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71 franciák kikötőket és vasúti 
Javitómükeíyeket szálltak meg

Párizs, március 3. | németek a hernei csatornán meg
akadályozták a forgalmat, ameny- 
nyiben két bárkát szándékosan el- 
sülyesztettek, hogy ily módon lehe
tetlenné tegyék a hajózást 

Berlin, március 4.
(Wolff.) Mannheimban a francia 

megszállás a kereskedelmi és az

--------------------

Száz százalékkal emelik ismét 
a dohányárakat

A deficit egyre nagyobb terheket ró a közönségre — A vagyonos 
tisztviselők természetbeni ellátását meg akarja szüntetni a kormány 

Szilágylék akciót Indítanak Garamiék hazahozatalára
Ugrón Gábort a népjóléti tárca Jelöltjeként emlegetik

- A Hétfői Napló tudósítójától. —

hatásától eltekintve, úgy halljuk, 
hogy azt a. célt szolgálná, hogy eb- 

___ r ____________ —rr -- fedezzék a közszolgálati al- 
idegesség és ebeményvárás. Az id<?-.AoZmazottaA újabb rendkívüli se- 
gesség túlfeszített, az esemény várás rgélyét. Nem tudjuk hitelesen meg- 
céltalan, mert aktuális eseménynek 
nyomáról sem tudnak a beavatottak 
és az illetékesek. A nagyobb hord
erejű kérdések, mint például a la- 
káfiügy rendezése, n földreform-no
vella még minisztertanácsi döntésre 
sincsenek megérve, de a közvéle
mény ezeknek várható visszhangját 
már hetekkel ezelőtt eszkomptálta.

Ugyanez a helyset a kültségvetési 
tervezettel is. Már elhangzottak 
róla a szakszerű és a politikai bírá
latok, jóllehet a javaslat, parlamenti

(Havas.) A francia kormány hi
vatalosan közölte a német követség
gel, hogy a karlsruhoi és mannheimi 
kikötőket, valamint a 
vasúti 
lották. 
közlés

darmstadti 
javítóműhelyeket megszól- 

A megszállás a. hivatalos 
szerint azért tör Iónt, mert a

ipari kikötőre terjed ki. Karlsru- 
heben a Rajna-kikötőt mintegy 80 
főből álló francia csapat szállotta 
meg. A vámhivatalt is megszállot
ták. Koblenzben a franciák lefog
lalták a városi népjóléti hivatalban 
a munka nélküli segélyre szánt

A politikában lapangó, hosszú le
járatú események előkészületben, a 
politikai közvéleményben lappangó

állapítani, hogy a dohányárak eme
lését az említett célra kivnnja-e fel
használni a kormány, — kétségtelen 
azonban, hogy

ezzel a kívánt célt nem lehetne 
közmegnyugvásra elintézni, at
tól eltekintve, hogy szociális vo

natkozásában sem volna kívá
natos az* hogy a közalkalmazot
tak szükségleteit a fogyasztók 
százezreinek terhére elégítsék ki.
Ami különben a tiszt,viselőkér-

tárgyalására csak májusban kerül dóst Illett a költsérvetós heterjesz- 
sor, ha egyáltalán erre sor kerül a 
nyári szünet előtt és bár mindenki 
érzi, hogy mennyire illuzórius a 
költségvetés parlamenti bírálata és 
korrigálgatása, amikor

a megszavazás idejére már hova
tovább letelt a költségvetés gaz

dasági éve.

Mégis, — bár a kormánypárt por
táján nem lehet látni még a 
nyomát sem készülődéseknek, 
hacsak a húsvéti vakációra való 
készülődést, nem előlegezzük, — a 
költségvetési javaslat nagyon sok 
olyan problémát vetett felszínre, 
amelyeknek aktualitása el nem ta
gadható. Nyomban meg kell állapí
tanunk, hogy széles rétegek érzik 
meg rövid időn belül a költségvetési 
deficit súlyát és pedig

a dohányárak újabb drágulása 
révén. Teljesen beavatott helyről ar
ról értesülünk, hogy

a Dohányjövedék igazgatósága 
március 15-lke és 2ft-lka között 
a dohány neműek árát IN száza

lékkal emeli fel.

Elismerjük, hogy a mostani horri
bilis dohányárak megkétszerezése 
az állam számára jelentékeny bevé
tel-többletet jelent, hacsak ezzel 
s ezt némi rez’gnációval jegyezzük 
meg — a dohányzóközönséget felére, 
vagy negyedére nem csökkentik. A 
dohányárak, a közönségre való kl-

tésével állandó aktualitást kapott.! 
!A tisztviaelőkérdés problémája nem' 
i csak az ellenzéken, hanem az egy- ’ 
séges párt kebelében is permanens 
nyugtalanságban tartja a komolyan1, 
gondolkozó képviselőket, mert az a 
horribilis szám, amely a költségve
tésben a deficitből a tisztviselők el
látására esik, világosan mutatja, 
hogy itt

radikális cselekvésre van szük
ség.

Beszéltünk több kormánypárt 1 
képviselővel, akik teljesen osztják 
Kállay pénzügyminiszternek azt az 
álláspontját, hogy csak a tisztviselői 

(létszám csökkentésével lehet segí
teni a mostani helyzeten. Ezt azon
ban sokkal kényesebb természetű 
dolognak tartják, sem hogy máról 
holnapra meg lehessen oldani s ezért 
a végleges rendezés idejéig átmeneti 
megoldást hoztak javaslatba illeté
kesek előtt.

Ai átmeneti megoldás pediig 
az, hogy a kormány sürgősen 
vegye revízió alá a tisztviselői 
ellátatlanok névsorát s abból 
haladéktalanul törölje a vagyo

nos tisztviselőket.

Azt remélik, hogy a vagyonos 
tisztviselőknek a természetbeni el
látástól való megfosztása révén az 
állam milliárdokat takarít meg.

Ez a kérdés már a jövő pénteki 
minisztertanács elé kerül.

Susák átadása
Belgrádből jelentik: Susák birtok

bavétele befejeződött. A belgrádi 
„Commerce" cimü újság ez esemény 
méltatása során kijelenti, hogy Su
sák egyesülésével az S. II. S. állam
mal szabályoztuk a határaink meg
állapítására vonatkozó legutolsó 
kérdések egyikét. Ezzel megoldot
tuk a legsúlyosabb problémái, 
amely a határniogáílapitás dolgában 
nagy szomszédunkkal és a háború
ban volt szövetségesünkkel, Olasz
országgal fenforgott- A szabályozás 
nemcsak Olaszországra és a mi álla
munkra nézve bir nagy jelentőség
gel, hanem egész Európára is, 
amelynek most már kevésbbé kell 
tartania megrázkódtatástól és amely 
aggodalommal kiséri a különböző 
államok közötti határrendezéseket. 
Az adriai kérdés Európa számára 
fenyegető veszélyt jelentett, amely 
gyakori jelenség gyanánt szerepelt. 
Az Olaszországgal való megegyezés 
útját szegi a zavarosban halászni 
akaróknak, akik nem akarják álla
munkat konszolidáltnak látni.

Az Avala-ügynökség Susák bir- 
i tokbavételéről még a következőket 
jelenti: Mintán reggel fél 9 órakort 
az utolsó olasz csapatok is kíűritet- 

í fék a várost, jugoszláv csendőrök a 
| Elume és Susák közötti hídon őrsé
get állítottak fel. Kilenc óra után 
Rekanics tábornok vezetése mellett 
jugoszláv csapatok a lakosság lel- 

i kés ünneplése és nemzetiszinü zász
lók lobogtatása közben bevonultak 
a fellobogózott városba, ahol Hlo- 
bolar jugoszláv főbiztos és a jugo
szláv—olasz paritásos bizottság ju
goszláv vezetője beszéddel üdvözöl
te őket. (MTI.)

