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A törökök a megszálló hatalmak 
kivcmylását követelik

A török elleniavaslat — Területi intézkedések, pénzügyi javaslatok
Konstantinápoly, március 10.

(Havat.) A török ellenjavaslat
ban a lausannei békeszerződés meg
változtatására tett javaslatok a kö
vetkezők:

A szövetséges halai mák az czidö- 
szerint megszállva tartott minden
nemű területről vonuljanak ki, mi
helyt a nemzetgyűlés a- békeszerző
dést ratifikálta, anélkül, hogy a 
többi szignó fári u-s hatalom ratifi
káló határozatát bevárnák.

Ami a területi intézkedéseket il
-------- --------- -- -------- -Wíjoaraa.™--------------------------
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Vdzsanyi Vilmos nyiMfeozaSa a la&ásU@yvöl
Két nagy fontosságú kérdés köti le 

leniény flgyelmétr a ti szt.vi- 
selőkérdés és a lakáskérdés. Mind a 
kettő olyan kényes probléma, mely
nek megoldása körül még nagyon 
íok kavarodás támadhat-

Módunkban volt beszélni a tiszt
viselőkérdésről egy kormányhoz kö
zelálló képviselővel, aki a pénteki 
minisztertanácsi határozattal és a 
pénzügyminiszter terveivel kapcso
latban a következő érdekes részlete
ket tárta fel:

— A kormány felfogása szerint 
a tisztviselőkérdés két részből áll. 
Az egyik a momentán aktuális 
rész: a tisztviselők, illetve a köz
alkalmazottak újabb rendkívüli 
segélyének kérdése. Ebben a mi
nisztertanács véglegesen döntött, 
asz erről megjelent részletek azon
ban csak puszta kombinációk. A 
magam részéről csak anyit álla
píthatok meg, hogy
a minisztertanács távolról sem 
teljesítette a KANSz kÖ5retelését 
abban a mértékben, ahogyan 
Keletyék legutóbbi nagygyűlé

sükön követelték.
—- A kormány elment addig a 

határig, ameddig az államháztar
tás egyensúlya megengedte. Van 
azonban egy másik rendelkezése 
ezzel kapcsolatban a miniszterta
nács döntésének és pedig ez az, 
hogy
a kormány a legteljesebb szi
gorral szembehelyezkedett azzal 
a merész és ultimátumszerű 
hanggal, amely a KANSz gyű
lésein megnyilvánult és a jövő
ben minden ilyen magatartást 
forradalminak fog nyilvánítani 

és ehhez képest megtorolni.
— Megtette a kormány az erre 

vonatkozó szükséges preventív in
tézkedéseket is. Utasítani fogjál 
ugyanis az állami intézmények és és egy másik nem kevésbbé font-os 
hivatalok vezetőit, hogy a legszi- kijelentése, amelyet Popper Tódor- 
foruban ügyeljenek arra, hogy a nak az Ügyvédi Kamara nevében

leti, a törökök a, Mórica főágát ja-; 
vasalják a Görögországgal való ha
tárul és igénylik a szuverenitást 
Castellorize, valamint a Tenedosszal 
szomszédos kis szigetek fölött, to-, 
vábbá Adakalé dunai sziget fölött. I 
Irak tartományt illetően javasolják, 
hogy annak határát Nagybritanniá- 
val egyetértésben állapítsák meg és 
ha megegyezés nem volna elérhető 
a kérdést a népszövetség elé utal
nák.

Törökország továbbá kéri olyan

— A Hétfői Napló tudósitójától. —

tisztviselők a hivatalos idő kezde
tén percnyi pontossággal'' meg fe
lérjenek hivatali helyiségükben, 
valamint arra is, hogy a hivatal
nokok osztálykörzeteiket el ne 
hagyhassák. Ezzel a kormány a 
további szervezkedésnek igyekszik 
gátat vetni.

— Egy tudom, hogy gróf Beth
len István miniszterelnök a keddi 
ülésen elmondandó nyilatkozatá
ban komoly intelmet fog intézni a 
tisztviselői karhoz, amelyben óvni 
fogja őket attól, hogy az eddig ta
pasztalt renilenskedö magatartást 
folytassák.

Ezzel az érdekes nyilatkozattal 
kapcsolatban közöljük, hogy tudo
másunk szerint Kelety Dénes ál- 
lamvasuti elnökigazgató állása meg-' 
rendült. Közöljük még azt is, hogy 
a tisztviselő-probléma másik részé
ről, a létszámcsökkentésről, vala
mint a természetbeni ellátás reví
ziójáról kedden szintén nyilatkozik 
a miniszterelnök, de csak általános
ságban, a részletes felvilágosításo
kat valószínűleg Kállay Tibor pénz
ügyminiszter fogja megadni.

A másik aktuális kérdés

a lahásügy rendezése
Nem csupán a politikusok, hanem 
az érdekeltek széles rétegeiben rend
kívüli nyugtalanságot keltettek azok 
a nyilatkozatok, amelyeket Vass 
József népjóléti miniszter különbö
ző helyeken bizalmasan tett.

A nyilvánosság számúra talán a 
legérdekesebb^ az a nyilatkozat, 
amelyet Foss 'miniszter a főváros 
legutóbbi tanácsülésén tett, ter
mészetesen szigorú diszkréció mel
lett, — amely szerint

május elsejétől kezdve az ötszo
bán felüli lakások forgalmát fel
szabadítja, ezek szabadon fel
mondhatok és bérük tetszés sze

rint emelhető

rendelkezésnek a békeszerződésbe 
való felvételét, amely a török biro
dalma* fölmenti minden kötelezett
ség alól ama. török kölcsönöket ille
tően, amelyeknek garanciájául 
Egyiptom illotékjövedelrne és Cyp- 
rus adójövedelme szolgál.

Végül követeli az ellen javaslat, 
hogy az idegen hatalmak mondja
nak le Törökországban élő alattva
lóikra vonatkozóan a kapitulációk
ról és az ezeken alapuló gazdasági 
és pénzügyi privilégiumokról.

feltett kérdésére szombaton in ou
ti ott, miszerint

a hat szobán alóli kislakások bé
rét bizonyos degresszióval a l>c- 
kebeli 1914-es lakbérnek száz-, 
illetve százölvenszerc8ére emeli.
Nyilatkozott a miniszter arról is, 

hogy

mindezeket a fontos és súlyos 
szociális kihatású intézkedéseket 
nem rendeleti utón, hanem a 
törvényhozás által letárgyalan
dó törvény utján akarja életbe

léptetni.
Ez a kijelentés némikép meg

nyugtató, aligha válik ugyanis 
mindaz valóra a törvényhozási tár
gyalás után, amit a népjóléti mi
niszter tervez. \ helyzet ugyanis 
például a kislakások bérénél az 
ilyen arányú béremelés után az vol
na, hogy

egy három- vagy négyszobás 
lakás évi bőre százezer koro
nától háromszázezer koronára 

rúgna.
Nem kell bővebben magyaráz

nunk, hogy egy ilyen nagyarányú 
emelés, amelyre«az egész Európában 
sehol példát nem találunk, a kis- 
exisztencíáknak milyen hatalmas 
tömegét tenné tönkre, nem is szólva 
arról, hogy a drágaságnak eddig so
ha nem képzelt lavináját zúdítaná 
a közönség nyakába.

A népjóléti miniszternek egyik 
bizalmas nyilatkozatából tudjuk azt 
is, hogy a lakástörvcnytervezettel

a lakások teljes szabad forgal
mának vlszaállitására törekszik.
Ettől azt reméli, hogy a magán

tőke kedvet kap az építkezésre, ott 
pedig, ahol a miniszter számitúsa 
szerint ez nem várható,

egyes tőkeerős vállalatokat ngy 
akar építkezésre szorítani, hogy 
ezeknek a vállalatoknak iroda
helyiségeit lakásra alkalmazna k

niinősitve, a szabadforgalom 
céljaira elveszi.

Kilátásba helyezte a miniszter azt 
is, hogy az építkezések megindítá
sánál maga az állam fog jó példá
val elöl járni, valamint abban is, 
hogy bizonyos hivatali helyiségeket 
lakások céljaira mentesítsen.

Mindezek a részletek, amelyeket 
a nyilvánosság előtt mindezideig 
gondosan titkoltak, mindenekelőtt 
a politikusok ellentálJását váltotta 
ki. Pozsonyi Vilmos megkereste 
Helnrich Ferenczet a drágasági bi
zottság egybehivására, hogy ott 
bonekés alá vegyék a lakástörvény
tervezetet. Ez a drágasági bizott
sági ülés értesülésünk szerint csü
törtökön lesz. Addig is Vázsonyi 
meg fogja interpellálni a kormányt 
kedden a lakásügyi tervezetről.

