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n kettős bombamerénylettel 
négy fiatalembert gyanúsítanak 

Ma hallgatják ki őket a rendőrségen — Tovább 
keresik a színházi lövöldözés értelmi szerzőjét

- A Hétfői Napló tudósilójától. -
A’ kettős bombamerénylet ügyé-' Vasárnap délelőtt a bombame- 

ben a rendőri nyomozás holtpontra 
jutott. A vizsgálat mindeddig sem
miféle pozitívumot nem tudott pro
dukálni, ami a tettesek kézrekerité- 
sét elősegítette, vagy az értelmi 
szerzőket föl fedte volna .

A nyomozás szomati napjának nem fogják informálni. Egyben pe- 
cgyetlen említésre méltó momentu- dig a főkapitányság épületében .— - ,,
ma volt, hogy a főkapitányság köz- tartózkodó újságírókat, távozásra színházban történt lövöldözés tette- 
ponti ügyeletén a telefonoon egy szólították fel. Ezt az újabb intéz- ' sei ellen. Hir szerint a belügymi- 
nöi hang jelentkezett, és az ügyele- kedést egy reggeli lapnak vasárnap 
tes rendőrtisztviselőnek értésére reggel megjelent, indiszkréciókat 
adta, hogy az egymillió korona ju-, tartalmazó tudósításával indokol
talom ellenében hajlandó közelebbi \ ják. 
részleteket személyesen elmondani \ Megbízható forrásból szerzett in- 
a tettesekre vonatkozólag. A nevét formációnk szerint n rendőrség hét- 
is megmondta: Hegedűs Adolf né- főn délelőtt 
nak hivják. Kőbányán a Tüzér-ut
cában lakik. A rendőrségen termé
szetesen nem bíznak Hegedüsné 
ajánlatában és éppen ezért

csak hétfőn délelőtt fogják a. 
főkapitányságon kihallgatni, 
ami valószínűleg csak a jegy
zőkönyvnek szaporítását fogja 

eredményezni.

rénylettel kapcsolatban a hírlapo
kat meglepetés érte. A nyomozás
sal megbízott, rendőrtisztviselők 
ugyanis kijelentették, hogy a vizs
gálat további részleteiről a hírlap- 

|iróA: utján a nyilvánosságot többé

I

ségessé az újabb kihallgatásuk. 
Közöttük van egy

atrocitásairól híres fiatalember, 
aki már több ízben volt a rend- 

ség foglya.
bombamerénylettel kap- 
rendőrség újabb nyoino-

A kettős 
csolatbana 
zást kezdett a Fővárosi Operett-

niszteriumból történt fölszólítá«ra 
a rendőrség

ismételten keresi, Adorján 
Géza dr.-t, aki a merényiét ér
telmi szerzője volt és pozitív 
hír szerint egy vidéki városban 
bujkál. Most detektívek utaz
tak a jelzett városba és talán 
sikerülni fog Adorjánt kézreke- 

riteni.
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négy fiatalembert fog kihallgat
ni, akiket előző bombamerény
letek alkalmával, mint gyanúsí
tottak állítottak elő a rendőr- 

négye annakidején.

A detektívek a szóbanforgó fiatal
I embereket napokon át figyelték és den fogják a főkapitánysághoz el
ánnak eredniényeképen vált szűk- juttatni.

bombákról szóló hivatalos 
vélemény még

A 
fegyverszakértői 
nem készült el. Valószínűleg kecf-

kiterjeszti egyf inán a több
séggel és kisebbséggel szem

ben.

Ez, főleg a tárgyalás hangjának., 
modorának szabályozására vonatko
zik és a tervezet szerint a parla
menti illemet vétőkkel szemben, 
egyrészt súlyos fegyelmi szankció
kat, — a mentelmi bizottság utján, 

másrészt

különösen a visszaesőkkel szent
ben súlyos pénzbírság! szank

ciókat alkalmazna'

Beszéltünk örffy Imrével a terve
zet egyik előkészítőjével, aki a 
terveziről így nyilatkozott, a Hét
fői Napló számára:

—■ Csak annyit mondhatok, 
hogy a javaslaton a legteljesebb 
egyetértésben dolgozunk. Kettős 
alapon folyik a tárgyalás, Nagy 
Emil és az én tervezetem alap
ján, egyrészt a törvényhozás 
praktikus munkájának, másrészt 
a tárgyalási idő-ökonoml ájánalc 
szabályozására törekedve. Re
méljük, hogy most már egy-két 
napon belül befejeződik a mun
ka n k.

Arra a kérdésre, hogy mikor ke
rül a törvényhozás elé a javaslat, 
ezt a választ kaptuk:

— A törvényjavaslat nem i»K
tuálfe.

Szeptemberig nem kerül sor 
a házszabátyrevizlóra

A revízió tervezői szerint nincs szó a kisebbségi Jogok letöréséről — A tervezetet 
egyenként tárgyalják le az ellenzéki pártokkal 

Őrffy Imre nyilatkozata

Amig a törvényhozás súlyos föl
adatok megoldására készülődik és 
a minisztériumok a költségvetésen 
kivül egész sereg szociális vonat
kozású törve nyj avaslatot kivan
nak letárgyaltatni a Házzal, addig 
az egységes párt jogügyi bizotsága 
ás ennek tagjaiból alakult albi
zottság már napok óta intenziven 
iolgozik a házszabályra  vízió kér
désével, amely jóllehet nem hír 
komoly aktualitással, a jelek sze
rint mégis állandó Damokles-kard- 
tak készül. A szombati tanácsko- 
cáson részt vett Scitovszky Béla 
bázelnök is, aki a bizottság tagjai
nak felkérésére a tervezetre gya
korlati szempontból tette meg ész
revételeit Erről a szombati ta
nácskozásról, amely a késő éjjeli 
órákban ért véget, részletek nem 
szivárogtak ki. Munkatársunk va
sárnap utána járt a dolgoknak és 
a következőket sikerült megtud
nia:

Nagy Emil és örffy Imre ter
vezete alapján készül a revízió.
Ismeretes, hogy az egységes párt

ban a házszabályok szigorítását 
szigorítását szorgalmazzák egye
sek. Különösen örffy Imre volt az, 
aki minden alkalommal hangoz
tatta a revízió szükségét ós pedig 
a Tísza-féle szigorított házszabá
lyok szellemében. Újabban Nagy

— A Hétföl Napló tudósítójától. - 
Emil forszírozta ezt a kérdést és ő 
egy kész tervezetet is elkészített. 
Az egységes párt ad hoc bizott
sága most Nagy Emil és örffy 
Imre tervezeti alapján készíti el 
ezt a javaslatot, amellyel adott 
alkalommal a Ház elé lépnek. A 
szombati tanácskozáson ez a ter
vezet legnagyobb részben már el 
is készült és a hétfői összejövetelre 
már csupán néhány kisebb szakasz 
letárgyalása maradt hátra.

A tervezet kettős alapon épül feL 
Az egyik Nagy Emil koncepciójá
nak megfelelőim az, hogy a tör
vényjavaslatok plenáris tárgya
lása előtt

bizottságok működése a lehető
ségig kiterjesztessék.

Eszerint a bizottságban a tagok 
időben és számban korlátlanul 
szólhassanak a javaslathoz, nem
csak az általános tárgyalásnál, ha
nem a részletes vitánál is. Ha
sonlóképpen korlátlan mértékben 
lehet a bizottsági tagoknak módo
sítást benyújtani a javaslatokhoz s 
azokat a legszélesebb mederben 
meg lehet indokolni.

Ezzel szemben a tervezet, szerint 
a plenáris tárgyaláson a javas
latokhoz a pártoknak egy, vagy 
legföllebb két szónoka szól
hatna a javaslathoz, módosító 

indítványt pedig csak a Ház 
engedélyével lehetne beterjesz

teni.
A törvényjavaslatok tárgyalási 

módjának szabályozásával parallel 
dolgozták ki

az idő ökonómiájának szabályo
zását.

Ez főleg örffy Imre tervezeté 
alapján készült. Ez azt célozza, 
hogy a parlament, törvényhozó 
munkája fölöslegesen ne akadá- 
lyozlassék meg.

