
R
puriapest, 1824 március 24 Ára 1500 korona XV. évfolyam * 12. szám

Süssön a nap A korona lesölyed a márkáig, 
ha elgáncsolják a kölcsöof

A parlamenti vita elhúzódásának is katasztrófális hatása lehat - „Másként 
csináltam volna, de most már nincs más megoldás, mint a külföldi kölcsön, 

de mielőbb"
Szterényi József báró nyilatkozik a Hétfői Naplónak

A.mi « háború óta ebben az or
szágban történt, az több volt, mint 
a halál. A sorvasztó, a pusztító 
lialdoUása volt egy nemzetnek, 
fájdalmas haldoklása volt egy or- 
szágnak, amely ezer éven át. any- 
jiyi balszerencse közt, s oly sok vi- 
>zály után is ólt, fejlődött, erősö
dött. Nem beszélünk arról, hogy a 
forradalom mérgezett nyila seb- 
zílf. mog, a bolsevízmns kegyetlen 
gyilokja vágott véres barázdát 
testünkön, vagy az a mentalitás 
mérgezte meg életünket, mely ha
mis jclszavkból kiindulva részeire 
bontotta a nemzetet, hogy a szét
szakított részek lassú sorvadással 
pusztuljanak el. Nem beszélünk 
erről.

A tavasz számunkra lassan bon
takozik ki. akár csak az idol ta
vasz. mégis úgy érezzük, hogy az 
éltető nap meleg sugara nemzeti 
életünkön is erőteljesen tör át, úgy 
érezzük, hogy a tavaszi napsugár 
meg-íímogafja arcunkat, s ettől 
mintha feltámadna életkedvünk, 
mintha az élet új reménye köszön- 
lene ránk.

A népszövetségi delegáció, amely 
mintegy három héten ót az oi-szag 
talpraállí fásának lehetőségeit tár
gyalta, befejezte ‘ munkáját. Min
denkinek egybehangzó véleményé 
az, hogy Magyarországot, új életre 
lehet kelteni. A külföld ennek az 
országúién fősnek anyagi és tárgyi 
feltételeit is meg akar.ja adni. A 
külföld segítségét ajánlja fel.. És 
ini?

Neiu lehet kétséges, hogy erőin
ket munkába kell állítanunk. Ezt 
azonban —- nyíltan beszélünk - - 
esak egy módon képzelhetjük cJ: 
a nemzet összes erőinek egybefogó- 
savai. Ha valaha, most bizonyára 
elérkeztünk oda, ahol nem hajszol
hatunk fantomokat, hanem keres
nünk kell a becsületes, a tiszta, ». 
reális megoldást. * És ennek csak 
egy módja van. Meg kell békíteni a 
nom7x»1et önmagával. Likvidálnunk 
kell végérvényesen a. forradalma
kat minden vonatkozásában. Jöjjön 
a megértés, a megbocsátás, a fele
dés ideje el. Ne legyenek többé 
7S.° es másodosztályú polgárai en
nek az országnak. Ne legyen nnme- 
’ clausus, amely embereket vallá- 
w vagy fajuk szerint választ ki 

sínt pellengére.
kp,ll oldanunk a politikai el- 

telesek es az emigráció kérdését. 
‘ 75?’ PiV °^a Pz a kérdés egyike 
íozJk.nak az izgalmakat és ny.úgta- 
líniSagot í.,kozP kérdéseknek, ame- 
Iriii/ nieRakadályozták, hogy a kiK6- 
k ;í-i.nnP’ ,naTOa rcá”k dőkövet- 
inn» i’*',n.í!£or >uost minden pá- 
yeHCL-ik'iH”MkseKeíWíég a naj?y nGm’ 
nnk ? bckü,és‘ Hürgeti, ffcladaíaink- 
?ehnnk 30 Gnuek ,az ógetően fájó 
időüb /' .HU’KS.vógynjása.. Nincs 

e8 inincÍ °kunk a ha- 
akarunk s ezért *z operációt vegro kell hajtanunk, 

nem kevésbé pontot kell ton- 
vai? politikai bűnesetekre is. 

magva? C5y* - Kzuniorú korszaka a 
emhévA. tt)r,lcne!pninek, amelyben nteí&u? uPözhet,tek’ $»ön u
H k°tstaka is.. És jöjjön
iiarrl mi!?? Tno®f: amikor minden 
dolatra^}üW«mÍC3re' mln4en K°n* 
hágnak vnn ennek nz or- 

.1 parlamentben előrelát- 
hatóan naojj hgahnak lesz
nek a kölcsön javaslatok kö
rül, -mórt a nemzet fjyiiJés 
mintegy tieciyreii tárj ja ha
tározottan állást fontai a . 
kölcsön ellen. érdekesnek I 
taftpttiik .rneylicrdczni a. biil- 
(■aiinrlil fizierényi József bű- j 
*‘ó£. aki .tegnap éjjw ■.>.<! t meg 
HfctM. X-.-Crrínyl' 
báró a kör t{ kezűket >»ón- 
doHno firff öl Napló munka- 
társának':

— Rendkívül uaft’.v hibának tar
tanám a kölcsönügy meggáfiúsát, 
de még a késleltetését . is. Hallot

E hét közepére várható 
a magyarországi főelienőr kinevezése 
H.irding súlyos szívbaja miatt végleg visszalépett — Korányi 

Frigyes báró nyilatkozata
• • .4 17 ét fői Napló tudósítójától. -

A kölcsön-úgy előterében o .*50- 
náláfft folyamat, idejáró .11 agyaroi - 
atióa sstámáro kinövéseitáó /obiidős 
személyének a ,kérdése HU. A 
vábibakru nézve, .npin csekély J<‘- 
lcntőséggel bír, hogy ki hMz fi kö
zeljövőben a magy»»r pénzügyek iő- 
ellenőrc, ki fogja a magyar állam 
és (leni között, azt a nag.vfontos
ságú szerepkört betölteni, Amelyet 
Ausztriában Zimnutrmann. képvisel 
immár második esztendeje. Az el
lenőr szerepe, mint ismeretes, első
sorbán arra irányul, hogy o x’ond- 
lási programban lefektetett, és'el
fogadott laka rékos sági ebiek pénz- 
üyyi polilikáókban é.s yazdállan.lfi
sunkban a kívánalmak szerint érvé
ny esülnek-r, amiről rövid időközök
ben jelentést tesz a Nénszövetsérj- 
nelt,

Erre a felette fontos pozícióra 
eleinte ti. P. Hordiny amerikai 
pénzügyi szakférfiút szcniehék ki, 
kinek kinevezése úgy a népszövet-, 
ségi körökbeu. mint magyar rész
ről általános megelégedésre es ked
vező fogad íat-ásra talált. Hacdinn 
mintegy két héttel ezelőtt el is. in
dult európai útiára, hogy, előbb 
Londonban, majd pedig Párizsban 
tájékozódjék. Kinevezésének elfo
gadását illetően nardhin elnlazns;; 
előtt úgy nyilatkozott, hogy clha- 

>lÓTO?Aakt elsősorban egészségi ólte

tam, hogy a nemzetgyűlésen Ugal* 
inas harcra készülődnek egyes poli
tikusok. ezt az elgáncsoló vagy 
késleltető küzdelmet azonban med
dőnek és éppen ezért teljesen el- 
hibazoffnak tartom. Lehetnek ellen- 
vélemények részletkérdésekben, ma
gam is kijelentem, hogy máskép* 
per. rsbiáHaw. yitóna, ebben a pilla- 
Bajban azonban nem lehet más 
megoldás:, mint azonnal keresztül
vinni a kölcsönjavaslafoknf a parla
ment beit és a javaslatok törvény
erőre emelése után hozzálátni a 
kölcsönösszeg plaszírozásához. Az

potának meg.javuiásáltjl te-zi t'üg- 
ffővé. a főélienorl tisztség dfogrida- 

i sáról poíiíg csak információs cnró- 
I pai útja után fog nyilatkozni. G. P. 
Hardiny azonban bo som fejezhette 
körútiéi, mert ismét súlyosan meg
betegedett, nrj’i most már végleg 
lebefetiennó. tette számára 11 iool- 
lenőrí kinevezés elfogadását.

Csak a napokban jutott, el hoz
zánk unnak a híre, hogy Hardhiff 
utódául Fraderiek A. Drlanot ■*//•- 
mellék ki. Dctano személyének vá
lasztása h beavatottak véleménye 
szerint marosak azért is valószínű, 
mórt az íjj jfliilf Hordöm t.eriszoro- 
subb buró‘1 ffÖréb? tart ovik és 
ugyanannak oz amerikai intézői
nek. a Federal Rcscrvc Hoard-nuU 
álelnöke, melynek elnöke maga G. 
P. Ilardiny. Fiz a személyi változás 
bizonyára, nem jelent változást, a 
nmg.varmv-zági ellenőri pra.xi-hau 
követendő intenciók terén, hiszen 
Delano és Hardiny évek hosszú so
rán való egyiittmunkálkodása a 
politikai értelemben vett, azonos 
felfogást jelenti.

A Hétfői Na-pló munkatársa kér
dést intézett ez ügyben Korányi. 
Frigyes báróhoz, aki a következő
ket mondotta:

— A külföldi kölcsön ügyében a 
legfontosabb része a dolognak ej- 
intézőét nyert azzal a megállupo-

ország legvitálisabh érdeke, hogy 9 
kölcsönt mielőbb megkapjuk, morf 
a kölcsön elgáncsolása vagy késlel
tetése azt fogja eredményezni, 
hogy a magyar korona, le fog sülj? 
Ijedni a német márka nívójára.

— Lehetet lennek tartom tehát 
hogy akadjanak politikusok, akik « 
kölcsönt .*efcújM«oluúk. A külföldön 
úgyse nagyon bíznak már a ma
gyar korona erejében, éhez most 
már csak az kell, hogy a hosszas 
parlamenti elnyujlássul a hitelezők 
bizalmát is kisebbítsük, akkor Né
metország sorsára jutunk.

dóssa l, a mely a nrpszövc.iséfji. rde^ 
leaáciő és h mafiyar kormány bű
zöl l az elmúlt lic1 rétjén lélrcjötf 
Az-, ügyben nem, mondhatok semmi 
újat, mert egy előre- nem is várható 
a kölcsön kérdésében valami lé 
nyegesobb fordulat addig, amíg a 
kölcsön javasló tok keresztül nen. 
mentek u parlamenti el járáson. E> 
a, két dolog van most már esak 

. hátra: a kölcsön ja vasi a te knak és 'fi 
) felhatalmazásnak a ncruáetgyülé
sen való megszavíizús-.j és a hitel 

1 külföldi ph;s.\>zírozásn.
—■ Ami a i'őe.llonn-’ <:■ •-mélyének 

kérdését illeti, mindenesetre sajuiv 
laUul vette tudomásul a. rnagyai: 
közvélemény ilardiny lemondásál. 
meri, gazdasági és pénzügyi kö
reinkben jiz amerikai bankárt « 
mngyar nép őszinte, régi barátja
ként. ismerik.

He Harding visszalépése két
ségtelenül ckMlázhatatl.ni ténnyé 
vált akkor, amikor európai út
jára indulva oly súlyosan meg
betegedett. hogy a Magyarorszá
gon reá .váró feladat elvállalá

sa valóban lehetetlenné vált.

Mardint] súlyos <; • vbajh:-.i szenved 
és orvosainak tanácsa ellenére in- 
dúlt el Európába, ahol hirtelen is
mét. kiujuh betegség*'. A mngym 
kormány mér a legközelebbi napok
ra. várja a hivatalos érü silóst a<t 
új ellenőr kinevezéséről.

Munkatársunk illetékes helyen h 
kéjdést inlózett ebben az íis.vbcii, 
uhui kijelentették, hogy raxárnanon 
sem jött jele ni és a: új aépszö/ut- 
séfji főbiztos kinevezéséről. A kői • 
niány köreiben azonban űyu vélik, 
hoau legkésőbb szerdáin biztosat 
tudunk már arról, hogy ki. lr<t] 
Bordiwf utóda.
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Ritkái Mártont 
előuezettetl a bíróság 
Kgy hírlapíró feljulentuttu rágal
mazta és durva becsületsértés 

miatt
— M „Hétfői Napló** tudósítójától. -
Különös óm u magyar t-zínházi történe

lemben szint© ogyedülálló botrány ját
szódott lo két hónappal ezelőtt u Blalia 
Lujza Színház egyik nyilvános főpróbá
ján. Egy közkedveltségnek és nagy nép
szerűségnek örvendő nínész súlyoz sza
vakkal inzultált egy Mrlapirót, ki sze
rinte a kritika határain túlmenő szub- 
jeklivilúHsal én egyéni t onxzakarattal 
számolt be a színész Rdtfcai Márton Mé- 
aeelealácit-bcll szer őrléséről. A hírlapíró 
Vasadi Ottó, egyik hetilap hasábjain tu
dósításában a következő kitételt is hasz
nálta:

llátkait pedig kár énekel let ni."
Ez volt az ok arra, hogy Rútkai nngy 

tömeg jolcnlótóbcn a legdurvább szh 
vakra ragadtatta el jungát. Várnái, hogy 
ii nyilváníts botrányt lehetőleg elkerülje, 
J« Iszólította Kátkai Mártont, hogy men
jenek ki a .színház előcsarnokába, hol 
kevesen tartózkodnak, így Itt azután 
nyugodtan elintézhetik a köztük felme
rült differenciákat, Rútkai ezt meg is 
Ígérte, azonban erről az ígéretéről meg- 
feledkezett. Vasady Ottó, mikor* látta, 
így n békea elintézés lehetetlenné vált, 
még aznap este elküldi© segédeit Rútkal- 
hoz, hogy lovaglás úton vegyen magúnak 
elégtételt. Rútkui Márton azonban a lo
vaglás elégtételadást megtagadta, Vasadi 
segódoi pedig egyoldalú jegyzőkönyvvel 
intézték ©1 az ügyet.

így került az ügy a Büntető járásbíró
ságra. A in. kir. járásbíróság március 
20-ára tíizto ki az íigy tárgyalását dr. 
Pungitr Árpád törvényszéki hiró elnök
lete alatt. A tárgyaláson megjelent min
denki, a 
azonban

Halkai

A belügyminiszter 
felajánlotta tárcáját a miniszterelnöknek 

Bathlen végrehajtja rekonstrukciós tervét
Politikai körökben ma az a hir 

ferjedt el, hogy Rakovszky Iván 
belügyminiszter felajánlói la tárcá- 

‘ ,a tpi’dszterelnöknek. Hírszerint 
a belügyminiszter elhatározására 
az v , "öntő, hogy ncm tudta ke
resztül vinni az ellenzéknél a tör
vényhatósági javaslatok gyors le- 
targyalását, amellett pedig az ellen
zéki taktika támadásainak közép
pontjába/ a belügyminiszter szemé
lyét állította s ez lehetetlenné teszi 
a belügyi kormányzás nyugodt me
netét

Munkatársunk c hir hallatára il
letékes helyen érdeklődött a hir va
lódisága felől s azt a szűkszavú in
formációt kapta, hogy u hir ebben 
a formájában nem felöl meg a va
lóságnak, A belügyminiszter — in
formátorunk szerint — egyelőre ncm 
szándékozik elhagyni a helvét, söl 
maga a miniszterelnök súlyt helyez 
arra, hogy a kölcsön ja vasiatok tár
gyalása idejére a kabinet egységes 
maradjon.

Viszont más oldalról akként infor
máltak bennünket, hogy éppen a 
kölcsön ja vasiatok közeli tárgyalásá
hoz szükséges nyugodt parlamenti 
atmoszféra követeli, hogy Bethlen 
István gróf lehető legrövidebb időn 
belül megvalósítsa a kabinet rekou- 
str.ukciójára vonatkozó régebbi ter-

sértett és a tanuk nagyrésze,

Márton levélben kimentette 
ma ffrí l

azzal »z indokolással, hogy halaszthatat- 
lan próbája vau n színháznál.

V akadt Ottó ekkor kijelentette, hogy 
tudtával sehol kincs főpróba és ezt rt ki- 
JdlétrUsót u tanúnak megjelent Sarkad! 
Madár siíninüvéss és dr. Iáppay Gynla 

nzorkoBZlő is megeiősitpíle. Dr. Pungur 
Árpád törvínyszóki bíró, mivel Rúf.kai 
Márton n levélben dilitőltukat valóban 
nem tudta ign zalai. így elrendelte, hogy 
JUtkni Márton!
ti legközelebbi tárgyalásra cliivczessék.

Az esetnek az kölcsönöz pikantériát, 
hogy nem sikerült Rúikainak alibit, iga
zolni, inért többen látták a tárgyalás 
időjén a „Fron-frou*1 Magyar Szinházbeli 
házi próbáján -- ahol tudvalevőén nem 
volt senuni „hivatalos*1 dolga.

Színházi és Irodalmi körökben ólénk 
érdeklődéssel várják az ügy fejleményét, 
ahol a bíróság lesz hivatva eldöntőn!, 
vájjon egy kritika által magát sértve ér- 
wU színész a nagy nyilvánosság előtt 1c- 
ga*cmborozhot-e egy hírlapírót.

Megbízható 
házibarát, 

mely nem zavarja inog a családi hé- 
kességot, csuk egy van: a 

Diana sósborszesx

1
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▼árad! püspök hagyatéka 

az Orcz. Képzőművészeti Társulat 
és mát magánbirtokból 

müláioyak
*

Kiállítás. MárcioaZS-31.lg káráig. 
Aukció : Március 31-tól naponként 

délután 4-tól

veit.
Köztudomású ugyanis, hogy Ra- 

kovszky Iván belügyminiszterrel az 
ellenzék javarésze elégedetlen s bi
zonyos intézkedései még a mérsé
kelt ellenzék körében se találnak 
megértésre. .

Újabban , a Gömbös-Wolff szár
nyak is elégedetlenek a belügymi
niszterrel, mert nem látják benhe a 
kemény akaratú férfit. Szemére ve
tik, hogy nyilatkozatai egyáltalán 
nem fedik cselekedeteit s éppen 
ezért már ők se bánnák, ha Rakov- 
szky levonná habozása konzekven
ciáit.

Álaga Bethlen István gróf is bi
zonyos aggodalommal látja, hogy 
Rakovszky a hozzá fűzött reménye
ket nem tudja valóra váltani. Mind
ezek a körülmények — hír szerint — 
arra az elhatározásra juttatták a 
miniszterelnököt, hogy a kabinet át
formálására gondoljon.

Politikai körökben úgy tudják, 
hogy a közeli hetekben erre a lépés
re sor kerül s mint komoly helyről 
értesülünk, a külügyi, belügyi, kul
tusz tárca cserélnének gazdát azon
kívül, hogy a szanálási terv végre
hajtása kapcsán o közélelmezési és 
népjóléti minsiztériumokat meg
szüntetnék, illetve beleolvasztanák a 
különböző minisztériumokba.

A ruthénföldi magyar képviselők 
a cseh parlamentben

Követelik három hónapon belül a ruthén autonómia megvalósí
tását

gának méltó helyet a közéletben.
Korláth. Endre dr. így nyilatkozott 

megválasztása után ti ruthénföldi 
magyar képviselők törekvéseiről:

— A kormány kötelességévé tesz- 
sziik, hogy a ruthénföldi kormány
zatot a legsürgősebben cserélje ki.

Az egész garnizon menjen visz- 
sza Prágába és helyezzék vissza 

az elbocsátott. tisztviselőket..
Az exponált állásokba a mai pártok 
emberei kerüljenek. Ha. ezt a prá
gai kormány sürgősen megteszi, az 
elégedetlenség növekedésének még 
elejét veheti.

— Igazságos földreformot, kérünk, 
amelyet azonbau majd mi fogunk 
végrehajtani, de úgy, hogy abból el
sősorban a mi nénünknek legyen 
haszna.