Felkerestük Vázsonyi. Vilmost, 
hogy kikérjük véleményét a népjó
léti miniszter terveiről. Nyilatkoza
tát ezekben közöljük:

— Úgy látom, hogy a kormány 
reánk nézve szomorú nemzeti 
ajándékot akar adni a háztulajdo
nosok kisszámú rétegének. Tizen
hétezerre tehető egész Budapesten 
a háztulajdonosok száma és ezek
nek érdekeiért, alárendelik százez
rek érdekeit

—A kormány eddigi forgalom
felszabadító munkájának még 
mindig megadtuk az árát. Meg 
kell állapítanom azt, hogy ha va
lóra válnék mindaz, amit a kor
mány tervez, az existenciáknak 
egész tömegeit sodorná a holtbiz
tos tönk szélére.

— Ami azt az állítást illeti, hogy 
az úgynevezett luxuslakások és 
üzlethelyiségek szabadforgalma 
nem sértené a kis emberek érde
keit, csak arra mutatok rá, hogy 
a luxuslakásokból kiszorított „gaz
dagok" egyszerre rávetnék magu
kat a kis lakásokra, amiáltal a la- 
faisnyomoruság evidenter foko
zódnék. Hogy az üzlethelyiségek 
felszabadítása, valamint az iroda
helyiségek elrekvirálása a keres
kedelem és ipar érdekeit mennyire 
sértik, az a leglaikusabb előtt is 
nyilvánvaló. Nem kívánok fog
lalkozni a lakáskérdés egyéb rész
leteivel, hiszen ezt legközelebb a 
Házban is szóváteszem.
E nyilatkozathoz csak annyit fü

zünk hozzá, hogy a lakástervezettel 
eddig már három minisztertanács 
is foglalkozott, de még egyen sem 
hoztak végleges döntést.

szociáidfimokrata pánt 
Peföfl finné rélye elmaradt
A szociáldemokrata pártnak ma 

délután három órára hirdetett nagy 
Petőfi-ünnepsóge melyet a Potőfi- 
szobor előtt, a Petőfi-téren akartak 
megtartani, a rossz idő miatt elma
radt. A párt idejekorán nem tudta a 
munkássággal az ünnepély elhalasz
tását tudatni és igy mintegy három
ezer ember jelent meg a Petőfiszobor 
előtt három órakor délután, akik a 
szakadó csőben is várták, hogy az 
ünnepség kezdetét vegye. Fél négy 
órakor azonban megjelent Kabók 
Lajos nemzetgyűlési képviselő, aki 
pár szóban tudatta a munkássággal, 
hogy a Pctőfl-ünnepségot elhalasz
tották és az ünnepély megtartásá
nak napja a Népszavában jelezve 
lesz.
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Bkhelsherg 
programbeszéde Homáromban

Komárom, március 11.
Klebelsbero Kuno gróf vallás- és köz

oktatásügyi miniszter vasárnap reggel 
Komáromba utazott, hogy program- 
K.zé'Jét elmondja. Elkísérték Huszár 
Károly, a nemzet gyűlés fllo'nöko, Petry 
Pál é« Koszó István államtitkárok, Nagy 
Emil. Bessenyei Zeno, Nánássy An ’or. 
(’setty Ferenc, Patacsi Dénes és Kuna 
P. András.

Klebelsbcrg Kuno gróf a többek közt 
a következőket mondotta:

— Én a középutnak, a mérsékletnek 
vagyok a politikusa. A királykérdfokon 
a mérséklés politikáját ke.ll követni.

Kérdezhetik tőlem azt, hogy tulajdon.- 
kóppen győzelem esetén tulajdonképpen 
mit is nyújthatna az ellenzék! Mi min
den van együtt az ellenzéken.

Ha ezek győznének, ezek nem lehetné
nek békesw'Tgol egymással szemben és 
mint vad ellenségek kellene, hogy egy
más elb'n rohanjanak. Ha nem tennék 
ezt, akkor nem lenne őszinte a program- , 
juk, azt pedig fel kell tételezni róluk,' 
hogy in t mondanak, azt őszintén hiszik. 

E’zcl szemben ,mi az, amit az, egysé
ges párt képvisel? A nyugodt kormtny- 
zúa gondolata. Mi nem akarunk kilen- 
pé.-’okM sem jobb, sem balfelé. Ml az 
nranykö/.f-puton akarjuk vezetni a ma
gyar nemzetet a munkára, mert egyedül 
a polgári munka az, amely a mai su- 
1 oi helyzetünkből minket lábra tud ál- 
litanl.A kormányzó ur őfőméltósága 
(Hosszantartó zajos éljenzés.) a semmi
ből teremtett e-'v hadsereget és akik sok 
mindent szem elől tévesztve hand’han- 
dúz.nak, elfelejtik, hogy nem lehetne 
politizálni, ha nemi lenne hadsereg, mely 
r. polgári nyugalmat, a rendet fentartja. 
Ebben a hadseregben a magyar nemzet 
szelleme ál éq lüktet Ez a hadsereg ma- 
gyár lélektől áthatott magyar nemzeti 
hadsereg.

A valuta elértéktelenedése folytán 
megnehozedett az élet Magyarországon. 
Ez igaz, do nrról hallgatnak, hogy a 
nagy német birodalomnak é,s Ausztriá
nak is rosszabb a valutája és hogy a le
győzött államok között nekünk van a 
legjobb valutánk.

Ha a budapesti sajtót figyelemmel ki- 
aérik, azt hihetnék, hogy ebben az or
szágban nincsen Jogrend. Ezt is csak az 
mondhatja, aki ellenzéki gyűlöletből el 
akar Irt magyarázni a tényeket, vagy nem 
ismeri a külföldi viszonyokat.

Ha az emberiség öt évig gyilkolja 
egymást és rászoktatják az erőszakra, 
álkor gyermek'-s beszéd azt követelni, 
hogy egyszerűen térjen vissza a telkekbe 
a békés állapot.

A háború öt őszen de jo erőszakra szok
tatta rá nz embereket és most jönnek 
az ellenzék liipokritái és azt mondják, 
hogy Itt re! eneloí helyzet van. Nem 
ajánlhatok nekik melegebben mást mint 
egy kis kéjül ázást Szorhlábnn. Tloiná- 
Blúban ás Csehországban, majd meglát
ják, milyen dolguk van a magyaroknak.

Szememre vetették, hogy nem vagyok 
keresztény politikus. Én keresztény po-! 
litikus voltam már olyan időben is. ami
kor a keresztény politikának mai né-' 
moly vezérel nagyon is más vizeken 
öveztek. A keresztény politika lényegét 
nem n másokkal szemben való harcban 
keressük, hanem az alkotó munkában.

Ezután n közalkalmazottakról szólt, 
akiknek érdekeit képviselni fogja. I 

K ebetsberg ufón Huszár Károly és 
Naay Emil beszéltek.

francba tmtet maggyií. 
koüak a RuCip vSdékoii i

Düsseldorf, március 11.
ff!tus.) Tegnap Rccklinghansen ' 

közelében u lhier felé vezető utón 
f’t;y fané;" tábori lövészhad nagy ős 
<".7’/ francia vasúti tiszlvls lő holt-. 
tcs(é: találták. Az utóbbi Buciban
• z allcniásfőisüki tocndókot látta el. 
Mindkettőt re volverlö réssel ölték 
meg. Búr pólyái mestarót és rend- 
orfnröi.'. i'fihimint két tekin'élycs 
pdya át tusiként lelartóftatták. El- 
)'• ih.él-, továbbá a kávóháznk és 
‘-ziiihózak bez ■: . t óh a zárórát
• -te 7 órára tűzték ki. A kettős ffvíl- 
ku g iiíTjébcn a vizsgálat folya
matban van.

