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Áprilisban csak tizenkét 
tőzsdenap lesz

Jt tőzsdetanács memorandumot intéz a pénzügyminiszterhez 
Jl tőzsdetanács vasárnapi ülése

A Hétfői Napló tudósítójától. —
A tőzsdetanács vasárnap délelőtt 11 

órakor Végh Károly elnöklete alatt gyii- 
Jértt tartott, amelyen a tanács tagjai 
Sgen nagy számban jelentők meg. Az 
ülésen beható tárgyalás alá vették a 
tőzsde és pénzpiac újabb eseményeit és 
a pénzügyminiszternek ezekkel kapcso
latban már több Ízben bejelentett intéz
kedéseit. Többek felszólalása után elha
tározták. hogy memorandummal. fordul
nak a pénzügyminiszterhez te ebben tel
jes részletességgel ki fogják fojteni ál
láspontjukat mindazon aktuális közgaz
dasági óh főleg pénzügyi kérdésekben 
(igy pl. a koszt pénz ügyében is), ame
lyek a tőzsdét közelebbről érdeklik és 
lényegesen befolyásolják a tőzsdei üzlet 
egészséges vagy egészségtelen kifejlődé
sét. A memorandum tervezetét Engel 
tőtitkár ismertette a tanáccsal, amely

. -..r — -Walltö Lajos
pénzügyminisztersége előtérben 

Lukács Lászíó nem vállalja a pénzügyi tárcát — Nagy Emilt pénzllgyS 
államtitkárnak kombinálják

deliní . miniszter mandátumát 
biztosítsák.

Hit Baján Walko miniszter abszo
lút többséghez jut, akkor

Kállay /Tibor utóda Walko Lji- 
. "jba lesz, aki egyúttal átmenetileg 

megtartja a kereskedelmi tár* 
. • cát is.

W alko pé nziigymi ni sz térségének 
terve nem mai keletű. Mindeneseire 
rendszerváltozást jelent a Kállay- 
Teleszky-főlv pénzügyi rendszerrel 
szemben s aztytl gazdasági. koncep
ciót jelenti, amelyet a parlamentben 
Paupcra Ferenc képvisel. 
' Még kell említenünk hzt. a nagyon 
érdekes ddlgpK hogy a távozó Kál- 
Iny'utórfja melle, bárki legyen is,

politikai államtitkárként Nagy 
Emil van kiszemelve.

A fentebb, említett okoknál fogva 
a bajai választás túlnőtt egy eff'y- 
szpfflválasztás keretein- Amennyi
ben miniszter kisebbségben
maradná Kiss György ellenzéki je
lölttel szemben,'abban az esetben 
a. pénzűgyminiszterválsággnl együtt 
a. kere^k.cddlmi tárca válsága is ak- 
»1niAHKkií.^lfÉ..s-'ezzel a részleges 

> meg oldása sokkal 
nehézebpé i^í^k és kószább időt fog 
igényelni, •
* E hnllajiatban, miután a választás 
~ ”*■ * "‘lég természetszerüjeg

^másunk, *e«Lk eshe- 
nol hatunk/ Minden - 

“ kormány- 
i biznak

4
Részleges kormány válság és a 

vasárnap lezajlott két képviaelőcá- 
laaztás .áll a politikai etet közép
pontjában. A részleges korma ijy- 

,válság a húsvéti ünnepek után Ősz? 
szoűlő-.elaő mintsztertiijiáoson válik 
emlékessé, addig tág tere nyílik a 
kombinációknak. A részleges kor- 
má»yválság megoldásának i ránya 
Igen nagy > mértékben a most, vasár? 
napi választásoktól vfüg£, Ez külö
nösei^ a pénzűéi tárcára vonatko- 
jdk, mert

bajai'választáson dől el,' hogy
Jd 1<W Kállay pénzügyminiszter 

' , úlódá;