Elég volt a kisérletezésekből, mert 
minden fillérért kár, amit a kor
mánypárt szervezkedésre költ. Res
pektálja inkább a kormány a nép 
hangulatát, mert ezen a helyzeten 
már nem változtathat. Ha a kor
mány terrorral próbálna Itt más 
helyzetet teremteni, a mai elkesere
dett hangulatot még jobban fokoz
za. es a. rut.hénföld népét még job
ban belehajszolja a szélsőségekbe. 
A kormány kötelessége, hogy azon
nal gondoskodók a szojmi válasz
tások előkészitéséröl, mert

a nép hangulatát másként nem 
lehet, leszerelni, csak úgy. hogy 
a parlamenti választások után 
90 napon belül megejtik a szojmi 

választásokat.
Elég volt a gyarmatpolitikából, 

jöjjön végre maga, a nép, amely utó
végre egyedül jogosult a saját 
ügycinok intézésére.

Ungvár, március 2L
fícsekid Antal a Rutliénföld kor

mányzója, aki a caeh kormány fel
hívására. Prágába utazott, lemon
dott állasáról. Hir szerint a kormány 
a ránézve kedvezőtlen választási 
eredmény miatt az erős kéz politi-

A cseh kormány hosszú habozás 
.után elrendelte a Ruthénföldön a 
választásokat, abban a nieggyőző- 
désben, hogy ötödféléves uralma 
alatt sikerült megdolgoznia az otta
ni közvéleményt. Szórták a , pénzt, 
folyt a pálinka és működött a ható
sági csqvar. De mindhiába. És hiá
ba harangozták be a győzelmet Be- 
nes lepónzelt külföldi lapjai, A kor
mány partja csúfosan megbukott 
es 13 mandátum közül mindössze 
kettőt kapott. A mandátumok álta
lános többségét a kommunisták vit
tek el. a többit az őslakosság (ma
gyarok és rnthének) pártja és a 
ruthén ellenzék kapták. A ruthénföl
di magyar népnek dicsősége, liogv «--------- íf .. ncm

nem
se ígéretek, se fenyegetések 
tántorították meg és becsületét 
bocsátottá áruba.

Ungvár, márt*.
A' ruthén választósok nem 

eredménye megdöbentette a

21.
várt

-------- _ _ —- ------------ ... cseh 
kormányt és Stíbnya vasútiigyi mi
niszter az utolsó minisztertanácson 
azt követelte, hogy semmisítsék meg 
a választásokat. Erre azonban alig
ha. kerül a sor, mert a miniszterek 
többsége állást, foglal ez ellen, mert 
nem volna semmi értelme, mivel a 
most megválasztott képviselők man
dátuma 1926-ban amúgy is lejár.

Az őslakosság párjának győzelmé
vel Korláth Endre dr. és Arlcy Ákos 
korültek be a prágai képviseloházba. 
Korláth Endre Ungvár városának 
tanácsosa volt a forradalomig, a 
nagy sorsfordulat után pedig élére 

'állt a ruthénföldi magyarság poli- 
• (fkai szervezkedésének és vezetője 
lett nehéz küzdelmeiben. A magyar 
jogpártot ő alapította meg. Arky 
Ákos nyugalmazott honvédalezre- 
des típusa a korrekt magyar kato
natisztnek. Az őslakosság autonóm 
pártját ó alapította meg.

Ennek a pártnak a mandátumával 
vonni be a szenátusba Egri Ferenc, 
a magyar gazda típusának tiszte
letreméltó megtestesítője, aki n népívuicui- ik> , um u in |) f'iruiiit'uy luiuti uz, urun nuz. punn-
gyermekei kört nőtt fel és ketkeze i káját fogja alkalmazni a Ruthénföl- 
hecwületea munkájával szerzett ma- dön.

A Pesti Hazai 
osztalékpolitikája 

es a Magyarság
A Mamiarsdn vutónjapi számú. 

bán élésén taraija a Pesti 
takarékpénztár mai üzleti polit.it; 
jat A cikk szerint a Pesti Ha?ai 
Takarék ma minimális osztalékot 
fizet, mellyel a keresztény ré.zví. 
nyeseket igen megkárosítja, ina d 
ostorozza a vezetőséget, azért, mert 
a reg; keresztény konzervatív üzlei. 
politikám, ellenőre ma mindig '>:■ 
gyobb és nagyobb tért enged a 
„destruktív” tökének. *

Jól értesült helyről erre a bírá. 
latra a következő információt Vau 
tűk: ‘ y

—• Biztosíthatjuk a Magyarságot. 
hogy u Pesti Hazai Takarék veze
tése meg ma is olyan konzervatív 
keresztény irányú, mini amilyen 
iránnyal az megalakult. Semmi oka 
senkinek arra nem lehet. hog.\ czt 
kétségbe vonja és kétségbe vonja a 
banknak tiszta és korrekt üzleti el
járását. Az pedig, hogy a prsí; 
Hazat Takarékpénztár húszezer ko
rona osztalékot fizet ogy részvény 
után, •— azon csak a laikus ember 
csodálkozhat. Ez általános szokás 
a bankoknál, mert

addig nem lehet óriási osztalé
kot fizetni, míg a korona nem 

stabilizálódik.
Előállhat ugyanis az az eset, liogv 
az’ideu óriási osztalékot adunk és 
jövőre pedig semmit.

Nem lehet nagy tűzijátékot 
rendezni, azután pedig még na
gyobb sötétségben hagyni a kö

zönséget.
Én azt hiszem, hogy ezt mindenki 
tudja, — ki tudni akarja.

madame Dubarry
Sláger műsor a hét szenzációja* 

a Cori/in-Szinházban 
Gazdag Zlgoto, Klky, Jazz, 

bánd kisérőműsor
Jegyeket délelőtt megváltani tanácsos 

Előadások 5, 7, i/rtO-kor.

ORION ORION

IFF

árusítása!
Eladásra kerülnek:

Cérnagrenadinolí
Ruha- és KosztfimKelmé.h 
Kabátbélések és szaténok 

Kartonok, delének, libertik 
Batisztok, ruhavásznak 

Ruha-és fehérneműselywek 
Cérnacsipkék, díszzsinóroK 

Kalapszalag-ujdonságoK 
Kesztyűk, harisnyák
Vászonáruk óriási 

választékban

diratái-n házában

polit.it
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Korányi vállalta a pénzügyi 
tárcát

•*>!
Száz millió aranykoronát fordítanak' 

óvónként a szanálásra I
Három hétig tartó intenzív | 

munka után a külföldi dele
gáció a magyar kormánnyal 
egyetértőén befejezte Ma
gyarország szanálására vo
natkozó tárgyalásait. 

Szombaton a magyar sajtót, 
ig hivatalosan tájékoztatták 
a tárgyalások lefolyásáról. 

A Hétfői napló munkatársa 
teljesen beavatott helyről a 
tárgyalások eredményéről és 
a közeli jövő teendőiről a kö
vetkezőket tudta meg:

A magyar kormány a külföldi doln- 
gációval egyotórtőon minden réwzlotei- 
ben kidolgozta és elkészítette Mngyaror- 
,í?ág gazdasági szanálásának program
ját. A legapróbb részletekre kiterjedően 
állapították meg azokat a módokat, ame
lyek segítségével a deficit nz állam ház
tartásban elkerülhető s az államháztar
tás mérlege aktívvá tehető.

— Ez az egész programra két alap- 
jiíilérflM épül fel.

1. A legmesszebbmenő takarékosság 
keresetül vitele az államháztartás min
den vonalán.

2. Az állami bevételek lehető lóg- 
magasabb fokozása.

Ez a kát vezérlő motívum 
egyszersmind az alapja unnak a javas
latnak is, amely felhatalmazási javas
lat címén került be a köztudatba.

— A felhatalmazási javaslat volta* 
léppen csak egy keret, mely a hatúro- 
tat szabja meg. A keret konkrét tételei 
időnként kerülnek bele. Fz a keret a 
szanálásra szánt 350 millió koronát ve
szi alapul s a két és félévi időre egyen
lő Készletekre osztja fel. llymódon éven
ként, 100 millió aranykorona jut a de- 
Htek pótlására, míg az utolsó félév 50 
millió aranykoronából kerül ki

— Maga a felhatalmazási javaslat, 
minthogy nWból utólag a jegybankra 
vüáalkozó terv őzet kimaradt, hat 
kiviből áll és két melléklete vih 
egyik az öt féléves költségvetést, 
sík a tisztviselőikérdés rendezéséi 
fajixam.

— A felhatalmazási javaslaton kívül 
lírjesr.li a kormány a nemzetgyűlés 
« jegybankról szóló javaslatot, amely — 
mint ismeretes — nagyjában megegye
zik a külföldi országok ha<ronirányu 
bankjainak alapszabályaival

— Amint a. nemzetgyűlés úgy a telha- 
talmazási-. mint a. jegybank-ja vaslatot 
üiegetavazta, kerülhet a sor a jegyző
könyvek ratifikáló aláírása után arra, 
hogy a magyar kormány a kölcsön cf- 
jV'ktiv rno.gszerzéíM'Te lépéseket tegyen.

Értesüléslink szerint a kormány már 
p/aiühh beterjeszti a kölcsön,javaslato
kat a nemzetgyűlés elé. Illetékes helyen 
biznnk abban, hogy addigra sikerül 
Bethkm. István grófnak Korányi Fri
gyes bárót pénzügyminiszterségre meg
nyerni. Érbasűlésünk szerint Korányi 
’B'*gbiza4ása ideiglenes lesz csupán s 
inindös&ae arra az időre fog szólni, amíg 
a kölcsön javaslatokat a nemzetgyűlt«s 
Iriárgyalja fv tető alá hozza. In formá
ciónk szerint, amint <*z megtörténik, Ka- 
fányi Frigyes báró visszamegy Páriába, 
ahol eddig is hatalmas munkát végzett 
■* akkorra kormánykörökben bíznak ab
ban, bőgj’ sikerül ogy pénzügyi szakte
kintélyt, lehetőén Lukács Lászlót meg
nyerni a pénzügyi tárca vozetéséro.

A pÓDziigyminiszter válság megoldá
sáról a más oldalról n következőket 
mondották a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— A pénzügy  miniszterség ügyében a 
kormány két alternatíva előtt áll:

1\Bctöllctlcnül hagyja a pénzügymi-

I mély szorint is vállald n nomzotgyíHótien 
! a felhatalmazási Javaslatban foglaltak
ért a felelősséget.

Informátorunk azt is megérni!tette, 
'hogy a minis/.lorelnök tárgyalásokat 
kezdett Kállay Tibor volt, pénzügymi
niszterrel, akit arra kórt fel, hogy a 
kölcsön ja vas! átok előadói tisztét vál
lalja cl. Hír szerint Kállayt sikerült n 
miniszterolnőknek meggyőznie s igy po
litikai körökben bizonyosra veszik, hogy 
az egész kölcaönkoinplexnmnak a védője 
Kállay Tibor lesz, aki kétségtelenül az 
egész kérdésnek a legalaposabb isme
rője.

Ehelyütt említjük meg, hogy Bethlen 
István gróf már a hétfői napon meg
kezdi tárgyalásait úgy pártjának vezető 

! férfiéival, mint az ellenzék vezéreivel 
is abból a célból, hogy a kölcsönjavas- 

jlatok gyors lebonyolításának lehetőségét 
biztositea. Mint lapunk máó helyén 

| részletesen beszámolunk, a miníw.terel- 
| nőknek ez a kezdnmónyoző lépése nem 
i sok ökörrel kecsegtet s előreláthatóan 

mert úgyszólván záros határidőről 
1 van szó — alig manul más választása 
Bethlen grófnak, mint az, hogy a köl- 
csönjavaslatokat .12—16 órás ülésükön 

____________________ I tórgyaltassa.

Májusban folytatják 
,a magyar-osztrák 

likvidációs tárgyalásokat 
Szterényi József báró a bécsi tárgyalások eredményéről

niszteri széket a leölsön javas lat ok letár- 
gyalásáig, vagy

-• Bethlen István gróf uiuga vállalja 
a pénzügyi tárcát.

Bethlen ideiglenes pénzügymiuiszter- 
sego annál is inkább megfelelő volna, 
mert hiszen a pénzügyminiszter hatás
köre r közeljövőben kizáróan a kölcsön- 
ügyre szorítkozik, illetve a szanálási 
torvezet végrehajtásának ellenőrzésére.

I Minthogy pedig Kállay Tiboron kívül 
, egyedül Bethlen István gróf miniszter- 

.................................I

I

elnök volt részt a kormány ingja i közül 
a knlo8ön|igyj tárgyalásokban, parla
menti formák szorint is a Iogplausibili- 
sabb megoldás az volna, ha Bethlen sze-

n.

Influenza
fs minden mái ragályos betegség ellen 

biztosan megvéd a

WhBBkiHlkgitotatBtlm

Sztcrényi József báró, aki Becs
ben a magyar-osztrák Jikvidácipa 
tárgyalásokat magyar, részről ve
zette, szombaton este visszaérkezett. 
Budapestre. Munkájáról és a likvi
dációs tárgyalások, eredményéről a 
következőket mondotta n Hétfői 
N apló mun ka tá rsá na k:

~ A ina gyár és az osztrák kor
mány között a volt monarchia köztié 
vagyonrészeinek likvidálása céljából 
megindult s Becsben folytatott tár
gyalások pénteken egyelőre véget 
értek. A bécsi tárgyalásokon foly
tattuk a Budapestéu már régebben 
megkezdődött- általános felszámolási 
tárgyalásokat. Két teljes ülésen, a 
melvpk közül az elsőt Kicvböck 
Győző dr. pénzügyminiszter nyitotta 
inog.■vplámlirt több bizóttkági ülésen 
átdolgoztuk a tárgyalásra kitűző' 
kérdések egész komplexumát s eköz
ben sok kérdést, tisztáztunk. Néhány 
nagy fontosságú kérdésben, amelyek
re vonatkozóan a határozathozatalt 
a két kormány számára kellett fen- 
tertani, a legközelebbi időre újabb 
tárgyalásokat vettünk tervbe.

Rónay László Ufiyét 
áprilisban tárgyalja le 

a birósáa
Most egy éve annak, hogy Bóncy 

László földbirtokos egy szép tavaszi 
éjszaka lassan sétálva hazafelé igye
kezett A Széntkirál3’1-uteánál há
rom fiatalember a, zsidókat szidal
mazva belekötött a járókelőkbe s 
mindenkit igazoltatni akartak. Hó
nap László, aki ősrégi katolikus 
család sarja, el a karín hessegetni 
magától a botrányt okozó fiatalem
bereket. akik azonban nem hagyta 
léimen! magukat.

— Te is zsidó vagy, igazold ma
gad! — mondta az egyik.

— De most már elég lesz uz eret- 
lenkedésből, pusztuljatok innen, 
mert aki hozzám ér. lelövöm! — szólt 
rá erélyesen Bónay a legbango- 
sabbra.

A hároJni ifjú — akik egyetem) 
hallgatók voltak — körülfogta es 
JnzuTtálni akarta Hónapi, , aki elő
rántotta revolverét s ijesztestíl felé
jük lőtt Saerenosétlenségre a goi y 
Chilling Antal egyetemi lndgato 
hasába fúródott, mire a ina sík két 

| fin. te lom bar — otthagyva 
• megsebesült, társukéi — elmeneküli. 
Rónay maga telefonált mentőkért, 
akik ChiUinget beszállították a Ró- 
kus-kórházba, ahol azonnal megope- 
rálták és így életét megmentették. 
Rónayt a rendőrség — dacara, hoior 
Önvédelemmel védekezett — letartóz
tatta, de később a vádtanács sza
badlábra helyezte.

Az ügyben Patay dr. ítélőtáblái 
bíró tanácsa április 23-;ira tűzte k. 
í> Potófigyíilást.

70(1 és ekkor bünrószx'.sség címén 
'lolnait letartóztatták. Tolnai hiába 
sürgeti most már egy év óta ügye 
vizsga bitó nnk befejezését, mert amíg 
Bépsfrboij be nem fejezik a vizsgála
tot s ot.t az ügyet le nem tárgyalják 
addig az ő ügyében sem történhetik 
semmi.

Nemrégiben kérelmet terjesztett _ 
vádtanács elé. amelyben •!() millió 
korona óvadékot ajánlott, fel szabad
lábra helyezése ellenél>en, de a vád 
l^.n,te.s a további fogvatartás mellett, 
döntött. A végzés ellen Tolnai, felfo 
lynmodást. jelentett be s így most a 
tábla fog végső fokon dönteni a szá
lja dIábrabelyezés kérdésében.

R.

— Megállapodtunk továbbá abban 
a tekintetben is, hogy’ a még függő
ben maradt néhány pénzügyi kérdés 
rendezése céljából az osztrák kor. 
má.ny pótlóan fogja nézőpontját az 
osztrák delegáció útján a magyar | 
delegációval közölni' és ennek alap-’ 
ján az érdekelt referensek május 
elején ismét összejönnek Becsben, c 
függőben maradt kérdések végleges 
elintézésére. A tárgyalás időpontjá
nak ilyen távoli kitűzése azért volt 
szükséges, rnert. a muzeális és a hadi 
múzeumot illető tárgyak tekinteté
ben addig helyszíni tárgyalások 
folynak a magyar és osztrák refe
rensek között és ezek befejezése elől t 
az egész anyagkomplexusról kellő 
képet alkotni nem lehet.

—• KieribÖők osztrák pénzügymi
niszter szombaton délben ebédet 
adott, amelyen a magyar és az osz
trák delegáció valamennyi tagja, 
valamint Masirevich Szilárd bécsi 
követ volt hivatalos. Szombaton este 
érkeztem haza, a delegáció egy ré
szével. Néhány delegátus még Becs
be n maradt.

KINEK VAN IGAZA? Bethle. 
István gróf, az ország miniszterel
nöke, egy beszédében kijelentette, 
hogy íz s.zocalisták soraiba március 
15-én ázsán provokátorok. furakod 
lak be és azok inszcenálták az éret
len tüntetést. Ezt a felelős -miniszter - 
elnök mondta. És cl kell hinnünk 
neki, mert Bethlen gróf azt is tudja, 
mii tesz, még inkább amit ‘mond.

Bakovszky Iván belügyminiszter, 
azonban azt jelentette be a nemzet
gyűlésen hogy ő bizony a március 
15-iki tüntetés miatt vizsgálatot in
dítóit a rendőrség tagjai ellen. — 
Miért? Talán mert a rendőrlovak 
■patái nem gázoltak embervérben? 
Ezt alig hinnök, Dehát ■miért? A bel
ügyminiszter úr erre maga, nent 
adott választ.

Komolyan félő, hogy igaza vau 0.4 
ellenzéknek, mikor a kormány poli
tikáját kritizálja, mert a jelek való 
ban azt matatják, hogy a. jobbhoz 
sohasem tudja, mit csinál a balkéz,

*
P.ÍLFORDULdS. ZsUvay Tibort, akit 

a fajvédők, kültagjuknak tekintettek, u 
nemzet gyűlés alelnökivé . választották 
Szép pozíció. Kitüntetés számba megy. 
Folt is öröm, mindenütt. A fajvédő ber
kekben ősmagyar szokás szerint, áldoz
tak a Hadúrnak a nagy örömre Meg 
roltalí győződve, hogy egyenesbe érteti. 
Biztosra vették, tízért Ulain rögtön meg 
is reszkírozott a valorizációs javaslatnál 
egy kis küendülésf. ai antiszemitizmus 
vizein.

És? íiwribllc dictxi. Csoda történt. A 
fajvédő Zsitvay leintette Ula int. Nem 
•vette komolyan Ulain. Mikor megfenye
get te, felhagyott az antiszemita jelszó- 
vakkal. A fajvédőknél nagy volt, a cso
dálkozás. Nem. értették azt, ami történt. 

Aztán látták ZsUvay t többször a szo
cialisták oldalán bizalmas diskurzusban. 
Azelőtt- soha. Saulból Pali lett. Igaza 
van Zsitvaynak, Az Isten is jobban örül 
egy elléve.ly cde.lt megtérésnek, mint 99 
igaz állhatatosságnak.

Zsifvayt a fajvédők góthoi almanach- 
jóból törölték, <> nem bánta. Azért ó 
■mégis a nemzet gyűlés acd.nö'ce.