Itt tehát főleg személyes kérdés
ben való felszólalás, a napirend
előtti felszólalás jogának szűkíté
sét tervezik, és pedig olyan módon, 
hogy időben korlátozzák a felszó
lalókat.

Szó van az interpellációs-jog 
körülirásáról is

és pedig egyrészt bizonyos tékin- 
tetben időbeli korlátozást jelentve, 
másrészt pedig úgy értelmezve, 
hogy a képviselőknek erkölcsi kö
telességévé tennék, hogy csak olyan 
esetekben éljenek az interpelláció* 
joggal, ha a sérelmezett ügyet sem 
bizottsági megvitatás utján, sem 
pedig mhiiszetri elintézés utján 
nem sikerült elintézni.

A tervezet az elnöki diszkrecio
nális jogokat is nagy mértékben 

A kormány nem is forszírozza, 
aminthogy ezt a miniszterelnök is 
kijelentette a jogügyi bizottság
ban. Kétségtélen azonban, hogy 
a. házszabály revízióra a produk
tív munka érdekében szükség van 
s azt szeretnők, ha az erre vonat
kozó kezdeményezés a közvéle
ményből és a sajtóból indulna ki 
a szükség belátásának következ
ményeképpen. Szeretnénk, ha az 
ellenzéken is belátnák a mai hely
zet tarthatatlanságát, annál is 
inkább, mert a mi tervezetünk 
semmiképpen sem,

a legcsekélyebb mértékben sem 
kisebbíti az ellenzék jogait a 

többség javára.

Hogy a tervezet mikor kerül a 
Ház elé, arra nekem, szakember
nek felelnem nagyon nehéz, de 
ni nos kizárva, hogy

szeptemberig is tárgyalhatunk a 
mostani házszabályok mellett.

Ez már politikum, mindenesetre 
nagyon jó, ha a kormánynak ren
delkezésre áll egy ilyen kész ja
vaslat, amellyel alkalmas időben 
a lláz elé léphet.

Információnk szerint a kész ter
vezetet legelőször a miniszterelnök
nek mutatják be, azután pedig az 
egységes párt tárgyalja le. Szóba 
került az is. hogy azután pártközi 
bizottság elé vigyék a tervezetet, ezt 
azonban elejtették, mert politika- 
sabbnak tartják, ha az ellenzéki 
pártokkal egyenként tárgyalják Ica 
javaslatot, lévén az ellenzéki pár
tok között több olyan, amelynek, — 
informátorunk szerint — „erkölcsi 
kötelessége'* ennek elfogadása, inig 
mások elvből sem fogáéinál.' el ab
ból egy sort sem.
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(A Páncélbőrü Banditák) 
befejező része

A TIVOLIBAN!

Két uj telefonközpontot 
állítanak fel

sz

E*y gyógyszer3sz rejtélyes eltűnése Amerika a neuuetHözi
Tíz napja lieresiK

A Hétfői Napló tudósítójától. —

megtudta, hogy időközben nz ügyé 
bsn egy másik gyógyszerész / irt el 
és így az ő . ’
vált. Legutoljára egy kiskőrösi 
gyógyszertárban látták, ahonnan 
azzal ment’ el, hogy visszautazik 
Budapestre.

Ez február 16-án történt és azóta 
hozzátartozói nem látták viszont. 
Minthogy Budapestről való, távo
zásakor nagyobb összegű pénzt vitt 
magával, az eltűnése mögött bűn
tényt sejtenek. A rendőrség a vizs
gálatot megindította.

A főkapitányságon vasárnap dél-1 
előtt bejelentették, hogy Bichl Sa
mu gyógyszerész február 15-ón el
utazott Budapestül és azóta nem je
lentkezett. Hozzátartozói azóta min
denfelé keresték, de nem akadtak 
a nyomára.

Bichl a jelzett napon azzal távo
zott el hazulról, hogy a gyógysze
részek egyesülete megbízásából üz
leti ügyekben Kiskőrösre utazik, 
ahol egy-két napig marad és az 
ügyek rendezése után visszautazik. 
Amikor Kiskőrösre érkezett, ott

isik gyógyszerész irt el |10<v 
Ö jelenléte feleslegessé: j,^i

törvényszékben
Washington, február 25. (Havas.) 

Harding elnök megkérte a szená
tust, adjon felhatalmazást arra, 

■y Amerika az állandó nemzet- 
„„J törvényszék intézményében 
magit képviseltethesse.

I

?. budapesti és peslvidékl poslalgazga- 
tósúg számúra uj palotát építenek a 

Széna-téren

(A Hétfői Napló tudósítójától.)

A világ-háború alatt teljesen le
romlott A budapesti telefonköz
pontnak hálózata, amelyet, a há- 
ri'ínhónapós kommunista, gazdálko
dás tovább pusztított annyira, hogy 
Pia a kereskedelemügyi kormány 
egyik legfőbb gondja a telefonhá
lózat teljes karbahozatala. E cél-- 
tói már hosszabb idő óta sürgős 
munkálatok folynak a posta- és 
*ávirda vezérigazgatóságnál, ahol 
nagyszabású terveket dolgoztak ki 
n főváros telefonszolgálatának fej
lesztése és tökcletositése céljából. |

A kereskedelemügyi miniszter' 
már megállapodást létesített a 
pénzügyminiszterrel arra nézve, 
hogy amint az ország pénzügyi 
helyzete megengedi, azonnal hozzá
fognak egy uj postapalota felcpi- 
té'.éhcz, amelyben a Koronaher
ceg-utcai budapesti postaigazgató
ságot és a Szerecson-utcai pestvi- 
’hki postaigazgatóságot helyezik 
el, azonkívül ott uj telefonközpon
tot állítanak fel, amelyben a budai 
tso.zes telefonhálózatok nyernek el
helyezést. Az uj postapalotát aj 
üzént?-téren szándékoznak felépi-1 
leni és az <............ lí___á
már el is készítették.

Ezzel kapcsolatosan szaporítani í 
szándékoznak a pesti oldalon is a . 
Üde lónk özpontok számúi. A koro-| 
rí:’herceg-utcai postapalotában

8><Ciai

TŐZSDE
A középpapirok nagy előretörése

A nehézpapirok á?Folyamának konzerválódása
A naptár uilt’mó és az egybeeső ká nonán — A.kisjátékosok a 

tőzsdén — Az uj hC éppap r>lavoritok

— A Hétfői Napló tudósitójától. — | Á tőzsde nagy szilárdságának 
A spekuláció a budapesti érték- egyenes vonala — mintha megtört

I

i

I 
I

Bizakodó Dzlríiyzstn vasúr- 
nnpl bankközi forgalomban

A szombati lanyhább tőzsde után 
vasárnapon bizakodóbb lett a han
gulat A szilárd irányzatra mi sem 
jellemzőbb, mint az, hogy dacára 
a kosztpénz erős emelkedésének és 
a naptári ultimé közeledésének, 
a szombati hivatalos árfolya
moknál mindenre magasabb pénz 
volt. Nagyobb üzlet azonban nem 
fejlődött ki. Tájékoztató árfolya
mok: Salgó 85.0N-86.00Í), Általá
nos Kőszén 155.000—156.0X1, Izzó 
118.000-121.009. Rima 12.980-13.100, 
Nova 9000 -9200, Rézbányái 10.000— 

’ 10.200 (pénz), Klotild 13.030-13.200.