Báron Brúnó, Lukács Nándor és Gál László
vagyonuk feloldását követelik

Apró visszaélések gyanúja miatt több milliós értékeket foglalt le . 
a rendőrség

A Wiener Kommerzial Bank igazgatóinak biiniigyo
• —A Hétfői Napló tudósítójától. —

A büntetőtörvényszék vádtanácsá-' Halász Miklós dr. és Nagy Béla dr. 
nak szombati döntése tudvalévőén beadványt intéztek a büntet őtör- 
szabadlábra helyezte Gál Lászlót, vényszék vizsgálóbírójához, amely- 
Lukács Nándort és Báron Brúnót, | bon előadják, hogy a rendőrség ál- 
akiktöl a rendőrség annakidején tál elrendelt bűnügyi zárlat törvény- 
több száz millió korona értéket fog
lalt le. Úgy a vizsgálóbírói, mint a 
vádtanácsi végzésből kitűnik, hogy 
mind a három szabadlábrahelyezett 
ellen véleményezett kár a lefoglalt 
értékekhez képest túlnyomóan ki
csiny. így Gál László ellen két olcsó 
valutavásárlás címén mindössze *.

i 97 ezer korona kárt véleményez
a szakértő,

ellenes, mert a zárlatot csak a vizs
gálóbírónak lett volna szabad el
rendelni, a rendőrségnek csupán ak
kor van joga ilyesmit eszközölni, ha 
tettenérés vagy elrejtés kísérlete fo- 

' rog fenn-
| Márkus Sándor ügye, akit a vád
itanács hat millió korona óvadék el
lenében szabadlábrahelyezett, egye- 
i lőre még nem kerül fel a táblára, 

, , mert a másik két fogvatartott ter-
é® beit Barc:i Ottó és Pogány Miklós

milliós óvadékokat ajánlanak 
I fel védencük szabadlábrahelyezése 
érdekében. A táblára csak akkor ke- 

........ . ............. írülnek majd fel az iratok, ha e két 
Mind a három szabadlábrahclye- kanciós kérvény tárgyában is dön- 

zett ember védője, Deésy Géza dr., tött már a vádtanács.

tételben, egy dollár és egy papiros
vásárlás címén,

szintén jelentéktelen összeget 
véleményeznek. .

TŐZSDE
A tőzsdei helyzet

17,

Az értékpiac nagy szilárdságát a pénzszűke zavarja. — A tőzsde két 
ütköző között. —- A kosztpénz ellenszere — az értékpapirlombard.

Az értékpiac alapirányzata ezen a hé
ten is változatlanul szilárd volt. A ne- 
hózpapirok árfolyamemelkedése mintha 
ugyan kissé megállt volna, do annál na
gyobb volt az ármozgalom a középérté- 
kokben, amelyek eddig csak lassan és 
tapogatódzva követték a nagypapiro
sok erős árfejlődését. Az irányzat vál
tozatlan szilárdságát azonban időközön
ként, főleg pedig a rendezés előtt átme
netileg megtörte az erős pénzhiány. 
Mind világosabbá lesz az a törvény
szerűen bekövetkezett parancsoló szük
ségszerűség, hegy a fokozódó belső drá
gaságot követő értékpapírárfolyamok 
egy az eddiginél fokozottabb pénzellá
tást köve telnek. A milliós nehézértékek 
és az 50.000—100.000 korona között mozgó 
kÖzéppnptrok, do az állagban 10.000— 
20.000 korona között mozgó kispapírOK 
felvételéhez nem elegendő a hetven és 
egynéhány milliárdos bankjegyforga- 

11 lomból a piac rendelkezésére álló pénz
összeg ugyanakkor, amikor magának a

Gai’z-Danublus értékeknek árfolyam
értéke már jóval meghaladja az 

egész bankjegyforgalmat.

BémWuwozók harca 
a taxfeosiiváiíiíért

; ráznál több kisiparos fuvarozó kcíveleli, 
hopy ők is .,stand-jo; ot“ kapjanak — 
Kü!döáségJ-;rás a polgármesternél és a 

ren őrsé en

Ilyen körülmények között két hatal
mas iitközőerö került egymással szem
ben: az értékek szükségszerű árfolyam
emelkedése és a pénzszűke. Pillanatnyi
lag nagy ellátási nehézségek dacára a 
szilárd irányzat kerekedett felül. Kér
dés azonban, hogy a hetenként a ren
dezés előtt megismétlődő pénzellátási 
zavarok nem fogják-e megtörni a tőzs
de jelenlegi ellentúlló erejét.

A budapesti értékpiacon végighöm- 
pölygő nagy hossz folyamat ilyen kon
stellációban a hét végén részekre bőm 
lőtt. Egyes csoportokban stagnácló, má
sokban lassú lemorzsolódás, végül pedig 
egyes favoritértékekben kiadós 20— 
25%-os áremelkedés is volt, A múlt hét 
nagy játéktipjei: a A’agybatonyi, Ingat
lanbank, Spódium, Lipták, Óceán, Atlan. 
tica, I’höbus, Kistaresai még mindig az 
érdeklődés előterében vannak, míg a 
nehezebb értékek közül a Fegyver és a 
Kőszén változatlanul a favorit. A Geor
gia mintha kissé elbágyadt volna. Egy
két elhanyagolt, valeur kiugrása: mint 
n Nasici, Zabolni, Nova, Salgó, már ré
gebben esedékes volt.

Berger Mör, a Mercar vezérigaztjatöja ■ 
a koszlpÉnzröl és a tőzsdei lielyzeüö1

Bankkörökben — ami a tőzsdetanács 
által összehívott ajikút eredményéből is 
kiderült — pcrhorröskúlják a kosztpénz 
iigyébo való erőszakos beavatkozást. En- j 
nők a felfogásunk ad markánsan kife- ' 

I jezést llerger Mórnak, a Mcrcur vezér- 
igazgatójának következő nyilatkozata:

— A kosztpénzek rn vonatkozólag 
mindíin állami beavatkozást károsnak 
ci eredménytelennek tarlók. A koszt
pénz éppen olynu egyik káros tiineto 
deflációs politikánknak, mint a többi 
káros tünet, amely kereskedelmi és 
ipari életünkben nap-nap utón meg- 
nyilvánul. A koszpénzt tehát állatni 
beavatkozással még akkor sem lehetne 
moirsiüntotni, ha történetesen novel
lám utón uzsorának minősítenék a 
kosztpénz szedését, A kosztpénzt meg- 
szüntetni csak úgy lehetne, hogy ha 
akár a Jegyintézd akár wids állami 
t'zcrv as értékpapírokra nyújtandó 
előleget lehetővé tennék. Minden mán 
kísérlet hiábavaló. Éppen így hiába
való az os újabban - felmerüli terv.

— A Hétfői Napló tudósitó tőtől. —
A főváros területen nz automobil fu

varozási IuuvalcvÖleg a Budapesti Köz- 
lekötési Rt. röviden ,,Tayl-vállnlat“ 
monopolitikusan látja el. A vállalat 
ezt a jogosítványt több évvel ezelőtt 
nyerte el és élvezi zavartalanul még 
ma is.

‘ Időközben — igazolásául annak, hogy 
a taxi nem egészen jól vagy nem töké
letesen látja el az autóforgalmat — egy 
egészen új iparág fejlődött ki a főváros 
területén. Mind többen iparigazolványt 
váltottak, hogy ennek alapján saját 
autójukkal bérfuvarozást vállalhassa
nak és bonyolíthassanak le. Alá már 
több mint százan foglalkoznak ipar'ga
zol vénnyal felszerelten bérautófuvaro
zással a főváros (őrületén. Ez az ipar 
azonban, moly pedig a taxival szem beír 
kifejtendő egészséges konkurrenck 
alapján üdvös szolgálatot teljesíthetni 
u közönség javára, nem tud fejlődésnél) 
indulni, mert nem áll módjában, hogy 
szolgálatait közvetlenül felkínálhassa a 
nagyközönségnek., nem lévén joga nyílt 
útcán fuvarozást vállalnia, illetve az 
ucca sarokra autójával azon célból ki
állania. bo?r azt a közönségnek fuvaro
zás céljából felkínálhassa.

A bérautó fuvarosok érdekeik megvé
dése és sérelmeik orvoslása céljából 
már régebben ipartársulattá tömörültek 
és már három évvel ezelőtt cs azóta is 
több ízben a fővároshoz fordullak a 
fenti jogosítvány megadása végett. A 
főváros azonban, noha éhez feltétlenül 
joga lett volna, mindenkor elzárkózott 
a fuvarosok jogos kívánsága elől és nem 
engedte megbolygatni a taxi-vállalat 
monopóliumát.

Újabban a bérantófuvarozók ismét 
mozgalmat, indítottak és memorandum
mal fordultak a fővároshoz, hogy most 
mái* sürgősen adja meg részükre a 
taxi jogosítványt. Beadványukat 16.728. 
923. V. sz. alatt iktatták a fővárosnál és 
ugyanezen boadvány egy-egy másolatát 
elküldötték a fővárosi törvényhatóság

■ tagjainak is.
A múlt hót végén Sipöcz Jenő polgár

mestert keresték fel küldöttségileg, 
majd a rendőrségen jártak és az illeté
kes ügyosztály vezetője, Kötsky taná
csos előtt fejtették ki kérelmüket. Kötő- 
lező nyilatkozatot tettek, hogy a taxi
nál olcsóbb fuvarozási díjak mellett 
mindazon feltételeknek alávetik magu
kat, amelyeket a jogosítvány megadása 
esetén a közönség érdekében tőlük kö
vetel.

