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Beniczky Ödön, nem mondhatta el 
prograníbeszédét Komáromban

Kapdltapal verte szét a rendőrség a népgyillést
KomdromJbőfftlentl a Hétföl Napló tudósitója t

fasárnap délelőtt tartotta Klebehberg j 
Kuné gróf Komáromban folytatólagos 
programbeszédét. Délután Beniczky 
Ödönnek, az ellenzéki pártszövetség hl-! 
vatalos jelöltjének választól gyűltek1 
össze, hogy meghallgassák Beniczky 
programbeszédót. Délután öt órakor I 
mintegy U00—1500 főnyi tömeg gyűlt 
össze, amely lelkes éljenzéssel fogadta 
az ellenzéki politikusokat, Rassay Ká
rolyt, Huszár Elemért, Grieger Miklóst, 
Szeder Ferencet és Kétlily Ai^iát.

Már a gyűlés megkezdése előtt érte
sítést kapott a Beniczky-párt vezetősége 
arról, hogy meg akarják zavarni a gyű
lést. A gyűlés elején a holyboli szociál

Az ellenzék a kormánypárttal együtt 
demonstrál a Jobboldal! szélsőségek ellen

Kedden a Mát ülése előtü pártközi értekezleten beszélik msg a demonstrációt 
Szilágyi, Peidl, Rassay, Zsilinszky, Csilléry szólalnak fel a keddi ütésen

- A Hétfői Napló tudósítójától. -

A héten, a jelek szerint. Izgalmas 
politikai események -lógnak leját- 
szótlni.Több napirend előtti felszóla
lás várható az ellenzék oldaláról a 
keddi ülésen s az ezekre adandó vá
lasztól függ, hogy nem következ
nek-e olyan események, melyek 
messzeható következményeket von
nának maguk után. A diáktünteté
sekről, a jobboldali sajtónak a leg
utóbbi napokban kifejtett izgatásai
ról, a rendőrség ellen irányuló jobb
oldali destrukcióról lesz szó, felvi
lágosítást fognak kérni a belügymi
nisztertől a rendőrség ellen irá
nyuló nyilatkozatát illetően, szóvá- 
teszik a szociáldemokraták a most 
vasárnapra tervezett, de a rendőr
ség által betiltott Petőfi-iuigygyűlé
süket is.

Amint látható, mind olyan kérdés, 
amely bizonyára nem kis izgalma
kat fog felkavarni. Ezekben a kér
désekben a liberális ellenzék telje- 
sen egyöntetű álláspontot foglal el. 
Hétfőn délután a liberális ellenzék 
tagjai közös megbeszélésre jönnek 
össze, hogy megbeszéljék a kor
mány magatartása elleni ünnepé
lyes tiltakozásuk minden részletét. 
, Felmerült az a terv is, hogy ked
den délelőtt, az ülés előtt,-

valamennyi párt, frakció, 
csoport, beleértve a kor
mánypárt komoly részét is, 
pártközi értekezletre jöjjön 
össze. Ezt a kérdést sokkal 
fontosabbnak tartják, sem
hogy párt szempontok sze
rint lehetne kezelni és az 
ellenzéknek egyáltalán nem 
az a célja, hogy a kormány 
ellen, hanem a jobboldali 
szélsőség ellen történjék ha- 
falnia* erejű demonstrálás

Ugyanebben a kérdésben fel akar 
.izolálni Zsilinszky Endre és Csil
iér y András is és éppen ezért az el
lenzék

mintegy segítségére akar 
sietni a kormánynak, csele
kedeteibe n és elhatározásai
ban erősen alá akarja tá
masztani, mert ezzel nagyobb 
horderejű eseményeknek 

demokrata párt elnöko figyelmeztette' a 
közönséget, hogy a gyűlés nemcsak ható
sági védelem, hanem a szociáldemokrata 
munkásság ökleinek védelme alatt m 
áll. Felszólította tehát azokat, akik n 
gyűlést, meg akarják zavarni, hogy tá
vozzanak el. Ezt a felhívást tíz-tizenkér 
ember zajongva fogadta.

Ezután Beniczky Ödön meg akarta kez
deni beszédét, alig mondott azonban né
hány szót, tizen, tizenöten elkezdtek kia
bálni — Puccskar lista, hazaáruló! A kö
zönség nyugtalanul tűrte a zajongást.

Rassay Károly felszólította az ügyele
tes rendőrtisztet, hogy a törvény értel
mében távolítsa el a zajongókat. A rend

akar elébe vágni.
A keddi ülés előtt tartandó párt

közi értekezlet után fognak az egyes 
pártok a házelnökséggel megálla
podni a napirend előtti felszólalások 
sorrendjében.

Úgy tudjuk, hogy az ellenzék Pes
ten tartózkodó tagjai ezekben a kér
désekben már vasárnap is érintke
zést kerestek. A polgári ellenzék ne
vében minden valószinüség szerint

RASSAY KAROLY 
szólal fel. A szociáldemokratap^/t 
nevében pedig

PEIDL GYULA
beszél. Nincs kizárva, hogy a pár- 
tonkivüliek nevében is történik fel
szólalás, amelynek célja a jobboldali 
szélsőségek ellen való tiltakozás, eb
ben az esetben valószínűleg

SZILAGYI LAJOS
lesz a szónok, aki egyizben hasonló 
céllal tanácskozott a miniszterel
nökkel.

Mindezeket, n felszólalásokat nem 
pusztán a legutóbbi négy nap' külső 
eseményei teszik szükségessé. Az el
lenzék tisztázni akarja a kormány 
helyzetét és szerepét, mert úgy ta
lálja, hogy bizonyos jobboldali poli
tikusok mindenáron keresztül akar
ják vinni a kormány megbukta
tását.

Erre a szándékra, mint közös ere
dőre származtatják vissza azoka* a 
jelenségeket, amelyek

Kálíay Tibor pénzügymi
niszter megbuktatásának kí
sérleteit jelezték. Erre veze
tik vissza a tisztviselői prob
léma politikai kiélezését, va
lamint azokat a tárgyaláso
kat, amelyeket Wolff Károly 
és Gömbös Gyula folytattak 
nagyatádi Szabó földműve
lésügyi miniszter lakásán.

Úgy látják az ellenzéken, — ahogy 
ezeket nekünk egy igen előkelő el
lenzéki politikus mondotta —, hogy 
mindezen frondőrösködés egy kézbe 
fut össze. A Nagyatádi lakásán tar
tott értekezletről —• amelyet még 
csak meg sem kíséreltek cáfolni 
teljesen megbízható helyről azt hal

őrtiszt kijelentette, hogy ezt nem teheti, 
mintán a gyűlés résztvevőinek háromne
gyed rószo Beniczky ellen van. Rassay 
felszólítására a közönség 15 ember kivé- 
telével feltartotta a kezét, annak jeléül, 
hogy Beniczky-párli.

Beniczky újból megpróbálta elmondani 
beszédét, amelyet ismételten megakadá
lyoztak, mire a felháborodott közönség 
ököllel verte, ki a zajongókat.

Erre a rendőrtiszt viselő feloszlatottnak 
jelentette ki a gyűlést és kivont kardok
kal verette szét a gyűlést.

A városban rendkívül nagy az izga
lom. Azt hiszik, hogy ez az incidens Be
niczky javára dönt Ölte cl a választást.

lottuk, lingy
Gömbös Gyula Nagyatádit 
Wolff Károly ministzerol- 
nöksége érdekében azzal 
igyekezett kapacitálni, hogy 
Wolff károly végrehajtja a 
földreformot és Wolff ilyen 
Ígéreteket tett Nagyatádinak.

Miután ez a frondőrösködés nem 
sikerült, a rendőrségen keresztül 
próbálják a. kormányzatot elgán
csolni. A tisztviselőkérdésről, a 
földreformról, a diáktüntetésekről 
írott kurzuslapokban található cik
kek mind ezt a tendenciát nyíltan 
hirdetik.

Rámutatnak az ellenzéki politiku- 
sárnapi számában tett nyilatkoza
tok Gömbös Gyulának a Szózat va
sárnapi számában tett nyilatkoza
tara, amelyben kifjelenti, hogy

Mez a rendszer, amely fél
liberális és féleszközökkel 

dolgozik, megbukott.**
Ebből a nyilatkozatból leplezetle

nül csendül ki a cél: a Bethlen-kor- 
mány megbuktatása.

Mindezeket a jelenségeket figye
lembe véve, az ellenzék

az erős kéz politikáját fogja 
követelni a kormánytól, leg
alább ugyanolyan erős kezet, 
mint aniinőt Bethlen mi
niszterelnök a napokban az 

októbristák ellen ígért.
Nagy érdeklődéssel várják a f 1- 

veíett kérdésekre a választ. Elvár
jak, hogy a belügyminiszteren kívül 
a miniszterelnök is nyilatkozik, 
hogy az ország közvéleménye meg
nyugtató választ kapjon.

Mindezen kérdések mellett az ap
róbb pártalakitási törekvések iránt 
ellanyhult az érdeklődés.