__ _4.....   _............._____________ egyenes vonala — mintha megtört
piacon két héttel mindig előre meg volna. Értjük ezalatt azt, hogy a 
akarja játszani az elkövetkezendő- nehézpapirokban már hónapok óta 
kot. A múlt hetekben lejátszódott tartó ármozgalom kissé elbágyadt, 
nagy hausse-ban a spekuláció tulaj-' Az áremelkedések tempója a nemes 
donképen 0.20 centimé alatti koro-. papírokban egyre lassúbb lesz és az 
nát eszkomptálta, ' 
róna sajnálatos zürichi 
lódása mái* hatás nélkül maradt a 
piacra. Ennek legélénkebb bizony
sága az volt, hogy a korona félpon
tos zürichi megjavulására a szom
bati hivatalos tőzsdenapon a pén
teki legmagasabb bankközi árfolya
mok, különösen a nehezebb értékek 
árfolya 8—10 százalékkal lemorzso
lódott. A helyzet az értékpiacon az, 
hogy a 8 százalékos kosztpénzkeres- 

erre“vonatkóz7 terveket! ,1S ultimó miatt
\ kisebb realizálásokra lehetünk el
készülve. Hogy ezek a realizálások 
mennyiben érintik majd a kialakult

I árfolyamokat, attól függ, hogy a 
nebercOK-óteai postapalotában' ‘ a pine felvevőképességét nem teszik-e 
kiköltözködő poslnignzgatóság he- : u’nbb Próbá™ ultimékor esödé- 
lyiségelben állítják fel a tervek sze-1kcs fl’etéal kötelezettsegek amelye- 
rint az uj telefonközpontot, amelyre I kot tuk,,z nz- h"By 0 n"Ptnri ultlm0 
már azért, is szükség van sürgősen, i<smét <Wll>eesik a tőzsdei kassza- 
mert a Nagymező-utcai Teréz tele- ’mPPét. 
toliközpont a hosszú és folytonos 
’oasználat alatt teljesen elpusztult.
~ — ~'~»^»~»rrarriijT(Mtriimurtjn_j
8égi KasszafuróK Követtél! 
el avjmház-Köruti betörést

— A Hói fői Napló tudósítójától. —

A üikapltnuygúg detektivjeit a Vátn- 
Iittzl örüli nagyarányú kusszafurűs fog- 
bilkoztatjn. amelynek méretei a lég-' 
• itt.l.bi bitiiréK.'ket jóval túlhaladják. A1 
r< n .ri bizottság vasárnap délelőtt is-1 
na Ü ltén helyszíni Kzcmlét tartott al 
\ aniház körúton levő Nossnch-íéle por
céban nagykercskedébbon, ahol n vak- 
m<TŐ betörést elkövették.

A vizsgálat megállapította, hogy a 
betörök a régi hírhedt kasszafurók 
tni-Mihágából kerültek ki, akik ala- 
pos é> technikai kivitelében Is i 

szakszerű munkát végeztek.
A regi hetörővilrtg kaaszafurói léptek 

n.’ahb akcióba a Koasuch-félc üzletben, 
al.ol a helyi viszonyokat előzölog kel- 
!■' .' Pl i*u kikémleltek. A betörőknek va- 

in.iieg olyan bűntársaik is vannak, 
i’- b nirrox/.■ voltak a helyi vit-zn- 
■n.'iokkql üzért n nyomozást ebbon az 
Jiáuybun in kiterjesztették.

A detektívek szombaton éjszaka és 
rnap délután a gyanús helyeken 

ri/fob.iiOfc raiAit tartottuk. Különösen 
azo.-fii u helyeket keresték fel, ahol a 
ka.sszufuró betörők állandóan tartóz- 
Lolni szoktak. A re'zia azonban nem 
járt kellő eredménnyel. Mindössze egy 
lovattmuhu egyént állítottak elő. akit 
’ '1 lopásért már régóta keresnek. |

•”’“k azonban semmi kózo n vúiuház 
körúti lxdöréahez.

A vizsgálat egyébként nmgállanltotta, 
>."ir « kn.Mohirók «( .Hlh-,; k„roni

' . 00 f </ M (...rnklvül tílht, 
<■1.. s l>or< > ll.ui iku U.rm u(.
A njomou.1 klje. crUly.l tulyUtjiüt,

úgy hogy a ko-árfolyamok konzerválódni látszxg- 
lemorzso- nak. Ezzel szemben úgy látszik, be

következett a már régen várt tőzs
dei periódus: középpapirok elma
radhat atlan átértékelődési folya
mata. Ma már nemcsak elszigetelt 
hausSeról, hanem a középpapirok 
piacának egész területén végbemenő 
erős árfejlődéséről van szó, jeléül 
annak, hogy a kisjátékosok széles 
tömege is belekapcsolódott már a 
tőzsdei forgalomba. A középpapi
rok egész tömege ma nagy tőzsdei 
tipp, amelyek közül már eddig is 
nem egy váltotta be a hozzája fű
zött reményeket; így a Juta, Ken- 
'dér, S pódium, Rézbányái, Nova, 
í Chinoin, Schlick, Hoffherr, mig a 
nagy favorittippek: a Klotild, Bu

dapesti Gőz, Csáky, Kühne, Olaj, 
' Allamvasut a napokban váltják be 
előreláthatólag a nagy várakozásp- 

1 kát.

Franciaorszáíi 
és Szwjetoroszarszág
Pár Is, február 25. (Havas.) A 

Maiin ismerteti azokat az okokat, 
amelyeket felelős állásban lévő 
francia személyiségek a Szovjet- 
oroszországgal való kapcsolat hely
reállítása. mellett és ellen felsora
koztatnak. Az összeköttetés helyre
állításának hívei kiváltképen azzal 
érvelnek, hogy a keleti szövetsége
seknek hasznukra válnék, ha Fran
ci aország Oroszországra befolyást 
gyakorolna. Ezzel szemben a másik 
tábor azt hangoztatja, hogy Len
gyelország csak nemrégiben hatá
rozott lépéseket telt 
sé’*p, hogy a f*...... ‘
dósról szóló Ír’ 
lanitják. A lap 
kormánynak ez 
is szándékában, 
nyező lépést tegyen, de továbbra is 
biztatóan viselkedik minden ma
gánrészről tett iniciativa iránt. 
Esetleges későbbi határozatok, 
amelyek azonban akkor is csak ki- 
sérle'számba vehetők, és nem jelen
tenék a szovjeturalom elismerését, 
a szovjetkormány magatartásától, 
valamint Németországgal, Litvá
niával és Törökországgal folyta
tott tárgyalásairól szóló felvilágo
sításaitól függenek. Ilyen határo
zatot csak Washingtonnal folyta
tott eszmecsere után hoznának.

annak kifejezé- 
• -orosz közele

dek uyugta- 
•'szi, hogy a 

szerint nincs 
hogy kezdem é-

Hemzsti Royal Orfeum
Minden este fél 8-kor a nagyszabású februári 
variétómUsor és Mogyar Erzsi vendéRfelléptével 
ARANYMADÁR Harmati!-Zerkovitz operettje

Sfizetek Briliáns BzUsV,1ésirha- I 
misfogakérkminden hirdetett árnál többet fizet 
Országos Ekszerház, Rákóczi ui 17, Uránia bank 

pbime
össze. Szombaton az Ismeretlen 
részére a vásárlások folytatód- 
ez alkalommal az illető cég

(Ujvávt-ftabari)
VII, Rákóci ut 43. szám Telefon: József 125—01

Minden este 
NRGV ENDRE 
vendégjátéka

vásárolt 
megbízó 
tok — 
12.000 koronás árfolyamon minden fel
kínált tételt felvett. Értesülésünk sze
rint a Klotild nagy tranzakció előtt áll. 
Egyrészt Kőbányán egy nagyszabású 
kénsavgyárat állít fel, másrészt legkö
zelebb felemeli alaptőkéjét, amely alka
lommal ingyen részvényeket ad régi 
részvényeseinek. A Klotild ezzel kap
csolatban egy nagy nemzetközi trösztbe 
fog belépni. Neumann Gábor a Caatl- 
glioni-ház képviseletében a napokban 
ebben az ügyben Budapesten tárgyalá
sokat. folytatott. Hír szerint a Klotild- 
részvényekért erős 
folyik.

A NOVA ERŐS
Február 22-én járt _ ____ ____
nyék kiadást határideje a régi Közúti
részvényekre. A menagoáló bankok a 
Nova-jogokat olcsón összevásárolva — 
két nappal a becserélés! határidő után 
a Nova-rórzvényeket 5800 koronáról egé
szen 10.000 koronáig tették fel. A Nova 
Rt. hit szerint a meginduló kényszer- 
építkezésben tevékeny részt fog venni. 
Ezzel is összefügg erős áremelkedése.

