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Véres összeütközés Bécsben
Becs, február 18.

(Amtliche Nachrichtenstelle.) Hiit- ’mine résztvevője és politikai ellen- súlyosan és egy könnyen megsebe- 
teldorf elővárosában tegnap este feleik egy kis csoportja között ősz- sült. A tettesek a sötétségben elme
gyűlést tartott-Ausztria monarehista szeütközés támadt, amelynek során nekiiltek. A rendőri nyomozás folyó
partjának mintegy negyven tagja, a monarehisták lőfegyverÜKet hasz- maiban van s több személyt inár le 
A gyűlés után ennek mintegy har- 'Hálták. Egy munkás meghalt, egy! is tartóztattak.

Márös elseiétei Btvenszeresre emelik 
a luxuslakások is üzletek bérit

Mit tárgyalt 9e a pénteki és szombati miniszta:takács — Törvényhozás elé kerül 
a fölöslegesen elfoglalt Irodahelyiségek Ugye — Rassay és a reformpárt 

Hír szerint hatvan milliárd lesz a kOséguetés deficitje

A politikusok figyelme a jövő hét. 
várható eseményei felé fordul, ame
lyeknek legnagyobb része a pnteki 
és szombati minisztertanácson ke
rült elő. Ezek között legnagyobb 
figyelemre számíthat

Kállay Tibor pénzügy miniszter 
költségvetés tervezete, amelyet 
a pénteki minisztertanács tár

gyalt le és elfogadott
A pénzügyminiszter költségvcté' 

tervezetéről már ‘n apókká 1 ezeTőtí 
különböző hírek kerültek forgalom
ba s ezreknek egy része igazolódott 
is, amely szerint a deficit sokkal na
gyobb, mint azt beavatottak várták.

A deficit, mint azt mára jól infor
mált helyen sikerült megtudnunk,

nem negyven, hanem hatvan mil- 
milliárdot tesz a költségvetésben.

A költségvetést a pénzügyminiszter 
a kormány hozzájárulásával kedden 
terjeszti, be a Ház elé, amely azt a 
pénzügyi bizottság elé utalja le tár - 
gyalás végett. Azt hiszik, hogy a 
költségvetés bizottsági tárgyalása 
legkevesebb három hetet igénybe 
fog venni, úgy, hogy a plenáris tár
gyalásra csak március középen le
het számítani. A költségvetés parla
menti előadója Ivády Béla dr. lesz.

A szombati minisztertanács előtt 
hasonlóképpen fontos javaslatok fe
küdtek. Fása József népjóléti mi
niszter három fontos szociális jel
legű törvényjavaslatot terjesztett a 
kormány tagjai elé és pedig első
sorban a Horthy-féle inségakció 
eredményéről való elszámolást s ez
zel kapcsolatban különböző munka
alkalmak teremtésére vonatkozó ter
vezetet, amelyet a minisztertanács 
jóváhagyólag tudomásul vett.

Nagyobb vita fejlődött ki a népjó
léti miniszter másik törvényjavas
lata fölött, mely a munkásbiztosilás 
reformjáról szól. A vitában a kor
mánynak valamennyi tagja részt 
vett, végül is néhány módosítással 
a javaslatot elfogadták. Előrelátha
tólag ennek a javaslatnak már a 
bizottsági tárgyalásai során heves 
vitát fognak provokálni a szociálde
mokraták s a javaslat parlamenti 
tárgyalása a kormány számítása 
szerint két hetet fog igénybe venni, 
mert a javaslathoz a szociáldemo
krata pártnak valamennyi tagja 
felszólal.

Hasonlóképpen beható tárgyalás _____ _
anyagát képezte Vass miniszternekl mint az, herrx a reformpárt parki-

is

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

a lakásügyek reifjlezóscre vonatko-’mrntZ képviselőkből alakult párt s 
zó javaslata. Mint illetékes helyről hogy kiket fogunk, felvenni külta- 
inf orrnál lak bennünket, a jóié ti'gokként a pártba, arról esetről-csct-
miniszter tervezete kettős célt szol-] 
gál, egyfelől a lakáshivatali admi
nisztráció fokozatos lebontásai s ez
zel a szabadforgalomra való lassú 
és fokozatos áttérését, másfélül pe- | 
dig az építkezések előmozdítását.!
Beszámolt a miniszter a hivatalos!. . .... ........
irodák által fölöslegesen elfoglalt mörülésünk ezt a célt sokkal jobban 
irodajielyiségek razziájáról is, ezzel 
kapcsolatban

a kormány úgy döntött, hogy 
ezeknek lakás céljaira való fel
szabad itását, 
kezet enged

re egyénenként fogunk dönteni.. 
Ami, pedig azt a felszólítást illeti, 
hogy mi is elszántan küzdjünk a 
kormány ellen, erre csak azt felel
hetjük, hogy választóinknak tett fo
gadalom bennünket is köt és remél
jük, hogy egy nagy pártba való tö-

illetőleg szabad 
a nemzetgyű

lés döntésének s még a ple
náris tárgyalás előtt meghall
gatja ismételten az érdekelteket. 
Hozzájárult a minisztertanács 
ahhoz, hogy május elsejétől a 
luxuslakások és üzlethelyiségek 

bérét ötvenszeresre emeljék.
A közép- és kislakások bére novem
ber elsején rendeztetík.

Ezután Walko kereskedelmi mi
niszter referált a szakszervezeti ja
vaslatról valamint a magúnalkal- 
mazottakra vonatkozó törvényja
vaslatról. Ez utóbbi két javaslatról 
a legközelebbi minisztertanács fog 
dönteni.

Rassay szombat* 
beszédének hatása

Mint ismeretes, Rassay Károly 
terézvárosi polgári körben nagy be
szédet mondott szombaton este, a 
melyben éles határvonalat vont az 
októbrista célkitűzések és az igazi 
szabadelvűsé# között. Rassay Ká
roly beszédének visszhangjaképpen 
az újonnan alakult reformpárt 
egyik tagja ezeket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Meg tudjuk érteni Rassay Ká
rolyt, ha elmondotta aggodalmait a 
reformpárttal szemben, de nem ért
jük tulságosun azt, hogy miért 
volt szükség arra, hogy ilyen élesen 
támadja az októbristákat Rassay 
nagyon jól * tudhatná, hogy azpk az 
elvek, amelyeket az oktobrizmiis ki
tűzött, nem diszkred ítél hatók, még 
akkor sem, ha azokat olyan politiku
sok képviselik, akik az októberi for
radalomban részt vettek. Rassay a] 
szombaton elmondott aggodalmait] 
többször kifejtette előttünk s ezek
re más válaszunk most, sem lehet!

ii

szolgálja, mint eddigi széttörede
zettségünk.

Az ellenzéki pártszövetség 
... terve

azt mutatja, 
Rassay Ká - 
kimélyülnek.

revíziójának
A fenti nyilatkozat 

hogy a reformpárt és 
roly közötti ellentétek 
Rassay Károly szombati beszédében 
az ellenzéki pártszövetség deklará
ciójából felolvasta azt a részt, 
amelyben kimondották, hogy meg 
akarnak akadályozni minden fel
forgató törekvést. Ennél a passzus
nál nyomatékosan hangsúlyozta, 
hogy ezt a deklarációt a szociálde
mokrata párt is minden fenntartás 
nélkül magáévá tette. A deklaráció 
idézetéből, valamint beszéde többi 
részéből megállapítható, hogy éles 
választóvonalat akart statuálni 
azokkal szemben, akik az októbrista 
idők politikusaival nyílt, vagy tit
kos összeköttetésben állanak.

Úgy tudjuk, hogy a demokrata 
párt, részéről mozgalom indult meg, 
hogy az ellenzéki pártszövetség 

j összetételében változás álljon be és 
■ a szövetkezés feltételeit revízió alá 
! vegyék. Hir szerint e célból Vázso- 
; nyi Vilmos és Rassay Károly a 
[ jövő hét folyamán összeköttetésbe 
lépnek a. Pajor-szanatóriumban be
tegen fekvő Rakovszky Istvánnal, 
valamint a, szociáldemokrata párt
tal.

Izmeí bízik a békében
Konstantinápoly, február 18.

Izmed pasa tegnap találkozott 
Harrington tábornokkal. Izmod 
pasa kijelentette, hogy nagyon re
ménykedik a béke létrejöttében és 
úgy vélekedik, hogy az ellenséges
kedés folytatására nem fog sor ke
rülni. Konstatinápolyból AngoráLa 
megy, hogy újabb utáni fásokat sze-

i rezzen.

Várady kalocsai 
érsek meghalt

Kalocsa, február 18.
Dr. Várady L. Árpád kalocsai ér-' 

sok hosszú és kínos betegség után 
vasárnap délelőtt fél 11 órakor el- 
hunyt.