Az angoral kormány 
a béke mellett

Angórn, március 3.
(Havas.) A nemzetgyűlés, amely még 

mindig zárt ülésben tárgya), ma hall
gatta meg a lausannei kiküldöttek je
lentésének befejező részét a békejavas
lat tervezetéről. A miniszterelnök hol
nap fogja a kormány álláspontját ki- 
fojteni. A kormán)/ a béke -meg kötése 
mellett foglal állást. Úgy vélik, hogy 
a tanácskozások még egy hétig tarta
nak és noha az olleuzék igen erős, a 
kormány magatartásának hol? '-lésével 
végződnek.

Meg kell emlékeznünk még „„ 
érdekes mozgalomról. A pártonklí- 
viili képviselők csoportja az utóbbi 
időben, különböző kérdések kapcsán 
egyre-Szorosabb kapcsolatot keres a 
kormánnyal. Ezt a szándékot a kor
mány előzékenyen fogadja, ügy 
tudjuk, hogy a csoport nevében 
Szilágyi Lajos a jövő hét folyamán 
most már másodízben felkeresi a 
miniszterelnököt, hogy vele az 
emigráció egy részének likvidálásá
ról vele eszmecserét folytasson.

Szilágyék akciója kizárólag 
Garami és Lovászy szűk kör

nyezetére vonatkozik.
Hogy az akció milyen eredmény

nyel végződik,nem tudjuk, — kézen 
fekszik azonban az a feltevés, hogy 
ezzel csupán „a jobboldali, szélsősé
gek** ellensúlyozását, illetőleg sakk
ban tartását kívánják elérni. A je
lek szerint csak házi-ügyről van szó, 
amelynek elintézésére a párlonki- 
vülick csoportja ajánlotta fel szol
gálatait.

Egyébként sok szó esik mostaná
ban arról, hogy a pártonkivüliek 
és a kormánypárt közötti szimpá-1 
tiák kibővülnének és pedig rövid 
időn belül. Arról van szó, hogy Vass 
József népjóléti miniszter tárcáját 
felcseréli a kalocsai érsekség, vagy Amerika nem képviselheti magát 
más esetben a veszprémi püspökség * ........................
méltóságával és

utódjául, 
petést •—

egy

mint váratlan niegle- 
Ugron Gábort emlege

tik.

ezt a hirt, amelyet be- 
crösen lansziroznak, — 

kissé

|

a nemzetköi bíróságban 
Washington, március 3. 

(Reuter.) A szenátus 19 szavazattal 2t 
ellenében elvetette azt a Javaslatot, hogy 
az 
zl

Egyes ült-Államok a hágai nenizetkö- 
bíróságban képviseltessék mmriitat.

Közöljük 
avatottak 
azzal a megjegyzéssel, hogy 
nehezen tudjuk elképzelni, miképpen 
lehet áthidalni a miniszteri tárca 
vállalásának és intranzigens elten- viselők megvitatták az angol mun- 
zéki álláspont hangoztatásának sza-1 káspárt képviselőinek azt r.z indit- 
kadékát. .......................................................................

Megemlítjük végül, hogy a nem
it tgyülés kedden folytatja az erdé
szeti közigazgatási javaslatról szóló 
víint. Vázsonyi Vilmos a keddi ü.é 
sen sürgős interpellációra kér en- 
geJé’yt a lakásügy rendezése ügyé
ben Szeruan pedig sorra kcrül.v’k 
a xa’aegtrszegi interpellációk és Fá
bián Bélának e^y interpelíací »ja 
sajté Igyben

rttags módjukban . . .
Brüsszel, március 4.

(Havas.) A belga szocialista kép-

I ványát, amelyben javasolják, hogy 
a jóvátételi kérdés megoldása cél
jából a különböző parlamentek kép
viselőiből értekezletet hívjanak 
egybe. A belga képviselők azt a ha
tározatot hozták, hogy sajnálatukat 
fejezik ki az angol kartársaknak, 
hogy nincs módjukban az angol al
sóház határozata előtt a belga ka- 
marót ezzel a kérdéssel foglakoz- 
tatnű
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Két rendőrt vert meg Rablógyilkossági merényletet követett el 
az édesanya el en
Egy gödörbe akarta el sni
— A Hétfői Napló tudósító fától, —

Nem min (Ion napi esemény foglul- nz asszonyt a vonalon nyomon kö- 
koztatja a rendőrséget. Egy foglal- vettek. Amikor .1/agyarhertelepen 

édes- kiszállt, a két merénylő ott is to- 
merénylctel követett yább követte.

Amikor a kofaasszony egy elha
gyott útra ért, Malisek

egy postaaltiszt
Egy kispesti villamoson utazott 

Szegedi István poslaaltlszl, aki ti 
perronon az utasokkal politizálni 
kezdett. Egy rendőr, aki ott tartóz
kodóit felszólította Szegedit, hogy 
ne politizáljon, hanem maradion 
csendben. A posfaaaltiszt azonban 1 
dühösen rátámadt a rendőrre és egy 
bottal fejlmülötle. Azután leugrott 
a villamosról és felkapaszkodott egv 
más : villamosra, gy hogy nem 
tudták üldözőbe \ ni.

Szegedi a másik villamoson is po
litizálni kezdett. Az utasok ott is 
leintették ór megfenyegették, hogy 
átadják a rendőrnek. A postaaltiszt 
azonban ettől sem ijedt meg.

— Elbánok én minden rendőrrel. 
Nem félek senkitől sem.

A villamos ekkor a Határ-utcába 
ért, ahol egy poszt oló rendőr tartóz
kodott. Amikor Szegedi észrevette 
a rendőrt, hirtelen haragra gerjedt, 
leugrott a villamosról

és ■mhideu. ok nélkül odament 
a rendőrhöz és kétszer 'pofon

ütötte.
A dühöngő embert a járókelők se

gítségével sikerült lefogni. Megkö
tözve vitték be a főkapitányságra, 
ahol hatóság elleni, erőszak óimén a 
politikus postaaltisztet letartóz
tatták.

Klotlld 13.3.3 14.009, Lipták 5203- 
5300, Kőszén 255.393-258.0)3, Zabo
lai 23 -24.030, Georjia 270—272.030.

Ji berlini
butikok elhatározták, ....
■nőktől non fogadnak el bevallásra 
francia és belga bankjegyeket és 
devizákra sem adnak előlegeket. Azt 
hiszik, hogy valamennyi német 
bank hozzá fog járulni a berlini 
bankok c határozatához.

Mussolini
elfogadta a női szavazaijog ■nemzet
közi szövetségének elnöki tisztségét, 
a szövetség legközelebbi kongresz- 
szusa Rómában lesz.

' kozásnélkiili fiatalember az 
anyja ellen i ' „ ’ ‘ ‘ 
cl és azután megszökött. Csak liosz-i 
szas keresés után akadtak rá a de
tektívek. A merénylő áldozatát kór
házba szállították, ahol a halállal 
vivődik.

Malisek Péter foglalkozásnélküli 
gyári munkás hosszal) idő óta állás 
nélkül volt és azóta az anyja tar
totta el. Malisek az anyjától kapott 
pénzt keveselte s ezért az anyját ál
landóan lopkodta és a lopott holmi
kat eladta.

Azonban az ilyen módon szerzett' 
pénzösszegeket is keveselte és ezért. 
elhatározta, hogy anyját meg fogja] 
gyilkolni és a pénzét elrabolja. Ősz- 
szebeszélt barátjával, Juszkő Jó-’ 
zsef notórius betörővel, akinek el- j 
mondotta, hogy van neki egy kofa 
ismerőse, aki hetenként vidékre 

. utazik élelmiszerekért és ilyenkor 
sok pénzt visz magával. Eihatároz- 

' ták tehát, hogy a „kofát“ meg fog- 
. ják lesni, megtámadják és kirabol

ják.
I Február 28-án Malisek anyja ko

rán reggel távozott el hazulról, ki- 
}ment a keleti pályaudvarra, hogy 

hogy idege- vidékre utazzék. Malisek és Juszkó

a1: anyját hátulról egy ködarab’ 
hal fejbe ütő tto, majd Juszkóval u 
földre teperte. A száját rongyok
kal betömték és azután egy gö
dörbe dobták. A gödröt homokkal 

és kövekkel betemették.