A RÉZBANYAI RÉSZVÉNYEIT ÁT
SZÁMÍTJÁK LEIÉRTÉKRE. A Rézbá
nyát Erdőipar naclonallzálása szeren
csés befejződést nyert, A részvénytár
saság összes telepeit és üzemeit átvette 
az „Industrta de Paduro Din Balta 
8. A.". Ez a román részvénytársaság 
most alakult és a román törvények ősz- 
szes rendelkezésűinek megfelelően vál
totta magához a Rézbányái minden ér
tékét. Éhez képest a Rézbányái részvé
nyek uévórlíkét is leire fogják átszá
mítani és az osztalékot is ilyen átszá
mítással fizeti majd ki a részvényesek- 
nek. Éppen ezért a tőzsdén a Rézbányái 

Egy részvényeket két előnyösen értékelik. A 
lég- | tőzsdei akciót az Acél I’ál és Társa le-

pozíciós harc is

ÁREMELKEDÉSE, 
le az uj Nova-rész-

AZ ANGLÓBANK RÉSZVÉNYEK 1 
BECSERÉLÉSE. Köztudomású, hogy az < 
Angol-Osztrák Bnnk angol intézetté ! 
alakul át és az eddigi koronanévértékü 
részvények angol fontra, azóló részvé- ' 
nyékre fognak kicseréltetni, amint azt 
nz 1920. évi közgytilM elhatározta. A 
budapesti intéact ,.Anglo-Austriau Bnnk 
Limited Budapest Reproaentation'* céget 
fogja felvenni, melynek bejegyzése 
azonban csak most van folyamatban és 
igy mindaddig, amíg a cégváltozás be
jegyzései meg nem történik, a részvé
nyek kicserélése Iránti eljárás megin- 
indiható nem volt Információnk szerint 
a cégbejegyzés egészen rövid idő alatt 

| befejezést nyer, amikor is egyidejűleg 
a részvénybecserélés Magyarország te
rületén is kez’etét veszi.

A KLOTILD NAGY TRANZAKCIÓ
JA. A Klotild a logutóbbi két nap lóg- 
nagyobb titkos tőzsdei tlpjo volt. Egy | 

[nagy tő-gdei cég m’r nn-ok áfa n Irg- .......
n.gyobl. Mindben több ezer darabol I mert Wzuniúú>'« cég' buuyolnja’lc?

I

Belvárosi selyemvflsűr
Budapest IV, Ferenciek tere 4 

Mindig a legolcsóbb!
régiségek nagv választékban 
Jámbor, IX, UllHI út 3 
Cálvin tér mellett. Vessek, 
eladok és cserélek! 
Antik órák szakszerű javítása

Zsupsz, lecsúsztam!
A nagy gonddal előkészített karácsonyt kép

vásárom a rossz gazdasági viszonyok tolytán 
nem siket ült

felhalmozott anyagomat nagy % kedvez
ménnyel eladom.

Eredeti művészi olajfestmények ízlésesen 
keretezve már 1800 koronától vásárolhatók.

Sotymostnál
Kossuth Lajos ucca 8, 11. 4 

Telefon: 78-72
Tessék fslmftssrl!

(A PéncélbőrU Banditák) 
befejezd része

A TIVOLIBAN!
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— A Korvin Mátyás társaság ülése az 
Akadémián. Vasárnap délelőtt fél 11 
órakor a Korvin Mátyás Társaság, Bor- 
zeviczy Albert elnöklete alatt, felolvasó
ülést tartót! az Akadémia kistermében. 
Eerzcviczy Albert elnöki megnyitójában 
megemlékezett Fraknói Vilmos püspök
ről, a Társaság alelnöki'ről, aki nyolc 
ranéves születésnapját most ünnepelte 
meg.. A gyűlés egyhangúin r elhatározta 
Hogy Fraknói püspököt születésnapja 
alkalmából táviratilag üdvözli. Az el- 
’iökl mc nyitó után Kesztnor Jenő ta
nár tarlóit felolvasást „Petőfi költői 
fejlődése0 címen.

—- A Nemzeti Társaskör közgyűlése. A 
Nemzeti Társaskör vasárnap délelőtt 
tartotta rendes évi közgyűlését károly- 
köruti palotájának üléstermében, Lu
kács László nyugalmazott miniszter el
nöklete alatt. Bíró Béla dr. főtitkár je
lentése után választmányi tagokat vá
lasztott a közgyűlés.

— B-listíisok fokozottabb szervezke
désre készülnek. A B-l stús állami al
kalmazottak szövetsége vasárnap dél
után 3 őrá-a, a nyugati pályaudvar alsó 
éttermébe gj ülést hirdetőit, amelyre a 
fővárosi tagokon ldviil a vidék is el
küldte képviselőit, a gyűlésen, melyen 
Otrok Mliály elnökölt, elhatározták, 
hogy március 11-én délután 2 órakor 
újabb nagygyűlést fogtak tartani. Ezen 
a nagygyűlésen fogják kidolgozni azo- . 
kát a memorandumokat, amelyeket a ■ 
kormányzóhoz és miniszterelnökhöz in
téznek és ezeknek a memorandumoknak 
a sikertelensége esetén a szövetség tag
jai kártérítési pöföket indítanak az ál- 
Lám ellen.

— Százmillió koronát sikkasztott 
Bolgár Tivadar. A múlt héten nagy 
port vert fel Bolgár Tivadar váci 
bankár bűnügye. A rendőrség a 
nyomozást tovább folytatja. Az 
ügyben nyomozó Munkácsy-csoport 
két detektivje, Lenkey Gusztáv és 
Götzinger István majdnem egy he
tet töltöttek Vácon, hogy Bolgár; 
Tivadar manipulációinak műiden 
részletét tisztázzák. A detektívek 
munkája eredménnyel is végződött,' 
amennyiben sikerült a bukott bán-: 
kár üzleteire teljes világosságot] 
deríteni, összesen 45 feljelentés ér
kezett Bolgár Tivadar ellen, s ezek 
között a feljelentések között túl
nyomó részben váci lakosok szere
pelnek. A véglegesen megállapított 
kár 100 millió korona, melyre a de
tektívek 28 millió korona fedezetet 
•találtak. A vizsgálóbíró határozata 
szerint Bolgár Tivadar vagyonára 
és lakására bűnügyi zárlatot ren
deltek el, továbbá üzleti könyveit 
beszállították a főkapitányságra, 
ahol ezek átvizsgálásával kót-három 
napon belül elkészülnek.

Hány népiskolája és óvodája van 
Csonka-Magyarországnak. A legutóbbi 
időben a Néptanítók Lapja kezdetné- ‘ 
nyezésóro fontos statisztikát állítottak ‘ 
össze Csonka-Magyarogszág népiskolái
ról és óvodáiról. Eszerint a statisztika 
szerint Csonka-Magyarországnak ösz- 
szesen 6386 elemi népiskolája és 920 kls- 
dedóvója van. A népiskolák közül 2625 
római katolikus, 1106 református, 1015, 
állami, 656 községi, 415 evangélikus és 
203 zsidó. A kisdedóvók a következőkép 
oszlanak meg: községi 438, állami 321. 
Ezenfelül van 40 kisdodóvó menedekház.

— A Műemlékek Országos Bi
zottsága vasárnap délelőtt tartotta 
meg harmadik műemléki smertető 
előadását. Ezúttal Ernyei József ve
tített képekkel kisért előadásában 
Magyarország régi várait ismer
tette. Az előadást a nagyszámú 
hallgatóság élénk figyelemmel hall
gatta és lelkesen megtapsolta^,

— Dr. Friedrich Tivadar 40 évos új
ságírói jubileuma. Az ujságirótArsada- 
Jom egyik régi, harcokban és sok mun
kában megőszült érdemes és kimagasló 
egyénisége, dr. Friedrich Tivadar, a 
Pester Lloyd szerkesztője, szerdán ün
nepelte 40 éves hírlapírói működésének 
jubileumát. Dr. Friedrich Tivadar köz
érdekű és nagyszerű munkásságával, 
pártatlan éa önzetlen tevékenységével 
a legszebb eredményt érte el az újság
írói pályán: mindenkinek tisztelete és 
szeretete övezi őt. Jubileuma alkalmából 
úgy a hivatalos közéleti tényezők, mint 
a pénzvilág, a társadalom és a tőzsde 
számos kitűnősége üdvözleteivel kereste 
fel a jnb’lánst, akinek tiszteletére va
sárnap osto a közgazdasági szerkesztők

A kereskedelemügyi minisztériumban | 
tárgyaltak a kizárt vasmunkások ügyében

Eredménytelen megbeezéiések — Hivatalos közbe* 
lépőnek a komoly következmények elhárításira

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 
elbocsátott vasmunkások í eredmény nélkül értek véget és nemAz _____ ________ _____ _ _______ _ ______ ........ v___

ügyében a tegnapi nap folyamán nem tudtak egy olyan megállapo- 
nem történt semmiféle fordulat. Az dósra jutni, ami a békés megegye
elbocsátott, munkások tegnap gyű-1 zés lehetőségét elősegítené. A fél- 

benmaradt tárgyalásokat hétfőn 
folytatni fogják, a munkások kép
viselői azonban nem bíznak egy kö
zeli megállapodásban.