Várady L. Árpád dr. Tomosvárott 
született 1865 \junius lR-án. Elemi és 
középiskolai tanulmányait szülővárosá
ban végezte, majd amikor a papi pá
lyára lépett, elöljárói a budapesti köz
ponti papnevelőbe küldötték, hogy egye
temi tanulmányait a fővárosban végez
hesse. 1888 augusztus 16-án szentelték 
áldozó pappá. Röviddel ezután a Csanádi 
püspöki aulába került, 1895 beu pápai 
kamarás lett, ezt röidesen követte a 
vallás- ós közoktatásügyi minisztérium 
osztálytanácsosi állására való kineve
zése. 1898-ban c-ikúdori apát, n kővet
kező évben a Csanádi szókeskáptalan 
kanonok ja, 190-ben seben icoi cimzefoo 
piinnyk, 1905-ben miniszteri tanácsom 
lett, 1908-ban pedig érdemei elismeré
séül a Ferenc .Tózsef-rond középkc-reszt- 
jó: kapta a csillaggal.

Már ebben az időben mindenki biz
tosra vette, hogy a legközelebb megüre
sedő püspöki széket ő vele fogják betöl
tőnk Erre csakhamar kínálkozott alka
lom, amikor Hettycy pécsi püspök el
halálozásával megüresedett a néesi püs
pöki szék. Mivel azonban liberális gon
dolkozása sokaknak szálka volt a szo- 
n.ióbon, ellene hajsza indult meg és X. 
Pius pápa alatt sikerült ellenségeinek 
pécsi püspökké való kinevezését meg- 
hnifritani. Cseraoch Jánosnak azonban 
sikerült a Szentszék hangulatát Várady 
Javára fordítania és 191] március 18 án 
a királv győri püspökké nevezte ki, 
majd 1914 májusában a megüresedett 
kalocsai érseki széket töltötték he vele.

Megalapítója és vezetője volt a Kato
likus Ifjúságot Pártoló EgvnsnWnek, 
melv a fővárosban a Rákóe-zlánnm in
ternáltáét ív? a velő kapesolafos főgim
náziumot létesítette. A világhábom fo
lyamán egybáznnegyé iónok csaknem 
minden községében lábadozó otthonok, 
hadikórházak létesülnek az ő kezdemé
nyezést! re. Kalocsán rokkanftelnpet lé
tesít nagy áldozatokkal. A háborús jó
tékonyság tenm kifejtett é^d-nnoi olis- 
mcréséiil a vaskoron a rend T. osztályát 
adományozta neki a király. Utolsó nyil
vános szereplése IV. Károly királv ko
ronázásakor volt, amikor a koronázási 
szertartásban maga is akt ivó vett részt.

I Utolsó óráiról az érseki aulából a 
| következőket közlik: Az érsek, aki 
I már hosszabb ideje gyengélkedett, 
| ma reggel felkelt, felöltözött és ki
lenc óru után a ccremoniúrius kísé
retében nappali szobájába ment, 
ahol nyugodtan és áhitatosan vé
gighallgatta a szentmisét. Ezután 
megreggelizett. majd tolószékébe 
ült és a nagyterembe ment, ahol a 
breviáriumot olvasva, elvégezte 
imádságát. Később panaszkodott, 
hogy kissé rosszul érzi magát. Fél
tizenegy órakor karnsszékeben ülve 
minden fájdalom nélkül hirtelen el
hunyt. Temetése szerdán délelőtt 
lesz Kalocsán.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A kormányzó a kalocsai érseki szé- 
kesfőkáptalanhoz az alábbi részvét- 
táviratot intézte:

Mély megdöbbenéssel értesül
tem Várady L. Árpád kalocsai és 
bácsi érsek őnagyméltóságának 
gl’ászos elhuny tárói és sietek a 
főtisztelcndő érseki székesfőkáp- 
talannal szemben e pótol hatatlan 
nagy veszteség feletti legbensőhb 
részvétemnek kifejezést adni.

//orMy



HtTfÖJ NMPLŐ Budapest 19Z3. február 19.
2

• Mauzóleumot építenek 
Madách sírja fölé

A felvidéki magyarság mozgalma 

Pozsony, február 18.
Madách Imre születésének évszázados 

fordulója alka inából, mint ismerete.’, a 
felvidéki magyar társadalmi, kulturális 
é.i politikai egyesületek díszes koszorú-1 
kát helyeztek a költő sírjára. Tekintet
tel arra, hogy a költőnek a sztregovai 
temetőben lövő sírja felett emelkedő 
barokkatilü kápolnaszerü eiremlók igen 
elhagyatott, sőt szinte düledező állapot
ban van éa semmiképp nem méltó Ma
dáchinak, a magyar irodalomban és kul
túrában elfoglalt előkelő helyéhez, a 
felvidéki országos Madách-ünnep ren
dező bizottsága Losoncon tartott utolsó 
értekezletén Gillcr János dr. ügyvéd 
lelkes szavadnak hatása alatt elhatároz
ták, hogy egységes magyar mozgalmat 
indítanak, melynek célja az, hogy be
látható időn belül Madách Imre sírja 
fölé a költő nagyságához méltó monu
mentális mauzóleum emeltessék.

A mozgalmat kiterjesztik az egész 
magyarlakta területre. Az értekezlet a 
mozgalom megindítása céljából hattagú 
bizottságot alakítóit. A bizottság tagjai: 
Forgács Géza, Kristóf Sándor, Wallon- 
tiny Dezső újságírók, Kövy Árpád ref. 
lelkész és Scherer Lajos középiskolai 
tanár. A bizottság a közeljövőbon a 
magyar sajtó utján felhívással fog for
dulni a magyar közönséghez az összes 
magyar irodalmi, kulturális és társa
dalmi szervezetekhez a gyűjtésben való 
részvétel végett &; gyüjtőiveket bocsát 
ki. Az adományokat; minden magyar 
lap szerkesztősége készségesen továb
bítja ron dől tettei helyére.

A német etlentállás
Düsseldorf, február 17.

(Havas.) Egy francia osztag a bo- 
<* hinni Prinzregent tárnában ma 
délelőtt rekviráínl akart. Ellenállás 
nélkül nyomult be a tárna udvará
ba, de rögtön utána bezárták a ka
put Az osztag parancsnoka erősí
tést kórt, mert nem tudta kinyittat
ni a kaput s a németek kihívó ma
gatartást tanúsítottak. Egy osztag 
jött segítségül egy tiszt parancs
noksága alatt, aki miután a szoká
sos felszólítások eredménytelenek 
maradtak, a legnagyobb óvatosság 
mellett géppuskatüzeléssel feltörte 
u kapu zárját. Este megjelent a bo
riimul térparancsnoksúgnál a tárna 
egy küldöttsége és azt állította, 
hogy a különítmény egy munkást 
megölt s több mást megsebesített.. 
A tiszt és a legénység azonban a 
lárna udvarába való bemenetel után 
u kapuk mögött egyetlen németet 
sem láttak és semmiféle támpont 
sem merült fel arra, hogy valakit 
megöltek 
volna.

vagy’ megsebesítettek

Párizs, február 18.
(Havas.) Az Eclio de Paris jelen

tése szerint az angol kormánynak 
uz a szándéka hogy a rosszakarót 
első menyllvánulásakor fontolóra 
veszi, hogy ne helyettesitse-e az an
gol zónúbau u német vasutasokat 
angolokkal.

Párizs, február 17.
(Haras.l Oelst nkirchen városát 

ma reggel a 47-ik hadoszályhoz tar
tozó csapatok megszállották. Inci
dens nem történt.

Essen, február 17.
(Havas.) A német kormány a meg

szálló hatóságok kiviteli tilalmaira 
azzal válaszolt, hogy uj utasító sokai 
adott u kereskedőknek és iparosok
nak, amelyekben a francia és a bel
ga határon át minden árukivitelt 
»‘ltiltott, továbbá megtiltotta min-. 
»len kereskedőnek éa iparosnak, hogy 
h részükre szállított árut külföldi! 
devizákkal űzessék ki s végül omló- 
kellette ökoi, hogy a vámfizetéseket' 
meg uem szállott területen levő hi
vataloknál kell teljesíteni. E tilal-! 
mpk erősen megnehezítik a kereske- 
dók ó*» munkásfogy asz! ásl .szövetke
zetek helyzetét. A Ruhr-vidók egyik 
h-gnagyobb muukásfogyauiztásl kzö- 
v. tkezelő tárgyalta nzl a kérdést, _______ _______________ _
nem volna-e tanácsos közvetlenül utat a megfelelő export révén be- 
Urw-lnl u fn.nHn hatos,,K„kk.,l. [folyó czportdevizúkeu felül esetleg- *”B"p

A váci bankárt holnap átKisériK 
az ügyészség fogdájába

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Bolgár Tivadar, a váci bankár ügyé- | van berendelve, úgy hogy lakásának ér-

ben a rendőrség a nyomzás befejezése 
felé közeledik. Pár napi nyomozás után 
sikerült a nagyarányú tőzsdei spckulú- 
a rendőrség munkája most csupán arra 

| szorítkozik, hogy a károsullak teljes lis
táját összeállítsa.

