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Több képviselő

A kormány beterjesztette a nemzeígyiilés elé a kölcsöujavaslatokat.
X napilapok részletesen ismertették
a javaslatokat s iff.V a közönség tá
jékozott arról, amiről a javaslatok
ban szó esik. Minket ebben a pilla
natban csupán az a javaslat érde
kel közelebbről, amelyben a Bethlen- Megvárják a szanálási javaslatok vitájának a végét, azután
kormány felhatalmazást kér a nem visszavonulnak — A szocialisták hétfőn este döntenek: pasz*
zetgyűléstől, hogy a két és féléves
szanálási idő alatt minden parla szivitás — vagy kimerítő kritika — Bethlent okolják az ellentétek
menti ellenőrzés nélkül hajthassa
kiéleződéséért — A fajvédők éles harcra készülnek
végre az Ország szanálására vonat
kozó terveit.
Súlyos kérdés, nehéz probléma. |
A kormány szerint has célig le j vonulást sürgetik. Holnap dől e•1, l vetődött az ellenzéki képviselőig
Súlyos kérdés akkor is, ha feltesz[egyes csoportjai körében a lemond
sziik, hogy a szanálás ideje alatt kell tárgyalni a szanálási jacasla-1 hogy miként, határoznak.
változat la mii s a mai összetételében ; tokát, különben a. rekonstrukciós j A keresztény ellenzékiek közül \dás gondolata. A terv az, hogy
.dz
ellenzék
i
akció
célját
téveszti.
marad meg a Beth lett-kormány
többen arra határozták cl ma i a szanálási törvényjavaslatok .1
mely a felelősséget vállalja. De még ; nemcsak hogy nem honorálja a\ gukat, hogy lemondanak mandá ' letárgyalása után lemondunk j
súlyosabb, hu mérlegeljük az eshe kormány szándékait, de a legéle
tumukról.
a mandátumról,
tőségeket és gondolunk arra, hogy sebb harcra készül. Minden párt
ANDRÁSSY GYULA GRÓF,
'.mert a felhatalmazási javas
két és fél év múltán más valaki ül j tagadja, hogy obstrukelóra készülne, I
akihez kérdést intéztünk ez ügy- törvényerőre emelkedése után
:/ kormány elnöki székben, aki ha . nincs azonban egyetlen ellenzéki
ben,' •' a’--!t?>mkoir0ket.
Ma aa- vény hozást nHtködésürikncl: s
balul üt ki az akció, azt is mond
képviselő sem, aki nem óhajta
belső tartalma és értelme.
llélföi Napló munkatársának:
hatja: nem vagyok részes benne.
na élni a kritika jogával a ja
nincs. De le' kell mondanunk man-:
— Hallottam a lemondási hírekI
Teljes-súlyával és komolyságával J
vaslattal szemben.
élemédátumunkról
annál is ikább. ruetti
ről. Magamnak is az a vé
érezzük a pillanat, nagyságát, amely
harc, ;a mai rendszer az alkotmányossági
nyom,
hogy
céltalan
minden
Ellenzéki
körökben az ellentétek
előtt állunk. Érezzük, hogy ez az a
----- ~rifa ' problémák megoldásúhoz hozzáfog-*
pillanat, amikor még magunk vá- 1 kiéleződését elsősorban fíejhlcn^ Isl- Lemondásról azonban csak a
ni egyáltalán műn hajlandó.
befejezése után lehet szó. A >
laszthatunk az élet és a halál közt. ; rdn ,</ró/ szemé1 íjénak tulajdonít- lási javaslatok tárgyalása
Munkatársunk megkérdezte FricéL*
Ám nem tudjuk hol az élet és me \ják. Minthogy pedig a l'elhatalma' feltétlenül felszólalok. Már t
cicit I stván tói, hogy kik azok a. kép*)
lyik oldalon leselkedik ránk a halál. ! zás megadása azt jelenti, hogy két
í ben arra határoztam
mag
viselők, akik lemondani szándékozz
A külföld segítsége lesz az. amely * és féléére a parlament kiadja a kemandátumomról lemo
nuk? Friedrich így válaszolt:
1 zéből a legfontosabb jogot; a bud- i hogy
üdvöt és eletet ad? Ki tudju ezt?
;
mert.
-- Személyeket nem említhetne
’ Bármint. legyen is. ezekben a sors \ gél-jogot: a legteljesebb elkeseredés
meg, annyit megállapíthatok, hog$
semmi értelme sincs a par|adöntő, ezekben a nagy órákban csak [lett úrrá az ellenzéki pártok tagjai.
a szanálási javaslatok törvényerőre
menti küzdelemnek ezzel a kor
szempont lehet a döntő: az or í körében.
emelkedése után több képviselő le**
mányzattal szemben.
szág, a nemzet üdve. Ezt pedig csuk
A kormány magatartása miatt
egyesült erővel tudjuk munkálni. . már pénteken híre járt a parin- Újabbon a parlamenti kritikát is mond mandátumáról.
Ez a kérdések kérdése: egybe keli ! mentben, hogy
megbénítják. Semmi kedvem sincs
A fajvédők
fogni, egybe kell ölelni, eggyé kell
rá, hogy a nemzet szuverenitását
az ellenzék tagjai passzivitás
a szocialisták és a keresztény ellene
olvasztani a nemzetet. A kormány
i
megsemmisítő
eljárásnál
közremű

ba lépnek, mert semmi értelme
rak a kötelessége az első lépést ezen
ködjem. Közös akcióról a lemondást zékiekkcl ellentétben változatlanul
sincs a parlamenti küzdelmek
az, utón megtenni. Erre a következő
illetően nem tudok, éu azonban a az obstrukció álláspontján állanak^
nek.
két és Lel es:< emlőre tanuljunk fe
I szanálási javaslatok lotárgyalasa Mind a hét fajvédő felszólal és hé 6
ledni és megbocsátani, fts tanuljo; Munkatársunk kérdést intézett, ez iután előreláthatóan lemondok man teljes illés kibeszél'ésére kéxzülnefa
Ha a szocialisták is a kimerítő krt*
elsősorban a kormány. Az ő köteles ügyben
dátumomról.
tikál l'og-ják elhatározni, ------akkorhttf*
hite-,
sége kitépni, kigyomlálni, eltávoli
FRIEDRICH
ISTVÁN
vétig
semmi szín alatt* sem emeil«
tani a nemzet testéből azokat a iné},
FARKAS ISTVÁN
kedhet nek törvényerőre a, fel halaik
fájó, sajgó, sok helyütt genyesedő nemzetgyűlési képviselőhöz, <IU
i
„
így
nyilatkozott
a
Hétfői.
Naplónak:
aki a
töviseket, amelyek nem gyógyulást, következőket mondotta a Hétfői',
“ -A legkomolyabb formában fel- mazási javaslatok.
I.
de ujabb betegségeket termelnek. Napló muókatársá nak:
A kormánynak a kötelessége, hogy
- - A szociáldemokrata pártnak a
a fájó és sajgó sebekre a feledés és
megbocsátás gyógy itó balzsamát szanálási javaslatokkal szemben elrakja: a kormánynak a kötelessége ifoglalandó álláspontjáról az vntózőhecsülcte , bizottság
‘ in
=
A póri közi konferenciáról, amelyen i szén nem vagyunk sem köztársaság
bogy nyíltan, férfiasán és hvuauiuu...... • hivatott dönteni. Az
tagjai Bethlen István síról' minisztere Imik nz sem királyság, sót. az országnak hatórrs
amelynek
nyujísa békülésre jobbját, de •l'-L ’'z.oU7s"
“‘'IN.... pnrl"n.
ellenzéktől n szanálási javaslatok gyors időhöz kötött áIliiliifője sincs. Erre Hetiig
wvanakkor u baljában se rejte'ges- Ce«ZZ Gyula, Peyer karolj. /
kérte, csak szűkszavú len azl fel.-liv. hogy megérti közjogf
.........
titkos tőrökéi.
|19t
™ n, Proppcr Sándor és Panczák kercsztiiiengü'iósét
aggályuknál A* azokat bizonyos mérték*
János, ma délben ülést is tartott tudósítások jelentek m«K •» »'/. eddig tett
Jb* valljuk, hogy épug.v köteles teliben az ügyben, határozatot azon nyilatkozatok elzárkóztak a kényesebb ben osztjn ’
az ellenzéknek is. hogy ezek* íhan nem hozott A tanácskozást. részletek feltárása elöl. MuukatúrsiHik Bethlen István a leghatározottabban
b’”' s napodban feledjen, iHWbn-J holnap folytatjuk, a döntési pedig hosszasabban beszélt a konferencia
kifejezte, hogy közjogi helyzetünk fa
anyagáról Friedrich Istvánnal, aki a
rsu-son és gyógyítson.
! hétfőn este nyolc órakor hozzuk következő igen érdekes részletekkel egé uz államfő kérdése megoldhatatlan^ .
Unsziik és meggyőződésünk, hogy meg, amikor is a parlamenti Írak szítette ki a konferenciáról mogjelcnt
tovább ig.v nem maradhat,. ,;
l
műn Anglia, vagy Amerika 250 mil- ció tagjai össziilést fognak tartani. tudósításokat:
kért
azonban;
lássam be. hogy a maA
— A
A,miniszterelnök
kérdésére kijeién*
nnnissiei..ni... *«ru«KH,.
au.
10 aranykprpnás kölcsöne fog talp
Értesülésünk szerint a szocialis ! —
ranlhtani, nem ez a segítség fogja ták végleges elhatározása azért ké tettem, hogy Imjlandó volnék inéwéjcyl- idők alkaLmo-thuiok ezeknek a proíw|r
máknak parlamenti megoldására. TIÁi
!
tebb
frlláspónto*
elfoglalni
a
szrfmAlásí
wr sebeinket meggyógyítani, ha- sik, mert a képviselők kél ellenté
l javaslatok tárgyalása során, ha kötclrzU meglesz a külföldi kölcsön fa ennek ha*
eni egymásra találnak a nemzel tes állásfoglalás közölt ingadoznak. ! ígéretet kapnék az alkotmányjogi pro tósa alatt gazdasági életünk rendeződni
m átölelik egymást, ha kart Többen a ‘kimerítő kritika sziikse- blémák rendezésére, valamint a válasz- fog, ha majd a kedélyek nwvcnyugmoiw'm‘l4UÍl'e jvk<‘oe8edik eggyé a gességót hangoztatják, vannak vi tójogra vonatkozóan. Teljesen lohetet- nak, akkor new leez ekadAtyu, hogy «w
’
'íAíkJL
^yctakaiásban, tu szont olyanok, akik céltalannak lomx$k tartom ugyante, hogy a mai ál- ben a fontos kérdésben te ,»aog<*’
fw^k a hMttd 6*. & awMíw tePQt tovAhb te fOTtaóitawoíP. awt iű- zünk. Eé M- JelouÜT hMO" '

lemond mandátumáról
Andrássy Gyula gróf — a politikai helyzetről

Bethlen: „A szanálási vita után
rendezzük az államfői kérdést

hétfői nhpt,ö

2
» mlnlMtereliitik az államfúl kérdést
tMii.-'liiHl nkció befejezése után
napirendre tüzhetónek tartja

a

1

BudapeU, hétfő, március 3t

TömeseselMÉptetéseliBW
a rendőrségen
tag

— Felhív tűm a juini»zíereinök úr
ellemínfiHvrc,
figyelmét arra a
-e
«
o mozgalmait. Csuk legutóbb val
amely n orsíag minden rémében mu- iI
inikmdk a titai r(:.nimn<«l szembeh. Fig yol mértet i r-in ói arra, hogy az ellftozék
a karait adui én önkéntelenül ia a kíllaő
•
; msta akciót becsi pénz tartotta
löniejrh&ngulaiok liauí»a alá kerül át ha Három
UádAMfSkapItánv
BAbanlfáMiahelyettest,
knlaaaitnef számos
rvámArfőtanácsost,
fffiőaná*pa** I Tlv
L'ni'íílniónvAb
..
‘ÚJ; "-Brawnyok
1 &r«líi5
néni fogja figydembe venni ezt a ma I
már hetalmaonH nőtt faktort, akkor I
tanácsost ás rendőrkapitányt neveztek kt
:8d^déU“tt,p“k ea
nagy (Mlódáe fogja őt érni, amit ez
- A Hétfői Napló tudósítójától. —
.Jó1 tudjuk, minő jelentős szaka.
ntAn az orazag fog megainylani.
— Föltettem a kérdést, uem lartacá
A. belügyminisztériumban
beliúrvxuinisztérinmbuu rétidé-|helyettes
rendé- Ihelyettes van
Tónvte. !^ÍJi..zilP,1SZux?...'l!.-^í?”90l19! tnternaA
van Budapesten.
Budapesten. Ténylebeirtanák,
cionálé
képviselőit.
Moszkvától
letet dolgoztak ki az egész ország ges főkapitányhelyettesekké nevez mégis, fenti bécsi hir alapján, ku
lia egy mán kormány jönne a Hzaná- jállamrendőráégének
egységesítésé ték dr. Nagy Károlyt, a toloneház
riózumképpen kérdést intéztünk az
láel Ja\állatokkal, ez ♦‘ifiben ar. elről, ami a budapesti főkapitánylengék egy óra alatt megszavazná a |ság tisztikarában megütközést kel vezetőjét, Hetényl Imre dr-t, az út egyik szoc.-demokrata képviselőhöz.
levél-osztály vezetőjét, aki számos
felhatalmazást,
tett, mert ezáltal a kinevezések ne- politikai nyomozást irányított a Propper Sándorhoz, aki a követke
Kx a kormány azonban, melynek pénz . hezebben fognak történni és eset legteljesebb sikerrel és Andréka zőket mondotta munkatársunknak:
— Legfőbb ideje, hogy ez a párt
ügyi politikája ezáinon ►ikertelenaéget leg több vezető állásban levő rend- Károlyt, akit a politikai osztály
könyvelhet el. az ellen-éirtöí felhatelma- 1 őrfisztviselöt vidékre helyeznek át éléről elmozdítottak, áthelyeztek a eljutott, méltó végéhez. Bár magam
nem
olvastam még erről semmi
aáat kapni nem fog.
— Bethlen erre azt. felelte, hogy az ő és helyükre vidéki rendőrtiszt vise kihágási osztályhoz és szó volt ar hirt, nagyon valószínűnek tartom
cról, hogy nyugdíjba küldik. Mind mégis, hogy a bécsiek kommunista
pénzügyi politikája nőm volt sikertelen, lőket ültetnének.
•őt abszolút eredménnyel járt, mert a/, ' Valószínű, hogy a kedélyek le- bár mán eddig címzetes főkapitány- pártja felbomlott. Az a meggyőző
I csillapítását szolgálja az a belíigy- 1 helyettesek voltak.
ország mai helyzetében
désem, hogy nem is az volt a célja
Bethlen nagyohh sikert, mint a kül | miniszteri leirat, amely vasárnap
földi kölcaön (t!) el sem tud képzelni. (délelőtt érkezett a főkapitányságra | Rendőrfőtanácsos dr. Puskás Gá ennek a pártnak, hogy a szociálpoli
bor, a főkapitányság fegyelmi osz- tika torén produkáljon, de nem js
Ezekután a miniszterelnök kijelentette, ■ és amely
| tályának a vezetője, tanácsos lett tudott produkálni, sőt még annyit
hogy
i
Bauer Emil dr. rendőrkapitány, a sem ért el, hogy az osztrák nemzetkiközel
száz
rendőrtisztviselői
nz olmtrukeló ellen 14 órás és perma
I politikai osztály volt vezetője és gyűlésen akár csak egyetlen mandá
nevezést tartalmaz.
nens illéseket fog bevezetni.
dr. Szrubián Dezső, aki a bűnügyi tumot is elnyerjen.
mlrn azzu! válaszol tűn1, hogy minden jA tömeges előléptetések eddig niég osztály egyik legtehetségesebb nyo
akciónak megvan a reakciója: az el lse- ' nem jelentek meg a hivatalos lapK® vegyen
seredét annyira M h>a éleződni, hogy ‘ban és egyelőre vasárnap délelőtt a mozója. Rajtuk kívül egy sereg
hutvdiig tan lesz törvény a javaslatból. 1 főkapitányság egyenként tudatta, a kapitányi és rendőrfogalmazót no- 1
veztek
ki.
Peidl Oynla itt megkérdezte a miniaz- .
ragiánt, felöltőt
terein Ö k Öt *
I | kinevezett tisztviselőkkel elölépteAz előléptetéseknél egyelőre
,. - Szóval a kormáaiy fél a vita elhú- !, férfiket. Az új előléptetéseknél azon
férfinshát
MdáaAtói!"
ban ismét megfeledkeztek
több
nem került sor a detektív
.,— Igen — valahol! Bethlen — mey {szorgalmas régi lisztviselőről, akik
nem látta Schnur Henrik kiraksflj
testületre,
vagyunk ijedve és preventív* intézkedni mdr évek óta várják a lincvezésiiVili., Rákóczi út 15
nka’-ok."
\ket és érthetetlen okokból az elö- ! pedig abban a hitben voltak, hogy
kcuii így felelt:
léptetések alkalmával eddig minden a fogalmazói karral egyidejűleg '
fUyan ez, mint a kusflu exote ae
1
Mf.]jaAzn ri.ni
todlihen. Hangosan fiityölt, hogy bátor-\ef,^ben mellőzték ölet.
léptetik elő a detektívtestület ró- i
nak lássck."
Hogy kik leptek most clo a gebbi érdemes tagjait. Értesülő- '
A 'miniszterelnök úr
folytatta rendőrség fogalmazói karában, azok síink szerint a kinevezések itt sem i
é'riedrich Tst.ván
szemére vetette a | névsorát még nem lehetett, megái maradnak el és valószínűleg április '
kon ferenc.bin n képviselőknek, hogy'lapítani. Annyi bizonyos, hogy leg- Áó>epőn kerül nyilvánosságra az ;
nagy. országos problémákról nem tud-Inaptól kezdve három új főkapitány-i|előléptetett detektívek listája.
imk tárgyalni, hane-m állandóan szemé- I
Rendezte: Joe May.
lyaakednek. Erro Szitányi Lajos - igen 1
Főszerepben:
helyos«n -- azt felelte, hogy személy
Mia May, Bohnen és Szee.
nerint senkit, smn támad az ellenzék,
egyes miniszterek ellen azonban súlyos,
jkonkróf vádakat emeltek anélkül, hogy
az illető miniszterek levonták volna a
konzekvenciákat, vagy legalább |s pozi
tív választ adtak volna.
— Megállapítfeatosn végül — fejezte bo
Eredetileg 8 részben, 48 felvo
nyilatkozatát Friedrich. — hogy n párt
Harc Moszkva ás Bécs között — A szovjetkormány
násban, most két-két részben,
közi konferencia eredménytelenül vég- !
elmozdította Tomann pártvezért — Propper Sándor
?4-24 felvonásban összefoglalva
ződött.