A kereskedelemügyi miniszté
riumban lefolyt tárgyalásokról a 
rendőrség részéről jelen volt And- 
réka Károly főkapitányhelyettes, 
aki a Hétfői Napló munkatársának 
a következőket mondotta:

— A tárgyalások nehezen mennek 
előre, mert mindkét fél mereven ra
gaszkodik a követeléseihez. A gyor
san megismétlődő sztrájk mozgal
mak bénitólag hatnak az üzem za
vartalan működésére — és amint a 
munkaadók mondották — ez a kö
rülmény késztette őket arra, hogy 
a munkásokat tömegesen kizárják. 
Újból való alkalmaztatásukat ter
mészetesen bizonyos feltételekhez 
kötik, amit viszont a munkások 
nem akarnak elfogadni. Az ellen
tétek eliminálása nehezen megy, 
mennie kell és reméljük, hogy min
den komolyabb következmények 

nélkül sikerülni fog a békés meg
egyezés.

lést akartak tartani, azonban erről 
i lebeszélték őket és egyelőre vára
kozó álláspontra helyezkedtek.

| A munkások bizalmiakat válasz- 
| tottak, akik a munkaadókkal köz- 
, vetlon tárgyalásokat kezdtek. Azon-
• bau minden eredmény nélkül. A 
nagyarányú kizárások természete
sen a kormány figyelmét is fölkol-

• tették és az esetleges komplikációk 
elhárítása céljából a

kormány, is szükségesnek látta a 
| béke érdekében való gyors beavat

kozást.

Jdndor

s<cr& király Seipct dr. szövetségi, 
kancellárnak és Grünbcrger dr. kiil- 
ögyminiszternek átnyújtotta saját, 
keni aláírásával ellátott arcképét.

Seipel dr. szövetségi kancellár 
Belgrádból való elutazása előtt 
megelégedéssel nyilatkozott a szerb- 
horvát-szlovén király són kormányá
val és szakértőivel folytatott tár
gyalások során étért eredmények- 
röl s köszönetét fejezte, ki azért a 
szives fogadtatásért és rokonérzé- 
sért, amelyben Belgrádban része 
volt. A (jelentette. hogy u kérdésc- 
ketmég nem rendezték, mert beha
tóbb tanulmányozásra van sziiksér/.

özintia?-

| Vasárnap délelőtt ért esi tették a I
munkások megbízottait, hogy le- | 

. gyének készen egy általános meg
beszélésre, amit hivatalos . szemé- ! 
lyek jelenlétében a munkaadókkal .

( fognak lefolytatni.

Tegnap délelőtt és délután a keres
kedelemügyi minisztériumban a | 
munkások és a munkaadók képvi
selői között hosszas tárgyalások 
voltak, amelyen a minisztérium j 

megbízottal is resztvettek.
A tárgyalások azonban minden

szindikátusa bankettet rendezet a Pan-. 
nonia külön termében.

—- Beszélgetés a vonaton — 13.0011 kor. 
pénzbüntetés. 1920. év február 24-én a 
szentendrei helyiérdekű vasút egyik ko 
csijában az utasok között erős bírálat 
hangzott el a rendőrökről. Tapson*/
Béla kereskedő az egyik utas, szóvá- 
tette, hogy a rendőrség sokszor szemet | Wcisz Sándorért kimentek, 
huny a záróra túllépése miatt azért, ” 
mert azokban a helyiségekben, ahol ezt 
elnézik, potyán esznek és isznak? Az 
egyik utas bejelontetto ezt a beszédet 
a rendőrségnek, amely rágalmazás miatt 
megtette a lépéseket Tapsony ellen. Az 
ügyet szombaton tárgyalta Nedetzky dr. 
Ítélőtáblái bíró tanácsa, amely a keres
kedőt hivatalból üldözendő rágalmazás 
vótségo miatt 13 ezer korona pénzbün
tetésre ítélte.

— A kifogásolt áru. Ifjú Kiéin Sá
muel győri koreskedő 1920-ban árukat 
rendelt az Atlantis Export és Import 
Részvénytársaságtól. Miután 
nem azokat az árukat kapta, 
rendelt, levelet irt a cégnek, amelyben 
azzal fenyegette meg, hogy ha nem 
cserélik ki az árut, feljelentést tesz el
lenük és meghurcolja őket. A cég zsaro
lás kísérlete miatt feljelentést, tett 
Kiéin ellen, akit dr. Zacheriás kúriai 
biró tanácsa ma 400 korona pénzbün- 
totésro ítélt. _ •

— Kolduskongresszus Varsóhan. A >

A még mindig szmokingban járó 
színházi habit üének nagy öröme 
volt ezen a héten. Mint minden a 
két íkszen alul és a négy ikszeli fe
lül járó himnemii színházlátogató
nak, neki is titkos szerelme az ope
rett és ezen a héten végre operettet 
látott.

Marinkáról
ivau szó természetesen, a Nagymező
utca táncosnőjéről, aki apró* lábai
val kitáncolta a sikert a Fővárosi 
Operettszinháznak, de olyan sikert, 
amilyenhez hasonlót operett régen 
nem látott Budapesten. Mr. Smo
king egész este le nem vette a guk- 
kert a szeméről, pedig rendes szín
házi habitüé létére a második sor
ban ült. Nem győzte bámulni az el
ragadó, bájos, finom Petráss Sárit 
és a kedves, temperamentumos

Biliér Irént,
aki Kassáról jött Pestre és itt döntő 
győzelmet aratott és aki ragyogó 
estélyi ruhában pompázott a pre
mieren. Mr. Smoking úgy hallotta, 
hogy ez a ruha huszonnégy óra 
alatt készült, még pedig a legesleur- 
utolsó huszonnégy órában. A fő
próba-ruhát az igazgatóság nem ta
lálta elég ragyogónak- és igy ex
pressz másikat csináltattak más
napra.

I

— Csaló kereskedő. Néhány nappal i 
zeiőtt többen feljelenést tettek a főka

pitányságon Wcisz Sándor kereskedő 
ellen, aki ügyfeleitől különböző ürü
gyek alatt két és fél millió koronát; 
csalt ki. Az ügyet Munkácsy Artúr dc- 
tcktivfclügyclő csoportjának osztották 
ki, azonban miro a nyomozó detektívek 

megszökött 
r Budapestről. A főkapitányság. még a 
tegnapi nap folyamán kőrözvényt adott 
ki, melyben elrendeli, hogy Weif.z Sán
dor kereskedőt, aki ellen különböző' fel
jelentések vannak, bárhol elfogják, a 
főkapitányságra szállítsák be. Az elfo- 
gatő-paranes szerint. Wcisz Sándor szi
lágy somlyói születésű, 33 éves, nős, ke
reskedő, alocsouy, sovány, haja feketq^ 
szeme barna, bajusza fekete, nyírott; 
szakálla borotvált. Fekete lord-télikabá- 
tot viselt.