A bérautófuv-arozók ezen mozgalmát 
a magunk részéről feltétlenül jogosnak 
és helyesnek tartjuk és a főváros .pol
gárságának érdekét tartjuk szem előtt, 
amikor a taxi jogosít vány nak — nz ösz- 

I szes világvárosok mintájára — részükre 
’leendő minél sürgősebb kiadását köve
teljük.tositóintézet felelősséget nem vállal

hat.
— Ami a tŐósdo jövőbeni irányzatát 

illeti — azt hiszem, hogy esetleges 
megszakításoktól eltekintve, az irány- Bf ArG
sál továbbra is szilárd fog maradni, w iát
minthogy azok a momentumok, ame
lyek az oddigi szilárdság alapjául szol
gállak, változatlanul továbbra is 
fennállanak. A tőzsde átmeneti el- 
lanyhuldsál a pénzhiány és a drága 
leoszt  pé Ml idézheti elő, míg ellenben 
nz irányzat, gyökeres megváltozása a 
korona zürichi árfolyamalakulásától 
függ.

A vasárnapi 
magánforgalom 

úgyszólván teljesen szünetelt az 
let a hanlcok és ügynökök között. A 
legtöbb értékben esakltasáetós ár
folyam volt, nagyjában a szombati 
árfolyamon. Jegyzések: Rima 18.500 
-fO.000, Salgó 125.W0-126.500, Izzó 
117-118.000, Kőszén 248-352.000, 

............ „,v.j Georgia 298 000 300 000. A középpa- 
| om.ln a ts.irlcl tn.kul.tcUMI oerfó pírok közül a Liptákot 6200—6300, 

,, I .■mlr^nrk elírni bltloillátl til.le ki aí ()ceánt 14ROO l-.-.Ml .
" elül. A Mtík a nwl arányai. ~15.a00. a Phöbust
q* ben olyan nnay rizikóval J*r. ainotvórt "000 -.9100, a Trösztöt 27-000—28.000 

_____ «em 161,-7.6, som osotlog Uto.ltondö biz- korona között keresték.

üz-

(lljvtkv'l-Habard)
VII, Rákóci ut 43. szánt Telefon: lózsef 125—0!

A nagy sikert aratott műsor utolsó betol

A/7ZGF £JVÍM?J£
vendégjátéka

Antal Erzsi, Feflmczy Károly, Haraszty 
Mid, II. Holdelberg A., Krajnlk Mária, 
Lukács' Sári, Salamon Béla, Sarkady 
Aladár, Sándor József, UJváry Ferenc, 

Várnay Vilmos, Virágh Jenő.
Előadás kezdete 9*/» órakor. Jegyelővé

tel d. u. 5—7-ig. — Esto 8 órától.

Legmagasabb 
műtárgyakért, dísztárgyakért JL 

lia azokat nálam értékesíti. QrT

ér 
el!

műtárgyakért, dísztári

Egyes porcelánokat, antik bátort, 
perzsaszönyeget, aranyat, ékszert 
antik ezüsttárgyakat, olaj'est me
nyeket, könyveket és e véb míitát- 

gyakat magas Áron vásárolok

MűkereskedéSd-u.,^
f VII.. Erzsébet krtrüt 15. sz. (Telelőn: József 28-68

kirakatát wRákóczi-ut 15
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— A Petőfi Társaság nagygyűlése. A 
Petőfi Társaság az Akadémia dísztermé
ben, a Petőfl-ccntenuúrium alkalmából, 
ujal.b ünnepi nagygyűlést tartott. Fcrcn- 
ezi Zoltán alelnök tartott megnyitóbeszé
det, amelyben vázolta Petőfi szabadság
költészetét és megállapította, hogy ez 
egyáltalán nem egyezik a francia forra
dalom eszmeáramlatával. Petőfi számára 
március 15-e nem volt nagyjelentőségű, 
azonban mégis fontos dátum volt, mert 
a sajtószabadságot az első lépésnek tar
totta az egyenlőség felé.

Ezután Szétvág Gyula tette meg főtit
kári jelentését, Leszámolt a Magyaror
szágon és a külföldön tartott Pcíóíl-iin- 
nopségokről, megemlékezett az Olaszor
szágban most készülő római Pctőíi-ün- 
nopségekről, melyet a legkiválóbb olasz 
újságírók kúszik nők elő s a rendezésben 
ró'sztvesz maga Mussolini is.

Ezután megemlékez ett a Társaság el-' 
hunyt tagjairól. Gárdonyi Gézáról, Iván- 
fi Jenőről és Váradi Antalról, végül be
jei öntette a beérkezett adományokat.

A jelentés után Lamperth Géza szaval
ta cl, ..Petőfi" cimii költeményét, majd 
Pékár Gyuia olvasta fel „A galgaparti 
hűtőién" cimü novelláját. Márkus Emília 
Petőfi költeményeiből szavalt, Szatmáry 
István bemutatta , üj Ilodoato" cimü köl
teményét, Nagy Izabella PetőU-dalokát 
énekelt, végül a budai dalárda a Him
nusz eléneklésével fojezto bo az ünnep
séget.

— A Hunyadiak korának műemlékei. 
Vasárnap tartotta az Omuiában a Mű
emlékek Országos Bizottsága IV. elő
adását. Ez alkalommal M fillér István 
műegyetemi tanár tartott előadást. 
Részletesen ismertette a Hunyad ak ko
rának nagyszabású építkezési tevékeny
ségét és a Vajdahunyadi var építésének 
különböző korszakait, a vár Mátyás-log
giájában megmaradt freskóknak törté
nelmi jelentőségét és a Hunyadiaknak 
a gyulafehérvári székesegyházban elhe
lyezett síremlékeit.

— Per egy kincstári ló miatt. 
Pfalz Kálmán Lszaalpári gyógy- 
szerész feleségétől két lovat rekvi- 
ráltak a vörös katonák. Később egy 
rossz géppuskás lovat adtak cseré
be Pfalznénak, aki azt, miután hasz
nálni nem tudta, eladta, mint saját 
tulajdonát, Bcillci. József oltani föld- 
mívesnek. A földmivestól azonban 
Héjjas Iván százada elvette a lo
vat, oly indokolással, hogy az kincs
tári, már pedig polgári egy ennek 
ilyen nem lehet birtokában. Bállá 
József erre a gyógyszerész felesé
gét csalásért feljelentette. A kecs
keméti törvényszék azonban Pfalz- 
nót, miután Héjjas Iván százada a 
kérdéses lovat Bulla. Józsefnek 
úgyis visszaadta, felmentette. Az 
ügyész fellebbezésére ügye a táb
lára került, ahol Széplaky Ödön dr. 
büntetőtanácsa az elsőfokú felmentő 
ítéletet helybenhagyta.

— Gyermekvonat. Az Országos Gyer
mekvédő Liga vasárnap délolítt újabb 
gyermekvonatot indított Hollandiába a 
Centra.l Com-ité Haag meghívására. Az 
útnak indított 552 gyermeket a pálya
udvaron Rafíay Sándor evangélikus 
püspök búcsúztatta. A búcsúzáénál meg
jelentek Mlchiris Verdeyncn holland 
követ, Flcddcrus CUngc holland főkon
zul feloségévol. A vonat, amelyet Aew- 
gebauer Vilmos klr. tanáesis igazgató 
vezet, kedden röggel érkezik Oldenzaal 
holland halárállomásrn, ahol a Contral 
C’omitó tagjai fogadják a gyermekeket.

— Adományok az inségenyhítő akció 
javára. Az országos inségenyhítő moz
galom javára a következő újabb adomá
nyok érkeztek Rakovszky Iván belügy
miniszterhez: a magyar királyi honvéd- 
fi<5g február havi gyűjtése 396.000 ko
rona, a közszolgálati alkalmazottak 
nemzeti szövetségétől 200 000 korona, a 
bolgár követség tisztviselőitől és a bu- 

. dapcstl bolgár iskola növendékeitől 
127.500 korona, a Nemzeti Kaszinótól 
47.000 korona, az Otthon írók és hírlap
írók körétől 10.000 korona, Llpnor Ká
roly altábornagytól 10.000 korona.

