
got, hogy a javaslatokkal szemben 
a kritika jogát gyakorolju.

Értesülésünk szerint
maz'si javaslat tehát rövid időn1 tói a miniszterelnök bizonyos ga- 
bcliil biztosítottnak látszik, sőt bi-1 randákat kért a választásokat il- 
zonyosra vehető, hogy emiatt a'lotően s hír szerint Bethlen és 
kölcsön további lépésén nem fog- Wolff közt létre is jött bizonyos' 
nak hátrányt szenvedni. , megállapodás s ennek a közeli na-:

A politikai tervezgett ek közép-1 pókban látható jelei mutatkoznak.1

I

i

A csempász-iietekliv
ntóöosítol la viOomását a umgálőM sióit

A megvesztegetéssel vádolt kereskedők ügyében 
hétfőn dönt a vúsgalőblrö

— A Héttői Napló tudósítójától. —
Az ügyészségi fogházba átszállí

tott Gampel István detektív és két 
bűntársa ügyéb n Koritsánszky 
József dr. vizsgálóbíró vasúi nap 
délelőtt tovább folytatta a kihallga
tásokat. Elsőnek Gampel detektívet 
hallgatta ki, oki a nyomozás során 
tett vall--mása nagy részét vissza
vonta, illetve több lényeges pont
ban módosította. A vizsgálóbíró 
eléje tárta a bécsi Teltscher et 
Pliilipp bécsi textil nagykereskedő- 
cég nyilatkozatát, amelyben a cég 
elmondja, mi kép jutott Gampcllel 
összeköttetésbe. Gampcl fél évv. 1 
ezelőtt beállított h zzijuk, buda
pesti nagykereskedőnek adva ki 
magát és árukat vásárolt tőlük 
több ízben. Mindannyiszor ponto
sun fizetett, úgy hogy amikor az
zal az ajánlattal állott elő, h<g/ 
Hajlandó a cég budapesti követelé
seit inkasszálni t és azokat jutalék 
ellenében a céghez Becsben be
fizetni, ezt az ajánlatát annál is 
inkább elfogadták, mert a pénzek 
átutalása mindig sok ne’ézség <öl 
járt. G'impelnek írásbeli felhatalma
zást adtak, amely szerint joga volt 
egyes budapesti cégeknél a Tel- 
tscher ct Philipp oéx követeléseit, 
behajtani. Nyilatkozatát a bécsi!

Miután az eljárás vesztegetés cí
mén indult meg, nagyon valószínű, 

■’;ogy a letartózta1 ott kereskedők el
len a B. T. K. 470. §-a szerinti meg- 
\e ztegc.ós vélséfje miatt folytató
dik le az eljárás. A 470. §. sz» rint 
pedig a maximális büntetés egy 
évig terjedhető fogház. Gampel ese
tében a B. T. K. 465. §-ába ütköző 
megvesztegetés büntette forog fenn, 
mert mint köztisztviselő, köteles
sége megszegésével fizetést és aján
dékot fogadott el. Ennek a bűn
cselekménynek maximális büntetése 
öt évig terjedhető börtön.

A nagyarányú csempészés ügyé
ben a rendőrség tovább folytatja a 
nyomozást és szombaton sok embert 
vettek őrizetbe. Az őrizetesek szá
ma tegnap kettővel szaporodott, 
mert

vasárnap délelőtt súlyos vádak 
alapján előzetes letartóztatásba 
helyeztek két belügyi nyomozót
A főkapitányságon kihallgatott 

kereskedők terhelőén vallottak 
Kreu zer és Henedüs nyomozók el
len, akiket vasárnap délelőtt elő
állítottak a főkapitányságon és 
őrizetbe vették őket.

Az üggyel kapcsolatban letartó* 
tatott egyéneket hétfőn viszik át az 
ügyészségre. A nyomozást azonban 
tovább folytatják és valószínűleg a 
hét elején befejezik.

leég azzal fejezi be, hogy Gampil 
elhallgatta előttük azt, hogy de- 
tektfv.

A levél tartalmának valóságát 
Gampel éitesülcsünk szerint beis
merte és kijelentette, hány- nemcsak 
Pécsben hall fialta. cl detektív mivol
tát, de a budapesti céyek előtt is. 
Mindezt pedig azért tette, mert fize
téséből nagyszámú családját eltar
tani nem tudta.

Gampel után Wieselbachcr Mi
hály textil-ügynököt hívták fel a 
vizsgálóbíróhoz, aki ezzel be lg fe
jezte a gyanúsítottak kihallgatását. 
Ezután a védők mentek be hozzá, 
hogy informálódjanak az ügyről. 
Bródy Ernő dr. védő tréfára fordí
totta a beszélgetést és ezeket 
mondta:

— Angijában már rég be van ve
zetve a rossz fizető adósok számára 
az adósok börtöne. Magyarországon 
pedig Kállaii volt pénzigy mini rá
tér a pontosan fizetni akaró adósok 
számára rendezte he — az adósok 
fogházát.

A vizsgál(•*írónak nem sok kedve 
volt a tréfálkozásra, mert még a 
vasárnapi pihenőjét is feláldozta 
ennek a szövevényes ügynek az el
intézésére- ÉP ezért arra kérte a

igyunk

Jt téli
hidegben

MeiriLteát!

angol és e^ylb gyártmányú tavaszi d'vatszBveteln*: 
már nagy választékban beérkeztek. Vétalkén''Szer tté’kül kérjük ezek 
mcgtek'ntését, hogy meggyőződést szerezzen azon közismert tényről, miszerint 

választékunk minden igényt kielégítő, 
áruink minőségű lég elsőrendű.

áraink a minőségekhez arányltva közismerten olcsók. 
Üzletünk nagy forgalma folytán naponta összegyütem’ő 
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Különleges autó-, kocsi- és utitakarók nagy választékban.
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Szántó Miklós 
bűntény áldozat a 
Meagyllkoltáít és holtan dobták a Du
nába — Hetekig fogva tartották és éftez- 

tették
— A Hétfői Napló tudósítójától, —

'A titokzatös módon eltűnt Sxán.t-6 
Miklós vásárcsarnoki igazgató bo t- 
♦letét szombaton délután Harta 
k-öraéff előtt a Duna partra vetette. 
Múlt év december 23-án távozott el 
Szántó a Rózsa-utca 35. szám a' 
levő lakásáról azzal, hogy az Abba- 
2/o-kávéházba megy feketere. Azóta 
nyoma veszett ♦

Eltűnéséről kulpnbozo hírek ke
ringtek. állítólag kémkedéssel vá
dolták és egy budai fogházba, vi’tték 
volna, ahol kivégeztek. Csapta ti
tokzatos eltűnésével a külföldi la 
nők is foglalkoztak es egy Bócsbeu 
megjelenő magyar nyelvű újság 
tadni vélte, hogy Szántó a margit- 
körúti katonai fogház udvarán vé
gezték ki. A fantasztikusnak látszó 
híradásra Csáky hadügyminiszter 
nyilatkozott a parlamentben és nyi
latkozatában erélyesen megcáfolta 
az illető bécsi újság koho-lmanyat.

A vásár pénztári i'gazgató eltűnése 
fölött tovább szövődött a. rejtély f 
tyolu. Szombaton délután azután 
hirtelen fordulat állott be a t’< 
zatos ügyben, amelynek mára bűn
ügyi folytatása lett. Harta község
ből egy ottani kereskedő telefónon 
tudatta Szántónéval, hogy a. Duná
ból egy oszlásnak induló férfi holt
testét fogták ki, a zsebében talált 
írások szerint valószínűleg Szántó 
Miklóssal azonos.

Szántóné a telefónértesítést kö
zölte a főkapitányságon Risztics 
rendőrtanácsossal, az eltűnési osz
tály vezetőjével, aki Szántónéval 
már szombaton Harta községbe 
utazott. A holttestet agnoszkálták 
és kétségtelenül megállapították, 
hogy
a Danából kifogott holttest Szántó 

Miklóssal azonos.
Á szerencsétlen váaárpénztári 

igazgató holttestét vasárnapra vir
radó éjszaka szállították fel Buda
pestre és nyomban a bonctani in
tézetbe vitték, ahol hétfőn felbon
colják.

A hullán a rendőrségi emberek 
külső erőszak nyomát nem találták 
és ebből arra lehet következtetni, 
hogy Szántó öngyilkosságot köve
tett el. Számos körülmény azonban 
e föltevés ellen szól és alapos a 
gyanú,

hogy Szántó bűntény áldozata 
valószínűleg niegmérgezték és 

tan dobták a Dunába.
A rendőrség föltevése mellett szól 

az a körülmény is. hogy Szántó de
cemberben tűnt el, amikor a Duna 
befagyott és így a vásárpénztári 
igazgató holtteste csak január vé
gén juthatott a Dunába.

Deeemljertől jnnnfrlg tehát Szántót 
valahol fogva tartották a gyilkosai, 
akik, hogy n gyanútól megmenekül
jenek, csak pár héttel ezelőtt dobták 

Szántó hulláját a Dunába.
A bűntény földerítése végett a de

tektívek erélyes nyomozásba kezd
tek és mindenekelőtt azt akarják 
megállapítani, hogy Szántó az el
tűnése napján kikkel érintkezett 
utoljára. Állítólag Szántót egy Barta 
nevű rokkanttal látták utoljára, 
akivel bérkocsin távozott el az Ab
báziából. A rendőrség emberei na
pokig kutattak a féílábú rokkant 
után, akit azonban nem tudtak kéz- 
rekenteni. A detektívek most ismét 
Harta előállításán fáradoznak és

vasárnap débitáu a főkapitányságra 
mar elő is állítottak egy rokkant fla- 
alcnibcrt, akire tegnap -délelőtt te- 

h’fonon tették figyelmessé a rend- 
séget.

a fiatalembernek a ki haliga• 
msa meg folyamiban van.
mfkA-/A?agyarM1T^ bűnügyre vö- 
nvoiS? kérdéet intéztünk a 
lőhö? Ve»í° rendőrtiszt vise- 
Inrsáriak munka-^ASJk " következőket mondotta: 

• zoinbatoji délután ngnpszkál-

tűk Szántó Miklós holttestét. A ru
hájában megtaláltuk az ismerős 
monogramokat és tárcájában az 
iratait. A holttesten külsérelmi 
nyomokat nem találtunk és ebből 
az következtethető, hogy öngyilkos 
lett. Az eltűnés körülményei azon
ban valószínűvé teszik, hogy ko
moly bűnténnyel állunk szemben, 
ezért széleskörű nyomozást indítot
tunk.

Szántó Miklós holttestét hétfőn 
délelőtt fogják felboncolni és ak
kor pontosan megállapítják, hogy 
mi okozta a közvetlen halál bekö
vetkezését.

A Hétfői Napló 
kereste a lakásán 
nét, aki vasárnap 
vissza Budapestre.

Az áldozat felesége 
milyen módou

ni unkatársa föl- 
Szánfő Miklós- 
reggel érkezett

elmondotta, hogy 
találták meg Harta

lett, 
hol-

köMÓgbon rt vásárpónztári 
holttestéi.

Igazgató

délután — 
a faluban

mondotta 
az egyik 
egy férfi 

Dunából a

— Tegnap 
Szántónér— _ ..............
csendőr észrevette, hogy 
holttestét dobják ki a I______ ..
hullámok a part felé. Egyik társá
nak a segítségével a holttestet ki
húzták a partra és úgy, amint volt 
érintetlenül hányták. Nem nyúltak 
hozzá a ruhájához, nem kutatták 
át a zsebeit, azonban az esetről te
lefonon jelentést tettek a buda
pesti főkapitányságnak. Közben 
egy haltai kereskedő nekeru is te
lefonált, habár nem tudta bizo
nyosan, hogy a holttest, azonos len 
ne a férjemmel, de hasonlatot vélt 
feltalálni . az újságokban megírt 
személyleirássál. Természetesen só
gorom kíséretében azonnal leutaz
tunk és a holttestben fölismertük 
szegény férjemet.

— Mit gondol, nagyságos asz- 
szony, öngyilkosság, vagy bűntény 
esete forog fenn?

— Nem hiszem, hogy a férjem 
öngyilkos lett volna, mert erre 

1 semmi oka nem volt. Boldog házas 
életet éltünk és nem voltak anyagi 
gondjaink sem. Inkább bűntényt 

I sejtek a titokzatos haláleset, mö
gött, amit különben a holnapi bon
colás fog megállapítani. A nyomo- 

' zás folyik. 