Három évvel ezelőtt a bécsi rend
őrség egy nagyarányú kiviteli szé
delgésről rántotta le a leplek A leg
nagyobb kereskedelmi cégektől mil
liárdos értékben árukat vásárolt 
több fiatal ember s miután a kiviteli 
engedélyeket megszerezték, a meg
vásárolt cikkeket külföldre szállí
tották. Csak később derült ki, hogy 
a rlo de 1a platai bank által kiállt-, 
tott csekkek — amelyekkel az áruk 
ellenértékét kifizették — egytől- 
egyig kön ö n séges ham 1 s í tványok 
voltak, amennyiben az a bank nem 
is létezett, amelynek nevére a csek
keket hamisították. De hamisak vol
tak maguk n kiviteli engedélyek is, 
azonban a vámtisztek felületesség
ből valódiaknak fogadták el azokat 
s így a legnagyobb bécsi exportőr
cégek óriási veszteségeket szenved
tek.

A tettesek 
bért sikerült__________ ____ ____
tóztatnia, de azok, akik az árut kül
földön kiváltották és értékesítették, 
a mai nupig sem kerültek kézre.

A bécsi rendőrség gyanúja kiter
jedt Tolnai Szigfried budapesti ke
reskedőre i« s amikor Tolnai értől 
tudomást szerzett megjelent, a rend
őrségen és kérte, hogy hallgassák ki 
az ügyben. A rendőrség, miután ak
kor még a bécsi hatóságoktól sem
miféle megkeresést nőm kapott, ki
hallgatás nélkül elbocsátotta Tol-

PÁLYÁZAT HIRDETTETIK, A 
világtörténelemben páratlan, ami 
nálunk történik. Nem akad vállaL- 
kotió a pénzügyi tárcára. A lapok 
híradásai ezt mcnxdják. Bethlen ta
ggal Lukácscsal, kapacitálja Búd 
Jánost, ígérget. JFalkának, csalogat jq, 
Korányi bárót. Egy sem áll kötél,, 
nek.

Vájjon miért? Valamikor a mi
niszteri tárca az álmok és vágyak 
teljesedésének netovábbját jelen
tette. Ma nem?

Mi azt hisszük egy napforgás átáll 
találnánk pénzügyminisztert. Alkat- 
mosat találnánk. Csak a varázsigéi 
kellene kimondani: az új -pénzügy
miniszternek nem kelt ugyanabba n 
székbe ülni, amelyben Kállay ült.

Csodálatos, hogy Bethlen gróf csak 
éppen ezt nem akarja garantálni.

közül búrom bécsi em- 
a rendőrségnek letar-

LEGÚJABB!!
Dupla nikolinvédövei 
szivarknhüvely ón papír

SENÁTOR
schwelsl kUlönlsgasstg

tuzif. A bécsi ijendőrsé^ elfogató pa
rancsa egy éxgvel ezelőtt rnecérke-
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A defláció
és a Külföldi töke beKapcsolúsa 

mentheti csak meg a tökét
Az elmúlt napok tőzsdei Hnyharóga 

í»m< t bebizonyította, hogy a pesti tőzsde 
a bécsi és a prágai, 'le egyéb külföldi 
tőzsdék hatása alatt áll. Miután vala
mennyi külföldi tőzsdén lanyhuság volt 
az elmúlt héten, ternióBzetes, hogy ná- „ 
lünk sem kaphatott lábra a szilárd Irány- Jdóst mentettek, hogy a nyugati aj- 
z»f. „„ - ........ — J“------- -
val elmaradt a mai árfolyam értekétől,,------------- ............................... __
nz átértékelés ideje még nagyon messze, ellenállásra, különösen, amióta a 
Min, jóllehet a külföldiek meg vannak szerződési terveket Összhangba hoz- 
rólu győződve, hogy ha tőkéiket a mai tűk a túri fatörvényben lefektetett 
alacsonyan altíértókclt magyar papírok- i rányelx ékkel. _______________ _

Becs, március 23.
Washingtonból jelenti az Unit ed 

Press, hogy a Németországgal foly
tatott kereskedelmi tárgyalások el
len kifejezett aggodalmak mindin
kább háttérbe szorulnak. A tarifa
bizottság köreiben azt a meggyőző-

Bár a magyar papírok boUrtéko jó-'lantokkal kötendő szerződések ügyé- 
..........  . |)en megszűntek az okok a további

A földreform novella tárgyalása 
idején Rubinok István puccsszerűen 
indítványt terjesztett elő, amely sze-

t ki mar azért is, mert ilyenirá- 
iogy a vállalaton megen nyú határozati javaslatot a Ház egy 
korul jonok es^ az . előbbi szakasznál visszautasított. A

....... , már-már kitörni készülő parlamenti

Rubinok indítványát visszavonta, 
mert remény volt arra, hogy a kor
mányzó a törvényben biztosított jo
gánál fogva a javaslatot úgyis visz-

iz.uvun iwmu ellenzék már arra készült,
külföldi tőko bogy felszólalásaiban ennek a meg- 

I gyoződésének kifejezést is ad.

l.» fektetik, jó Ültetőt vslnálnnk. Ite nőm- 
cíak n tőzsde javulását idézi elő a Kul-* 1 
földi töke beözönlése, hanem jó hatása 
volna egész ipari éa gazdasági életünkre 
Is. Errőá a kérdésről nyilatkozott alább 
igen érdekesen a Hétfői Napló munka
társának Detnjcn László, a Magyar- 
Amerikai Bank igazgatója:

— Jparl és kereskedőimt vállalataink
erőteljes fellendülésének és a gazdasági 
konjunktúrát- követő nehéz átmeneti 
idő megúBzásának, mely Időszak a gaz
dasági élet megpróbáltatásának leg
súlyosabb korszaka lesz, vitális érdeke, 
hogy külföldi tőkeórdckoltségck minél 
szélesebb keretek között nyorjonok vál
lalatainknál elhelyezést. A külföldi 1Ui1JUVa,u>y L IV1 VJ(,t UUICI^ oav.
tóko bekapcsolódása nagyobb MJíoctósi, rlnt a földreform kapcsán kaphassa- 
khetősegek perspektíváját nyújtja l;a nak akár középbirtokot is köztiszt- 
a termelési lehetőség kifejlesztése a viselők és aktív katonatisztek. An- 
mindinkább tenyegota wuükané kliüsfc k idejón ez az lndítváDy az ellen.
Kft l<w hivatva uieKakadalyozni. -----I kijrében felháborodást vál-

— Nem akarom ezzel természetesen főtt kj rnár azért is, mert ilyenirá-
azt mondani, hogy :i vállalatok idegen « tt/. ~
irányítás alá kArü’J?rnV ““ _____ ___________ ___________
fremdung** bekövetkezzék, mert ez cé- - __£_ "_
Inukkal ellentétben, a nemzeti vagyon . vihart akkor azzal szerelték le, hogy 
csökkenését vonná maga után Azon- t* . . , . .......................... -
bán igenis adjuk meg, bőt keressük n 
lehetőségét annak, hogy a külföldi tőke 
érdeklőd ősét vállalataink számúra ^aiiai 403-vtt javusmua úgyis visz-
nyertük. Nem volt alaptalan a pénz- szakttldi a Háznak & felszólítja a 
u»yi kormány iélolme akkor, amikor, nemzpt.ovülést ho-v teevo úiola-’ a külföldnek .•..rtektaiplrvásárlásoit krit&ÍS
nehezíteni igyekezett, látva azt, hogy , s7qi.„(s„f 
értékpapírjaink messze belértékük alatt ‘ . ismercted cz me„ is történt
állanal. é. n külföldi tökének módja- ««*>**“• cz te “««««•
ben tenne tegórtíkosebb iparvállalu-1 .. 01, -taonban .y eltonzek_azt. ki-
tainknuk potom pénzen birtokába Jutni. I ' 
Meg kell szüntetni a zavaró momontu-;mokaf, amelyek a papírok holórtéké- íKpik a kormánj zol jogkört s bé
nek megfelelő árfolyamok kialakulását l<*avatkozáat jelent a napi politika
megakadályozzák és csak azután szabad _ “7^
lehetővé tenni, hogy a k......... 
iparvállalatainknál tért- hódítson, 
értékpapírok bclértékóro ?való Unióiké-| Közben azonban & bizottsági tár- 
dósének legfőbb akadálya a mestersége- srya-láson megállapítást nyert, hogy 
sen előidézett pénzszűke, amit, mint! a kormányzói leirat teljesen alkot-

mányszerü, amennyiben az 1921. óvj 
törvénycikk, amely a kormányzói 
jogkört szabályozza, megadja a kor
mányzónak a jogot, hogy- a törvény- 
juvaslut visszaküldését megindo
kolja.

Mindezek után az ellenzéken c te
kintetben cl is ült az izgalom s most 
mindössze a javaslat érdemi része 
körül folynak a megbeszélések. Az

már többször hangoztattam, niég n i 
bankóprúH útmonotlleg való fokozott ; 
mértékű TOiiködteté«o árán is meg kol- 
lono szüntetni.

— Bocsássunk a forgalomnak annyi 
fizetőeszközt. rendelkezésére, amennyit 
az cRébzsóges cirkuláció mogkövetol, 
mert, csakis oz fogja a termelés fejlő
dési lehetőségét biztosítani es pénzünki 
belértékének növelésével a pénzmeny- ' 
nytaég csökkentésének lehetőségét meg
áin!.

WICCI T férliruhákat, egyemubúkat 
WiwBSfcw lakásán veszek. LA Bár,

Riport a pesti Mrül
Népszínház ucca 18. szám. Telefon: Józsel 42—79 | Ortgék a fOrdök — Kávásán fűr-

danak

- - - x. ________ ' A boldog békeévekben fürdővárossá
RD 11 I 8 O N jt ffiT • ‘‘kort fejlődni Budapest. Az elkövetkezett

■ felfordulás azonban megakasztotta ebben 
gvöagyöket, régiségeket mindenkinél drágábban I a fejlődésben. De az erős, lendületes 
veszek sMety Emii, HtnAly-ucca sí ue]dindulá6 jelel ittmaradtak. Ittuiarad-(Teróztcmplommal szemben)

MűfogpótlásoH
legolcsóbb napi úrban

részletfizetésekre is
VIU. Oyulay Pál ucca 14

Jm»rílf«l rendí»<rfl fogorooal

5tráusler marton
Modell specialista gazdag 

tapasztalatukkal, működését 
újra megkezdte

TnuszKynéKalapszalónjúban
Király u«« 13. III. tpülot II.

Inti is haladó hölgyeket landásrasHaqan

Kereskedelmi egyezmény készül
Amerika és Magyarország közén

Hivatalos körökben megerősí
tik, hogy az Egyesült-Államok 
kormánya kereskedelmi szerző
désre irányuló tárgyalásikat 
folytat Magyarország, Ausztria 
és C’seh-Sziovákia képviselőivel 
is s e tárgyalásoknál ugyunazok 
az elvek irányadók, mint a né

met szerződésnél.

A Németországgal létrejövő szer
ződés után amerikai körökben szí
vesen fogadják a magyar, osztrák 
és cseh megegyezés gondolatát.

Lecsillapodtak az Izgalmak 
a földreformiavaslat körűi

Két-három tárgyalási napon megszavazzák a kívánt 
szakaszt

egységes párt körében is megoszla
nak a vélemények s főleg a kisgaz
dák azon az állásponton vannak, 
hogy ha már rést ütnek az eredeti 
javaslaton, akkor legalább azt 
mondja ki a törvény, hogy közalkal
mazottak és aktív katonatisztek kö
zépbirtokot nem kaphatnak. Ez 
egyébként a mérsékelt ellenzéknek 
is a felfogása.

Ezzel szemben a szocialisták és ál
talán a baloldali ellenzék amellett a 
meggyőződése mellett tart Id, hogy 
az indítvány beszúrása teljesen mel
lőzendő legalább is addig, míg az 
összes jogos földigénylők ki nem 
elégi ttettek.

Ilyenformán bizonyosnak látszik, 
hogy a földreform újabbj tárgyalása 
nem lesz minden izgalmaktól men
tes. Bizonyosra veszik azonban, hogy 
2—3 tárgyal:ísi nap után a többségi 
párt megszavazza a kívánt betol
dást.

Munkatársunk megkérlezte Heatb 
meai'Kiss Pál nemzetgyűlési képvi
selőt ez ügyben, aki a következőket 
mondta:

— Az már nem vitás, hogy a kor
mányzó úrnak jogában állott a visz- 
szaküldés tényét megindokolni. Ez
zel aztán az egész kérdés cl is vesz
tette különös érdekességét Ami a 
szakasz érdemi részét illeti, vélemé
nyem szerint 2—3 nap alatt letár
gyalja a nemzetgyűlés. Mi minden
esetre ellene vagyunk a betoldás
nak, de legalább azt igyekszünk 
megvalósítani, hogy középbirtok ne 
legyen juttatható a köztisztviselők
nek és Katonatiszteknek addig, míg 
az összes jogosult földigénylők ki
elégítést nem nyertek.

drágulás miatt csökkent-© a fürdőzők 
száma?

A székesfőváros kezelésében álló vá
rosligeti Széchenyi-fürdőben így infor
máltak bennünket:

— A Széchenyi-fürdő — mely tagadha-
i lattanul egyike a főváros mintaszerű 
intézményeinek —, hogy egészen egysze
rűen mondjuk: jól megy. .Tói megy 
mint Üzleti vállalkozás, jól megy mint 
a közegészségügyet szolgáló Intézmény. 
Tiszta, higiénikus, a kiszolgálás kifogás
talan. Nem tapasztaljuk, hogy a leg
utóbbi drágulás miatt csökkent volna a 
látogatottság. Aranyparitásra átszámít
va körülbelül fele annyiba kerül a für-, 
dós, mint békében. A Széchenyi-fürdőben 
például két korona volt békében a jegy, 
ami aranyparitásban harmincezer koro
nának felel meg. Ma pedig tizenötezer 
koronába kerül. így aztán nem csoda, 
hogy a fürdőnek szinto törzspublikuma

uokilndulás jelei ittmaradtak. Ittuiarad- 
tak a főváros lakosságához mértan elég 
nagyszámú fürdők képében, hiszen Bu
dapesten tíznél több fürdő áll a közönség 
rendelkezésére.

Közegészségügyi szempontból nem is 
lenne kifogás a fürdők ellen. Az egyotlen 
hiba az, hogy u rossz gazdasági viszo
nyok melleit a. magas fürdőjogyárak 
miatt a közönség egy része kénytelen 
nélkülözni a fürdést.

Egy hete csak, hogy a magánvállalko- ® -----—
zások kezében levő fürdők felemelték a I van, amely télen, nyáron egyaránt szi- 
fürdőjegyek árát és már a székesfőváros vetőn keresi lel a város szélén álló Szó- 
fürdői is igyekeztek nem elkésni az ár-1 clienyi fürdőt.
emelkedéstől. A vasárnapi fürdőközön-1 A Hungária, fürdőben valamivel pesz- 
ség már meglepődve vette tudomásul szimisztikusabb a hangulat.
ezt az új áremelkedést. | a fürdő szmnélywte panaszkodik.

Aktuálisnak tartottuk megtudni, mi is Drága a fürdőjegy, a közönség a borra- 
n helyzet ma n fürdők körül. Kik füröd- valókban akarja megtartani azt, amit a 
nők, hogyan megy a fürdőknek, az újabb f ü rdőjogyro kiadott.

Egervár? és Társa siobrá^z- és 
lakberendezési tgarvállaiata Hudaptil Vili, üllői i *•

— Tizonhőtezer korona a fürdőjegy 
mondja az egyik iürdömester, Uáromí2 
korona a tyukszemvágás, ugyanennyi « 
masszírozás. Borotválkozással, mauikiir. 
rel együtt harmincötzer koronát ad ki a 
vendég. Persze, hogy aztán nem igen van 
kedve gavalléroskodni a személyzettel 
Pedig valaha a legjobb publikumunk 
volt. Most sem panaszkodhatunk erre, u 
közönség ,Jó“, mórt az alsóbb néposztály 
az olcsóbb budai fürdőket látogatja.

A főváros legelőkelőbb fürdőjében, a 
Szent. G'eVéri-fiirdőben ezt hallottuk:

— A Gellért-fürdő mint gyógyfürdőéi 
a köztudatban. Nemcsak Pesten, de yj. 
déken is, sőt a közel külföldön is így js. 
merik. így aztán aki gyógykezeltetés 
vagy üdülés céljából érkezik Budoyostre, 
annak első útja ide, a Gellért-fürdőbe 
vezet. Ki látogatja ma a fürdőt! Mint 
minden fürdőnek, a Gellért-fürdőnek is 
megvan a törzspublikuma. Leginkább 
külföldiek, vidékiok.

„Parlamenti Butiét" (Ferenczy—Virágh) 

a Pesti Kabaréban

Szőke Szakáll
felléptével

A Harisközben
2 felvoná6os bohózat

a Pesti Kabaréban

Hamisfogat 100.000 K is.
Aranyat, ezüstöt, brilliánst, ékszert, legdrágábban vesz

tvűncsícs ékszerész. Vili, Baross u. 35
I h7s?Veab.í viselt féríiruiiákért
| BUCK, Nagymező acca 12. Teleién 117—05

AmiamnHi* ezllstöt, ékszert, valamint hamis- 
Mranvaio foa.it, antik ékszert és órát, arany, 
és ezlistpénzeket a hirdetett áraknál magasabban VESZE'4 
C6mb>m AsImIC órás és ékszerész, Baross- 
dicrn MUUsa ucca 98 (vllamos megálló)

55 ezer kor, sf
HárinKlf Reithotfcr-gyártmány, külön eges la 
nUlipUn mmöségbdn nők és gyermekek ró- 
 s.ére ismét kaphatók. 

tárrinfib nyelvés, elsőrendű kivitelben, 
jUltlpUIl minden nagyságban________

Szuiiuuiuk kíviielben,'”duplaiaippi..-----------
nagyságban már kaphatók

CTffnririlnb iétezó legjobb minőségben és J&UllUUlUn kíviielben, duplataippal minden 
_________ nagyságban már kaphatók_______  

Torna- es tenniszcipök öSító 
és egyéb s ínekben állandóan raktáron.

Dfívfín^b divatos'barna színekben, garantált 
DUrLllJUn La szolid áru, fériiak, nők és gyer

mekei^ észére, napt árnál jóval olcsóbban. 
trhHFfiP cégsfléí, I. Döbrentel tér <—8 
ólllUlcr Teletónszém í S—7 I

MozgóhépOlllion
A nagysikerű amerikai műsor:

Plllantík
6 felvonásban

Falusi erkölcsök
5 felvonásban

Amerikai 
burleszkverseny!

4 felvonásban

Corvin híradó
Petőfi eml.kün^pélv 

Aneol híradó

Elöndósok: 4,6,8 Is 10 órakor.
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lakástragédia 
1924'ben 
k.nn a bárány, hun ,t"-\ 

’lrasni' - Élethalálharc egy lakisert 

„ , , ,.sol játszódott le minap a bu- Érdek*®8-. . . ___miauk.

A vúdbeszéd.
U. A. kijolontl, hogy az álrlibúzás nem 

pénzért, hanem szívességből történt. A 
háztulajdonos: Scli. K. pedig szintén til
takozik a vád ellen.

A kihallgatások véget érnek, tiartun 
ügyész, az egybehangzó tanúvallomások 
alapján az üzérkedés vádját elejti, de vi
szont vádat emel a férj ellen a hivatal 

'évesztése miatt.rendőri büntetőül!- megtó 
d»P““ n lakáBki!1úgúsi ügyeket .
™á“ifiák k tárgyalás vezetője Pir/.- 
largyaU’*; , nál.8O8 mellette puliig, l A >er lu>ro rendörtana^ , nlükMik. Az i(l
'"‘“fö^ kSnzSkŐdési esetek körül- t- ■ 
^ssőnyo^, tm.Jd.wm mludég hú- 
“* rősrereplóvrl: a liázuspúmil, akt 

lakást s a harmadikkal, akt 
megvett*.