CEzanmn

Feloszlatták

R uilág
a bécsi kommunista pártot nagy mozgókép-szenzációja
nyilatkozata

Rz első rész
csak néhány napig

■

— rA Hétfői Napló tudósitójától, —
tehát a volt első négy rész együtt
Bécs, március 30. I azonnali feloszlatását és külügyi híA bécsi politikai köröket, most sü- ivatala útján sürgősen intézkedett a
í tin foglalkoztatja az n váratlanul likvidációs
eljárás
lefolytatása
jött hír,, hogy ____
_______________
az annyi
bajt okozó iránt.
kerül bemutatóra a
bécsi kommunista pártot a mosz
Kiderült ugyanis, hogy a. bécsi
kvai kongresszus határozatára fel
Szombat óta ülésezik
kom műn istavezérek a párt szá
oszlatták.
a parlament
nt ára Moszkvából kiutalt aranyDacára annak, hogy ezt a nemré
rubel összeget saját céljaikra
Belgrád, március 30.
gen megtartott pártgyűlésf a nyilhasználták fel és úgy számoltak
A
„ szkupstiua
_________
igazoló
____ bizottsága.
_______ w_ vánosság előtt csaknem légmentesen I el, hogy az óriási, összegeket ál
Kis Komédia Teletónwánn 'wn
szombaton késő este határozat nél- elzárták, mégis szivárogtok ki olyan
.
. .
Rótt és Stelnhordt tölléptével
lítólagos magyar agitációk cél
Mó'ltöl hsjnllfl és Systern Lahman. Kezdete 8 órakor.
kül oszlott szét. Az ellenzékköré- hírek, amelyek arról számoltak be,
jára könyvelték.
ben emiatt nagy nyugtalanság tá- hogy a gyűlésen heves összeeső páA szovjetkormány ezért az elmúlt
madt, minthogy arra gondolnak,; sok voltak a vezető férfiak között, s
héten szigorú nkázban elcsapta az
hogy a kormány
költségvetési ij hogy
nogy
Kormány a Koitsegvetcsi
eddigi
vezetőket és Reichenbergből '
vita végéig ?1 akarja halasztani ai
a kommunisták utolsó pártgyüBecsbe küldte Neuroth kommunis
11 orvát képviselők mandátumainak I lése úgy végződött, hogy a párt
tát a likvidáció vezetésére..
igazolását, amire esetleg — a parla
a. nagy belső egyenetlenségben
Ezzel olyan emberek kerülnek, le
ment. összetétele mellett — már ucm
már nem is tudott határozatot
is kerülne sor.
az osztrák forradalmi politika po
hozni.
rondjáról, akik az osztrák köztársa
Az ellenzék vezérei még tegnap
A harmadik ’ntornacionálé leg I ságnak uj.iáépülése utóbbi eveiben
aete rögtönzött értekezletre ültek
moszkvai
kongresszusa nem egy kellemetlen órát szereztek.
Össze a ezen elhatározták, hogy utóbbi
mindenmindeu rendel leexésro álló ugyanis hosszasan foglalkozott a De eltűnik egyszersmind a lázongó
módot folhaszi.álnak arra, hogy a bécsi vezérek egyéni akcióival és a csőcseléket nevelő kommunista párt
költségvetés megszavazását meg bécsi pártot a legteljesebben elítélte. is, amely öt éven át büntetlehiil
akadályozzák. A szkupstina elnök Kun Béla maga kelt ki a legheve folytatta Becsben veszedelmes já
sége erre az obstrukciós lépésre sebben a bécsi kollegák ellen, sőt tékát.
azzal válaszolt, hogy a plenáris azokat „ádáz csürhehadnak" ne
ülést az esti órákban nem zárta vezte.
Ez a híradás M a ff,var országon is
Turgenyev novellája filmen
A moszkvai szovjet mindenesetre érthető megnyugvást kelt. Hiszen az
bo, hanem a költségvetést folytató
lag* »san tárgynitatta. Az ülés meg szükségesnek látta a bécsi párt utóbbi évek rendőri nyomozásaiból
-Z4ikitú» nélkül egész éjszakán ál
Főszereplők:
tartott h mn délelőtt egy órai szü
net ítán Űrnél folytatták a vitát.
Az illés este 7 órakor még tart. Az
az Atlantis világhírt! Morellenzéki képviselők közül sokan
hange kapitánya és
iratkoztak fel * minthogy mind
egyik fczóuok másfél órát beszélhet,
arra lehet számítani, hogy a vitát
Pálmay Ilka, Szőke Szakáll vendégjátéka
Előadások ; 5, ’A7, 1 s9 és 10 órakor
Ica üább kedd reggelig elhúzzák.

Obstrukeiós vita

a szerb szkupstinában

ntozglIiép-Ottlionkai

URÁNIA
istennője

H leppagyogóbb ftabar*émílsoi*

Jean Angelo

a Pesti Kabaréban!

Nathatie Kovanko

HÉTFŐS NHPÍŐ

napért. hétfő, március U .

Miért kell
hetenként emelni a tarifát
a villamostársaságnak
csides Imre 350 milliós végkielégítése — A villamos
vasút könnyelmű gazdálkodása
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
\ főváros lakossága az utóbbi idö- felfüggesztették és elbocsátották ál
])e‘n úgyszólván vasárnapon ként arra lásából, a fegyelmi ítélet alapján
kevésbé kellemes meglepetésre éb végk ie 1 égi Lés nélktí L
red hogy ezután 50—60—100% kai
Az ügy iratai a kereskedelmi mi
drágábban kell fizetnie azt a villa niszterhez kerültek, aki a fegyelmi
mosjegyet. amelyre újabban a rész- határozatot annyiban megváltoz
vénytársaság urai az árat se nyo tatta, hogy
matják rá. -híggal számítanak arra,
kötelezte a társaságot a. végki
hogy mire a nyomda elkészülhet bi
elégítés kifizetésére.
zonyos jegykontingenssel, akkorra
mdi; (12 az úr is túlhaladott volna, A villa ni os társa súg egyezkedni pró
ami abban az időben talán csak in bál I, de igaza tudatában nem egyez
pclto csírázik.
t . kedett Földes Imre, sőt perrel fenye
Őszintén szólva a türelmes fővá getőzött. Ez hatolt. Értesülésünk
rosi publikum csodás nyugalmat szerint végtére
árul el a tarifaemelések hírére. Az
a villamostársaság fizetett Földelső nap talán megrenitoiiskedik és
des Imre v. igazgat ónak 350 mil
gyalog teszi meg útját, a. második
lió koronát végkielégítés címén.
napon az utazási az átszállójegyen
spórolja meg, a harmadik napon — Hár.ornszázötvenmillió magyar ko
mert a raagasságboliek is a társa ! ronát dobott ki tehát ok nélkül a
ságnak kedveznek — mái: letörik n| villamos társaság, mert, hiszen Föl
publikum és fizeti szemrebbenés nél
kül a "200 koronás átszállójegyet, |
amely a békebeli 10 filléres átszálló-'
jegynek kerek 100%-os emelkedése.
A nagyközönség a gyakori tarifa
emelések indokolását nem is olvassa.
Nem is érdekli ez az embereket. Sab
lonos bejelentéseket tartalmaz:

des Imre nemcsak hasznavehető
igazgatója volt a részvénytársaság
vak, de egyik erőssége. Háromszáz
ötvenmillió koronát fizetett, ki a
részvénytársaság Földes Imrének,
de megmutatta, hogy zsidóvallásű
igazgatója nem. lesz.
Ez a háromszázötvenmillió korona
még lezüllött Koronánk mellett is
nagy összeg. Mintegy öt. napon át
200.000 szakaszjegyet kell eladnia a
villamosnak, hogy Földes Imre- vég
kielégítését összehozza. Aranykoro
nában mintegy 21.875 aranykoronát
tesz ki. ami békebeli, viszonyok közt
már tekintélyes vagyonnak colt
mondható.
És mindez most történik, mikor a
szigo.
takarékosság elvét, hangoz
tatja a pénzügyminiszter, mikor a.
tisztviselők, ezreit bocsátják világgá
lerongyoltan és szegényen, mikor a
város nem tudja fizetni, külföldi tar
tozásait, mikor a villamostársaság
nem tud szükséges beruházásokat
eszközölni, mikor a dolgozói- százez
reinek zsebéből az utolsó filléreket
is kiszedik, akkor ilyen előkelő gesz
tust lesznek a villamostáraság urai,
mert Földes Imre „vallása.' nem tet
szik a rezsim urainak.
Fz a vezetés lehet, „kurzus11-gon
dolkodás, de politikának rossz és
kereszténynek — pogány.

3
— Ha ez tovább így megy és nem;
kerekedik felül a kormányban magú
ban a józan felfogás, hogy egy ilyen
és hasonló túlbuzgúlkodást lehetet
lenné tegyen, akkor valóban nem!
marad más hátra számunkra,mint
hogy kivonulunk az ülésteremből
s akkor lássa a kormány, hogy mirrt
megy ellenzéki kritika nélkül.

Széljegyzetek
S7Ik.iC.YI V ALLAL.i A A FÉLIf*
LÖSSÉGET. Férfias beszéd kétségeit
kivid. Imponáló is. mikor egy férfik
kiáll a plalzru s hangjának zcngzG*
lességélül neki pirul tan. kijelenti: éu
vállalom a. felelősséget. Súlyos be
széd. kár. hogy nincs alja. És azfi
Szilágyi bajos is tudja.
Miért akarja -vállalni a felelőssé*
üzért se ö a. felelős. Majdnem, az jut
az eszünkbe, amikor a, háború alatt,
Budapesten döntötték cl. hogy mi
volt a szerbiai balsiker oka.
Nem lehet ma így beszélni, vnégi
ha valaki^ annyira x.-Jmpalikits is,
mint Szilágyi. Iáijós. Mert - agy aztj
g o ndoljú k. h og y ka kas k u l: o n 'kolást,
nélkül is fcll.el a nap. vagy hog#
nem is azt gondolta, amit mondott.
És ez mind a kettő huj.
»