Ezt megelőzően azonban az asz- 
szonyt, teljesen kifosztották. Az uj- 
járól a gyűrűket is lehúzták és az
után visszajöttek Budapestre.

A vérében eszméletlenül fekvő 
asszonyra csak másnap akadtak rá 
a járókelők. Kórházba szállították, 
ahol most élet-halál között lebeg.

A magyarherteleni csendőrség 
az esetről táviratilag értesítette a 
budapesti főkapitányságot, ahol a 
rablógyilkos merénylők után meg
indították a nyomzást. Maliseket és 
Juszkót a detektívek szombaton éj
szaka egy kültelki korcsmában ta
lálták meg, ahol az elrabolt pénzen 
mulattak. Mindkettőjüket előállí
tották a rendőrségre és letartóztat
ták őket.

TŐZSDE

PALMA
KAUCSUK SAROK 
ruganyos, tartós, 

elegáns.
O'csóbb a bőrnél!
KíU Brilliáns -öVTZ 
mlstopakért minden hirdetett árnál többet fizet 
OrOágoti EkBterhit, Rakóctl in 17,Uránia bank

Zsupsz, lecsúsztam!
A nagy gonddal elAkéetlftt! karácsonyi kép- 

vlaárotn n loaet naxdauei \iatonyok lolylán 
nem dkeiült.

l*elhalmc*toH anyagomat nijy *•> kedvet- 
ménnyel eladom.

Eredeti mflvéatl ola|(csWnyelc Ülésesen 
keretetvo mát POO koron'lói vásárolhatók.

Solvmostndl
Kossuth l vns ucc i a II. < 
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KRAUSZ SIMON’ BERLINI ÚTJÁRÓL 
VISSZAÉRKEZETT. Az Angol-Magyar 
Ránk érdekkörébe tartozó értékek közül 
a legutóbbi a napokban a S pódiumon 
kívül a Lipták is az érdeklődés központ-

• jóban állott. Mindkét vállalatnál tőke
emelés lesz és pedig a részvényesekre 
nézve igen kedvezően, llir szerint a Lip
ták ingyen-részvényeket fog adni. 
Krausz Simon, az Angol-Magyar Bank 
vezérének berlini útja is ezzel a tranz
akcióval volt összefüggésbén. Krausz 
Simon — amint értesülünk — vasárnap 
déle'őt t érkezett vissza, Berlinből Buda
pestre.

MI LESZ A KOSZTÜZLETTEL? A 
múlt hét végén hírek terjedlek el a tőzs
dén, hogy a tőzsdetanács már a legköze
lebb szigorú rendszabályokat léptet 
életbe a kosztüzlet elburjánzásának a. 

i megszüntetésére. Megkérdeztük Nagy 
Andor tőzsdetanáesost ebben az ügyben, 
aki a következő felvilágosítást adta:

— A tőzsdetanács ezidőszerint még 
nem vette elő az ügyet. Tény azonban 
az, hogy a tanács foglalkozni fog a 
kérdéssel. Nézetem szerint a kosztüzlet 
mai elfajult formájában kautálék alá 
vonandó. Meg kell tehát találnunk a 
középutat a kérdés rendezésére.
MÉGIS MEGINDUL A IÍAGYMAKL 

VITEL? A makói hagyma a kiviteli ne
hézségek következtében rothadásnak in
dult, mert a külföldiek éz árut Csak ma
gyar korona ellenében voltak hajlandók 
felvenni. Az OMKE akciójára most a 
Devizaközpont hozzájárult ahoz, hogy 

' a hagymát az exportőrök magyar ko-
• róna ellenében is kivihetik.

A múlt heti ultimó dacára rendkívül 
szilárd volt az értékpiac

a Salgó és az osztrák értékek előretörése. — A 
az értékpiacra. — A középpapirok előtérben.

érte a hárommilliókoronás árszintet is —, 
de a középpapirok piacán elementáris 
erővel ugrottak fel az egyes értékek. A 
legszenzációsabb árugrások azonban az 
eddig elhangzott fapiacon és a kulissz-1 
bán voltak. A fapiacon rt Brassói, Za
bolai javították meg kiadósán árfolya
mukat; a tulisszban pedig a Salgó iz
mos előretörése százczcrkoronás árszint 
fölé volt feltűnő esemény. A Salgón kí
vül a . kulisszbnn rendkívül nagyará
nyú üzlet fejlődött ki a Rimában, Ah 
lamvasútban és nz Osztrák Hitelben. 
Az arbitrázsértékek ugyancsak megmoz-. 
dúltak a hónapok óta tartó üzlettelen- 
ség után élükön a Klotilddal.

A bécsi játékpapírokat különösön a 
hét utolsó tőzsdenapján, pénteken keres
ték a legjobb kezek. Az Osztrák Hitel
ből óriási tételeket vettek föl. A kulissz 
és az arbitrázspapírok után mutatkozó 
élénk kereslotnek okát arra a körül
ményre kell visszavezetnünk, hogy uz 
Ausztriának biztosított és már túljcgy- 
zett nemzetközi kölcsön hírére a speku
láció újra bízni kezd az osztrák korona 
és az osztrák értékek regenerálódásában. 
Hogy ez a feltevés nem korül-o újból 
rengeteg anyagi áldozatába a spekulá
ciónak, — erre a jövő fog megfolclni.

A szombati és vasárnapi magánforga
lomban kissé clbágyadt az irányzat, te
kintettel a hétfői rendezési napra. En
nek a jelenségnek azonban a tőzsde k»- 

‘ zönségének körében nagy súlyt nem tu
lajdonítanak. Az értékpiac egész közön
sége most a hossz-ra van animálva.

CBRCte DES 
ÉTRANGERS 
Erzsébet körút53. Tel. J. 78-22. Igazgató: Kádár M.

A fényes márciusi új műsor
A múlt hét eseménye: 
belső drágaság hatása

nz egyhéosö 
hét végén a

A nnptári ultimó és 
knsszanap minit a múlt 
piac irányzatának ellanyhulását várták. 
Ez at ellanyhulás azonban nem követke
zett be, mert a nagy cégek nz ultimó ■ 
következtében boúllható pénzellátási za
varokra való tekintettel már a hét első 
napjaiban fedezték 7% mellett köszt- 
pénz szükségletüket. így történt nmg az
után az, hogy csütörtökön a tőzsdei ren
dezés napján a rendezésre kerülő ügyle
tek tulajdonképpen elenyésző számban 
voltak és így alig zavarták a változat
lanul szilárd irányzatot.. A pénzkereslet 
minimális mértékének megfelelőleg a 
koszt pénz is erősen visszaeset t egészen 
5—5’/4%-ig. A bankok is nagy tételekben 
kínálták n pénzt, ami arra volt, vissza
vezethető, hogy a munkdskizárások kö
vetkeztében az elsején esedékes munka- 
bérek a bankoknál maradtak és kihelye
zésre váró feleslegekként jelentkeztek.

Ez volt, a múlt liét nagy tőzsdei szi
lárdságának egyik indító oka. A piacot 
az erős angazsmánok vállalására buzdí
totta « korona további kisebb zürichi 
lemorzsolódása és a pénzügyminiszter 
bestédé a költségvetéssel kapcsolatban, 
amely a negyven milliárdnyi költségve
tési deficitről számolt be. X piacon úgy 
fogták fel a helyzetet, hogy mintán a 
kormány nem gondol egyenlőre külföldi 
kölcsön felvételére a deficit pótláséra, 
a belső kölcsönhöz kell folyamodnia,' 
ami pedig másként mint, újabb állam-\ 

lehetséges.' 
a bankjegy-

JepiZ-emiJtszló révén nem 
Vagyis n spekuláció számit 
forgalom növekedésére.