Bérlctátruházás — suttyomban.
r> kereskedő nejével együtt lakott képviselője pedig súlyosbításért 

te*. b:., .-.t 17. számú héz egyik kétszo- betett.

Obstrukcló Rtszül 
a kOlcsfiniavaslaiok ellen 

Minden szociálista és fajwédö felszólal— Paidl Gyula 
a szociáldemokrata párt felfogásáról

tiulósitójátúl. — 
kérdésben döntést hozzon. A 
zotlsáfj határozata kötelező 
párt minden egyes tagjára 
kétségtelen, hogy az inlézőbizotl■ 
sági döntésnek minden képviselő 
aláveti magái. Addig, amíg ez a 
döntéw be nem következik, pre- 
judikálni nem akarok.
Munkatársunk beszélt erről a 

kérdésről több szociáldemokrata 
képviselővel, akik egybehangzóan 
kijelentették-, hogy

a szocialisták 
képviselője fel 
felhatalmazási

Az Ítélet, i
A bíróság ezután kihirdette Ítéletét. 

Az ítélet szerint V. 13. a hivatal megté
vesztése miatt 150.000, Seli. K. háztulaj
donos a boloegyoző nyilatkozat aláírá
sáért 100.000. 1). K.-né házfeliigyelönö
pedig, mert V. S.-nak a nyomozó előtt 
lett vallomását aláírásával megerősí
tette, 50.000 korona pénz-büntetést kap.

E. 13. az Ítéletet megfellebbezte, a vád 
föl l eb

tete út «■ stóiuu hóz egyik kuteM- 
tatósátau. Az asszony megsejtette, 

A m átruházáshoz ueiu Járul hozza, 
Ü5Í> Xt. a lukast ol akarja adni. M- 
S » háztulajdonoshoz s bejelentette, 
Tközölte a házteliigyolovel is.
tatán elutazott vidékre. A törj ezt az 

.lkaimat használta tol, hogy a V'iohi 
, iXőbeu lógó lakása ruhuzust lebo
nyolíts. A utcgogyozös 20 milhóban_ 
tabu is jött közte os az átvevő 1.. A. ko 
Sí méi PediK - “ Itózlulwdouos hoz- 
íójnrulásával.

Az asszony, aki följelenti
a férjét.

A lakásigazolványt R. A. nevére B 
alatt kiállították. Mire az asszony 

rtdéki útjáról visszatért, már az ul la- 
tót találta a lakásban.

V B-n6 följelentette hűt férjét üzér
kedés és a lakáshivatal incgt-évesztfao

" v hivatal, c följelentés alapján, 
függesztette a 1‘ 
hatályát s az ....................
liirósághoz. Itt rövidesen kitűztek a Uu- 
L'valást, amelyen megjelent a húrom » r- 
li-kelt fél: a háztulajdonos, a házfel
ügyelő és neje, aztán a lakók tömkelegé.

A tárgyalás.1 több
I -Z...A

Az iratokból megállapítást nyort,hogj’ 
V. B. a kiküldött nyomozó előtt azt ál
lította, hogy feleségótől különváltál) él s 
az asszony már hat hónap ófa az apjá
nál lakik. Ezt a jelentést a házfolügj'e- .......... ..
lónő is aláírta s ennek nlupjúu Adták -ki. hatatmazásí . javasbA hirgyalasana 

— A Hétfői Napló
A púpokban az a hír terjedt el, 

hoffy a szociáldemokrata párt tag
jai két frakcióra oszlanak, mert 
alapvető kérdésekben ellenfélbe ke
rültek egymással. Bár ez a hír eb
ben a formában nem

-....................t fői- 1 igaznak, kiderült, hogy
i kiadott lakásigazolvány taktikai ellentét valóban 
iratokat áttette a kihágási zik a szocialisták

bizonyult 
bizonyos 

_______ _______ mutatko-
.... _"k parlamenti kép-

, viselői között. Arról térni ősze lesen 
szó sem. lehet, hogy az ellentétből 
különösebb fordulat következzék 

. be. A helyzet egyszerűen az. hogy 
. j szociálisul képviselő kifejc- 

1 zést adott annak d véleményének, 
amely szerint az ország jelenlegi 
súlyos helyzetében nem volna ész 
szerit, ha a szociáldemokrata, párt 
hosszas vitába bocsátkoznék' a. jel-

és ezzel a köt csőn folyósításának 
Időpontját erősen, kitolná.

A Hétfői Napló munkatársa eb
ben it‘ íWdkíéül ■ foutósJ- kérdésben 
szükségesnek tartolla, hogy meg
kérdezze a szociáldemokrata párt 
parlamenti képviseletének vederét.

Peidl Gyula 
ríakási.A'hslyzot éppen loi-ditva igaz: I , nyjIatk()zott: 
a íérjoni az„aki már hetek óta az Excel- , • . . - u — .....4.. » b«<-
ó;.;; aSúllóban lakik. I

it \. részére a lakás igazolványt.
A férj. akinek leharapták 
a fülét, de három szerető
je van.

A/, usbz.ony u következőket vallja:
- Nem fold meg a valóságnak, lugy 

külön laktam volna az uramtól. Mint 
kercskodőnő, több ízben távol voltam 1 
ugyan Pesttől, tényleg azonban laktam 1

bior-,szállóban lakik.
V. B. izgatottan vág közbe;
— Igen, sajnos, kénytelen voltam i 

másutt elszállásolni magam, mert önagy 
-igával már nem lehetett egy födél alatt 
kitartani. Pár nap előtt egy összetűzés 
alkalmával leharapta a fülemet.

— Miért kellett önnek máshová men
nie lökni, holott a felesége ellen meg
torló intézkedéseket tehetett, volna?

A térj zavarba jön kissé, mire az asz- 
»zoay fölhasználja a, pillanatnyi ulknl-

— A szociáldemokrata párt két-1 
leszakadásáról terjesztett hírek lés
ből kapott koholmányok. Arról, 
hogy a. párt minden egyes tagja 
rcsztvesz-e és milyen mértekben 
veszi ki a részét a kölcsönügyi 
felhatalmazás vitájából, még nem 
döntöttünk. A párt Intézőbizott
sága htvatett arra, hogy ebben a.

— Mert szerelője van! — csat hm 'éle
sen a hangja.

— Neki van! — vágja vissza a férj.
— Hogyan? — szó! közbe az ügyész.— 

• Neki három van! — replikát a fe-

Melyik nyelv ti 

a legdivatosabb Pesten 
Néhány év olOlt. mikor n kivándorlóéi i 

kodv dühöngonl kérdett, dtvatbu JoUOK 
I Pesten a nyelviskolák. Az újságokban 
tucatszámra hirdettek a uyolvtanítok. 
Iskolák és magántanárok Ígértek kilu- 
nöbbnél kltünőbb módszeri, bennszülött 
kiejtést, gyors tanulást. Most egy idő óta 
mintha csökkent volna a nyelvtanulási 
láz. Már egyro ritkább jelenség a kávé
házi asztalnál, a városligot sótányain, 
a villamoskocsi pudjún ülve, kiscbb-na- 
gyobb szótárakból tanuló féríl vagy nő.

Megkérdeztük néhány helyen, hogy mi 
az oka o nyeltanulúsi láz szemmellathato 

• csökkenésének. .
i Egy jónevű nyelviskola igazgutó-ta- 
, nára a következőket mondotta: 
i -- A nyelvtanulási láz kérem csak az

Talán volt búrom, egymásután?
— Dehogy. Van, egyszerre,
— Hogy-hogy egyszerre!
— Azt műt ő tudja! — zárja be a. vitát 

' • B.-né, a legnagyobb derültség mel
lett.

rőrjkoresén n kabátzsobben.
s“i' kerül a tanuk kihallgat faára is. 

■' I 'iiik között van NoM. !>., n Népopera 
kil';li;iZ pineéro is, akit az asszony az- 
••''1 gyanúsít, hogy ó közvetitetfo u la- 

■is eladását. Tanú ur erre vonatkozóim
4 !vjV(,tkv74)ket mondja:

- Azt tudom csupán, hogy egy alkn- 
wfflmal, a késő esti órákban, javában 
aludtam lakásomon, mikor fölriadva, azt 
• - m ^szro« hogy V. B.-uó a kabátom 
zsobeben kutat. Megkérdeztem tőle: „mit 
Keres nagyságos asszony !*4

Z ~ v°lt n válasz,
hn Jó ■— méltatlankodtam — de-

a zsebemben keresi a férjét?
•í8ougU bZÓ uélkül ^rohant.

rz’i ,*m®ny°kat- kerestem u zsebében — i uyeiviuuusru. a 
ol»L^LSt/lz‘ ,issí°fly ~ amelyek a lakás dalini nyelveket: 
’-iaaaiát bizonyították volna. |i * ‘ ‘ ' 

úg;n^T ÓTolvokbPn c.«k nagyon ritkán történik nwg. Hogy
csökkent, Például németet, uugolt mór ,molylk nyelv a legdivatosabb! Az angol, 
kevesebben tanulnak. Hozzám, a jobb1 Egy évvel ezelőtt, mikor szinto mánia- 

-ne- Intézetbe tudniillik előkelőbb hallgató- knaau Párizaba lyekoztok az omben.k, 
• Erre súg jár. Azoknak nlnen ezükségiik a khl- mindenki franciát tanult. Most légin- 

... . . .. i „áiImIIavIioIntlon kuhh nz maróit. Kedvelik 1főidre 'vándorlásnál oly nélkülözhetetlen | kább az ungolt. Kedvelik még a spanyolt nyelvtudásra. A jobb kí’lk inkább iro- !k. Ennek n következő közíln
• franciát olaszt tanul- Az intelligensebb, franciául tudó közön- Z‘a wlwUZk különben nem könnyön tunulju u spanyol,, xuíB

inig most, mikor a kivódorlfa leginkább 
Délainerika feló gra vitái, ez az egyetlen 
nyelv, amellyel1 boldogulni tud a kiván
dorló. Igaz, hogy megtörtént egy ízben, 
éppen nálam, hogy egy hölgy három hó
napig tanult angolul és csak akkor mon
dotta meg, hogy Délainerikába, Brazíliá
ba készül. Akkor világosítottam fel, hogy 

[ott spanyolra lesz szüksége.
i Szóval Pesten mégis mindenki idegen 
| nyelvet tanul. Ki angolul, ki franciául 
ki spanyolul. Magyarul azonban senki

■ aeni tanul. Pedig .— legyünk őszinték, — 
talán ránkférno ez is.

A liáziur és a férj bosszúja.I>
A háztulajdonos, hogy elégtételt ve-1J 

gyen magának az asszonyon, amiért ót; 
is följelentette, hirtelen a következő be- i 
jelentést teszi:

— Tekintetes bíróság! A F. 13. lakú-. ( 
sában történő állandó perpatvarok és , 
verekedések miatt, amelyek földülják a ( 
ház belső békéjét, ezennel fölmondok ■ 
I'. 13. urnák.

_  Én pedig a íiilmodúst elfogadom!!
— hangzik kajánul a férj örvendő ( 
hangju. 1

i Ezzel záródott le a Gizella itt 47. szára 
alatti kétszobás lakás. Az asszony jden- 

ileg teljesen egyedül lakja a lakást. Al 
férj nem meri betenni a lábát, az uj 1 

'bérlő pedig nem mór beköltözni, merte 
attól tart, hogy végrehajtási utón ki- • 
teszik. Önagysúga viszont sokat töpreng 
azon, hova kövesse urát, ha a felmon
dási hatóidő lejárt?...

Huray István.

Elulazfak

bi
ti

a nánszövefság! detegáfusuk
i — A Hétfői Napló tudósító, ■lói. —

A népszövetségi delegáció az el
múlt hét végén befejezte munkáját. 
A kormánnyal pénteken éjjel tar
totta a delegáció utolsó együttes ta 
násekozását. Szombaton délelőtl 
Strakosch a sejtét informálta meg 
a tárgyalások eredményéről, a dél
utáni gyorssal, pedig már Becsbe 
utazott. A delegáció többi tagjai is 
elutazlak szombaton, csak C. E. tér 
Mcnlcn és Van Hatnel holland dele 
gátasok, val amint Posrrich.il cseh 
megbízott maradtak még Budapes
ten. egy-kél napra, holnap azonban 
mindetek delegátus elhagyja már a 
magyar fővárosi. A delegáció titká
rai, akik tudvalévőén :> népszövet 
ség állandó hivatalnoki karának 

I tagjai, még néhány napig íl*. marad- 
ruikj hogy elintézzék a még feldől- 

■’ gozásra váró írásbeli anyagot. Slop 
i páni. Jakobsson és Denis titkárok 
i is sietnek vissza Genfbe s a hét kő 
I zepéu a Hungária első emelete már 
nélkülözni fogja illusztris vendé
geit.

Bszttilís mester 
miiíiártíos síKKosz^ után Külföldre szökött

; — A Hétfői Napló tudósítójától. -*
I Ma délelőtt öt feljelentés érkezett

I
jelenti, hogy a köícsönügyi javai 
latok vitája előre ki í 
ható- időt -ve-het igénybe... •

Obsfrukció készül tehát a fel
hatalmazási javaslat ellen,

aniit bizonyít az a körülmény i 
hogy a baloldali ellenzéken kívül

a fajvédők is mimlen tagjukat 
megszóló Hatják a vitában.

De nemcsak a szocialisták, a radi- i tolóról, 420 millió koronáig előre teljes 
kálisok é« a fajvédők fogják meg-]" 
obstruálni a kölcsömigyi HLntni.
inazási javaslatot, hanem te 
lásra készülnek a. pártonkíviiliek is. 
Kétségtelen, hogy a. felhatalmazási 
javaslatok megszavazásáig1 hosszú 
és izgalmas hetek fognak eltelni.

felhat al-' sult összesen 310 millió 
i'nl 7 A In I Várkonyin. Mindezeket IbXUld* i

minden egyes 
fog szólalni a 

javaslat vitá
jában.

Eszerint nem tehet kétséges, hogy 
a szociáldemokrata párt iníéző- 
bizolIsága a kinierito kritika állás
pontjára fbg elhelycíókéttni, ailü azt

■ ' ’ 2._„i javas- __  ______ __
nem számít- 1 főkapltátiysiígra Várkonyi Sándor kúrpi ■ 
, ! tosmester és iuübutorgyúros ellen, aki

vevőitől különböző megrendelésekre több 
! bZiizniilliót vett fel, a rendelt bútorokat 
j nem szállította és többszörös felszólítás 
! dacára som volt hajlandó kötelezcttsógé- 

is’|nek eleget tenni.
A károsullak közül a legnagyobb ősz 

! szeggel Illés Zoltán gyárosnak tartozott 
[Várkonyi, aki egy ebédlő és li ’lószoba 
j berendezést rendelt, amelynek teljes vő 
!ír»1ó^óí A')ll nvtitlIA Vrn-gitu’il- nl/ii-o 
] összegben kifizetett. A többi négy káro 

” " koronát, követel
a rendeléseké l 

már hónapokkal ezelőtt, vette fel az asz 
talosmester és a vevőket, akik többször 
érdeklődtek nála, mikor szállítja u huto 
tokai, a legkülönfélébb kifogásokkal li> 
tegetto. Legutoljára Illés Zoltánnak, 
amikor erélyesen felszólította, horjy szál 
lítsa le a megrendelt hálószobaberende 
zést, azt a kifogást mondotta, hogy :>/■ 
asztalossogédók sztrájkba léptek, am 
valószínűleg még hPloklg fog tartani. 
Illés Zoltán, aki már gyanút fogott, é1- 
deklödött ekkor az asztalos szakszerve
zetnél, ahol azt a fel világosi tűst kapta, 
hogy az asztalosipariran szó sincs sztrájk
ról. Ilién ekkor érintküzésbo lépett Vár 
konyi Sándor többi megrendelőjével, 
akikkel' már többször találkozott az asz
talosmester irodájában és ma délelőtt 
együttesen tettek feljelentést ellene.

Várkonyi azonban megnősz-lle, bog' 
feljelentés készül ellene, úgyhogy mikor 
ma délben a detektívek kimentek Dani 
janich uccu 38. szám alatti lakéi- tra. ott 
azt a felvilágosítást kapták, hogy az asz
talosmester két nappal ezelőtt hülftih". 
tanulmányútra utazott.

A rendőrség elrendelte Várkonyi Sán
dor hajdúnánási születésű, 38 éves asz- 
talosmcsten országos körözését.

valami fényesen megy. A hallgatók szá
ma nagyon leapad a sok magántanár 
^konkurenciája miatt, akik — tisztelet a 
kivételnok — fűt-fát Ígérnek a hallgatók
nak, végeredményben azonban nagyon 
keveset nyújtanak. Meg olcsóbbak is, 

! mint az intézetek. Pedig kérem — ha a 
i nyelvtanulást kulturális szükségletnek 
tekintjük, eZ olcsóbb, mint, bármely más 
szórakozás. Ma, az ötvenezer koronás 
színházjegyek idején egy havi kurzus 
még mindig 200—400 ezer korona közölt 
mozog.

Egy' magán tanár így felelt kérdé
sünkre:

— Mióta a kivándorlási lehetőségek 
megcsappantak, csökkent a nyelvtanulás 
Is. Sokszor, nagyon sokszor megtörténi, 
hogy följött a nyelvtanárhoz valaki és 
kijelentette, hogy nem sajnál semmi ál
dozatot, csak minél hamarább perfekt 
legyen egy nyelvben. Kérdésünkre min
dig ugyanezt a választ kaptuk: kiván
dorolok és sürgős a tanulás. Ez most

i

Sárcípöí javít 48 óra alatt, bőrcipök 
gnmmltalpalással, hosszú ga
rancia mellett

Vadész, gummiiizem, Szerecsen-u. 50. Nagymczo-u. sarok

Gróf Kinszkync

Pálmay Ilka 
vendég 

magyar, angol, német chansonokkal 
m Pásti Kabaréban

Posrrich.il


6 HÉTFŐI NapLO Budapest, héttő, ináreiu, 2)

HÍREK
— Tavahz. A hivatal'): tavasz első 

wutárnu'Dja volt tegnap. Az utolsó 
(éli nap felhője. bői úja hirtelen cl- 
s2ÚI'l s vasúriiai) reggelre igazi, 
enyhe, mondhatnám békebeli bi- 
Vastru ébredtünk. Megindult a 
fráileinck és luf tballonoh szezonja 
és a langyos tavaszi napsugai ali ki- 
csalták az uccára a minden tava
szok kon veneionális figuráit. a 
gyen de kocsit tologató érzelgős kis- 
nss~onyt, a labdázó gyerekhadat. a 
korzó ismert márkáit, a fővárosi 
•parkol; öreg, köhögős nénikéit és 
az iskola kerülő, csúzlizó gimnazis- 
tál. Pasámat) már kibujtali ezek 
az örök tavaszi figurák és me fi jele
nésük derűs kóloritot adott ennek a 
savanyodóf élben tengődő Pestnek. 
Ami azonban évente rendkívülivé 
teszi a tavaszt az első tavaszi vasár
napokat. nem ezek az újszerű ked
vességek, nem a. tavasz friss, über- 
cigcres alakjai, hanem, bizonyos, 
úgynevezett variánsok, azok a dol
gok, amelyek nem egyformán. nem 
Ugyanígy térni k vissza fecskcsze- 
rüe.n március vénén. Voltak a ma
gyar tavaszoknak ilyen speciális 
variánsai már. Régi márciusok idu
sai. a közelmúlt márciusok még 
rettentőbb idusai... Hál' Isten, ma 
•már mégis kissé óidul a határ!

\ Ajándéknak persze túlsók volna 
r/7.7 ilyen teljesen fellegivénles ta- 

j eas.: ránk köszönése, S az ajándé- 
\kokkal még az Istenek is takaré
koskodnak, hál még ott. ahol ly- 

I vatalos rendszerre léptették elő a 
I lakarékéletct. Onnan van az aztán, 
I hogy nyugodt birkái iirclemmel 
\ nyeltiilc le a tegnap ránkszakadt fa- 
I rtis.zi takarékajándék gyanánt élct- 
I behelyezett „tavaszi variánsokat'* 
is; a 3200 koronás átszálló jegyet, a 
felemelt gőzfürdői, a felemelt korzó
széket, a felemelt fogyasztási adót, 
a felemelt zsírt, a felemelt... (itt 
következik az összes élei szükségleti 
cikkek, slb. kétkötetes jegyzéke).