NAGY EMIL AZ, ELLENZÉKEN. Saj^
non. volt már precedens arra, hogy
n.s.tcr ellenzékbe ment. De ez nem wm.
le semmit Nagy Emil eredetiségéhtSli
mert Nagy Emil azért mégis eredetienh
rúdupláz Uánffyra, mert Nagy Emil nt
saját kabinetjének lett az ellenzéke.
llát eddig rendben van. Azaz még simc&
egészen rendjén minden. Arra volnánJá
kiváncsiak, hogy mikor igazán eredül
drágul a szén s drágább a mun- I
Ha az elnökség egyoldalúan kezeli a ház Nagy Emil. Akkor volt-e, amikor a kor~.
ka erő.
bársonyszékéből harsogott, kemé^ff
szabályokat, az ellenzék kivonul az ülés ináy
szarokat az ellenzi kieskedö szocialisüüi
Hogy ezek az okok mennyiben fedik t
felé,
vagy
akkor lesz, amikor a szociálisteremből
a valóságot, azt a villamostársaság >
iúklcal együtt szavaz egykori barátai ét>
urai se tudják. Talán nem is ez az' Az utóbbi napokban a nemzeígi il massá vájó kérdésben vfndrússy fegyverIársa
í ellen.
igazi ok, mert hiszen a villamostár-. lés termében sok izgalmat keltett Gyula gróf véleményét, kérte ki. aki
Ez érdekes lesz s nem minden pikan-t
saság — remélhetően — nem mázsa-1 az elnökség túlbuzgó eljárása az el a következőkben volt, szives állás térin nélkül.
/
•
námi;a veszi a szenet, mint egy sze-\ lenzékkel szabink Mini. ^jsm^retes Púníjá íj^k k i fejtés( a i:
ghiy krájzlcros, hanem bizonyárai maga Szcitovszlcy Kelti' elnök a
— A parlamenti érdek azt kíván
MITAM ET SANGVINEM,
alkalmas időkben leköt magú vak í zerdai inlerpellációs napon ■ egye pú, hogyaiz elnök okosan és céltuda AVENAM NON. Körülbelül
(9
"áVIlPMi 1,1ennyiségeI.
nesen kiprovokálta azt, hogy Szilá- tosan éljen azokkal a .jogokkal, kisgazdák
mai
poHtikájártak, n
A hiúukúbérek se tegyék íujIq- gyir'i-H.iea íie «ohftissu M
-radiá amelyek (Mf-íi *-húzsv.ttMiynft ’*Fés^ft*e guintcsscnviájri. ^Felhatalmazás kfdif
koltiá a villa mostari fának az arany- ' cióját s ezzel a kormány megszaba biztosítanak. Az elnöki pártatlanság Megadjuk. Kölcsön kell? TJa lU kFmli
paritás 100%-a fölé való emeléséi.' duljon a válaszadta kötelezettsége annyit
mindenesetre megkövetel, meglesz a k.isüst, a szabad dohány*
Köztudomású ugyanis, hogy
alul. Azóta is Jépten-nyomon és hogy számoljon azzal, hogy az el tcr.melés, az adó-minimum, a tnásöM
zsebére, -- megadjuk. Mindent meg*
szoiumelláthatóun az elnöklő Szel lenzéknek nemcsak .joga, de köteles adnék, hűségesen meg is szavaitwA
a villaniostársaság csak sokszo
ros s-Jrájkfenyegetésre. emeli al- . lő rszky Béla és egy séges párti tár sége is kritikát gyakorolni. Vi mindent, de. a magúk javam PXfjvü
sa. 7/Sitvay Tibor minden legkisebb gyáznia kell tehát az elnöknek arra, ziót szednek.
Iwlmazottai fizetését s akkor, is
alkalmat, felhasználnak arra, hogy hogy a szükségen Ilii ne állítson
igazán teljesedik rajtuk: jobUjárat az aranyparitás alatt.
az ellenzéket leterrorizálják.
korlátokat a szólásszabadság elé.
'keziik sohsevt tudja, mit csinál a bal.
Politikának
nem r.ossz, legfeljebb ag
A villa mosta rsaság gazdasági de
— Az újabb időben előfordult
Különösen Zsltvuy Tibor, újon
ficitjeinek előállását tehát más fé nan megválasztott, alel nők küllemet- ••ondreutasítások már egészen kémi országra kár.os.
nyezők okozzák. Arról nem bőszé- b-nkodik az ellenzéknek s az ellenzé kusán hatnak. Vallom, hogy az el
Üínk, hogy az új rezsim befekteté ki szónokokat vagy folyton meg nökségnek joga és kötelessége, hogy
sekre elenyészően kis összegeket for akasztja beszédében, vagy a legár személyes inzultusokat szemben a
dított, hogy tartalékkészletei nincse tatlanabb kifejezések miatt rend re megtámadottnak védelmet adj^n,
nek s ennek tulajdoníthatók a villa- . utasítja. Nagy visszatetszést keltett de vigyázni kell arra is, hogy ezen
"tos^zerencsétlenségck nagy száza az ellenzék körében Zsitvay föllé fúl ne menjen.
léka s a rendetlen közlekedés stb.
Hegymegi-Kis Pál ezeket mon
pése szombaton, amikor Drozdy
Elég rámutatnunk arra, amiről hi Győzőt beszéde közben azért szakí dotta:
teles információk alapján éntcsül- totta meg, mert Drozdy azt a kife
- - A házszabályoknak az utóbbi
a
kormánnyal időben az elnökség részéről történt
l:'nk s aminek egyik jellegzetes pél jezést használta
dányát a nagyközönség elé tárjuk, szemben: „cinikus." A szünet alatt értelmezése és gyakorlása, a legsú Magyar Optió Ingatlan.' és
hadd ismerje meg a ,.bűnös" Buda a folyosón az ellenzéki képviselők lyosabb megsértése és nevetségessé
Kereskedelmi 1j,észo.*Társ»
pest adózó polgársága, hogyun gaz- izgalommal tárgyalták a legfrisebb tétele a házszabályoknak. Miután
üli, Rákóczi út 30, féltmtltt
dálkndik az a villa most ársaság. a elnöki eljárást, sőt magában az több mint egy éven' át fenyegettek
Telefón : József 72—37
Diely hamis mentalitás vesszöpari- egységes párt köreiben is elítélték a házszabályok revíziójával, ez
Nagy Emil, volt igrzságÜgyminisznaján nyurgáivá nem a százezrek Zsitvay Tibor, erőszakoskodásait.
érdekeire, hanem saját hatalma pilHír szerint az ellenzéki képvise ter kcdven.q vesszőparipája volt, de.
Az
lők körében komolyan tárgyaltak megvalósítani nem merték, most
icr,einek alátámasztó sár,a gondol.
Az eset nem egyedülálló. Hasznos, orról, hogy amennyiben az elnökség egyszerűen egy saját szájuk íze,
Punntás embereket bocsátottak el, a házszabályokat ennyire egyolda szerint magyarázott házszabálykcmert, nem tudták mentalitásuk rúd- lúan kezeli és éppen a nagyjelentő zeléssel akarják céljaikat megváló
,1a. köze betömi. Legtöbbjét egysze ségű kölcsön javaslatok tárgyalásá sí tart!.
XXVII.'
— Egyenesen botrányos és tűrhe
rűen elbocsátották, némelyiket, vég- nál akarná ilyen magyarázatokkal
^legjtették. Az ilyen végkielégítési az ellenzéki kritikát lehetetlenné tetlen az. amit az elnökség újabban
Szilágyit
rendreutasítják
••cinek klasszikus példája Földes tenni, ez esetben az ellenzék kivonul csinál.
iPi-enek, u kiváló írónak, a villamos az ülésteremből s nem vesz részt ad uzért. mert kétszínűnek mondja a
váradi péspöK hagyatéka
dig a tárgyalásokon. ómig garan kormányt és makacssággal vádolja
• ^-Jik volt igazgatójának esete.
' ÍT'" ilmro
mro csetév(?
esetével| töbl)
több ízben ciákat nem kap a házszabályok pár meg, Drozdy pedig azért kap rendI
routusítúst,
morf,
a
kormányról
azt
Walkozlak a napilapok. Földes tatlan kezelésére.
Munkatársunk ebben a már izgal mőndja, hogy cinikus.
"lr‘'1 mert a villamos rt. egyeduralnak
'uainaK felfogása szerint az iroda
térén hamis isteneknek áldozott,,!
k:i-7Z!p Papon „új munkakörrel"
.A központ tehetséges,’
iS&lmas, lelkiismeretes igazgató-i
Kiállítás: Mára<M23-3bxg9-^óráig.|
a •■remízbe" rendelték alsóbh" munkára. Földes természete-'
Aukció : Március 31-től naponként I
aÍLaH"?a‘'nní*Uttk“ uem tett elegeid Teréz körút 46
délután 4-től
í
fellépte
eljárás alá vonták. I Tílefín; US-54

Az ellenzék

akcióra készül Zsitvay ellen

Épít
Parcelláz
Vesz és elad
Ingatlanokat

h. Mái Miklós rt

Terézkörutl
Jzínpní

Nagy Endre
Salamon Béla
Medgyasszay Vilma

az Orsi KéDzHvészeti TánoM
M magánbirtokból szánra
mütáigyak

Budapest, hétfii, március 31.
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Szenzációs fordulat

a gyilkossággal uádolt Tóth József ügyében

jó tanítvány

íPuipapíJ1 éV'vínó* Hollandiából hazahozták a tízéves koronatanút— Tóth
uxiet letartóztatott igazgató bűn- Józsefet állítólag zsarolási szándékból vádolták meg
ügyében
a gyilkosság elkövetésével — A vádlott titokzatos
A megbukott Tanítói Ránk egyik
beismerése
Kttxponu1

fiókvállulata, az Országos Koxponli]
_ ■, nMföi Kanló tudósitő.játál. —
Értékpapír és Váltóüzlet, mint is-1
Lajosnilzse, március 80.
ben semmit nem mondott, mert —
meretes, szintén fizelé.-ő zavarokba,
jutott s mert a nyomozás megálla-1. Az utóbbi hónapok egyik legszenzáció miként vallotta — néni is tudott a do
logról semmit, hirtelen beismerő val
pi tolta, hogy itt is nagyarányú sabb bűnügye foglalkoztatja mostanában
lomást tett. Budapestről két detektív
visszaélések történtek, a rendőrség a kecskeméti törvényszéket. Tóth József jött Lajosmlzsére. illetve Kecskemét
h bank kél
igazgatóját,
Berger esete bizonyára ékes példája annak, hogy re, kiknek vallatása után ifjú Tóth
napjaiban hogyan csinálnak vád
István dr-t és Waltcr Gézái letar korunk
elmondotta, hogy valóban ö
lottakat egyrészt, másrészt, pedig minő Józsefmeg
az Ismeretlen vándort, azt
tóztatta.
vakmerő eszközökhöz fordulnak egyesek, ölte
a miz.sel határban el is ásta, azonban
Az ügyészség ebben az ügyben hogy anyagi előnyökhöz jussanak.
a
sír
helyét
nem tudja megmutatni,
most készít ette el vizsgálati indít Bercczkiné, egy budaiiesti festőmester
mert ezt a vidéket elöntötte a víz.
ványát, amelyben érdekes módon IváH felesége 1923 nyarán 9 éves kisíláállítja be ü Tanítói Bank h.'lartoz-; .al, Lászlóval, Lajosmizsén lakott Tóth
Kzi a fordulatot azonban ezen a héten
látott igazgatójának, Apsai János- -József gazdálkodó házában. Bereczkiné I *’.7.'/ újabb, méfí s.zenzációsabb fordulat
Tóthéknál jó bánásmódban részesült, sőt [követte. A hatóságok közbenjártak a Vö
Tmk szereplését '
mindonféle Gőnyt is élvezett Tótliéktól. rös Keresztnél, illetve a hollandiai gyerAz ügyészség csalás lnintotién
* 1
Bereczkiné élt in az alkalommal s amikor mekakció vezetőségénél, melynél a 10
kívül sikkasztás címén is indítvá csak tehette meg is közelítette a ház éves
Bereczki Laci azonnali hazaküldését
nyozza Apsai, Be igei- és Walter el gazdáját, és számos esetben pénzt kért sürgették. A gyermek az elmúlt hét kolen a vizsgálat lefolytatásai, mert tőle. Tóth József végül is sokkalta lakó I '/.epén meg is érkezett.
több ügyfelüktől értékesítés végett jának sűrű kéregetését és elutasította,
Megérkezése után a kis Bereczki
átvett nngyérlekü részvényeket el sőt házából is kiutasította.
adták és ezeknek árát a feleknek
Az asszony — úgy mondják a község Lászlót, anélkül, hogy az még előbb
anyjával érintkezhetett volna, elvit
nem űzették vissza. De hűtlen keze ben — a kommün után elhagyta urát és ték
Lajosmizse községházára, ahol
lés
címén is indítványozza az a községben folytatta garázdálkodásait, azonnal jegyzőkönyvet vettek fel val
most,
mar
olymódon,
hogy
a
módosabb
ügyészség ellenük a vizsgálatot,
lomásáról.
.mindenféle ürügy alatt pénzt
mert mint olyan egyének, akik ide gazdáktól
követelt. Lajosmizse lakossága éppen A gyermek itt elmondta, hogy az
gen vagyon kezelésével és gondozá ezért kétkedve fogadta azt a hirt. hogy egész gyilkosság csak mese, melyet
sával voltuk meg’bizva, dollárokat a Bercczkiné feljelentése folytán letar azonban nem ő talált ki. hanem
vettek át különböző ügyfelektől, tóztatott ifjú Tóth József valóban elkö anyja, Bereczkiné, aki arra bírta rá
amelyeknek árával nem számoltak vette volna a neki tulajdonított gyilkos fiát, hogy úgy a faluban, mint a ha
tóságok előtt mondja el pontosan a
el. Érzékenyen károsít oltók meg az ságot. A vád egyedüli alapját is csak az vonatról szénakazalról, vándorról és
Epriéin és lloger bankbizományos az elbeszélés képezte, amellyel a kis Be
a gyilkosságról szóló mesét.
céget, a Budapesti Letéti Bankot és reczki Laci mindenüvé hircsztelte, hogy
ő maga látta, amint Tóth Józsof a gyil
szét in os más
ügyfelet.
Indítvá kosságot elkövette. Eszerint a gyerek, A felette érdekes ügy a kecskeméti tör
vényszéken
ezen a héten kerül főtárgya
nyozza az ügyészség, hogy a vizs vgyizben Budapestre utazva, a vonat ab
gálóbíró hites könyvszakértőkkel lakából látta, hogy a sínektől mintegy lásra.
vizsgáltatja át n lefoglalt kereske kétszáz méterre Tóth József egy kazal
delmi könyveket és a levelezést és alatt, iilö emberre céloz revolverével,
állapit sa meg azt is, hogy igaz-e fegyverét elsüti, majd az összerogyoft
az, hogy az Országos Központi Ér emberhez szalad. Ennek fi történetnek a
hamar elterjedt a községben, de fel
lék papír és Váltóüzletct mint, ma- hire
jelentést az asszony csak most, két héttel
gáncéget Berger István dr. és Wal- ezelőtt tett a mizsei csendőrségen.
tér Géza szdzmillió koronáért vetA nyomozás azonban csak lassan ha
ték meg Apsai Jánostól, és ha ez ladt előre, mert
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
igaz, tényleg kifizették-e neki a vé
az állítólag meggyilkolt vándor kilé
Még 1919-ben történt, hogy a Bu
telárai
A könyvszakértőknek kell
tét
nem
sikerült
megállapítani,
más

karestben internálva volt dr. Lenmegáll api tani ok azt is, hogy az ér részt azonban Bereczki Lacit elvit
gyei
Endre vidéki ügyvéd, megis
tékpapír-nyeremény üzletek tényleg
ték közben Hollandiába.
egy fogoly missziós
óriási haszonnal járhattak-e, vagy
I merkedett
Az
ügy
koronatanúját,
a
tíz
éves
gye

hölggyel, Randi Veronikával. Dr.
pedig az egész vállalkozás már a
keletkezése idejében is keresztiilvi- reket eddig nem lehetett kihallgatni, Lengyel elmondotta neki, hogy szü
hete.tlen volt és önmagában hordta ngy, hogy a nyomozás csupán mellékkö lei gazdag emberek, Czece fehér me
rülményekre volt kénytelen szorítkozni. gyei községben nagybirtokuk van,
a befektetett értékek elvesztését.
Közben azonban megtörtént az első Budapesten pedig az Erzsébettel’ 2.
A vizsgálati indítvány ügyében a szenzációs
fordulat.
szám alatti ház szintén szüleié.
jövő héten fog dönteni a vizsgáló
Megkérte a missziós nővért szerezTóth József. aki eddig az egész ügybíró.

zeu neki 1009 lei kölcsönt, mire a
hölgy bemutatta Lengyel dr.-t atyjónak, akitől több Ízben összesen
4500 lei váltókölcsönt vett fel. Ezek
után megkérte Bandi Veronika ke
zét és tőle előzetes bozománykép
1000 leit, majd a megkötendő házas
ságra hivatkozva, özvegy Bogáné
nevű házfal ügyelőnőtől 5000 lei köl
csönt vett fel.
Dr. Lengyel 1919 novemberében,
mint menekült ügyvéd visszakerült
Budapestre, előbb azonban írásbeli
nyilatkozatot adott át menyasszo
nyának, amelyben megígérte, hogy
14 napon belül visszajön érte Buka
restbe és vele házasságra lép. Az
ügyvéd azonban nem váltotta be
Ígéreteit, mire menyasszonya a bu
karesti magyar konzulátoson felje
lentést tett ellene. ,\ konzulátus a
panaszt a budapesti ügyészséghez
tette ál, amely dr. Lengyel ellen háromrendbeli csalás büntette címén
folyamatba tette az eljárást. A meg
ejtett nyomozás azután kiderítette,
hogy az ügyvéd szülei és rokonai
semmiféle vagyonnal nem bírnak.
A megtartott clsőbirósági tárgya
láson a. büntetőtörvényszék kétrend
beli csalás miatt háromhónapi fog
házra ítélte az ügyvédet s a héten
a tábla is jóváhagjttá ezt az Ítéletet,
amely ellen dr. Lengyel semmiségi
panaszt jelentett be a Kúriához.

CADILLAC
A LEGJOBB AMERIKAI AUTÓ

RAKTÁRON
Király Automobil Rtárs.-nál
VI, Andrássy-ut 8. Teleién;

157—00 és 91-57

,.Ajax“-pneu vezérképvise ete
minden hirde*
tett arjiftl drig.'ibban veszek,
Platinát, ara
nyat, ezüstöt,
higanyt a leg-

Csalás miatt
elitéit ügyvéd

BRILIÁNSOKAT
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábban
veszek Sxőfteíy Enii, Kiftíly-ucca 51
(Teréztemplommal szemben)
WICBl T

íérfiruhálcát, egyenruhákat

WiwfcfcB lakásán veszek. Lézftr,
Mpszinliaz ucca 18. szaru. Telefón: József 42-79

SZAkCmvosi

vé?-d ps nemibetegek

— Rendelés egész nap
Rákóczi-út 32. I. cm. 1. Rókussal szemben.

ez0SJTSAI.VARSAN-OLTÁS.