Ismeretes, hogy tegnap délelőtt a 
Munkácsy-csoport három detektivje 
Vácra utazott és Bolgár Tivadart, aki a 
rendőrség ellenőrzése mellett próbálta 
ügyelt rendezni, a főkapitányságra be
szállították. Beszállítása utón a nyomo
zást vezető Körös Artúr dr. rendőrtaná- 
csos olőtt beismerő vallomást tett. El
mondotta, hogy tőzsdei spekulációit már 
egy évvel ezelőtt kezdte és ettől az idő
től fogva állandóan anyagi zavarokkal 
és fizetésképtelenséggel küzdött A reá 
bízott milliókból próbálta azokat a sú
lyos veszteségeket helyrehozjii, amelye
ket rosszul sikerült tőzsde ügyeivel oko
zott magának.

' A ko;;zlpénzekre, melyekre nagy kama
tot fizetett, részvény fedezetet adott, 
azonban ezek a részvények sem képezték 
saját tulajdonát.. A kosztpénzek után 
járó kamatokat pontosan llzetto ugyan, 

' de a rwi bízott milliókat visszaadni nem 
tudta. A budapesti dotektivek váci la- 

’ kásán házkutatást . tartottak. Lakása 
! fényűzően, a legnagyobb kényelemmel

TŐZSDE
Milyen tőzsdenapokra számíthatunk?
A devizaellátás problémája — a korona problémája 
Infláció vagy defláció? — Újabb haussenapok előtt., •

Az értékpapírpiacon mestersége- abban is látnák, hogy a produktív 
sen elidézett bessz-folyamatnak ab- ’ befektetésekre szükséges eszközök 

a bank jegy forgalom- 
utján biztosíttassák.

bán a pillanatban meg kellett áll-; előteremtése
íiia, amikor a tőzsdei forgalmat; szaporítása

Vagyis a
devizaellátás 
összefügésben van u korona problé

májával.
Ila a készáruk és az ipar részére 
szükséges nyersanyagbeliozatalhoz 

. és a kereskedők régebbi külföldi

problémája ina szoros

és a bizonytalanság. Azok is, 
egy hosszabb árlemorzsoló-

álTúspontjükat. É» amilyen1 len^ devizál:!lt be akarjuk eze-
- - - - | rezni. — úgy a bankopreshez kell

nyúlnunk. Ha nem lesz infláció, ha
nem továbbra is a fojtogató pénz
szűke és a devizahiány pusztít az 
iparban és kereskedelemben, akkor 
a korona pozíciójút biztosítani tud
juk. A kérdés tehát alternatív: ha 
lesz elegendő devizánk^ akkor szá- 

• molnunk lehet a koronaárfolyam 
I további lemorzsolódásával, viszont 
I az ipari és kereskedelmi krízis 
| megszűnik; ha a koronaárfolyam 
| lemorzsolódását el akarjuk kerülni, 
| úgy az ipari és kereskedelmi válság 
kimélyül.

| A pénzügyi kormányzat válasz
úton van a pénz problémájának 

, megoldásában. És az értékpiac fe
szült. figyelemmel várja a legköze
lebbi napok fejleményeit. Egy uj 
módosított, bár lassúbb tempójú 
inflációs pénzügyi politika inaugu- 
rálása esetén számítani lehet egy 
újabb erős hosszra az értékpiacon.

korlátozó intézkedéseket megszün
tették. Abban a pillanatban ugyan
is, amikor a tőzsde közönségének 
tudomására jutott, hogy a tőzsdeta
nács visszaállítja a régi tőzsdena
pokat, — egyszerre megszűnt a két
kedés 
akik egy nosszabh ariemorzsoló-; 7" ~ ‘ “‘.**r'zí'“
dúsra számítottak, hirtelen revide-, arto^sainak rendezesere szükség-
, .... ... . I lAnHT, rl«„ionl'or líra e.r^A

eruptív módon és minden átmenet' 
nélkül törtek le két héttel ezelőtt az 
értékpapirárfolyamok, a tőzsdehét 
végén éppen olyan mértékben kö
vetkezett be az átmenetnélküli hir
telen javulás. A bessz-napok alatt 
elbágyadt tőzsdén egyszerre meg
élénkült a forgalom és a tőzsde 
egész vonalán újra a vevők kere- j 
kedtek felül.

A tőzsdei irányzat megjavulásá- 
nak további okait kutatva, elsősor
ban a magyar korona további ár
alakulását kell figyelembe ven
nünk. A magyar korona közel hat 
hónapon keresztül szilárdan tar
totta 0.20 körüli zürichi árfolyamát 
és ez alatt az idő alatt sohasem ke-, 
rillt a G.20 centime-os drnivó alá. A 
korona szombati 0.19H-es jegyzése 
különben nem jött váratlanul, mert

a bécsi, prágai és zürichi paritásban 
a korona már péntekeu a 0.20 centi
mé alatt mozgó árazintet mutatta.

úgy hogy a korona ’.i ponttal való 
lemorzsolódása a 0.20 centim® ab' 
tulajdonképpen csak szankcionáld 
sát jelentette a korona tényleges

• külföldi pozíciójának. Az értékpiac
I szempont jából a korona lemorzso-'
: Iuiiubu iiftunuun jaunivg nem riOSSZ- . T. f -----.——T*-------;—~

momenfum. mert n spefcuídmd « “»°“ba"
} b.követkeiett olae.onyabb ko- 
rouajeoytást már hetekkel ezelőtt a 
nagy hossz idején lejátszotta. Egé
szen más szempont azonban az, 
hogy nem következik-e be n korona

' lemorzsolódás következményeként 
az eddigi deflációs politikában va

! Iráni változat.. A kereskedelmi és 
ipari érdekképviseletek a deviza- 

' hiány minit bekövetkezett Ipari és 
kereskedőim! krízisből való kivezető

a kávéházi magánforgalom megszii- 
IC,nur-so-1nísíve* “in,én megszűnt. Vasárnap 

IMisa (Ilonban jelenleg nem hossz- ",é5 “ ’“"kok. kö.1!B.tt bonyolítottak

tékét tizenöt millió koronára becsülik. 
Pincéjében a legdrágább borokból nagy 
raktárt tartott állandóan és egyáltalán 
Vácon olyan nagyúri életet folytatott, 
hogy ezzel is megtévesztette hiszékeny 
feleit.

A házkutatás alkalmával a detektívek 
egy nagyon érdekes dolgot találtak. 
MetffaMHcí/r. Boly ár végrendeletet, amely 
négyszáz millió korona vagyonról tesz 
említést és ebben a végrendeletben kü
lönböző jótékonysági egyesületeknek na
gyobb összegeket adományoz. A bukott 
bankái* ezt a négyszázmillióé végrende
letet használta fel feleinek megtéveszté
sére és mindenkivel elhitette, hogy ha
talmas vagyon vau a birtokában, amely- 
lyol rendelkezik.

A bukott bankár ügyével kapcsolato
san behozták a főkapitányságra egyik 
rokonát, JfencZeí Ernőt Is, akit még a 
tegnapi nap folyamán előzetes lotartóz- 
tatábsa helyeztek és tegnap átkisértek 
az ügyészségre.

A rendőrség a házkutatás alkalmával 
lezárta Bolgár Tivadar lakását, továbbá 
az ott talált őrtékeket mind lefoglalta. 
Ezek az értékek szintén a hitelezők által 
bejelentett követelések fodezotéro szol
gálnak. Bolgár Tivadart valószínűleg 
holnap viszik az ügyészségre.

I

A vasárnapi 
magánforgalom 

kávéházi magánforgalom megszii- 

nökök körében a következő taxá- 
I dós árfolyamok voltak: Rima 10.600 
|-10.790, Salgó 66.000—67.000, Cukor 
435.000—445.000, Izzó 90.030-91.500, 

| Karton 43.000-44.200, beüllek 13.500 
I -11500, Lovante 168.000-169.000,
Gumiul 24.000-25.000, Alt. Kőszén 

1190.000—193.000, Lipták 4200-4400, 
’ Rézbányái 8800-9000.