— Megszórta a fiút. Szombaton éjszaka 
Újpesten az Apponyi-uoca és Bocskay- 
ucca sarkán több szúrt sebből vérezvo, 
eszméletlen állapotban találták Németh 
Béla 26 éves lakatossogédet. Az újpesti 
mentőket hívták ki, akik Németh Bélát 
eszméletre térítették, -s a gróf Károlyi
kórházba szállították. Kihallgatása al
kalmával, elmondotta, hogy apjával ve
szett öoszo, aki késővel többször meg
szűr ín. A rendőrség a nyomozást meg- 

I Indította.
Kabaróelőadás. A Gyermekbarát 

lengyel lopok szerint nz elmúlt héten Egyesület vigalmi gurdajn tenyoson sí- 
Varsóhan kongresszust, tartottak a hl-, került jótékonyeéln kabareolöadást rou- 
vntósos koldusok. A koldusok egyesülő- dezott. A műsor számai közül meg.’mlil- 
tet akartak alakítani s rendis jóvíhn- hetjük Ueek EllúeskM, Kőszegi Tibor és 
gvott alapszabályokkal. A varsói koldu-1 Frisehor Púi rendezőt, aki „Mura Ogun“ 
soknak főleg az ellen volt kifogásuk, című hatásos, kínai tárgyú dramujuval 
hogy a várost idegen llloliWgü koldu- írói képességének is tnnublzonyságát 
sok is látogatják. Ezenkívül kimond- adtn.JA. d.) 
Iák, hogy csak 20 lengyel márkát fogad-, 
nak el alamizsnaként, ennél kisebb ősz- 
szöget azonban nem.

szerinto 
amiket

is tanúbizonyságát

A katonai kórház tolvajai. Kiefort
István őrmester,József őrmester. Holló---------

egy budapesti katonai kórházban vol
tak beosztva, szolgálattételre, 
kórház raktárából a kórházban 
Pillér József tizedessel 
rengeteg lepedőt, takarót, 
tányért és egyéb holmit loptak el, fur
fangos módon. Minden egyes tí'. !,"l 
ugyanis utalványt állítotok ki, hogy a

. JJ
— Gázol a villamos. Vasárnap délelőtt 

a Václ-uton n Láng gépgyár előtt., efey 
villamos elütötte Bomolák Tamás 55 
éves szállítómunkást. Miro a segítsé
gére hívott mentők »■ helyszínére meg
érkeztek. a szerencsétlen ember súlyos 
sérülésébe belehalt.

— öngyilkosság. A Hcrnád-utca 12. 
számú ház második emeletéről levetette 

törülközőt magát Krausz Hermina 20 évos háztar-
• u.u.w -------„ a mentők életve*

a llókus-kór házba

- A 
fekvő 

összejátszva.

fáebeli alkalmazott, 
tételről állapotban

szállították.

régi jó idők 
operettjeire emlékeztette őt — mon
dotta Mr. Smoking — Marinka, aki 
nyilván egyenes leszármazottja No- 
bántsvirágnak, Lilinek és a többi 
ragyogó, vidám és pajkos hölgy
nek.

A Nagymező-utcában lévén, Mr. 
Smoking át akart nézni a szom
szédba, ott azonban azzál a kérdés
sel fogadták, hogy kellemes, vagy 
kellemetlen pletykát akar-e elmon
dani a Hétfői Naplónak? Nem akar
ják ugyan véleményében befolyá
solni, de ha rosszat akar róluk 
plotykázni, akkor inkább, mondjuk 
be sem eresztik. Mr. Smoking na
gyon megijedt, mert aszongya, ő 
ingyen pletykázik a Hétfői Napló
nak, nem tudhatja tehát előre, jót 
fog-e mondani, vagy sem? Hiszen 
— mondotta — néha maga a direk
tor sem tudja előre, jő lesz-e a da
rab, vagy sem?

Annyit azonban hallott a kapu
ban és ezt meg is súgta, hogy az a 
színésznő, akinek a szerződése körül 
komplikációk voltak, nem megy el 
a színháztól, a szerződés érvényte
lenítése csak annyi következmény- 
nyel jár, hogy újra a régebbi szer
ződése lép életbe. Pedig elmeheteit 
volna az

STrböl",hlvatnlo. eíjáró, ^rlnt ki-1 h * « í’"'"'

sőbb Pillér József meghamisította. A vami wvAnit ontniit nicsalásra csakhamar rájöttek és inlml-, Slé|,U’ '
hármukat lopással és csalással vádolva rrlt, megamklt. __________________
a bíróság elő idézték. Azonban a lég- ' 
utóbbi tárgyaláson, amely a katonai | 
törvényszéken dr. Okolicsányi Gyula 
őrnagy-hadbíró előtt folyt le, Holló lát
ván nem jelent meg és igy a tárgyalást 
el kellett napolni. Dr. Hzmik Miklós 
százados hadbíró-ügyész indítványa 
alapján a katonai bíróság körözőlovc- 
let boosájtott ki u szökésben lévő vád
lott ellen.

JIz angol király 
megbízásából a párisi angol nagy
követ kifáieztc Delcassé özvegyének 
részvétét. Anglia mindig hálásan 
fog emlékezni Delca szóra, arra az 
államférfiura, akinek neve az an
gol-francia entente megteremtésé- 
sével összefügg.

Unióhoz,
ahol most valóban színésznői keres
nek, mert a színházak no tagjai túl 
vannak terhelve. Darvas Lili hó
napok óta most pihenhet először 
néhány napig, Titkos Ilona is vé
gigjátszotta a Kékszakáll százas 
szvitjét. Pécsi Blanka, szegény, 
már levegő után kapkdtf, mert neki 
még kivételesen, niég vasárnap 
sincs kimenője és a többiek is mind: 
játszanak és próbálnak, próbálnak 

lé* játszanak
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— Ami azonban — mondotta Mr. 
Smoking — nem sokat, változtat, 
meri ha nem próbálnának nem 
játszanának akkor jobban pa
naszkodnának.

' VASÁRNAPI SPORT KÖZGAZDASÁG

* A Városi Színházban kedden lesz a
népszt-ü „Bolond Utók" 25-ik előadása,) 
míg a hcl, többi estéjét - hétfőig bezá
rólag — a .Gárdista*' tölti be minden 
<s1n Wallcr tó/^i, Palló Imre, Tisza Ka
rola, Alxínyi Marinnne, Sziklai, Horti, 
Gábor, Sik és Himaj felléptével. A va
sárnap délutiinra hirdetett „Bűvös vn- 
dász** előadását, jövő vasárnap délután 
laríják meg. Erre az előadásra váltott 
jegyek a jövő va.súrnap délután lesznek 
érvényeseké. . .

♦ A Vígszínház e hete is a Glória Ki
vételes sikerének jegyében fog lefolyni. 
Scomor?/ Dezső nagyszerű színműve a 
a zRul’olt házuk sorozatával jut el a hu
szonötödik est jubileumához. Kedden 
csütörtökön este, valamint szombat oj- 
>1 az Elefánt, ezt a rendkívül mulatsá
gos farsangi bohózatot játsszák, szom
bat osle hét órakor pedig a h is cuk
rászdái, Heltai .Jenő nagysikerű vígjá
tékét ismétlik. Vasárnap a MértfoldWí- 
veket adják délutáni előadásul.

• Mikor a válóperes ügyvéd felesége
válik, ez a mulatságos eset lemaja 
Vajda Ernő „A válóperes hölgy** ciind 
vigiátékának, melynek jövő szombaton, 
március 3-án lew, a bemutatója a Ma- 
gvar Színházban. Ez érdekes «« sokszínű 
niakot, Darvas Lili fogja játszani, aki 
ebben a szerepében mint vigjnteki szí
nésznő talál érdekes feladatot. Szereplő- 1 
Iá esni: T. Foirai Rózsi, Tóth 1
Törzs, Uray, Baross, Kabos é-s lalndi 
Sári lesznek. Vasárnap este megismétlik 
a nngy órilnklődéssol várt újdonságot. A 
licnnitató napjáig a műsor nagysikerű 
darabjai váltakozunk. Hétfőn, raordán 
és néninkön a nagysikerű Földes-vígjá
ték kerül színre, Rákosi Szidl vondégfel- 
léptévol. A kitűnő vígjátéknak ponto
kon lesz 25-ik előadása. Kedden és csü- 
törtokön Molnár Ferenc páratlan sikerű 
drámüját, az ,.Kgl <“> sz-orolniot'
játsszák, a kitűnő darabnak csütörtökön 
lesz a 75-ik előadása. Jövő vasárnap 
délután Uans Miille.r szonzáeiús darabja, 
u „Tüzek" kerül színre 3 órakor, rendes 
liolyúrnkkal. Darvns Lilivel Anna szc-

fi BBTE. nyerte n Hogy Béla vúnflorilfj versenyt
Ma délután a MOVE BSE palotájában 

rendezett Kapu Béla örökös vándordij- 
versenyro tizenkét, fővárosi egyesület 
küldte el legjobb vívóját.