I

angol gyapjúszövetek áruháza — Budapest IV. kér., Váci ucca 25. szám
Értesítjük n. b. vevőinket, hogy

„FirSt ClaSS*‘

minőségű

angol és egyéb gyártmányú tavaszi divatszöveteink
már nagy választékban beérkeztek. Vételkén/SZCr nélkül kérjük ezek megtekintését, hogy meggyőződést
szerezzen azon közismert tényről, miszerint választékunk minden igényt kielégítő, áruink

minősége legelsőrendű, áraink a minőségekhezarányítva közismerten olcsók.
Üzletünk nagy forgalma folytán naponta összegyűlendő

3-4 métere; maradékokat
nagyon olcsó árban árusítjuk

Különleges autó-, Kocsi- és útitakarók nagy választékban

5
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W^SiBrEdinÉnyíElBnűI heresik
-..... ss a Fecske uccai ramóoyilkasokat

norass Samu Ottó kiráh
f“ a kiróltfi Byermekel

,, elmúlt napokban hírek tér, „i ,.| Budapesten Ottó király
%rns betegségéről.
E
hírekre
s"'yt megnyugtató Mvilágositóst
Xl Z'j Samu
—érdemes
—1 kollégánk, aki péntekén érkezett
haza LecqueilJobol.
Boros* Samu körülbelül két hétu.i ezelőtt érkezett a kis spanyol
faluba. A kastély, ahol a. királyi
család iak^. egyemeletes; csinos
^Minthogy

a

királyi családot

idegenek csak a spanyol hatóságok
engedélyével látogathatják, nekem
i8 - beszélte Boross Samu — előre
he kellett jelentenem látogatásomat.
Az állomáson várt reám a királyné

Síikor a kastélyba értem,

a

ki-

Hilyné azonnal fogadott és rendkí
vül meghatott lekötelező szívélyes
sége; beszélgetésünk alatt élénken
érdeklődött minden iránt, ami ott
hon a magyar háziasszonyokat is
foglalkoztatja. Közben örömét fe
jezte ki, hogy Károlyi József gróf
és családja hosszabb tartózkodásra
odaérkezik. Majd behívták a gyer
mekeket. Nyolc bájos apróság. A
legnagyobb, a 12 éves Ottó király.
Egyik gyönyörűbb a másiknál.
Végtelen gyönyörűséggel töltött
el, hogy a gyerekek egytől-egyig,
mily pompásan beszélnek magya
rul. Ott állt mellettük magyar taní
tójuk, Sólymos Sándor bencés ta
nár. egy körülbelül 32 éves, rend
kívül rokonszenves fiatal ember, aki
Apponyi ajánlására került az ud
varhoz. Maga a királyné is szorgal
mason tanulja a magyar nyelvet.
A gyermekek állandóan magyarul
beszélnek egymás közt és ha valami
hibát ejtenek, mindig kéznél van a
derék bencés tanár, aki kikorrigál
ja. Ilyen alkalommal mondotta az
egyik:
— Maga mindig csak korrigál,
pe'flíg azt a Károlyi Józseftől is így
hallottuk.
ö
z.
— Maga mindig csak korrigál,
pedig azt a Károlyi Józsefről is
igy hallottuk.
A Károlyi-család egyébként csön
des megelégedéssel tölti napjait.
Többször ellátogat hozzájuk a spa
nyol királyi család
valamelyik
tagja, aztán néha vendégek is akad
nak. Most is náluk időzik a gyer
mekek dédanyja, Mária Terézia fő
hercegnő.
Bucsuzáskor még fokozottabban
• reztem a felséges asszony nemes
lelkületét. A királyi gyermekek pe
dig felálltak és szinte kórusban
mondották:
— Isten áldja meg’ Szerencsés
utat kívánok.
bele
az
Meghal ottan
ültemi
visszanéztem,
autóba és
ahojry
'
nyolc bájos
gyermek lobogtatta
kendőjét felém, mindaddig, áruig
az autó el nem tűnt a bogy
óidul ban.

Fr^Kh és szmoking
oiiönvök kölcsönzése, keveset használt
•éiiituliák legolcsóbban kaphatók.
Bármilyen ♦érflruhákat állan
dóan ve zck. Frost A. Lajos, VI.,
Saerecservutca 47. Telefon '203-26

A nyomravezető jutalmát ötmillióról tiz*
millióra emelték
— A Héttői Napló h(dÓ8itt>j(itól. —
A Fecske uccai rablógyilkosság I nek, akik már régebben ismerték.
ügyében a rendőrségnek egyelőre ’Taussigné ugyanis több gyanús
semmi pozitívum nincs a. birtoká emberrel volt üzleti összeköttetés
ban. A nyomozás munkáját megne ben, akikkel sokszor a lakásán bo
hezíti az a körülmény, hagy a tet nyolította le az üzleteket. Való
tesekről semmiféle személyiéi rást színű, hogy pénteken este üzleti
nem adtak és hogy a gyilkosok ügyből kifolyóan keresték fel az
értéktárgyat nem vittek el maguk Özvegyasszonyt, aki gyanútlanul
kal, amelyek révén esetleg- könnyeb beengedte üzlet lehűt, akik azután
megyilkoíták és kirabolták.
ben sikerülne őket elfogni.
Értesülésünk szerint Tanssignc
A főkapitányságra tegnap dél
nem hagyott hátra vagyont és nem
előtt
felel meg a valóságnak az sem,
előállítottak
két
boltiszolgál,
hogy lakásán 40 millió készpénzt
akik özvegy Taussig Vilniosné
találtak volna. Taussigné fia egyéb
üzletében segédkeztek.
ként vasárnap megjelent a rend
őrségen, ahol kijelentette, hogy a
Aliiul a kettőt, mint gyanúsítottat nyomravezető jutalmát ötmillióról
hallgatták ki, azonban alibit iga felemel i tízmilli óra.
zoltak és kiderült, hogy semmi kö
Vasárnap este a detektívek
zük sincs a gyilkossághoz. Kihall
gatásuk után elbocsátották őket a
C9U fiatalembert állítottak elő
a rendőrségre,
rendőrségről.
Tegnap éjszaka, jelentkezett egy akit
azzal
gyanúsítanak, hogy
ember a főkapitányságon, aki el szombaton este <>i> kínált, eladásra
mondotta, hogy a La jós-uccuban eg-y barna borbólI készült irattáseg.v épülő ház előtt, megszólította egy kát. A fiatalembert egyelőre őri
lakatossegéd, aki bőrtáskát kínált zetben tartják és hétfőn fogják
eladásra. A bőrtáska hasonló volt részletesenn kihallgatni, amikor is
ahoz, mint amilyent Taussignétól tisztázódni fog a szerepe.
a pénzzel együtt elraboltak. A tanú
A meggyilkolt özvégyasszony fiai
a lakatossegédről
személyiéi rást a gyilkosok kézrekeritésének tíz
adott. A detektívek most keresik a millió korona jutalmat tűztek ki.
bőrtáskás fiatalembert, de minded
lyogva néz le ránk c.s- minden
dig nem akadtak a nyomára.
nádban. hogy az elmúlt héten,
A rendőrség
föltevése szerint
kében is jóra! többet nettünk
Taussignét bent a lakásban gyil
A vizsgálat folyik.
kolták meg, még pedig olyan egyé-

A szocialisták ! Egy lahísbúl
viharos kongresszusa
A képviselők kivonulását
követelik a parlamentből
Vasárnap viharos kongresszust
tartottak a magyarországi szakszer
vezetek. A kongresszuson fíothcnstein Mór nemzetgyűlési képviselő
elnökölt. Gaál Benő előadó hosszabb
beszéd kíséretében határozati javas
latot terjesztett elő, amelyben felső
rótták gazdasági kívánságaikat. Az
előterjesztett határozati javaslathoz
felszólaltak a központi és vidéki ki
küldöttek, akik rendkívül éles mo
dorban adtak kifejezést elégedetlen
ségüknek a nemzetgyűlési képvise
lők működésével szemben.
Az ellenpárt indítványt is terjesz
tett elő aziránt, hogy
a .szociáldemokrata párt parla
menti frakciója vonuljon, ki a
nemzetgyűlésből,
mert működésével, minden erőfeszí
tése ellenére sem tudott célt érni.
Farkas István, a szociáldemokrata1
nemzetgyűlési képviselők nevűben
az elhangzott indítvány elvetését
kérte, mert a kongresszus csak gaz
dasági kérdések rendezésere híva
tott Az ügyeletes rendőrtiszt viselő
a kérdés tárgyalását, megtiltotta
azon a. címen, hogy az értekezletnek
nincs joga politikai kérdéseket, tár

Kubák Lajos képviselő beszelt
még. Az általános sztrájk szüksé
gességét hangoztatta a hallgatóság
-per.cekig tartó éljenzése e* f « endőrtisztviselő tiltakozása 1<ozbc,u ' e‘
gül hosszas vita után elfogadtak a
határozati javaslatot, amelyet a
kormány elé terjesztenek.

dupla nikotinvédős

szlvarkahttvelv és

szivarkananlr

kitelepített Her&sheilő
— J Hétfői Napló túdosiíojafől. —

Az elmúlt pénteken nagy botrány
színhelye volt a Ranolder ucca 32.
száma ház, egy albérlő kilakolta
tása miatt. Ebben a házban lakott
ugyanis Horváth Károlynénál al
bérletben
Simon Jenő
kereske
dő, akinek bár üzlete volt a főváros
ban, nem tudott rendes lakáshoz
jutni Horváth-nénak később magé
nak is szüksége volt, a kiadott hó
napos szobára s mindent elkövetett,
hogy albérlője távozzék onnan. Si
mon a felmondási nem vette tudo
másul s e miatt állandó volt, köztük
a civakodás. Pénteken Horváthué
fiával együtt elhatározta, hogy min
den bírói ítélet nélkül kitelepíti »S'imont a lakásból. Mind a kettőn be
mentek Simon szobájába s amíg a
fin kihordta az udvarra Simon bő
röndjeit, addig a főbérlő es albérlő
között parázs veszekedés támadt.
elhang
Állítólag az .............
asszony’
zóit sértést pofonnal torolt ’neg,
mire Simon revolvert rántott elő s
háromszor rálőtt Horváth vara, de
egyik golyója sem talált.
A rendőrség az önként jelentkező
Simon Jenőt szándékos emberölés
bűntettének kísérlete címén előzetes
letartóztatásba helyezte és szomba
ton délután átkisérletto az ügyész
ség Markó uccui fogházába. A soros
ügyész vasárnap az iratok áttanul
mányozása után Simon előzetes le
tartóztatásának rentartását inditvánvozta. Maiim Hugó dr. vizsgáló
bíró” hétfőn dönt a fogvatartas kér
désében.

~Éöerváry és Társa szobrász- és
lakberendezési iparvállalata
TalufSnMvó i József 103—36

anandí ndintd^a

az úttörő márka'

fi szép ttüiaszi ngpcSnt
legkellemesebben

BtHafonfüretíen telteti el,
a fiirdöigazgatósig épületében az

Ipoly-uíjvarban
Egy n.pi teljes ellátáséit

lizet

» 80.000 koronái,
mely összegben bcsniíoghltatik né* ■ szeri kitűnő
étkezés Ssc&ntA venriéat” ben, szép szoba,
íiités és világítás. Szolmleteplalások siirgonyileg
a balatonfüredi füidöigazi'aióságnál. Eeivilágosit.'ist nyújt a közppnti irooa: Budapest '.II. kér..
Erzsébet-könit 41. Telefon: J. 73-07 és I, 119-35

Siamlsfosat 1OO.QSO Kis.
Aranyat, ezüstöt, brillUtast, ékszert, legdrágábban vés..

ívtasits ékszerész, Vlü, Boross u. 75
55ezerlior.'J??‘,.1T^^^^í
UAfűnéÜ liékholter-gyártmány, külön >
la
llvLiPUii minőségbeli! hók v- gyermekek ré
szére ismét kaphatók.
íáKriuítbTíye.ves elsórcnd ti kivit’‘!brin,
dUr'Jpun mind - . im.. ■. rd-a.

Szandálok
Törne- es iennlszripök

kivi leiben,
ip itaippal
___ nagvsaenan már kaphatók

<*s ei’ycb s irckí«-*ii .dl-ii’d^an ráki ír*divatos bármi szíriekben, garantált
l-a szolid Áru. fériiak, nők e gyer
éSTérr*, napt ám -I rnvpi > , :mban.

D
afcÍRRI/
DUriiPUK
mekek

FralíHés szmólíingöltönyöK
fnliór mosó- ás fekete mellénnyel. Kölcsönzés és
eladás : Siratta Testvérek Mvár—i *.■ ......
‘IV Hajó ncca ;f. Teh'm : 10S— (it

M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási l.l,

2959. D. II. 921.

A Magyar Királyi Ibolyám • • Tón
gorhajózásl Kt. icazgatósága kózhiiré
teszi, hogy a Duna rohamosan árad,
miért is a parton tároló áruk biztonsa
gáról sürgősen kell gondoskodni.
Felhívjuk tehát az • idlekolloket.
hogy a társaság raktáraiban és raktár
területén tároló” áruikat saját érdekük
ben késedelem nélkül Invarozxak el.
Budapest, 1924. március 2!)’

tW' BIZTOS HATÁSÚ
KELLEMES IZÜ

HASHAITO.

MűfogpótlásoK
legolcsóbb napi árban

részletfizetéselíre is
Vili, Gyulay Pál ucca 14

Amerikai rendtxrerű fogorvosi
rondeUintéKCt

I
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— A csehszlovák állam niegvc
Bajmóc várát. Egy pozsonyi lap,
1 híradása szerint Bajmóc vúrál inegI vú.-úrol.ja n cxoh-szlovák
állam.
■ Bajmócnak kitűnő hévvizű fürdője
Pethes Sándor Pázmánné
ivan és állítólag az állam a szúzI nyolc vaukét helyiséggel rendelkező
Gömöry Vilme
| várai
szállodának akrja beren
dezni.
I - A Terézvárosi Polgári Kaszinó köz- i
Ztlalív I.Hju- U.i UL'j.íi. kul.on n
igyiiléhc. A Ton-zvárosi Polgári Kaszinó
(vasárnap tartotta ezévi rendes közgyii; Vidám Színpadon
, lés-ót. a molyon a terézvárosi polgárok,
A szocialista munkás 'nagy számban jelentek meg. fíársotxy *
Elemér
ügyvezető-elnök
rámutatott
HÚZHATÓK BEKEFFi BOROSS
nők gyűlése
arra. hogy az egyesztendojo fennálló I
A Vasmunkás Szakszervezet Tini kaszinó program injához híren mindent
f
k'öly úti székhazában rendkívül lú- j elkövetett, hogy a magyar irodalom i
támogatására siessen és
j>ga<ott népgyülés keretében tar-; és művészet
a gye rínék nyomor enyhítésével a
tolta meg a szocialista munkú-nok Jogy
;
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nemzet
nagy
céljának
kivívásához hoz- j
szervezete évi íuigyűlését.
zújáruljon. Indítványára, n közgyűlés1
tri-b híjból, tojásból, dr. Wander-fólo
A gyűlésen először //urróíú Kn-,
üdvözölte a kaszinó
malátából
a legfinomabb hollandi
tica ás Kristóf' Anrm. a nőszer , z<, 1 díszolnökcit: rfiron (rúbort és (lra.tz
kakaóból kószilh
vezetői ecsetelték a noniunkasok i (■'lisztávot. valamint a Rászánó dísztag
szomorú gazdasági helyzetét. Majd iját:* Rákosi Jenőt, és elhatározták, hogy
i
Kéthlft Anna nemzetgyűlési kép (eddigi programm jaknak épsóghmtarcm széles öltönykelme,
viselő szólalt fel. Beszédében vá tá.-a mellett, a .jövőhep fokozott mór
elsőrendű.......................... iuo.oog
zolta a kormány helytelen adó-, it ékben fogják felkarolni azoknak a gazA legkitűnőbb uzsonna és reggeli vám
110 cm széles pouplinkelme,
és árdrágítást
politikájú' I dasági kérdéseknek megvitatását, ame’llyck eininentor érdekük a keriilot polCsonka- Magyarországon
mon
gyapjú............................... no .coo
árságát.
dotta — jelenleg 283.000 közlisztull„aw41Mk az ame140 cm széles kosztüm-geA il.iz.liilajdono-ok On. záros Szövetsége
Több állam tiltakozik
bt'lfGn, máirclut há 31-s5n, délután pont
viselő van. Az eloirúnyzolí négy- rj|-ai bevándorlási tör vény ja vaslat
bardien, csíkos és sima,
5 órakor :t régi Orsz-'igMz 'Vili. kér., Főherceg
száz millió aranykoronából kétszáz-i; ellen Washingtoni jelentősek szeSándor ucca ') nagvteirnóocn
minden színben ............ 185.ooo
negyvennégy milliót, személyi •j'|a’.rint amióta a kongresszus a bera ml óságokra utal ki a kormánl!> • I vndorlúsí javaslatot tárgyalja, minLe kell szerelni a gyűlöletei, i| flcn egyéb külpolitikai és uemzeíf.tri A kőim-m ■ táigya. ADlAr.f oglal&x n
kell nyitni a börtönöket
lakásügy tanbAlynxúca ós liöilir.omi
i közi kérdés a háttérbe szorult. A
dijnk nirí'jbaii.
haza
azokat- akikre a magyar mun
.Minden l'úztulajdonos n .Haját érdekében
.....  ' közvélemény vegyes érzelmekkel fo Zefír és frencs. 2 gallérral 85.ooo
< > it Ír ;;vfi '
kásságnak szüksége van.
gadja a bevándorlási törvényterve
A következő szónok 1* ropper Sán zetet ós a sajtó egy részében olyan Fehér piké ...................... SS.ooo
85 ooo
dor nemzetgyűlési képviselő volt.
hírek jelentek meg. amelyek sze- Hál óing, jó sifónhol
'• ;í
A nümunkíuséág jogot követel Ii j
;
riní
Olaszország, Japán, Románia
mondotta.
Azok a nők követe- . é< inas államok is tiltakozó jogyiik a jogot, akiknek férjeit, gyer . zéket küldtek az Egyesült-Államok
mekeit a lövészárokból szinte egye ' kormányához, amelyben állást fog
nesen Zalaegerszegre vitték.
lalnak a Joh nson-Bilibán tervezett Tartós, jóminőségű. zokni
rendelkezések ellen.
Meg kell állapítanom, hogy a
Női harisnya, minden
keresztény kurzusnak
csúfolt , • - Az uj hatósági és községi kenyér
színben ................. .
árak.
A
főváros
tanácsa
legutóbb
ismét
irányzat
megbukott. Erkölcsi
megállapította a hatósági és községi Divatcsíkos zokni............ 29.ooo
hulla lett abban a pillanatban, 'kenyér
újabb árár. Eszerint a kékszínű Egész vékony, cénlá, női 39.ooo
mftor idehozta a zsidó Henry , rendes jegy vagy burnaszínű pótjegy
TgW V
Strakoseh urat.
: •■ll.mébeu kiszolgáltatott barnakenyér
A gyűlés minden zavaró incidens kg-ja 1700 korona, fehérkenyéré pedig
[2100 korona. Plrosszínű rendes je-gy cllenélkül ért véget
' nőben egy kg. barna-kenyér 2800 korona.
.
I fehérkenyér 3000 korona. A *"
liszt- ós ke- Mosott ..................
Meri magyar imádságos könyv* j nyél-jegyek szelvényeire
kétezerannyi Mosott sifón.........
: bő| iiWW4'oju»tt.' ' -A" körm'öfú -- lilrea i k«mjwe|y lehet'-tvávároini. iniafei amennyi TWtm#.
M
B^r iInéuz.verdébeii
mái- e»,k
kizáró-1"
-wlvínrre nromtntrn van. barnapénzverdében ma már
csuk kizáró