— A Színpadi Szerzők Egyesülete 
vasárnap délután tartotta ezévi 
rendes közgyűlését uz Otthon-kör
ben. licitál Jenő elnök az ülés 
megnyitása után megható szavak
kal párén tűit a el Fenyvesi Emilt, 
majd fiz egyesület egyhangúlag el
határozta, hogy fiz elhunyt művész 
családjához eljuttatja részvétének 
nyilvánítását. Dr. Vitéz Miklós fő
titkár az egyesület mull évi mun
kásságáról számolt be. Az egyesület 
kebelében Szmnaházy István elnök
ségévid megalakult a kabarészerzők 
alosztálya. Balassa Emil pénztáros 
beszámolója után az egyesület el
határozta, hogy a külföldi szerzők 
egyesüléteivel közvetlen kapcsolatba 
lép. A közgyűlés Sas Ede ajánla
tára egyhangúlag megválasztotta 
az előző tisztikart. Végül bizottsá
got. küldöttek ki az alapszabályok 
módosítására. A színpadi szerzők 
éppen úgy, mint a kabarészerzők 

alosztálya, kollektív szerződés léte
sítésén fog fáradozni.

— Magyar vasutasok pőre a cseh állam 
ellen. A trianoni békeszerződés értelmé
ben a Knssu-Odorborgi vasút egész vo
nala Csehszlovákia területére esett és 
ennek a vonalnak a kezelését, a csehszlo
vák állam maga vette át. A vasútnál al
kalmazott tisztviselőket, okik magyar 
érzésük miatt nem tudtak megmaradni 
az uj uralom alatt és a jelenlegi Ma- 
gyarország területére menekültek, a vas
ul mimten kártérítés, illetve nyugdíj
igény nélkül elbocsátotta. A tisztviselők 
külön-külön még 1922. év elején a buda- 
nosti központi járásbíróságnál, illetve a 
budapesti királyi törvényszéknél a jogvi
szony meg'áíapitásn és további fizetés 
folyósítása iránt pert indítottak. Az ügy
ben elsőtökön eljárt bíróság, úgyszintén 
a fellebbezési bíróság is megállapította 
a jogviszony fennállását a Kassa-Oder- 
bergi vasúttal szemben és ezt az Ítéletet 
a királyi Kúria is helybenhagyta.

— Klebclsberg miniszter sajtó
pőre. Emlékezetes még. hogy gróf 
Klebclsberg Kunónak az ÉM E több 
igazgatósági tagja ellen indított 
sajtóperét a közeli időben tárgyalta 
a büntetőtől’vény szék Töreky taná
csa. Erről a főtárgyalásról megem
lékezett a „Szózat" című napilap is, 
amely azt állította hogy a vádlot
tak kérték a bíróságot a valódiság 
bizonyítása során annak a bizonyí
tására is. hogy Klebclsberg való
ban hermafrodita és errevonatkozó- 
lag orvosszakértő kihallgatását in
dítványozták. A „Szózat" véleménye 
szerint a bíróságnak ezt cd kellett 
volna rendelnie. Klebclsberg gróf a 
cikknek ezt a részét sértőnek ta
lálta magára nézve és felhatalma
zást adott az ügyészségnek, hogy 
a cikk szerzője, Kcnesscy Péter hir- 

lapíró ellen rágalmazás és beesni,,. 
w»rt<» címén intlilsa meg Í,U !’ 
janist. Az ügyészség vállán,i í

fewaínebsÜ"t0,Ö,Örvé'lytó  ̂

előtt.^Babios' d* íizsgá'éfej

Kutasat, amellyel azt akarta elérni 
bort’ tiszta képet nyerjen a vádlót- 
tak szerepéről es így megkezdünk 
a részletes kilmllgatúst. d£ 
valamennyi vádlottat fel kísértei 
mar a szurnnyos horfönörök . vizsgálóbíró elé A klha?lga"ások 
altalános, részét be is fejezte ÍSu 
bics dr. es ezen a héten kezdi nieg 
azután Marffyek részletes ieevzA 
könyvi kihallgatását. Ez a jelek 
szerint ezen a héten bo is fejeződik 
úgy hogy a vizsgálóbíró a jövő i,é-' 
fen elkészül a teljes vizsgálati 
anyaggal és akkor átküldi a felvett 
jegyzőkönyveket a királyi ügyész- 
ségre, hogy ott most már vala
mennyi bűnük miatt elkészíthessék 
a vadiratot a bombanieróuylők 
ellen.

— A legnagyobb lapvásárlási 
tranzakció. Amerikai körökben so. 
kát beszélnek mostanában a Ingna- 
gyobb tranzakcióról, ami eddig a 
lapvásárlások terén előfordult és 
amelyet most bonyolítottak le New- 
Yorkban. Frank Munsey, a Newyork 
Héráid kiadója ugyanis eladta lap
ját. a „News Tribüné" tulajdonosá
nak. Ogdon Keidnek. A két lap 
ezentnl „News Tribüné" néven fog 
megjelenni. A tranzakció szerint 
eladlak a Newyork Héráid párizsi 
kiadását is.

Angol gyapjúszövetek legnagyobb áruháza

Tavaszi újdonságai
férfi és női szövetkiilönlegességekben

Londonból megérkeztek!
Legolcsóbb árakon árusításuk megkezdődött

WU —. wg M Xfajwgwm Mű folytán Ozlethelylségel lkat a kSzSnség valósággal magost, omolja, miért IsKeRiumaramR w ,a *
Autó-, kocsi- és utitakarók - Frakk- é tzmoking-kUlőnlegességek
Férfi felöltő és női köpeny, „COVERCOAT" kelmét, legnagyobb választékban. 

Óriási forgalmunk folytán sok ezer maradék 
Nyárról és őszről visszamarad! szövegeinket mélyen leszállított árakon kiárusítjuk!

Uapíttatott 1 PB Alapíttatot1850 j. ütniuDK «s®
London, 14 Goíden Sqnape

ajánlja világszerte ismert szövetkülönlegességeit
Magyarországi fólarakala,

BUDAPEST, BÉCSI UCCA 7
és Koronaherceg ucca •

»tétnek a következő wasaktan vannak lerakatai:
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”Tiiro » TiUamos.- Vasárnap, 
" i próMI-a tette Tlii<iapcst\

U^elt és- zsebét „ vil- 
is társaság. Hs valljuk be ősein- 

Budapest jámbor polgárai 
, az újabb idearohamot és

^Mik lea- 
Jbiebb lenekére, hoat/ elöhakisi- 

a 3200 koronás átszállójeatl 
ú Ve,,, drága, esak eau kiló ke- 

.„ciet rest el az iaeu tisztelt Tár- 
tasáa. 11'olff ék társaságának Villa- 
Ws idazaatói - a dolgozó emberek 
’^ydtól — egil villamosutazásért, 
’kem történik semmi, csak az. liogg 

vállalathoz nem értő urak, akik 
tehetnek jó hivatalnokok, de annál 
nssmbb üzletemberek, újból meg
mutatták. hognan lehet egu virágzó 
riUalatot a deficitek lejtőjére csúsz
tatni. Mert éhez azután értenek a 
Jártasán jó urai. Ami hián;/zik a 
jicb/es üzleti vezetésből, azt a közön
ségen, a szegény, kényszerkölcsönnel 
is hatósági drágításokkal megáldott 
lözönségeu vasalni be. Úgy gondol- 
lowak, mint az egyszeri fogorvos, 
alti azt hirdette, bogii fájdalom nél
kül húz fogat. Neki nem fáj. A vil
lamos ural sem utaznak villamoson.
_ Szerencsétlenül járt kislány. 

Vasárnap este a rákospalotai vas
útállomás közelében a vasúti pályán 
egy vérében fetrengő kislányt ta
láltak. A kislányról megállapítot
tál!. hogy l'dvai Erzsi a neve. Azt 
áliitottii, menet közben kilökték a 
robogó vonatból. Súlyos sérüléssel 
szállították az újpesti gyermekkor.- 
házba.
- Mezey Ernő lazítást perc. Mc- 

'•ey Érnő volt országgyűlési képvi
selő, a kiváló publicista tavaly 
jMíchilMs alkolmányossáfj^ eí- 
nieii hosszabb poli'tikai tanulmányt 
írt a ,Világ“-ba amelyben éles bírá
lat tárgyává tette a költségvetésncl- 
kiili parlamenti helyzetet Ezért az 
ügyészség a nemzetgyűlés törvényes 
joga elleni lazítás címén pörbe fog
ta Mezeyt, akit a bíróság 14 napi 
állam fogházra ítélt. Miután az 
ügyészség — de meg a védő is — 
fellebbezést jelentett be az ítélet, el
ten, az iratok a táblához kerültek, 
ahol Wrr Miklós táblai másodel
nök tanácsa Mezeid fplpicntette. A 
Kúria megsemmisítette' a tábla dön
tését és az elsőbíróság marasztaló 
ítéletét helyezte joghatályba. A Kú
ria ítéletét március 26-án hirdetik 
ki' Mezey előtt.
- A magyar tanítóság nesztora, dr.

Zsengén Samu, nyug, szókesfőv. polg. 
Aolal tanár ma délelőtt 84 éves korá- 
*miu több heti betegeskedós után meg
tolt. Az elhunyt a magyar tanítóságnak ... . ■ z -I
egyikk iválósága ú» diazc is volt. Vidé-1 temetik u rákoskeresztúri temetőből, 
ken Budapesten 63 éve® át működött I 
a kultúra és a magyarság hasznára. 
Tankönyvei, melyeik közül egyik-másik 
30-nál több kiadást árt, közkézen forog
jak. ÍJ étének főműve Postaloezi összes 
munkáinak fordítása, magyarázata és 
méltatása. A ..Pestalozzismus története 
Magyaromagon", mely müvét 663 éves 
torában irta meg. Zürichben snját for
dításában német n vei ven is megjelent. 
Halálát, nején kívül, kivel 55 évig há- 
Mfwígban élt, hét gyermeke, számos | Pesti emeletes bérház. 
^moka é.< kiterjedt rokonság gyászolja., ....
Hétfőn f. hó 24-é® délután félnégj’ óra
tor n rákosi uj izr. temetőben terao- 
ük el.
; (Three Stars.) Hu valóban békebeli 

uunoscgü kávét óhajt inni, akkor ké- 
HzitHH kávéját Moinl „Threo stars" pör- 
'iiikávó-különlegességéböl. amelynek a 

inu10Ség«. páratlan.
p ; Boldizsár Bálint összbüntetése. 
■ Bálint, hírlapíró tavaly
'k"' JuW’- *rt a Népszavában s az 

cikkéért a magyar nemzőt, meg- 
'^•sulcso elleni vétségért, a második 
„v "kotfiuányzósértés cí- 

eljárást indított ellene az

öl törvénnyel szabölyozzöli 
az mefiM bevándorlást

írek szerint aligha várható változó 
hízón az elvi állásponton, hogy a be
vándorlási kvóta alapja gyanánt az 

[1890. évi népszámlálás szolgáljon, 
i Eszerint a magyarországi kiván
dorlók száma körülbelül ugyanaz 
marad, ami egy-egt évre eddig is 

Iérvényben volt.

Wasliinnfon, március 2‘\
,A kamara köreiben nyert értesü

lés szerint a régen várt ú. n. be
vándorlási bill-t áprilisban tárgyal
ják. A tervezett legfőbb változások 
elsősorban annak a megkísérlésére 
irányulnak, hogy a japán béözön- 
lés problémáját szabályozzák. A hí-.

A német kancellár prográmmbeszéde
Elberfeld, március 23. i

Marx birodalmi kancellár, akit a 
centrum-párt a dü.seldoiTi keleti 
választókerületben mini listaveze
tőt jelölt, ma mintegy 5000 főnyi 
hallgató előtt választási beszédet 
mondott, amelyben egyebek között 
szembeszáll t azzal az állítással, 
hogy Németország egyedül felelős 
a háborúért. Ezt a tárgyilagos tudo
mányos kutatás máj- megcáfolta. 
Óva intett a versaillcsi szerződés 
elleni fellázadástól és kijelentette, 
hogy bár érthető, ha Németország 
nemzeti megalázása ellen erőre, kap 
a nemzeti szabadság iránti vágy, 
mégis teljes Öntudattal az elhárít
hatatlan és kemény kötelezettségek

— zk francia szakszervezetek bé
kepolitikát sürgetnek. Párizsi je
lentések szerint az általános mun
kásszövetség nemzeti tanácsa, amely 
az elmúlt hét folyamán ülésezett, 
tegnap egy nyilatkozat kibocsátásá
val befejezte tanácskozásait. A nyi
latkozat egybéék között a követke
zőket mondja: „A francia naciona
lizmus erőszakos politikája, csődbe 
jutott, nem hozta meg Francia
országnak jogai elismerését, hanem 
éppen ellenkezőleg, kompromittálta 
és elszigetelte az országot. Ennek a 
politikának át k<4)l engednie helyét 
a kiengesztelődés és a józan ész po
litikájának. A szakszervezetek béke
politikát kívánnak, a népek együtt
működésének politikáját.**

— Csendélet a futballpályán. Az 
újpesti futballpályán Kris.zter'VW:-

((•ljosítésének áldozatos útján kell 
haladni. Ez inkább felszabadító, 
mint teljesítési politika. Reméli, 
hogy az új birodalmi gyűlés több
ségében megleszt az elhatározás a 
jóvá tét éli kérdés végleges elin
tézésére. Ezt a célt a legvö- 

i videbb időn belül el kell érni, 
! ha Németország és Európa uj- 
I hói méitó életet akar folytatni.

A kancellár, hangsúlyozta, hogy a 
birodalom egységét a weimari al
kotmány alapján meg kell óvni és 
biztosítani kell. Végül kijelentette, 
hogy a centrum-párt bebizonyította 
a német köztársasághoz való hűsé
gét azzal, hogy embereit mindig 
rendelkezésére bocsátotta.

I

mos 23 révemvillanyszerelőt a T'’réz-| 
■Városi’fjOTtlaWiíró'**Kör játékosát 
futball ozás közben megrugták. Láb
szárcsonttörést szenvedett. A gróf 
Karolyi kórházba szállították.

— Halálozás. Held Albert, a Dunagőz- 
hajózási Társaság nyugalmazott tisztvi
selője vasárnap reggel 36 éves korában 
meghalt. Az elhunytban Held Fíilöp, a 
l’ester Lloyd szerkesztője fiát gyászolja. 

. lleld Albertat kedden délután 3 órakor

Harrach Ötté

Az cikkért a bíxóaág 
kV. **•'1 l 10rlo,”'e ítélte, amelyet a 
'■i na hal hónapra mérsékelt, a kof- 

..n^5^Héséér1, ltodig két és 
két?ufertowízfeop0^ Werősew, A 
k r S(et. 26-án hirde

olött. amikor is össz- 
iic'kHáH7a^nn^ ki :’Z ügyben.

központi ingatlanforgalmi 
Irodájának hirdetései: 

Budapest, gróf K&rotyí-patota,
Egyatem-ii. 6. Telofón: József 51- 30 
Kispesti iroda: Kispest, Kisfaludy-uccu 49 
____ _______ _____ Belvárosban öt

emeletes bérpalota, 15 lakással, 3. 4. 
5 szobással, 6 üzlethelyiséggel, piuce- 
raktárral, központi fűtéssel. 50 ezer 
dollár.

Budai családi házak:
Németvölgyi utón 400 négyszögöles 
gyümölcsösön 4 szobás családi ház 
400 millió. —MjDélivasutníU 3 szobás 
családi ház, vendéglővel, kerthelyi- 
séggcl, 300 millió. — Hidegkúti út 
legfrekventáltabb ' helyén 7 szobás 
főúri villa 774r négyszögöles parkkal 
egymilliárd. .

Kispesten a villamostól 6 porc, magas 
. földszintes,‘ 3 szobás családi ház, mel

lékhelyiségekkel, villany, víz. Elfog
lalható. 90 millió.

Kerepesen 226 négyszögöles (elek ú 30

•Hárá« ; !!, r'!'H*zmesfcr. A rendőrségi búza, 
me-h.f- 'enf,ttotlt. Thauer István cipész-1 Földbirtok. 

■ Kíkfii , “'-t aki ,latal syfnnekek ellen,’ holdas 
nozüui csalt el. bestiális moróny-1 

' ^ótaMui'‘ L-J’h Béla dr.
,nnác*»a ma TisauortL bnrtOnro itélte. p

iparos leányába, Slibrili Ilonába és meg
kérte szüleitől a leány kezét, időközben 
a leány megtudta, hogy vőleg. eye kár
tyás és korhely életmódot folyta! s ezért 
tudtára, adta, hogy felbontottunk tekinti 
az eljegyzést és semmi körülmények kö
zött se megy hozzá nőül. A bzerelmos 
Imnkszolgn ebbe sehogy se tudóit bele- 
nyugodni, de hiába erősitgetfe, hogy el
lenségei koholják róla a rossz híreket, a 
lány hajthatatlan maradt és még ükkor 
sem ijedt meg, amikor Rácz azzal fenyo- 
getödzött, hogy végez v^lo és magával 
is. Ez év március 19-én Rácz újból felke
reste a I- i : t és amikor ez őt újból el
utasította, borotvát rántott elő és a lány 
torkán súlyos sérülést ejtett. A rendőr
ség a merénylő üatalembert leartóztatta 
és átkisérto az ügyészség fogházába, 

I ahol a soros vizsgálóbíró ma szándékos 
emberölés bűntettének kisérlote címén 
elrendelte ellene az előzetes letartóztatás 
fentartását.

V

Frr.KH-
és szmókmg'öltönyöK 

frbAr mosó- és fekete mellénnyel. Köloeönzés és 
eladás : Sknlln Testvérek belvárost szabócég 

•1\ Hajó ucca 3. Telefón: 103—01

Végighacagják 
a Pesíi kabaré 

tttinzáclös űf rnO’:í>T’őf

— Az amerikai képviselőház a 1c- < 
i egy vérzésért. Mini a Newyork 
Héráidnak Washingtonból jelentik, 
a képviselőhúz felhívást intéz az 
európai hatalmakhoz, amelyben 
meghívja őket egy, a fegyverkezé
sek korlátozásának megvitatására 
egybeülő értekezletre. Alin! a lap 
értesül, Coolidge, elnöknek u kép-' 
viselőház javaslatával szemben az 
a véleménye, hogy a gazdasági uj- 
jáépülés problémája a legsürgősebb.

— Hadifoglyok emlékkiállítása. 
A hazaiért, volt hadifoglyok jóté
kony társasága f. é. április hó 20., 
21. és 22-én a nyomorban élő kere
ső (.képtelen bajtársak és hozzátar- i 
tozóik javára emlékkiállítást rendez 
a Magyar Vasúti és Hajózási Klub i 
helyiségében. Felvilágosítást az 
"iroda (VE; Cseftgéry u. 68) ad.
í ■— Titokzatos re volverm erény let.i 
Vasárnap este kilenc órakor' a Ró
zsa-utcai lakása felé tartott Dózsa! 
István 21 éves lakatosStfgéd. Egy i 
hirdetőoszlop mögül elő ugrott egy j 
ember és revolverből kétszeri feléje 
lőtt. Mindkét golyó talált. A tettes 
a merényelt után eltűnt az életveszé
lyesen sérült Dózsa Istvánt a Szenti 
István-kórházba szállították. Egyj 
percre visszanyerte eszméletét, do 
csuk annyik tudott mondani, hogy 
„a sógorom**. A rendőrség megindí
totta a nyomozást, a titokzatos me
rénylő kézrekerítése iránt.