A HETiríNZ NAGY OLCSÖBBO- 
DÁN A. A kostipónsért a pénteki rendé- isr.rok a cipőt tartóssá 

<s elejansabbá teszi*

dezós után a kosztpénz 3%-ig csuzszott 
vissza. Szombaton u bankok részéről a 
hetipénzt már 2-—2‘/<%-al is kínálták, je
léül a várható nagy haufisofolyamatnak.

A RÉZBÁNYÁI ERŐS ÁREMELKE
DÉSE. Az elumult hét végén hirtelen 
megélénkült az üzlet a Rézbényai-rész- 
vóuyekbeu, úgy hogy árfolyamuk 58U0- 
ról 7600 koronáig emelkedett. Az élénk 
kereslet összefüggésben van a tőzsdén 
kiszivárgott azzal a hírrel, liogy a Réz
bányái a területén feltárt szénbányákból 
külön részvénytársaságot alapit. Az uj 
szénbdnyapapirokat ingyen ajánlják fel 
a régi Jlézbányai részvényeseknek 1:1 
arányban.

Kai ín maghalt
Prága, február 18.

(Cseh sajtóiroda.) Hasin dr. pénz
ügyminiszter ma délben háromne
gyed egy órakor meghalt.

Mészáros Giza, Kökény Ilona,. Lukács 
Sári, Kabos Gyula, Kertész Endre 

vendégjátéka

KIÉREROM
VI, Podmaniczky ucca 8. szám Telefon 133 55

Leggazdagabb miisori Legszebb 
nézőtér! Legjobb konyha I Elő
adás után a mtivészszobában 
zene és tánc záróráig. biöaiás 
kezdete háromnegyed 10 órakor

Jegyek: Bárónál, „Színházi Életnél- és Breuer 
nővérek tőzsdéjében

REGGEL kltflnő reggeli 

uzsonnára és DÉLBEN 
kellemes esték, E^CTET 
pompás vacsorák |

OSTENDE
CAFÉ - RESTAURANTBAN

Varjas Bodrics Lajos zenekara élén énekel
Polgári árak. Külföldiek és idegenek találkozóhelye

CERCLE
DES 

ÉTRANGERS 
legújabb szenzációja: 

MAESTRO
ROZSNYAI

vezényli a zenekart

PÁRISIÉN GRILL
a „Blalia Lujza** színház épületében 
VI, Szerecsen ucca SE. Tel. 62-77

BERBER 
estté fc 

és a szenzációs 
februári 

műsor
ésfizetek Briiliánsg;m."rra! mlsfogc^érk minden hirdetett árnál többet fizet 
Országos Ékszerhez, Rákóczi ui 17, Uránia bank
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HÍREK
— A Petőfi Társaság ülése. A Petőfi 

Társaság vasárnap délelőtt felolvasó
ülést. tartott Pékár Gyula elnöklete alatt 
u Tudományos Akadémia heti ülésterme- 
ben. Az elnök beszámolt a párisi Potőíl-ün- , 
népségről. Ezután Szávay Gyula főtitkár j 
tette meg jelentését, amelyben beszámolt , 
az országban tartott és tartandó Petőfi- ; 
ünnepségekről. Bejelentette, hogy a 
Társaság március 15-én nagy Petöii-ün- ( 
népségét rendez. A nagygyűlést március 
11-én tartják, ahol a három megüresedett ( 
tagsági helyet is betöltik. Végül Bállá 
Ignác és Szávay ismertették több ma- : 
gyár és idegen költő verseit és tauulmá- . 
nyalt.

— Egy elnökválasztás epilógusa. 
A legutóbbi képviselőválasztások 
alkalmával a Belvárosi Polgári 
Kör is uj tisztikart választott. A 
kör egyik tagja, Iieltai Béla, azzal 
agitált Gratz Gusztáv dr. volt mi
niszter elnökjelöltsége mellett, hogy 
tudomása szerint Székely Ferenc 
udvari tanácsos kijelentette, hogy 
lemond az elnökségről. A kör 1922. 
év november 6-án választmányi 
ülést tartott, amelynek folydmánya- 
kép Vass István dr. titkár közölte 
Holtaival, hogy miután Székely le
mondási hírével félrevezette a tago
kat .ezért a tagok sorából a választ
mány kizárta. Iieltai emiatt rágal
mazás! és becsületsértési port indí
tott Székely Ferenc dr. udvari ta
nácsos, Vass István dr. és Glasz; 
Viktor dr. titkárok ellen, akiknek 
ügyét szombaton tárgyalta Czukor 
dr. büntetőjárásbiró. A tárgyaláson 
a vádlottak bizonyítani kívánták 
állításaikat s tanukat neveztek 
meg, akik vallani tudják, hogy Kel
tái Béla csakugyan azt mondotta 
nekik, hogy Székely Ferenc lemond. 
A biró helyt adott a bizonyítási ké
relemnek és tanuk beidézése végett 
a tárgyalást április 12-ére halasz
totta.

— Botrányba fulladt a Túrán Szövet
ség ösgyülése. A Magyarországi Túrán 
Szövetségnek vasárnap délelőtt fél 11 
órára a régi képviselőház nagytermébe 
hirdetett ősgy ülésére a szövetségnek 
nemcsak budapesti tagjai, hanem a vi
déki „törzsek" képviselői is nagyszám
ban jelentek meg. A terembe csak iga
zoltatás után bocsátották be u megjelen
teket, ami nagy izgalmai; váltott ki a kö
zönség soraiban. Déli’ció járt már az 
idő, amikor az igazoltatások véget értek 
és a terem megtolt A gyűlés résztvevői 
két pártra szakadtak és parázs vereke
dést rögtönöztek, amelynek sorún pofo
nok is csattantak el. A rendőrség 
többször megkísérelte a rendet, helyreál
lítani, ez azonban nem sikerült, és ezért 
a gyűlést még megnyitása előtt felosz
latta.

— Pékár Gyula 25 milliós villavétele. Az 
elmúlt héten érdekes villád adás történt. 
Pefcdr Gyula volt miniszter és államtit
kár, az ismert drámairó, Jaxley, a Fe
renc-csatorna vezérigazgatójának leány
falui villáját 25 millió koronáért megvá
sárolta.

— Éjszakai verekedések. Vasárnap 
hajnali 3 órakor a X. kerületi kapitány
ságra hívták a mentőket, ahol Bendeko- 
vlce Géza 22 éves fuvarost kötözték be, 
akit egy rendőr verekedés közben kard
jával megsebesített. A verekedő fiatal
embert a mentők az Istvdn-kórházba 
szállították. — A lipótvárosi pályaudvar 
közelében Vauit# János 35 éves ládukó- 
szitőmestert ismeretlen emberek megtá
madták és összeszurkálták. A mentők u 
Rókus-kórbázba szállították. — A ferenc
városi teherpályaudvar közelében a rend- 
iőrőrazem eszméletben állapotban találta 
Kiss Forenu 35 é.ve« napszámost, akinek 
a testén sérülésük voltak láthatók. A 
rendőr a mentőkot értesítette, akik az 
eszméletben embert a Szent Istváu-kór- 
házba szállították. A rendőrség a nyo
mozást megindította. — A Liget-tér 4. 
számú ház előtt Gouda Gyula 20 éves ko
csist megszűrtük. A mentők az látván- 
kórházba rzálfitották.

— öngyilkosok. Ma reggel a Múzeum 
körút 8. számú házba hívták a mentőket, 
ahol Prohászka Júlia 25 éves úri nő a ne
gyedik emeletről levetette magút és az 
udvar kövezetén szörnyethalt. Holttes
tét a bonctani intézetbe szállították. — 
özv. Váczay Károlyuó 28 éves háztartás
ból! nő vasárnap délben az ÍTlől-nt 21. 
szám alatti lakásán forgóptsztollynl 
mollbolőtto magát. A segítségére kihí
vott mentek életvoszélyos ál'spotban a 
Vcrebély klinikára szállítóitok.

Elfogtak egy oeszedelmes szélhámost
Számo, zsarolást is csalást höoetstl el

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A főkapitányság központi ügyeletére 

tegnap osdü ogy elegáns fiatalembert ál
lítottak elő, aki mint rendőrtisztviselő, 
hol pedig mint detektív szerepelt és több 
szélhámoeságot követett el. A fiatalem
bert már hónapok óta keresték, nmig 
vasárnap délután a detektívek rátaláltak 
és előállították a főkapitányságra.

A kisebb szállók tulajdonosai a rend
őrségen több ízben tettek följelentést egy 
fiatalember ellen, aki mint dotetkiv je
lent meg egyes szállókban és a tulajdo- 
nqgokut kisebb-nagyobb összeg erejéig 
megzsarolta. A flaíalomber ilyen alkal
makkor ugyanis azt mondotta:

— Tudomásom van arról, hogy a szo
bákat rövid időre futóvendégeknek is 
kiadják. Erről jelentést fogok tenni.