Szépszámú közönség nézte végig a ver
senyt, amelyből ez alkalommal nein 
maradt el a meglepetés. A tavalyi 
győztes (Idarj/k Jenő dr. indiszponál- 
tan állott ki és annyira nem volt for
mában. hogy az előmérkőzésben kiesett. 
Viszont Dunay Bertalan, a BBTE ví
vója, aki már kétszer nyerte meg klubja 
számára a félméteres gyönyörű ozűst- 
kelyhet, ma úgy a döntő-, mint, az olő- 
mérkőzések minden egyes küzdelmét 
megnyerte s mai győzelmével harmad
szor vitte diadalra egyesülete színeit.

A versenyen nagy meglpetést keltett 
Ibrúnyi Fe.ronc a Ludovika Akadémia 
fiatal kiküldöttje, aki nagyszerű techni
kával, nyugodt védekezésével öreg el
lenfeleit is megadásra kényszeritette. A 
verseny győztesei a következők: 1. Du- 
nay Bertalan BBTE 5 győzelem. 2. Gly- 
kais Gyula MAFC 3 győzelem. A 3., 4. 
és 5-ik helyért holt-küzdelem folyt, 
amolyben Ibrdnyi Aks. 3 győzelemmel 
harmadik, Kovács Gyula dr., a Vénfluk 
delegáltja, 2 győzelemmel negyedik, 
Berkes László —- Hungária — ugyan
csak 2 győzelemmel ötödik lett. A ha
todik helyre Nagy Béla dr. MAC ke
rült egy győzelemmel.

A verseny kilenc órakor ért véget.

A pályák hasznavehetetlensége miatt, 
ma több egyesület nem tudta lejátszani 

I mérkőzését. Azok a csapatok pedig,: 
amelyek mégis kiállottak, a sáros pá
lyán csak vánszorogtak s csupán techni
kájuk fejlettebb voltának köszönhetik 
győzelmüket.

Az UTE—in. kér., valamint a BAK 
ás a Postások mérkőzése a pálya 
ázottsága miatt elmaradt.

MTK—VÁC 5:1 (2:0).
A Testgyakorlók ma legszívósabb 

lenfelükkel vették fel a küzdelmet.

A Nemzetközi Kiviteli és Beho
zatali Részvénytársaság Budapes
ten, mai napon tartott közgyűlése 
a* társaság alaptőkéjének Í0.000M 
koronáról 80,000.000 koronára való 
felemelését határozta el.

A Magyar Fém- és Lámpaárugyár 
Részvénytársaság közgyűlése a 48,000.000 
K alaptőkének 40.000 db uj, az 1923. 
évi osztalékra jogosult 1000 K névér
tékű részvény kibocsátása és régi rész
vények 600 K névértékének 1000 K-ra 
való felbéiyogzése által 120,000.000 K-ra 
való felemelését határozta el. Valameny- 
nyi uj részvény 2:1 arányban a részvé
nyeseknek ajánltatnak fel és az elővé
teli jog március 2-ig bezárólag dara
bonként. 10.800 K lefizetéso mellett a 
Magyar Általános Hitelbanknál gyako
rolható.

A Kronberger-félo faipar Rt. közgyű
lése az alaptőkének 30 millió koronáról 
60 millió koronára való felemelését ha
tározta el. Valamennyi uj részvény a 
régi részvényeseknek ajánltatik föl da
rabonként 1100 K árért. Minden rógiro 
egy uj részvnéy esik.

A Borsod-MIskolci és Debreceni Ist
án Gőzmalom Rt. (a Hazai Bank érde
keltsége) igazgatósága a február 26-ra 
összehívott közgyűlésnek az 1921—22. üz
letév 50 640.310 K-t kitevő tiszta nyere
ségéből részvényenként 320 K 40% 
(tavaly 120 K) osztalék kifizetését fogja 
javasolni. Egyszersmind indítványozni 
fogja -az alaptőkének 100 millióról 160 
millió K-ra való felemelését. Az uj rész
vényekre a régi részvényeseiknek 2:1 
arányban 3500 K lel quel áron lesz elő
vételi joguk.

A Haltenyésztő és Ilalkereskedelmi 
Rt. alaptőkéjét J0 millióról 10 millió 
K-ra emelte fel. Az összes uj részvé
nyekre gyakorolható az elővételi jog 1:3 
arányban 200,K áron február 28-ig a Ma
gyar Agrár- és Járadékbanknál.

A Pesti Tőzsde új száma nagyérdekű 
cikkokot közöl a cukorhosszról, a Rima
murányi vaskivi teléről, az értékpapír
kivitelről, a berlini tőzsdéről, a gyé
mánthosszról, valamint a legújabb 
tranzakciókról. Szerkesztőség és kiadó
hivatal VI., Izabella-utca 43.

FootbaU
is járt, amennyiben mindkét goaljukat, 
neki köszönhetik.

Schreiber már a negyedik percben 
goalt lő, miáltal csapata számára meg
szerzi a vezetést.

Félidő végén 
róval, ki akarta 
vésőn ellenezte 
határozatától, 
helyét, ekkor 
nyegetőztek levonulással. A parázs bot
rányt öt-hatperees békéltető kísérlet si
mította cl.

MAC-KAC 1:1 (1:0)
Mindkét csapat nehezen kapott lábra 

a bokáig érő sárban. A kispestiek csa
patában Watter, a szigetiekében pe
dig Rúcz mutatott tetszetős játékot.

Az első félidő végén Plohl megszerzi 
a vezetést, amit a KAC a mérkőzés vé
gén ölvedi fejelése révén kiegyenlít.

Törekvés—Vasas 4:1 (2:0).
csapatokat, a pályán lévő sártenger 

hogy kétszer bar-

fel-

el- 
A 

VAU csapata az MTK-f, már nem ogy- 
szer megállásra, sőt meghajlásra is 
kényszerű ette h így érthető az a lázas 
izgalom, amely a két csapat mai mérkő
zését megelőzte.

Az első percekben a VÁC tcljos erejét 
dobja belő h küzdelembe, iramot, próbál 
diktálni, de az MTK pompás összjátó- 
kúu minden kísérlete megtörik. Ennek 
az' eredményo az, hogy a játék egy fél
órán át ide-oda hullámzik s csak az első 
félidő 33-ik percében sikerült Orth ki
tűnő szöktetését Siklóssynak kihasz
nálnia s az MTK javára értékesítenie, 
l'gylátszik, ez a goal döntő befolyású a 
küzdelem további menőiére, mert már a 
következő porcáén Braun lövése hálót 

Minden ^Mál.
.........-__ A félidő végén a bíró Hermannt gán- 

bemutxitó kitűnő szereposztá- csokisa miatt kiállítja.
szünet után Orth elemében van, 

iwuu'ulk ' ismét szöktető játékot kezdeményez,
• Nádor Jenő „A bajadérban**. Nádor ^melyből Braun a harmadik goalt is 

.lenő n Király-szinház kitűnő őnekeso megszerzi, öt perccel később Vágó Eu- 
rövid ideig tartó szabadságáról vissza- gél (VÁC) lövését saját hálójukba to- 
erkezott és -v-asúrnap estétől kezdvo uj- vébbltj.% —i z V*_C-ral: h meghozza 
bál fellép Kálmán Imre „A bajadér'* az első goalt,
Uadjaml szerepében, melyet oly nagy * ' - —
sikerrel kreált és százszor egymásután 
eljátszott. |

• k „Csipke” és a „Kékszakóll nyolca- ,
dlk felesége" a Belvárosi Színház két 
nagy sikere váltakozva tölti be a jövő 
bélen a színház műsorát.. A „Csipke" i 
hétfőn, szerdán, pénteken vasárnap 
este, a 
kedden. .......  - .
mint jövő vasárnap délután 3 órakor) 
rendes esti hclyárnkkal kerül színre.

• ..A Bajadér" 100-ik előadásán túl Is I 
változatlan érdeklődés mollett műiden 
nap szilire kerül a Kirídy-szinházban, 
melynek műsorát a jövő héten is Kál- 
mán Imre kiváló operettje tölti be.! 
Jövő vtiMirnap délután „János vitéz" ke
rül sz.inro 3 ómkor, mérsékelt, helyárak- I 
kai.