A belső drágaság ijesztő 
ar. utánpótlás hiánya miatt. 

iparcikkek.

■növekedése, 
as import- 

paiitás fölé emelkedő iparcikkek, a 
még rnind'g fennálló dovizabajok ét a1 

I korona külföldi pozíciójának kisebb mér
tékű elgyengülése — mind az értékplAci 
hossz erejét növelték n múlt héten, 

: amelyre talán az a legjellemzőbb, hogy
■ a hossz lököereje az útjába kerülő ne

hézségeket. főleg a pénzszűkét leküzdve, 
immár az értékpiac egész területén érez-

■ b ti hatásút.
A nehézpapirok piacán talán kis óbb 

i mérvű volt a további árfejlődés — a 
Ganz-Danubiusztól eltekintve, amely el-

CARRET
a csodatáncos

The 2 Longfields 
közkedvelt táncospár

Gaby és Gasfion 
mondain-táncok

Elly von S tar ley 
táncosnő

Alb.v. Valter Carltoif
akn bata táncosok

AMARANTH’5
amerikai táiicjelenct

Sonja és Luba
orosz táncok

Qrete Merd,
táncosnő

Csupa Heiman csupa
újdonság! NUSI Sláger!

skót táncok
Ezenkívül méR 

kiváló 15 szám
Kezdete 
9 órakor

Francia 
konyha

Jegyelővétel délután 3 órától

A vasárnapi magán
fór malomban

a bankok és ügynökök között nem 
fejlődött ki üzlet és egy kötésről 
sem számolhatunk be. Csak egy-két 
tájékoztató árfolyamot hallottunk, 
amelyek nagyjában megesznek a 
szombati magán forgalmi Tfcf oly a-' 
mokkái. Tájékoztató árfolyamok:! 
Salgó 101-102.000, Rima 15.000- 
15.100, Ganz Danubius 2,830.900—, 
2,859.000, Brassói U0.CM--135.000,'

Párisién Grill
Szenzációs 

márciust műsor!

Kezdő!* 1/2II órakor

He vegyen raglant, íÉrfirutiát, „A, Schnur Henrik Rák^czl'ut 15
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— Báró Lcrs Vilmos temetése. 
Báró Lers Vilmos nemzetgyűlési 
képviselő szombaton esto fúl tíz óra
kor agyvérzés köve!köziében meg
halt. Temetése kedden történik, va
lószínűleg az egyetem aulájából. A 
temetésen képviselteti magát a kor
mány, a nemzetgyűlés, valamint 
különböző tudományos testületek. ! 
Báró Lers Vilmos halálával a bajai , 
mandátum üresedett meg, amelynek í 
elnyeréséért a pártok között előre
láthatólag erős küzdelem fog meg 
indulni.

— Gárdonyi-ünnep Pozsonyban. A po
zsonyi Toldy-kör irodalmi bizottsága 
vasárnap, március 4-én délután a prí- 
inási palota tükör!érmében Gárdonyi
emlékünnepet rendezett, melynek kere
tében dr. Dohai János Gárdonyi Gézát, 
mint írót méltatta, Neumann Tibor el
szavalta Gárdonyinak ..Az öreg honvéd4* 
c. versét, a dalárda pedig előadta Lányi 
Ernőnek „Régi nóta44 c. szerzeményét. |

— Libits Adolf jószágkormányzó 
meghalt. Libits Adolf magyar ki
rályi udvari tanácsos, József főher- 
cog jószágkormányzója, március 
4-én délután 1 órakor hosszú súlyos 
betegség után elhunyt. A megboldo
gultat március 6-án, kedden dél
után 3 órakor fogják Eötvös-utca 14. 
szám alatti lakásán beszentelni s 
azután a Kerepesi-temetőben örök • 
nyugalomra helyezni.

— Olaszország megbízottja a Duna- 
bizottságban. C'ommendatoro Hossottit, 
Olaszország megbízottját a nemzetközi j 
Duna-bizottságban teljhatalmú minisz
ternek nevezték ki. Rossotti Olaszorszá
got képviselni fogja r. Rajna-bízottság- 
ban és a nemzetközi Elba-bizottságban.

— A Komiuerzialbank igazgatói- 
nak ügye. A Kommerzialbank igaz- 
gátéinak bűnügyeiben ma semmi 
újabb lépés nem történt. Az irato
kat áttették az ügyészséghez, >S’c-: 
bestyén Richárd vezérigazgatót pe
dig, mint ismeretes, tegnap szaba
don bocsájtották.

— Ilasin családja kapja az első cseh 
aranypénzt. A Körmöcbányái pénzverő
ből most fog kikerülni az első ezer da
rab cseh aranypénz, amelyek számozva 
lesznek. A cseh kormány elhatározta, 
hogy az első számú aranyat. Rasin ha
lála emlékére a volt pénzügyminiszter; 
családjának adományozzák, mert Rasin , 
volt. az. aki az első cseh aranypénz ve
rését keresztülvitte.

— Halálos elgázolás. Az ApponyL 
térért a 33-as villamos elütötte Hor
váth József 32 éves Hangyá-raktár- 
ílökot. A szerencsétlen fiatalember 
a kerekek alá került, amelyek alól 
a vasutcai tűzoltóság nehány em
bere tudta csak kihúzni összoron 
csőit testót. Még azután is élt né
hány percig, de mire a mentők oda
értek, már nem volt benne élet.

— Magántisztviselők országos szövetsé
gének közgyűlése. A Kerésztényszo- 
cialista Magántisztviselők Országos Szö- 
vestégé vasárnap délelőtt 10 ómkor tar
totta meg évi rendes közgyűlését az 
Egyetcm-ucca 6. szám alatti palotában 
Horváth István elnöklete alatt. Bór 
István ismertette hosszasan az egyesü
let elmúlt, évi működését.. A jelentéshez 
ifj. Óváry Antal, Kovács Gyula és 
Dvortsák Antal dr. szóltak hozzá, miro 
Gömövy Kálmán előterjesztette a pénz-1 
tári jelentést, és az idei év költségveté
sét, amelyet a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott. Ezután elnökké Kedvossy 
Györgyöt választották meg. aki mellé 
54 tagú választmányt és 13 tagú pót vá
lasztmányt, küldtek ki.

— Bolgár kom It Ácsi k megtámadtak egy 
Merb községet. Belgrádból jelentik, hogy 
ötven bolgár komit ácsi mégtámadta 
Tanatare szerb községet és magával vitt 
parasztokat, férfiakat és gyermekeket. 
Egy szerb őrjárat megtámadta a komi- 
tAcftikat, de az összeütközés sőrán kilenc 
emberét agyonlőtték.

Istipi jelentések szerint március 1-én 
egy erős bolgár komitáesi banda és egy 
szerb őrség között összeütközésre került 
a sór, amelynél az őrség nyolc emberét 
és a vezető tisztjét lemészárolták. Ami
kor csapaterősités érkezett, a komitá 
esik visszavonultak, de magukkal hur
colták a falu valamennyi lakosát, aki
ket azután később az országúton mint 
megcsonkított holttesteket megtalálták

— Áradás Franciaországban. Párizsból 
jelenik, hogy állandó esőzés következ
tében az egész országban u folyóvizek |

Véres dráma lakásfelmsndás miatt
— A Hétfői Xapló tudósítójától. —-

Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka véres esemény jó szódéit le 
a Ró:.sn-utc'j 18. számú bérházban. 
Egy ügyvéd önvédelemből revolver
rel lelőtte az egyik lakót, aki éjnek 
idején fegyveresen betört a laká
sába. Az áldozat súlyos sérülésébe 
még a helyszínén belehalt, az ügy
védet pedig, miután beigazolódott, 
hogy a revolvert jogos önvédelem
ből használta, elengedték a rendőr
ségről.