Üzletfelén a magánforgalom
A vasárnapot a teljes iizlettclenséff jellemezte. Kötés tudomásunk 

szerint. eKyáltalán nem jött létre. Árfolyamok sem alakultak ki, úity 
hojry a piac, — anélkül, hogy ténylegesen áru vagy pénz jelentkezett 
volna, apapírok árai mind a tegnapi nívón mozogtak. Éppen ezért az 
árfolyamok kialakulását regisztrálni soni tartjuk ez alkalommal szük
ségesnek.

Benárd és Buday vallomása 
a Klebelsberg-ÉME plakátügyben 

Csilléry András megtagadta a vallomást
előtt

A képviselők közül Beiuírd Ágos
ton és Buday Dezső eleget tettek a 
felszólításnak és megjelentek a ki
hallgatáson. Előadták, hogy nekik 
tulajdonképpen nem volt részük, az 
inkriminált plakát megszövegezésé
ben. Kijelentették, hogy a felelőssé
get vállaló nyilatkozatot csak, azért 
írták alá, mert, szolidaritást akartak 
vállalni az ÉNE eljárás alatt álló 
igazgatóival.

Csilléry András értesítette a rend
őrséget, hogy nem jelenik meg. 
Amennyiben pedig a kir. ügyész
ség szükségét látja, intézkedjen 
mentelmi jogának felfüggesztése 
iránt

avp-.nv.va. | A királyi ügyészség az újabb
csak felszólították, hosy amennyi-1 jcKyzókiiny vek áttanulmányozása

Emlékezetes még, hogy Klebels- 
berg Kunó kultuszminiszter által az 
Ébredők rágalmazó plakátja miatt 
indított per főtárgyalásán többen 
nyilatkozatot tettek, mely szerint 
vállalják a felelősséget az inkrimi
nált plakátért. A főkapitányság 
sajtóosztálva beidézte e nyilatkozat 
aláíróit: Balogh Ferenc nyugalma
zott államtitkárt* Darányi Ferenc 
miniszteri tanácsost, Héjjas Ivánt, 
Horváth Gézát, a Nemzeti Múzeum 
igazgatóját. Prónay Pál nyugalma
zott alezredest, Sármezey Endre ve
zérigazgatót, Zilahi-Kiss Jenő al
polgármestert és Zimmer Ferenc 
nagykereskedőt.

A másik három aláíró nem volt 
beidézhető, mert mindhármon nem
zetgyűlési képviselők, őket tehát 
csak felszólították, hogy amennyi-1 
ben akarják, jelenjenek meg a ki- “Wn dönt majd a további eljárás 
hallgatást végző rendőrkapitány | szükségességéről.

A görög király önként lemond
a trónról

KompromÍMciummal oldják meg a gorög válságot
Athén, március 16.

Az athéni lapok jelentése szerint 
royalista pártvezérekkel folytatott

tanácskozások egy megállapodás 
tervére vezettek, amely György ki
rály önkéntes lemondását tartal
mazza. A jelenlegi civilllsta négy
ötödrészét biztosítják a királynak, 
aki megtartaná rendelkezési jogát 
a koronajavak fölött Patoi kivéte
lével. amelyet az állam vásárolna 
meg. A királyi család minden tag
jának le kell mondania a trónörök
lés jogáról,

Görögország belső békéjét a kö
vetkező intézkedésekkel biztosíta
nák: általános amnesztia, a hadse
reg és haditengerészet tisztjelnek.

valamint a tisztviselőknek hivata
lukba való visszahelyezése a lehető
séit határai között, a köztársaság
nak kikiáltása a nemzetgyűlés út
ján és népszavazás útján való rati
fikálása, Zaimisnak, vagy más ál
talánosan ismert politikusnak. el
nökké való választása, az első ka
mara megteremtése, amelyben a ro- 
jalisták kétötöd arányban nyerné
nek képviseletet és a parlamenti 
választásoknak valamely semleges 
kormány által való keresztülvitele.

A lapok további jelentése szerint 
elállottak attól a tervtől, hogy a ró
jál ista párt két vezető személyisé
gét Bukarestbe küldjék. A kormány 
a megállapodás feltételeit távirati

Egevvávy és Társa szobrász- és 
lakberendezést tnarvdllaiaía 

-'■**!* B^nuu.
TalefónMvó t József 103—36 gitanria kiatittasa

úton megküldött® a bukaresti görög 
követnek György királlyal való 
közlés végett. A tervezetei közölté*. 
Motuxus tábornokkal is, aki Brill- 
disibe érkezett és megkérték, hogy 
keddig adjon választ. A sajtó, még 
n rója lista sajtó egy része is, üd 
vözli a kiengesztelodés gondolatát, 
amely végérvényesen megszünteti a 
belső egyenctlenkedést.

„AlufllansK el, aKih rcsszisS éhrsdíelC* 
az Ifjú demakratáK március 15-íki 

ünnepe
— ’/t llétföl Napló tudósítójától. —

A március tizenötödikéi ünnepsé
gekkel kapcsolatban az ifjú Deino. 
kraták Pártja vasárnap délután a 
régi képviselőház nagy termiében 
gyűlést tartott.

zí zsúfolásig megtelt, ülésterem 
ben ezrekre menő tömeg várta az 
ünnepi gyűlés megnyitását. A hall 
gatóság körében szájról-szújra. járt 
a bír, hogy állítólág felelőtlen ele
inek meg akarják zavarni a gyűlés 
rendjét. Táplálta ezt » föltevést az 
is, hogy a gyűlés elején a teremben 
kellemellen rossz szag terjedt el. 
hogy valaki bűzbombál dobott vol
na el .

A gyűlés különben a legteljesebb 
rendben folyt le. Csupán egyetlen 
kisebb incidens zavarta meg az ün
nepi hangulatot. Gál Jenő dr. be
széde közben a karzatról valaki 
közbeszólásokkal, meg akarta za 
várni az ünnepséget. , t>

Az elnöki emelvényen ülő ugye 
1,. , • rendőrtiszt viselő a közbeszo 
lások elhangzásakor felpattant he
lyéről és intézkedni akart, hogy a 
rendbontót kivezessék. Erre azon
ban már nem volt, szükség, mert a 
karzat közönsége rövid utón eltá
volítottá. a szürke felöltőt viselő 
rendbontó fiatalembert.
Virág Gyula dr. megnyitója utan 

I pd-nts József nemzet gyűlési kép- 
1 viselő mondott ünnepi beszédet.

— Fiatalok terein tettek meg ak 
kor is az eszmét, amit a politikusok 
hiába kerestek — mondotta. —• En
nek a kornak az a hibája, hogy a 
gyűlölködés szellemet oltotta »■ 
közszellembe. Legyen vége ennek a 
szemfényvesztésnek.

— Ébred lenek fel azok, akik 
aludtak és aludjanak el azok, 

akik rosszul ébredtek.
— Március 15. memento legyen n 

kormányzatnak, amely nem tudta 
megérteni ennek szellemet. Ha n 
kormánynak eddig nem volt 
ereje, majd ad neki a nép, csak ál
lítsa vissza a rendet.

A nagy tetszéssel fogadott, beszéd 
után Gál Jenő dr. a tanszabadság 
sz i< c rr sí égéről beszél t. ,. ,

Az ünnepély a Himnusz elenek- 
lésével ért véget.

amerikai nagy műsora kizárólagos joggal!

D. W. GRIFFITH 
LILLÍAN GISM:

NEW-YORK CSABIT
Regény G fölvonásban

FATTY:

FATTY MÉZESHETEI
Burleszk-vtgjáték 6 fölv.

Víg regény 5 íölvonásban 
Előadások naponta: 4, 6, 8, 10 órakor

|

í

TlsztvIselBKmiMlrósoh!
rveikct lí-iann 1e :e . t. uíih t..|t:k • ícuc..
Zo nf.ncvdónjrk Mztorttsl c!kk< í róyl. ti /-.ésic 
valö •MndA a. i:.f6ny:z.inafnrhnn. VI- k.l

Rózsa-utca 97a< szám t zeodyucca sarok)



6 HÉTFŐI NHPLÖ Budapest, hétfő. március f,

HÍREK
Bulim Dezső püspök 

a numerus-tlausnsröl
A Lipótvárosi 'lYir.-.askör meghitt 

formák között ünnepelte meg va- 
NÓrnnp esti* március tizenötödikét. 
Az ii nncpi szónok Baltazár Dezső 
dr. püspök volt, nkl Szleróvy'i .Jó 
zsef báró üdvözlő szavai után állott 
Tol szólásra.

— Mik a magrar nemzőt kíván
ságai f Ezzel a kérdéssel indult el a 
márciusi nagy küzdelem. De az elv 
ál kor az általános közjó. u közbéke 
volt.

.Hiltnzár foglalkozott ezután a ti
zenkét pont negyedikével, amely a 
polgári és vallási egyenlőségről szól 
• * megállapítja, hogy nia a politi
kai tényezők többsége e kérdésben 
nem áll a helyzet magaslatéin.

— A legmélyebb süllyedést a val
lási téren látható események mu 
látják. A liberalizmus uralma Ír: 
Indúst jelent, a liberalizmus ha
nyatlása pedig bukást, süllyedést 
hoz. Ez a két szó: numerus claiunia 
egy balkezes rnozdulaDnl visszavé
tellé kultúránkat a középkorba, oda, 
ahol a korlátolt elmék automatikus 
ki tény ízlése képezi a kultúra len 
gél y ét.

Baltazár Dezső püspök nagyha
tású beszédét percekig tartó viha 
roR taps követte. Azután Sztcrényi I 
József báró hosszabb beszédben 
méltatta a márciusi eszmékért való 
harc jelentőségét.

— A Keresztény Községi Párt I r.-ndőrlaktunyában volt felravata- möt nem
agjtf'iós nag.-gyű léne. A köz úgi | lozva Beniczky Tamás holtteste. A'*1 
párl \ ; ■'árnap délután gyűlésre x - 11 • - ” ---- '
hívta egybe a Keresztény Asszo
nyok Pártszövetségét, hogy a fővá
rosi választások előkészítéseképpen 
a keresztény nők soraiban propa
gálja Wolffék városi politikájúi. A 
molnár-utcai Kathollkus Kör ter
mében megtartott gyűlésen, ;i me
lyen Okolicsányl Zoltán dr. elnö
költ. Toyirczer Ágostonná mondotta 
az ünnepi beszédet, párhuzamot 
vonva a francia forradalom és nap
jaink politikí i harcai között. í'riU - 
u'irth Mátyás nemzetgyűlési 1..'

I viselő Wolffék városi politikájút 
■ mentegette és azt bizonyította, hogy 
a villanyt, gázt és adót csak azért 
kellőit olyan horribilis módon emel
ni, mert a liberális főváros annak
idején könnyelműen veit fel kül
földi kölcsönöket. Frledrich IstvAn 
a nők szavazatának jelentőségéről 
hozóit és azt fejtegette, hogy csak 
Wolffék politikája képes a bűnös 
Budapest megromlott családi életé- 
i k erkölcseit szanálni.

Különös szerencsétlenség. Vasárnap
i Karpfenstein ucca 4. szám alatti 

kapualjában Török Sándor 25 éves 
P’.'ks'géd ittas állapotban összeesett. A 
nála levő petróleumom kanna tartalma 
r.'iömlött és mikor felkelt, cigarettára 
gyújtóit. A ruhája pillanatok alatt 
lángbaborult. Mint égő fáklya rohant 
végig a Karpfciistoin uccán, míg a járó
kelőknek sikerült égő ruháit leszakítani. 
A mentők igen súlyos égési sebekkel a 
I)olog-kórházba szállítót’ ák.

— Benic’ky Tamás temetése. Va
sárnap délután temették cl BchíczIhi 
Tamást,, a közszeretetben állt rend
őrfőparancsnokot. A mosonyi-utcai

I

z Iolto ZJiluKhúz>>u. hanem cl 
'•■Ha ás a pénzt najíit céljaira fordít,,. 

A királyi törvényszék egy havi f„„i' httntWsro ítélte Blum Mórt “aki 
védekezett, hogy „a'-rt .tikkasztott! mh“ 
nniryszamu családját nőm tudta eltart-,,,

— ,1'ira enieln; akarnak a hé,'.' 
kocsisok. A főváros utóbbi tan' . 
illésén bejelentette Tilt. Antal t.',‘ 
nacsnok, hőse a bérkocsis ip,,!. 
testület beadvánnyal fordult »i. fii 
városhoz melyben a bórkocsi-vii.l 
dijak 63%-os emeléséi kérte. A kó. 
rt Írnél a főváros tanácsa az A 
vizstráló Bizottság és a főkapitány- 
sur- kt.zlekodosugyi ősz.alva szak 
véleményének meghallgatása után 
intézi cl.