• A Hol a férjem’! nagy sikere donit-1
nálja a Hcnalssance-Szinhúz, jövő beli' 
műsorát. Csütörtökön a „Dupla vagy 
Mhiiini!", vawirnnp délután ,'<4 órakor 
mérsékelt liolyárakkal a „Teriko". a héti 
többi napján a „Hol a férjein?" kerül 
színre. |

• „A gyilkos álarc" az Audrrásy úti 
Szlnlu./.ban n jövő héten is minden este 
színre kerül. A Hevesi-darab melleti a 
nagysikerű „Keck madár", „A széna- 
padláslmn" cimü darabok, av. „Önké- 
pezdv cimü tréfa, a kitűnő magánszá-. 
inok, Békeffy László szellemes konfc- j játéknál.

ii.'. ;:, egészíti ki a műsort, melyet , 
jövő vuKÚrnap délután i 
nek órakor i

• A mulatságos 
adásai, melyeken nap-nap után táblás I 
ház közönsége tapsol a Blnhn Lujzn-1 
sy.inhóiÁ'an, a jövő héten is folytatód
nak. niindaunyis7,(»r u nagysikerű ngyüt- 
teo,..!; péchy Erzsivel, Vaály Ilonával, 
’Z. MolnArrut. irArrigóvul, Szirmaival

Tnmá.vuiL .lövő vasárnap délután 
ChrUU'iiée inu^ik pompás operettje a 
„Fl-fl" kerül miuro » órakor méroékolt 
helyé rakkal.

répában. . !
> Marinka, a táncosnő hete lesz a 

ixirosi Gyérét tszinház o hete. Miadcr. 
,-sl« az. uj Gilbert operettet adják a 
szombati lnumw..» - -------
sóban. Vasárnap délután a Tatárjárást 
ismétlik. . ... 1

vábbitja, ami a VAC-nak is meghozza

Blum összeveszett a bi- 
állitani, de csapata he- 

ezt, mire a bíró elállott 
Blum ismét elfoglalta a 
azonban a Zuglóiak fe-

A
arra kényszeritette, 
mincperces barátságos mérkőzést, játsza
nak. A vasutasok jó összjátókot produ
káltak s az egész idő alatt, fölényben 
voltak.

BTC-MAFC 2:0 (•:•).
A fnüegyetemiek múlt vasárnapi for

májukat mai játékukkal meg se közeli
től,ték.

Másodosztályú mérkőzésok: 
Ilusiparosok—TTC 2:2.
33 FC—Testvériség 2:0. 
NSC-BEAC 2:1 (0:1).
UTSE-RTK 5:1.

i

Legmagasabb 
műtárgyakért, dísztárgyakért 

ha azokat nálam értékesíti.
Egye3 porccilán okát, antik bútort, 
per zsaszőny eget, aranyat, ékszert 
antik ezüsttárgyakat, olajies’mé- 
nyeket, könyveket és e yéb műtár

gyakat magas áron vásárolok

A 25-ik percben ismét Braun, a játék 
végén pedig Silclóray helyezett lapdát 
a VÁC kapujába.

Orth, Braun ős Kertáss II., valamint 
Plattkó kapus a mai mérkőzésen nagy
szerű teljesítményt végzett.

A VÁC védelme is jó volt s különö- 
............. ...................... sen hátvédjei tettek ki magukért Sikert 

.Kékszakú'll nyolcadik felesége" azonban az MTK jól vezetett játéka el- 
•siitörlökön é« szombaton, vala- len nem tudtak elérni.len nőm tudtak elérni.

FTC—Zugló 2:0 (1:0).
A ferenóvárosiak a harmadik fordu

lón is inkább n szerencsének köszönhe
tik a győzelmüket. Mai mérkőzésükön 
uj embert, Schrcibert állították a csa
társorba. s kísérletezésük eredménnyel

Március hó 3-án este 7Ve órakor a Fő
városi Cirkuszban. Ottó Fiint német, 
nehézsúlyú exbajnok (87’/= kg.) Richard 
N au jók s német, könnyűsúlyú bajnok 
(68% kg.) Bllly John angol könnyűsú
lyú bajnok (62’/s kg.) Ottó Earl Johnson 
németafrikai néger (57*/» kg.) W. Rom- 
berg (89 kg.) Anton Hnber bajor bajnok 
(70 kg.) Hellmnth Kapltzke némot. wel- 
tersulyu exbajnok (66 kg.) F. Ihiggcn- 
tobler bajor pehelysúlyú bajnok (58 kg.)

Jegyek a Színházi életnél. Balogh és 
Társánál. Bárónál. Kertész Il.-nél és a 
Kultúránál előre válthatók.

Mozi
* A nagysikerű Grlfflth képnek, 

a „LETÖ RT BIMBÓ K‘ -nak hétfői 
előadásai az

Iróniában 5. %-7. ’--9 és 10.10 órakor. 
Itoyal Apollóban 5, 7, 9 órakor. 
Omnlában '/»5, ’A7, 8 és ’/ttO órakor, 
('orsóban 4, •<<, 'tS és ’AIO órakor 

kezdődnek.
Mozgókép Otthon. A mozgóké prolivá 

szét fennállása óta nem nevetett még 
annyit a közönség, mint a „Hol o fele
ségem! cimü 5 felvonáson amerikai vig- 

A „Poklok világáé ra pedig 
kár volna elkoptatni a szokásos dicsérő 

........ is megismétel-1 Jelzőket. Ez a bravúros Ilim igazán fc-' 
mérsékelt helyárnkknl.: lőtte áll minden dicséretnek, amit a kö- 1 

* Bedé" sorozatos elő-! Z'ÖI,*’,K tapsai bizonyítanak leginkább.
1 Előadások: H4, %6. 8 te %10.

• A Corvin Színházban óriási sikerei 
mely D. W. Grlfflth ..Aranyszívű Li
llán" e. képe, Elillan Gish-cl a főszerep
ben. Előadások kezdete hétkösnap 4, 
’ik, %8 és Vili órakor, vasárnap 3. ¥»5, 
‘AT, *AI és II órakor. Telefon: Józsefi 
»—88 és József 15-64.

* Repülő banditák a k al undor filmek | 
clouja, kizárólag a Kamarában, czenkl-

er 
el!

Műkereskedés Lukáos Gyula)
|yiL^Ensébet kőrút 15. sz. (Telefon: József 28-68

Briliánsokat ket bárkinél rJiágfb- 
ban vesz: Székely Emil Király ucca 51. sz. 
Teletón: József 105-35. (Teréz-tempTommal szemben

EX likörgydr r.t.Bpajt.

REGGEL kitűnő reggeli 

uzsotinata sDÉLBEN
viil „Gyerünk a Stepíwibal*. a legmu
latságosabb burleszk, ma 4, 
órakor.

* Felülmúlhatatlan szenzáció 
ssance-Mozi uj grandiózus 
Madgo Kennedy ős Louiso Huffal a fő
szerepben, a Kalandos házasság és az 
El nő hazugság, hétköznap negyed 6 és 
negyed 11 órakor, vasárnap csak negyed 
11 órakor kerül színre, előadást fia
talkorúak is látogathatják.

• A Helikonban a Mesterséges férj és 
Az első hazugság, két amerikai attrakció

. Louiso Huff-nl és Madge Kcnnedg-vel 
a főszerepben. Ma három előadásban: 
fél 4, fél 6 és 7 órai kez.dottel.

6, 8, 10

a Renal- 
musora,

i ————.
i
[Használj állandóan Lysoformot, 
hogy hosszú életű 

légy e földön!

U .UJSAOOZCM" Mnnkittt fa aymiia r-t, kIrtKiórtMto. Rkkk MIM-üím &

kellemes esték, 
pompás vacsorák ESTE
OSTENDE

CAFÉ • RESTAURANTBAN

Varjas Bodric» Lajos zenekara élén éltóltól 
Polgári árak. Külföldiek és idegenek találkozóhelye

IXH
la darabos

porosz szén
csudáról 

azonnal kapható 
vígon- és fuvar tételekben

Dr. LeBdl Henrik és Társai
V kerület, Katona lózsef-utca 41. Palatintw-ház 
____Telefon: 6—12 Távirati dm : Letttik

Felelős szerkesztő: Dr. ILIK HUGÓ 

Kiadja: „Hétfői Napló** lapkiadóvállalat

Onmvmti: Ounenh Gyflrgy.