—A Buda! Dalárda Amsterdamban. 
A Budai Dalárda választmánya pénte
ken délután dr. Ripka Ferenc elnöklé
tével ülést tartott. Dr. Véste? Ede igaz
gatósági tag bejelentette a kultuszmi-

Henwetl Royal Orfeum
Minden este' tél H-kor • nagyszabású márciusi 
var étémflsor és M'sfjyar Ercsi vendégielléptével 
ARANYMADÁR Harmati!-Zerkovitz operettje I

Az egyik Igazgatót letartóztatták — A másik megszökött

— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —
Pesti Árufórgalmi Vállalat cint-'akkor kiderült, hogy a szóbon 

mól Scheiber Ernő 
Sándor állásnélküli 
nokok kereskedelmi 
tak. Egy előkelő katonatiszt 
gyének lakásából béreltek kot szo
bát telefonnal, az egyikben az iro
dát helyezték el, a másikból pazarul 
berendezett szalont csináltak. A két 
szoba egyébként zsúfolva volt érté
kes berendezéssel, amely a főbérlőé 
volt, a két fiatalember 
mindenki előtt 
dolgot, mintha 
az övék lenne.

Eleinte fa- és 
gadtak ol megbízásokat, kötelezett
ségeiknek azonban csak részben tet- 

I tek eleget és amikor a felek a szál- 
i Utasokat sürgették, azzal védekez
tek, hogy vasutforgalmi zavarok 
miatt késik a szén. A felek türel- 

| metlenkedni kezdtek és Scirei- 
■ borék úgy elégítették ki őket, hogy 
a régebben szerzett pénzösszegekbe^ 
a följelentéssel fenyegetőző feleké 
kifizették és ilyen módon fűzték a 
csalások láncolatát.

| Egy Mayer Rudolf nevű berlini 
gyárostól

i négymillió koronát
! vettek fel előlegül, miután megmu- 
i tattal: neki egy négyemeletes bér- 
1 palotát, amely eladó volt. Mayer 
négy milliót adott át nekik és el- 

| utazott Budapestről. Amikor visz- 
; szatért, a házvélelt ihegbizottai még 
! mindig nem perfektuálták, mire 
gyanút fogott, ügyvédet bízott meg,

gó házat a tulajdonos másnak 
ol, do az eladással Schdberék 
sem voltak bízva.

Mayer természetesen követelte a 
pénzét, amit Scheiberék péntek dél
előttre ígértek neki. Mikor azonban 
a berlini gyáros pénteken megje
lent az irodában, azt a felvilágosí
tást kapta, hogy a két főnök csü
törtökön este elutazott. Mayer 
nyomban bejelentette az esetet a 
rendőrségen, ahová időközben már 
több feljelentés érkezett a Pesti 
Áruforgalmi Vállalat ellen.

A detektívek megállapították azt 
is, hogy Scheiber megszökött Buda
pestről, társát, Kászonyit azon
ban elfogták a barátnője lakásán. 
A sikkasztó „igazgatót" előállították 
a főkaphlányságra, ahol azzal véde
kezett, hogy neki a csalásokról nem 
volt tudomása és hogy azokat 
Scheiber egyedül követte el. Schei
ber nagyúri életmódot folytatott, az 
éjszakai mulatóhelyek ismert 
dége volt, kocsit tartott és 
összegekben kártyázott.

A. házvételro vonatkozóan 
adta elő, hogy Scheiber egyedül csi
nálta, a négymilliót is ő vette fel 
és Kászonyi csak most, a feljelentés 
révén szerzett tudomást társa sik
kasztásáról. A rendőrségen nem fo
gadták el Kászonyi védekezését s 
minthogy neki okvetlenül tudnia 
kellett társa manipulációiról és a. 

! felek is ellene vallottak, tegnap dél- 
i előtt letartóztatták.

____ I A szökésben levő Scheiber ellen 
hogy nézzen utána a dolognak és a rendőrség körözőlevelet adott ki.

nlsztemek azt a felhívását, hogy a Bu
dai Dalárda a jiiniusban Amsterdam-1 
bán tartandó nemzetközi dalosversonyen' 
vegyen részt. A választmány elhatá
rozta, hogy a felhívásnak készséggel 
tesznek elegot. Természetesen ez a vál
lalkozás rendkívül nagy költségekkel jár 
és ezért számít a magyar dalt és művé
szetet pártoló társadalom áldozatkész 
segítségére.

és Kászonyi 
magánliivatal- 
irodát nyitó t- 

özve-

azonban 
úgy tüntette fel a. 
az egész berendezés

szénszállításokra fo-

A lukáes EBitacs és
Ha bankcég, Budapest, Bank

utca 5, hálásan köszöni ügy

feleinek és barátainak, hogy 

a megpróbáltatás nehéz órái- 

bán is bizalmukkal tiintet- 

ték ki.

Az alaptalan följelentés

miatt annakidején törvényes 

megtorlással fogunk élni.

Lukács Nándor, 
Báron Brunő

I
I

for- 
adta 
meg

ven- 
nagy

azt

— A még mindig szmokingban járó szín
házi .habitiió fejét a szozónvéggol járó 
gondok fütik.

— Olyan színész- ói főleg színésznő- 
vándorlás még nem volt szép főváro
sunkban — mondotta. — mint idén lösz,

szezon végén. Hiába, színészeinkben 
még benne van úttörő elődeik vándor
kedve ós ha az ut, amelyen most Túlia 
egyik templomától a másikhoz k<*U el
menni, nőm is olyan rögös, mint, régen, 
hanem szépen aszfaltozott, es a kénye
lem egyiküket sem tartja vissza a hely
cserétől.

Prlmadonnacsere
lesz majd minden színháznál. Bajor 
Gizi megválik a Nemzetitől és átmegy 
r. Vigbe. Helyét a Magyar Színház tra- 
gikája, Darvas Lili veszi át, ha nem 
ii azzal a szerepkörrel, de ugyanazzal 
<•’. ranggal. Titkos Ilona átmegy a Bel
városiból n Magyarba, Horváth Éva a 
Rcnaiasanceból a Belvárosiba. Fedők, 
Sári Otthagyja az Uniót és a Fővárosi I 
Operett színházhoz szerződik. Kosárjl 
Emma pedig a Nagymező-utcából megy 
át a Királyba. Péchy Erzsi i., .. ......
gárdájába szegődik.

— Egész érdeken hölgydobús — fojezto 
he mosolyogva Aír. Shioking — ha nem 
is a hölgyeket dobják, hanem a hölgyek . 
dobják — eddigi direktoraikat.

Jí Csipke
körül lezajlott kisebbfajta háború hát 
szerencsésen lezajlott, anélkül, hogy va
lamelyik oldalon is veszteségeket kellene 
elkönyvelni. Tudvalevő, hogy Beöthy 
csak úgy engedte el Ilosvay Rózsit a 
fíenaissancebn, ha a Csipkét továbbra is 
játssza. Igen ám, do Bárdos a Tökmagot 
votto elő, a főszerepben Ilusvayval, a 
TÖkmag és a Csipke előadása pedig 
ugyanarra a napra ecoít. Világos volt, i 
hogy Ilosvay minden esetleges döntő-1 
bírósági határozat ellenére is a Tök- 
uiagoi fogja játszani.

— Ha fo úgy, én is úgy — mondta nz 
TJnlo a Rennissaneennk és tárgyalni kez
dett a Renai-sanen egyik művésznőiével, 
hogy játssza el a Csipkét. Már próbát Is 
tűztek ki, mikor a művésznő úgy dön
tött, homy a szezonét, nem veszi át. T’.lnhh 
zavarok, melvokMl vó*rn Is Téuh p<"''ko 
mentette ki r. Prlvárosit, egyébként pe
dig marad mlndoa a régiben.

— A Csipke igazán megfelelt címének 
— mosolygott Mr. Smoking. — A Ühió 
is, a Ilenaissanco is igyekeznek vele egy
máson — egyel csípni.

Ál Végállomás,
Szenes Béla darabja, a Belvárosi szí

nészeinek példájára követte Bárdost új 
színházába. Két hét múlva kerül színre, 
parádés szereposztásban a Renaissaucc- 
bau, Csortos, akié a férfi főszerep, cgv 
kalauzt játszik benne.

— Az egészben csak az a hiba — 
mondta Mr. Smoking — hogy a Re- 
naissance kedvéért minden két hétben 
— ki kell vasaltatni u szmokingomat.

j? Lubinszky gyerekek 
mai matinéjáról emlékezett meg még 
Mr. Smoking, mert ő nemcsak az arri- 
vékat csodálja és tapsolja, hanem figye
lemmel kiséri az eljövő generációt is. 
Amit pedig ma látott, attól még nz ő vi
haredzett szmokingja is lázba jött. A kö
zönség nem tudott betolni a 3 Lubin
szky gyerekkel. Minden szavuk, min
den mozdulatuk kiforrott művészet, egy 
gyönyörű jövőnek nem ígérete, hanem 
már beváltása.

— Annyi tapsot kaptak. — mondta 
Mr. Smoking mosollyal nz ajkán — hogy 
neves .történelmi drámaköltőnk 
re t ti i b r o t tó tá r ssze rzőnk egész, 
megélhet no belőle ...