— öngyilkosság a szállodában. A 
' szerencse!iuccai Luna-szállodában 
1 veronállal megmérgeztc magát A’d- 

szonjri Ferencné szülésznő. Éld ve
szélyes állapotban szállították a Ró- 

l kus-kórházba.
1 — Mikor a fogtechnikus tőzsde-
. zik. A rendőrségen többen feljelcn- 
. lést tettek Goldstein Zsigmond fog- 
. technikus ellen, aki iparengedély
• nélkül foglalkozott tőzsdeügyletek

kel és megbízóitól negyvenmillió 
koronát elsikkasztott. Goldstf>ív, >

j Zsigmondit a rendőrségen elöáUi-1 
: tóttá k és beismerő vallomás ja fán I
• letartóztatták. j
■I — Aki elvágta menyasszonyának a* 
1 torkát. A nmlt óv decemberében j
j Imre bank szolga beleszeretett ogy váci |

I

ezer.
Balatoni villák:

Bogláron 4 szobás parti villa 250 > 
millió. — Siófokon 5 szobás, tólen-1 
nyáron lakható családi ház 1400 j 
négyszögöles gyümölcsössel. 19 vágón ,

Darmol
BIZTOS HATÁSÚ 

KELLEMES IZÓ
HASHAirÓ,

Szolnok mogyébon 40 kát. 
holdas elsőrendű tanyabirtok, ,2 ,4M>- 
ba, konyha, kamrás húzzak istállóval, 
mindent megtermö talaj. Állomás 
közelében. 7 vágón búza. Alkalmi 
vótél.

FrM és szmoking 
öltönyök kölcsönzése, keveset használt 
térüruhák lagoluAfrbnn kaphatók. 
Bármilyen főrfiruhúkat állan
dóan vs zck. Frost A. Lator, VI.. 
Satracsen-uUa ST. Telefon 205-20

V£ e x v®. A
Fialíin-kakaója 
tápláló, olcr»ó és 

ízletes,.

»

Bajcr Gizi

Béftefli-Boross
■ Vidám Színpadának

új műsorában

líűs2erspEf jstszik

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

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

n lenklfünűbb uzsonna és reggeli

Kis Komédia
Rótt és Steinhardt fölléptével

Éjféltől hajnllg e.< System Lohman. Kezdete 8 órakor.

CADILLAC
A LEGJOBB AMERIKAI AUTÓ

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

nAjax"-pneu vezerkepviso ete



4 hétfői nnno Budap^t hétfő, márel..

SZÍNHÁZI HÉT

Mft.5MOKÍM6

ugyanis n nyár elején színrehoznak 
egy hatalmas revüt, amelynek 
egyik képe Magyarországon játszó’ 
dik le. A magyar jelenet primadon
nájának szeretnék Vaály Ilonát Ic- 
szerződtetni, ami azonban, aligha 
fog sikerülni, mert a Blaha Lujza 
Színház a „Fekete huszár** után 
hozza a „Gyere -be rózsám" cimü 
operettet, amelynek főszerepét Vaá
ly Ilona fogja játszani. A pompás 

az \ francia operett muzsikáját öt fran- 
• muzsikus irta.

a magyar 
Barna 

zeneszó-

y.. azután wi történt!
— Azután az törtéül, hogy . . . ......

f-ubclla léri kV vendéglősnél, aki cia és egy magyar 
persze ezl nagy kilünle.tésnek vet le, \ No, találja ki, hogy ki a 
mostanában a ország egyik elKő\'>nuzsiktis? Megmondom, 
írója és színésznője, no hiszen akt egymaga nyolc
tfincs mit Htkolni, Molnár Ferenc csíkot komponált. Maga persze, most 
Darvas Lili minden délben, pont,\azt kérdi, hogy akkor mit csinált aűzi Kernt, nogy akit.......... ........

másik öt muzsikus. Ázl is meg
mondom. Ők Öten összesen negyven 
ének- és táncszámot komponáltak, 
mert az operettben össze-vissza 
negyvenöt zenész ám van.

~ Igaz, majd elfelejtem. Köváry 
Ancieknál nagy muri volt az elmúlt 
héten. Házassága, harmadik éofor-\ 
dulóját ünnepelte a kedves Inéi i^ís SZereP®L A „Mihályiné két. lánya" 
barátai körében. Ujváry direktor nín011’ szerdan’ Yéutckon és jövő vasár-

tett, inagaért, jubiláns főrendezőié- j délután 8 ómkor rendes esti halyirakknh 
1 . fizetését egyszeriben felemelte i'^cúúcn a rég nem adott Wedokind-tm- 
•* százalékkal. I kódúit, a „Tavasz ébredésé"-! játsszák 3

vmikor megkend ul a Szegényház 
tér templomjának öreg harangja, 
megjelentek a kiskocsmában és szép 
csendesen megebédeltek. Molnár 
hús levest evett, marhahúst, és tesz 
tát mindennap. Darvas rántott, le
vest, borjú sültet és gyümölcsöt. 
Ijgy szép napon azután Molnár azt 
■veszi észre, hogy amikor fizetésre 
kerül a sor, a főpincér semmiféle 
hívásra. sem jön asztalukhoz. Már 
■vagy tízszer kiáltott: „Főúri Fize
tek!" ~~ a föpincér hajthatatlan ma
radt. Végre Molnár felkelt és maga 
ment oda a főárhoz, aki sűrű men
tegetőzések között kijelentette, hogy 
í'/?/ meg úgy, de. hál a tulajdonos 
kiadta parancsba, hogy az illusztris 
vendégektől nem szabad pénzt el
fogadni. Ők a főnök vendégei. „Hi
szen akkor maguk ráfizetnek a kocs
máról!" — mondta Molnár moso
lyogva. — Dehogy fizetünk kérem 
felelt büszkén a. föpincér hiszen 
amióta a nagyságos úrék itt elmédéi
nek, a város minden részéből ide 
jönnek az emberok ebédelni. Teg- 
nap már olyan vendégünk is volt, 
'aki még a llltzbcn is visszaküldi az 
ételeket. Nálunk bizony megette. 
'Molnár persze nem fogadta cl a ki
tüntetést, de, t/zl mégis megteli a 
derén 'Vendéglősnek, hogy búr 
Frott-frou próbái már befejeződtek, 
sőt diadalmasan meg^y p. dgrab, de
lenként beállít pontosan és hogy él 
m rontsa az üzletel, ott ebédel. 
Darvas Lilivel együtt.

— De ha már mindenáron a ven
déglőknél tartok, azt is elmondom 
magának, hogy hétfőn este a Tőkés 
nél az Erzsébet körúton nagy bankett 
fesz. Az Unió rendezi a „Mézes
kalács** diadalának tiszteletére, Ed
itig öt.vénen jelentették be megjele
nésüket a vacsorán és Székely La
jos. az Andrássy úti Színház tagja 
most járja ki a rendőrségen, hogy 
adjanak négy óráig zárórát. A va
csorán mindenki kap egy kis mc- 
öcskalács-szi vet.

— Hát azt hallotla-c, hogy Vaály 
Ilona szerződési ajánlatot, kapott a 
bécsi Thatcr an dér Wien igazga
tóságától. A bécsi színházban

o.

— 1‘rintadmnakliröl.bcn eonébkévt 
most nagy a szomorúság, mert Kál
lay Pénzügy miniszter úr tör vernie 
"'a;1 :w>>' Meiletln l,i „ hénysrer- 
br.lcsbn fizetése alól, ifit Uondol, 
hí. fizet Icgttibb liényszerkölcsönt. 
Megmondom, Fcdák Sári, azután 
tg.il Jönnek sorrendben; HlUer Irén, 
Lábass Juci, Pelráss Sári, Hontliy 
Hanna, Péctiy Erzsi, Somogyi Kiisi'. 
Vaály Ilona.

Avropos Péchu Erzsi. De rég nem 
momitam már felőle semmit. Pedh, 
nemrégiben kaptam tő/,, képeslapot 
InonteCarlóból. Azt írta, hogy egy- 
két hétig Monte-Carlöban niarad, 
^'ilnn Párizsba utazik és nem le- 
liaMlen. hoffüf á uyár rtrJén ham_ 
.lön fíndapestre, de ,Mi/c néhány 
napra, mert több mint valósziníl, 
hogy Berlmben. mégis csak felién a 
ydvü cv elején. Paldsthy Irén is 
nemsokára hazajön, süt Keleti Ju
listul, n világhíren amerikaivá lelt 
magyar primadonna is levelet hal- 
dbtt budapesti hozzátartozóinak, 

^clC,t!- h^i>t ".’/rf'TO 
IMtctlcnid hazajön sok-sok eszten
dei távoliét után.

- Egyébként, pú magáiul/., édes 
A«ff.vo;i fáradt, vagyok. Pihennem , 
Heti. Ln is csomagolok és menyek 
megyek... Mit... Azt kérdi, hová’". 1 
Lassa. ezt még én sem tudom... Ve- , 
lahová, ahol melegeit sitt n nap és ’ 
eg/l bájos frou-frou fogja drógStni ' 
csókra szomjas arcomat. Pá, inajd 1 
magának is küldök unsixot.

RÖVID HÍREK
FEDÁK SÁRI

párizsi útját elhalasztotta arra 
az időre, liu a Vígszínházban 
Lengyel Menyhért „Antoniá"- 
ját felváltja Fodor László 
„Jőfizí/vÜ ásszonyf*-Ua

OROSZ DRÁMAI TÁRSULAT
érkezik n jövő hónapban llócsbo. 
Hír szerint Bécsből Pestre is ol- 
Utogutnuk és éjszakai előadás kö
röttben fellépnek a Itenaissauce 
Színházban.

PARVI8 TAURINI,
n világhírű operaénekes má
jus élőjén Budapestre érkezik 
és fel láp az Operaliázban. 

KÉMÉNDY,
az Operaház ssoonikusa a jövő hé
ten Párizsba ntázik.

^ummijnrkci ei 
firffalfxtf, Megóvja

Sándor Erzsi kamaraénekesuü és 
Környey Béla vondégszeropcl a Városi 
Színház hétfői Bánk bán előadásán. Kod 
den a Ztidónö kerül fzinro dr. Nasto Mi- 
hállyal, ősi. fürtökön Aquila Adler Adeli- 

jMdrnl Átadott menyasszony, vasárnap 
I délután a ParMitbccsülct és u Rajazzó/v 
Iván műsoron dr. Nastdral.

• Isinél egész héten: A hárem. Vajda 
Ernő új vígjátékának a 25-ik előadáson 
túl is állandó táblás házai egyelőro min
den más darabot leszorítottak a Renais- 
sáncé Színház műsorából, úgyhogy „A

: /i(íre/n“ nemcsak minden este, hanem va- 
• sárnap délután is színre kerül rendes 

bolyé rákkal, Aknay Vilmával, Törzs 
Jenővel és Bcrczyvel a főszerepekben. 
Kedden, Boldogasszony napján délutón 
először kerül színre mérsékelt helyárak
kal a Búzakalász.

• A Vígszínház e hetét is a legfrissebb 
kettős siker, a Fogadósnc és a Nagy Ka
táim dominálja. A pénteki napot kivéve, 
amikor nz R. U. R. kerül színre, minden 
cfite Goidon i klasszikus vígjátékát és 
Shaw pompás szatíráját játsszák. A ked
di ünnepnapon délután a kabaré-műsort 
ismétlik.

• A „Mézeskalács** 100-ndszor. A Király 
Színházban hétfőn 100-adszor adják a 
legnagyobb sikerű daljátékot, Ernőd Ta- 
mus—Szirmai Albert „Mézeskalács" cíin.i 
operettjét, mely a jövő héten is teljesen 
betölti a színház műsorát. Vasárnap dél
után „A bajodét", a keddi ünnepnap 
délután pedig „János vitéz" kerül színre 
3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

• „Fehér és Fekete" — ..Mihályiné kél 
anya" egész héten. A Belvárosi Szín
ónix? jóvö h6fou is Bús Fekete László 
„Mihályiné két lánya" és Sáseha Gultry 
„fehér és fekete" című nagysikerű víg- 
játéka szerepel. A „Mihályiné két. lánya**

, órakor, mérsékelt helyárakkal.
• Kosáry Eminyt és Király Ernőt di- 

, csöguges amerikai kőrútjuk után a ,J)ia- 
- dalnuiH asszony" régen várt felújításán, 

pontok este látja viszont a Városi Szín- 
i ház közönsége. Az iinnopolt vendégmflvé- 

^kkel és a kacagtató Tisza Karola— 
1 , zkettőssel szombaton és következő 

hétfőn ismétlik a nagyszabású operettet 
Kedden és szerdán a Városi Színház má- 

nagy sikere, Baeohus-éj kerül színro 
Lábasa Jucival, Gábor Józseffel, Tisza 
Karolával és Sziklaival.

i , . Szombaton mutatták be a Magyar 
Színházban a „Frou-frou“-t. Mcllhae és 
Halévy szenzációs színművét Molnár Fe* 
reúc fordításában és átdolgozásában. Az 
darab iránt oly rendkívüli az érdeklő
dés, hogy a színház igazgatósága a jövő 
hetro ostzör líiztft ki a. darabol} hótfőth 
kedden, csütörtökön, szombaton és jövő 
vasárnap este, mindannyiszor Darvas 
Lilivel a címszerepben, Szerdán Vajda 
Lynó lOp-ik előadásához. közeledő angv- 

vígjátékét, ,.A válóperes hölgy**-ct 
mlják, ugyancsak Darvas Lilivel n hői 
iőszörepben, míg dr. Barron szerepét 
< zakó Pál, a Várszínház igazgatója játéz 
sza mint vendég. Pénteken P. Márkus 

’w “^öflixotl Színház nagy művész* 
nőjó lép fel BJsáOn „A névtelen asszony** 
című drámában, szoroplőtársa ezúttal ’s 
a fórfifőszeropbon Tarnay lesz. Kódden 
délután a ,Tüzek“-ot játsszák, szómba 
tón, 29-én délután a Rákosi Síidi szí- 
nesziskolájúuak növendékoi tartják vias- 
gaolőadásukat 3 órakor rendkívül méraé- 
kelt helyárak mellott, színrokerül nz 

Ferenc ogytelvonásos 
vigjatéka, .Pillán góskisaswzony", Belaco 
cgyfolvonásoB drámáin és különböző tűn
tök. Vasárnap délután a mulatságos 
„Kis lord“-ot Ismétlik 3 órakor, mérsé
kelt helyárakkal.

• A Pompadour 118—lM-edszer kerül 
színre o héten a Fővárosi Oporottszinhdz. 
ban. A zsufojt házak hosszú sorozatával 

..G-1 Lo° vU6«hirü operettje n 
IJoik előadás jubileumának küszöbéig. 
Vasárnap és kedden délután a Három 
gráciát adják Biller Irénnel Marietta 
szerepében.
, * A Ví««ính** heti műsora: Hétfő, 
kedd szerda, csütörtök, szombat, vasár
nap esto: A fogadósáé. Nagy Katalin 
Péntek: R. U. 11. Kedd d. u: Kabaré. Va
sárnap délután; A tolvaj.

1 'jut a nap
Irta: BAYOR GIZI

I Egy darab szív, 
egy élőm, lehelet:

■ Szentjános-bogiirka 
éjben, bárányfelhő 
enyhe nyári fuvaiOln; Süt ■ 
nap. Fehérre meszelt falusi h;

& ffiv >k?tlÍ:TSöí ° n°P- 
Ez Zilahy Lajos szindarabi, 

amelyet pénteken iátszotb,^ 
először a Nemzeti SzíSa*? 
mondhatom, nagy örömmel, bo? 
dogsaggal és ami a fő sz.“. ’ 
teltei. Mert az áin a tő, hogy . 
színész szeretettel játszók Ha s 
színész szíve nincs » 
alatt: ingebnkik a darab. A Süt 
a nap -ban azonban benne” ón bogott nündnyájnnk szíve Ö 
nundnyájunkké, akik csak így* 
Köztünk sikerre vinni Zilahy 
Lajos gyönyörű darabját

I. Márkus isnilll. a Magyar Szins. bau. A Magyar Színház jévá boti mi*"' 
ranak érdekes weménvo lesz p u? ’- 
Emíliának, a Nemzeti Színház >! 
nlövésznöjének fellépése rihi újból eljátssza Bi„in ré? nem 
nagyhatású színmüvének, ,.A nóvlS 
asszouy*‘-nak címszerepét, ™
„loA Bázakaiász oltó mérsékelt áru el». 
a,? ito, d>!”' Boldogawraony napján áa. 
el! “ Ren,alísa'me Szinhásban. W 
.! ^'”01'1 hatalmas alkotásának tj.
azoropeit ezúttal is Simányi Uirh % 
menüi Erzsébet. Tára,,
. * A^”1ÜS T?r Vcronik«, Mister Ron~ 
a^^?^i^S8y Ázíhház műsorának két 
8ZC11ZU01ÓS sikerű dáfrabja, továbbá a tníí 

. sor többi nagysikert darabja: A 
tollas ér, A bácsi, forog vagy nernfo 
ivg, önugjsaga telefonál, a. kitűnő tré- 
"í1 . nagyszert) Ady-daleiklu. a 
nagyhatású magánszámok minden e.te 
műsoron vannak a jövő héten 1. az And 
nmsy utl Bzlhózban Rákosi SrJdivel é, 
rarzBzscl, mint vendégekkel. Kedden í, 
seéf «J.*.4Já1allp,’<il,lt?B úfyene't a m(|. 
SJXV” w’ “6í5ékelt ho11- 

hnMÍ’" rnlnüeu oete. Kert, 
lödi Bél.—Mogor Tibor opWettje, 
fekete hnazár", melyet, máris meákod- veit a közönig és melynek mindé,! esto 
nagy sikere van, a jövö Két minden m. 
mi,6>n’zín^kírltl a 
házban. Kedden délután Strauw Oszkár 

-A balga szűz- rimti 
Operettjét, jttvd vnaárnap délután Hákosi 
Jenő nagyhatású népszínművét: „Kitol 
az erdőn -l„ adják 3 órakor, mémlkolt 
helyarakkal.

OpereUnínház heti ms- 
T víéí? héUn “'“dón este: Pompa- 
uour. Kedden ég vasárnap délután: A 
barom gráciu.
níLf"1* X’?.1'' n*gy amarlkal vilá»- 
filmje — Bella Donna — még néhány 
napig — egyedül na Urániában. Elütóí- 
sok S, ’/.T, ?,» é. imi érakor.

Ssenzáeló — Menaáeló utáni Ez a 
Programja az Orion-fllmgudrnak, moly 
a nagy GrifjlM-rcmekmüvek, azonkívül 
a Négy ioM» és legutóbb a Madmna 
Dubarru után a követkéz.', hatokban 
szlnrehozza Duma, világhírű miivót, a 

a főszerepeit lia- 
<Mfo Valmtino ó. Allo Narímova játs
szak. E remekművel egyidejűleg kerül 
Símre egy halálosan Izgalmas Wlld 
Wosbdráma, a Nguaal ilttOrii, a híres 
cownoy-hös Cullen Landis nyaktörö lo- 
vas bravúrjaival és Amerika legnagyobb 
burloszk-komikusáuak, Bustcr Kcaton- 
nak egy kaoagtató komédiája, meb' 
lázba hozta az egész Newyorkot ón új 
lehetőségeket jelent a film vígjátékok 
múvéezatébea.

* Hiadalmasan vonul be pénteken a 
livoltba a legragyogóbb fllmsikeccs, a 
„János vitéz"!

* Pola Negri — nagy amerikai víIm? 
fllmje — Bella Donna — még néhány 
napig — egyedül ez Urániában. Előadá
sok 5, »,iT. és ie.ll órakor.

* A Kamarában a Fekete kancellár 
(Ármány és szeretem) előadásai ma 4, 
6, 8, Ív órakor kezdődnek.