— Megváltoztatják az amerikai zsír- 
kiosztás rendszerét. A főváros, mint is
meretes, 25.000 koronás árban amerikai 
zsírt hozott forgalomba, ami a kiosztás 
rendszere ellen sok panasz hangzott el 
A főváros most ezzel kapcsolatban olyan 
intézkedésre készül, Hogy a zsírkiosztás 
jelenlegi rendszerét megváltoztatja oly 
módon, hogy a zsírért való sorba állás 
elkerülhető legyen.

— Felakasztotta magát. Springer Sá
muel ötvennégyéves szatócs vasárnap 
este Aranykakas ucca 35. szám alatti 
lakásán felakasztotta magát. Mire észre
vették, már meghalt. Holttestét ki-tzálli- 
tótták az orvostani intézetbe.

— öngyilkosság. Koncz Sándor. 35 
éves nyugalmazott csendőr vasárnap 
délután Dobozi ucca 45. szám alatti la
kásán amiatti bánatában, hogy feleség;* 
elhagyta, jobb alkarját felszúrta. A sú
lyosan sebesültet a Rókusba szállították.

— Hirtelen halál. Nyarad Béni ötven
egy éves koldus a Szegényház téren va
sárnap délben hirtelen összeesett és szőr

lezky jamás holtteste. A 
ti metésen Rakovszky Jván belügy
miniszteren kívül számos közéleti 
funkcionárius is megjelent. Az egy
házi szertartást Novák a-pát plébá
nos végezte, majd a kerepesi teme
tőben a főváros által adományozott 
díszsírhelyen nyugalomra helyezték 
az elhunytat.

— Egy házasság epilógusa. Villán Mi
hály tisztviselő 1919. év elején meghö- 
sült. Apósa 4000 koronát adott ál neki, 
hogy ezen a pénzen bútort vásároljon. 
Villán megvásárolta a bátort részletfize
tésre. A liázusség felbomlott és a közös 
lakásból távozó férj magának követelt© 
a bútort. A törvényszék elutasította a 
férj követelését, mivel az após szerint 
a bútort a feleség hozományából vásá
rolták. Villán Mihály azonban igazolta, 
hogy a kapott négyezer koronáért fele
ségének ruhákat csináltatott. Az ügy 
most került, a királyi kúria elé, mely hi
vatva van e nem mindennapi házassági 
perben végleges Ítéletet hozni.

— Gázol a villamos és az autó. 
Pál Nándor 83 éves vásári komé
diás a kispesti piactér közelében 
egy 50 jelzésű villamos elütötte. 
Súlyos álLpótban a Szent István 
kórházba szállították. — Vasárnap 
este a. Rottenbiller-u. 15. sz. alatti 
ház előtt egy au ló elgázolta Tóth 
István 43 éves asztalossegédet. Sú
lyos állapotban a Rókusba szállí
tották. A soffőrt előállították a fő
kapitányságra, honnan kihallgatás 
után elbocsátották.

— Sikkasztott a nyomor miatt. Larlia 
Istvánná budapesti lakos megbízta Blum 
Mórt, hogy vigye el helyette zálogházba 
egy selyem kosztümjét. Blum el is vál
lalta a megbízást, de a selyem kosztii-1 nyethalt.

AnsoS Segnssarobb áruháza

férfi és női szövetkUlönleg^ssésekben

Londonból me^érkezteK!
Legolcsóbb áraikon árusításuk megkezdődött

__  M1 m _ _____ ------------------- —— JK, folytán Uztathelylségel tikot a közönség valósággal megoslromolja, miért Is a
JkFk3f Bftnl iVbVjvÍkhFs Sfá> «*• vavöközönséget Sajói érdekében kérjük, hogy vásárjésait mór fél 13 óra 
Jllb KÍmKS HfiSflírl. eiöit eszközölje, hogy a déli érék télzsuloltségét elkerülje

Autó*, kocsi* és utitakarók Frakk- és szmoking-különlegességek
Férfi felöltő és női köpeny, „(OVERCOAT1* kelmék legnagyobb választékban. 
Óriási forgalmunk folytán sok ©ser maradék 
Nyárról és őszről visszamaradt szőuBielnKBf mélyen leszállított árakon kiárusítjuk!

Alapíttatott H fíBMI PO Alapíttatott

1850 1 iurioEK 1850
London, 14 Golden Sqnape

ajánlja világszerte Ismert szövetkülörtlegességeit
Magyarországi lélerakala i

BUDAPEST, BECSI UCCA 7
és Koronaherceg ucca 9

J cétuiek i kivetkező tírnsokt. a (annak lerakatni: lS!íaíSr8S3^grtó^vS^
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Grand-t'i’S'1"1 a «<”»'-

.állóban Vnsárnnp délelőtt jól slke-

íz-ó W " V’Pr'PHk'lMnP, 
“ 7“":', d“"
valmnmt n szcroplo- 

?' Karról,. «e,Ik-zíf,
'„t,. l’áll. «■/■.» l’iraskúJ, Au.lml Ernőt 

laps„lta » kö,8i^K. A rmdebfe 
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Szabadlábra helyezett rcsz- 
vé^ytársasási Nóhnny hó
nappal ezelőtt A'r»’rf Artúr, a Tej- 
I reakedelmi Rt. iRa-ziratoja polgári 

indított a vállalat elhalt vezer- 
t—atóiu RierW István örököse.' 

’ílo.r „melvbon azt állította, hogy 
ítmiibó korona kászpénzt adott át 
rís ellenében Riedlnek, amit nem 

kapott vissz-n. Továbbá Riedl 
a birtokában levő reszvenymennyi- 

egyötödének átengedését bizto
sította neki, amit két. tanúval jgye- 
i.efft.t bizonyítani. Az örökösök ta
radiák mind a két követelés jogos
ságit és okirathamisítas és hamis 
iairizásra való rábírás miatt, fel je
lentették Friedet és két tanúját. A 
.rndőrség a feljelentés következte
ben mind a három embert letartóz
tatta és átkísértette az ügyészség 
fogházába. A vizsgálóbíró is elren
delte ellenük az előzetes letartózta
tás fentartását, ami ellen védő'ük. 
dr Sándor felfolyamodást
jelentett be. A vádtanács szomba
ton foglalkozott az üggyel s helyt 
adva a felfolyamodásnak. a három 
embert, szabadlábra helyezte.

Amerika résztvesz
a Magyarországnak nyújtandó kölcsön : 

jegyzésében 11 
Az amerikai bankárok 20 millió dollárt hajlandók folyósítani < 

lárről vau szó, amelyet hétszáza
lékos kamat mellett bocsátana- < 

nak rendelkezésre.
A feltételek azonosak lennének az 
osztrák konzorcium feltételeivel.

Pénzügyi körökben kedvező ha
tást keltettek a. Genfbcn pénteken 
hozott határozatok. A pénzemberek 
re mélik, hogy a népszövetségi hatá
rozatok nagyban hozzájárultak a 
középeurópai béke mogszilárdétá- 

___ _______ sóhoz.

fflz Esk^t-Üfivbsn I ■nc'K‘'lílí<o«'ík o nyomozást.. A fő- | kapitányság összeköttetésbe lépett 
az olasz rendőrséggel és most ér- 
kezd1 meg Budapestre az értést- . 
lés, ., ,gy a képeslapok feladóját 
A apolyban sikerült elfogni.

Az illető nevét az olasz rendőrség 
jelentéséből nem lehet, megállapí
tani. Vallomásában, Nápolyban, azt 
adta elő, hogy Kunczczal együtt 
volt a fogházban és Kuncz kérte i 
meg, hogy kiszabadulása ztfrfn, ha\ 
kiért Olaszországba. írja meg a k.é-\ 
pest apókat és hamisítsa, rá az alá-1 
írását. A fogoly társ teljesítette is 

kérést és miután nem tudott 
Kuncz további sorsáról semmit, to- ' 
vábbra is küldözgette a levelező-! 
lapokat.

Ilymódon tisztázódott Kuncz

Becs, március 16. [
Az Unitod Press newyorki értesü

lésé szerint illetékes körökben kife
jezésre .jutott az a meggyőződés, 
hogy Amerika feltétlenül részt akar 
venni a magyar kölcsön jegyzésé
ben. Az új magyar kölcsönt való
színűleg ugyanazok a bankárok 
cjnittálják, akik már az osztrák hi
telben is részt vettek.

A hírek szerint húszmillió dől-

áprilisban tartják meg ' 
a fötárgyanást

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 1 
A kijárási panama miatt meg-' 

vesztegetéssel vádolt Esküit Lajost 
és bűntársait tudvalevőleg a bizo
nyítás kiegészítése címén lett in
dítvány elutasításával nemrég vád 
alá helyezte a vá.dtanács. Az ügy
iratok már a főtárgyai.-isi elnök
höz jutottak volna, ha közbe nem 
jön az ügyészség indítványa, — a 
melyben az íratok közzé csatol i 
nagyatádi Szabó Lstván-féle leve
lek és több hivatalos aktának a 
minisztériumnak való kiadását ja-j zvmuuvii tmóiuőnuvit 
vasolta. A vizsgálóbíró elutasította posthumus leveleinek titka, 
az ügyészség kérelmének teljesíté
sét, ellenben a vádtanács 33 irat 
visszaadására utasította a vizsgá
lóbírót. Ez azóta meg is történi. |

Az iratokat szombaton terjesz
tették lel a büntető törvényszék el-' 
nökségéhez, amely a napokban 
dönt a kérdésben, hogy melyik 
büntetőiénácsra szignálja az ügyet. 
Igen valószínű, hogy a. kijelölendő ' 
főtárgyalási elnök április közepére, 
tűzi ki — a több hétre terjedő és' 
szenzációsnak ígérkező ügy tár- ) 
gyalását, amelyre több, mint, száz ’ 
tanút fognak beidézni.

Amiül, .évteaülüuk a földmívelés-í 
ügyi miniszter leveleinek kiadása' 
miatt, Eskütt védője szerdán inter- 

_______og a nemzetgyűlésen, ahol ( 
_____ , 1.. _.j a levelek vissza

adása, a védelmet legfontosabb esz
közétől fosztotta meg.

Kusicx Sándor Mel 
a túB^i&ágróI 

tetteseket.! Nápolyban ebtogSák a levelek 
’ ■ ’ . f-D&dóját

Hamis í
behozatali JWdélyM 

hoztak foBjalomöa i
II rendőrség íBlEnie’fs és elfogta

a csalókat
- J Hétfői Napló tudósitójától. —
Még folyik az előbbi váincsalá- ' 

sok ügyében a vizsgálat máris 
újabb vámesalás tartja izgalomban 
a kereskedő világot. Az utóbbi , 
időben több fővárosi kereskedő fel- , 
jelentést lelt a rendőrségen egy 
ismeretlen fiatalember ellen, aki _ 
nekik?® log^iiUinbözőbb címre be-, 
hozatali, eiigcíléíy.i kínált meg ve- ( 
leire és adott el. Ezek az engedő- , 
lyek szabályszerűen kiállított, alá- . 
írl és a szükséges pecséttel ellátott,-----.. ;—
okmányok voltak, sőt - némelyiken pellálni fog a i 
még a fővámhivatal bélyegzője és , bejelenti, hogy

Coolldse elnöK helyesli 
o fropcín kölcsönt

,nyu lopás történt és hogy a tettesek ia 
megvannak.

A fiatalkorúak vallomásából megtud
ták, hogy kik voltak azok, akik a lopott 
cérnát megvásárolták. Több fővárosi 
szabót állítottak elő u főkapitányságra, 
akiknek műhelyében a lopott holmi 
nagy részét is megtalálták. Szombaton 
mintegy ti»miUió értékű cérnát szedtek 
össze a detektívek különböző orgazdák
nál.

A nyolc fiatalkorút őrizetbe votték, az 
orgazdák ellen folyik az eljárás.

CADILLAC
A LEGJOBB AMERIKAI AUTÓ

RAKTÁRON
Király Automobil Rtárs.-nál
VI, András»y-ut 8. Telefón: 157—00 és 91-57

„Ajax“-pneu vezérkepvise ctc

Harrach Ottfi

az elvámolást megjegyzés is lát
ható volt. A kereskedők ezen enge
délyek alapján gyanuilbnul ki 
akarták váltani árujukat a fővám
hivataltól, hol

kiderült, hogy az engedélyek 
hamisak.

A megindult rendőri nyomozás 
csakhamar leleplezte a toUvnvkc'v. 
-'legállapította, hogy ezeket a ha-

» %UZ\~A -
byula kiskorú egyének készítik és j 
hozzak forgalomba. A rendőrség 
valamennyinket letartóztatta és át-1 
Kísértette a királyi ügyészség fog
házába. Az ügyészség vádindítvá
nya alapján Korilsánszky József 
ír. vizsgálóbíró ma valamennyiük- 
Kei szemben közokirathamisítás cí- 
nien elrendelte az előzetes letar- 
wztatás fenntartását.