GRÓF ZICHY JÁNOS 
pártáin ki fása. — mint Zichy János 
környezetéből értesülünk —, külön
ben is zátonyra jutott.

A párton kívüliek csoportja felies 
Pffyütt marad, sőt to

vábbra is bentmarad a csoportban 
Zichy János is, aki nz Andrássy- 
párt tagjaival iöyő héten még csak 
udvariassági tárgyalásokat fog foly-

Valkó programbeszéde
— A Hétfői Napló tudósítójától.

Baja, március 18.
Valkó Lajos kereskedelemügyi minis 

tor szombaton este Bajára utazott, hoj 
a Lvrs V ilmos báró halálával megüt 
sedett választókerületben programbe
széd jót elmondja. A minisztert útjába! 
elkísérték Hiinrich Ferenc, Hordnszk\ 
Dezső, Hermán ti Miksa, Görgey István 
Hiró Pál, Gschwindt Ernő, Bartos János 
Erdőhegyi Lajos, Plathy György H’ih 
József és Erödi-Harrach Tihamér nem 
zetgyűlési képviselők. A miniszter és kisó 
reto reggel 8 órakor érkezett Bajára.

A pályaudvaron a minisztert Vojnicl 
Ferenc dr. polgármester üdvözölte. j 
miniszter meleg szavakban mondott kf! 
szünetet, majd a városilázára hajtatott 
A népgyűlés fél 11 órakor kezdődött l 
Szent István téren, ahol a választói 
igen nagy számban jelentek meg.

Fehérvár# Dezső dr. pártelnök me^ 
nyitó szaval után Valkó Lajos keresko 
delemügyi miniszter emelkedett szólása 
a választók lelkes éljenzése közben.

Kijelentette, hogy őt. miként tudomás! 
szerint az ország lakosságát is, főképei 
a gazdasági kérdések érdekük és a poli 
tikét is ebből -a szempontból bírálja el 
A gazdasági kérdések során főképen i 
munka és a munkaalkalmak fokozáséi 
tartja fontosak. Az országnak a meg 
változott viszonyokhoz kell alkalmaz 
kodnia. A mezőgazdaság terén növeli! 
van készülőben, amely a föidbirtokr.1 
fönn gyorsabb keresztülvitelét, másrész 
a hnnwlós-rn'iyfonössi1gút''kpf!, hogy biz 
tositsa. Az ipar- és kereskedelemre is f<» 
kozottabb ügyeimet kell fordítani.

KlebelsDers Komáromban
— A Hétfői Napló tudós Hójától. —

Klcbdsbcrg Kiaio gróf ma folytató 
lagos programbeszédet, mondott Koma 
romban a Vasúti és Polgári Kör helyi 
sógében. Bírálta az ellenzéket, vázolt! 
az októberi forradalom eseményeit, máj! 
kijelentette, hogy az ország mai hatá 
raiuak a kommunizmus az oka. A ina 
kormánynak köszönheti, de főleg neki 
és Bethlen István grófnak a szociál 
demokrata párt, hogy ina képviselői 
vannak a parlamentben. Nem szabadni 
tehát igazságtalan kritikával illetniöl 
a kormányt. Majd a középút és mérsék 
lés politikájának szükségét fojtogettfl 
végül kijelentette, hogy a békéssé! 
munkájában elsősorban a magyar asz 
szonyokra számit.

A franciák megölték a buerl 
gyilkosság két gyanúsítottjai

Berlin, március 17.
(Wolff.) Bűéiből jelentik: A fő 

polgármestert és a takarékpénztál 
igazgatóját, akiket eddig t wokkétí 
őriztek, tegnap -sle szabadi.nbocsá 
tották s ez alkalommal Laigmio 
francia tábornok közölte veink 
hogy a gyilkosság ügyében folyta 
tott vizsgálat sorún megállapítottál 
hogy a város lakossága ártatlan. 
nyomok a rendőrségre vezettek. ! 
gyilkossággal gyanúsított Bnrcli 
hofot és Wittersliagent elfogták 
a recklinghuusoci l'eg.v házba vaL 
szállítás közben, amikor szökést ki 
sértettek meg. agyonlőttek.

A Wolff-iroda szerint az állító 
lúgos két tettes közül egyik seil 
tagja a rendőrségnek. Hurchhof bűn 
ügyi tisztviselő, Fl’i/fcrx/u/y/r/? pedii 
polgári személy, még pedig villa 
mosszerelő.

Nem szökés megkísérlése
kor lőtték agyon őket, ha- 
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c-i. a városháza mögött 
iekvő téren puskatussal és 
lövésekkel ölték meg őket,

Imit a városháztér lakói közül töb- 
>cn bizonyíthatnak. Ezenfelül két- 
lágtekuiil megállapították Burch- 
mf alibijét is. A gyilkosság elköve- 
isekor egy távoleső külvárosban 
tartózkodott és csak beárulásra tar
tóztatták le. Wittershagen a gyil
kosságról csak másnap értesült.

Elwmfúk-E bz antantnak 
. nyugatmagyarországi felkelést

A Magyar Híradó jelenti:
Barát ossy Balogh Benedek, a Tu- 

*án Szövetség tagja, nemregiben 
»gv 12 ponlból álló panaszlevelet 
Kiolt át a Túrán Szövetség egyik 
vezérének, Dömötör Mihály volt 
jeliigyminiszternek. amelyekben kii- 
íőiiböző vádakkal illette Kornay 
István fővárosi loszámtanácsost, a 
furán Szövetség egyik tagját. A 
nnnaszievél bejelentette a Tarán 
Szövetség vezérl tanácsának, hogy 
Kornay István éjszakánként eljár 
1 Fő-utcában tartott szabadkőműves 
gyűlésekre és a nyugatmagyaror- 
ízági felkelés alkalmával olyant kö
vetett cl. ami fedi a hazaárulás lé
nyegét.. . .

A csütörtök és péntek esti tünte
tések ügyében egyelőre szélcsend ál
lott be. A főkapitányság ismét, fel
hívta az egyetemi ifjúságot, hogy 
akiknek a rendőrök ellen panaszuk 
van, vagy akik a tüntetések alkal
mával előljárt tisztviselők ellen ter- 

: helö adatokat tudnak, azok jelent- 
1 kezzenek kihallgatás végett. A fel
hívásnak azonban harmadizben sem 
volt erclménye, mert a rendőrségen 

egyetlenegy főiskolai hall
gató sem jelentkezett tanú
vallomásra vagy panaszté- 

tételre.
A vizsgálattal kapcsolatban híre 

kelt annak, hogy Marinovich Jenő 
dr. főkapitányt fölmentik az állásá
tól, ami a közeli napokban várható- 

, Tény az, hogy Marinovichot már 
régebben föl akarták menteni állá
sától és a belilgyminisztériumi ál
lamtitkári címmel kinevezni. Szóval 

i a hír nem új és helyébe Solti Béla 
' pestvidéki főkapitány nevét emle

gették.
’ | Solty Béla, akit erősen kandidál- 

„/••Kcu , , nak a főkapitányi állásra, a kom-
Kornay István emiatt ragaima- ufán ellenforradalmi alapon

r.ási pert indított Baratossy Balogh szervez[e meg a rendőrséget. Az el- 
|en7^| attól tartanak, hogy
az ő vezetése a rendőrség kebelében 
egy uj jobboldali párt szellemet ho
nosít meg, holott a rendőrségnek 
minden politikán felül kell állania 
és a pártoktól függetlenítenie kell 
magát. Éppen ezért Solty főkapi
tányságát pártfökapitány súgnak te
kintik és ebből a szempontból tilta
koznak az ő személye ellen.

A sors véletlen találkozása tehát, uaullvuIucr ujltuu vauuIuaoat 
hogy a főkapitány vált ozást a lég-i természetesen nem fogadták el és a, 
utóbi eseményekkel hozzák forga- j részegséggel védekező fiatalembert 
lomba. Beigazolást nyert ugyanis, továbbra is őrizetben tartják.