Később nzután változtatott a dolgon ée 
a „detektív ur‘‘ hajlandónak mutatkozott 
„ellenszolgáltatások" fejében az esotről 
hallgatni. A szállótulajdonosok előtt 
gyanús volt a dolog, minthogy azonban 
kisebb összgekről volt szó, tartózkodtak 
a följelentéstől.

A fiatalember azonban eg^-re sűrűbben 
jelentkezett és fenyegető viselkedésével 
most mér bizonyossá tette, hogy szélhá
mosságról van szó. Ezután a főkapi
tányságra följelentés érkezett ellene h a 
detektívek npomoznl kezdtek a szélhámos 
után.

A fiatalember, mintha neszét vette 
volna a dolognak, működésének a szin- 

, helyét ozután c« szállók kapuja elé he
lyezte. Ott megfigyelte a besurranó pá-_ 
rókát és amikor azok távozóban voltak, 
odament és a a illetőket igazolásra szóíi- 
totta fel. Igazolvúnyfélét vett elő, amcly- 
lyel dbtekfivnek mutatkozott be és a 
megijedt embereket felszólitotta, hogy 
kövossék « rond&wHne. ......... ...............................

Az illetőket terráSszetésea meglepte az letartóztatták.

— A síkos járda. Komics .Tnlla 13 éves «?<„; •»_ »
háztartásbeli alkalmazott n Zsigmqntl. OZimiaZ
utca 70. számú ház előtt a síkos járdán 
elesett és lábtörést szenvedett. A mentők 
az István-kórházba szállították.

Halálozás. Fábián Viktor hadbíró
százados 39 éves korúban elhunyt. Te
metése hétfőn, délután 2 órakor lesz a 
helyői*ségl kórházból.

— Kiesett a vonatból. Vasárnap reg
gel a keleti pályaudvar indulási oldalún 
Putz Ferenc 50 éves fegybúzőr egy in
duló vonatból kiesett. A mentők súlyos 
állapotban a Rókus-kórházba szállí
tották.

— A Rudolf Mosse Berlin hirdetési 
iroda és kiadóvállalat Budapesten rész
vény társaágot alapított, amely átveszi 
o világcég valamennyi üzletágának Ma
gyarországon való képviseletét. Az t\j 
részvénytársaság Budapesten hirdetési 
irodát nyit a bel- és külföldi lapok szá
mára. Ügyvezető igazgatónak Singer 
Artimr budapesti publicista és a Berli
ner Tageblatt. levelező ja neveztetett ki. 
A társaság ideiglenes irodája: VI.. Po-.L 
municky ucca 49. Telefon: 8—39 és 
80-40.

x Sárclpő, hócipő kapható 
ható Neumannal, Nagymező uccu 4.

x Művészi fényképészet „Mona Iüsa", 
Erzsébet kőrút 20. Szépít, fiatalít, na
gyit, megörökít.

és javít-

Legmagasabb]
műtárgyakért, dísztárgyakért Ari* 

ba agukat nálam értéMesltl.

Egyes norcellánokaf, antik bútort, * -- 
perzsasiőnyegct, aranyat, ékszert A F 
antik azihttargyakat, olajHesmié- ^71antik az Unt tárgy a hat, ____
nyékét, könyveket es e yéb műtár

gyakat magas áron vUárolok

Briliánsokat
bnn vesz: IxAkely Emil Király ucen G1. sr. 
Tclolón: József 105-3J. (Tcréz-iempiommal széniben

régiségek nagy választékban 
Jámbor, IX, Ulien út 3 
Cílvin tér melleit Vasatok, 
alakok és csQrólaki 
Antik órák szakszerű javítása

Műkereskedés (Lukié* Gyula)
V1I-. Erzsébet kőrút 15. «. (Telefon: Józsi f 28«-S)

áldetekí.iv fellépése és első zavarukban 
kérésre fogták a dolgot. A fiataléiul • r. 
miközben pár lépést telt velük az utcán, 
engedékenynek mutatkozott és 500-1000 
korona ellenében tovább engedte a meg
zavart raerelmespárt. Ilyen módon mi
után nap-nap után követelt cl zsarolá
sokat.

Amikor attól tartott, hogy a pásztor
órák jogtalan vámszedése miatt hurokra 
kerülhet, újból foglalkozás után nézeti. 
Egy közjótékonysági egyesület bélyeg
zőjét l--ham isi tóttá és egy igazolványt ál
lított ki, amelyben az egyesület nevében 
megbízta magát, hogy a jótékony intéz- 
n: ények ja vára gyüjtéveket végezze.n.

A bélyegzővel ellátott és jobb társa
dalmi. állású személyiségek nevével ha
misított „gyiijtőivekkol" végigjárta a 
kereskedőket és magánosokat, akiktől je
lentékeny összegeket vett fel. Kitűnöm 
jövedelmező üzletét még sokáig folytatta 
volna, lm közben az ogyosület nem vesa 
tudomást a dologról és a csalói, aki uz 
egyesület nevével visszaélt, föl nem je
lenti.

A rondőség ebben az irányban is foly
tatta a nyomozást ás a íiatalomhert cgj; 
k-dvéházban akkor csíptük el a detektí
vek, amikor a gyiijtöivro a kávéstól 
pénzt akart fölvenni.

Előállították a főkapitányságra, ahol 
megúllupitották, hogy íttabó Gáspárnak 
hívják, 24 éves állásnélküli pincér. Ki
hallgatása sorún bevallotta, hogy ö kö
vette el a szállodai zsarolásokat is, 
amire egy barátja vette rá, aki hasonló 
módon tartotta íenu magát. A barátját 
azonban ogy félévvel ezelőtt leleplezték 
és ükkor letartóztatták.

Szabó móst a barátja sorsára jutott. 
Az elegánsan kiöltözött szélhámost a 
rjendőraegen a kihallgatás befejezése után

A még mindig szmokingban járó 
színházi habittié, mint maga mond
ta, néni nagy barátja a pletykának, 
öt. inkább az érdekli, amit a szín
házról hall és nem uz, uaiit a színé
szekről baji. Mégis, az e heti apró
ságokat elmondta, mielőtt Füst Mi
lán bemutatójára ment, mert úgy 
vélte, hogy érdekelnek bennünket. 
Egy

érdekes házasság 
volt az első hír. Nemrég elhunyt 
egyik drága és felejthetetlen mű
vésznőnk árván maradt férje nő
sült meg tegnap. A művésznő pol
gári viszonyokhoz képest is párat
lan gazdasszouy, önfeláldozó minta- 
feleség volt és így halála sokszoro
san súlyos csapásként érte, az urát, 
aki úgy megszokta a drága, gyön
géd gondoskodást, hogy nem bírta 
el tovább az egyedüllétet. Fiatal és 
tehetséges énekesnőt vett el, aki 
minden bizonnyal igyekezni fog pó
tolni az elhunytat.

A második pletyka ogy érdekes 

szerződés érvénytelenítésről 
szól. Egy fiatal színházunk nemré
gen gazdát cserélt. Az uj direktor 
átvette a régi tagokat és felírta a 
noteszébe, hogy kinek mennyi a gá
zsija. A napokban Átlapozhatta. u 
szerződéseket, és meglepődve kon
statálta, hogy az egyik művésznő 
fizetése a szerződésben sokkal na
gyobb, mint az az ösázog, amit a 
színház átvételekor bemondások 
alapján ö a noteszébe felírt. Válasz
tott zsűrit kért tehát annak elbírá
lására, hogy köteles-e a szerződést 
respektálni? A zsűri úgy döntött, 
hogy nem, a szerződés felbontható.

— A különbség tehát az — mon
dotta Mr. Smeklng —, hogy a mű
vésznő eddig érvényes szerződéssel 
nem játszott, most érvényteleu szer
ződéssel pem játszik.

Erről jutott eszébe Mr. Snioking- 
uuk véletlenül a

Henaissance színház
A Renalsanneo most, már úgy lát

szik, végleg a könnyű francia mú
zsa hajléka lesz. Egy pillanatig 
.úgy látszott, hogy fiatal magyar

írók Is hangot kapnak ezen a szín
padon, Fodor László vígjátékit már 
próbálták is, de azután Fodor kény
telen volt visszavonulni Ganctera 
Félix előtt, aki — mint Mr. Smo- 
king mondotta — jött, lőtték -- 
győzelmét illetően azonban megosz
lanak a vélemények.

Hevesi Sándornak
tervéről is hallott valamit 
szmokingos habltüénk. Ar- 
állltókig szó, hogy Hevesi 

az orosz Kék Madár kabaré mintá
júra matinékat készül rendezni ta
vasszal a Nemzetiben.