Jankovich Sándor dr. ügyvéd a 
Rózsa-utca 13. számú ház gondnoka. 
A múlt hónapban a házban lakó 
Török Károly vendéglős felmondó 
levelet kapott, amit a gondnoknak 
tulajdonított. Ezért fenyegető leve
let küldött Jankovich Sándor dr.- 
nak és a házban többek előtt kije
lentette:

— Ezzel az emberrel végezni fo
gok !

Tegnap éjszaka Török be akarta 
váltani fenyegető Ígéretéi. Éjszaka 
két órakor álkulccsal fel akarta 
nyitni az ügyvéd lakását, ami azon
ban nem sikerült, neki. Erre vissza
ment a lakásába, baltát vett magá
hoz és azzal döngetni kezdte az ügy
véd lakásának ajtaját.

Majd a baltával betörte a konyha
ablakot és azon akart bemászni.

A nagy zajra az ügyvéd felébredt 
és minthogy betörőt sejtett, revol
vert vett magához és a konyhába 
sietett. Éppen akkor ért oda, ami
kor Török már félig átmászott az 
ablakon. A sötétben nem ismerte 
fel Törököt, csak egy alakot vett 
észre. Az ügyvéd előrántotta a re
volverét és a sötét alakra célzott,

jelentékenyen megdagadtak. Egyidejű
leg heves vihar is dühöngött. Sok vidék
ről áradást jelentenek, amelynek követ
keztében a távíró- és távbeszélőknzle- 
kedés megakadt. A károk jelent'’kények.

— A Tavaszi handicap jövő vasárnap 
igen furcsa verseny lesz. A jelöltek, így 
Doblzon is, csak szombaton kapták az 
első heal-et és emiatt csaknem, kizárt
nak tekinthető, hogy vasárnapra, már 
tip-top tudjanak starthoz állni. A ver
senynek egészen bizonyosan nagy me
zőnye lesz, azonban nz eredményéről le
hetetlen kombinációkba bocsátkozni. 
Most ugyan Débtzon és Matador a favo
ritok 2JZ oddszal, azonban éppen a ke
vés munka miatt az ő esélyük semmi
vel sem jobb a többiekénél, amelyek

— Eljegyzés. Fogd Rózsiira Karcag 
és Fítái Lajos Budapest, a Magyar- 
Olasz Bank tisztviselője, jegyesek, 
ugyanolyan keveset dolgoztak.

Én vidámságot, mosolyt hintek, Griff! th 
a szív legtitkosabb ér
zelmeit ejti rabul. A

Letört blmbóh
a legszebb érzelmek virágos kertje

Charlie Chaplin

MM
régiségek nagy választékban 
Jámbor, IX, üllői út 3 
CálVln tér mellett. Vessek, 
eladok és cserélek! 
Antik órák szakszerű lavitása
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1 vele. Egymásután két tompa dörej 
, hallatszott és

a következő pillanatban az alt
iakon egy véres alak esett bo a 

konyhába.
I Hillanyt gyújtottak és az ügyvéd 
! csak ekkor vette észre, hogy a bc- 
| törő Török volt. A golyók közül az 
i egyik a mellén hatolt be, a másik 
pedig a tüdejét fúrta, keresztül. A 
szerencsétlen ember pár percnyi 
kínlódás után meghalt.

A merénylő ügyvédet még az éj? 
szaka folyamán előállították a fő
kapitányságra és vasárnap délelőtt 
Szrubián Dezső dr. rendőrkapitány 
kihallgatta. Jankovich dr. vallomá
sában előadfa, hogy a fegyvert ön
védelemből használta. Erős döröm- 
bölésre ébredt fel, majd hallotta, 
hogy ablaküvegek csörömpölve hul
lanak a földre. Az első percekben 
nem tudta, hogy honnan jön a zaj. 
Revolverrel ki sietett a konyhába és 
ekkor észrevette, hogy egy férfi bal
tával a kezében Készül bemászni a 
konyhaablakon. Idegességében és 
attól tartva, hogy a betörők többen 
vannak, az ablak irányában két lö
vést tetf. Mindkét golyó talált és a. 
második halálos volt.

Csak később vette észre, hogy a 
betörő Török volt, aki már több iz- 

! ben megfenyegette és valószínűleg 
i vasárnap hajnalban akarta őt meg
támadni. Miután a kihallgatott ta
nuk is az ügyvéd mellett vallottak, 
és minthogy jogos önvédelem esete 
forog fenn, Jankovich Sándor dr. t 
a rendőrségről elbocsátották. Az 

i eljárási .azonban tovább folytatják 
ellene.

I

éSzinház
A még mindig szmokingban járó 

színházi habitüé érdekes eseményt 
várt e héten a Vigszinházban. Ar
ról volt ugyanis szó, hogy a

Glóriában
uj címszereplőt nézhet majd meg. 
A dolognak, mint Mr. Smoking el
mesélte, ez volt az előzménye: Mik
lós Andor, Az Est főszerkesztője, 
mintegy három hóitól ezelőtt elha
tározta, hogy meglátogatja az Új
világot. Körülbelül két hónapig 
szándékozott Amerikában maradni 
és minthogy a terv szerint, felesége, 
Gombaszögi Frlda is elkísérte volna 
erre az útra, a művésznő bejeién 
tette a Vígszínház igazgatóságának, 
hogy nagy sajnálat ára Glóri sze
repét nem játszludja tovább. Az 
igazgatóság erre a szerepet

Füzes .Annának
osztotta ki, aki tanult, próbált és 
nagy ambícióval készült a szerepre. 
A bejelentés után két nappal azon
ban Miklós Andor megkapta a ked
ves kis ovomaltiuos csomagot s most, 
már úgy érezte, hogy nem hátrál
hat meg, aminek az lett a következ
ménye, hogy lefújta az amerikai 
utat, Gomba visszavonta a bejelen
tést, Fűzess Anna pedig nem jáIssza 
Glóriát.

—• A színháznak — mondotta Mr. 
Smoking — jó, ba van olyan tehet
séges színésznője, aki ilyen nagy és 
nehéz szerepbe be tud ugrani. Á kö
zönségnek is jó, mert a darabot nem 
kell levenni u műsorról. Úgy lát 
szik, mindenkinek jó, csak — magá
nak a szegény, tehetséges színésznő 
nek nem.

De néni minden színház direk 
ciója intézheti el ilyen könnyen r 
főhősnő lemondását, amit a

Nemzeti
bizonyít azzal, hogy Az árnyéin 

iVárady Aranka betegsége miatt le

kellett venni a műsorról. A szerep 
eredeti kiosztását is annyi apró 
küzdelem és csetepaté előzte meg, 
hogy — Mr. Smoking információja 
szerint —? Hevesi direktor nem is 
mert arra gondolni, hogy a szerepet 
most mással játszassa el. Annyian 
aspirállak volna rá, hogy inkább le
mondott Várady felgyógyulásáig 
Az árnyék előadásáról.

Eggyel azonban úgy látszik mégis 
megfogyatkozik a Nemzeti Színház 
tehetséges színésznőinek száma, 
mert most már .Mr. Smoking is úgy 
hallotta, hogy

| Bajor Gizi
válik. Ezúttal a színháztól, amire 

i anyagi és művészeti okai vannak.
Nehéz lesz a színháznak Őt pótolnia, 
mert, éppen az ő szerepkörére nem 
la Iái nak a Nemzetinél mást, sőt a. 
többi színházaknál is nehezen. Ha 
valóra válik a hir, hogy Darvas 

! Lili mégis átmegy a Nemzetihez, 
akkor is a drámai szerepeket veszi 
át és nem a vígjátékiakat.

— A direktorok panaszkodnak — 
mondotta Mr. Smoking —, hogy 
nincs szinésznő-nachwuchs. A szín
házak ezzel szemben tele vannak 
fiatal színésznőkké], akik között hir 
szerint néhány tehetséges is akad. 
Fiatal színésznőt mégis alig látni 
egyet-kettőt. Aminek magyarázata 
egyszerűen az, hogy a színésznő fia
talságának nem az első ősz hajszál 
— hanem csak a halál vet véget.