TŐZSDE

Benedek ellen, s a port most tár- 
nyalta. Csiliért) dr. büntető járás-1 
bíró. Barátossy Baloflh bizonyítani 
kívánta állításai valódiságát, leülő-. 
nősen azt. hogy Kornay a nyugat- 
magyarországi felkelést titokban 
közölte n budapesti entente-bizott-’ 
Sággal és ezzel a tettével tanuk előtt 
is el dicsekedett. A bíróság kihall
gatta Csapó László pénzügyi szám
vevőt, aki elmondotta, hogy a nyu- 
gatmagyarországi felkelés alkalmá
val Kornay panaszkodott neki, bogv 
a felkelés a Habsburg-restanráeiót 
célozza, s hogy ezt megakadályozza, 
közölte a felkelés tervét a, francia 
és olasz misszióval. Miután több 
fontos tanú nem jelent meg. a bíró 
n tárgyalás folytatását április 7-éro 
halasztotta.
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ARANYMADÁR Hannath-Zerkovitz operettje

MŰVÉSZ SZÍNPAD
Ismét irritálja az.
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Ha szívből kacagni akar, 
nézze meg

Hegedűs Gyulát 
a Vígszínház művészét 

A bölcsőben
i Előad ok kezdete minden este 8 cs fél 
| órakor. Vasárnap délután négy órakor

He vegyen raglántjÉrtiruK ■ A. Schnur Henrik Rákóul-ut 15

Az ifjúsági tüntetéseknek 
politikai fejleményei lesznek

A Hétfői Napló tudósítójától. —

A 
val 
egy

Az alacsonyabb koronajegyzés dacára 
miért gyöngült el a tőzsde

Az átmeneti ellanybulást tőzsdetechnikal okokkal magyarázzák 
A most kezdődő tőzadehéten nagy szilárdságot várnak

A tőzödo technikájában, nem pedig n 
szilárd alapirányzat megváltozása bán 
találjuk meg annak az ellentmondó tény 
nck a magyarázatát, hogy dacára a» 
alacsonyabb koronajegyzésnek, amely az 
elmúlt hét végén érte el eddigi mély-1 
pontját, a tőzsdehét legutolsó napján, 
pénteken szilárd megnyitás után elgyön
gült az irányzat. A szombati és vasár
napi magánforgalomban a koronalemor
zsolódás tovább tartott, do az értékpiac 
alapirányzata a péntekihez képest lé
nyegében nem igen változott meg. Nagy
jában tartott árfolyamok mellett

■ tartózkodás és üzlettelcnség volt 
egész vonalon.

A tőzsdei szakemberek maguk
tudják, hogy a várt nagy szilárdság he
lyett miért következett be ez az elernye
dés. A sok feltevés közül ’ - '
nübbon az hangzik, ho'ry 
ziinsége a hetek óta 1 
már eszkomptálta a mos. 
koronalemorzsolóddst, úgy 
korona árfolyamalakulása 
további magatartására semmi befolyás-

A többi feltevés mel- __  _________ „________________,______
a legolfogadhatóbbak-! az Athenaeummal. A legújabb tőzsdei

Más momentum azonban, amely

az

sem

I

I

n

logvulószí- 
fisadé kö- 

■■'•z alatt 
étkezett 
most a 

i: eknlácló

sel nem lehetett, 
lett az is egyike 
nak, hogy

a spekulációt
hogy o Glró fellépésire a tőzsdei 
munkanapok számát ismét csökken- 

, tették a keddi tőzsdei nap kikapcso
lásával.I

úgy hogy a spekuláció rendelkezésére 
• álló játékperiódus csak két nap: esti
törtök és péntek — lévén a tőzsdetanács 
rendelkezése értelmében a még rendel
kezésre álló hétfő a rendezés napja. A 

' tőzsde közönsége elkeseredéssel nyilat
kozott a tőzsdei munkanapok újabn 
restringálásáról, mert úgy látja, hogy

a Glró-kérdés nemcsak hogy nem 
rendeződött, hanem valóságos ten

geri kígyója a tőzsdének.

hogy a rendőrség mind a két tűn- 
tetés alkalmával jogosan járt el és; 
a szabályrendelet értelmében is 
kénytelen volt fegyvert használni , 
a fenyegető tömeg ellen.

A rendőrség vasárnap délelőtt be-1 
fejezte a vizsgálatot és végleges 
megállapítás szerint a rendőrség el- • 
járása jogos volt. Szrilbián Dezső • 
dr. rendőrkapitány a vizsgálatról1 
szóló jegyzőkönyvet tegnap délelőtt■ 
átadta Marinovich Jenő dr. főkapi
tánynak, aki azt most a belügymi-! 
niszter elé terjeszti. ügy aktái 
ezzel a rendőrség részéről lezáród
tak.

A péntek esti tüntetés alkalmával 
egy tüntető fiatalembert elő
állítottak a főkapitányságra, 
aki a verekedésben részt 

vett.
fiatalember előállítása alkalma- 1 
beismerte, hogy bottal támadt 
rendőrre, aki azonban lefogta és 

bevitte a főkapitányságra. Ott 
nyomban kihallgatták és a további 
vizsgálat érdekében őrizetbe vették. 

Tegnap délelőtt a tüntető fiatal
embert ismét kihallgatták, ezúttal 
azonban az első vallomásával tel
jesen ellenkezőket mondott. Előadta 
ugyanis, hogy teljesen ártatlanul 
került a dologba. Ittas fővel haza
felé ballagott péntek este az And- 
rássy-uton, közben a rendőrség gyű
rűjébe került, ahonnan nem tudott 
kiszabadulni. Részegen vitték be a 
főkapitányságra, ahol nem tudta, 
hogy mi történt vele. Csak másnap 
reggel, amikor kijózanodott, tudta 
meg, hogy a rendőrség fogdájában 
van.

A fiatalember tíjabb vallomását |

I

a 
tőzsde lanyha irányzata mellett szólna 
nincsen, úgy hogy az értékpiac közön-1 
ségének egyöntetű véleménye szerint az | 
utóbbi napokban csak tőzsdetechnikai 
okokból állt meg az erős hossz. Külön
ben is nem érvényesült a tőzsde egész 
vonalún az elgyengülés, mert egyes spe
ciális értékekben még a pénteki gyön
géb napon is erős elugrások voltak, így 
a Nóvóban, a zürichi Ó fában, utóbbi 
egyike a legnagyobb tippeknek péntek 

I óta, amióta kiderült, hogy
az Ófát nagy tömegekben két nagy 1 
cég vásárolja össze, egy a napokban < 
megalakult Iparvállalatok finanszí
rozását célul kitűző nagy bank ré

szére.
Ebben a részleges hosszban erősen ke

resettek ma is az Auer, állítólagos ro- 
, mán tranzakció hírére, a sör papírok, n 
, sörkoncentráció megalakulásának publi- 
| kálására. De megmozdult az egész la- 
■ és malompiac is — utóbbi a lisztkivitel 
' megindulásának hírére. Erősen animál
tak voltak a nyomdai értékek is, élükön

tippek pedig: a Kistarcsai, a Győri 
Textil, Klotild, Rigler, a Concordia és 
Viktória-gőzmalom értékei. Előrelátható- j 
lag nagy üzlet fog kifejlő Int a részvo- 
nyesek részére, igen kedvező tőkeemelési 
tranzakció hírére, a Spódimban is.

Bri ilións
mistofjaktrt minden hirdetett árnál többet fizet 
Országos Ekszerhaz, Rákóczi ui 17,Uránia bank 

■— ^borparlwtot 'J

A vasárnapi 
masánforsalombar 

az irányzat csöndes volt. Üzlet! ö. 
tés allé fordult elő, inkább csal 
névleges árfolyamokat jegyeztek 
Jegyzések: Salgó 131.000—131,500 
Alt. Kőszén 356.000—357.090, Rész- 
vénysör 95.000—96.000 Izzó 103.000 - 
101.000, Georgia 273.000—274.000, Zü
richi Ófa 47.500—48-500, Kistarcsai 
16.000, Llpták 5900—600, Győri Tex
til 5500 -5600, Nova 16.200—16.400, 
Rima 17.600-700.

A TŐZSDETANÁCS ÉS A KOSZT- 
ÜZLET. A tőzsdetanács tudvalevőleg a 
napokban megtartott tanácsülésén a 
ki^ptüzlctbe való mesterséges beavatko
zás ellen foglalt állást. A tanács elhatá
rozta, hogy ezt az álláspontját momir 
randumba foglalva juttatja el a pénz
ügyminiszterhez. Amint értesülünk, a 
memorandum e hét folyamán elkészül 
és nyomban a pénzügyminiszterhez ke- 
riil.

a

Essenben agyonlőttek 
egy francia katonát

Essen, március 18-
(Havas.) Egy francia katonát, aki 
vasúti állomás fiitőházában dolgo

zott, kívülről revolverlövésekkel 
agyonlőttek. Az elősiető őrjárat le
tartóztatott három németet. Egy ne
gyedik ember, aki megsebesült, el
menekült Vasárnapra virradó éjsza
kán fél 3 óra tájban francia kato
nák Schultc Kurt nyomdászt a Her
kules úton fejlövéssel súlyosan meg
sebesítettek. Schulte ma délután 
belehalt sérülésébe.

Lenin sóiét Jóslata
London, március 18.

(Ztettter.) Lenin a Daily Express- 
ben kijelenti, hogy Oroszországnak 
azért van szüksége a békére, mert 
fel kell készülnie arra a nagy kon
fliktusra, amely meglehetősen mesz- 
szi jövőben a nyugati hatalmak, va
lamint Oroszország, Kína és India 
között, amelyeket valamennyi ke
leti hatálom támogatni fog, ki fog 
törni.

Közvetlen tárgyalások előtt?
London, március 18.

(Reuter.) A News of the Word cl* 
mű újság teljes fentartással szá
mol be arról a berlini értesüléséiről, 
hogy Némeország párizsi képvise
lője Poincaré miniszterelnök elé ja
vaslatokat terjesztett, amelyek köz
vetlen tárgyalások megkezdését je
lentik. Ezt a hírt még nem erősítet- 

; ték meg. Jóléri esült párizsi körök 
este kijelentették, hogy az egészről 
mit sciu tu.>. -k.