és opo- 
élotébon

a Fa
művészi

i

• A Sirokkó bemutatója lesz 
színház o boti nagy irodalmi és 
eseménye. Nemcsak a szerdal első elő
adás, do a Sirokkó következő estéi iránt 
is párját ritkító az érdeklődés. Ilerczcg

i Ferenc minden uj müvének megjelenése 
i ünnepet jelent, a közönség ünnepein! 
' akarja a Sirokkó szerzőjét A szerdai be
mutatóig vasárnap és kedden a Glóriái, 
Szomory nagyszerű színmüvét játsszák. 
Hétfőn este fél nyolc órás kezdéssel és 
szombat éjjel 10 L'a órakor az Elefántot 
ismétlik. Vasárnap délután IIellai Jenő 
pompás vigjátéka, a Zií« cukrászda sze
repel n műsoron.

• „A bajadér" 125-ödször. Az idei évad 
legnagyobb oporettsikere Kálmán Imre

' szenzációs „A bajadér" című operettje, 
I jövő szerdán 125-ödször és azontúl is 
minden este szinrekeviil a Királyszinház- 
ban, mindannyiszor Fcdák Sárival, Hon- 
thy Hannával, Rátkaival, Nádorral. La- 
tabárral és Vágóval a vezető szerepekben. 
Vasárnap délután János vitéz, jövő va
sárnap délután „Offenbach" van műso
ron 3 órakor mérsékelt holyárak mellett.

• Tökmag. (A Renaissanco Színház 
bemutatója.) Dario Nlecodemi világhírű 
komédiájának sikere a Renaissance 
Színházban nálunk is igazolta a világ
járó darab költői értékét és hatásos, 
megindító és mulatságos színpadi kvali
tásait. Amint a sajtó egyhangúlag el
ismerte n darab értéket, éppen úgy iga
zolta a közönség kitörő tetszéso a robba- 
nóan mulatságos helyzetek és a felvo
nások után a darab nagyon hosszú időre

I maradandónak Ígérkező sikerét. Bárdos 
' Artúr rendezése, Ilosvay és Csortos bril- 
I lián1: duója, amely egészen uj perspektí

vákat nyújt a színpadi lehetőségek felé: 
főerőssógoi a nagy, vitatlan sikernek. 
Ilosvay Rózsi talán diadalmas pályájá
nak tetőpontjához érkezett el ezzel az 
alakítással, n közönség nem győzte ün
nepelni.

• A Városi Színházban szerdán, pén
teken é« szombaton a nagysikerű Gár-

\disfa c. uj operettnek lesznek a folytató
lagos előadásai. Hétfőn a Jancsi és Ju
liska opera és a Törpe gránátos

iih’x.v ..... .--i -
is Beöthy kedden a Pillangókisasszony, csütörtökön— - - - - - -- - - - - - - - - - - - -—,

ZSBÜSZ, íRESÓSZtim!
A nany gonddal előkészített karácsonyi kén

vásárom a rossz gazdasági viszonyok folytán 
nem siker tilt.PelfíalmoiOtt anyagomat nagy kedvez
ménnyel eladom. .Eri deli művészi olajfestmények ízlésesen 
keretezve már 1800 koron.-tól vásárolhatók.

Sohmisinál
Kossuth Lajos uccn 8, II. 4 

Telelőn; 78-72 
Tessék felmászni!

Belvárosi selyemuánir
Budapest IV, Ferenciek tere 4

Mindig a legolcsóbb!
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m íloloiiil htok jövő vasárnap oMe ,t 
flrnerá.r korül színre. A köve.tkoí.ő hétfőn 
/Jurída Károly vendégfi’lh'ptZvel a C'ar- 
inrn van müsoruii..
• ..A válóperei* hölgy*’ Jegyei. Az n 

Tcndkivilii érdeklődés, mely Vajda Ernő 
„A válópere** liö|g.v“ cimü vigjátéka 
iránt n közönség körében megnyilvánul, 
arra készt *!te a Magyar Színházat, hogy 
n kitűnő éa mulatságon vígjátékot jövő 
héten ötször műsorára l.üzzó: hétfőn, szer- 
<kin, csütörtökön, pénteken és vasárnap 
este játsszák az elmés darabot, m:nd- 
annyiszor Törzzsel és Darvas Lilivel a 
két vezető főszerepben. Kedden Molnár 
Ferenc nagyhatású drámáját, az „Fgi és 
földi szerelmet’* adják. .Jövő vasárnap 
délután Hans Miillér szx'nzációs Tüzek** 
cimü darabját játazák 3 ómkor renden 
•-,-fi holyári’kkak

• Jancsi és Juliskát, Hninperdinck 
gyönyörű m^oopcrúját niut.Vüjrt’he'hét
főn este uj bctenulá‘oMJ.1 aFdroH Ssinhrfz. 
.Táncait H. Csillan Erzsi, .Tuliská! liti- 
virgl Teri, a többi főszerepeket Mrdvpcky 
Bella. Kármán Gizi és Palotai) Árpád 
éneklik. Rendező: dr. Dalnok)/ 'Viktor, 
vezényel Márkus Dezső. Az operával 
♦•gyűli a Törpe, f/ránátos, Szikla vidám 
halletjo kerül színre Ptasinszky Pepivel. 
Vezényel: Somló Sándor.

• Marinka, a táncosnő mindé* osle 
színrckcriil a Fővárosi Operctlszínház
ban e héfen is. Vasárnap délután a Ta
tár jártb:1 ismétlik,

• A „Kékszakáll nyolcadik felesége** 
125-lk előadása. A j._.........
w-gő Savoir-vígjáfék jövő szerdán 125-lk | 
előadásához jut a Belvárosi Színház
ban. Titkos Hónával és Somlayval az 
élén, a színház kitűnő együttese lep fel 
n. ,]arab főszerepeiben. A mulatságos 
yígját/'kot azonkívül hétfőn, pénteken, 
és jövő vasárnap délután 3 ómkor ren- 
<les egfi helyárak mellett ismétlik. Ked
den, csíitörtökön, szombaton és vasár
nap cd* Ernőd Tamás nagyhatású há
rom cgj felvonásom*!, a „Csipkét** játs
szák a bemutató kitűnő szereplőivel.

• A „DédV* sikere. A Blaha Lujza- 
színház új Christínée operettjánok elő- 
adásai n legnagyobb siker jegyében 
folynak. A inuln'.gágoa és szép renéjú 
operett a jövő héten is minden este mű
soron van, Hétfőn és kedden Danisé sz*»- 
topét \’nály Ilona, Odetto-í Sándor Gizi 
játssza. .Hjvő vasárnap délután „Széfi 
Helénát" ad jók 8 órakor mérsékelt hely
arakkal.

• Az Andrássy úti Színház jövő hétéi 
teljesen lefoglalják „A gyilkos álarcé, 
..A kock madár", ..Szénapndláx*'Mtb. elő- 
adásai, valamint u mulatságos tréfák és 
a kitűnő magán8zúmok. Ezt a műsort 
adják jövő vasárnap délután is 3’/i óm
kor mérsékelt helyárakkal.

Moxi
Az Uránia — ószaksnrkl filmje. Va

lóságos ünnepléssel fogadja az Uránia 
közönsége azt a felejthetetlenül érdekes 
nimol. amelyet liasmussen északnarki 
útjáról hazaktíldött. A sarki tenger 
nagyszerű jégvilága, az eszkimói; ked
ves. fürge csoportjai, amint vakmerő 
hősiességgel vadásszuk n bálnát es a 
jepcsmcdtTt, ... ft jégnyilásokon előbuk
kanó fókák játéka n napfényen: mindez 
í'sodaképvk gyanánt elevenedik meg sze
meink elöli. Az l rcr.ia e különlegesen 
érdekes filmjén kívül n műsorban gaz
dagon váltakozik még a többi film: A 
csodáló című pompás amerikai burleszk 
vs egy Ski-sportUhn a hegyőr!fisokon. 
Az l rónia előadásai 5, *<7 '/>!) és 10’10 
órakor kezdődnek.

• Mozgókcp-Ottbon. Az „Atokor.izág" 
f fanéin regény G felvonásban Htazln 
NapiorkowskávnL n „VihnT utáni** 
nmeinkal Teapf film. ItalandortórlínaS 
’ n'Y . Eln1'° Lincolnnal a főszerepben, 
toyd'hí ..l atty, n próbavőlogény,. <’<« 
••i'iuty revolverert esküvője" képezik a 
rovftroMZ„rtu k<izb._®M tárcát Wn®8 
pnrudes miteor darabjait, (Féinégv. fél. 
hat. telnyolo <•« félliz.)