Új műsor a

Mszinpadoh
március 18-tól, keddtől,

Bajor GiziZ«rty U|o» esywivoná,o» vimátíkában

h* i’. J.an,*o'rtth Magda
J.„H TiBlitékíban

László—Boross Géza
***®^M5t

E|. .. . O„„, Oí„“iS ».«, délcl6t, ,WSI

-----  Tetefön * n - gy

Ffíhh és szmoklnn

, Emlékezetes még, hogy két évvel 
ezelőtt Holtz Györgyöt az ”

' sior-bar tulajdonosát egy ........
hajnalon a Stefánia úton nyitott ’ 
kocsiban Kuncz Sándor féltékeny-) 
ségből agyonlőtte. Kunzot a rend-; 
őrség letartóztatta, de később az j 
ügyészség fogházából megszökött. | 

A szökevényt napokig keresték 
és amikor főj fedezvén rejtekhelyét 
— le akarták tartóztatni s a (letek- 
tiveket lelövéssel fenyegette mcgk 
Kiss József megelőzvén őt revol-? 
vérével leterítette a ..........

Az ügy fölött napirendre lértek, 
mikor váratlan dolog történi.

Egy hétlel később Gcrsi István 
a Marké úccai fogház gondnoka és 
Lengyel detektivíelügyelő levelező
lapot. kaptak Kuncz Sándor aláírá
sával Milánóból, amelyben Kuncz 
megírja, hofö' szerencsésen odacr- 
kezuttt és ne is keressék többé. A 
milánói póatabélyegző Kuncz ha
ldia után két nappal később volt 
keltezve.

I A levelezőlapok u tgy megrökö
nyödést keltettek. Arra gondoltak.

| hogy talán valaki mást lőttek le 
i Kuncz helyett. Csa.khamar azonban 
i kiderült, hogy a holttestet ponto
san agnoszkáliák, teljésért kizárt 

i dolog, hogy mással téveszthették 
I volna össze.

Néhány nap múlva ismét érkc-, 
tett Kancztó! képeslap Rómából,

I majd utóbb Nápólyból.

Exel- 
nyári

London, március 16.
A Reuter-iroda jelenti Washing

tonból: A bankárok eddig mégnem 
kérték ki Coolidge elnök engedé
lyét a Franciaországnak nyúj
tandó kölcsönökhöz. Coolidge maga 
azon a nézeten van, hogy külföldi 
kormányoknak nyújtandó ilyen 
természetű kölcsönöket lehetőve 
kell tenni. Az elnök azt a nézetet 
vallja, hogy Európa. újjáépítését 
támogatni kell, mert ez az egész 
világ érdeke, s főképpen azért, 
mert Európa milliókra menő dol
lárral tartozik Amerikának. E tar
tozásokat pedig csak akkor tudja 
visszafizetni, ha közgazdasága új
ból virágzásnak indul.
Azt hiszik, hogy a külügyminisz
térium a Franciaországnak nynj- 
landó kölcsönt engedélyezni fogja 
mert ez a kölcsönnyújtás össz
hangban áll az elhunyt elnök, Kar
di ng, politikájával és magatartásá
val, amely egyúttal Coolidge elnök 
politikája is.

központi ingatlanforgalma 
íródnának hirdetései:

Pesti villák.
Földszintes bérhúzak és családi házak. 
Balatoni villák.
Vidéki házak.

Stcfání-uton cgymeletcs, kétszer 8 
szobás, teljes komfortos, 300 négyszög
öles, 40 ezer dollár értéke. — Amerikai 
útnál kétszer négyszobás, egyemeletes, 
komfortos villa tulajdonos állal lakott 
elfoglalható lakással.
Ostrom uccánál háromlakúsos ház, 4 
szobás beköltözéssel, 400 millió. — Mar. 
git kőrútnál háromszobás, földszintes 
osaládi ház, 50 négyszögöles fölökkel, 
zsindely totós, parkettás szobákkal, vil
lany, gáz, vízvezeték, alápincézett, cse
relakás ellenében beköltözhető, 90 
millió. — Csalogány uccánál négyszo
bás, modorú, renovált családiház, 180 
millió.
Balatonbogláron, vízparton, 300 négy
szögöles parkon, 4 szobás, komfortos 
villa, keményfa bútorral, 200 millió. — 
Sió lökön 1400 négyszögöles gyümölcsö
sön 8 szobás uriház, télen-nyáron lak
ható, 20 vágón búza. — Balatonfüroden, 
Balatontól 30 percnyire, 4000 négyszög
öles szőlő, 5 szobás villa, bútorral,, 15 
vágón búza. — Balatonbogláron, víz
parton, 500 négyszögöles, 48 millió, 
Kisgödön 3 lakásos villa 6 szcbáWI. 
160 millió. — Pestszentlörincen, főút
vonalon 4szobás, komfortos nriház, 350 
millió.

TerezRirntl Szlnpati
Medgyaszay Vilma 

Nagy Endre 
Salamon Béla felléptével: 
anagysikerű uj műsor!

Kis Komédia TelcMnyyám: 14-22

Rótt és Stelnhardt fölléotével
Éjféltől hajnlig és System Lahman. Kezdete 8 órakor.

Tööh milliós cémnlonűJ 
o Bilist Kinél 

Nyolc fiatalkorút fogott el 
a rondttrség

- A HWöi Naptá tudósítójától. —
,, A főkapitányságra bizalmas értesítés

Lakására jövők JMX 
ruhAi, fehérnemű: ciptft, stb. Frfedner, 
Rökk Stilárd-tttca 22. III. 19. Te "fon lóz-ef fi?-48

bu ol revui-,. a íoKapnanynagra nizajma® Hriesiiea 
gonosztevőt. ’ 'érkezett, hogy egy forencvárosl kocs

mában fiatal suhancok nagymennyiségű 
cérnát kínálnak eladásúi. Angyal Lajos 
detektivíelügyelő csoportja vetlo kezébe 
a nyomozást, mert rögtön valószínű 
volt, hogy a cérna lopás utján került, a 
fiatalemberekhez.

Angyal felügyelő és ázássá detektív 
több napi megfigyelés utáló nyomára 
akadt a córnaárusoknak. Nyolc fiatal
korú fiút állítottak elő a főkupi lány- 
ságra, akik valamenyien tagjai voltak 
a córnuhőrzének. Vállalóra fogták őket 
és csakhamar épületes dolgok derül
tek ki. ,

A fiuk egyike fíriut Dávid Sas-utcai 
szövöttárucégnél volt alkalmazva és on 
urd rengeteg mennyiségű cérnát lopott. 
Nap nap után 1—2 tucat cérnagombo
lyagot rejtett a kabátja alá és Így vitte 
el.

Az óriási forgalmú üzletben a lopást 
észre sem vették. Szombaton reggel hiv- 

I fák be a cég főnökét a rendőrségre és 
A rejtélyes képeslapok ügyében I közölték vek, hogy üzletében nagyará-
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SZAKORVOSI vér- ét nemlbetegek
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(Rodolpho Valón tinó felléptével).
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helyben, vidéken. Telefón: József !•—OS.
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iXUlMljllll randa indtett

Vlda«r gummilUoei, Stcrtoavn-s. 50. Ragymoaő-a. »<ro*
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I

Még mindig bizonytalan a helyzet 
A kónysiarkölcsón és a frank áremelkedése állította 
meg a tőzsdei hossst — További bécsi eladások esetén 
nem várható sillárdulás — A nagy drágulás óriási 

pénzösszegeket igényel
fia nem volt in szilárduló a múlt heti I 

tő0gd<, de minden Metró bizakodó. Azt 
tudtuk, hogy a kényozorkölcsön súlyos 
zavarba hozza majd a belföldi tőkéseket, 
de magát a középosztályt la, amely sú
lyúban -rzi s kónyszerttölcsön óriáel tor
beit. A kormxny március 13-dra halasz- 
tóttá el « kénynzerkölCBÖn első részleté
nek beflzotéaét fa ezzel rettenetesen meg- 
nches^etto a kassmnapol. Ennek a két 
napnak az ösazctorlódáaa okozta azután 
a hitűdetlenül megnőtt koszt kamatot. A 
kosztpénz megdrágítása — érthotetlo- 
pül — a kormány, különösen a Deviza
központ kedvenc eszméje volt, amiről a 
Hétfői Napló más helyén emlékezünk 
meg. A drága koazfpónz lehetetlen hely
zetbe hozta nemcsak magát a nagyközön
séget, amely a tőzsdére ment abban a ro- 
niónybón, hogy kúfwmi fog, hantim felnő- 
nan érintette a kereskedőimet és ipart le, 
amely olcsó koszt mellett szeretett volna 
pénzt a kónyrzefkölcsön lefizetéséhez szo- 
rennl. De még egy momentum volt, 
amely megdrágította a kosztpénzt fa ez 
a pénteki meglehetősen vagy devizaki- 
ntalds volt.

h DcrvIzakÖMPotil pénteken négy
millió frank értékű külföldi flzotéói 
eMklhrt boeaátott a kereskedelem 

rendelkezésére.
Nagy fejfájást okozott n hatalma® téte
lek átvétele ós meg kell állapítani, hogy 
a legtöbb helyen —- drága koszttal ter
helték meg a kiutalásokat.

A nagy pénzszükséglot prompt el
adásokat vont maga után, amelyet 
természetesen a kontremín kihasz

nált.
Unnék kapóra Jött* a Mc«i framMcrach 

is. Mi, akik fájó BzlWel láttuk a bécel 
sp( kulárM itndnrifd harcát a magyar ko
rona ellen, m ini kárörömmel néztünk a 
bócai apcknlácüó kátyúba jutaaát. Ez a 
káröröm awmh^ií nekünk sok, de nagyon 
sok penzönkbó került. Bécs, hogy tudja 
(fedezni frankangawmánjwH, kénytelen 
volt eladni, amije cink volt Óriási téte- 
lokben kináltá a szerdai és pántaki tőw- 
denápon n magyar papírokat éa ez a

a nagy eladás Idézti elő au árfolya
mok hanyatlását.

! bankjainknak volna a, kötelessége, hogy 
a most kővetkező napokban talpukon le
gyenek. nehogy a bécsi támadás további 
pusztítást vigyen véghez a magyar pia
con.

Nagy riadalmat keltett a piacon az a 
hír, hogy n kormány kényszérkőlcsönt 
akar kivetni külön a. részvénytársasd- 

| gokra is. Ez az igazságtalan megadóz
tatás kétszeresen érinti a részvénytulaj- i 
dánost, aki ebbeli minőségében már ! 
amúgy is fizetett kölcsönt, most még 
jogi szentélye után még egyszer kell, 
hogy fizessen. Ez a körülmény kétség
telenül szintén hozzájárul a lanyha han
gulat megerősödéséhez, inért a papírok 
eladásúhoz fog vezetni.

Bár a szombati magánforgalom némi 
javulást mutat, még sem lehet arra kö
vetkeztetni, hogy a következő hét szi
lárdabb irányzatot vegyen. A hangulat 
— őszintén he kell vallani —

nem bizakodó,
amihez lermészetesen a züllött politikai 
viszonyok is hozzájárulnak. Pénzügy- 
miniszter nélkül van egy ország, ami
kor egy ember kezébe kellene összpon
tosítani az ország flnaneiáU. Rendkívül 
szegáfiyuégre vall az, hogy nincsen ilyen 
időkben olyan emberünk, aki arra merne , 
vállalkozni, hogy az ország pénzügyeit i 
ren iazse.

A gyáripar és kereskedelem zugoló- —v“‘ I \uuujat uzieiKörót kiterjesztette min.
dik. Előbbi újabban a munkásügyek ™egkezdott nagymérvű kibővítésére ; dennemű építkeaésre és az kau.
miatt van válságban, de az exportnehez- íorfllttat ik. Ez a. vállalat, melynek gyá- oldatos üzleték flnanszíroaáaa- A
ségek miatt is. A kereskedelmet folyto- ra» ingatlanai es teljes berendezése 1 vállalatnak saját lakatosóruirváru

a-------- K.....nnnirknronAvnl szerepel a mérlegben, atloBmühélye. féalarrvóru
már fenn és leányvál- és

Százmilliórdokra mmlő nemzeti vagyon 
pwztnlt így el és a/ amúgy 1« alaposan 
matfCHÖkkout íuog'yur értékek relatí
ve többet vesztettek most, mint eddig. 
Az árfolyamok az augusztusi árfolyamo
kat sem érték el, ellenben a hármas ko- 
Towr-*wyctt itt van a 0.676-os bécsi ma* 
gyár korona.!