Franciaország
Ang ia segítségét Kéri

Párizs március 18.
(Havas.) A lapok tudni vélik 

hogy a francia kormány aziránt 
érdeklődött az angol kormánynál, 
milyen feltételekkel volna hajlandó 
adott esetben a csatlakozásra annak 
érdekében, hogy Németországot a 
katonai vonatkozásban vállalt 
kötelezettségek tiszteletbe kitartására 
kényszerítsék.

• 1
I
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Összeszurkálta a takásadóját
Gyilkossdal MsMet a Nvdr^utcában

A Hétfői Napló tudósitójától. —

HÍREK

Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka véres esemény játszódott le 
egy nyáruccai lakásban. Ittas fővel 
a lakás albérlője megtámadta a fő- 
bérlőt és zsebkésével össze-vissza 
szurkálta. A súlyosan sérült embert 
a kórházban ápolják, támadóját pe
dig a rendőrség letartóztatta.

Paulheim Béla cipésznek Nyár 
ucca 31. számú házban van lakása 

it' de a vevő ®s albérletben lakik nála Ráez I*a- 
után, 1919. év I j°s géplakatos. Ráez szombaton dél- 

azonban a után, amikor a heti fizetését nieg-

3000 koronáért 
200 svájci frank

Egy magántioztviselő szerencséje

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
1918 augusztus havában egy fővárosi 

magántisztviselő 21.436 korona vétel-. 
úron rézbutort és ágyneműt rendelt #gy : 
kereskedőnél, amelynek 1919 márciusáig, 
kellett volna elkészülni. A vételárra I 
3000 korona előleget fizetett be. A cég 
leakarta szállítani az árut, de a t 
ifra.k a kommün lezajlása i- ' 
végén jelentkezett, amikor azunuau « ,---- -----------—/’ ;■kereskedő már csak 50 százalék felár kapto, egy kocsmába ment, ahol xár- 
ellenében akarta kiadni neki az ítTut.\ óráig ivott. ,

Perre került a sor, e a tábla igen ér- l Két -ára felé részé? állapotban ál- 
dekcs döntést hozott az ügyben. Kimon-1 litott bo a lakásara. Nagy zajt csa-

A két ember között heves szóvál
tás támadt, majd Ráez hirtelen elő
kapta a zsebkését,

az éles késsel Paulheim mel
lébe szúrt, majd a lábán, ke
zén és az arcán ejtett kisebb- 

nagyobb sebeket.
A súlyosan összeszurkált ember 

eszméletlenül, véresen esett össze. A 
vérengző lakatos ezután Paulheim 
feleségére támadt, aki Rikoltva ro
hant ki a folyosóra és fellármázta 
a ház lakóit.

Ráczot csak nagy nehezen tudták 
megfékezni és két. rendőr összekö
tözve vitte a főkapitányságra. Va
sárnap délelőtt kihallgatták és ez 

aragasag aovevKea- „ *«.alkalommal ittasságával védekezett,
rézbu tor kiadására, csendre intette a áüh'óngö embert,'^ Szándékos emberölés kísérlete miatt 

mire ez rátámadt. 1 letartóztatták. Paulheimot — akin
tt _ 11_____ ____ ___l 1 í lI. n. nrvnonb r.vnln cnhof ' ‘‘ 1

Koresiseuv óraivá •
ellenében akarta kiadni neki az árut., tvott. ,

Perre került a sor. « a tábla igen ír- Két óra felé részé? állapotban ál- 
dekcs döntést hozott az ügyben. Kimon- litott be a lakására. Nagy zajt csa- 
dotta, hogy a kereskedő a megváltozott pott, a bútorokat a földre dobálta és 
munkabér és anyagdrágaság követkéz-, ^^^lakuveget. betört.^ Pa^heim 
lében nem köteles a - -
de a 3000 korona előleget abban az ér
tékben köteles a kereskedő visszatérí
teni, amely az 1919. év november 1-én 
a svájci franknak megfelelt- Szóval a 
tisztviselő ez ügyben nagyon jó üzletet 
csinált, mert a 3000 korona ellenében 
majdnem 200 svájci frankot fog kapni.

— Bécsi magyar diákok március! ün
nepe. A bécsi magyar egyetemi ifjak 
egyesülete ma hazafias márciusi ünnep
séget rendezett. Délelőtt 10 órakor csen
des mise volt a német lovagrend kápol
nájában ahonnan a megjelent előkelő
ségek, élükön Masirevich Szilárd bécsi 
magyar követtel, a Bécsi Magyar Egye
sület helyiségeiben voltak, ahol az egye-. 
térni ifjak kitünően sikerült matinét ren-. bonctani intézetbe szállították.

— Hallgass, mert mindjárt végzek ( ^z orvosok nyolc sebet számollak '
veled. Úgyis régen várom az alkal-1 m®g — a Rókus-kórhé*1'* "Úri
mat ... I ahol a halállal vívódik.

— Baleset munka közben. A Wolfner- 
gyárban tegnap délután Horváth Ká
roly 21 éves napszámost a dynamogép 
sodronykötele elkapta és a falhoz vágta. 
Az újpesti mentők súlyos belső sérülé
sekkel a gróf Károlyi-kórházba szállí
tották.

— Öngyilkosság. Tank József 52 éves 
gyári munkás Berzenczey ucca 5. szám 
alatti lakásán felakasztotta magát. Mire 
tettét felfedezték, meghalt. Holttestót « í

— öngyilkos elmebajos. Andrási József 
34 éves elektrotechnikust tegnap a té
bolydába akarták szállítani, mert elme
bajos tünetek mutatkoztak rajta. Mi
előtt azonban elszállíthatták volna, 
Magdolna ucca 81. szám alatti lakáson 
karján az ereit felvágta. A kihívott 
mentők súlyos állapotban a Rókus-kór- 
házba szállították.

— A Dunába . . . Varga Ida 23 éves 
háztartásbeli alkalmazott a Petőfi térnél 
a Duna partjáról a vízbe vetette magái. 
Kimentették, s a mentők a Rókus-kór- 
házba szállították. —- Vasárnap délben 
Vasa Mária 21 éves háztartásbeli alkal
mazott a Ferenc Józscf-híd pesti hídfő
jéről a Dunába vetette magát. A folyam
őrség kimentette, a mentők a Rókusba 
szállították.

alkalmi költeményt 
és kurucdalokat éne- 
szeroplők, akiket az 
mefeg elismerésben

a német sajtó. Kob-

deztek. Az ifjúsági zenekar a magyar 
Hymnusz előadásával nyitotta meg az 
ünnepséget. Utána Lábán dr., a Teré- 
ziánum tanára mondott ünnepi beszédet, 
amelyben kiemelte márolus 15-ének je
lentőségét és egyúttal hódolt Petőfi gé
niuszának. Több ................. ...
szavaltak és Petőfl- 
keltek ezután el a 
előkelő hallgatóság 
részesített.

— A franciák és
Icnzből jelentik: A korábban megszállott 
területen és a franciák által most meg
szállt területen megjelenő J450 újság kö
zül a ruhrvidéki akció megkezdése óta a 
rajnavidékí bizottság hosszabb vagy rö- 
videbb időre 445 lap megjelenését tiltotta 
el. Eddig 62 szerkesztőt és 31 kiadót bün
tettek meg másfél évig terjedő fogház, 
és egymillióig terjedő pénzbüntetésekkel. 
Kiutasítottak 16 szerkesztőt és 9 kiadót 
családostól. A meg nem szállott terüle
ten megjelenő újságok közül 63 lap bevi
telét tiltották meg állandóan vagy bizo
nyos időre.

— A Petőfl-ház megnyitása. Vasárnap

iSzinhá?
A még mindig szmokingban járó 

habitüé, aki csak premierekre megy, 
gyakrabban jár a színházba, mint 
azelőtt akármikor.— a rviuu-nuí inegnyiuisa. vasarnap ,------- :...................... • > i . ,

délelőtt 11 órakor minden különösebb Nekem az a. konjunktúra •—- 
ünnepélyes aktus nélkül adták át a kö- i mondotta , ami a direktoroknak 
zönségnek a Petőfi házat, amelynek több • F^ssz* azt szeretik, ha ket-harom

hónapig en sülte megy a darab, én 
azt szeretem, ha minél sűrűbben 
mehetek bemutatóra. Amit röviden 
talán úgy foglalhatnék össze.* vagy 
én megyek, — vagy a darab.

Ezen héten Dánielné Lengyel 
Laura Tüzhalál-a kerül bemutatóra 
a Nemzetiben és már a szereposztás
ról elterjedt hírek is nagy érdeklő
dést keltettek a darab iránt. A jövő 
hét Szenes Bélát látja a Renaissan- 
ceban, a Vígszínházból áthurcolko- 

Közművelödésl Tanács elnöke. Az Or-, dott Végállomás bemutatójával, 
szagos Közművelődési Tanács vasárnap Emellett a Csodaszarvas-ra is kó
déiban közgyűlést tartott, amelyen be- szül a Renaissance, állítólag éjjeli 
töltötték a báró Perényi Zsigmond le- 
mondásával megüresedett elnöki tisztet. 
A választás eredményeként dr. Némethy 
Károly államtitkárt iktatták bo az el
nöki székbe.