• A Kamara elsőrangú attrakciója a
Koh„„l>,.,; kÍF.v.

valamint ai 
»",k h" l»ndalm„bm, - óriási slkorl 
aratóit » azmnbnfi bámulaton. — A siker 
ornarlunnyi, Alhrrt lln.srrman rá C«rr>l., 
loall.. k.tunó alakítom! illett, _ Je 
Xíon tólszcttók a K.űunibmt Aristól lm- 

.‘a? *'« a mlndvrálg la-
I iltónrej*. r,|„, ónlrktmíitó tónlutatól.

>1.1,0 . ‘ ” ""tólűbaa Ka a
Helikonban az évad legkimairsslAkk 
tilnmlkernlvrl vélekedik. A körön,,., Ié. 
«irz«tvls.,ar„Jlr11 ttey.im „ hi,.„rr* 
Irámráy irgalma, lordidntnll rá n]|. 
betel,,! . UJMvóteiat „oU” «'» '«2 
nrinimmnós soknoiigóvnl Ar ,1«M1 , 
Omniklrnn m. 4. s rá ■ J rá in s. ” 
Habkonban ■■*,4 .:,8 rá ?
Ws*. ' "r"k<>r kra-

73 magyap válogatott csapat 
fölényes győzelme

Magyarország—Svájc 6:1 (1:0)
Lansauna, mún-inn 11.

(Svájci Távirati Iroda.) A svájci-ma- 
íler válogatott csapatok fntballmérkó- 
áráónek erodmenye S:1 a magyar csapat 
Javára. (MTI.)

A goaloknt a kövolkenők marták: Mol
nár. Orth. Hirzer iiiiiniojtyik kettőt. A 
svájciak Oiryeílon gnalját Abekaicn bal- 
mw.rlintö csatár lőtte. A svájciak a Játé
kot iryenmi kapusuk miatt vesztették cl.

A mérkőzés tizenkétezer főnyi leiken 
kiizűnará Jelenlétében folyt le. A ranm'ar 
csapat i.mpatartása kitiínS volt.

I

Válogatott csapatunk ötödször került 
szembe Svájc csapatával s ez a. mérkő
zés súlyos voroségot, hozol 1 a honi tala
jon játszó válogatott együttesnek.

A magyar csapat meglepő és nőm 
várt gólarányban győzte te a svájcia
kat. Úgy látszik, a szö.t’tségi kapitány 
túltette magát a futballsportríi nehezedő 
klubérd.'kékén s n Pribőj-Opotw beállítás

Mo.d.. amikor a Svájci Távirati Iroda 
szűkszavú értesítését olvassuk, a ma
gyar csapat fölényéé győzelmét, csak a 
válogatottak helye* összeállításával ma
gyarázhatjuk.

1911-ben szenvedett Svájc ilyen nagy
arányú vereséget, amikor a fővárosi 
pályán kilenc góldifForcnciával tethel- 
tiik meg a vendégcsapat kapuját.

1922-ben Svájc ellen eldöntetlenül küz
döttek a -fuagyur válogatottak a erre 
való lokintettol sonki se várta a magyar 
együttesnek ezt a nagy gólarányn győ
zelmét, Az bizonyos, hogy a svájci grő- 
zelemnek a külföld fut halijára nagy ki
határa lesz.

Délmagyarország— 
ayugafmagyarorszdg audio)
Szépszámú közönség nézte végig az i 

FTC pályán Dél és Nyugat küzdelmét,' 
emely — amint, előre látható volt ~ a ' 
déliek győzelmével végződött.

Í£A>ra.r.,’nn «KFik csapat sem
. ------------- •• ■-'■'-AicA uarum.
inkább a szerencse döntötte el, mint a 
technikai felkészültség. ______________ ____ uugv

A déliek már a 7-ik percben fía-pn! vA“O»«Ígra jutott, hogy a legnagyobb nVek 
í’CTitere’Aso révén gólt érnek el, amit a í . .................. . ------------- ------------
nyugatiak nőm tudnak kiegyimlitoni. |

A második félidőben Nyugat erő* iramot diktál, belofekszik a játékba 7 egv 
tizenegyes révén gólt helyez a Délek: 
hálójába. Kj

páratlan népszerű- ^nyes sikert eredményezett.

I

Elhil n pH.lnnaltöl knzdi-n a (outi oró ’ 
| i« vrvónyasillrát km « a 11-ik pariban ; 
I Martonosar élőn lövésével ismét vere. 
| Iráhrá JultatJa nóltnarvamrsv.ivet. '

A nyithattak rlkoscrodattón kOídrairk 1 
■ Kl^’líí f5™ " kli»<l«lra«k «Mn.' i 
I I, .,yí‘ 'íl*"!? MmmiWBÍ, kapnj,, I

gólért h küzdelmük" ‘trin-

nem koroníwn «lk.-r. A m«rk,5srát' *>’i‘ 
arányban a Dőllek nyarlók meg.

STSuo^ontStfu nt’to'WSxfxaii
BEAC-KAOK 2:2 (1:1) 
I’TSE—EMTK 2-0 
NSC-RTK .1:0 í():0) 
M.ÚWW—BTK 2:2
VII. ken—Postúnok, WC—i'cks-a.- 

-T";'''éris''ir ro' "Wr/sck ; ;,t 
tyűk hMr.ndlhntatlanaágn minit clmn- 
rautak.

**rtilet vizipólí csarata
Soombalnp débitín -i III. kér. virjpól,*, 

TI'V'L ')o<‘r,,,’!-',»»PUtóval clffmórkö- 
nyerte • "M H : 1 arányban meB-

A nmpdebr>rpi JfeRm, pedig ZJcadn,, 
«npnta MW, 9:1 dllíerm'IMa I 
zcltnot aratott. 3 |

József JVddor üardvtvó, 
őmlőRv&t*sony

A müoryctem aulűjabnn ma ,.,h. tnr.
■ OTTa« mrw ■ ■ ... l<"

"iltahlrc. 2. hdw F. (S) Mltl,. s. Ro- 
lotfrá nini • ,nr* rl (*’ w«lorn. F. ni.: E.'klino. ErM.ksrdvlvó emlékig,,"*!1";, ^"Ml*rl> ™J"* Adoma, Bd I.uno. .lobban. De- 
heu. oráT.MA™cr-joiX±Z-,s*;." v?0*' »^.*.™*.’0’i- - -

aratott « i - *nyerte meg klubi. a- ^"uenüi "• m.: Unbckameiü.1 .orűtogch * “'ra’'ra * 1V "■ ~ ATI. Elmaradt.

u'Tóu V'* r"k “ ‘™* *> »*’|
„ .VDAtn,^----------- — Lndorterá

4. n,«.o r-t k8rt^rtB. RIW( ^^7---------------
Oitmvmti: dunnák dkJny.

VASÁRNAPI SPORT KÖZGAZDASÁG

lett, nyoto győzelemmel. A fiatal vöt- 
aenyző mindössze három év óta vív, de 
már most magára vonta a szakkörk 
ti gyeim fcí.

Harmadik Cséry Miklós (Move) 6 győ
zelemmel. Negyedik Markovits .Tózsef 
Akadémikus és ötödik Mérő László 
(MAC) lett.

amatőr* box- 
vepseny

A Spárta Atlétikai Club ma délután 
rendezte ökölvívó juniór versenyét a régi 
kénviselőház nagy termében. A műsorba 
három szenior nemzetközi. Ökölvívó szá
mot is felvettek: 1. Barin (Wien) ponto- 
zúasal győz. 2-ik Vizl (Spárta). 3-ik Wann 
(Wien).

őőHFC mezei fulővevstenye
A Margitszigeten ma délelőtt rende

zett mezei futóversenyen Kulc^tir István 
(MAFC) 150 méterrel győzött Steiner 
Pál (MTE) ellen. (3-ik Csitbay .Tózsef; 
(MTK). 4-ik Király Pál (ESŐ) lett. |

A csapat versenyben elsőnek nz MTK i 
érkezett he, míg a második helyre az 
MTE került. Harmadi az IÍSC csapata 
lett.

j A táv 4500 ni. volt.

A „Hermcs** Magyar Általános Váltó, 
ilzlct Rt. lffazsatésátra közli, hogy elha- 
iározto, hogy az o hónap 26-án tartandó 
közgyűlésnek Javasolni fogja az 50 mil
lió korona alaptőkének, részbon uj 50ll 
koronás részvények kibocsátása, részben 
a régi részvények névértékénok 500 ko 
rónára teendő egyidejű lelbélyogzéeu 
mellott. 250 millió koronára leendő föl
emelését. Az igazgatóság Sálira Gézát, a 
Magyar Általános Hitelbank fiumei fiók 
Jának igazgatóját az intézet ügyvezető 
igazgatójává nevozoto ki.