Nyitva marad az a kérdés, hogy 
a Mon| spekuláció mennyire tudta 
magát fedeanl a nagy frank-lcrach- 
haat Ha még kötelezettségei van
nak, akkor további eladások várha
tók, amelyek torniáaiztami továbbra 
Ir bén Hóing hatnak a tőzsde irány

zatára.

■Vaj jen e nmgynr piac ollentAllókópoa- 
Húgé fal hidja-n tartani a további árle
morzsolódást, nagyon kétséges. Nagy-

nos tipg/dffri és rendőri beavatkozások- Papírkor ónéval f -
hal iregesifik és veszélyezte: ik a magyar esztendeje áll már fönn és leányvál- 
kéreíkedelem Jó hírnevét a. külföldön.

A közeli napokban újabb drágasági 
hullám fenyeget.

Emelik az összes közszükségleti cikkek 
árait, miután előzőleg a MÁV emelte a 
tarifákat. Ez nz njabb drágasági hul
lám Európt legdrágább városává lép
teti ölő Budapestet, ahol

a drágaság megnövekedése borzasz
tóan fogja érinteni a tőzsdét.

Hogy ez a feszültség mikorra szűnik 
meg, amely ma az egész életet megnehe
zíti, bizonytalan, minthogy bizonytalan 
ma az egész gazdasági élet kialakulása. 
Kivánosian várja mindenki « külföldi 
kölcsön lebonyolitdsát, amelytől sokan 
az ország regenerálódását várják.

Kgy lehetőség van, amely némi javu
lási hozhat és ez az, hogyha a bécsi 
kontremin^spekuldcirí letörése után a 
korona árfolyama a külföldi relációk
ban, főleg azonban Becsben javuk Ha a 
magyar korona az osztrák korona fölé

Arakra, lagólcra, Artakpaplrokra stb. aaonnal

folyósít
■ EV UnHorgatpl vállalat■b KJk uccu 21 Telefon-, jfirsrt 2Ü-1I.

KOSZTPÉNZT 
letélönyöíBbb kihelyeiÓBre élfőgad- ée 
töasde! megblBtoökM pontosan mkGrtM
■ í»"r KBitlutvIiRlók 
ói Állami Alkalmaiottak .

Takarókpónitara R.-T.
RuRapaat, VII., RákácM 11I IC M.

Míjpnyeinl: l'alefön:íjobdvnwnk, Hzee(<D-iO.

„Ziabíben valorlióUdlk éi kamatozik
■ Rám, ha Lloyd.pénztárjegyet vásárol1*

Llovd Bank Részugnvtársasáfi 
elfogad takarékkoronában betéteket

pénztárjegyre
Folyósít folyószámla ás váltóhltetaket 

laaelőnyösebb feltételek mellett
Kttsponti V, NAcOR UCCA • 
Fiókok ■ V, SM UCCA «. ti.

VI, ANDRASSV Út 10. SZÁM (Opera mellett)
VII, aniSEBIT KÖRÚT 9—11. (Naw-York palota)

meg hátra. Mindamellett aligha le. 
hét arról szó, hogy «z új Jegyűt 
kot ojrtZlz közeve előtt felálliiM.

A 5*n*íiria Műtrágya-, góngaT z* 
Vágylbarl Rt. márein. 10-én uAeí 
koz«yfltó»e megállapította az l»a n letér mérlegét és réezvény" & 
K osztalék (tavaly 140 K) kt?1 
határozta el. Az l»a«ató«le lég felhatalmazást kapott aía^hoal4; 
részvények névértékét káeöbbi, aUal 
”?«u*k IMezó Időpontban 400 S 
lOflO k-ra felbélyegezhesse ée 19|jíw> drb uj részvény klbootóüUát hS 
végre, nuáltal az alaptőke Mo S 
K-ra emelkedik. Az összes áj rt“í™ 
’.'5'.±l ? j “'Jhi’ban a rta^éiycwW 
fogják felajánlani. A közgyűlést köveié 
sas:;—-

erőteljes elótörése. 
. rőft’ény osak 20-

.10<6-08 árengedménnyel volt elhe- 
140.0OT-rál gO.OOO-igbáe&edett"UA 
a

pénzkínálat jelentkezett, áru azon, 
bán meg így sem került a piacra A 
nagy keresletet egy, a részvények
re igen kedvező tranzakció magva
rázza.,, Az eddf? 30 millió lei név- 
erteku alaptőkét, a Rézbányái igaz- 
^tósnw.’igyam^, mint kitűnő hely, 
ról értesülünk, 90 millió leim emeli 
fel s ez alkalommal egy rőgi rész- 
fényre két uiat ad nMrtéklmi 200 
letört, vagyis 8000 koronáért. E 
tranzakcióval az eddig minimális 

‘̂’nymonns’iség 1S.900 darákról 
45.000 darabra emelkedik.

?I,yt’2r Optl# ,n«'“'»n és Ke. 
reekedélmi Rt. tranzakciói. A Magyu 

Kereskedelmi Rt

kerekedik, ez csak h bizalom megszilár
dulását jploűti. Ez a bizalom azután 
meghozhatja a kívánt nyugalmat az or
szág belső gazdasági életében. Mert le
hetetlen állapot a folytonos drágulás az 
egész vonulón, ez előbb-utóbb folőrli az 
ország energiáját, elveszi az omberck 
kedvót a munkától ée a pusztulásba 
viszi.

Meg kell szilárdítani a magyar ko
ronába vetett bizalmat elsősorban a 
külföldön és ha a külföld érdeklődik 
irántunk ’rolJa *rtAWnket, meg

erősödik n tőzsdo la.
Ez a megerősödés pedig az elmaradt át
értékelést jelenti, amit eddig lilába vár
tunk.

Teljesen bizonytalan érzéssol megyünk 
az uj hét elé. Hétfőre semmiesotre sem 
várható valami javulás, hiába vólt 
„jobb" a szombati magánforgalom. Le- I 
hot séges, hogy valamivel jobb irányzat 
kerekedik felül kedden, ámbátor a tőzs
dei leheteleuségek ellen senki sincsen 
védve és senki sem tudhatja, hogy mi
lyen irányból jön valamilyen újabb tá
madás a tőzsde ellen.

Krausz Simon, az An^ol-Magyar 
Bank aleJnöke párizsi útjáról e hó
ién visszaérkezett. Megérkezése* után 
a bank végrehajtó-bizottsága fog
lalkozott az összes aktuális kérdé
sekkel, így többek között Flcissig 
Sándor vezérigazgató lemondásá
val is.

x Az Első Magyar B - öntöde Rt. 
igazgatósága elhatározta, hogy az el
múlt óv végón mái* kereszt iilvitt alap- 

1 tőkefelemelés folytán kibocsátandó rész- 
> vények ogy kisebb hányadát a tőzsdén 
! értékesíti. Bár o részvény már régen je
gyezve van a tőzsdén, ilyenek óvok óta 
nem voltak kaphatók, miután ezeket 
egy kéz, a Sehriftgíesseroi D. Stempol 
A.-G. (Frankfurt a-M.) bírja. Úgy érte
sülünk, hogy az eladásra kerülő kis há-sülünk, hogy az eladásra kerülő kis ha- 1 alaptőkéiét ooo mini* 3 "’1 ,,n! «>•nyad folyó hó 24-én kerül o tózsdóré s SStl““>*? M s 
hogy az ujrabövezetóst a Mobil Bank Rt. magaoálláaú *,8bl)i intézi. A részvények értékesítéséből be- M^Mte ki. á^SPS, 

: folyó teljes összeg a vállalat Dessowffy- iLengvárv Zoltán rAlnvaial^rigazgatója 
utcai gyárának és raktárainak ®ár i vá]4ajj^^|^.?jp.lxí*—iáié 
mevke-zdott .mcvmérvíi klbóvitésérs “.““W’ * Erjesztette ffita-

esztendeje áll már fenn és leányvál- é8 építkezési onyagtelepe van. A váí 
lalata a világhírű Sehrlttglessorei D. lalat irodahelyiségei a f«vá™ 
Sletnpel A.-O.-nak, melynek kötelékébe iában, Vir„ Itaköezi út m Tuviszont még két nagy német és egy Je- vannak (TMetón József 79^37) 1

| lentókony osztrák betűöntődé, nem- lat a tulajdonában lévő budaáésáomét 
különben két nagy német szakmabeli ki 8 nagy telkén S-l szoX laSík 
rróorváf ia tn.rf.nZik. A Bétiiíintődű nem- énfíkn-MÍoní baojt - ......... IMMöigépgyát is tartozik. A Bctüöntödo nem
csak a teljes hazai szükségletet látja el, 
hanem igen jelentékeny exporttal bt* 
Romániába, Jugoszláviába, Bu.gáriába 
és Csoh-Szlóvákiába, moly országokból 
nemcsak a megszállott részek nyomdái, 
mint régi vásárlók, hanem art anya
országbeli nyomdák ifl mind többen vál
nak a Betűöntődé rendelői közé, miután 
azt tapasztalják, hogy a Betűöntődé 
nagy árukészletei, valamint kiváló tech
nikai berendezésű folytán is minden te
kintetben versenyképes bármely kül
földi nagy betűöntődével szemben is.

A Jegybank ügyében a jövő hé
ten fontos tárgyalások lesznek. Po- 
povic8 Sándor v. b. t. L kijelentette 
a Hétfői Napló munkatársának, 
hogy a főbb kérdésekben tisztdxtc 
már a Jegybank ügyét, úsryhogy 
oaak detail kérdések elintézése Van

40W iwgyraögölos teli, van a ráaavénr. 
áf!"ak » é. mírvárl át

n *kí”’.E“” * tí,k,>n kétszAzklIennr™. 
n,*.4 SW>bí* ltóáB

Talrarékkorotiát hftíMlt ki a Ke
reskedelmi Bank. A Pesti Maryar 

1 kereskedelmi Bank enent-úl fika- 
rekkoronában is bocsát ki kftmátoió 
Jénái Sssjes flJkjaíbln8^ 
ntezeteinel kaphatók és beváltha

tók. Esek a takarékkorona-pénxtAr- 
■aíyef . bizonyosan a legrövidebb 

“Jett ü<ry. mint a bank rém 
PftoátótkWTéi. a közönség körében 
közkedvelt flzotééi eszközöl farnak 
szolgálni.

« A Kéve íökeemeléee. A Ké.K Nme- 
gatiasdgi. J, BlMUfU-
let m. a héten tékát érnél. Az új rész
vényeket 1:1 arányban boosátjík U.

A Magyar Epítöiparbank vasár
uéi, kpagyüléat tartott, amelyen az 
alaptőkét M milHőről IM tnülM k»- 
rónára emelték föl.

A Idoyd Bank tájékoztató füzetet 
boeaátott ki a takarékkoronáról ée 
« Uoyd-pénztarjecyakröl. A taku- 
rokkorona-pénztárjogyek forgalom- 
bchatatelával egyidejológ tetázetós 
kis fdaétet booeátott ki „A takarék- 
korötia címmel a Llnyd Bank, hójrv 
a lejaktnálláabb pénzügyi kérdj- 
sftkrol tójékoatewsa a nAiryközönse- 
étet. A füzét címlapját Pólva Tíb - 
szinao rajza ékwtifl': kemény ina- 
Syar etabar emeli pajzsát a háttér

en a mezőgazdasági ée ipari ter
melést szimbolizáló alakok fölé, .é 
pótra a takaríkkorana. A füzet ma
ga a pdar, mint fizető eslkőz kon
zerválásáról beezél: o takarékkor',- 
no abeztraM WHA melMAek Manfii 
eneraWát mtitoed móáavtaéatl ma- 
mjar Mamiéiig fionkrellMia. TUef 
leteson meginagvarázaa a takarek-megnlát

a nőm. A 
pt'nr min 
lelő kamatot
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nel nyolc órakor Leni III. irodájá
ban, sőt még éjjel tizenegy órakor 
is. mert az adminisztratív ügyeket 
balnak és Hevesi direktor már reg
ösök ilyenkor tudja elintézni, hiszen 
úgyszólván egész napon át próbál
nak. Szegény Mészáros titkár, már 
hónapok óta zsemlyét ebédel min
dennap. De a megfeszített munka 
meg is hozta gyümölcséi, mert a 
Nemzeti Színházban egyetlenegy 
hely sem marad üresen, sőt, hogy 

— de mégis erőt veti szivén és cl- messzebb menjek, még szábadjegyét 
' .......... ’• 4,0 *-i utazik sem adnak ki, mert a közönség már

vasárnap elkapkodja egész hétre a 
jegyeket,

— Hogy tetszett a Fekete huszár?
_ — Hát Istenem, jó volt. De Vaály

határozta, hogy csak 28-án 
Párizsba.
- Sióval Fedőkről van szó?
— Dehogy Fedőkről. Azt már iga- 

ián tudnia kellene, hogy nem Petán tlfavia Kulival-, r c,- — LUbi. l/v v aai.y ■ .----- ---------- / ..  . .............. -
fiákról beszélek, hiszen Zsazsa 28-án Ilona olyan gyönyörű, mint egy fes- adott nienyaszonyt szerdán és gzowiba- 
ÍX telién a Pompadourban. tehát tett kén és Somoaut Nusi meg olyan ton Játsszuk Aqulla-Adler AdMndea'. 

utaMik .Párizsba, ellenben aranyos, mint... iHétfőn ..................
•— Mint?...
•— Mint mindig. Hanem, ami ez

után, jön. az lesz csak valami. A 
címe még nem biztos: „Akarlak" 
vagy „Add a szádat". Majd elválik, 
liátkaí. lesz a főszereplője, de ezt 
bizonyára tudja, Rátkainak egyéb
ként egy kabaré felajánlott most 
esti másfélmilliós tiszteletdíjat, de 
Rátkai az ajánlatot visszautasította. 
Nem akar kabaréban játszani,

— Készül a. Fővárosi Színház újdon
sága, az Apukám!