— Az új fürdőtörvény a nemzetgyűlés 
elé kerül. Az Országos Balneológiái 
Egyesület közgyűlését vasárnap dél
előtt 11 órakor tartották mag az órvost 
világ kitűnőségei és a magyar fürdők 
képviselőinek élénk részvétele mellett. 
A közgyűlésen, amelyen Vámossy egye
temi tanár elnökölt. Dalmady profesz- 
bzor, az egyesület főtitkára évi jelenté
rében beszámolt arról a nagy esemény
ről, hogy az uj fürdőtörvény-ja vaslat, 
amelyet már közel két évtizede sürget
nek a magyar fürdők, végro elkészült 
és rövideden a nemzetgyűlés elé kerül. ____________________

Halálozás. Költő Gábor dr. kúriai primadonna kedvéért

szobájában Petőfi Sándorra vonatkozó 
ereklyék, emlékek vannak összegyűjtve, 
egy részében pedig Jókai Mór és több 
más költő ereklyéit őrzik. Nagyszámú 
közönség tekintette meg a megnyílt mú
zeumot. Pontban 12 órakor jelent meg 
Pékár Gyula, a Petőfi Társaság elnöke, 
a Petőfi Társaság több tagjával, a mú
zeumban és ott ünnepi beszédet mon
dott, amellyel a Petőfi-házat a közönség 
figyelmébe ajánlotta.

Dr. Néniethy Károly az Országos
Az Or-1 dott

előadás keretében.
Sally 

azonban nem kerül színre a Fővá
rosi Operettszinházban . Az operett 
—- legalább is Mr. Smoking szerint 
— nem is rossz. Vagv talán precí
zebben: láttunk már a Fővárosiban 
és a Városiban rosszabbat is. Hans 
Bartsch tudvalévőén feleségével, 
Palásthy Irénnel küldte a darabot 
Budapestre. Az operettet Palásthy- 
val már próbálni is kezdték és 
Sróba közben derült ki, hogy 

artsch egynémely feltétele, ame
lyet a darab előadásához kötött, túl
ságosan súlyos.

— így van ez — mosolygott Mr.
Smoking, —_ X®*). darab, amit a uuvu vasaniMp nviuiuu ,„ianos VJU-Z. «r- 

aduak elő és rül színre 3 órakor mérsékelt helyárak- 
............ kai.

• A Marinka, a táncosnő első jubileu
mát hozza meg a Fővárosi Operett szín
ház jövő heti műsora. Kedden adják hu-

Mró, aki a román megszállás alatt az er-j van darab, amit 
iélyi magyarság vezére volt. és ezért, a'nem adnak elő... 

egyáltalában

'ománok közel egy esztendeig fogságban I
'ártották, fogsága alatt szerzett beteg-1
légében pénteken éjjel hos-’ns szenvedés emelése izgatja most __________ „ ...____
itán elhunyt. Tem-t*s« h-lffin d<lnMn szinészvilátrot. Huízonü'.’úz.lé're. ery csapásra meeh'órtltoftn .■> kíizön.óRj t. 
I órakor Írsz p.* igazságügyminisztoriuro helyáremelés mellett lesz olvan szi-
itán elhunyt. Temetés*

előcsarnokából.

A gázsik _ ___ _ ikV..UCM HU.
elsősorban a szonőtödször a nagyszerű operettet, mely

- ,------ —----------- _.c_„ Az ,"fi műsort fo- '’-hra is a fényes s'
ucsz és sziuészuu akinél; o xJ.t*; arí* v — -

j

délután a Tatárjárás, Bakonyi és Kál 
mán világhírű operottje kerül színre.

• A Belvárosi Színház Jövő heti mő 
során a nagysikerű EmŐd-darab, i 
„Csipke" és Suvoir „Kókszakáll nyolca 
dik felsége" váltakozik. A „Csipké‘‘-| 
szerdán, pénteken és jövő vasárnap cstq 
a „Kékszakáll nyolcadik foleségé‘4-t héa 
főn, kedden, csütörtökön, szombaton esti 
ismétlik. Jövő vasárnap délután a nép 
szerű Szenes-vígjáték, „A gazdag lány' 
kerül színre 3 órakor mérsékelt hely 
árakkal.

• A „Dódé" 50-ik előadása. A Blaht 
Imjza-színházban jövő pénteken 50-edszei 
játsszák Ohristinéo fülbemászó zenéji 
operettjét, a „Dédé“-t, amit addig fi

1 minden este megismételnek, a főszer® 
pekben: Péchy Erzsivel, a színház ki
tűnő vendégprimadonnájával, Vaály Ilo 
nával, Z. Molnárral, D'Arrigóval, Szte 
maival és Tamással. Jövő vasárnap dél 
után „Fi-Fi“ kerül színre 3 órakor mén 
sékelt hclyúrakkal.

• Az Audrássy«utl Színházban a Jöv| 
héten Is folytatódnak a nagysikerű mű 
sor darabjainak, tréfáinak és magánszá-

I mainak az előadásai, „A gyilkos álarc" „ ... — — — — -------- j keck —* ....... .... .. •
a Rókus-kórházba vitték, I ’jen este>

tízezerről mindjárt tizenegyezerre 
emelik fel. Nagy az öröm persze fő- 
városszerte, a szabónők alig győzik 
az emelés reményében megrendelt 
ruhák tömegét elkészíteni. A legelé
gedettebb népség most a színész, 
mert hiszen ezért a tizenegy vagy 
tizenötezer koronáért mindössze 
próbára kell délelőtt járni, . este.

„A keck madár", „A szénapndlás" min- 
-— valamint jövő vasárnap dél
után is műsoron van 31/* órakor mérsé
kelt helyárakkal.

Mozi
• Ilyenek a fórnak. Pompás vígjától, 

festőién szép keretben, nagyszerű művé 
szék játékával — ez az a film, amelyet 
az G rónia és a Royal-Apolló most bemu
tat. Harry Liedtkc a főszerepben magi 
is kedvence a közönségnek; a darai 
miliője pedig ragyogóan szép: mindéi

I LöHü La CIZ.I, Cl 111 J CL UlCgvluvlV* . * , « * ,
séhez Szükséges. , Corvln-Színház telt hazai nagy sí-
- Eszembe jut a rési anekdota - k<'rre‘ konorilták Amerika szívhez szólt 

1 ii -\r c-s , . rflmpltmnv«t Anevetett Mr. Smoking — a panasz
kodó kereskedőről, aki azt mon
dotta, hogy abból él, hogy vasárnap 
zárva tartja a boltját. Ha az ember 

i látja a nagy prémekbe öltözött kis 
színésznőket, nem tud más megol
dást, mint hogy abból élnek, hogy 

, vannak esték, mikor — nem ját
szanak.

• A Város! Színházban a színház nép
szerű uj operettje a Gárdista, kedden, 
csütörtökön, pénteken és vasárnap este 
van m-üsoron. Hétfőn Burián Károly 
vendég felléptével Carmen, szerdán a Bo
lond Istók szombaton Unkel Péter fellép
tével A zsidónő kerül előadásra. Jövő 
vasárnap délután Jancsi és Juliska me
seopera megy, n Coppelia-ballett II. fel
vonásával. Jövő kedden a Tosca operát 
adlák Környey Béla vendégfolléptével.

• A \i?színház e hete a Sirokfco n»gy , tolüImuló B,k„t

■|
I

esetleg délután játszani és ruhákat Jn.e*fV“” tel*atr, a filmben, ami a síkor' 
Csináltatni. Még öt-hat szabad órája 1 p,ztosítja. A Royal-Apolló 5, 7 és 9 óra 
is marad egy nap é* ezalatt játszva kor.’ a? Uránia 5, */»9 és 10.10 órakoj
megkeresheti azt, ami a megélheté-, ra“tafJa bc a fll“oU
séhez Szükséges. , , Corvln-Színház telt hazai nagy sí-

— . . . . . . ikerrel nonoráltMlr Anmriiro ..ai^
remekművét, „Az anya" című filmet 
valamint „Az igazság harcosá‘‘-t. El« 
adások kezdete 4, ’Á6, és ’/ilO órákon 
Jegyek a koronahorceguccai főpostán u 
válthatók. Színházi telefón: József 89— 
88 és József 95—84.

• Mozgókép-Otthon. Az amerikai moz 
góképinü vészét páratlan mester filmjéről 
„Az anyá"-ról, beszél egész Budapest 
Egyöntetű a közönség kritikája abban, 
hogy oz a leggyönyörűbb és meghatóba 
filmje a mozgóképmüvészetnek. A pará
dés műsor másik nagy filmje: , Az árulí 
hangok" (5 felvonás) egyedül áll a bűn
ügyi filmek sorában, idegizgató és izgal
mas az elsőtől az utolsó jelenetéig. Fél 4 
fél 6, fél 8 és fél 10.

• l'ránia — Harry Liedtkc vigjátéka.' 
Ilyenek a férfiak 5, %7, '49 és 10.” óra* 
kor.