Mr. Smoking már távozni akart, 
de könyörögtünk neki, hogy mond
jon még valami újságot. Nagyne- 
hezen kötélnek állt:

-- A Fővárosi Operettszinház leg
közelebbi újdonsága, a Marinka 
nagy sikere után a Sally lesz, ame
lyet Palásthy hozott.

— Na és milyen az uj operett? — 
kérdeztük.

— Hát istenem... Mindnyájunkat 
érhet — bajadér — válaszolta kité
rően Mr. Smoking.

• Darto NTccodeml világhírének kulcsa: 
a Seampolo, moly Tökmag cínrn kerül 
szinro pénteken a Renaíssancc-Szinház- 
ban Lakatos László fordításában. Nem 
szólva Olaszországról é«: az Író második 
hazájáról, Párisról, magában Berlinben 
330-szer kerüli szlnrö ez a ragyogó víg- 
játék, melynek éppen most készül repri- 
zérn egy másik berlini színház. Nagy 
érdekessége a darabnak ős vonzóerejé
nek fontos tényezője az a szerep, m,lym 
a Rcnaisisanco-Szinházuak kivételesen 
alkalmsa művésznője. Ilosvay Rózsi. 
Do pompán a férfi főszerep is. mely 
Cuortos Gyulában talál kiváló széné- 
1yosHőre. A többi szerepben Hrir.<ínyl, 
Makláry, Dolinay Ilona, Molnár Valéria, 
és Várnay nyújtanak mulatságos alaki-

. fásokat'. Rendező Bárdos Artúr igaz
gató. A díszletek Márkus László tervei 
szerint készültek. A bemutatóig Gan- 
dera nagysikerű vigjátéka, a „líol a 
férjem?! van műsoron Simonyi Máriá
val, ("'portossal ő: Bérozyvol.

’ Marinka, a táncosnő tölti he n Fő
városi Operettszinház o hetét is. Kiin- 
dea cstf a kivételes sikerű uj Gi'lrd- 
operettet játsszák, amelynek szövegét is. 
zenéjét is minden alkalommal elragad
tatva fogadja a közönség. Fef, áss Sári 
a címszerepben, Hitler Irén a szefelim s 
kislány szerepéi én a leglelkesebb ünnep
lések tárgya és velük együtt részesül
nek az ünneplésekben Kertész, Hahnay, 
lljváry, Vendrejj és Zátony. Vasárnap 
délután a Népszínház nagyjai lépnek 
fel.

• A Glória jubileumát hozza meg a 
Vipszinluiz e hete. Hétfőn huszonötöd
szer kerül szinro Szomory Dez-ő nag: • 
szerű színmüve, a szozóti nagy irodalmi 
ős miivészi szenzációja. Egyébként is do
minálja a lvM műsorát, amennyiben 
még szerdán, pénteken, valamint a kö
vetkező vasárnap is játsszák a Glóriát. 
Kedden és csütörtökön este, szombaton 
pedig éjjel adják az Elefántot, a vég
telenül mulatságos farsangi bohózatot. 
Szombaton este hót órakoi •' Buccoraf 
kerül színre. Vasárnap a Kis cukrász
iának lesz első délutáni előadása.

• A Gárdista előadása a legpompásabb 
szórakozás ma Budapesten. A \ áro-i 
Színház nagysikerű újdonsága ugyanis

, operett, opera és a balett mindtm 
vonzó őrtlekoss-'gévc’ szolgál. Ma. hét
főn. csütörtökön pón, ken, szombaton 

n jövő vasárnap i létük a l’omp; <
, ...it s Arai keadHtol.

dón Sándor Erzsi kamaraéuekc‘novcl a 
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^Bohémélet" opera. szerdán a népszerű 
..Bolond Istók” van műsoron. Jövő va
sárnap délután a ..Bűvös vadász"-t 
játsszák. Erre az előadásra- a tegnap 
délutánra váltott jegyek érvényesek.

• Gtödlk jubileuma felé halad a szen
zációs sikerű Kálmán-operett, „A baja
dér", nnl.vet n jövő héten is minden 
este megismételnek a Király-szinházban 
Fedák Sárival Honthy Hannával, Hát
kaival, Nádorral és I/atabárrnl a vezető 
szerepekben. Jövő vasárnap délután 
..János vitéz" kerül színre 3 órakor mér
sékelt helyárakkal. '

• A tükör nek. Mohácsi .Jenő és Siklós 
Albert zenés néma játékának március 
közepén lesz a bemutatója a Városi 
Színházban. Bajor Gizi, a Nemzeti Szín
ház tagja, dr. Dalnoky Viktor és Tar- 
nay Géza a pantomimban, e számukra 
szokatlan műfajban is művészetük javát 
nyújtják. Az előadást Ábrányi Emil 
vezényli.

• A válópere* hölgy, Vajda Ernő 
víg játéka, mely sz/ombaton este került 
bemutatóra a Magyar Színházban, a 
jövő héten hétfőn, szerdán, péntekon és 
vasárnap este szerepel a műsoron, mind- 
annyiszor Darvns Lilivel, T. Forrni 
Rózsival, Tóth Böskével, Törzzsel, Uray- 
val, Borossal és Kabossnl a főszerepek
ben. Kedden, csütörtökön éa jövő vasár
nap délután 3 órakor rendes esti hely
árakkal Rákosi Szüli vendégfelléptévcl 
Földes Imre mulatságos vígjátékét, ..A 
leányom hozománya .''00 millió“-t ismét
lik, szombaton Molnár Ferenc rendkí
vül! sikerű drámáját, az „Égi és földi 
szoralmet" nxlják.

• Ernőd T«má8 nagysikerű „Oipkéjc", 
melynek minden <HÍdigi előadása táblás 
házak előtt, folyt ]e. a jövő héten ked
den, csütörtökön, szombaton és vasár
nap este szerepel a Belvárosi Színház 
műsorán. Hétfőn, szerdán, pénteken, 
valamint Jövő vasárnap délután 3 óm
kor rendes bolyárakkal az idei színházi 
évad egyik legnagyobb sikerét. „A kék- 
hzakáll nyolcadik feleség6'*-t ismétlik.

• „Dódé** minden este. A Blaha Lujza- 
színház fülbemászó zenéjü és inulatsá- 
g<»H operettje a jövő héten minden este 
szín re kerül, n főszerepeket ezúttal is 
Pvehy Erzsi, Vaúly Ilona, Z. Molnár, 
B'Arrlgó, Szirmai ás Tamás játsszák. 
Jövő vasárnap délután László, Tamás, 
Szirmai. Fiilöp és Bíbor Ilona fellépté
vel „Szép Holénií“-t adják 8 órakor 
mérsékelt helyárakknl.

• A Bajadór a II. erkélyen (bliiett), a 
..Jó kliensek” (parasztjolenet), „Fújjad, 
fújjad pajtikám" (énekes bábjáték). 
..lOe.skorészek" (bohózat), „Vitéz László 
aktuális színháza" sth. tréfák, sz.ólók te- 
Mzik változatossá, színessé, mulatsá
gossá nz Apolló-szinpad műsorát. Kez
dete 9 órakor. Jegyek Bárdnál és a 
Színházi Életnél is. Telefon: 195 —06.

“ 25-lhlször kerül színre jövő csütörtö
kön a nagysikerű műsor keretében „A * 1 
gyilkos álarc", „A kcck madár", „A 
wénapadláx", ..A beköltözhető családi 
ház", az Andrássy utl Színházban. A 
mulntságos darabokkal együtt a kitűnő 
inagánszúmok is minden este műsoron 
vannak, úgyszintén jövő vasárnap dél
után is 8>4 órakor mér- !. élt hclyárak 
mellett, mindannyiszor ii bemutató ki
ülné sz«'ropl Őlvol.