■\ cgsónek még egy uj operettszln- 
ház primadonnájáról mondott el 
valami érdekeset Mr. Stuoking. A 
színház uj operettre készül teljes 
gőzzel. Minden rendben volt már, 
csak a” címben nem tudtak megálla
podni. Az eredeti elmet végül is 
sok vita után megváltoztatták, az 
uj címmel már kommünikéket is 
adtak le u lapokban, fle ekkor fel
lépett igényeivel

a primadonna 
és kijelentette, hogy csak akkor 
játszik, sőt a próbákat is csali ak
kor hajlandó folytatni, ha az ope
rett olyan címet kap, hogy ő ne 
csak főszereplő, hanem címszereplő 
is lehessen. Mit volt mit tenni: az 
operettnek a harmadik keresztségen 
is keresztül kellett esni, most az
után semmi sem hiányzik, csak —• 
a siker.

• Füst Milán: „Boldogtalanok /’.S.üi. 
mii. Bemutatta vasárnap délelőtt, a: íróit 
kísérteti srinpoda.) Füst Milán belső 
életet élő, csendes, halk nevii iró, nem 
csodálatos, hogy' nevével a szinlapokou 
most találkozunk először. A „Nyugat’* 
harcoj gárdájával indult el, de vasár
nap bemutatott színmüve, moly a „Nyu
gat" lapjain már megjelent, — uem 
talált nyitott ajtókra a nagy czinházak- 
nál. Tniságofan sötétnek, komornak ta
lálták a színigazgatók, akik Ibsenhez 
é«i Strindberghfez is félve nyulnua a 
közönség-siker szempontjai miatt. Való
ban, a „Boldogtalanok" figurái a közön
ség, vagy jobban mondva, a tömooralker 
szempontjából nem túlságosan színpad
képesek. De ezen a szemponton félti! 
koil emelkedni uz irodalom, a T.Vivészet 
szempontjainak s ha így nézzük r'ihi 
Milán darabját, • csodálkozással s meg- 
hatódoltsággal kell szólnunk róla.

A fulladtam életmagu darabot odaadó 
lelkesedéssel hozta szinro az írók szín
pada. A szereplők tudásuk javát adták 
óíí nagy dicséret illeti a darab húrom 
kiemelkedő szereplő jót, Toronyit, (ádch 
Lillát én Ualmyt.

* A Vígszínház e heti műsorát is « 
Gfórfcr, Szouioijj Dezső nagyszerű szín
müve dominálja, amelyet hótrón, szer
dán, pénteken, vasárnap és jövő hétfőn 
játszanak. A Kis cukrászdát csütörtökön 
és szombaton este adják hót órai kezdés 
M. A legújabb bohózatokért, az E7r- 
fánfot kedden este 7 és fél órakor, azon
kívül cxiítörtökíín és szombaton •jícü 
előadásul — lO'.'í órai k.vdsésol — alj'k. 
Vasárnap a Talpra kerül szinro délutáni 
előadásul.

* ,.A gárdista nagysikerét két táblán 
ház közönsége igazolta már. A I'<öo.U 
Sál-,-ház hatalmas nézőtere ejtéról-estére 
megtelik a látványos darab előadására. 
A közönség igen sokat tapsolja n sze
replőket, minden számot ujegnjrázlal és 
a romok díszleteket, jelmezeket' megtap
solja. E háton, u kedd ki vétel ó”elt djíU' 
dón este ,.A gardi:4ú"-f játsszák a pre
mier nagyszerű azoreposztásábon, egy. 
előre fél 9 órai kezdettel. Kedden a 
lond Istók" című daljátéknak lesz a 25-ik 
előadási.

• Kálmán Imre Budapesten. X. baja
dér" világhírű komponistája. Kálmán 
Imre Budapesten érkezett és darabjának 
a Király Színház szombati 100-lk előadá
sán az ulőzeuót és közzenét személyesen 
fogja dirigálni. A jubiláns előadáson 
egyébként a kiváló főszereplők: Fedak 
Sári, Honthy Hanna, Rátkai, Nádor, La-

!, lecsúszfam!
A nagy gonddal előkészített karácacnyi kép

vásárom a ro»w gazdasági viszonyok tolytan 
nem síké; Ült.

Felhalmozott anyagomat nagy % kcd\ez- 
ménnycl eladom.

Eredeti mrtvíszi olajfestmények ízlésesen 
keretezve már 1800 koronától vásárolhatók.

Solvmosinál
kCJíiilh l-ajos uccaA U. 4

Találón; ZW 72
Tessék falmásani!
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uj <la-

labár lépnek fcL A daljáték, nmely most 
Is állandóan táblás házakat vonz, a jövő 
héten is teljesen betölti a színház műso
rát Jövő vasárnap délután „Offenbach" 
kerül színre 3 órakor, mérsékelt hely
árakkal. . !

• A Magyar Színház jövöheti műsorán 
négyszer szerepel Földes Imre nagysi
kerű vigjátéka. ..A lányom hozománya 
5f»0 millió", hétfőn, szerdán, pénteken és 
vasárnap, minduuupixzor Rákosi Szidi 
vendégfellcptóvel. Kedden és szombufon 
Molnár Ferenc rendkívüli sikerű 
mája, az „Égi és föld iszerolem“, csütör
tökön líans Müller szenzációs „Tüzek 
elmii darabja kerül ismétlésre. .Jövő 
vasárnap délután P. Márkus Emília ven- 
•légfellóptével „A névtelen asszonyt4* 
adják 3 órakor, mérsékelt helyű rákkal.

• Hol a férjein? A IlenaisMncc Szinhvz 
pénteken bemutatót hozott. Az egyszeri
ben divatossá lett francia, vigjáfékirót. 
Félix (latul‘.'Tát a legelőnyösebben ismeri 
meg a í lapcsli közönség ebből a darab
ból. A i.ors állal vétet len ül és tréfás mó
don összesodort nőgyiilölű gróf és szerel
mes kis parveniilúny megkapó és roman
tikus történetét dmé^cn, francia szelle
mességgel cs fordulatossággal tálalja s 
a néző nem gj'őz kacagni naz ötleteken. 
A Rewiisxcincc Sxinbás kiváló francia 
Ktilü előadásában főleg Csortos, Simá
nyi Mária és Ih rczy remekelnek, de ki
tűnőek a többiek: Jlacsán.i/1 Paula, rIrá
nyi, Vdrnay és Molnár Valéria. A kö
zönség nagy tetszései fogadta az újdon
ságot és megtapsolta Márkus 
(liszleteit is.

• Ernőd Tumás ..Csipke" című 
rabja u Belvárosi Színház eseménye. A 
nagy érdeklődé«Hol várt három cgyfelvo- 
uásos a jövő, héten hétfőn, szerdán, pén
teké# é« vasárnap mto kerül színre. Ked
den, csütörtökön é* szombaton, valamint 
jövő vásárnál) délután a még mindig 
táblás házakat vonzó „Kékszakái! nyol
cadik feloségé*’-t adják. A délutáni elő
adások 3 órakor kezdődnek és rendes esti 
holyáruak.

• Operettbemutató lösz a Fóru/ori 
Operettszlnhúz o heti nagy oseménye. 
Szombaton kerül bemutatóra a Marhika, 
a táncosnő. Jean Oilbert legújabb ope
rettje, Petráin Sárival u címszerepben. 
lilllcr írón, Kcrlés.z Dezső, Halmay Ti
bor, Vjváry Lajos, Vendre-y Ferenc és 
Zdfony Kálmán jűt.xszák a nagyhírű új
donság főszerepeit.. A Marinka, a táncos
nő első nyolc előadására már árusítják 1 
a jegyeket A bemutatóig a Tatárjárás 
ta a régi Népszínház nagyjainak ven- 
dógszercpléso váltakozik. Vasárnap dél
után Utalni Lujza, Pálmay Ilka és Kiiry 
Klára lépnek föl Verő György hármas 
alkalmi darabjában.

• A „Dódé" 25-1 k előadása. A Blalia 
Lmjzu-szinház nagj-fikorü újdonsága, a 
„Dódé", melyet a jövő héten is minden 
este megismételnek, vasárnap 25-ödször 
korul színre. A darab minden eddigi elő
adását előre eladóit, táblás ház közönsége 
kacagta végig, az ünneplés a kiváló fő
szereplőknek, l’échy Erzsinek, Vaály 
Ilonának, Z. Molnárnak, D’Arrigónak. 
Szármáinak, Tamásnak ég a többi sze
replőnek egyformán kijutott Jövő va
sárnap délután „Szép Heléná“-t adják 
Bíbor Ilonával a cimszercpbt\n 3 órakor, 
mérsékelt bolyárakkal.