* Pola Negri —- nagy amerikai rllág* 
fllmje — Bella Donna — még néhány 
n»Pi< — egyedül as Urániában. Előadá-

Berky a lándsások ebben a küzde-1 a Madame<*Diüm*rn ?ríá»l sikartról 
lemben, biztos ut a győzelemhez, 'irt kritikánkhoz a legnígyobb oliameré- 
iUi ezli7a azé ’^0'kincstórna-,®«1 hozzáfűzzük, hogy a szenzációé mű
kők bokezngege fénnyel borított el. s°r össaos hímjeit az Orion filmgyár h<»- 
Az án külön büszkeségem és fel- ta fogalomba és a kitűnő Jaazband-att- _ _  _ 4 X__  » - ‘ 1- M A-J___
Geargos szerepében. Ilyen vezérre^

. 0TOU-9TOU
Orla: ‘B'RÍRÓírO gÓZSSSF. a <Jrou-7rou 

rendezője
Belső szépségek, elmélyülések, lel

ki finomságok keresése, izzó színek 
és hangulatok érzékeltetéséből ál
lott a I'rou-frou rendezése. Dfoludr 
I’ereno a fáklyavivő, Darvas, Pécsi p^l,.. .. __ L
lnmhör, 7ü~ . Madame DnoaiTy örláM niwrwlemben, biztos ut a győzelemhez,'írt kritikánkhoa a legnagyobb oliamerte- 
iUi PZ¥ z azé ’J^lo-kincstárno- ,®«1 hozzáfűzzük, hogy a Bzenzációc mű
kők bökezneege fénnyel borított el. s°r összes hímjeit az Orion fi lm gyár h<»- 
Az ón külön büszkeségem és fel- ta italomba é« a kitűnő Jaazband-att- 
fedezósem a 4 éves Lantos Ica a kis raköió U *s ő érdeme.
Georges szerepében. Ilyen vezérrel.l T~-LX-X—. romiig

.. s»xuutul UVJgUZUl C 
| egyik legszebb emléke marad.

lakására, jövükrfmiawi
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A kormány közbelépése 
javíthatja csak meg a tőzsdét

. Lévai frank-sebesültek még mindig 
, ''..ínak ennek a jajgatásnak a iu/l- i’i "Xk Budapestre is. A bécsi e 
Sot a budapesti tőzsde rondkivill 

árfolymokat produkált, amely ur- ; 
Mrimok sehogy sem illenek be a Mö.lbW ET itbS korszakába. Vadtól- ) 

minden papír vesztett az elmúlt lie- 
M az értekéből M ebbon a pillanatban 
olrau nagy a táUkMaUanfiu. hogy 
S a legrutinosabb tözsdeember «om 

eligazodni. Arról azután meg senki ■ 
“m mer nyilatkozni, hogy mit hoznak a 
Sreli napok, vagy Letek Alapjadmn 
réve mindenki meg van róla győződve, 
Imin- ez az áldatlan állapot nem tart- 
hatii magái. Azt is érzi mindönki, hogy , 

z átértékelődésnek előbb-utóbb be kell ' 
következni, de ezzel szemben azt is érzi 
mindenki, hogy egyelőre meg fog ma
radni lídnden, ahogy vau:

a mai alacsony árfolyamok, az el
vesztett vagyonok, a lehetetlen ke

reskedelmi és ipari viszonyok.
Mert, hogy a tőzsdei helyzet kihat az 

kereskedelmi és ipari életre, azt 
nem keli külön hangsúlyozni, az kétség
telen. A rossz jövedelmi viszonyok foly- 
(án sem a kereskedő. sem az iparos nem 
forgalmaz semmit. Pang minden, ami a 
pardasági élettói bármily vonatkozásban , 
is vau. A drágaság ezzel szemben nap- 
ról-napra hihetetlen mértékben nő.

A bankok vagy tehetetlenül állnak 
®zel a szomorú helyzettel szemben, vagy 
nem akarnak segítemi a bajokon. Az nem 
érv, bog;' általános európai jelenség a 
tőzsdei haisse. Lehetséges, hogy ez nem- 
.itköxi betegség, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy |

nálunk a bessz a vagyonpusztulás- 
tiak olyan foka legyen,

inait amilyen tényleg. Az európai tőzs
déken lehet átmeneti lanyhasdg, ez leg
feljebb 6tagnációt idéz elő az Arfolya- 1 
mok kialakulásában. Nálunk azonban a 
laisse több, mint az árfolyam fejlődés 
jnegskawtAsa. Nálunk ez direkt wm- 
:e/i xterencsétlenség, a nemzeti vagyon 
mérhetetlen pusztulása és vele a gazda- 
•'ági élet teljes megbénulása. Nálunk az 
ni ostoba fölfogás, hogy a tőzsde az 
előidézője a drágaságnak, akasztja meg 
Hí értékpapírok árfejlődését, ellenben 
nem vetnek gátat az árudrágaságnak. , 

A gazdasági élet egyik kitűnő ve
zetőembere, akit a kurzus alatt is pénz- I 
^miniszternek szemeltek ki nem egy- 
6ier. aki azonban természetes oknál fog- 
r® hárította el magától mindenkor ezt 
0 mgtisxteltetést, e héten a következő
ket mondotta a Hétfői Naplónak, amí- 
ko; munkatársunk a tőzsde betegségéről 
érdeklődött nála:
~ Mit mondjak? Mondjam, hogy hossz 
l'’»z. aminek nézetein szerint okvetlenül 
lenni kellene és mert én in sich föltét- 
hrül hosszista vagyok! Erre mi tör- 
ni"'/.? Ha ón azt mondom, hogy hossz 
h*z, akkor biztosan kitör a hossz. Erre 
megijed a kormány, beleköp a tálba, 
ímrugjn h tőzsdét és negyed napra 
williárdokat veszít a közönség. Erre 
mi következik? Azt fogják mondani, 

'.n ~ ltt a nevét említette az 
Illusztris bankvezér — VHgyok az oka 
55®'?’ hogy a közönség ismét milliár- 
aokat vesztett a tőzsdén. Hát ezért nem 

yilatkozoni és ezért nem mondok 
I be véleményt. Azt akarom, hogy 

n^Í"’ «<> olvassa a la-
P torz,’ « nevemet, mondotta végül ás 
"itókvvzér.

,£íri?m M““P' Mzony ogy klc»it. nők 
».nl'5° " höíiinsóa birtolcAbau lövő
lnS? ¥“ln,ot hozzanak. Mennyi kel- 

. J hétnek kell még elmúlni, uiíg 
z- liáioni hónap bekövetkezik, mii » 

oSM-*”i/‘Z“ndö UU° *'»" o Wt 
odú ,M4r pcdll B1S k6toégtcleni hogy

elmnllk, amíg .
IS!.! lebo»xoHt|*k, amíg u új 

í'dnemk‘ií’ n‘m ,#B “ <>"»**• 
kr ""Xteleló helyet a 

tonMteMÍ*„?U1’zwvel!Í,*h*n- • k#- 
’“«t«blll,U4, b0 urm kóvetkeilk,

addig semmi körülmények között 
sem hossz, sem átértékelés nem Jöhet. <
Amikor adókra milliók kellenek, ami

kor az élőt ominons szükségleteire egy- 
egy családnak milliók kellenek, amíg a 
napi ós heti pénzért 4—8 százalékot ad
nak, addig a köxönség nem fon és nem 
akar a tőzsdére menni.

Ezek szerint a helyzet inkább pcsszi- 
misztikus, mint kodvező. Nem ismerjük 
a kormány szándékait és legyünk őszin
ték ogy-két bank megmozdulása sem 
tudna hosszt csinálni, ha u lermószetós 
alapf áttételek hiányzanak. Ezek pedig 
nincsenek meg, mert egészségtelen, be
teges az egész gazdasági élet.

A közeli napok — előreláthatólag — 
változást nem fognak hozni. Ha esetleg 
lenne itt is, ott is némi kis árjavulás, 
nem jelenti sem a hosszt, sem az átérté
kelést. Mindkettőtől még, sajnos, nagyon 
messze vagyunk és azért a közönségből 
azt kell kérnünk, őrizze meg nyugalmát 
és türelmét

A mai alacsony árfolyamok mellett 
ne dobja el magától papírjait, mert 
ezzel csak növelné a kontremin mun
káját. Üljön mindenki a papírjain.

akinek kifizetett értékpapírjai vannak 
egyelőre ne „szálljon1* be spekulációs 
célzattal, mert ezzel csak veszíteni le
het — most.

A bankok rósz osztalékpolitikája sem 
nagyon vonza a közönséget a tőzsdére, 
ahol szívóson elhelyezné kicsi pénzecské
jét., ha volna bizalma. Ehelyett meg
élénkül a zugvalutaplac, ahová a tő
kések özönlenek az örökségek épúgy, 
mint a kis mellékkeresetek, mert szükség 
esetén gyorsabb és nagyobb haszonnal
lehet realizálni és nem kell várni, míg On,j,7 r,4n4qiocűüi K bruttókétheti várakozás után pénzhez jutnak. I arnely _’’-404,918.<>34.ől K bruttó

E héten voltak félórák, amikor egyes 
piacokon semmiféle üzletet nem kötöttek, 
legfeljebb pár bianco eladás volt á la 
baisse.

Ilyen szimptomák és ilyen körülmé
nyek között a helyzet teljesen vigaszta
lan és szerény nézetünk szerint

egyedül és kizárólag a kormány ma
gatartásán múlik, hogy a tőzsdei élet 

nyugodtsága mikor áll helyre.

A gabonatőzsdei magánforgalom 
vasárnap kis keretek között moz
gott, miután a budapesti malom
koncentráció nem volt résstvevő a 
piaci forgalomban. Az alapirányzat 
ennek ellenére is rendkívül szilárd 
volt és a búza, ára egyre emelkedő
ben van. Tisza.vidéki feladóállomá
sokról 340.000—345.000 koronával kö
töttek prompt búzát azonnali ki
egyenlítés mellett. A búza órának 
újabb gyorsiramn emelkedése rész
ben az idegen valuták, különösen a 
dollár drágulásával magyarázható, 
másrészt, mert bár az országban 
még igen nagy készletek vannak, 
minden áremelkedési folyamatáéi a 
termelők nagyfokú tartózkodást ta
núsítanak az eladásnál. Már pedig a 
malmoknak szükségük van búzára, 
sőt tekintélyes mennyiségű gaboná
ra, mert jelentős tételekben adtak el 
lisztet, amelynek leszállítására kerül 
most a sor. Rozsban lényegtelen 
Volt a forgalom és a termény cikkek 
közül sörárpát (360.000-375.000 koro
na) exportálnak most a nagycéges 
külföldre, míg morzsolt tengerit 
(250.000—260.000 K) hizlaldák részé
re kötnek le a termelők utján.
xwtnnnnru~mviArvirL-ü~i..................................................... .............

Teljesen üzletfelén
íá? J^SnzI « hdylefet, ito hoyy mér flx *v««x Uxáeiós árfolyamok 
sem todtak kialakulni ai nanon **• ’reh"t 1mo"t '"ikl'nt. •

imult hétem o«kreat"álUpitWj.uk mex, anélkül, l.ory egyetlen nr- 
I folyamalakulásról tudnánk beszámolni.

I x A Pesti Haza] Első Takarékpénztár 
(Egyesület folyó hó 22-én IValdcr Gyula 
1 főrendiházi tag, elnök-vegériguzgatö el- 
iu&klete alatt tartott 84. rendes közgyű
lése elhatározta, hogy a 1.015^45.179.75 
K-t tevő tiszta nyereségből adassák osz
talékul részvényenként, 20.099 korona.

x A Lloyd Hűnk Rész vény társa
ság folyó hó 15éu igazgatósági ülést 
tartott-, amelyen megállapította 
az 1923. évi mérlegét. A mérleg 
3.832,889.210 IC tiszta nyereséggel zá
rul. fíruttóuycrség: 7.928,968.724 ko
rona; ezt terheli költségekért é< az 
1923. évben megszerzett Andrússy 
úti intézeti palota vételárának tel
jes leírásáért 4.096,079.514 korona. 
Az igazgatóság a folyó hó 31-óro 

i összehívott közgyűlésnek indítvá- 
! nyozza, hogy az osztalék címén 
’ négyszáz takarék koron a (100%) fizet
tessék.

x Mázni Bank Részvénytársaság. A 
Walder Gyula főrendiházi tag, elnök ve
zetőével megtartott, 
gyűlés elfogadta az 
leütését, a mérleg 
4,397.003.031 koronát 
osztására vonatkozó 
határozta, hogy az 1923. üzletcví 29. szá
mú osztalékszelvény részvényenként 400 
koronával t. é. március 24-étöl kezdődő
leg az Intézet és a Pesti Hazai Első Ta
karékpénztár Egyesület pénztáránál be
váltásáét.

Uj részvények n tőzsdén. A 
tőzsdetanács . szombaton Végh Ká
roly elnöklésével ülést tartott s el
rendelte a Hungária kalaptomp- és 
kalapgyár rt., az Első gycdal gőz
malom Reisner Ede rt.. a Magyar 
sértéshizlaló és húsipari rt.. a Phar- 
macia gyógyszer vegyészeti gyár és 
gyógyáru nagykereskedés rt., a Wo- 
dianer F. és fiai grafikai, intézet és 
kiadóvállalat rt. s a Titán faüzemek 
rt. részvényeinek tőzsdéi lajstromo
zását és jegyzését. Az értéküzlcti le
számolódíjakat a március 29-én és ezt 
követöleg lienyujtott ügyletekre vo
natkozóan kötesenkint 1600 koronára 
emelte fel a tanács, úgyhogy a már
cius 24-én, hétfőn kötött üzletek már 
e magasabb leszámolódijak alá es- 
UGx’A Magyar Általános Takarék
pénztár Rt. igazgatósága dr. Hor
váth Lipót alól nök-vezér igazgató 
elnöklete alatt megtartott ülésén 
megállapította az 1923. évi mórié-

29. évi rendes köz
igazgatóság évi je- 
f elállítására és a 
tevő nyereség fel- 
indítványait és el

bevétellel zárult, míg u kiadások 
összege3 3.302,618.763.93 K-t tett ki, 
az év tiszta nyeresége, tehát 
2.102,299.870.38 K. Az igazgatóság a 
folyó hó 26-ra egybehívott rendes 
közgyűlésnek 2500 K — 250% (ta
valy 250 K = 25%) osztalék kifizeté
sét fogja javasolni.

x A Pesti Hazai Első Takarék
pénztár-Egyesület igazgatósága ta - 
karékkoronára szóló kamatozó pénz
tárjegyek kibocsátását határozta el, 
amely célra az intézet központi és 
fiókpénztárai a közönség rendelke
zésére állanak.

x A Peatl Magyar Kereskedelmi Bank 
rendes közgyűlése az igazgatóság javas
latait egyhangúlag elfogadta. Az igaz
gatóságba választattuk: Weiss FiilÖp, 
Heinrich Ferenc, ifj. dr. Choriu Ferenc, 
Fehér Miksa és Gschwindt Ernő (új tag). 
Az 1923. évi (120-as számú) osztalékszel
vények folyó hó 19-étől kezdődőleg dara
bonként 8000 koronával váltatnak be. Az 
igazgatóság cégjegyzői jogosultsággal 
ruházta fel: Kovdcsy Dénes és dr. Tlaiss 
György titkárokat.

x Az Első Magyar Betűöntődé Rt. 
részvényeit e hónap 24-én fogja a Mobil 
Bank a tőzsdén bevezetni. A részvény 
iránt, melynek árfolyama körülbelül 
140.000 koronával fog indulni, nagy ér
deklődés mutatkozik.

Március végéig 100 takarékkoro
nát 110 papírkoronában számítanak 
a kftlcsönelőlegnél. A pénzügymi
niszter az állami kölcsönelolegre 
való befizetések elszámolásának 
megkönnyítése céljából elrendelte, 
hogy a március 25-étöl 31-éig bezá
róan történő befizetéseknél minden 
száz takarékkorona száztíz papírko- 
rónával számíttassák.

__________________9
Paupera Ferenc és Révész Jenő 

Budapesten. A Földhitelbank ós a 
Magyar-Amerikai Bank vezotötnet 
hazaérkezését szombatra várták. Ré
vész Nizzából jön vissza, Paupera 
Sídig Párizsból, ahol igen kedvező 

rgyalásokat folytatott Garthwait- 
tel. A Hétfői Napló értesülése sze
rint mindkét Intézetnél a közeli,na
pokban nagyjelentőségű változások 
várhatók. Mindenekelőtt megcsinál
ják a ftteiőt, amelynek részleteit, a 
legközelebbi napokban tárgyalják,

x Az Angol-Magyar Bank mér
lege. Az Angol-Magyar Bank igaz
gatósága megállapította az 1923 de
cember 31-éveI zárult 33. üzletévre 
vonatkozó mérlegei. Az üzletév 
bruttó nyeresége 10.299-586.614 ko
rona (az 1922. évi 439,437.524 koroná
val szemben), míg a tiszta nyere- 
ségegyenleg 3.501,007.669 korona (az 
1922. évi 132,359.375 koronával szem
ben). A nyereség hovafordííása te
kintetében az igazgatóság azt 
a javaslatot fogja az április 
16-án tartandó évi rendes közgyűlés 
elé terjeszteni, hogy abból nz 1923. 
évre oszt a lék jogosult 1,300.000 rész
vény után 18On/o, azaz részvényen
ként 1800 korona, (tavaly 110 ko
rona) osztalék fejében a részvénye
sek között 2340 millió K fizettessék 
,ki.

x A Aíagyar-Gsch Iparbank közgyű
lése. A Mngyar-Csch Iparbank Rt. a dr. 
Forbáth Frigyes alcluök elnöklete alatt 
megtartott XIII. évi rendes közgyűlésén 
az igazgatóság javaslatai alapján az 
1923. évi nyereséget 3.303,293.732.63 koro
nában állapította meg és elhatározta, 
hogy a tiszta nyereségként kimutatott 
1.139,062.358.54 korona összegből a tavalyi 
25 százalékkal szemben 100 százalékos osz
talék fizettessék. A szelvények folyó hó 
20-tól kerülnek beváltásra. A megürese
dett igazgatósági tagsági helyet a köz
gyűlés Engel János vezérigazgatóval 
töltötte be. A közgyűlés nz intézet alap
tőkéjét a tartalékok terhére 5 milliárd 
körömira emelte fel h részvények névér
tékének 1000 koronára leendő díjmentes 
felülbélyegzéso tújáu. Ezcu rószvényfe- 
lülbélyegzés folyó év április 15-től május 
15-ig fog eszközöltetni.