Mozi
• Anita Berber „A szerelem k»lan<loró“- 

Iliin. IJouKlas Enlrlinnke A tettek lovait- 
Já"-ban. A ('orvln-szfnház monstre mű
sora. Előadások kezdete %5, ’ fa ’áll 
órakor. Telofón: József M -tej fa József 
»5-M.

• A Kamarában táncol kizárólag sze
mélyesen Anitu Herbcr n Szerelem ka
landora cinül fllmaltrnkoió köretében. 
A sikerben nem marad mögötte a műsor 
másik kimagasló otcmónyc. a Méltó-á-

k wmrna. melynek bájos főszorep- 
n kedélyes és hangulatos kalandok 

egész HO-zntát éli út. mindvégig lebilin
cseld. ár.h kos mese keretében. Anita Bor 
brr n 6. H és 10 órai clőadásoknn lép fel. 

'A Mozgókép Otthon új nagyszerű 
nnu : ikai műsora állandóan táblás hú
zok tüntető tetszését nratju. a „Tüzfor- 
«<•!>>.• 7 felvonásban erős fordulataival, 
a gyönyörű Anny Forróst művészi já
tékával, az 5 felvonásból álló „Rózsa- 
szinti trikó” ptnnp.iH humorával. Gla- 

i Watton bájos játékával, Fntty pc- 
«Hg légii j.ibb liuileszk szenzációjái ni 
kx t z|k e kiváló uj műsort. ’-4, '<6 

ds krlO.

VI
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VASÁRNAPI SPORT közgazdasáb

Ert-

. Koncentráció a söriparban. A legna- 
gyobb hazai sörgyárak: a Dreher-, Hág. 
genmacher-sörgyárak és az Első Magyar 

' Részvénysorfőzdo érdekközösségbe lép- 
| tok a végre, hogy üzemeiknek egyesitésé- 

az ösrzos jegyeket s valósággal ostrom( vei termelésük gazdaságosabbá váljék, 
alá fogták a jegyárusító irodákat. | Az egyesített üzem vezetésére közös vég-

A mérkőzés napján régen nem látott ■ rehajtóbizottság 'alakult, melynek tagjai: 
nagyszámú közönség lepte el a pályát I Dreher Jenő (elnök), Metzler Jenő dr., 
s a küzdőtérre lépő magyar fiukat lel- ■ Hag^genmacher Oszkár, Aich György,

közönség lepte el a pályát \ Dreher Jenő (( 
o „ ttU«x„Jrre lépő magyar fiukat lel-1 Haggenmacher _....... ................
kés, szűnni nem akaró tapssal fogadták. JFof/íier József, Kunz József. Haggcn-

Ma délelőtt Genua polgármestere híva- J ntacher Henrik és Halász Frigyes dr. 
talos helyiségében kihallgatáson fogadta: Ez a tranzakció az Első Magyar Rész- 
.. —____-____ ’ . "x~", ar- ,3 legközelebbi közgyűlésén
tus alkalmával sokáig elbeszélgetett vá- megfelelő alaptőkefolemelés utján fog 
logatottjainkkal.

A magyar fiuk a győzelem biztos tu-| 
datában léptek a pályára és 1"” 
összjátékot produkáltak. Az cl 
honi talajon, a közönség lelkesítő szavai 
hatása alatt gyors és erőteljes játékot 
kezdtek, de támadásaik minden esetben 
megakadt a magyar csapat kimagasló 
védelmén. A küzdelemben a csapatok 
egyenrangú feleknek bizonyultak s gólt I 
egyik ük sem tudott, elérni.

Az első magyar—olasz mérkőzés tehát; 
eldöntetlenül végződött.

a magyar együttest s az ünnepélyes ak vényserfőzde 
. z_ ■ vr&. míxrrnloln ni?

71 magyar válogatottak eldön 
tétlenül mérkőztek Gémiában

Idestova tíz éve már annak, hogy a 
magyar válogatott csapat utoljára ke
reste fel a nyugati államokat. Akkor a 
labdarugósportunk delelő pontján állott 
s a magyar címeres dressz végig egész 
Európán csak dicsőséget szerzett, 
hető izgalommal néztünk tehát a -ma
gyar válogatottak olaszországi útja 
elé, mert ezen a mérkőzésen döngette 
meg ismét Nyugat kapuját a magyar 
nemzetet jelentő címbres dressz.

Az Olaszországot reprezentáló csapat
nak két év óta nem akadt legyőzője. A» 
olasz válogatottak eddig fölénnyel ver
ték mog ellenfeleiket 8 a mai mérkő- 
zést Ír zsákmánynak tekintette. Rémé 
nyűkben azonban csalatkoztak s a ma
gyar fiúkban szívós, lelkesen játszó, ki
tűnő formát mutató együttesre találtak.

A késő este érkezett hírek arról szá
molnak be, hogy a magyar válogatott 
csapat mérkőzését, óriási izgalom előzte 
meg, már napokkal előbb elkapkodták

Az FTe veresége 
Barcelonában

Szűkszavú távirat közli Barcelonából, 
hogy a Ferencvárosi Torna Club csapa
ta szombaton délután a Barcelona FC 
csapatával vívott küzdelemben veresé
get szenvedett. A magyar fiuk mindvé
gig uralták a pályát s nem egyszer ve
szélyes helyzetbe hozták a spauyolok ka
puját. A bíró pártoskodása azonban ál
landóan elgáncsolta a magyar csatár
sor akcióit s amikor csak tehette, min
dig a kárukra itélkezott. Részrehajlásá
nak meg is lett az eredménye s az 
FTC 2:0 arányban elvesztette a mérkő
zést.

Vasárnap délután a magyar váloga
tott csapat külföldi szereplése mialt 

I első osztályú csapataink nem tartottak 
bajnoki mérkőzéseket.

A Vasasok a HL Kér. TVE csapatá
val, valamint a Törekvés uz UTE-vel 
sérlegmérkőzést tartott, az MTK pedig 
a KAC-cal barátságos küzdelemre állott 
ki. A Vasasok 2:1 arányban győztek az 
óbudaiak fölött, mig a Vasutasok ki
tűnő összjátékkal moghajlásra kénysze- 
ritették az újpestiek tartalékokkal meg
tűzdelt. csapatát.

A második osztályban lényeges elto
lódásokat nem hozott a mai nap. A 
Húsosok nagyszerű formát árultak el 
és biztosan verték az Ékszerészeket, pe- 

| dig kapusukat a biró a második félidő- 
| ben kiállította. Tar már az első percek

ben gólt lőtt, amit Bukovi azonnal ki
egyenlített. A második gólt Mastyanek 
szerezte meg, s n mérkőzés utolsó por- 

' céhen Tar harmadszor is sikeres táma
dást vezetett az Ékszerészek kapuja 
ellen.

A tudományegyetemiek 
dolgoztak. Csatársoruk 
volt. Elén felük, a BTK 
játszott.

A VII. kerületiek csapata is kitett 
• magáért s az UTSE-vol könnyen végzett.

Az eredmények a következők:
SerlegmérkŐ zések:

Vasas-llí. kér. TVE 2:1. 
Törekvés—UTE 1:0.

I

ma elevenen 
meglepően .jó 
indiszponáltan

A MTK—KAC barátságos mérkőzés
ben mérték össze erejüket, amelyet az 
MTK 3:2 arányban nyert meg.

Másodosztálya mérkő zések:
TTC—RTK 3:8. (3:2).
Húsiparotok —Ékszerészek 3:1, (1:1). 
33 FC—EMTK 2:0, (2:1).
HEAC-BTK 4:1. (20:0). 
Postás—BAK (0:0.
Vií.lter.SPC—lTSE 4:2, (2:3).

Birkózás
K Ferencvárosi Torna Club vasárnap 

rendezte szénlor birkózó-versonyét a régi i 
képviselőké*. nagytermében. Minden 
«z.áml>nvf*iető birkózónk megjelent a 
mérkőzésen, amely reggel kilőne órától 
kezdve i késő ceti órákig tartott.