— De még hogy készül. Már reg-

Hétfőn Poi,árty Györgygyel Fautf, va- [ 
suinap délután NémeHi. Máriával Tru ■ 
hadúr, következő hét ín Sándor Erzsi 
kan.arí.énekeenővel és Környei Lilával 
Bárk ,fin van műmön.

• „Fehér és fekete" — „Mihályiné két 
lánya" a Belvárosi Színház két nagy
sikerű vígjátéka váltakozva szerepel a 
jövő héten a játékrenden. A pompás 
Saséba Guitry-darab, ,Fehér és fekete4, 
hétfőn, szerdán, pénteken és jövő va- •; 
súrnap este, a mulatságos Bús Fékétől 
Láezló-Vígjáték, „Mihályiné két lánya" 
kedden, csütörtökön, szombaton és va
sárnap délután 3 órakor rendes esti 
helyúrakkal van műsoron.

• A Király-Színházban a jövő héten 
is minden este a nagysikerű „Mézes- 
kalács“-ot ismétlik, amelynek jövő hét
főn, 24-én 100-ik előadását üunepli ti 
színház. Vasárnap délután Kálmán 
Imre „A bajadér" című operettjét ad 
júk 3 órakor mérsékelt hely árakkal.

• A Pompadour 111—118-adszor kerül 
színre e héten n Fővárosi Operettszín
háziján. Fedák Sári a címszerepben min
den este a leglelkesebb ünneplések köz
pontja. Vele együtt ünnepük Nádor Je
nőt, Halmay Tibort és a többi főszerep
lőt. — Vasárnap délután a Három grá
ciát adják.

• A „Frou-frou" első három előadása. 
Jövő szombaton mutatják be a Ma
gyar Színházban Moilhac és Halévy 
legérdekesebb színmüvét, a Frot: frou i, 
mely szellemes, könnyed vígjátéknak 
indul és megható drámával végződik. 
Az előadásnak, mely Molnár Ferenc 
nagyszerű új átdolgozásában eleven 
lüktető színt kap, különleges érdekes
séget ad Darvas Lili szereplése, 
nagyszabású művészi

Wíüg volt ^Pesten, nyolc nap ólait hőstenorja a Városi 'Színház nagysza>-j A „Frou-frou" első
megnézte egyszer A király-t, egy- bAsu operettjében, a Bacchus-éj Néró yom előadására (szombat,, vasárnap 
szer a R. V. R.-t és hatszor a Pom- császárjában Láőoss Jucival, az ünne-i * árusítjuk a-. je^5*eket.
VCdouT-t. I pelt vendégprimadonnával, Tisza Karó- Andrasgy úti Színház uj műsora,

és Szlktay Józseffel keddou és csü- mrt>-nck tegnap esti bemutatóját a Wr- 
törtökön Ismétlik a diadalmas opwet- i ll"Ky°'lb tetszessél fogadtak, a jövő hó- 
tet. A következő vasárnapi előadáson ‘elh,ml“?en Ís“ttlésr<Je^*B“kos,1 
Gábor József, akinek Néró császár ki-

, veszi át a hatalmas sze-

Gombaszögi Fridáról beszélek, aki 
inár másfél hónapja készül az útra | 

előbb a R. U. R., most meg a 
Nagy Katalin miatt nem utazha-

meg

Katalin? Mit
tőit cl.

— Apropos, Nagy 
tud.. J
_ Ne is mondja tovább. Mindent 

tudok. Valóban olyan szép bemuta
tója colt Shaw és Goldoni darabjá
nak a Vígszínházban, amilyenre 
meg a legöregebb színházi rókák 
.sem emlékeznek. Ott volt a magyar 
Irodalom, a pénz minden arisztokra- n^ut. mm mű
tája, ott colt néhány politikus, köz- ael tíz órakor együtt vannak a szí
tak Eckhardt Tibor, aki egyébként neszek, Szabolcs főrendező, Stepha- 
lelkcs látogatója minden premier- nidesz es Kossovich karmesterek és 
wk, ott volt Hevesi Sándor, sőt szorgalmasan próbálják Leliárnak 
Ambrus Zoltán is és ott voltak a a brilliáns darabjai. Csak Hal
budapesti szép asszonyok, élükön malJ Tibor késik el néha.
Hatvány Lilivel.

— Hallom ö is darabot ír?
— Jól^udlja. Hatvány Lili való

ban darabot ír, még pedig Harsdnyi 
Zsolt társaságában. Ez az első da
rab különben, amelyiket, egy férfi és 
egy nő írnak együtt. A Hatvany- 
Harsányi darab itt Budapesten ját- 
stódik le, hőse a lipót városi asszony.
- Mondja, ki volt az a, sovány úri...
- Majd folytatom... aki néhány 

estén fit feltűnt hol a Vígszínház, 
hol d. Fővárosi Operettszínház pá
holyában? Az a sovány úr Ben 
Blumenthal bátyja, aki néhány na
pig Budapesten tartózkodott és 
minden este színházba ment, de per
sze csak az öccse színházaiba. Nyolc

— Mi hír van még?
— Jól figyeljen, mert nem. mon

dom el kétszer. Aknay Vilma, mi
után a Burgszinház igazgatójától 
szabadságot kapott, még egy darab
ban fellép Pesten, Gombaszögi Ella 
a Hűvösvölgyben Villát építtet ma
gának, Góth Sándor pedig Gödöllőn 
készül villát vásárolni. De ha már 
itt tartok, azt is megsúgom magá
nak, hogy nemsokára elkészül a 
Sándor Erzsi villája in a Rózsadom
bon. Igaz no, nézze, el ne felejtsem: 
Biller Irénnél nagy házfcl szentelő 
lesz. Feltétlenül jöjjön el, mert még 
Fali Leó is eljön, pedig neki vízum 
is kell.

JKörnyey Béla, az Operaház ünnepelt 
x ... nagyszám

wdour-t.
— No, ilyen derék direktor is csak 

Amerikában akad.
- Dehogy csak Amerikában. Pes- oabor József

ten is van ilyen direktor, például váló alakítása, 
Lenkei, a városi Színház igazga
tnia. akinek nagyon tetszik — no ne . - . voro_ ini4l(
vedien mer, - Lábas, Juci belépője eWjfs. h“ .fL,a Bavf‘hu».Aii,^ a ?waaaua. netion lesz

gyönyörű énekszámnak és bizony 
meg is ismételteti Lrtlbass Jucival 
minden előadáson.

1)

repet.
• „A vörös inaIom“‘Borozat utolsó

' •* Magyar Szín- i
------  -------- sikerű 

színjátékának ez lesz a. .144-ík előadása. 
Kedden és csütörtökön Vajda Ernő 

.nagy sikerrel felújított vígjátékét. „A 
, I válóperos hölgy"-et adják a női fő-

a Nemzeti Színház környé- szerepben Darvas Lilivel, dr. Barren 
Miklós szerepét Czakó Pál, a Várszínház

— Ott bizony szorgalmasan folyik igazgatója játssza mint vendég. Szerdán 
Naponta öt darabot pró- ^’8 Pontokon ílans Müller sz nzáeiós 

drámája, a „Tüzek44 szerepel műsoron 
ugyancsak Darvas Lilivel. Szombaton 
Moilhac—Halévy ..Frou-frou44 oímü vi
lághírű színművének lesz a nagy ér
deklődéssel várt bemutatója. Az elő
adást vasárnap este és hétfőn meg
ismétlik. Vasárnap délután „A kék 
Haway‘*-t adják 3 órakor mérsékel! 
helyárakkal.

• A Vígszínház o hetét a Fogadómé és 
a Nagy Katalin, a színház két nagyszerű 
újdonsága dominálja, öt este adják 
Goldoni vígjátékát és SImw korrajzát. 
Két est, a keddi és a pénteki jut az B 
U. R.-nek. Va-nárnap délután a Mérföld 
köveket adják.

• .,A hárem" minden e,’te. Aknay 
Vilma, a BenaisPaűcc-SzL’iház Illusztris 
vendégmüvésznőjo, aki A hárem Dől fő
szerepében egy csapással meghódította 
Budapest színházjá.ró közönségét, csak 
március 31-ig kapott szabadságot a 
Burgthcatertől. Erre és A hárem hét
köznapi állandó táblás házaira való te
kintő ttel a színház rendes szokásától el
térően Vajda Ernő nagyszerű vígjáté
két a bét minden napjára műsorra
tűzte. A rendkívüli sikerre való tekln- , rencnok. Á zeneszámok H. Heldlborg Ai- 

I lettel jövő vasárnap délután is A hárem bért sikerült munkája, inig a darabokat
. kerül színre rendes bolyárakkal, ol<5- Liptay Imre, Forró Pál, Hurnath Imre, befejező rész: Haldlseai 
»vétől! díj nélkül. A főszerepeket az ősz- Szőke Szakáll írták a pompát móeorba®., sok hétköznap, ünnepnar

mos előadásokon a darab nagy sikeré
nek oszlopai: Törzs, Bérezy. Róth Ma- 
rianne, Sugár és Várnay játsszák. Az 
esti előadás pontosan fél 8-kor, a dél
utáni 8 órakor kezdődik. A színház má
sik nagysikerű mű sordarabja, a Búza- 
kalász, A hárem, sorozatos előadásai 
után ismét elfoglalja helyét a műsoron.

* „A fcketc^iuszár", a Blaha Lujza- 
színház nagysnterú újdonsága, melynek 
bemutatóját a közönség valósággal vé- 
gignevette, a sajtó pedig osztatlan el- 
lismeréssel fogadta, a jövő héten telje
sen betölti a színház műsorát. A pom
pás operettben mindannyiszor Somogyi 
Nusi, Vaály Ilona, Rozsnyai Ilona, 
Abouyi, Dénes Oszkár, Szirmai, Rótt, 
Verebes és Boross László lépnek fel. • 
Vasárnap délután a mulatságos „Rózsa
lány44 kerül színre 3 órakor mérsékelt 
helyárakkal.

• A Városi Színház operaelőadásai. 
Smetana klasszikus vigoperáját, Az el-

Sarkadi Aladár 
ötven éves 

Önvallomás

I

aki
feladatban fog 

há- 
és

Hol kezdtem? A jó isten 
tudja. Nagy-Magryarországr va
lamelyik kicsiny falujában, ke
rek harminchárom évvel ezelőtt 
Sok vándorlás után kórista let
tem Kaposvárott. Harmincöt 
pengő volt a fizetésem. Pont 
ennyi kellett nekem akkor egy 
hónapra. Se több, se kevesebb. 
Egy reggé) azzal a hírrel lep 
meg a háziasszonyom, hogy a 
kvártély árát fölemeli három 
egész pengővel. Tyűhaj! — gon
doltam magamban, — miből fo
gok én megélni? Honnan ve
szem i. három forintot. Amint 
így tápelődöm kincses Kolozs
vár főutcájának flaszterén, egy 
szerre összeakadok egy vidéki 
direktorral.

— No öcsém — kérdi, — mit 
csinálsz?

—■ Kórista vagyok, urambá- 
tyúm.