I * Parlsette, n párizsi Gaumont-gyái 
' legújabb szenzációja, minden várakozás* 
.------ - ........ ,.,..t a Kamarában. A
közönség hangos örömmel üdvözli ked
venc színészét, Bimhulút « a párisi Gau- 

; mont-gyár, melynek nevéhez fűződik :i 
Judex, Tih Mlnh, Sándor Mátyás. Gi- 

I nette, a senki leánya szenzációs sikere 
| ismét egy versonyen felül álló kitüní 
I produktummal gazdagította a Parisét- 
[ tc-el a világ filrnpiacát. Előadások 4, 6 
I 8, 10 órakor^
j • Az anya a Helikonban hatalmas eb 
’ kert aratott tegnapi bemutatóján. Köny. 
nyékig meghatotta az érzékeny téma 8 

, publikumot. Ál tahi nos a vélemény, hogy 
' meghatóbb és irodalmibb téma alig ke

rült még vószonra. Hatalmas sikero volf 
a műsor másik nagy filmjének, a Zárj 

‘ i ajtók mögött című kalandos történetnek, 
I amelynek főszerepét Erioh-Kaiser Tieh 
; játssza. Az előadások ma fél 4, negyed í 

’ és 7 órakor.
’l • Roynl-Apollő — Harry Liedtkc víg- 

I Játéka: Ilyenek a férfiak 5, 7 és 9 óra* 
kor.

sikerének jegyében fog lefolyni. A hót- ■ 
nek öt éstéje^ut Herczeg Ferenc pompás 
uj vígjátékénak, amelynek főszerepeit 
Varsányi Irén, Gödi Franciska Góth,1 
Hegedűs, Rajnay, Tnnay és ftterdmy ját-1 
szák. Szerdán este fél 8 órakor és szóin- ' 
haton éjjel negyed 11 órakor az Ele fim- ' 
tót, a szezon léginulatságosabb bohózatát ' 
adják, szombaton este 7 órakor pedig a 
Kis cukrászdát, Helt.ai Jenő nagysikerű j 
vigjátékát.

• ötször tűzte ki műsorára a Magyar 
Színház Vajda Ernő nagysikerű új víg
játékát, „A válóperes hölgy"-ot a jövő 
hétre: hétfőn, kedden, csütörtökön, szom
baton és vasárnap esto. Szerdán és jövő 
vasárnap délután rendes esti helyárak
kal Rákosi Szid! vendégfelléptével Föl
des Imro mulatságos vigjátékát, „A lá
nyom hozománya 500 milló"-t adják, 
pénteken Molnár Ferenc költői játékár, 
az „Égi és földi szerelemét játszmák.

• Mindén este a Tökmag kerül színre 
a Rcnaissance-Szinházban. A táblás há
zak sora s a rendkívüli elővétel minden 
más darabot kiszorított a műsorról, csak 
vasárnap délután van műsoron a Hol 
a férjem? mérsékelt helyárakkal. A pom
pás vígjáték, továbbá a Tökmag szenzá
ciós előadása, az élén Dosvay Rózsival 
és Csortossal, estéről-estére utolsó helyig 
eladott házakat vonz.

• Minden esto „A Bajadér". Kálmán 
Imre operettjét, a páratlan sikerű „Baja
dérit ismétlik jövő héten minden este 
a Király-színházban Fedák Sárival, 
Honthy Hónával, Rátkalval, Nádorral, 
Latabárral és Vágóval a főszerepekben.1 
Jövő vasárnap délután „János vitéz'4 ke-I

Brilllánsokat Set bárkinélf drágfb. 
bán vesz Saékely Emil Király ucca 81. es. 
Iclrtőn: lázsef: 103-35. (Terét-templommal szemben

I

PALAeE
(U/víift-babaié)

VII, Kákóci ut 43. szám Telefon: lóxseí 123—01 '

Ma utoljára a nagysikerű műsor.

NMY EHDRE
vendégfellópte

Antal Erzsi, Ferenczy Károly, Ha
raszti Mici, 11. Heldiborg. Krujnik, 
Lukács Sári. Salamon, Sándor Józ«’t, 
Sarkady, Virágh, L’jváry. Várnay V.
Előadás kezdete 9'» órakor. Jegyelő
vétel: a Színházi Életnél egész nap 
és a pénztárnál 5—7-ig. Este S órától 
cigányzene Va □ csu» « ó-«u*'
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VJISRRJWIPJ SPORT
NSmzetft''zl m-feStözés

UTE—Wiener AC 1:0 (0:0)
Hatalmat, közimwlt JHcnlétóbon Ját- 

p.otta lo nz I nii-fti mubt tú pélyalan 
ktli nemzetközi mérkőzésé:, ama yet 
»rlis küzdelem utón Kúxn kitűnt! lejose 
tóvén a maga javára könyvelt eb

Az osztrák bajnokság végére kény- 
(Mritctt " \C kemény ellenfélnek bl- 
KmrtilL A azúlns, jól megtermelt link 
Etiiaft ö-zjátékot produltéllak. ndo tata
kaik mindig helyezőitek voltak « külö- 
tilisen balszérnyuk mutatott meglepően 
jó formát.

Ezzel szemben a magyar csapat gyen
gén játszott. Azt nem mondhatjuk, hogy 
rósz volt, mert voltuk negyedórák, 
amikor ellenfelüket valósággal a kapu 
elé S.zegeszték. eredményt azonban so
káig nem tudlak elérni, mivel állan
dóan biztos helyzetre pályáztak s ezál
tal sok kínálkozó alkalmat, szalasztottak 
hl. Azonkívül u magyar fiuk játékát 
folytonos balszerencse kísérte. Minden 
lövésük a kapu mellű ment, pedig az 
első félidőben egyik támadásuk a másik 
után következett be.

Sc.haller imm volt formában s külö
nös előszeretettel lövöldözött a XX AC 
(kapujónak jobb oldalára, inig Priboj u 
kapu fölé helyezte minden lapdáját.

Az UTE hátvédei pompás játékot mu
tattuk s rajtuk miliőit, hogy az osztrák 
csapat nem tudott klogyónlltö gólt öl
érni. Mellettük llih'iii lmpus mutatott 
nagyszerű védelmet. A második félidő
ben az osztrákok minden lövését védto 
h olyan bravúros elvetést produkált, 
hogy n közönség szűnni nem akaró 
tapssal honorálta védését.

Az első félidő komeraránya 4:1 volt 
UTE javára.

Félidő után mindkét csapat lábra kap 
ti az osztrákok nem riadnak vissza testi 
erejük latbavclésé.től sem-

Az ötödik percben a biró szabadrúgást 
fitél uz osztrákoknál:, amelyet Wallner, 
u XVAC veszélyes balösszekötője n pálya 
közepéről n kapu mellé Juttat. A lC-ik 
percben Sádon komorét Baubach tíOTta 
helyzetből a kapu mellé juttatja.

Két perccel később ugyancsak Szidon 
Iwndúsát Kása remek fejeléssel góllá 
értékesít i.

A vezető gólt frenetikus taps fogadja, 
amelyre a XX AC erős, rómonő játékkal 
válaszol.

A 2t)-ik nercben az osztrák csapatban 
játszó török szárniazésu jobbösszekötő 
kitűnő lerohanással védhetotlonnok 
ázó gólt lő, Bihari azonban 
gát « a levegőben us/va a 
sarkában elfogja a lapdát.

A 25-i.k percben az osztrák 
adását a balösszekötő ügyes 
formálja. <le a magyar kapus kiroha
nása megakadályozza lövésélsui.

Ezután iáméi magyar támadás követ
kezett, azonban Szülőn H éles lövését 
nz osztrák kapus elfogja.

A második félidő végén a WAC cen- 
toro urdán súlyosabb rebet. kap, mire 
helyét a középfedezot foglalja el. aki
nek a pótlására nz osztrákok tartalék
jukat állítják be.

A játék vége erős iramú és váltakozó 
térülőtökre szorítkozik, gólt, azonban 
már egyik csapat sem tini elérni.

sőlib a VÁC bal'isszekötőjo a kiegyenlítő 1 A Ponti Magyar Kereskedelmi Bank 
gólt In megíizorzi. igazgatósága közli, hogy legutóbbi ülé-

irAC—MAFC 5-2 íi«n són megáll api tóttá az 1922. üzletóv mér-
, 'legét, mely a tavalyi 58 millióval szem- 

A csapatok sehogyan melegednek belő ben 343 545,060.88 korona tiszta nyereség
ei játékba. A kispestiek állandó fölény* • . zárult Ajj ignZgatósúg indítványozni
ben vannak, do a MAFC 1» léptet tart | f ] h „ Iefolyt Metévre szálé ősz- 
veink o n VAC-nak csak a Játék végén ; ulóko( 4(w koronúban, vaK7is 40 száza- 
sjkernl 0 wtetos gólt elérni P,rő te , Iókllan ulapltsa megi továbbá nz Intézet
öt vei révén.