* A nagy sikert aratott februári műsor 
minden este színre kerül a jövő héten 
az Andvússy-uli Színházban. „A gyilkos 
álarc,, A „kock madár", „A szcnapadláa- 
ban", ünképozde" című darr.bok, a pom- 
páfi tréfák éa a kitűnő inagánszámok 
ogyt.ől-egyig nagy sikert arattak. Ugyan
az a műsor kerül ismétlésre a jövő va
sárnap délután is fél Bórakor mérsékelt 
helyű rak kai.

• „A bajnder a II. erkélyen." című 
Kőváry—Lo8onczy blűoltat szűnni nem 
akaró kneugás és tapa kíséri esténként 
az Apolló-Szín pádon. A vasárnap dél
utáni előadások típusai olcvonodnok 
meg a fölényes pestiben, a mindenen 
mulató vidékiben, o honuilytkoreső szc- 
relmíW'kbon, a aorvégon ülő mindég ké- 
NŐnjövöbou, amely figurákban 
lícrezpg. Boti, Solymossy.
Büiidc. Áliteri. Faragó. Győry tartják 
luirsogó derültségben a publikumot

FootbaU
Ma délután összes clsőosztályu csapa

tunk részi vett a tavaszi foot.ballszozon 
második fordulóján. Az e«őáztatta, sá- 
ro.; irályán nehezen indultak meg a já
tékok. a labda sokszor odaragadt a ta
lajhoz, de az első öt-tizperces ingadozá
sok után megszilárdult a küzdők álló: 
képessége « a cfia.patok a lassú felfuko- 
zái; után csaJchamar teljes erejükkel fe
küdtek bele a bajnoki címért folyó, 
vagy az első és második osztályban 
való megmaradást jelentő küzdelembe.

Az érdeklődé# központjában a Hungá- 
ria-uti pálya állott, ahol a Spanyolor
szágot dicsőséggel megjárt UTE a Tö
rekvés ellen nagyszerű formát mutató 
Zuglói kukkal vette fel n versenyt. A

Kőváry, 
Barabás,

r

Az tvad Icíjmonumcntátisabb 
filmattrakcló/a

ESZAKOTOSZLflNJA
ttoyal Jlpolli 

Uránia 
Omnia 

Helikon

VASÁRNAPI SPORT KÖMflZDfiSfiG
A Fegyver- és Gépgyár Rí. február 

12-iki közgyűlése elhatározta, hogy alap
tőkéjét 10.8 millió koronáról 60 millió 
koronára emeli fel oly módon, hogy ki
bocsát 24.0H0 darab, egyenként. 1000 ko
rona névértékű uj részvényt, és a régi 
386.000 darab, ogyonként L00 koronáról 
szóló részvény nó vértékét egyenként 1000 

.koronára emeli fel. Az uj részvények 
1923 január hó 1-étől jogosultak osztalék
ra. Az elővételi jog 3 :2 arányban 12.000 
korona lefizetésével gyakorolható feb
ruár hó 26-ig bezárólag a Magyar Álta
lános Hitelbanknál.

Az Első Magyar Kábelgyár Perc! és 
Schachercr Itt. igazgatósága a követke- 

Blzők közlését kéri: Valótlan, hogy a rész- 
inucuni | vénytársaságunk február hó 11-iki rend- 

urm ram a másodikad kivim kfizgyiiléson az igaz-Katóságot te 
Orth gymnymrü iuitrabuzá^II^

píntokpn^'ntoy «•<* » d,'lcn önm0 glihOr. s „ I vállalat eddigi vezotöáága alatt zavarta-

A Zutfó kapusa és hátvédjei jo ter
mát mutattak s csak rajtuk múlott, 
hogy az UTE nem távozott el önnel is 
nagyobb goalarányu győzelemmel.

MTK—VASAS 5:0 (3:0)

ügy Játsrlk az UTE-5:0 győzelme az 
MTKru is átragadt, mert ugyancsak 
hasonló goalaránnyal döntötte el a küz
delemnek ogy pillanatra sem kétséges 
sorsát. ....

Az MTK mindjárt pályára lépcső pil
lanatában megragadta a vezetést s ex 
(tgé-íű időn át fölénnyel, kitűnő összjá- 
tókkal szórakoztatta a Hungária-uti gá
lyán összegyűlt hatalmas közönséget

Orth és Molnár elemében volt s a 
Vadasok kapuját alig hagyták pihenni. 
Az dső goalt Orth rúgta, a i '

(leimet verekedett keresztül, 
este kinioriilvo érkezett meg Budapestre 
s igy mindenki kétes reményekkel te- J 
kintett a fárad csapat vasárnapi kiál- j 
lása elé. A Zuglói AO azonban ragasz- | 
ködött; a meccs időrendi lejátszásához,; 
amely a titkos reményeket táplált ZAC- 
(közönségénck keserves meglepetést szor
zott.

A I í. osztályú bajnoki mérkőzések kö
zül a BEAC értékes győzelmed. aratott 
az UTSE-n, miáltal biztosította vezető
szerepét.

A BEEV-pályún a BAK—-Ékszerész- 
mérkőzést a talaj felázottsága miatt el
halasztották. Ugyancsak hasonló okból 
halasztották el a Postás—Testvériség és 
a NSC—BTIC-mérkőzés.

A második forduló szenzációja a .....................................
szigeti esajwtnak a ITI. kor. csapata fö- zelmébcn biztos 111. 
lőtt aratott fölényes győzelme volt, 
kiesés veszélyét erősen érző csapat ma 
annyi goalt rúgott, 1 ........ _____
összesen. 1 a 18-ik percben ejtett goalját.

A MTK fölénnyel, jó összjátékka! « ' 
a győzelem biztos tudatában

Molnár «o lett hűtlen önmagához s a
: lábára játszott labdát szintéu értékc-
: fiitette.

Félidő után a küzdelem iramat a \ a
’ sasok ia átveszik, de helyzetükön már
! nem tudnak javitani. I........................
i nútisal veszélyeztetik ugyan az
•tajmját, azonban ibtatoa .Szénbányák Bt. lógató-
ltot, a megítélt tagegyest M tudják^ o]ha|.hogy h6 28_ára

kihasználni. egybehívandó rendkiviill közgyűlésnek
' (öMíkct!','z alaptőkének 10 millió koronával való gyadlk goalt. Molnár pedig az fel(!mo1ését. fogj8 javasolni akként, hogy

1(J\ I. i»v. ,_z_1

liánul folyta íja üzemét. A részvények 
ii túlnyomó többségére támaszkodó igazga
tóság és a kisebbségi érdekeltség közötti 
I mélyreható differenciák tárgyúban a 

'g a már' folya- 
keretében itél-

leiyzeuiKou miu i....
Néhány lerohft- ««*»•««" ";n”"r ’ir?8«
igyan az MTK maiban levő ' zárások 1

minden kót régi részvényre egy uj adas- 
MAC-III. kér 5:1 (0:1. sók 4000 K áron.

| A l’höbns újabb áremelésre készül- 
A nap szenzációja a MAC fölényes, Ay jirvjz?.,.| sújtott, újpesti lakosság eb 

győzelme volt. A szigeti jnegímy i kCííCTC£iott hangulatának nem szolgál ja-
....i......  o vu]flS!'ira n7j a híradás, hogy a l’höbns

| Villamossági Rt, ezen nyerészkedéséről 
I már nagyon is hírhedt, vállalat, újból 
' a villanyos áram szolgál tatás dijának 
j emelését kérelmezi Újpest városától.
i Amikor a várossal 1908-ban 50 esztendőre

bérelte, magát és súlyosan rá ve rí. a győ- 
kerületiekre. Az

A; első félidőben a MAC gyenge csatár-(
. ...... . ........ a sora csak ide-odafutkosott s nem’tudta i
ininf kél év óta megakadályozni a III. kér. csapat átrak

áram dija. Húsz-

, rnoous íegujaou Koveie-iese. amciy a
1 szolgáltatandó áram hektó watt jűt 12 ko- 
| rónában kívánja, megúllapi Itatni.