A Magyar Általános Ingatlanbank Rt. 
igazgatósága közli, hogy március tizen - 
kilencedik érő közgyűlést hív egybe, az
zal a javaslattal, hogy az alaptőko 100 
millió koronára emeltessék, mert a bank, 
vállalatainál, különösen téglagyárainál, 
a Hungária fürdő telepén és egyéb építő
iparainál éa ingatlanain folyamatban 
lévő építkezések és befektetések, vala
mint a különböző vállalatok üzeme töte- 

minden régi részvény után 
részvény elővételi joga 
fel a részvényeseknek. «*wlm 
minden régi öt részvény után kettő

Lósport

sár-

esek kettő állott starthoz, úgy hogy

I

m-.í tőkéket igényel. A javaslat szerint 
TnlTldíin v*Ar—»wA.vv* ,.4j£u j

ajánlandó 
azonkívül 

“ ' --------- '•**“*• min) Uj
részvény ángyén és költségmentesen. Az 
ingyen részvényeket a bank a tartalék
alap ogy részének az alaptökéh-z való 

| csatolás.-, alapján bocsátja ki. Az igaz- 
I gatoság egyúttal javasolni fogja, hogy 
. öt-íl. darab 201) korona n. ó. részvény 

1000 korona n. ó. részvénnyé vonassák 
össze én kérelmezni fogja a tőzsdeta
nácsnál, hogy ezentúl 10 darab Ingatlan- 
bank részvény legyen egy tőzsdei kötés. 
Az aliiplökocmelcs teljes kcroszt.lilvitclo 
Után az Ingatlanbank alaptőkéje rá tar
talékjai kb. 1 milliárd koronára fognak 
emelkedni. A közgyűlés elé terjesztendő 
1922. évi mérleg 23,130.630 korona nyer.'- 

tüntet fel és ebből részvényenként 
100 korona (tavaly 40 korona) osztalék 
fizetését fogja javasolni.

A Hungária Bank Rt. Sztáray Sándor 
gróf v. b. 1. t. elnöklésével tarlóit köz
gyűlésén a 20,874.797 K nyereségből 80 
K — 20% (tavaly 82 I< = 8%) osztlékot; 
szavazott meg. Egyúttal az alaptőkét 
30-ról 50 millió koronára nmei te. A rész
vényesek 3:1 arányban 1500 koronáért 
március 15—31-ig n Hungária Banknál 
gyakorolhatják az elővételi jogot.

A Béni Gyártelep és Mezőgazdasági 
Rt-Jgazgatósága közli, hogy o hó 19-óu 

közgyűlésen az 
------  —.„„jra való fel
javasolni oly módon,

részvényeseknek

Aqna vlva nyerte meg 
a Tavaszi hendikepet

Csúnya, esős időben, feneketlen w. 
bán futották te az üget ők megnyitó
napjának „nagy attrakcióját** a Tavaszi 
hendikepéi. Ennek a versenynek az lett 
volna a hivatása, hogy elterelje a 
figyelmet a nap többi futásától, amelyek 
a rossz prepozíciók miatt teljességgel ér
dekűdének, unalmasak voltak. Do nem 
tudta ezt a szerepet betölteni, mert a 
starter)istán megjelölt jobb lovak közül i

- - - - —• a , x<i. iguzgaioi
-- Barnán egyix csapat sem ■ Lt7s,(Ty érdekességét elvesztette.; megtartandó “rendes ’ 1;.™*

fejthette ki tudást s a vidékiek harcát MiuWa pénteken kiderült, hogy az egyik í alantőWru»k w mm; i * 
Inkább . wooconcn döntötte . etórofogadáai favorit: .Vafudor ntnűveffl'amelráól tóo?! ? ‘r?".

, részt a vorsonybon, szombat «t« nyit-’ Wv ar
1 vánoMÚgra jutott, boev « uJ°n«an kibocsátandó
>•*- oraek, RÖrtoai,'.m71F^>«í ’tavasaknak

ogyika volt a favortoknak: nem fut. : X? Xvání- -™
' t'ffyozJntén távol maradt a verrenv IJtavónj után egy darab ingyen, 

Martjától a kitűnő kondíciójú rá esélyű í’imÁ® 5M0 korm«VÍ'1* Aa
Peekm. is. A fogadóközönaág tó-^ere-1S SllL’^*'*

összessé ere

l™ ríttam, i
I F. in.: 1M7anm.nl, Illik. Tót: 10:19, 14.1 ?

1 »* Jo1"* "■ f'r^- v

Fecki.. i,. ? ♦■'jalyl osztalék-
kot vMzltott a kJl favorlton, amelyekről * ro„. "^/arabonként 82 kó
rsak nz utolsó órákban derült ki. hogv I 2 ,o® radilvtinyoztatni.
nem indulnak, hojry biztosítsák n ver- Fhlnoln alsptökcemelese. A Chilioiu 
sonyt a híres plun^er-lstáir i’'0™0!*'* CÍyA-
-4«aa »ii*dnak, amelyet az utolsó napok- „több s^t„£7a - «>nnrotos, les
bon fogadtak mos hallatlanul nagy ősz- Jití órdckkőzossóget. létesített a Thni- 
ozogokkel. Auna vivő persze ellenfél nél-1 nxX*-íttar^3?’ V""”7 á“ Vc^'i.‘,!“r 
kül nyerte a versenyt, mert lieb'ron a I -?? l/,rb0':,,’?íról — mai rendkívüli 
mély talajban nem tudott hazaálíni m^ffóí80” .®lh)alá,™,a alaptőkéjének 8

Ha ilyesmi a gnlappon történik meg, I ^Bk®ro.n.ával fp?cmelí*'^ 
rögtöni vizsgálat és kitiltás lenne az' fii\ határozata ért elme bon 10 régi 
eredménye, de a B. ü. V. E. igazgató- í!?Z —yr<°» Cgy ’,;i réHZvénX vehető át 
Ságnak nagyon is érdekében áll, hogv' J“Arc,us lo'Jó1 1500 koronás árfo-
haUgasson, mert tehetetlen működésével • T”« ,az A^ol‘MaKyar Banknál, 
minden erkölcsi jogcímet elvesztett már | \ ”,om"ok>' Kt közli, hogy a régi
az ilyen erélyes közbelépésre. Ahol' «. V-nLC’i, , °Z ŐF,SZÍ'S ÓJ részvényekre 
olyan prepozíciókat szerkesztenek, íiogy' a 7r , 1 ,ío,fot 1:2 flránybn*w március 
egy Istálló lovai nyerik össze valamenv-1 n- . /? Mat^ynr Leszámítoló és
nyi nagy versenyt és mindjárt az első ' ^enzvAl'to Banknál fi 800 korona befizo- 
napon két verseny elmarad, a többiben ! £ ^?’k°rolhatják.
pedig, nagy keservesem gyűjtik össze a “ffye8hlt Fa- é« Ipar Rt. e hó 8-i köz- 
szükségen négy indulót, ott, igazán tér- K> z S° uíaP(ökének 200 millió ko- 
mészetos az események fölött való szp * il?MAvaW fphunelését határozta el oly- 
methunyás. A lejtőro fog kerülni ilyen LaJ ,uy,az ÚJ . ^^nyek az igazga- 
körülmények között nz íigetősüort ha or :! á taI meffalaPÍtandó időpontban 
a lehetetten vezetőség iiem adja’át a # ?eN,en.a, pégi n<!8Zvínyesek.nek ajánl- 
helyét érdemesebb embereknek itatnak fel, még pedig egyötöd részben

Ili adjuk a teuaa.pl ecrámóu'eket, .
I. 1. Kaloda (2r) IViltsbiro. 2. Lisetts L • L,.tl T6jwde «J mamának főbb cik- 

8. Láncos. F. ni.: Fred Rob. ToL: 10-13 í!?l: ,' adta *ovább Castiglioni és az 
!?: n- 01,n.. — ITT. 1. Dnrn fíayton Oh’szbank az Únió Bank majoritását.

” ’ • - — Krausz Simon tárgyalásai Stinnessol és
az oroszokkal. Százszázalékos osztulék 
cr ingyenrészvény kibocsátások az ipar- 
vállalatoknál.

W r^;letelő.., IráRf, !&». íreréi-útXm" Km’Suizon, Biztosan. Tót.: 10:17, 18. 14. ift. _ 
';*; * \.!nr<wiíl^) ZjW’IMn'tPr’2-Gran|°^r. I 

veretlenül I* «Jke. F. m.: TJnbokannté. ToL: 10'20 
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