Vasas—MAC 1:0 (0:0)
Mindkét csapat unottan játszik, 

szőr a MAC kap lábra, de a kapu 
mindenkor tehetetlen.

részvényeinek névértékűt a tartolékala- 
I pókból 1000 koronáról 2000 koronára 

Elő- omeljo fel. Ezenkívül az ilymódon 400 
előtt millió koronát kitevő részvény tők ének 

i.v.ivwmwu. 600 millió koronára • való fölemelését
A Il-ik félidő 15-ik perecben a Vasa- r,«i“ javasolni 100.0M drb 200 K névér- 

sok ’ 'elérik egyetlen góljukat.
BTC—Zugló 0:0

csapatok lélek nélkül, unottan ját-A
szottak. A BTO valamivel erősebb volt1 
ellenfelénél, do a kínálkozó alkalmakat j 
gyönge csatársora nem tudta gólokká 
értékesíteni. )

77. osztályú mévkczéseti
UTSE—BAK: 2:1 (1:0).
BEAC—HÚSOSOK: 2:0 (1:0).
NSC-EMTK: 3:0 (1:0).

33 FC—VII. SC.: 4:1 (2:0).
TTC—Ékszerészek: 2:2 (1:1).
KAOE—RTK: 4:0 (1:0).
JUsóausztvia - Délnémet* 

or*sz<igj 4i2 (1:0)
Becs, március 13.

Dél-Németorszúg és Alsó-Ausztria lab
darugó mérkőzése 4:2 arányban végző
dött Ausztria javára. A félidő eredmé
nye 1:0 volt ugyancsak Ausztria javára.

lát
nia- 
bal-

center l>e- 
támadáesú

I nak felajáultatnl, a közgyűlés által meg 
határozandó kibocsátási árfolyamon; a 

' uj részvények elővételi jogában tchú. 
i úgy a 80.0000 darab régi, mint n 32.00 
l darab uj ingyen részvény, tehát 112-00 
darab fog részesedni akként, hogy tni/» 
den 7 darab immár 1000 korona névér 
tékü részvény alapján további 3 dara> 
uj részvény lesz átvehető. Egyszorsinini 
intézkedés történik aziránt, hogy o rész 
vényekből egy tőzsdei kötés a jclenlog 
25 darab helyett ezentúl 10 darab legyen 
Ezt a tőkefolemelést a Spódium-gyárnál 
6.1 az érdekkörébo tartozó vállalatoknál 
nagyarányú fel fejlődése, valamint 1 
tárgyalás alatt levő nagyszabású trau 
.-.akciók teszik szükségessé.

A Mezőgazdasági Ipar Itt. közli, liogj 
a tulajdonában levő Mezőhegyest Cuko 
ipar Rt.-részvényeket 1500 korona rész 
vónyÖRSzeg, 500 korona felpénz és 60 ko 
róna költség, kamat és értékforgalmi adf 
mogtéritéso ellenében elővételre ajánljf 
fel a társaság részvényeseinek. A Ma 
gyár Általános Hitelbank pénztára —- je 
lenti a Mezőgazdasági Ipar Rt, — mindé? 
egyes társaságunkbeli részvényre vonat 
kozó utalvány felmutatójának egy-egj 
darab Mezőhegyesi Cukoripar Rt rész 
vényt, fog 1923 március 26-tól kezdve áp 
rilis 6-ig bezárólag, a rendes üzleti órák 
bán 2060 korona egyidejű befizetése ellő 
nében, társaságunk nevében átengedni 

Az Egyesült Izzólámpa és Villamos 
sági Rt. közli, hogy rendkívüli közgyű 
lésén elhatározta az alaptőkének 52.50 
darab 200 korona névértékű új részvénj 
kibocsátásával 42 millió koronára 
52,500.000 koronára való felemelését. A*.

tékü uj részvény kibocsátása utján, va
lamennyi elővételi jog 2:1 arányban a 
részvényeseknek lévén biztosítandó. Az 
igazgatóság kérni fogja a közgyűlést, 
hogy a tőkeemelés időpontjának és ke
resztülvitele módozatainak megállapítá
sát őreá bízza. Ugyanezen az ülésen Fell- 
nor Alfréd, Országit Artúr, Szalai 
dr. Szászy György ós Wahrmann 
cégjegj’zők aligazgatókká, Weisz 
fiókfőnök flókigazgatóvá Borowitz 
nőid, Fejér Vilmos. Földessy Lajos, Mit- 
termayer Jánoá, dr. Podovszky József, 
Rajna Zsigmond, Szálba Richárd és Weisx 
Gyula főtisztviselők cégjegyzőkké. Lázár 
Sándor, Ritoók Lajos llókfőnökökké, dr. 
lványi László és dr. Simontsits Elemér 
titkárokká, dr. Bátor Viktor helyettes 
jogtanácsossá neveztettek ki.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár összes új — 1922 május 1-töl osztalékjo 
Egyesület igazgatósága közli, hogy a 
bmárcius 28-ára egybehívott rendes köz
gyűlésnek javasolni fogja az alaptőkének 
22.500 darab 6000 IC névértékű uj rész
vény kibocsátásával 80 millióról 875 mil
lió koronára való felemelését. Ugyanek
kor kerül a régi, 2000 K-ús részvények 
névértéke is megfelelő felülbélyegzésre. 
A régi részvényeket 2:1 arányban a köz
gyűlés által megállapított áron elővételi 
Jog fogja megilletni.

A Hazai Bank részvénytársaság igaz
gatóságának szombaton megtartott ülé
sében megállapította az 1922-ik iizlctév 

>• ( mórlegét, amely 78,330.749 K tiszta nye- 
; Tőséggel zárul. A folyó hó 28-ára egybe
hívott rendes közgj-ülésnok javasolni 
fogják, hogy e nyereségből a tartalék
alap, és nyugdíjalap megfelelő javadal
mazása mellett 1000 K n. é. részvényen
ként. 250 korona, azaz 25% osztalék fizet* 

i tessék az előző évi 12.5%-kal szemben. 
Az igazgatóság Ágoston Oszkár, Balázs

Pál, 
Ede 
Mór 
Ar-

I

A MAFC házi úszóversenye
Vasárnap délelőtt a MAFC uszógár- 

dúja házivf-.üeiiyt rendezett a Császár
fürdő női uszodájában, hogy kijelölje 
a német országi túrára induló úszóit.

Afúr az első mérkőzés is megmutatta, 
hogy a MAFC’ gárdája kitűnő formá
ban van s bizalommal tekinthet az el
következendő nemzetközi versenyek elé.

Az ................................ - -
700 

nay
700

1 p. 
úszott ki a magyar világbajnok.

5d méteres hátv.szds: 1. Virányi 
mp. 2. Gőczy Iván.

200 métere* gyorsuszds: 1. Eperjessy

eredniiényak a következők:
métere* gyorsas zás: 1. dr. Belez* 

IjÚszIó 1 p. 9.2 mp. 2- Hay Pál. 
méteres mellúszás: 1. Sípos Márton 
18 mp. ellenfél nélkül kitűnő időt

35.4 .

mp.icres gyorsuszas: j. Eperjessy a* *« ;Béla 2 n. 35 mp. ellenfél nélkül íRHiinn . ó, .7 Lukáte Károly cégvezetőket . t. i. o<» uip, üueniei nciKui. dvttuno ica7«TatAi1AiVftt.fA.fti-uA n.*

I

idd.)
.W méteres gyorsuszds IT. osztály: 1. 

Kenyeres László 30 4 mp., 3. Schwertner 
Lajo.t.

MacTizuetcgyüzteBatlinSlktt nevezte ki.
Dublin, március 18.

(Reuter.) Az Ír Mao Tigue és a szene
gáli llntlin Siki boxinérkőzósében az 
előbbi húsz menet után legyőzte ellenfe
lét. Mnc Tigue a küzdelemben jobb hü
velykujját eltörte.

igazgatóhelyettesekké Eggenberger-Csé- 
pai Frigyes, Fried Géza, Hcrzog Imre, 
Sajó Ferenc. Tárnál Imre és dr. Werk- 
nor Albort főtisztviselőket cégvezetőkké 

| és Práger Tibor f6tisztviselőt intézővé

I

7. osztályú méfttÖKéselt
MTK Hl. kér. TVE 2:1 (1:0)

Mindkét e«:pnt szép játékkal azúré- 
koztatla közönségét. Az otthonában ját
szó óbudai vinpat erős iramot diktál, 
de ax MTK ogyiiiti“io könnyen leszereli 
1.örekv.’x.ikvl. Orth minden holyzetnok 
líra, kiti'nő helyzetekéi teremt s csupán 
n k tleiii a múlik, hogy kedvezőbb 
e.rt'dn ■ nyt ik-iii érnek el. A félidő elején 
Drlh boa 
km ”1 ja ha

Félidő 
kapnak , 
pák véd<

X mÚMi 
Vásznai 
kíwölíb 
rg> ed 111

kér. TVE
íl szép 

ét. Az

•ülte
Orfá

tűnő helyzete 
tlcneu múlik 
•nyt nem érnek el

adásul Siklo^sy a Hl. kerületiek

vegén u . .■ .i.:daiak ismét erőre 
. I'lnt'kóni'k rlóg alkalmat ad- 
>> , bemutatására.
odik ‘<iid<« ltl-ik nercében Ko- 
kiejryenlití, rólt lő. öf perced 

IviviHKoi lerúgják, mire Mamii 
I' I ’ .1 II véd 8 •Tepet.