Az Általános Fogyasztási Szövetkezel 
kölesönkötvényei. Az Általános Fogyass 

1914-ben alapította 
munkás. Első évi forgalma

I

--   - - .’ . . Illír.'.. „ luivunii. avvu-wmi o . • ... • •
— ------- ---------„ -------- - ------------- -. Félidő útón az óbudaiak mintha ' i szerződését megkötötte a Pliöbus, 6 fillér

a győzelem biztos tudatában játszott,1 szacstek volna, gyönge játékot kezdtek vojj. hektowatt árum dija. Húsz
am) t bemutatott játékával meg is ér- | h hátvédjeinek tehetetlenségé n MAC-ot , ezor 877izalékos emelést jelent tehát a 
denielt _ ' kiegyenlítő goalra segítette. Azután rö- : legújabb követelése, nmely a

ír bő pro-' vld egymásutánban a MAC még négyig 
foallal terhelte meg ellenfele kapuját.; r(

FTC-MAFC 1:0 (1:0)

A Mücsyirtomi csapat ols6 kiállása jó j SíBvotkéwiót" 
. —" ........... működő | néhány «,*

védelmükön megtört az FTC minden ■ iji.814 koronát tett ki, a tagok száma 
támadána. A zöld-fehérek Fubrmann ■ pedig 9G2 volt. A szövetkezet mai for- 
beálliitápóval vették fel a küzdelmet a I galuuinak nagyságát mutatják az 1922. 
MAFO komplett, csapata ellen. A 43.1

A sport egyéb ágaiban ... _ ....
grammot nyújtott a mai nap. A rész- • 
letea oredményokTŐl alább számolunk be. |

UTE—ZUGLÓ 5:« (1:0)

Egy óra helyett félkottőkor hangzott 1 benyomást keltett. Kitünően 
el a bíró sípjele s a bokáig érő sárlmn 
lomhán mozdult meg a máskor eleve
nen guruló labda.

Az UTE azonnal akcióim kezd. de le
génysége mereven mozog a nehéz tala- _______ ______  _______
Jón. Még lábukban van az elmúlt hét goalt lőtt az egyetemi csapat hálójába, 
hármas küzdőimé; megpróbálkoznak az i v.p ifin 1.1 ía.av
adott helyzethez alkalmazkodni, egyik VAU KAI
játékos lábrnkapása átragad a mú- ■ a kispostiok csapata Mészárossal meg- 
sikra is a csakhamar kibontakozik u j erősödve állott ki, míg a VÁC Brcuer 
barcelonai jelentésből ismert kitűnő x................. ................ .... ' * * -----
csatársor. (

Ettől a pillanattól kezdve a játék tel- .
jósén a ZAC kapuja elé teerelődik. ,

Az ITTfi-n a fáradtságnak semmiféle 
nyoma som látszik. A letöréséről szál- j 
iingózó hírek korodnak bizonyulnak.

Priboj elevenen, temporainent’imosnn ( 
veti bele magát a küzdelembe s vala
hányszor hozzákerül a labda, a Zugló 
kapuja mindég veszélyben forog.

A 7-ik percben Király boadáeáhól , 
Priboj megszerzi a vozetögoalt, amit a , 
közönség tüntető lelkesedéssel fogad. 
Négy pere múlva Szldon pauszából Pri
boj fejel, ami újabb goalt eredményez, i

Alig helyezkednek el ismét a játéké- , 
sok, Király lerohan és a kapu előtt 
Pri.bojh.oz játszva a labdát, az UTE a 
harmadik goalt is megszerzi.

A félidő utolsó percében Priboj 4-re 
szaporítja az UTE gooijait. Helyváltoz
tatás után a Zuglói csapat kitünően ' 
védekezik s az Újpestiek minden ak- , 
dóját leszerelik. ;

MAFÓ komplett, csapata ellen. A 48. 
percben Wiener kiszökik és védhetetlon 

nélkül vette fel a küzdelmet. A csapa
tok egyenlő ellenfeléknek bizonyultak s 
az első félidőben egyik sem tudott ered
ményt elérni.

A második félidő 7 percében Engel III. 
kapulövéso sikerült, amit azonban a 
40-ik percben Boldog, a KAC centere ki
egyenlít.

TÖREKVÉS—BTC 0:1 (2:1)

A vasutasok jó ossz játékkal már a já
ték elején magukhoz ragadták » veze
tést.. Hirzcr a 12-ik percben vezető gólt 
rúg, amit a BTC Tsihowszky révén azon
nal kiegyenlít.. A 18-ik percben a Törek
vés Lemét eredményt ért cl. amit a má
sodik növel.félidőben móg négy góllal

//. oszlói)iu 'mérkőzései':
BEAC-IJTSE 3:0

33 FC—HÚSOS 1:1 (1:1) 
TTC-KAOE 5:3 (2:3)

EMTK-VII. SC 1:0 (0:)

tottak ki. Az árvízről készült riportfllm 
és a dús tartalmú Angol Híradó egészí
tik ki a nagy műsort. Fél 1, fél 8 és 
1’é.l 10.

• Észak oroszlánja — Nagy Péter cár 
-- az Urániában 5, ’ .7, ’/sfl és 10.10 óra
kor.

• A Kamarában Gcrhardt nauptmann 
irodalmi remeke, Fantom, főszereplők 
Alfrod Ábel, Putty Lia és Lil Daaomcr.

Mozi
• ,,Fantom" Gcrhardt Hauptmann meg

filmesített filmregényei Putty Lla, Iái 
Dayover és Alfréd AbelAo} n főszerepek
ben, azonkívül a bájos Jackie Coopan 
parádéé szerepe, „A kis csibész*' naponta 
a Corvin Színházban. Előadások kezdete 
^5. 7 és negyed 10 órakor. Tolcfon Jó
zsef 89-88 ée 95-84.

• Az Uránia Észak oroszlánja címmel, ................ _ .... __ ____
Nagy Péter cár regényét filmen, Jan-! Előadások fél 4, 5, %7, fél 9 ée 10 órakor..iniy 1’vm.t var rvgenyvt niinri 

i ninga mesteri alakftáaával 5, */«T, 
10.10 órakor.

unii- ...____ ___ ___
’’j9 ** I i- ■

• Mozgókép Otthon. A „Poklon vildaaM HBIUZBÍI ROygl PlÍBIIIII n!‘^
mint azt előre megjósoltuk, az idény I 
nagy filmoeoinényének bizonyult, nálunk i 
épngy, mint Amerikában. Érdokfetizitó ' 
tticlckmónye, amely az első folvonáasal I 
kezdi szédületes iramát, hallatlan bravu- I 
rok iwrozatAvnl vilik telejthcteUenné. A | Felelős sierkesztó: Dr. ÉLIK HliaÓ 

_ bravúros Jnh’ntok tnpsponr<ltUu«k»t yAl- l Kiadja: „Héttőt Napló- lapktadóvállalnt

Minden este fél 8-kor a nagymbáfiu februári 

AWANVHADAfí Harm.uh.Zerkuvitz operettje

Mrtpriártnía. Rikk suiinhitM a.

*

évi forgalomból kivett következő szám
adatok: Forgalomba hozott a szövetke
zet 1922-ben: 8,206.750 kg. lisztet, 1,091.304 
kg. cukrot 2,528.272 kg. burgonyát, 
716.000 kg. sói, 299.061 kg. rizít., 18,407.409 
kg. tűzifát, 4,855. 581 kg. szenet, 800.0U 
üveg szeszes Italt, 1.407.034 liter tejet. 
A szövetikozet húsüzeme számára vásá
rait az év folyamán 6107 drb. élőálla
tot és vágott állapotban 482.0<>0 kg. húst. 
A szövetkezet sütödéje 1.406.710 kg. árut 
dolgozott fel. Ennek a nagy forgalom
nak lebonyolítása nem járt nehézségek 
nélkül. A szövetkezet az utóbbi években 
több Ízben kénytelen volt idegen tőkét 
is igény bevenni, amely — a szövetke
zet bonitása mellett szinte korlátlanul 
áll rendelkezésére. Ez ellen akar véde
kezni a szövetkezet, amikor 100 millió 
koma értékben kölcrönkötvényckot bo
csát ki a szükséges forgótőke beszer- 

eéljából. A. kölcsönkötvényok 
1000, 5000 és 10.000 koronás cimlotekbcn 
kerülnek kibocsátásra és az első 5 év
ben 8%-kaI kamatoznak. A kötvények 
beváltása a 6-ik évben kezdődik meg 
én a 15-ik évben fejeződik be. A ka
matozna a G-ik évtől kczdődőíog even
ként 14%-kai csökken, críhek ellenében 
ugyancsak a G-ik évtől kezcTődőleg évi 
5 korona prémiumot élvez mindon köt
vénytulajdonos, iigy hogy a 15-ik évben 
bevál tásra kerülő kölcsönköt vényeket
darabonként 1500 koronával váltja be a 
kibocsátó Törekvés Takarékpénztár Rt.

A Pesti Tőzsde uj száma eredeti tudó
si fást közöl a német összeomlásról, a ber
lini izgalmakról. Információkat, közöl 
n lap sok érdekes tranzakcióról. Szer
kesztőség és kiadóhivatal VI., Izabellá
it Ica 43.

ZÚSO

r
BHKHXD

la darcbós

POROSZ SZEn
csiizdlról

azonnal kapható
vagon- cs fu varié telekben

Dr. Leteli Henrik és Társai
V kerület. Katona Józscf-utca 41. Palatlntia-báa 

Telefon 16—12 Távirati cirn: Lenrik

OumveutO: Quneeah Qyim,