— Mennyi a. gázsid?
— Harmincöt egy hónapra.
— Csapj a markomba és gyere 

hozzám színésznek. Adok har
minc forintot.

— .ló isten, színész lehetek?! 
Rögtön fölszaladtam Bölény

hez, a Kolozsvári Színház igaz
gatójához.

■— Méltósággá uram — mon
dottam bátran, — < agy ad ölven 
forint gázsit egy hónapra, vagy 
elmegyek.

Bölöny a világ legnyugodtabb 
embere veit. Előbb azt hitte, 
L így megbolondultam.

— ötven forintot? Hisz az te
mérdek pénz!

— Temérdek ide, temérdek 
odri, Azon, alul egy krajcárral 

se szerződöm.
— Hát édes fiam, akkor csak 

menj el, pedig negyven forintot 
megadtam volna, mert jót fú
jod a. kórust. De hát ötvenöt? 
Hová gondolsz? Annyit talán 
még Girardi se kap?

— Én meg szépen felpakkol- 
tam és hadniincfnrinlért elmen 
lem Gyöngyösre színésznek.

— A jó isten tudja csak, mi 
lenne ma belőlem, ha akkor Bö
löny megadja az ötvonforinőt.

— Ez az én ötven esztendőm 
legszebb emléke. De hát init is 
mondok ötven esztendő. írja
nak csak harmincötöt...

; Szidi, Törzs és Vágó vendégfellép távol. 
I Ugyanezt a műsort adják vasárnap del

Jl filmjátszás alakjai 
és a Madame Duharry

A fllnijátszás nagy alakjai között ma
jután 3’/i órakor mérsékelt heljárakkal. ; méltán fiola Ncgri áll, akinek parádés

* . ..................................................... • ' napjait sohasem fogja elfelejteni a kö
zönség. Csupa báj, finomság és tempe
ramentum jellemzi egyéniségét, mozdu
latai nemesek, művészete bámulatba 
ejtő.

A

* VIII. Albert utolsó előadásai. Dacára 
annak, hogy az Apolló Színház még 
most is állandóan táblás házak előtt 
.játssza szenzációs sikert aratott műsorát, 
kénytelen e hó tón. helyet udni az új mű
sornak, mely már teljesen készen várja 
a bemutatót. Ennélfogva Szökő Szakáll 
hiresaé vált vigjútéka, a „Vili. Albert44, 
a T. Forral Rózsi és Sarkadi Aladárral 
szlnrokerülő „Pfoffcmó és társa*4 cimíi 
bohózat, továbbá a nagysikerű magán- 
számok már esak 5 napon út korülnek 
színre.

• Szenzációs sikerű bemutató a Pesti
Kabaréban. Szinte példátlan sikere van . 
a Pesti Kabaré tavaszi műsorának, ami 1 gos élményt jelentenek a ..........—
a kis színháznál annál ifi inkább csodá-1 Ezt az örökbecsű történeti filmet a jó
latos, mert eddig minden műsora biztos hirü Orion filmgyár hozza forgalomba,

Madame Dubarry eimszerepében, 
ahol a párizsi kacér rnasamód életútját 
a király kedveséig viszi, majd király
nője lesz a népnek és később a forfuda- 
lom áldozata — meggyőződhetett min
denki újabb alakításának tökéletességé
ről. Partnerei közül Janings, Ilarry 
Llcdtke, Rcinhold Schüntzel a fllmját- 
szás vérbeli, kiforrott nagy művészei, 

I akik lebilincselő művészetükkel valósi -

eikor jegyében folyt le, de a mostani 
műsora minden eddigit fölülmúlva ál
landó zsúfolt, házak mellett játszik oly 
frenetikus sikerrel, amely a béke boldog 
idejét juttatja eszünkbe. A műsor fény
pontja, « pikantériája gróf Klnszkynó 
Pálmay Ilka vendégjátéka, aki magyar, 
angol és német eohaaizonokat énekel, 
amit a közönség valóságos taps orkánnal 
jutalmaz. A műsorban Szőke Szakáll 2 
felvonáson bohózatban játszik szűnni 
neon akaró novetée kísért minden szavát. 
Ragyogó szám a Parlamenti biiffé, ami
ben Forenozy Károly és Vlrágh Jenő 
kapnak sok tapsot, a magyar kék madár 
hallatlanul mulatságos, amiben Kővéry 
Gyula, dr. Erdélyi 6 a kitűnő Felhő Ró
zsi novettetik mog a közönségot, A mű
sor többi része miiül humor és jókedv, 
ami biztos kaaszamkort jelent a Pesti 
Kabaró ügyes igazgatójának lljváry Fe-

annyi betiltás után.
A Corvin színház mutatja lx> már 19- 

tői, szerdától kezdve, nagy kísérő mű
sor keret éljen.

• A Bella Donna viharos sikere a4 
Urániában. Polu Nogri első aaerikai vi- 
'♦gfllmje, a Belli Donna szombati pre
mierjén azt az igaz és őszinte sikert 
aratta, amelyre külföldi diadalútja után 
bizton tarthatott számot. A film izgal
mas és érdekfeszítő oolekméuye Velence 
klasszikus műemlékei között a ködös és 
hatalmas London forgatagában, a pira
misok örökszép hazájában és a Szahará
ban játszódik le. Az Uránia igazgatósaga 
felkért a közönséget, hogy jegyeit a to
longás elkorülése végett elővételben 
váltsa meg. Az Uránia előadásai 5, ’47, 
Vu9 óh 10.10 órakor kezdődnek.

• Krtct-mozgó (Baross tér. telefón
József 142—4)9). Hétfőtől szerdáig Lpy 
izgalma* éjszaka (Grifflth-fllm), csü
törtöktől vasárnapig Frldericus R*x 
............. ' Halált takarták. EJótuá-
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Zugló csapata 2:0 arányban 
legyőzte az FTC-t

H Vasasoír 2:O-pa vezettek, 
győzött — n 111. kér. TVK 

győztek

tí.e ax MTK 4:2-re 
ismét gólzáporral

\ osárnapi eredmények:
I. osztály: 

MTK \ ásások 4:2 (3:1). 
FTC Zugló 2:1 (1:9). 
I.'TJI—VA(J 1:0 (1:0). 
BTC-Törekvés 1:0 (1:9). 
III. kor.- I.TSE 5:0 (2:0). 
ICAC—33 FC 1:0 (0:0).

TT. osztály 
C 1:0 (0:0). 
AK 2:1 (0:0). 
:MTK 7:1 (Ií:ü).

-XSC-KAOE 4:1 (2:1).
Húsos Föv. T. Kör 0:0 (0:0).
A mai full nllnnp szenzációja az 

súlyos veresége volt. A bajnokság utolsó 
hslyén álló ZAC tói senki sem várta őzt 
az eredményt. Általában a favoritcsapa- 
f< k nehéz, küzdelem árán és csak inini- 
iníi!i■■ ■ ' aránnyal tudtak győzni. Az 
UTE a VAC-ot kcsorvcs mezőnyjáték és 
egy sa.'nálutos .szorencsétlcnség után 
India csak meghajlásra kényszeríteni. 
A ZAC mai győzelmével a 12-ik helyről 
a 10-re ugrott.

Lagkinosabban az FTC vcrcsógo érin
tette a futball közönségét. Erre a győ
zelemre a ZAC nem számított A zug- 
lóialí.'it a vé'.etlou juttatta tulajdonkép
pen a vezető gólhoz. Hungler 11. olhi- 
bá'Ja n feléje guruló labdát, a mögötte 
álló Amsei pedig beengedte azt. Úgy a 
.Játékosok, mint, a közönség sokáig a vé- < 
h íb-niil (<sett gól hatása alatt állott s 1 
időbe led, amíg a zöld-fehérek felocsud- 1 
lak k'-lleinetlen meglepetésükből. Ettől I 

pilhiiiiittól kezdve a Ferencvárosiak 
i'iii-dent. elkövettek a kiegyenlitésre, de 
;i ZAC olyan nagyszerűi n tömörült a 

i előtt, hogy az FTC minden lö- 
\ ésc i r.ibert talált. így múlt el a félidő. 
Szünet után a Ferencvárosink minden 
'•rejílkkíd belcfeküdlek a játékba. A sze
reli, o azonban most com szegődött hoz- 

i.i ,k ‘ a félidő közepén Sefcsik uj gól- 
1 I terhelte meg a zöld fehérek hálójút.

I
A Ifi. kér. TVh—UTSE mérkőzésen 

Palrsck egymaga í gólt lőtt, az ötödik 
Skvarck érdeme. (5:0)

Kispest [s. a 3.) l'C találkozása a KAC 
győ?. el mével végződött. A 33 ok helyzete 
reménytelennek látszik az első osztály 
I >u. A gólt (1:9) Morvay lőtte a máso
dik félidőben. ,

\z ITi: f.1C mérkőzésen az egyel.-' 
Ion gól! Ányos rúgta, búr az újpestiek 
'■.''ész idő alatt 19 emberrel játszottak. 
‘ ■'időn beadását .leszmás a kirohauó ka
pus tóló lőtte, eközben olyun szerencséi 
' nti! bpett Fií-cbor kapus oldaléiba, 
hogy Fisehert súlyos sérülésével a mén 
löknek kellett, elszállitaniok. (1:9) <

A RTC-Törekvés ;■ vasutasoknak ve
reségit hozol'. A BTC állandóan fölény
ben vo’t. a Törekvés pedig minden lövé
sét a kapu föló lőtte. (1:0)

A legnagyobb érdeklődés torinószelc- 
sen a bajnokcsapat küzdelme felé irá
nyult

Az MTK Vasasok mérkőzésen a pú- 
Mivalasztás jogn n Vasasokra esett, akik 
i Páya Károsabb felél választót tik. Úgy 
stUzik a Vasasok Kertész II. multheti 
politikáját akarták követni, aki ezzel a 
iióds.’errel meg is nyerte csapatának a ' 
> rko .-.1. A Vasasok tényleg jól számi- 
oftak amit, az ndotl két gól igazol j.s. 
<Ilimé összjátékukkal a Vasasok már 
•< l.-ő porcekben mamikhoz ragadják a 
lerctéd a néhány lefutás után

Hin'HU'1 <t negyedik percben védhclct- 
len gólt lő,

T ..■ akorlókat kínosan érintetto a nuuu 
váratlan gól. meglcpotcséiikből azonban roplé 
okáig no n tudtak felocsúdni, miállal 
.■tán több voszólyoK helyzet kolotkozett 

rá menővel s fizikai 1 
gflk latba vet ÓRévol I 
eriHlményl még juh- 

nini úgy látszott, liogy 
dk'rtilni is mg. Állandóan nz M-fK ka- 
•m előtt km.-, áztak s Kropacaek kapu- 
jut erős ostrom alá fogták. Szivis ó® lel 
les támadásuknak meg in kit az ered 
'aényc, mtrt

i huntonstpytiiik percbm Hímmel 
/itKÖkŐtf kék-fehér \ ‘

FTO

r az MTK kapu elé [elnyomult Ta
kácsnak átadva a labdát az bomba
szer ü lövéssel a Vasasok második 

gólját is megszerezte
Taps alig hangzott el :i kitünően irá

nyított lövőn után. Az MTK nagyszámú 
i közönsége elfelejtette a Vasasokat iidvfi- 
; zölnL Valóságos jéghullám süvített vé- 
i gig a második gól után a tribünökön, 
j a futballrajongók szótlanul, behúzott 
nyakkal ültek helyükön, az első félórá- 

' ban esett két, gól láthatóan deprimált 
1 mindenkit. Hlhetelennek látszott, hogy a 
I bajnokcsapat kupáját. egymás után két 

gól terhelte meg. Most már mindenki Va
sas győzelmet tippelt, bár a fanatikusok, 
ennek ellenére is a kék-fehérek győzel
mében híztuk, és úgy látszik igazuk is 
volt ezeknek, mert az MTK-t hagyomá
nyos jószorencséjo most sem hagyta cser- 

! ben és tíz perc múlva
" harmincadik percben Orth mesteri 
csavarással a labdát a Vasasok kapu

jába juttatta.
Felállás után megkettőzött erővel indult 
meg a küzdelem, az egyik fél a kiegyen
lítést. akarta kicsikarni, a másik gólö- 
zönro áhítozott. Braun az MTK jobb
szárnyán sprintoreket megszégyenítő 
gyorssággal szaladgált s erőteljes lövései 
sok munkát adtak Kutrucznak.