» ide-oda hullámzik y n félidő 
' i ■ ■ m ii .'•<ili,úrnak sikerül a

I

I •k

Hír: 
a 1 ?ori

el.
Kin

gosult — részvényekre a régi részvénye 
soknek elővételi jog biztosíttalik, min 
den négy darab régi részvény után égj 
darab új részvényre darabonként 10.001 
korona úrban. Az átvételi jog 1923. óvl 
március hó 16-tól 1923 március hó 24-ifi 
bezárólag Budapesten a Pesti Magyal 
Kereskedelmi Bank értékpapírpóazlúra» 
nál gyakorolható. Töredékrészvényekel 
nem adnak ki.

A Hofherr—Schrantz —Clayton —Schutb 
leworth Rt. köz’gyülésóbon alaptőkéjűi 
50 millió koronáról 75 millióra emelte 
Az uj részvényeket 2:1 arányúban 6000 
koronáért a régi részvényeseknek ajánl
ják fel. Az elővételi jog március 15-tŐi 
24-ig gyakorolható Budapesten, az Első 
Magyar Iparbanknál.

A Beocslnl Cementgyári Unió Rt 
megtartott rendkívüli közgyűlése az 
alaptőkének 20 millió K-ról 75 millió 
K-ra való fölemelését határozta el. Az 
elővételi jog március 22-ig Budapesten a 
Magyar Általános Hitelbank pénztáránál 
gyakorolható.

A Just-féle Izzólámpa- és Villamossági 
gyár Rt. közgyűlése az 1922. év osztalé
kát részvényenként 17 koronában (10 szá
zalék) állapította meg. A szelvények áp
rilis 1-től a Magyar Országos Központi 
Takarékpénztárnál válthatók be. A köz
gyűlés elhatározta az alaptőkének 
100,000.460 koronáról 150.00.690 koronára 
való fölemelését. A régi részvényesek a« 
összes uj részvényekre 2:1 arányban 1080 
korona lefizetésével gyakorolhatják az 
elővételt március hó 20-tól 24-éig.

A Győrffy—XYolf Fémárugyár Rt. köz
gyűlése a 10 millió korona alaptőkét 20 
millió koronára emelte. Az összes uj 
részvények 1:1 arányban a régi részvé
nyeseknek ajánltatnak fel 1200 koronás 
árfolyamon, 80 korona költség hozzáadá
sával. Az elővételi jog március 16-tól 
26-ig a „Hérmes" Magyar Általános Vál- 
tóiizlot Rt.-nál gyakorolható.

A Hungária Műtrágya-, Kénsav- és 
Vegyipar Rt. közgyülóso elhatározta 
alaptőkéjűnek 20.000 drb 400 K n. é. az 
1923. évre osztalék jogosult uj részvény 
kibocsát átkával 64 millióról 72 millió 
K-ra való fölemelését. Minden 8 régi 
részvény 4W K n. é. és 19.600 K felpénz, 
összesen lehűt 20.000 K leflzctéso mellett 
I uj részvény átvételére jogosít; az elő
vételi jog a társaság pénztáránál már
cius 20-ig gyakorolható.. A társaság 81. 
sz. osztalékszelvénye a Pesti Magyar 

j Kereskedelmi Bank az Angol-Osztrák 
| Bank pénztáránál .140 K-val váltható l>e.

Zsupszjessúsztam!
A nagy gonddal clókésiltett karácsonyi kép

vásárom a tossz gazdasági viszonyok folytán 
nem siket ült.

I'elhalinozoft anyagomat na'jy kedvez-
1 ménnycl eladom.
1 Eredeti művészi olajfestmények ízlésesen 
. kercicy.vc már U»X) koronától vAs'rolliatók.

Solvmostnát
Kossuth Lajos ucca 8. 0. 4 

Te totón : 78-72
| Tostita falmAfixnl i

| A Magyar Országos Központi Taka
rékpénztár részvényeseinek f. hó 17-én 
tartott, rendkívüli közgyülóso elhatározta, 
hogj’ az intézet alaptőkéjét 120.000 drb 
nj részvény kibocsájtásával 180 millió 
koronára emeli fel. A részvényesek elő
vételi jogukat az uj részvényekre és pe
dig 3 részvény után 2 újra 3800 koronás 
két egyenlő részletben befizetendő áron 
március 20-ától 81-éig gyakorolhatják.

1 Az első részlet az elővételi jog gyakorlá
sával egyidejűleg, a második részlet leg- 

( későbben április 20-áig fizetendő.
| A Belvárosi Takarék osztaléka. A Bel- 
I városi Takarékpénztár igazgatósága a 
március 27-óre kitűzött közgy űlésnek az 
elmúlt, évro 80 K osztalék kiftzotését fogja 
javasolni a tavalyi 40 K-val szemben.

Megalakult a Mobilbank Részvénytár- 
(«a*irtg. Fónagy Aladár bankja Mobil
bank Részvénytársaság címmel, 400 mll- 

| lió korona befizetett alaptőkével a na- 
i pókban megalakult és működését Rnr- 
] mlncad-utca 8- szóm alatt levő irodájá- 
, bán már meg is kezdte. Igazgatósúgá- 
i n, ' j’fryvozetŐ clnöko Fónagy Aladár, 
: alelnpkc. Hauzeur Viktor.

Az Első Festi Spódium- és En.vvgynr 
; RL igazgatósága elhatározta. hogy 
! tolyó hó 28-ára rendkívüli közgyűlést 

, i hiv össze, melyen a mostani 80 millió 
koronn összegű alaptőkéjének 160 millió 

; knronnrr. való felemeléséi fogja java- 
. i»»lni olyképpen* hogy mindenekelőtt a 

: jaton’pg forgalomban levő 400.000 darab 
• | -00 korona névértékű részvény 80.000 
, darab 1000 korona névértékű részvényre 

i yonaireék Össze; egyúttal indítványozni 
: fogja, hogy n tartalékalap terhére 32.000

Űgetővorsenyeh

Ma a Desscwffy Alajos-emlókvoraony i 
volt a „főszám", amelynél bizony elő
kelőbbet érdemelt volna a néhai lelkes 
iigető-sporteman. A favorit Urenkel • 
nyerte meg, hatalmas javulást mutatva. I 
inig a két fogadott Seager-crack a vert! 
mezőnyben húzódott meg. Különben ez 
a nap is a favorit-győzelmek jegyűben 
zajlott le, csak Civil és Peczkás szen
vedlek vereséget, mint, reás kedvencek, 
• zonban ezt a pozíciót nőm érdemelték 
meg, mert Rézangyal, illetőleg Roumii-' 
nin voltak az igazi papi regél y ok.

A részletéé eredmény: L 1. Ultráméi in 
(l/< r.) lr.rsiegler, 2. Czigánylegénv (6) 
Kreipl, ;|. IJjra-UJra (4) Stchrnsn- F. iu: 
Betekints. Csoda, Adói mint II. dq. Biz
tosan. 10:17; 10:12, 23. II. 1. panCiii (1j/4) 
< a.<fiolinl, 2. Elida (6) Soager, 3. Kün- 
r.öslánya (4) Novak. F. m: Vidám, El
teli, Keszkenő, Falke, Piczikém, Delta. 
Léda HL Könnyen. 10:22: 10:14, :)|, 20. 
Hl. |. Uka (l’/í) Cassolini, 2. Lodz (3) 
Hegedűs, 3. Difik (IX) Mészár. F- in: 
llerakles. Könnyen. 10:19; 10:12, ]:j. |y’ 
1. llézangyal (IX) Stehmann, 2. Civil 

r.) Seager. 1 Erynio (12) Zwillin- 
v in: Jóin. Könnyen. 10:23; 10:10,

1. Houmünin (IX) Irrsiogler, 2.' 
í r.) ( assolini. 3. Feldpost 
,’n:, ^}v,‘rv- Könnyen. 10:22;

I. i na petité (3) Tornán. 3. Kleino 
• H) .Stehmann. F. m: Faullan, 

Könnven. 10:19: 10:11, 12. VII. 
jo/./xm HS r.) Leók. 2- Fredo (2)

x a lej

l

'• ' mind jár1 gólt 
' <> . .-a ju , imk fi a 
'“l’nl terheli meg 

•cl ké-|M>r

I. 1 
(IX 
gr r. F.
10. V.
Berakás (IX
wdJJ't vlmi.8&K<rr;rdí;s -- 

tini, 2. ‘ *'* —
I öwin 
Fl<>ta.
I.
XV lom. 3. Esklnio (6) Bohn. F. m: Ar- l^sáttaUk ki-

7<ny. 10:13; 10:13, 12. :r,

tnssók ki .amelyek a régi részvényosok- 
rmk 5:2 ahányban ingyen adassanak át. 
At igazgatóság javasolni fogja ezután 
‘ közgyiilésnak, ho,T további 48.000 do
mb 1000 korona m /értékű uj részvény 

1.,. résxvén^k fph
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