Kitűnő .ingzXír....
Máit in - kakaója
lag nem nemes lémmel dolgoznak. kenyér pedig csakis; K -jelzésű szeJvényékre
vásárolhatók. A
- községi kenyértápláló, olcsó és
Milliószámra gyártóija ott a cseh gyár által
készített szahadforgnlmú ke
í r. 1 <? ♦' f* s.
pénzügyminiszter a cink kóttlllére- nyér ára, amelyet nem jegyre adnak, a
sckef. amelyek
már legközelebb következő: 1 kg. félbarna kenyér óra
forgalomba is kerülnek. A cinkkel 4500 korona. 1 kg. fehérkenyér 4800 kö
Férfi,cérna,minden színben 21.ooo
együtt a politikai türelmetlenség’ is römi. 1 kg. rozskenyér 4100 korona.
— Megiincselt zsebtolvaj. A Keleti, pá Női,cérna, minden színben 25.ooo
1 bevonult, a nemrég még kincses
Körmöcbányára. A kisebbségi jo lyaudvar indulási oldalán letten érték Divatcsattos,minden színben 33.ooo
* got ott sem resjiektálják. Egyetlen fluckó János ismert zsebtolvajt, amint
utas zsebébe nynlt. A tétlenért zseb
nemet, iskola sincs már Köimöcön, egy
tolvajt a közönség rucg akarta, lincselni.
a magyar nyelv használatát nődig Az ügyeletes rendőr szabadította ki a
egyenesen bűnül rój,iák fel a ható frldíilúidött közönség kezéből. A siilyosnn
súgok. Rátöri Sára, a pénzverde sérült zsebtolvajt JotartóTJtaltúk.
Nycrs-solyom, 80 cm széles 65.ooc
— Pusztít az eső. Vasárnap délután az.
tisztviselőnője, a birósái elé keriilt, mert a templomban. amikor a <?fő7.6h következtében megrongálódott és T rikóselyem,in inden szín
ben, 140 cm..................... 185.ooo
bú nyász-zencka r a cseh
nemzeti beszakadt a Magdolna ucca 35. számú
Az Akácfa u. Gyönyörű mintás crepe de
h i m nnszt játszott a, állítólag elnio- földszintes ház teteje.
59 számú ház második emeleti erkélye
Cliiné ............................... 240.000
solyodott. A bíró a sok tanú közt leszakadt. Emberéletben egyik helyen
kihallgatta a járási főnök helyette sem cselt kár.
Kiadásra kerülnak:
séi is. — Megérdemli, hogy elítél
Betörő cseléd. Geréb János dr. gyárjék - jegyezte meg a jeles férfin -, l ign-// ntó városomjorneení házába betört
Cérnagrenadinok
mert a templomban úlltuni tiszt- I egykori cselédje, Tclebis Józscfnó és
Ruha- és KosztümKelméK
viselő lőttére magyar imádságos | Imimiiioniillió értékű ruhaneműt elra- Fekete és feliér klaszé, női 55-ooo
könyvből imádkozott, fis a bíróság liolt. Mikor kimászott n ráesne keritéyep,
Kabátbélések és szaténok
a közelben posztoló í-'T lőrőrszcm észre Színes klaszé. 53 *.i~-6 ’/s-ig* 75.000
Kartonok, delének, libertih elítélte Rátöri Sárát.
vette. t'ldözőbc vett- a tolvaj cselédet,
Férfi, kecskebőr ............ 95.ooo
— Tovább áriul n Duna. M)una vasár-| akit csak hosszú hajsza után tudott el
BatisztoK, ruhavásznak
nap harminc centiméterrel emelkedett fogni. Tefcbis Józsefnél lctertőztatták.
Ruha-és fehérneműselymeK és már alig tóton éterre áll nz alsó ra- — öngyilkos házmester. A Visegrádi
s/htejótől. Az óbudai parton a ucca 115. szánni ház házjnostere. fíemigCérnacsipKéK, diszzsinóroK líodópnrt
víz szintón emelkedőben van c* őzért a nnss István, felakasztotta magát. Észre
H/rdnrf-gátnál vasárnap este működés vették és levágták a kötélről. Súlyos ál
Kalapszalag-ujdonságok
Horgolt nyakkendő, gyö
be hozták a
irt lyukat. A veszélyez- lapotban szállították a Rókus kórházba.
Kesztyűk, harisnyák
nyörű minták................. 11.000
letolt partvidékek ’i egyébként kellő
Aki meglopta n nagybátyját. Sír
óvin
i
óz®
ed
csekkel
.árják
az
áradást,
Női ing, hímzvtt ............ 43.000
kőn .a llezső aertésbizomÚDyos feljelen
VászonáruK óriási
hogy a tavaszihoz hasonló esetek m tette nnofeaöcesét Szccsi Miklós tisztvi
Hosszú köppernadrág ...
-lt
választékban
forduljanak elő. A földinivelésiigyi
. . mi- selőt. aki a sert'sblzományos Oeprcghv
Llivatmellény, kötött gyapjú IIO.ooo
nhwrtvriu.ni vízrajzi < m (á I ,v áh oz é rk ez.e t ( úti lakásának Íróasztalát feltörte és onjelentések szerint a Duna liuhnimár iája . nan nagy-értékű idegen miniét ellopott,
Áraink a készlet tartamára
hét főn..fog bckövrtl: ni. amikor is 5 ós ‘jlgy ellopott 350 dollárt. 5360 szokolt. 900
fél méteres emelkedési várunk.
bírnak írvénnyel!
dinárt és 300 frankot. \z ügyben nyo
Márciusban másfél milliárd korona mozó detektívek megállapították, hogy
vigalmi adó folyt he. \ főváron pénz Szc’csf Miklós Ausztriába szóló útlevelet
ügyi ŰgyowtAlya most készíti a kimu váltott.
tatást a március hóban befolyt adók — öt és fél békekoronáért, lehet Bala
ról, amelyeket közvetlenül a főváros ton türrden üdülni. A fürdőigazgatóság
I pénztárába fizettek he. A kimutatás Ipoly udvarában f. óv április 15-ig napi
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szerint egyed ill rigai.> i adóba natúréin* 80.000 koronáért kap a vendég teljes
foli/amán másfél milliárd korona folyt, ellátást: négyszeri kitűnő étkezést, szép
be. Ebben nz összegben az utolsó három szobát, fűtést ós világítást. Felvilágosí
|nap vigah"'”dó jör 4U1 uincs bele tást nyújt, a központi iroda: VII, kor. »» —- • *...a.aMkSK
foglalva.
Erzsébet körút 41. e’

Bajor Gizi
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TLienill «««• “ barátját. iW ke- ü*?*.”1® ia- SZGrzödés alapján Kandót ja-1
| IV. Ceglédi díj. 2200 m. FitiTw óa JA
rend,-gittben borozgaloét na- vadalomként a részvények' 46%-a illotto.
ság felváltva vezetnek a sikerült stad
í;,ra.iságb»i>
^'-t' Beneschowszky viszont Kandót zsarolás
I után. Az utolsó körbon Jóvan tör élői*
igrr®-*1 irnoké E!vl le, ' i.címen jelentette fel azért, mert szerinte I
j s biztosan nyer. Raktér mindjárt atarj
Márciust maciig
1»
forgónis’.to'x'”- A revolver]| Kandó és barátai fenyegetéssel elvették
I után ugrik, mely hibáját, többször nws
T1r.adtft nap
is kűzbíO elsült <'« • «o>r«, «I a letétből az ökot megillető részvényeket.,
i ismételve .teljesen kicsik e versenyből:
t / Nő
Bóla 21 éves '"zl'l A fejjeleniések Szokolay Gyula dr. kirá | A menting zárónapja a szokott korc- . 1. .7ón«n fFiseher).
„.II,-be fúródon. A szerencséilen . lyi ügyészségi alelnökhöz kerültek, aki
vileinbei't " Zifn-kórhAzbn ázállítottnk. |! mogszüntette az eljárást, mert nem látott [ l'k között játszódott le s az esős idő a | 2. Jóság (Cassolini).
I látóját< ( -ágot nagyo.i befolyásolta. A I F. m.: Pilius és Bak tér.
'
arauylelet Selmecbányán. egyik részről enni bűncselekményt, a f<-. teljesen felázott pálya feldöntött min
Tót.: 1000:2200. II. 1000:2700.
s Xthanyáról Idák, az ottani leket pedig a bűnvádi utón kért össze l den számítást s így a fogadókra né&ve
V. .dudái dij. 2200 ni. — Az elölróil iir
megszerzésére polgári peri • utasí a fekete napok közé sorozható a mee- dulók vezetik a mezőnyt. Adoma él
J,"“ , ' „vikében gazdiig aranyerekre | gek
tói ta.
'“Sltak ' lúvalaloa incgállapllás az,,- i
ting zárónapja. A nap hőse kétségtele Samu fejfej mellett halad * Pancwi szo
kbi'ték tonnánként negyven kilóg-, — A felbontott eljegyzés következnie nül Cassolini, aki háromszor szaladt rosan fel van zárkózva. Az utolsó kör
ben Adoma hibáz s visszaesik és Samu
nyel. Rácz Imre magántisztviselő elje át elsőnek a célon.
™,>'
tm-lulmaznuk.
I. Háromévesek i-ctsenye, 1W0 m. — vezet a távig, ahol elkészül erejével *
FfIhl,-á« a hadlözvegyekhoz Se hadi-]:gyezte Stibrik Ilonát. A jegyesek között Cassolini
az értékes dij a Pancsi zsákmánya le»z,
kapja
a
legjobb
startot
e
a
később
uézoteltérések
támadtak.
Rácz
\ kormány legutóbb rendeleegy ízben hirtelen előrántotta zsebkését fordulóban az élre törve végig vezetve meri Samu ostor alatt sem tudji, v- zo
’, ’ dott ki. amelyben megszüntett,l fásét megtartani.
nyer
Picin
Manna
ellen.
a
lány
nyakába
szúrt.
Ezután
saját,
diárrát és özvegyek ellátáeáuál ed„i
1. Pancsi (Cassolini).
1. Idyl (Cassolini).
“írben volt korlátozásii rendszabály
rendszabály• ‘-vak,ári vágta el az ütőeret. Mindketten
2. Samu (Zwillinger).
2. Picin Mama (Zwillinger).
ezentúl kivétkivétel ,; kigyógyultak sérüléseikből. Ráczot pedig
TI rendelet szerint ezentúl
F. m.: Adoma és Pockáé.
F.
m.:
Mutyi
é*
Győztes.
a
rendőrség
szándékos
emberölés
bűntet

‘..ál minden hadiözvegynek és árva- tének kísérlete címén előzetes letartózta
Tót.: 1000:1500. II. 1000:2400.
ToL: 1000:2000. 1000. II. lOOOrWMI.
Utónro vau pénzbeli ellátásra. A f«VI. Hárshegyi dij. 2000 m. — A start
TT. Vörösrári. dij. 2100 m. — Sikerült
íoa’tanáesu most felhívja mindazokat tásba helyezte. A vádlott védője, dr.
többszöri kísérletre sikerül. Mand Zoo
Banmfeld
Lajos
utján
felfolyamodást
start,
után
Morganat
vezeti
a
mezőnyt-,
Mdiiwegyckel és hadiárvákat, illetStörvényes képviselőit,. akik az jelentett be a végzés ellen a vádtanács majd Szabad junior szökik az élre, a mindjárt az élre tör s végig vezetve
azonban a vizsgálóbíró vég melytől csak az utolsó félkörben tudja föltartva nyer. Xanten veszélyesen tá
idiz érvényben volt korlátozások miatt hoz, amely
helybenhagyta. A védő most óva elragadni a vezetést, a szép stílussal futó madja, de elszakad a bandázsa s így a
kilátásban nem részesüllek, hogy igény- zését
dék
ellenében
kéri Rácz Imre szabadláb- Kommiine. Koiuiniune a rossz pálya da Gólban Szép Öcsém elüti a második pénz
.„.nltaáeuk niegállnpitása és járnndócára abszolút biztonsággal végez ellen től is.
',J,»iknak folyósítása végeit a lukóhe- ralielyezését a vádtanácstól.
1. Mand Zoo (Kovács).
feleivel. Felilő mindjárt start után hi
a “érint illetékes kerületi elöljáró2. Stép öcsóni (Fekete),
báz,
sok tért veszítve feladja, a versenyt,
/imái a hivatalos órák alatt május 12-ig
3.
Kantén (Cassolini).
és
kihajt.
Ii
ijíiltkezn’nsk. A jelentkezés etmnlasztá- HZ-iavit 48 óra alatt, bőrcipök
1. Kommuna (Kallinka).
F. m.: Viola, Makacs. Ormuzd,
H n igényjogosnltság elvesztését vonja
Gyöngyvirág ée Lione,
2. Szabad junior (Cassolini).
naea után.
Tót: 1000:2200:1400:2006:1.500.
........................*..........
“
*
F. m-: Morganat, Felhő.
II. 1000;
Vadász, fluminlDzam, Szerecsen-u. 50. Nagymoző-u. sarok
- Megszüntették az eljárási a Verdnn
9000.
Tót.: 1000:1600. II. 1000:3600.
Rl igazgatói ügyében. A Verdun Rt. két
VII. AmatőrJuijtás. 2100 ni. — Egy
III. Cs&rgöi dij. 1700 m.
í’ityke vé
viselt férfiruhdkért gig vezetve könnyen nyer s a második félkör utón Flóta és Árvalegény vau
íáigatója. Bcneschomzky István és I
Kandó Gyula műszaki tanácsos között | BUCK, Nagymező ucca 12. Telelőn 117-05
pénzért küzdő Gerezd és Miki pillanatig nak az élen s _
messze kiszökve
a mezőny. . .. ________
„
nézeteltérések támadtak, melyeknek kösem veszedelmesek.
bői külön versenyt futnak, amelyet n
rrtkezménye egész sor bűnvádi és pol- Anannaf ezüstöt, ékszert, valamint hamis1.
Pityke
(Cassolini).
azívósabh
Árvalegény
nyer
meg.
fogat, antik ékszert és órát, aranysúti per lett. Kandónk feljelentették Aranyali
2. Gerezd (Maszár).
1. Arvalegény (Wampetieh).
ésezOstpénzeketahirdetettáraknálmagasabban VESZEK
őeniscliowBBkyt és támogatóit magáuokF. m.: Miki és Gicriff.
2. Flóta (Qrwi).
natbamlglfÓK és csalás óimén. Szerintük
Tót.: 1000:2600. IL 1000:3200.
F. m.: Pali, Fredo és Pari.