A küzdelmek mindvégig nívósak és 
érdekesek voltak. Ehkózóink határozott 
fejlődést mutatnak. Úgy látszik az észa
ki állnmok stílusát bajnokaink is átvet- 
: mert a.-, eddig*. úgynovrz«>ít magya
ros, kesztyűs kézzel való bánásmód he
lyére n masszív fogúsok léptek.

A vendéglátó FTC rendezése semmi

i”t sem hagyott maga 
után. A verseny sikerült, szépszámú kö
zönség nézte végig a mérkőzéseket s 
zajosan megtapsolta a győzteseket. Kü
lönösen Ruzicslcának jutott ki az elisme
rés gazdag megnyilvánulása s a közön
ség sokáig ünnepelte, amikor favorit el
lenfelét, Selky Ottót meghajlásra kény
szer! tette.

Részletes
Lég súly:

2. Eidlitz
László (Testvériség). : Sándor, ezideig az itteni Kemény Sán-

Pehclysuly: 1. Fehér István (BAK). 2. | dór és Társa bankház főnöke, mint bel-

eredmények a következők:
1. Magyar Ármin (BAK). 
Bertalan (UTE). 3. Nobl

Doli József (FTC). 3. Mattausch Ferenc 
(Vasas).

Könnyiisuly: 1. Matúra Mihály (MTE). 
2. Györgyei' Ferenc (UTE). 3. Nagy Jó
zsef (UTE).

Középsly: 1. Rozenstein Márton (Hús- 
iparos). 2. Kovács Zsigmond (BAK). 8. 
Büky Béla (Husiparos).

Nehézsúly: 1. Ruzitska Gyula (MAC). 
2. Szolki Ottó (Vasas). 3. Bodavetz Raj- 
muud (FTC.)

JJ. nemzefftözf boxmérkÖzés
Az ökölvívás nehezen tud gyökeret 

verni Budapesten. A magyar embernek 
a temperamontuma, felfogása idegenke
dik ettől a nagy testi erőt kívánó sport
tól, amely pedig a nagy államok fővá
rosaiban kömény riválisa lőtt a football 
kultuszának.

Budapest közönsége feltűnő passzivi
tással fogadja a boxversenyeket s ha 
azokon gyér sorokban meg is jelenik, 
az inkább a lépéstartás a sport fejlődé
sével, mint megértése és átérzése az 
ökölvívás térhódításának.

A cirkuszban szombaton lezajlott 
második nemzetközi verseny rendezői 
mindent megtettek a siker érdekében, 
néhány kiváló képességű bokszolót le is 
kötöttek, de — talán a hatalmas kiadá
sok következtében — a jó klasszist! ví
vóknak nem tudtak megfelelő ellenfele
ket biztosítani.

Earl Ottó Johnson néger bokszoló és 
Fritz Rohlauf német profosszionista ta
lálkozása bővelkedett a humoros jelene
tekben s inkább hangulatkeltő mfisoron- 
kívüli szám volt, mint a program ko
moly bevezetéso.

Viszont azonban Billy Jehu angol 
bajnoknak Hellmuth Kapitzke német 
bajnokkal való küzdelme mindvégig ta
nulságos, oktató és élvezetes volt.

A magyar versenyzők Jeliutói kitűnő 
lábtechnikát, úllóképosséget és jól ki
dolgozott támadó és védő mozdulatokat 
láthattak.

Jehu a nyugati iskolák növendéke, 
mindig friss, eleven és 
egyenlő mértékben tudja

i lábait is.
’ Richard Naujoks Huber _______ ____
, dálatos képességű bokszoló. Ellenfelének 
' nem knock outolásra törekszik, hanem 
villámgyors gyomorütésekkel teszi őket

■ harcképtelenné. Győzelme reális 
' már az ötödik roundban végzett, 

bőrrel.
A nehézsúlyú Elintenek Waltér __ .... 

berg méltatlan ellenfele volt. Flinte ma 
már elhízott, nehézkes bokszoló, lábai 
hatalmas testéhez viszonyítva gyöngék. 
Breltenstrator klasszisát meg fc köze 

1 lítí.

a karjaival 
használni a

ellenfole cső-

volt, 
Hu-

Ram-

| végrehajtatni.
"" á Magyar-Cseh Iparbank Rt. Jgazga. 

\:í kitűnő’ tósága közli, hogy az 1922. évi tiszta 
olaszok a nyereséget 40.236.956.60 K-ban állapította 

meg, mely a kettőszázmillió korona 
alaptőke felének eredménye. Az intézet 
50 korona osztalékot fizet, 25 százalékot 
a tavalyi 15 százalékkal szemben. Az 
igazgatóság Róna Miklós aligazgatót 
igazgatóvá, flarfo László dr. cégvezetőt 
aligazgatóvá, Kiinger Brúnó, Kanudn 
Miklós dr., Frcy Endre és Rákos István 
főtisztviselőket cégvezetőkké nevezto ki.

Bledermann M. L. és társa bankbetét! 
társaság. Budapest. Érdekelt helyről 
közlik: Az 1792-ben alapított M. L. Bie- 
dermann & Co. bécsi bankcég az 192L 
év eleje óta Budapesten fönnálló fiók
telepét. most önálló magyar bankbetét! 
társasággá alakította át. Az új alakulat
nál az M. L. Biedermann & Co. Bank 
A.-G. Wien, az Anglo-Austria Bank Li
mited budapesti képviselősége é3 több 
külföldi tőkeerős bankcég mint betétesek 
jelentékeny 1 őkékkel vannak érdekelve. 
Dános István, a budapesti fióktelep ed
digi ügyveztő igazgatója és Kemény

tagok léptek be a cégbe. Az új társaság 
első cégveztője Tolnai Gyula, együttes 
cégjegyzésre jogosult cégvezetőkké Vd- 
mossy Lóránt dr.-t, Márkus Jenőt és 
Kohn Alfrédot nevezték ki.

Az Első Magyar Papíripar Rt. közli, 
hogy az 1921. évre vonatkozó mérlege a 
Cseli-Szlovákiában fennálló általánosan 
ismert súlyos közgazdasági viszonyok 
következtében 6,172.463.51 korona veszte
séggel zárult. Az igazgatóság jelentése 
szerint az 1922. üzleti évben sem javultak 
a viszonyok, sőt a vállalatot gyárüze
mének szünetelése következtében további 
igen lényeges veszteségek érték.

A Goldberger.gyár tőkeemelése. A' 
Goldberger Sám. F. és fiai rt. mai köz
gyűlése elhatározta, hogy’ a részvények 
névértékónek 200 K-ról 1000 K-ra való 
fölbélyegzése után az alaptőkét 250 mil
lióról 350 millióra emeli föl. Az elővé
teli jog a kibocsátandó uj részvényekre 
5:2 arányban darabonként 5000 K árban 
március 6-ától március 12-ig az Angol- 
Osztrák Bank budapesti fiókjánál, az 
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék
pénztárnál ós a vállalat főpénztáránál 
gyakorolható.

A Pesti Tőzsde új száma nagyérdekű 
cikkeket közöl a hazai textilgyárak ki
tűnő konjunktúrájáról, a részvényválla
latok uj osztalékpolitikájáról. Szorkesz- 
lőség és kiadóhivatal VI., Izabella-u. 43,

mJé Hemzetl Royal Orfeum
Minden este fél 8-kor a nagyszabású márciusi 
vnrlétémüsor ét Magyar Ercsi vendégfelléptévcl 
ARANYMADÁR Harmath-Zerkovitz operettle

A Magyar
Szalámigyár Rt,
kolbászüzeme naponként 
házhoz szállít viszont- 

elárusítóknak

Frankfurtit, bécsi virsliit, 
debreceni páros kolbászt 
mindennemű májas és 

finom hentesárut 
a legolcsóbb napiárak mellett
Megrendelések és érdeklődések: tele
lőn József 92-08 vagy József 59—16

Felelős szerkesztő: Dr. ELEK HUGÓ
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Üzemvezető; Qunesoh Qytety.