K'jy perccel később Orth gólja után 
Rraun Kertész II. előreadását a ka
puig vitte és Kutrucz mellett gólt 

rúgott.
Most, már fellélckzett az MTK-rajongók 
tábora. A kék-fohér győzelemben már 
mindenki bízni kezdett és valóban, a 
Tostgy.-ikorlók támad Isn egyro vehe
mensebb lett s az MTK fölény kezdett ki
domborodni. Orth és

p. 05 mi>., 3. Sehuster (MTK) 19 p. 08 mp., 
4. Nemes (MTK). A csapatverseny győz
tese az MTK 21 ponttal.

Boxolás
A Spárta AC minden évben nemzetkö

zi verseny keretében mulatja bo boxolói 
fejlődését. Vasárnap is négy osztrák 
vendéget állitolt szembe boxolóival, de 
er. n találkozás jobbára az osztrákok győ
zelmével végződött. Warm bécsi boxoló 
a gyengén elkészített ringen átesett 
Lendvay ütése után és aléltan maradt a 
porondon. Emiatt a mérkőzést nem foly
tathatták.

Az oredménj’ek a következők: I. Pa- 
lócz Jonő Spárta—-Slezák Jenő III. kér. 
győz: Palóoz Jenő. 2. Schuldinger Mik- 1 
lés Spárta—Dezső Rudolf WSC, győz: 
Dezső WSC. 3. Richter Vilmos Spárta— 
Franz Barta Rapid, győz: Barta. 4. 
Schreiber Sándor Spárta Zachoval Franz 
Waeker, győz: Schreiber Sándor. 5. Boros 
István Spárta—Wittmann Lujos MTK, 
győz: Bőrös Spárta. 6. Székoly Sándor 
Spárta—Franz Grieslcr Rapid, győz: 
Gríesler Rapid. 7. Lendvay Jenő Spárta ! 
Worm Waltcr Spárta, félbeszakítva, 8. 
Verbőczy Károly Spárta—Sári Géza Máv 
gj’öz: Sári.

Vtvéks
A Hősök emlékversenye.

A háborúban hősi halált halt 
yivók emlékének áldoztak ma a magyar 
tőrvivók. Csaknem minden klasszás-vi- 
vónk résztvett a mai tőrverseny ben, 
amelyet Lichteneckert nyert meg Posta 
előtt.
Breitenstrator legyőzte Harry Drakét.
A kiváló német boxoló szombaton 

Drake Harry angol mesterboxolót már 
az olső menetben kiütötte. Drake két év
vel ezelőtt legyőzte Broitenstrütort.

MAC-

ezciött legyőzte Brcitenstrütcrt.

Fif/yeljen!
Belső sugallatára tiszte

lettel és szépen kértük a ne, 
mes érzel m ü magyar kiizön- 
séget, emlékezzen a háború 
okozta sok ínségre, és nélkil- 
lözésre. ezekben részvéttel 
viseltető és szeretettel osz
tozó schweizl vállalatát jó
indulatú pártfogásába ven
ni kegyesen méltóztasson

Különlegességeink dupla 
nikotinvédős Senator szi- 
earkahürely és szivarka- 
papir.

Megkülönböxtetett tisxtclettel 

Senator 
Sch tveix i Szivavkahüvply. 
és Sxivarkapapiroyár lt.-T

Hamisfoga! lOO® K-io.
Araavat, ezüstöt, brilliánst, ékszert, legdrágábban vesz

iVúncsics ékszerész, llü, Boron u. 75
viselt férfiruhűkért

BUCK, Nagymező ncco 12. Telelőn 117-05

ÜFWKKSlt ®2Ü8‘öt' í’*‘S2?, t> va’amint hamis. 
JN.1 fO0’t, antik okszertésórát.arBny-
ésezlistpénzekotahlrdetettáraknálmagasabban VESZEK 
StPMI förifiiF Óréí ékszerész, Baross- 

■■ HSiyii ucoa 9S (v llamos megálló)

MűfogpótlásoK 
legolcsóbb napi árban 

részletfizetésedre is
Vili, üyulay Pál ucca 11 

Amerikai rendttorG fogorvosi 
rertdelcintézet

Lósport 
Budapesti 

ttgetövevsenyek
Márciust meetig 

Negyedik nap
A verőfényes idő telt tribünül et von-1 

zott az Erzsébet királyné úti pályára sí
a közönség ogj’ pár igen szép hajtásban Jb rafííí-
gyönyörködhotett dacára annak, hogy a i x x 1 . **** ..
napot a négyes mezőnyök jellemezték CS SZUlÓií 1110-0! tííTIVílK 
h csupán a Mártonhegyi dij vonzott né- V<Aa11© VilWISjUn

i i iii ?.,p j nagyszerű ! pwj mezőnyt a starthoz. Az első futam-1
•?) lv g°Z níik. ’ d° “ kapu cIé bíU‘ Matyi jött be elsőnek, de diarkvali- tomorulri Vnsna vúilnUn>nn --- ji 4n.zu.11 • ... . ¥llkálták s igy a másik pusztaborényi ló Itömörülő Vasas védőiemen fennakadt 

minden törokvésük.
J harmincnyolcadik percben aztán a 
valósággal „kiszuggerált." harmadik 
gól is megszületett Rraun lövéséből.

Az MTK hirtelen elért gólja nc;n kedvot- 
Icuitetto (-1 a Vasasokat, s fokozott am
bícióval küzdöttek azután Is. A mérkőzés 
további folyamán 
nem alakult ki., • I 4* jvvi,, KI Z iUlCölVUl VOglg VB-

A második felidőben az MTK-nak a zetvo biztosan nyer a hibázó Páva és Flo- 
zaraz talajon levő Vasas kapu ellen kol- la o'Jeu. A nap lóversenyét az Ispán di
di játszania. Most már súlyos Vasas .iát szintén Cassolini nyerte Rézangyal 
erőségről beszólt a tribünök közönsége, lal, Adoma és Bankár pillanatig sem ve

szélyeztették győzelmét. Samu a startnál 
j maradt. A népes Mártonhegyi dijat jó 
I stílussal biztosan ragadta d Uraság 
' ZwiJJingorrel sulkijúban, bár FalurosszR 
| és Ünnepelt erősen támadták. Az Ama

ÍGaram nyerte a versenyt az erősen gá
tolt Mohács ellen. Meglepetésként hatott 
a második futamban a reás favorit Com- 
muno veresége, amelyet erős küzdőiéin 
árán a célban vert meg Maszár erős ke
zében a fogadóktól elhanyagolt Guillo- 
tin. A P ütsz tab erényi dijat Maszár bizto
san vitte haza Gerezddel Varróleúny 

azonban gólhelyzet előtt; a komáromi dij pedig Cassollni
! zsákmánya lett, ki Pancsival végig ve-

vei ________
ez azonban nőm következett be.

Vsak a mérkőzés végén sikerüli Opa- 
tának a rosszulhelyezkedő Kutruc 

mellett gólt lőnie.

m m'!,Iónnyol. KWctiSneés éneladás . jSknHa Testvérek hoMroSi szábócóg

Pesti Kabaré
VII.. Erzsébet körút 49., a Royal-szálló épületében. 
Igazgató: Újvári Ferenc. — Telefón : József 119-28

Március 13-án mííSOB*! Csütörtökön

Szökő Szakáll felléptével 

A Haris-körben
Szőke Szakáll 2 felvonásom vígjátéka

Gr. Kinszkynó F*o§iSWí3y SSJící vendégjátéka

Magyar 
Kéfcmadár

1. Udvari kereskedők. 2. Csárdái jelenet. 3. Velencei 
gondolás, t. Plasztikon. — Harmath—Heidlberg

I ts i_>iru«-pvn, tn-usen uniiauiag, jvz ;wna- 
Ekkor már a bajnokcsapat nagy fölény- tour hajtásban a nyerő Felhőt dlszkvali- 
ben volt, — a hiró két. Vasas játékost “................... * - - -
kiállított - de, a 9 emberrel játszó csa
pat szilárdan ellen állt A bíró egyizben 
hands miatt 11-cst ítélt. Molnár azonban 
Kutruc kezébe rúgta a lapddt.

i B’e.’f vés bíró abszolút pártatlansággal 
vezetie a mérkőzést, bár az MTK közön
sége sokszor tüntetett cllono.

atlétika
Ktrdly nyerte az MIK mezei 

futóversenyét
Ma délelőtt az MTK a rákos! repülő

téren ifjúsági és szenior futóversenyt 
rendezett, amelyen a MAC kivételével 
az összes számottevő ogyesülot. képvisel
tette magát. A 19 km-es táv legjobban 
Király képességeinek felelt, meg, aki 
könnyen győzött. Az ifjúsági futók szc- 
. ...ősét nagy érdeklődéssel várták a fu
tóverseny hívei s különösen Somogyi és 
Lcimotter Indulására voltak kiváncsiak. 
A csapatversenyt — - ...........

, volt - az MTK nyerte meg. Az credmö-. 
” I nyék n következők:

niór verseny: 1. Király I‘ál (ESŐ) '

ílkálfák s igy Viszhanggal Dombrády 
kapta az első dijat.

| 7. Háromévesek versenye. 1600 m. 1. 
Garain ÍMaszár), 2. Mohács (Zwilllngcr).

* Mutyl oleőnek jött bo, do dlszkvalitlkál- 
fák. F. m. Wolfpawing. Tót.: 1000:1209: 

11000:1500, IL 1000:1800.
I 77. Palotai díj 2200 m. 1. Guillotin, (No- 
vá'k), 3. Commnne (Kallinika). F. m. Vo-

!ra, Eltol!. To!.: 1009:5100:1000:1100, II. 
1000:10,700.

777. Puszlaberényi dij. i. Gerezd (Ma- 
| szár F.). 2. Varróleúny (Stohmann). F.
ju. Irma és Gáléin. Tol.: 1000:1400:1009; 
1090; II. 1000:1800.

7F. Komáromi dij. 2100 m. 1. Pancsl. 
(Cassollni), 2. Páva (Ben kő). F. m. Flóta 
óa Jóvan. Tót-: 1000:1700:1800:2300; JT. 
1000:3900.

V. Ispán dij. 2200 m. 1. Rézangyal (Cos- ■ 
sollni), 2. Adoma (Kallinka). F. ni. Ban
kár és Samu. Tót.: 1000:1300:1000:1100; 
II. 1000:2200. .

1 VI. Márfonli^gyi dij. 1900 m. 1. Uraság ,

|

I
I

Hars azt v Mlcl fel
léptével

A SéharöSnS 
Jelenet

írta: Forró Pál

Köváry Gyula fel
léptével

A madzag
Orosz tréfa 

írta: Harmatit Imre

LutaAca Sári, Antali Erzsi

Dér h<&nige Sarchesz 
A >Mézcsícalács< Becsben

Fordította •. Harmath Imre. Főrendező : Köváry Oy. 
Zenei vezető : H. Heidlberg A.

A parlamenti büífében
Duett. írta: Harmatit Imre

A Iteöiyak
I.lptay Imre víg játéka

Fellépnek: Ferenczy Károly, Virágh Jenő, dr. Er
délyi Géza, Simái Ede, Felhő RBzsi, Krajnlk Mária, 
Faragó Sári, Oerőfi Böske, Rendes Mária. Fazekas 

Erzsi, Várnay Vilmos. Király Ferenc.
Kezdete ’A9 őrskor

... t J. illíri.r. x. V rUoUg
amint előrelátható (Zvilllngcr). 3. Falnroesza (Özeloth), 3. 

mau* ■ •/ nrm r»A. ('nnppC](, (St.ohinann)( F. in. Makacs, Ma
mi Zoo. Szép öcsém. Czignnylogény. Vi
téz, Kánnenfő. Tót.: 1990:2909:1100:1109: 
2409.

VII. Amateur hajtás. 2200 m. 1. Vissz- 
•......... . .......  io« „., hang (Dombrády), 2. Pari (Wampetich).

I e’80 nz MTK 25 ponttal, második F. in. Adoma & Felhő (diszkvailtlkálva), 
! ESC 46 pont, hnrmndlk FTC 87 nont. I

I .■* n. «S rap.. 2 Kádas (ESCT .19 p. ,M mp
<MTK> 19 p. 57 mp., 4. Várad, 

'Miki 5. [,,dd (MTKE C.npnti'vr^cn’i

*’*"■*”' „ „UMA00ZBM..h».nWrt6 m n ,0 M .

• . .. _ .Kiadja.
p. ■>! mp.. i. Fehér (ESŐ) 191 A „HMtál Naptó- lapkladörállalaL

A világhírű „BELLA" védjegyű 

tavasai: női cipő* 
újdonságok ^megérkeztek 

Me’ol János sárok)*^ Tcícfótn’ Jőzfcí 78^28

FA Popper-cipők gomilalppa 
l< Kaphatók, BAÜKR, VL, Gyár ucca tó