Budapesti
tlgetövevsenyek

SarCipOi

"03!2u ga-

Angol gyapjúszövetek legnagyobb árubúza

Tavaszi újdonságai
férfi és női szövetidiiönlegesséaekben

Londonból megérKezteK!
Legolcsóbb árdkon árusításuk megkezdődött
W —

-------

___ ____ »

ttL.

tisAg vaMsteoal meg ostromólja, miért is a
folytán OzleMwlyisSfliBlnket a k6«ín»*s
»fcw»
efott esxkörtlfo^hów”^éH’foSk*r
” itéd^nCóim vésérnéaait mértél 13 éta

Autó-, kocsi- és utttakarók
Frakk- és szmokins-kUlfiniegessések
felölté és nói köpeny, „COVERCOAT1* kelmék legnagyobb választékban.

Óriási forgalmunk folytán sok ezer maradék

Hvírríl íi ösirSl vtaunargdt nSveMnkct mélyen liszMtrff árakon klárasdjiikl
Aiapíttatott

1850

j. SEMLER

Aiapíttatott

1850

London, 14 Golden Sqnane
ajtnlia világszerte ismert szövetkMOnlsgnNúgnft.
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tcMa Mezü vtMftan vannak larakataú rmmSÖi

pool, Mrls, zeriat, Wlow, i

MtTF&WPZO

Budapest. hétM. rewin. „

x Az- Egyesült Budapesti Fiú árost Ta x Kronberscr-tíl, F,|plr R.
karékpénztár e hó 29 én tartotta meg •Jl-fu inrtott. „udkivttli kö,!v'üií.i 1,3
r
Bersevicty Albert v. b. t. t. elnöklete rtssvenj-tökét 90 millióról la mÚS 1
alatt 77-ik évi renden közgyűlését, mely .emelte; aa ö«fe6 új
elfogadta az igazgatóságnak összes ja- arányban -gyenként 10.000 K
vadatajt. és
elhatározta.
hogy az
ióeí ,óez'-6‘
.1.443,782.181 koronát tevő tiszte nj’ore•jégböl részvényenként 2ü()0 korona osz
talékot fizet a múlt 1923-iki iirietévre.
Elhatározta
továbbá a közgyűlés a rends. kdzgynléíe nz alaptőkét 9W0m£
Debreceni Ipar- és Kereskedelmi Bank koronára,emelte föl. Osztalék 300 úJlT
kal való fúziót.
x A Standard Bank és T.k.rékpé,,^
x A Magyar Általános Takarékpénztár kotll, hogy w intézrtból kivált S
Rt. folyó hó 26-iki XLII. rendes köz Gyula wzérig»z.gató > a rezeiért Bárt™
gyűlése dr. Horváth Lipót alól nők-vezér Karoly ügy vezető-iga,.gafó vett, a| ’
igazgató elnöklete alatt méltó formá
ban megörökítette Iírouberger Li pótnak,
a takaivik nemrég elhúuyt kiváló elnöké
nek nagy érdemeit. A közgyűlés megál
lapította továbbá az 1923. évi mérleget árukra, Ingókra, értékpapírokra stb. aWnM1
elhatározta, hogy a 2.102,299.870.88 K
Szombaton délben Korányi Frigyes ságos időkben minden erőnkkel ’i® or- tiszta nyereségből 2500 K = 250% (tavaly i
125 K — 25%) osztalék fog f. évi áprl-,
báró, pénzügyminiszter magához ké azág telpraálldsút munkáljuk.
vatta a bankok te gyáripari érdeke Beé Fenyő Miksa, u GyOSz vezérigazga 1Í8 4-töl kezdődőleg kifizetésre kerülni. I KV Pénzforgalmi vállalat, Népuwhá:
ucca 22. Telefon: József 29—11.
A közgyűlés megválasztotta az igazga-1 ■■ B
gek képviselőit, hogy velük a szanálási tója ezeket mondotta:
Véleményem szerint az új vagyon* tóf>ág tagjaivá a Banque d'Öutreiner
akció bizonyos kérdéseit megbeszélje. I
___ ______
_ ____
r.
pénzintézet
képviselőit
és pe- ■
Megbioható helyről nyeri értesülésünk ! váHságra semmi szükség nincettn. A(jbriixelesí
Marxot ez inegboszéléeen főleg két kér- költségve kf-ei előirányzatban ez a tétel (llg: dr, Cattier FcUcisnt és dr. Fábri I
neux is szerepel, tehát úgy látszik, a költ-; C/tortesf, továbbá Elek Gyula gazdasági;
Jövő héten szenzációs
dái került szóba;
1. a 10 millió aranykorona', valuta.' I ség egyensúlya nem billen meg anélkül , főtanácsost, dr. Halom Dezső kormány- i
HL-m.—Azi
és dr. Gerlóczy Endre ügykölcsön;
----- ... htezem, hogy a kormány ,(főtanácsost
-----2. a kormány által u jobban tervbetettbizonyos tar+alétalapnak tervezi, amely- védet.
nek hováforditósáró' a szanálási
progTé/tsvényváltsál).
-~,x-s ------x A
‘ Mezőgazdasági Ipar Rt. mogtar-1
Mint ismerete* ugyanis, a kormány ramm nem is intézkodik. Azt megértem, lőtt, közgyűlésén elhatározta, hogy az
_______________
már hetekkel előbb _________
tárgyalásokat
kér. ; hogy a kormánynak szüksége van pénz- 1923. XXXIII, üzletévre 5000 koronát (50
- ’iX7J*’--U ’ - J- '
eteti a bankokkal és gyáripari érdekelt- re. do érthetetlen, hogy miért van szűk- százalék) osztalékot fog f. hó 27-től kéz-1
m
■égőkkel, melyektől azt kérte, hogy a *ége részvénytömegekre.
'
...
: Az ipari üxe- dődőleg a Magyar Általános Hitelbank [
350 milliós külföldi kölcsön terhére «MMk , mefc és részvény
rj..... .. társasa gok vagyonvált„„ ..
.: útján _
fizetni.
____ __
Az igazgatóság
_ ___ _
Weimann
az érdekeltségok utaljanak a kormány- 'súgónak tervbovelt tormája ellen terme-i Géza urat vezérigazgatóvá nevezte ki
rak 30 millió aranykoronáé vahitaköl- Mateverűen felemeljük tiltakozó sai-jWeimann Géza a társaság alapítása óta
csont, illetve bocwáHbák ©zt az fteozeget I vwn/fní x vizel széniben a leghatározot- ;ült annak szolgálatában, egy évtized óta
a kormány
a
Kormány
rendelkezésére
romiéi Kezesere
mindaddig. \; lobban állást foglalunk.
njiu.aaaaiK.
vezető állást foglal el és nagymértékben
míg ;i külföldi kölcsön fo'yóüítáea meg-1
—
! hozzájárult a vállalat felvirágoztatáflátörténik.
i A régi tőzsdeperek soron kívüli hoz. A cukorgyártással éa cukorkoreskeDráma 5 felvonásban. Főszereplők:
A hetekkel előbb megindult tárgyaló- tárgyalása. A tőzsde rendkívüli
rendkívüli ‘delemmel összefüggő kérdésekben kiváló
Alla-Natimova és Rodolfo Valentiné
sok eredményeseknek Utazottak s
közgyűlése által elfogadott alap- lszaktekintélynek lartják és a magyar
már úgy volt, hogy ennek az akciónak ,za,l;ályrnódosítás értelmében április Icukoriparban is vezető szerepet tölt be.
•enuninenn'i akadálya nem lesz, Etakor rkőjétől kezdve megszűnik az ötös
Az új üzleti periódus. Ma új ér
merült fel azonban az újabb részvény
téküzleti periódus indul április hó
Főszereplő: Cuilan Landis
váltságnak a terve, amely a jelek sze bírói tanács és a nagyobb pereket 16-iki kasszával.
is három tÖzsdctavácsosból álló bí
rlnt fétboritQtta a helywtet.
x A Hungária Egyesült Gőzmalmok Rt.
IIzekben a pillanatokban a valutaelő- róság fogja letárgyalni. Egyúttal a
lég kérdése is függő kérdésé lett. mert tőzsde elnöksége hatásos intézkedé igazgatósága közli, hogy az április 5-én
az érdekeltségek azt hangoztatják, hogy seket foganatosított, hogy az évek megtartandó közgyűlésnek 8000 korona I
Főszereplő: Zigoto
a részvén yvált súg torve u rész vényt Ar- óta húzódó tőzsde pereket gyorsabb osztalék kifizetését fogja javasolni. Egy- j
Mságokra egyenesen katasztrofális va i tempóban letárgyalják.. E régóta idejüleg indítványozni fogják a rész-!
Corvin-híradó, 1,000.000 koronás
• .
,.~e
vénytőkének 2.100,000.001) koronára való
pályázat eredménye sth.
gyonadót jelentvén, ninceeoek abban a ,
meglepetések
helyzetbon. hogy valutaelőlögot h kor húzódó peres ügyek lefargyalasara (emelését oly módon, hogy 210.000 darab
Ugyanis
külön
tanácsokat
állítanak
,5000
K n. é. 1921-től oaatalékjogoáult új
mány rendelkezésére boceáwrik.
Mint teljesen megbízható helyről ér- bc. Előreláthatólag 5—6 tanács egy- részvényt 1:1 arányban a közgyűlés ájtal
♦esülilnk. a pénzügyminiszternél lefolyt időben fog tárgyalni minden szom megállapítandó árban a régi részvénye
Artekésleton az érdekeltségek komoly baton délután 4 órától és ezek a ta seknek ajánljanak fel. A felpénzből a
eJlénvotóseket tettek. Rámutattak arra, nácsok kizárólag a restanciákat 210.000 darab régi részvény fog 5000 K | legelőnyösebb kihelyezésre elfogad- é$
névértékre felbélyegoztetui.
hogy az egén® azamiIáéi akciónak hely 1 ogják letárgyalni.
tőzsdei megbízásokat pontosan eszközöl
telen a bázisé akor. ámfkór a namzéti
/■UM.IO1.U. Hitelbank , x Salgótarjáni Kőszénbánya ftésfc-1
x A Magyar Általános
vagyont* Ikotó földbirtokot minden máa
m^,lHpitoüT,'l»23. i vénytársulaf. Az igazgratóság szom-j a Magyar Köztisztviselők
és Állami Alkalmazottak
kategóriával izemben védőiemben ré- igazgatósága
moly 9.660.532.950 K'^®^31
ülésén megái lapította
ezcsíti e a földet megillető terhet is a évi mérlegét, ioi.„
Takarékpénztára R.-T.
n<a
x* 24 fillér)!®
az7' 1923
1923.- ev1
évi sarszámadaeokat
zársízámndáKolca.f. ee
á« eb
elK
más kategóriák vállára akarja helyezni. 30 f (tavaly 283.044.694
VII., RAkAcil ut 7C.U.
A bankok és vállalatok vezetőinek az tiszta nyereséget tüntet fel és ciha- ihattaoato. hoíry az. április hó 9-ére Budapest,
Sürgönyeim:
Telefón;
volt a felfogása.' hogy a valutakölesön tárnzta. hogy » f. é. ápHUs 14-én | egybehívandó közgyűlés ele azon Uobdenbank, Budapest
Józset őü-IO, 135—32
és a részvényválteág közt junktini létc- tartandó
közgyűlésnek
inrlifvri-: inclitv ánxt terjeszt.!, hogy az értéksíttetták. Waikó Lajos, kereskedelmi mi trvozni frttrja. hogy az intézet rész-.csökkenési, a felújítási es rendes
Lakására
jövök
niszter, azóuban. aki Bethlen István .vényenként 3000 K (tavaly 200 K) itartalékalapok ho javadalmazása ruhát,
f«Mrnemlít cipőt, «tb. Friedneik
grófot helyettesi tette e megbeszélésen,!
Rökk S4Mrd-utca 22. Ifi. 19. telefon Jótscf 63-4Í
!
osntalékot
fizessen.
“
U
"
fn^arodó
5.6HO.26S.728.14
K
az ellen hevesen tiltakozott és kijeién-;
A magyar
Magyar I.e«ón
1itoló-éessPéuzv
á|tó-ii 0’. ’4f-»*'>'"
«
’"!, V’S''16’
tette a miniszterelnök nevében, hogy a ' xz a
i-vuzvanu. onn n-tsiHe,'
....
- uesznniiwiü- ittiur.nav
valutaelőlog és a részvény váltéig közt. Bank igazgatósága
tegnap tartott ülé-üt millió, a tarspeiiztar
semminemű junktiin nem lehetséges s'sén báró Maúarassy-Beck Marcsi vasár- Ryüffbérosztalyaiiak 200 millió, a
Rnn. | dr. Chorin Ferenc szanatóriumi
ragaszkodik ahhoz, hogy a bankok és igazgatót elnökké választotta és Hun
ipari érdekeltségek mindentől fiigget-j József ügyvezető-igazgatót vezérigaz-1alapnak 50 millió, kulturális és köz- I központi Ingatlanforgalmi
lenül megázerezzék a kormánynak a va- gató-helyetteeaé nevezte ki. Tóvábbá
____ __ jótékonysági colokra 100 millió koirodájának hirdetései:
... 1928.
2009
,
.
■
.......
lutaelolegel.
'megállapította as igazgatóság az
rónát, juttasson és osztalékul Rész BiMiapest, arfif Kéről,l-»alol«i
A kormánynak ez a merev álláspontja 'év zárszámadását. A mérlog és a vész
■gyatom.u.
6. ’Mefón: József 51—30
6.000 koronát fizessen
ár. érdekeltségek körében visiatetezést I teség-nyeroségszámla 1H.748,590.875.62 K vényenként
fennmaradó összx-get, molyher. ra*P«« iro<i»- Kt5Pes‘. Klífaludyuec, «
ezült.
bruttó nyereséggel zárult, mely ffsszeg- és a 1____ ___ - ____ _________2W’„—
MiuikatArbUiik kérdőid intézett a lmok- gél szemben a fizetések, költségek ég hozzáadva a múlt évi áthozatot, Pesti emeletes bérház. Belvárosban ötemeletes bérpnlota. 15 lakással, 3. 4>
érdekltsdgek egyik olőkolő képviselője- ' adók 5-782-198.885.75 koronát tesznek ki, i'sszesen tehát 634.535.153.69 koronát 'I
|
5 bzobáesal 6 üzlethelyiséggel, pincehez. aki a helyzetről nz alábbi informá úgy hogy a tiszta nyereség tM5.yn.9S9.S7 az 1924. év számlájára írja elő.
j
raktárral, központi fütéeseb 50 mm
ciót adta:
K, Az igazgatóság az április 12-re egybe x A dr. Just-féle IzrAlánipa éa Villadollár.
— Egtaaen különös a kormány rtesá- hívott közgyűlésnek javasolni fogja, moMágl Gyár Rt. legutóbb megtartott
ről, hogy abban az időben akarja újabb hogy részvényenként ?W) K osztalék az | megtartóit rendé* közgyűlésén elható-1I Ruda| családi házak:
Ml százalékos valtsággal sújtani a rész 1922. évi 120 koronával szemben fizettes ivozta az Újpesti Üveggyár Rt-gal az .j
Németvölgyi utón 400 négysiötfölM
vény társaságokat, amikor a bankok az sék ki.
gyümölcsösön 4 szobás családi hál
! egyesülést és elfogadta aa igazgatóság
áldozatkészség torén a logmeMzebben el
400 miHló. — Dóllvasutnál 3 szobi’
A bankok ogjelíin- nem emelnek [indítványál. mely szerint az idei aszta-J
mennek a kormánnyal szemben. Lelte tikéi. Értesülésünk szerint ,t mai lék fejében részvényenként. 40 korona'
családi ház. vendéglővel, kevthelyiiét len. hogy ezekben a válságos időkben
séggel. 300 millió. — Hidegkúti oi
vehető fel a Moklár főrntézoténél április íj
megterheléssel sújtsák a pénz- nnniir egyetlen hudanonti pénzinté 1-1 öl kezdve Ugyanott r részvényülal- ,I • legfrekventáltabb helyén 7 szobM
oly módon, hogy más g<izda>ági zet sem fordult njabb tökeomelról
főiiri vilin 774 négy*zögöles parkkal
’
<*ztály. nevezetesen a földbirtokos Osz kérelemmel a Pénzintézeti Központ ványok részvényekre kieseréleodők.
egymilllárd.
x A Magyar Féni- te Lámpaárugyár :
lmz. f'K.vlétezlk a bankok még uent
tály terhein könnyít són ok.
— Mi memorandumot nyajtotturrk át látják sem a l&tsdel, sem az álta Rt. közgyűlése a 120 millió korona alap Kispesten a vilLumostól 6 perc. mHSaí
ftihlszintew, 8 szobás családi ház. mel
« iH'iiziigy miniszter urnák, amelyben lános giizdnsági helyzetet érettnek tőkének GO.OdO drb egyenként 1000 korona
lékhelyiségekkel. villany- víz. Elfoífkonkrété felsoroltuk sérelmeinket * kér árra, hogy készülőben lévő tőkeeme- jt. é. 1924 január 1-től oszt a lé k jogos ni t.
tük. hogy n tervezett súlyos niegtorha- lésl Irnnzakeióiknt keresztül vigyék. új részvény kibocsátása által 180 millió
lalható. 90 millió.
koronára való fölemeléséi határozta el. Kerepesen
]
22fi négyszögöléé telek a
léét enyhítse. Addig mindeneseire meg
A Gazdnhank áprilisban tnernyltj, h«- Valamennyi új részvény 2:1 arányban a
kezdjük már a hétfői napon a valutaozer.
lírt.eulékioU
azerlnt aa iidíudGazda- , IMJJI
régi rcMivujvstwrcB
részvényeseknek íijauuni
ajánltatik
fel Ss ,Balatoni villák:
■
"
■ —*
IR r?l
•dőleg réssletének befizetését, hogy eazel lyiaégell.
is dokumentáljuk, hogy ezekben s váb bank Kossuth Lajos uccai helyisége jövő az elővételi jog március 27-től április
Bogláron 4 szobás parti villa
bOBaPban teljesen elkészül. Ax egykori 4-ig darabonként 77.000 K lefizette® molmillió. — Siófokon 5 szobás, télej..Magyar \ IMg rövid idő alatt teijeeexi lelt h Magyar Általános Hitelbanknál
uyáron
lakható családi hat
1 Wi|>ir BlillHKI»llli ts ólaiul Mii- modern bankhelylgéggé ajakul át és né- gyakorolható. Az 1923. évre szóló oeztanégyszögöles gyümölcsössel. 10 Ta8
hány számára.
hét múlva megnyílik a bank közön- lékszelvények
ugyanott 2000 K-val válI
sége
.-eive
•oóíVtOT-,.
.
.
.
.
■mtirt TiiirtWHlín Itw. Timiit
búza.
tatnak he.
Földbirtok. Szolnok megyében 40 kát
Büfén* Vil. Rakócri ú< 76. Tel. J. 60-40, ). 135-32
holdas elsőrendű tanyabirtok. 2
ha, konyha, kamrás házzal.
■'
intilliiiliriilRl liisiiilH
Mt é» WrHk elatfAaAt vállalja r» vitaiét kótvatib
mindent niegtnrmő l*l,.i. A*
o*ii»kotl»tt>ee« a meoatillt tarUletekM. I
A bangdl&t egy kevéssé bizakodóbb. Tón? bges üzköl»léb.U. : vagéu buta.
I letkötés nem történt. Árfolyamuk nem alakultak ki.