Á Csepeli Tégla karrierje. Az el
múlt hét lanyhaságában néhány fa- 
voritpapir különösen jól tartotta 
tartotta magát, sőt lényeges árfo- 
lyamernelkedést is ért el. Ezek kö
zött szerepelt a Csepeli tégla, amely 
az Összes értékek lemorzsolódása 
idején körülbelül 50%-kal emelke
dett. A Csepeli tégla ezen emelkedé
sét azzal magyarázzák, hogy a vál
lalat előnyös tranzakció előtt áll. 
Értesülésünk szerint a gyár jelen
leg is teljes üzemmel dolgozik és tel 
jes mértékben el van látva rendelé
sekkel, úgyhogy a különben is alá
értékelt részvényt előnyös tőkeeme
lési hírekre nieg a szombati magán
forgalomban is erősen keresték 
96.000 koronás áron. Előreláthatólag 
a mai napos is erős kereslet lesz n 
Csepeli téglában.

x A Magyar Általános Ingatlanbank 
Rt. március 20-iki közgyűlése dr. Halóra 
Dezső vezérigazgató indítványára, elha
tározta, hogy részvényenként 3000 koro
na (300%) osztalékot fizet és elfogadta aí 
igazgatóságnak az alaptőke felemeléséro 
vonatkozó, már korábban ismertetett in
dítványát. Két régi részvényre egy új 
részvénynek elővétel; joga gyakorolható 
darabonként 100.000 koronás árban, már
cius 29-ig. Darabonként 70.000 korona 
erejéig április 3-ig fizetés halasztás ve
hető igénybe.

x Az Egyesült Budapesti Fővárosi Ta
karékpénztár igazgatósága megállapítot
ta az 1923. évi mérleget, amely .3 milliárd 
858,391.316 korona bruttó bevételt, 2 mil
liárd 409,609.185 korona kiadást és ennek 
megfelelően 1.448,782.181 korona tiszta 
nyereséget tüntet fel és elhatározta, 
hogy a máricus 29-re egybehívott 77 ik 
évi rendes közgyűlésnek a tavalyi 18') 
K-val szemben 2000 korona osztalék kifi
zetését fogja javasolni.

x A Magyar-Német Bank Részvény
társaság igazgatósága az április 12-én 
tartandó közgyűlésnek Javasolni fogja, 
hogy a multévi 911 millió bruttó és 445 
milUó nettó nyereségből részvényenként 
1000 korona (100%, a tavalyi 20 százalék 
helyett) osztalék fizettessék. Ugyanezen 
közgyűlés határoz az alaptőkének 1.2 mil- 
liárdra való fölemelése tárgyában, amelv 
tőkefelemeléíben külföldi tőke is jelen
tékenyen réaztveBz. A külföldi érdekelt
ség képvisolői boválasztatnnk az igazga
tóságba is. Az igazgatóság Kazár Andort 
helyottas vezérigazgatóvá. Bán Ernőt 

I ügyvezető igazgatóvá, Rosenberg Jáuost 
I óa Schelber Endre dr.-t aligazgatókká ég 
I Bokor Imrét cégvezetővé nevezte ki.
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ideí közgyű
lés áll.ilal fojl fid ősének egy
Jel mozz.inatúvíil. A vál
lalót ngvanis 17M-ben alakult, (r. idei 

Irlitil jelzi frimálhifit'niak /fá. 
évftirtlulójál. Hogy kis kezdetekből mek
kora sz.ínvonalta emelkedett, az kitűnt a 
közgjniléii elé terjesztett évi jelentésből. 
A vállalat érdokolteégóbcz tartozó új 
szövőgyár; a ..Wespag" már mükölik 
és a Ilitől I 700 szövőszékből már 450 
tizemben van. A Invalyi liszta nyereség 
5'.»7 millió, mélyből részvényenként 1HM \ 
K oK-.tnlél: kerül hátfőtől kezdve az j 
Fgyestijl Fővárosi Takarékpénztárnál és j 
az Angin Anstriav Bank Ltd budapesti , 
Jó i>-, í-ele.ti né| kiŰizetésre. A közgyűlés ( 
az igazgatóság új tagjául megválasztotta j 
Adain Géza ny. államtitkárt.

x Az Első Magyar Rér.zvény Serfőzde 
llfiflf}<nm'!cher Oszkár eliiöklósóvol ma! 
tartotta meg rendes óv. —........... — . — -------- -- -----  —
melyen .Heh György vezérigazgató in-1 utolsó helyen álló csapatok helyzetébe® 
difványára «•'határozta, hogy az 1922/23. | történt eltolódás, lényegében azonban ma 
üzletev zárszámmlásai szerint mutatkozó [ még ez sem volt döntő fontosságú. Az 
581,120.0110 korona tiszfa ngerMcgbiil a ; utolsó helyeken álló egyesületek pont* 
tartalékok és a felújítási, alap megfelelő ’
dotálAsa után réjtrr/nven^-'nf /2áá A' 
hárul)) íao K) tm la le 1.4)1 fizet. A szel
vények a Mngjar Országos Központi Tn- 
k érék pénztár tárnál ós a Pc-<t:i Magyar 
Ker eked. Imi Banknál I. hó 24-tőd 
kezdve válthatók be. Az igazgatóságba 
válasz tátink: (lliick Frigyes •'* Dtinoff 
Marcol fuj). A felügyelŐMzotteágba: 
fiimdr.l Károly (u.i).

x A (ischu inát-féle gyár részvény tár- . .. »—......  ^»UUUOWUb U1M,
«asóg folyó hó 22-ón megtartói* re.ulki-|is lefeküdt és behódolt a VAC-nak. A 
vilii közgyüléfne elhatározta, hogy n 'Vívók mindenkor kemény ellenfelei vol- 
lé- zvénv r it l'.iMrfi koronára bé’yg/i fai | tnk n ba.mokosiipatoknfik. Tudásuk előtt 
és 135.1100 darab új részvényt bocsát ki, nmn régi íren a verhetetlen MTK-nak is 
nmelyek 4 összességükben a régi ré«zvó- meg kellett hajolnia. Azóta a VÁC ál- 
nyeseknok njnn! tel 1:1 arányban, rész- : landoan veszélyeztette a bajnokéiig élén 
vényenként títi.OOti korona befizetése ell *• > haladók .Kórsát. A TortzkvAsmek nem 
nőben. Joggyakorlón folyó hó 31-tői áp-Iktdvcz a. tavaszi szezón. A vasutas 
rBIs 11-ig hazáralag n vállalni pónztá- | esnpat nagy balszerencsével küzd s hét

köznapokon szómba* kivételével ‘ rol-hétn* lejohh csúszik. A Vasasok nem 
jiuuuak lábra kapni, nekik nieguohcze- 

az utolsó 
aaembon 

győztesion

vrsrrwipi
SPORT

MzFTC- VMC találkozása
gól nélkül feleződött be
1. osztályú eredmények:

MTK-KAC 3:1 (1:0). 
ETC-VAC 0:0. 
UTE- -BTC elmaradt. 
Zugló—Törekvés 1:0 (0:0). 
III. kér.—33 FO 0:0. 
UTSE—Vasas 4:3 (2:2).

... . ............. A vasárnapi mérkőzések a bajnokság
közgyűléséi. állásán n.úr non változtattak. Csak az

számában oly csekély eltérés van, hogy 
a kieső csapatokról beszélni korai dolog.

A inai vasárnap csaknem .minden pá
lyán eldöntetlen eredményt hoztak. A 
nap szonzációja ismét az FTC volt. Akik 
;• múlt héten a zöld-fehérek lefekvésé
ről beszéllek, ma más véleményen vol
tak. Au FTC sorozatos eldöntetlen küz
dőimet n Ferencvárosiak letörésének 
tulajdonították. Arra tormészetnsen nem 
morfok gondolni, hogy l’rnnzwtadt ma

-6-ig. . , ----- -------------
<éve“ Mezőgazdasági Ipa rfej-I <‘®U « .MOiUUk, sőt félő, hogy 
s IHfollntézH Rt. gróf lloygx: helyre fognak kerülni. Ezzel 

IHksa elnöklete alatt folyó hó 22-én tor- ! UTSE és a 33 FC- ma 
tett rendkívüli közgyűlésén alaptőkéjét j hagyta el apályát.
5 milljúrd koronára emelte fel. A kiho- A" x,niir 
Csá'andó részvények r«le részben e. régi 
t énye..oknnk a lúuHatnak fel (1:2 
arényhan) dara bonként 1000 koronás ár
folyamán. A f<-nm.tnradó részvényeket 
Svaiéi ’őke<-:<HM>rt vette itt több évi Zlí- 
r<>';, - \« e’-ívétrli jog folyó hó 24-tAI
nprilis 7-ig bezárólag gyakorolható nzf 
iijtAzct pénztáránál, Sas ü(-éh 1, délután 
4 7 óráig. Ugvítnesak folyó li<> 24-ótől 
kezdve a forgalomban levő ideiglencH 
r«'sz\ énycl is mervén yok végleges részvé
nyekre fogunk beosoráltctni. A tőkeeme
lés befejeztével nz intézet nyílt tőkéi I 
me•'•közelítik n 10 milliárd körönét. !

mintegy

a üijjir Millsinisilh ts llliiil Aliul- 
mszntiaK Tahartlineiiztira Ksn.Tirsiifl
Budapest VII, Ríkóoz, ét 76. Tel. J. 60-40, J (35-32

üte Ingiiliiíirgilmi lituiilya
húz éi birtok eladáuAt vállalja Ah vá'elét közvetíti. 
Lapjobb As»roktítteló»“k * megszállt területeken.

Az MTK—KAC-mérkőzésen
I<1.000 orober jelent meg.

A bajnokcsapatnak évek óta az a vég
zete, hogy egyétlon vereségét a leggyen
gébb,-csapa tok túl kapja, Mr ez ugyan 
nem történt mog, sőt 3:1 gólarányu győ
zelmet aratott, ez azonban a kispesti 
fink nagyszerű játékából semmit seni 
von lo.. A kflsdelem első feMhen Kispest 
sorozatos támadásokat vezetett a kék-fe- 
bérok kapuja ellen. Kropacsek azonban 
minden veszélyt, elhárított bravúros vé- 
dépóvel. Mintegy húsz percen keresztül a 

|KAC nz MTK nál jobban játszott, gólt. 
; azonban nem tudott elérni. Ezután ál
landó mezőnyjáték következett s ngy í 
látszott, hogy a félidő gól nélkül fog eí- 

| telni.

gólt azonban nem tudott elérni. Pataky 
és Héger néha valóságos bombázás alá 
fogta Fischer kapuját, de a VAC-kapus 
meglepően jól védekezett. Félidő után 
mindkét csapat durva játékba, kezdett s 
emiatt, a bíró sok szabadrúgást ítélt.

Ab UTE—BTC küzdelem keddre ma
radt. Ab FTC mai eldöntetlenje az UTE-t 
valószínűen a második helyre juttatja.

A ///. kér.—33 PC találkozás ezúttal 
uom hozott gólt az óbudaiaknak.

A Zugló— Törekvés küzdelem Zugló, 
1:0 gólarányú győzelmével végződött.

Az UT8E—Vasas találkozás ismét ve-■ 
reséggel járt a Vasasokra nézve, 
pestiek váratlanul jók voltak.
,A.................... ...........

bán
A 

zötfc
A _________ _____  ____________

után ilyen:
1. MTK 36 pont .
2. FTC 27 pont.
3. UTE 26 pont.
4. BTC 23 pont.
5. Törekvés 17 pont.
<i. III. kér. 17 pont.
7. Zugló 16 pont.
8. VAO 16 pont.
9. KAC 16 pont.

10. Vasas 16 pont.
11. 33 FC 14 pont.
12. UTSE 14 pont.

Külföldi eredmények:
A TTohowartc pályán folytatták a lab

darugó-körmérkőzéseket. A Zidenio mor
va bajnokcsapat n Jugoszláviával 3:3 
arányban, a Kinizsi a romániai bajnok
csapat és a bécsi Zlovan 2:2 arányban 
döntetlenül mérkőztek. (MTI)

Magyarország 1924, évi 
mezei futőbafnoksúgdt

Kívdíy
Az 1924. évi első bajnokságot a 

legszimpatikusabb versenyző Király 
Pál (ESC) nyerte. A vasárnap dél-

BudapeM. hHfő, má„lns j4

Pitj-kn viOTinok. a --
tör s könnyen nyer. 1. pi/tli.„ V, ''k • 
lini). 2. Pannikán, (Zwlllinger)
Ginnr II. JIikmí-, Oluiln.
2W0; JOOOiJOoO; II. 1MO;280|) '“*■

H. Póíi rfy. S[nrj
mmrijurt hibáz B Máltai "..‘‘'i
n voreonyből. A tribilnnoi 
Morga.nl is hibáz. B EZ,1P,|,., ■
vozotasf. A vozrtaiől j>Ava '
gndnl az alsóságai, ,1,. hibáz'., i„v ,.r”
(les végig vrzotve. biztosan nyár i í" 
mlc, (Czoloth), 2. Páva (Benkíi l'r 
Morgant ós Pali. Tof.: lOOO-hm ' l",' 1000:2600. a.-mi, |t

............. .  *■ ““P fő'-oreenyóben öt IS 
oz. Ar, ortekos dijat a m,,” 

../Oltó G. Ji.
Mztosan viríts' ki 

var-roloány, ogy kti, 
versenyt. 1. iS-
Miki (CaKsolini.) F.’ n,‘ 
Varróleány. Tót,; 'jóm. 
II. 1000: 3100.

nemben

Az uj-

arány-

Pénzt
árakra, ingókra, értékpapírokra stb. azonnal

folyósít
LEX pénzíorgidiiii

Épít
Parcelláz 
Vesz és elad 
Ingatlanokat 

Magyar Optió Ingatlan- és 
Kereskedelmi Részű.-Társ.

üli, Ráköcsi út SO, fölemelet 
Telefón : József 72—57

minden hirde
tett Árnál drA- 
eAbhan vevrelc, 
l’latinht, árn
nyá*, nr. miöt. 
iilgauvt a )».«B»r»»*bb 

n»pl brvn. v —— __ .
klrMhuuonh érőm,

M '.<h<H ar », vMJfn i

Az utolsó pillanatokban azonban 
Molnár keresxtültörve a KAC védlie- 
totlennck ...............................
mintegy 
vésnél a

látszó hátvédgátját, és 
25 méterről hatalmas lö- 
bajnokcsapatot gólhoz lát

tatta.
Pár porc múlva már vége volt a fél

időnek. A KAC szünet után teljes erejé
ből játszott, mindenáron ki akart egyen
líteni, ez azonban nem következett be. Az 
első percek mezőnyjátéka után az MTK 
valósággal lehengerelte a kispestieket. 
Most, már úlnndóan Kispest térfetén ta
nyáztak a Molnár ég Braun támadásai 
gok dolgot adtok a kapusnak. A kispes
tiek csapatában n lialfsor brilliánsaa 
játozotf, Az MTK-ban Orth kedvetlen 
volt. Jenny is sokat, hibázott.

A 17-tk perében Molnár ismét áttörte' A 17-tk percben Molnár ismét áttörte 
I a KAC hátvédgátját s az utána nyo- ; n.nlA .
I

másodosztályban az N8C 2:1 
győzött, az EMTK ellen. 
TTC oBcnbcn eldöntetlenül 
a Fór. TTK-val. 
bajnokság állása a mai mérkőzések

mérkő-

el-

után rendezett mezei fnt,óbajnoksá
got a tavalyi bajnok Csekey előtt 
könnyen nyerte. Király mindvégig 
vezetett, a harmadik helyezett Kuli
nál*.

Otwtnai verseny ben első az MTK.\ 
második a MAC, harmadik az ESŐ 
csapata.

Az ifjúsági íutóbajnökságot So
mogyi nyerte (MTK) ” 
(OEKAC) előtt. Harmadik 
tér.

.Doinsitz 
Leirmet-

.tény, 311)0 w. 
állott, starthoz. A.-, 
taborcnyi ménes nyei te. 
amely végig vezetve 
Mik i 1 á m adásé L 
után feladta a 
(Maszár F.), 2. 
Civile, (Jen- . 
1800; 2600; í .

IV. Handicap, 2000 m. Sok sikorlokn 
kísérlet, utón indult el a mezőny. Mind- 
járt indítás utón .Tóvan, majd Lénán’ 
hibáznak s Vora nagy előnyt szorez 
amelyet Ágénál, hiába próbál behozni. A 
helyzet nem változik a befutóig, nmikoi 
is Vera hibázik k Agonat s a i'olnyo 
múló Láncos is megelőzi. ]. zfoenol 
(Toonann), -2. Láncos íZwilliuger.) F. ln> 
Vera, Jóvan. Tót.: 1000:8900. TI. 1000* 
2800

V. The Pitin vei-dij, 22nu tn. Start után 
Bákter hibája miatt Samu veszi át a 
vezetést. Az első kör után Pockás tör aa 
élre s föl tartva nyer Samu ellen. Civil 
sok hibája dacára is erős harmadiknak 
küzdte fel magát. ]. Peckás (Ca. xilini), 
2. Samu (Zwillingre.) F. ni. Baktor, Réz- 
angyal, Civil. Tót.: 1000:1500; 1000; 12TH1 
II. 1000:3100.

VI. (leVérfhegyi dij, 1900 in, 1. ,1/a, 
ríanve (Kalllnka), 2. Lisotta (Cas^oHni.) 
F. ni. Cigánylegény. Kármentö, Tót; 
1000:1200. II. 1000:1700.

VII. Knlteafogatu verseny. Kelft 
í'zómu induló hiánya miatt elmaradt.

Vili. Pólvetscrt)/. 1. Orrnuzd (Mfc 
(vzár), 2. Marni Zo<> (Kovács), 3. Sbé® 
öcsém (Fekete.) F. m. Édes, Magda, 
Ünnepelt, Lobogó. Tói.: 1000:5300; 1^ 
1800 2500. II. 1000:6300.

Vtvds
Posta Sdndon első___

a Hősök emlékvevsenyén
Vasárnap vívták meg a Hősök 

emlékversenyét a Műegyetem aulá
jában. A nagy érdeklődéssel vári 
verseny mindvégig az izgalmas 
meglepetések 'jegyében zajlott le, 
amit a sok holtverseny is bizonyít.

Az emlékverseny eredménye a kö
vetkező:

1. Posta dr. (MAFC) 6 győzelem, 
Ráday (MAC) <> gy., 3. Terszt.yán- 
xzky (MAC) 4 gy„ 4. Széchy (MAFC) 
4 gy., 5. Krezucscy (MAC), fi. Tóth, 
7. Aottecsev dr.. 8. Gombom <lr.

Istt

múló OHhnnk passzolt Orth a lab
dát könnyen a hálóba juttatta.

' Kispest még a második gól után i» ki 
akart egyenlíteni. Egy kísérlete kikerült, 
amely gólhoz juttatlu.

Kispest johhaxárnya heves támadás 
közben az MTK-kapu elé került és

Tóth védhetetten gólt rúgott.
Ab MTK ezután ismét heves tempót 

diktált b
a 33-lk percben Nadler lövését Mól- 
nár OpaUhon tejelte, aki hirtelen 
fordulásból a harmadik gólt rúgta.
A Jalták további folyamán gólhelyzet 

egyik félnek sem adódott.
A uap szenzációja az FTC—VÁC eldön- - - _____ ____

tatlen mérkösése volt. A zöld-fehérek “dta a versenyt 
már nz első percekben határozott fölény- ( /toctetes eredmények.* 
ben voltak és Eisenhoffer lövéaei Jwz-1 I. Nyeretlen háromévesek vergent/r 
m::n után pattantak vissza n kapuról,lláW <w. Sikerüh start után Pannikám

Budapest . 
ügetőver* senye A Tavaszt mooftg

Hetedik nap
Dacrtfu a felemelt belépődíjaknak 

enyhe tavaszi nap telt, tribünöket von
zott* ki az Erzsébet, kiránynó úti pá
lyára s nz egyes futamokon meglátszott 
nz igazgatóság szándéka, hogy minél 
nivósabb sportóJvczctbo részest Ue a kö
zönséget. Nem alakultak ki ugyan né
pesebb mezőnyök, de egy pár szép küz
delmet eredményezett a program mai 
ÖHgzeüllHAsa. — A nap fővérwmyében a 
pusxtaberénji ménes vitte el a pálmát, 
uüg az erősmi fogadott Varróleány fel-

<UI

WnmKAi *» ..UJSAOOZCM" k*wt*Ufe * WHÚ r<*. MrftrtMmta. S«kk Sd»*n*-«tM

Kiadja:
A „Hétfői Napló*4 lapkiadóvállalat,

Nevegyen 
raglánt, felöltőt 

fférfiruhát

| Tavaszi ujdonságohl
c!fü.“ m«»den ruház- 
«w»i|iii* Kodási cikkben

Beswralictők:

férfi és női angol szövetei, 
vií.znak, férfi ésnói divatáruk, Iwrmyák, kesr- 
tWik, férfi és női kelengyék, cipők stb., sfh. 

Áraink : közismerten n legolcsóbbak 
ízlésben : a legválasztékosablMk

Minőségben: leycl«i>iendMr I
Artftorfódás elksrfiMss vágat*

eheti olcsó áraink:

Férfi «zabó»á(j 
Mját Özemben

ser Gabardien. . 45M°
üladapoíiiisilón 19m
FérliölfönyC^nöoii
Firlicipas

üli harisnya. . . . . . 25 "°
Firlizokni 17*

Férfi faMri'Bmltkj 
készitéM I 

tájét ttewwbM 1

Tisztviselők és Katonatisztek 
Bevásárlási Központja R.-T. 
Bejiratt V., Miatyitik dcc4 l.sz. (Arins-patoto

SZAKORVOSI
EZOtT ULVARSAfl-OLTát. — ReudeUa <%én >*

Rákóczi-át 32. I. em. 1. KókuMal Kernben.__