M valutaelőleg kérdése
és a résxvényváltság

Jt bantSok és a gyáripar* tiltakoznak
az úf Pészvényváltság ellen
Fenyő Miksa nyilatkozata

Pénxt

folyósít

CORVIN
SZÍNHÁZBAN
CölRllIC

öyiiOíiü-Hiiről

A sheriff

KOSZTPÉNZT

Harrach Ottó

vasárnapi magánforgalom

Budapest, bétfg. március 31.

HtTTOI NWPZO

SZ1NJOZ1 HÉT

I fellépések díjaival ugyanis teljesen
I rendezve lesz színészeim megélhe1 íése.

RÖVID HÍREK

“ Süt a nap ’
a mi házunk fölött

gyatékösságai miatt, n külföld kevés
CJrta: ^Rózsahegyi Jíálmán
városában került színre. így eddig na
megajándékozta az „Antónia" Inuk sem. A szereplők, akiknek élén (BILLER IRÉN
Hál
bizony, a mi házunk fölött
Forgács Rózsi áll. az. „Elga" magyar be
a jövő héten kél napra Becsbe [ kisütött a
szereplőit
nap.
Nemcsak a.
mutatóján. dicséretes törekvéssel igye
utazik,
hogy
megnézze
Lehár'
Zilahy
Lajos napja, hanem a jó
keztek játszani. Forgács Rózsin
A’crfűÁ- Sár?. mint ismeretes, lég-, l-só Káliuánnét, Molnár Józsefit, kivit!
operettjét, a „C'Zo-C7o“-t, mely -' istenke napja is, amely mosoKa/.•/seteW
iz-oiphh a« Vígszínházban vendég- ■ lozs Ernőt és Turján Gyulát illeti
nek Budapesten, a Fővárosi i ilyogva néz le ránk cs minden
W Lengyel Menyhért
GÜ«Operettszinházban főszerepét ! este zsúfoltra, tölti, meg szín
mérésünk.
S‘m
ŐiM' című darabjába
ttjéi.
Oltania"
darabjában
lep fel. |
játsza.
házunkat. No de ilyen aztán
Fedák mindem délelőtt pontosan,
| AZ ÚJSÁGKIADÓ TISZTVISELŐK
még igazán sohasem volt. Épen
mién legpontosabban megjelenik a
Arról
beszélnek
vasárnap
délelőtt
fényesen
sikerült
most olvasom, vala/molyik ujpróbákon, azaz csak megjelent,
matinét rendeztek a Főváros’. Ope-' sággbon. hogy az elmúlt héten
mert öt nap óta, egészen máig, min
hogy Hal mag Tibor még ame
rettszínházban. A színházat zsúfo-, a mi éhes pénztárunk
den áldott, nap elkcste a próbál, bzeszáz
lásig megtöltő közönség lelkes táp-1 nyolcvan millió koronát szedett
lfllCiC. hogy Percei, a 1 igs^ahaz rikai útja elölt leszerződik a Ki-okkal honorálta n kiváló miivé- .
1
rály
Színházhoz,
de
szerződése
csak
ümielöje nem szigorú ember és igy
cl
a
Izözönségtől.
Pipa-szó
mel
szék játékát ép az egyes számokat >
F dákimk nem kell büntetést fizet- visszatérése után lép érvénybe,
lett élőkaparom a fülem mögül
megismételtette. A matiné szép
’ jc ami már sok százezer koronára
hogy a Fővárosi Operöttszíuház a jövő
a plajbászt és cl kezdek szá
összeget, juttatott, jótékonycélra, a?.
,-ugna fel- Fedők napról-; apra szo ; szeszónban szinrehoz egy operettet,
Újságkiadók Otthona javára.
: molni. (Ezt már rég nem tet
morúan panaszolta el:
j amelynek szerzője Ábrányi ]Emil, a frátem.) Száznyolcvan millió ko
... Képzeljetek, gyerekek, minden rost Színház igazgatója.
,PETRÁSS SÁRI
rona tízezer
aranykoronának
áldott nap deffektust kap az autóm,
kétheti üdülésre a Didóra utahogy a barna naiva a Renaifelel
meg, amit, ha elosztok
mnint a svábhegyi szanatóriumból
I
zik.
_________
kilenccel,
megkapom az egy
kell gyalogolnom... amig leérek a ssance Színházban nem akarta
elelőadás jövedelmét, ami körül
játszani a Hárem főszerepét, mert, j DR. MARTON SÁNDOR,
színházhoz.
,
a színházi ügynökség igazgatója, • belül ezerszőztiz koronát tesz
4 kollegák persze teljes részvét- mint monda, másodiknak mcg a
április elején Amerikába utazik! ki. Az áldöját neki,
tel toltak Zsazsa iránt, aki azonban Burgszíriház színésznője után sem
hiszen
i
magyar darabokkal, amerikai da-i ennél a békében, már a régi bé
wo már másodpercnyi pontosság- játszik,
rabokért.
I
gnl befutott a próbára.
kében
is
jóval
többen
vettünk
' — Gyertek ki valamennyien — hogy Lábass........
Jucii a bécsi Theater an | KARINTHY FRIGYES
be, pedig akkor nem igen akadt
mondta mosolyogta, kipirult arccal, dér Wien fényes szerződési ajánlattal
telt házunk. Hol süt akkor hát
vígjátékét elfogadta, a Renaisművészeknek bizony volt min
min,kínálta meg. amit Lábass nőm fogaJA műrészeknek
a nap?
dőlt
el.
sance-Szinház
és
még
ebben
a
csodálkozni, amint az autót meglát
nék. A régi autó helyett vadonatúj.,
szezonban
szi
nrehozza
.
Ott süt, azért süt, mert olyan
hogy
a
Színészesgyebületi
iskola
hathengeres, nyolcvan lóerős, mo
jó darabot kaptunk Zilahytól,
dern karosszériás, dinamó világi- tizenöt évvel ezelőtt végzett növen
mint a Süt a nap.
Vigye a
^su. öninditós kocsi állott előttük, dékei találkozót, rendeztek. A talál ! • Új szereplők a „Mézeskalácsában.
amelyet Fedők tegnapelőtt délután kozón csak a férfiak jelentek meg.
A „Mézeskalács*4 e héten is szín rekerül1 kutya az aranykoronát akkor.:,
amikor
mi
boldog
örönimel,
jó
vásárolt az egyik budapesti autó
hogy Harsányt Zsolt lesz :• Royuí Or minden este a Király-színházban; Hónthy I kedvvel, ambíció val játszunk,
| Hanna, Simon Marosa, T. Halmay Mar
kereskedőnél.
feum igazgatója.
amikor
a,
közönség
tapsol,
ami

git, Latabár, Kiss Ferenc, illetve Gőzön '
- Kell-e emlék az uj kocsimból?
1 mellett két. új szereplő is van a nagy- { kor a színházat zsúfolásig meg
-kérdezte nevetve a meglepett szi
i sikerű daljátékban: örzei szerepében1 tölti a publikum. Kár volt szá
vészeket.
-Hogyne... hogyne... — mond
A Nemzeti Színház Síró Anna, Buhu szerepében Fiilöp. Va-i molnom. Igaz-c?
eárnáp délután „János vitéz“-t. adják 3'
ták örömmel.
- Akkor hát adjátok ide öngyüja Városi Színházban i órakor mérsékelt helyárakkal.
lóitokat — mondó Zsazsa kacagva.
j • A Burgtheater egy héttel meghosz- j • Két világsiker jubileuma teszi neve^
Hevesi Sándor nyilatkozata
A színészek, Tarnay. S zéróm y, Lu
■ szabidtotfa Akuay Vilma szabadságát. zetossé a Fővárosi Operettszinház jövő
kács, Dózsa. Dénes előszedték ön I Ismeretes, hogy az állam harma |A Renaissauce-Szinliáz már a jövő hétre I heti műsorát. Hétfőn 125-ödszor adják a
gyújtóikat. Zsazsa csavart egyet a
'hirdette Gworg Kaiser Asszonyáldozat-1 Poinp'idourt. Fedők Sári felléptével, pén
töltöcsapon és mindenkinek meg- dik színháza, a Városi Színház a ■.iának bemutatóját, minthogy Akuay teken pedig kétszázadszor kerül színre a
löllötte öngyújtóját az uj kocsi —■ i jövőben nem ad helyet a mai idők- !Vilma szabadságideje lejárt. Most azon-’ Három grácia, még pedig Lehár Ferenft
I bon divatos, modern, kiállítáfios bán a Burgtheater — visszavonhatatlanul | vezénylésével. Keddtől kezdve minden
benzinjével.
I operetteknek, hanem lieténkint két- ' mé&- egy hétre — meghomabítóttá a I este a Három, gráciát adják.
r három estén át a Nemzeti Színház; ‘.művésznő szabadságidejét és a Renais-i • Táncos Tar Veronika. Tábori Emil
, művészgárdáját
fogja
vendégül sanee-Színház ehhez képest. a Jövőt..-.bét; kitűnő yígjátéka, mely „Magzat*4 címmel
napjára kitűzte A Mrem-el.
1 a temesvári Arany János-Társaság pá
I látni. Erre vonatkozóan Hevesi minden
• A „Fruu-Irou** és ,.A névtelen asz- j lyadíját nyerte el, a jövő héten is min
, Sándor a következő információt iszony**. A Magyar Színház jövő he(ikmű-' den este színrekeriil a/, Andrássy-úti
|sorát két rendkívüli sikérű repríz elő-] Színházban Rákosi Szidi vendégfellépté‘■forgács {Rózsi fKamara- j adta:
— Az államnak nem lehet célja adásai töltik be. Hétfőn, szerdán, csü-, vel. Ugyancsak minden este fellép Torsa
szinházának bemutatója ■I kirakatversenyeket
rendezni az ál- törtökön, pénteken és jövő vasárnap estéj is Lengyel Menyhért nagyhatású dramolettjében, a ..Mister Rong**-ban. A rend
Forgács Rózsi Kamara-Színháza va , Járni színház színpadán, hanem a rendkívüli sikerű „Frou-frou‘*-t adják i kívüli sikerű műsor minden darabjai
sárnap délután bemutatót tartott. Szinre- egyrészt popularizálni kell az ope Darvas Lilivel a címszerepben; a darab' tréfája, magánszáma egészíti ki a szín
hozták Gerhard Hauptmanu „EJga" cí rákat, másrészt szerepeltetnie kell minden eddigi előadását táblás ház kő- j ház műsorát, melye,t vasárnap délután
mű és hat képből álló színmüvét. Az az Operaházból kiszorult tagokat és zönsége nézte végig. Kedden és szómba- ■ 3's órakor mérsékeli helyárak mellett
„Elgti" egyike Hauptmaun legkevésbé végül színre kell hoznia azokat a tón P. Márkus Emília vendégfelléptével ‘ megismételnek.
„A névtelen asszony** kerül színre. Va
sikerült drámáinak és bárha Német
ország valamennyi színpadán meleg darabokat, amelyek az Operaház sárnap délután a ,.Tiizek“ kerül színre • • „A fekete huszár** 25-ik előadása.
3 órakor mérsékelt helyárakkal.
Eűdrődi Béla—-Rieger Tibor máris ke<t
ban
vagy
a
Nemzeti
Színházban
bi

diadalokat aratott, azt inkább nagynevű szerzője nimbusának kell
_ . betnd- zonyos okok miatt nem kerülhet- • A Vígszínház jövő heti műsorában. veit operettje. „A fekete huszár** e hé
ten szombaton 25-ödször kerül színre a
a
Fogadósáé
és
a
\
’
a.gy
Katalin
mellett
j
nunk Ez a dráma egyébként éppen fo nek színre, Én magam a legnaLujza-színházban. A mulatságos
gyobb híve vagyok a klasszikus szerepel az R. V. ... íkeddén) és a. Mér-1 ülaha
és szép zeúéjű operettet addig is min
\
földkövek
(pénteken).
Most
vasárnap
dél-1
operetteknek, amelyeknek színreho- 1 után a Tolvaj kerül szilire, jövő vasárnap i den este játsszák, mindannyiszor So
zását igenis sziikségesnek tartom. jpedig az /?. V. fí.-nek lesz első délutáni' mogyi Nusi, Vaálj- Ilona, Rozsnyói
Ezek elől nem lehet elzárni az ál i előadása.
Ilona, Abonyi Szirmai, Dénes Oszkár,
lami színház színpadát, divatcik • A Diadalmas asszony felújítását, tom Tihanyi felléptével. Vasárnap délután,
Strauss
Oszkár nagyhatású operettjét
kekre azonban, a. mai szűkös viszo boló lelkesedéssel fogad,ír a Városi i
„A balga szüz**-et játsszák 3 órakor mér
nyok között nincs pénzünk és nem Színház közönsége. Kosáry Emmy-vel 1 sékelt
helyárakkal.
és Ktrdly Ernő-vel, a két ünnepelt ven-,
szabad, hogy időnk is legyen.
• Az ApollókSzinház. új műsora a sajt4
— A Nemzeti Színház művészei dégműfésszel. Tisza Karolá-va\. Sziklai
Józxef-M,
fíerki-ve} és NiA'-kel hétfőn, i os közönség egyhangú véleménye alap
főként a Nemzeti Színház színpa
ján hatalmas sikert aratott —- az első
kedden,
.szerdán,
pénteken,
vasárnap
és
dáról teljesén kiszorult népszínmű a következő hétfőn ismétlik a nagy- ' előadások szakadatlan ünneplések köze
veket fogják hozni a Városi Szín sikerű operettet.
pette folytak le —. a műsor mindéit
házban és oda visszük azokat a da
• Titkos Ilona, Kabos, Z. Molnár, B. egyes száma után percekig tombolt a
rabokat, amelyeknek még ma is Csathó Gitta, Zilahy. Bársony játsszák a j tapsvihar és a színházat zsúfolásig meg
nagy a közönsége, de amelyeket főszerepeit a nagysikerű Sas^ha Guitry- töltő előkelő közönség azzal távozott a
hogy ehez hasonlót kabaré
tudunk beleilleszteni a Nem- vígjátékuak. a „Fehér és Feketédnek, I színházból,
ban még nem látott. Az óriási érdeklőSzínház
műsor tervezetébe, mely a jövő héten hétfőn, szerdán, pén- i dsé folytán ajánlatos a jegyekről előre
például a „Gyurkovics lá teken és jövő vasárnap este kerül is- i gondoskodni.
ny ok”, amely mindig zsúfolt háza métlésre a Belvárosi Színházban. Kod- j • UJVARY FERENC BÉCSI SZÍN
csütörtökön és szombaton az 50 ik
kat vonz, de amelyet semmiképpen den,
előadása küszöbén álló kitűnő Bús Fe-1 IGAZGATÓ LETT. Május elsején Mécs
nem tudunk színrehozni. De nem kete László-vigjátékot, „Mihályiné kétj ben kézül meg a vendégjátékát Ujváry
csak ez az egy darab van, hanem lányá“-t adják. Vasárnap délután 3 óra-, Ferenc Pesti Kabaréjának együttese, kik
igen sok, amelyek előadását a kö kor mérsékelt helyárakkal a nagyhírű i a pesti színházak lakáclózó művészeivel
kiegészítve. A hatalmas színház*
zönség valósággal várja s mi a vá Wedekind-dróma, a „Tavasz ébredése** lesznek
mély több mint ezer hely befogadókíí'oatudunk élését megy az ismert kitűnő szereposztásban. ségü. a nyárt szexén alatt a magyar mű
rakozásnak nem
•
A
Bacchus-éj
első
jubileumát
csütör

tenni.
tökön este ünnepli a Városi Színház a vészvilág találkozó központja l^sz. hol
azonban van bemutató kiváló szereplőivel. Lábass, havonként váltakozó magyar és német
— A
kérdésnek
A'cpt akarom. Jucival és Környey Bélával. Tisza Ka műsorral fognak Játszani. Első eset, hogy
anyagi oldala is............
hogy buzgón dolgozó színészeimnek rolával és Sziklaival. Szombaton Az el állandó jellegű magyar társulat .látszik
idegen színházakban, kabarékban adott meny asszonyA ismét lik Aqnila- az osztrák fővárosban. A népszerű Hol
land BUhnc. moly a bécsiek legkedveltebb
kelljen játszaniok. hogy kenyerüket Adler Adelinával, vasárnap délután színháza, jól választott, mikor 1'jvári
megkeressék. Az idén kénytelen Tvtviola kerül színre Sándor Erzsi ka Ferenc igazgatóval állapodott meg e fon
voltam ezt megengedni: a jövő maráén ekesn övei.
tos színházi eseinéu.v megvalósítására.
évtől kezdődően azonban szigorúan
• Kelet-mozgó (Baross tér). Tolefón Jó
tartom maga inat Hhoz az elvhez, BEI. VAROM (EST) MOZGÓ héttőtől zsef 142—09. nétfötöl szerdáig a filmek
hogy állami színház tagja, csak ál szerdáig: Ármány és szerelem, csütörtök-1 filmje. Csütörtöktől vasárnapig: Pcj-auek
lami színházban játszhatlk. A túl- tő! ezcnzáclós uj műsor vasárnapig. I Dani filmezkeccs.
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HFTFO1 NHPLO
|---- ~——
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SPORT
esáí miatt
csak két első osztályú mérkő
zés volt vasárnap
Tíz MTSí Z t O gólaványban gvözött;
az FTC BTC találkozása eldöntetlenül
végződött
|azonban 5:0 gúla rá n y ú veszteséget
E |« ő o s r. I ji | y u mérkőzések:
szenvedett a BEAC-tól > így helyet
MTK--IÍÍ. kor. TVI-J 2:0 (1:0/
1 cserélt vele. Mai győzelipr után
FTC—BTG 0:0
csak két pont választja el a vezető
33 FC--ÜTSE (1:0)
NSC d öl.
II. félidő elmaradt. A többi mérMTK—III. kér. TVE 2:0 (1:0)
kőzés elmaradt.
.M ásodoHztá I v ú mérk (ízesek
Miután az eső elállott és a bíró a pá
NSC—BAK 2:2
lyát alkalmasnak találta a mókőzés
ni' -darl,':sára, megkezdődik a játék. Az
BEAC-TTC 3:0
Ml K rögtön megszerzi a fölényt s nagy
KAOE- Testvériség 0:0
jában
az egész félidőben meg Is tartja,
Ékszerész; EMTK 4:2
ligyiuósutún vezeti hol a jobb, hol a
ETC—FTK 3:2
balszárny révén a szobbnél-szobb akció
A mai mérkőzések döntő fontos* kat, melyeknek nagy része azonban a
íágúak leltek volna a bajnokság i agy sárban elakad. Különösen Molnár
dljására, az eső azonban a kiesésre ér, (Ipata mutatnak nagy formát, játé
ítélt csúpútok segítségére sietett. s kukkal méltán rászolgálnak a közönség
fiwgliosszaldiítolta két béllel az éle gyakori ovációjára. Rraun is kiveszi
részét a győzelemből megszokott szédü
lnkei az első osztályban. Csupán a letes
lefutásaival mindig veszélyes hely
J3 FC látta basznál a rossz idő zetet teremt A halszárny Siklóssá gyön
járásnak s az első léi idő lejátszása ge. játéka miatt nem érvényesülhet, anyután 1:0 gólarútiyú győzelmet áru nyira, azonban Jennínck voltak hasz
lóit. Az MTK biztosan verte a nálható beadásai. A-z MTK halfsora is
III. kerületieket, de mai mérkőzésé-: teljesen megfőlek, különösen Stallmach
nek győzelmét nem annyira tudású , '.égv.ett. szép munkát. A közvetlen védő
nak, mini inkább a Ili. kerületiek iem kevés dolgát, hibátlanul végezte. Az
fáradtságának köszönheti. A baj- i <lsó goi a 10ik percben esik, amikor
liokcsapat kitűnő formája azonban i Molnár és Opatu kombinációjából
így is eléggé kidomborodott.
nz utóbbi az elvctüdö Ncuhaus alatt
A másodosztályú mecesekeí. keltő z
hálóba lövi a labdát.
kivételével meglm-lolták. Az NSC-í A Teslgyakorlók támadásai folytatód
ttok ma 2:2~Ős eldöntetlennel kellett I nak, azonban Neuhaus résen van. A lír.
meg.'légdenie. A mögötte álló TTC j Kerületiek kevés időre felszabadulnak

BudaiwM. héltö, mérem,

az ostrom alól, de támadásaik ered
ménytelenek. A csatársor a kapu elölt
tehetetlen, egyedül Föleitek látszik v< •
szélyi'-'íu’k. Jőrésoit azonban Kropucxek
könnyen fogja, úgyszintén kivédi Máj/herr l<> métcrca éles szabadrúgását. A
Vívók támadásai lassanklnt ollanyhnlnak s ellenfelük ismét fölénybe kerül,
de újabb eredmény elérésére már nem
képes.
Helycsere után mintegy 20 percig a
TII. kerületiek némi fölényben vannak.
Montll hibájából majdnem gójhoz jut
nak, azonban Mundl az utolsó pillanat
ban ment. A Vívók lwIszárnya szépen
folnyumul « Falcuk éles lövése vsak
hajszálnyira téveszt célt. További táma
dásaik sem hoznak eredményi, amiben
az MTK jobb halijának. Stallmachnak
volt nagy érdeme. Az MTK ismét át
veszi a játék irányítását s Neuhaux ka
pujára egész labdazáport küld, azonban
a kirtünő kapus sok szerencsével védi
hálóját. Rraun beadását Molnár közelről
élesen lövi, de a védhetef lennek látszó
labda Neuhausé. úgyszintén erre a sors
ra jut Opala és Molnár számos lövése.
A második gól a 80-ik parolién esik.

nők. Azért lövésre elég
kerül, különösen Eixru.hofi
d« /'hőm k nagy Szerencs
púját. A legtöbb lövés ,
veszt, egymásután siivít*>j)*
mellett vagy fölött. Az. old.
menyben természetesen n;i(
a csúszós, sáros pályának

33 rC-llTSE (Félidő 1:0)

A bajnoki tabella kél ntolsó h(.h.„.
Jé vívta é el-lMl,111,„ kiJ ,
megszabadula*, rt. Hatalmas ni •
lílizdelom r. JIÖ.lötl ki közliik?
Játékosok minden tudásukat es
a
akarásukat belevitték. A hév
,'ni
játékot i-.uk a ro»>z („új
ara, annyira ment, hogy „ második w'
idill lírai „ tudták lejátszani. A
köz,és teljesen nyílt volt, egT;k ,,
sem lőhetett jobbnak mondani. esnná„
szaténom, voll. hivatva azt eldüné., i a*
első félidőből a 33-as* kerülték t
győztesként azzal a góllal, nmit J.'
kapu előtti kavarodásból 7Aock lőtt \
kapus fogta ugyau, de a vizes labda 1
hálóba m-rdült.
a
Jenny hirtelen megszökik, beadását
A félidő elteltével a bíró a csapatok
SikJóssy elhibázza, azonban Opat-a
igazgatóival a pálya htisználhulu-llansn.
fiát menállapltotta s a mérkőzés fr,i>h
a jobbsarokha Juttatja.
A Hl .kerületiek iíjlxjl szóhoz jutnak. | látását felfüggesztelte. A húiraiévő fél*
időt valószínűen csütörtökön tartják
vehemens lefutásuk után a labda a tisz meg.
tán álló Palcsckhez kerül, kit a lövés |
pilla nótában Kertész II. hátulról fellök. i
Kiadja:
A feltétlen jogos 11-est a bíró nem adja j
A „Hétfői Napló** lapkiadóvállalat.
meg. A játék most már teljesen elbiuyhul h a mérkőzés mezőjátékkal ér véget.

FTC—BTC (»:0
A FTC-t, mint utóbbi mérkőzésein,
úgy mos- is nagy halszerencse kísérte.
Játékosai kevés kivétellel jól végezték
feladulnkn'.. jól védekeztek, jól támad
tak. de csak, lövéseiket nőm kísérte sze
rencse. Az egész mérkőzés alatt nagy
fölényben voltak, úgy hogy a RTC
csaknem toljesen a védekezésre Hzoritkozott. A csatársoruk is hátravonult a
védelem megerősítésére, csak egy-kettő
maradt a félpályán, hogy a. ritkán elő
r('adott labdákkal megszökhessek. Kisőrletei az FTC clörehú'zódott védelme
miatt veszélyesek
_
.
__
____
is voltak.
Horváth
l/f. több ízben adott munkát Amseinek.
A. Ferencvárosiak csatársora Falak<j ve
zetésével egymásután nyomul fel, kapu
előtt azonban legtöbbször haté.rnwitln-

CaEvin téri áruházunk megnagyobbitása folytán az építkezés tartama alatt
hatalmas árukészletünket még az eddigieknél is olcsóbb árakon leapasztjuk
Gyaplúsz&vet-ontAly,

Vászon-osztály i

N&iffetiérne«Yiíí>osztály

Tiszta gyapjú öltönykeimek..................... 95.000
Eredeti angol öltönykeimek....................... 133.000
Dubl raglánkelmék ............................... 152.GOO
Női kosztiimkelmek angol zsanér

Kelengye vászon......... .......
19.000
la kelengyesifón___ _________
22.800
Batiöztsifón.jr.i,-«,«„«.... .........
29.000
Börerös angin.................
22.800
Lepedővászon hdpiHz«im....... ......
17.500
Ágynemíi-damaszt...... .........
34.000
Vászontörülközök............... . .... .. .............. 21.8SO
Vászon konyhatörlbk...............
17.100
Flanell-portörlök...................
16.000
8zövött kerti abrosz................................. 180.000
Rumburgi kovásznak, hatisrlsúónok és asztalneműnkben
óriási választékban

(csak a Catvin téri áruházunkban)
Hímzett nappali ing..................
54.150
Hímzett nadrág..... . ................
45.600
Hímzett hálóingek____ _____
94.000
Hímzett nadrág kombiné........... ............... 74.100
Szoknya kombiné azsúrral...................
93.300
Vászon párnahuzat............. . ............
66.500
Hímzett fűzövédö ..........................
29.450
Hímzett női zsebkendő
5.700
Gyönyörű paplanok......................................218.500

Mos6-oszt4ly .

Fért^fehérnemű-osztály >

'■■ra K.VAPIÚ 1*1 rm sz.'lo, ,

......................

... 123.500

Koverkot.nöi kabátokra és kosztümökre____
1 ■

■'.»

133.000

1.-V

Gabanlien ruhakelme uoCm«xíiOT............... 57.000
Gyapjágrenadinmi,,.!.,, sz<„b0„. rj„cl„ „zle 120.000
Divatcsikos ruhakolmékjnpusíiic,.....
58.900
Csíkos óskockásnuiruliakelmeJniiAiíHM 45.600
Kombinált öltönykellékcsomag ............... 198.000
((ártalma:-fa rgy öltönyhöz szükség***) öisrcs bélésanyagokat)

SolyemrényC er-deti angol

Burberry kelmék
valódi nnr.ol JiitSnyC*p!mnl<
ri*'nkelmék
nagy vklMíittfebim

Sclycm-o&xtály i

Georgette ..............
1334)00
Crepp de Chine.....................................
1Ö.Ű.19OO
Divat liberty ................................
91.200
Kyersselyem
...................... .'. 87.400
Nyersselyem mi„j. „, .i.,„........................ 83.600

Agy- es asztalterítők, plke- es flanelltakarok
nagy vhta«tl*Aban.

■:,2'h. ’ ír ( mótoieg

szövet-, selyem- és niosóniaradékok

Hímzett batisztok............. ....... .......... ......
Selyembatiszlok minden színben ........................
Színtartó mosó-crepp.................................
Színtartó mosókartonok »asr ,uu.iei<b«n
Fehér kockás és csíkos ftlggönykelme
űuplaszvles................ ............. .....................
Selyemfényű liberty szatén
SölyP. Hiba tisztok gyönyörű mintákkal...............
Mosóvoálok n i.’.gúinbb divatmintákbnn ...........
KSkfittAru* osztály

Gyermek-, csecRcmő-6s különleges fohérnemnekben dús véla’/.t-k

(csak a Calvin téri áruházunkban)
14.250
19.000 1 Férfiing piké-mellel ................................
19.950 . Színes zefiring i km*niitmi...................
19.800 I Hosszú liálóing
Hosszú Köpper alsónadrág__ _____ .....
41.800
' Rövid alsónadrág.....................................
52.250 i Vászon férfizsebkendö ......
32.300 j Selyemnyalikendö.....................
24.700

95.000
95.000
SS.OOO
55.100
45.300
7.600
12.000

Konfekció-osztály ■

(csak aCalvin téri áruházunkban)
(csak a Calvin téri áruházunkban)
IkOl harisnyák minden színben......... ....
12.000
Női angol tavaszi kabát......... . .............. 399.000
Férfizoknik ..............................
Ci.SW
Bakfis tavaszi kabátok........... . ............... 351.000
Karlsbadi kesztyűk ..............
24.700
i Divatcsikos aljak .................
93.000
Gyermek nyári trikó ..........
20.900 I Grenadinblúz ____
___
__
~ 103.500
Trikó reform női nadrág......... .. .............. 36.100 I Opálblúz..
”" 119.000
Selyem zsempor minden ,,.„1,..,,............. 171.000
Férfi dulil ragián
.... 779.000
Legdivatosabb
trikóselyem zsemperekhen gazdag választék ' Koverkot- és homsrpon-kabétokb®**

insr »

az „ujSACUZEM'ikbnirvklaáó é- nvomtla r.,t kórtWRórteoip, Rökk StflánhutMi

zúút,

Ownivézjti; Ciutwck Ot**