A helyzet az,hogy a - kormány nem 
lúd megegyezni,Lákdcs Lászlóval a 
pénzügyi tárca,>vállalását illetően. 
Megbízható ‘ forrásból értesültünk 
arról, hcfc'Vá leOtatóbbi* napokban 
sürp- tárgyalások* folytai Luk-ács 
Lászlóval, rtji\ázbnban leginkíihb 
magas korára való tekintettel vo- 
Maködik elfogadnl^a mi nlRztor^éjget. 
A komfffyab^ akadályt' azotfbán az| 
'kppezi? /.nogy,, Lul'ács Lászlónak 
olyátu súlyos i feltételei voltának, 
hogy cjfy jntiidnn^étségct. kizáróan 

agy^édes púfit^^t........................
vezétna s n kfifÁtány a Gfynbiis- 
frahcióbaií .vcszeaitmcs ellenzéket

seffer. Kizáróan .’LiiÁHsm'f’ i 
iHésaukadásáro f

ÉPaR
Walko Lajos

• tervét ; 
be, 4 

azután őt meg is bízta a memorandum 
végleges megszövegezésével. Végül clha- 
-tározták, hogy a memorandumot

legkésőbb e hét első felében át
adják a pénzügyminiszternek.

A memorandumban teljes határozott
sággal szembe helyezkedik a tanács a 
tőzsdei forgalom bármely irányú korlá
tozásával és nemcsak a tőzsdei, hanem 
egész közgazdasági életünkre károsnak 
nyilvánítja a forgalom bármilyen meg
kötőt tségót.

Ugyanezen ülésen állapították meg a 
iőzsdo dprilisl munkarendjét.. E szerint 

április első hetében csak S-ún és 
G-án lesz tőzsdenap. A hónap 
többi heteiben csak háromszor 

és pedig:

erothTiéWyót
Wet*

©jepekkel 
esetre’ ini.gennitáiik, hog\ k<j 
hoZ^közofuUtó helyen eresen 
Walko Lajos győzelmében?

“H. választi H K lehel s- 
ter további noalrtó-

hétfőn, 

csütörtökön 

és pénteken 

nyílnak meg a tőzsde kapui.

E szerint tehát április hónapban íi- 
zenkét tőzsdenap lesz összesen.

A tőzsdetanács ülése 1 óra után éri 
véget.

A

Az ülés után alkalma volt lapunk 
munkatársának Engel főtitkárral be
szélni, aki kijelentette, hogy a tanács a 
pénzügyminiszternek a kosztpénz ügyé
ben tervezett intézkedéseivel ia foglal
kozott és természet szerűién egyhangúlag 
állást foglalt. « koszt pénz-üdét bármily 
természetű korlátozása ellen.

jára semmi kihatással uem bir. 
Egyes szélső jobboldali lapok és , 
politikusok erőseu szuggerátják 
azt, hogy Beniczky Ödön győzel
me esetén Klebelsberg lemond a 
kultusztárcáról, — a kultuszmi
niszter azonban sokkal nagyobb 
mérvben bírja a kormányzó és a 
kormány bizalmát, semhogy er

ről szó lehetne.
Ami az egysége* párt köbeién 

belül tapasztalható’ kisebb-nagyobb 
frakció-harcokat illeti, a párt ve
zető tagjainak az a véleménye, hogy 
ezek a,húsvéti szünet alatt teljesen 
el fognak simulni. Ez a kisgazda
mozgalmakra vonatkozik leginkább, 
mert a iGömbös-frakció helyzetei to
vábbra is nyitott kérdés marad.

Komáromban és Baján 
hétfőn folytatják a szavazást

Komárom, március 25.
(A Hétfői Napló kiküldött-tudó

sit ójától.) Komárom képét alig tetté 
mozgalmasabbá ■ és semmivel süni 
izgatottal) bá a mai választás. Az el
keseredett küzdelem kormánypárt 
ós ellenzék között, tulajdonképpen 
csak plakátokban nyilvánul, az em
berek nyugodtak, cRcúdeseu, nyu
godtan’járulnak a ktit szavazohelyi 
ségb(< poKt jka i meggyőződésű kot. a | 
néma borítékba zárják, de Inxngo-1 
san alig nyilvánítják. A kormány-' 
párti*képviscíők közül Komúroróbán i 
vanndk' Nánássy Andor, Zcöke An
tal, Pátacny Dénes, Kuna P. András 
és Szabó Zoltán, az ellenzék résztél 
Szeder Ferenc, Gybrky Imre^ ás f

Bár a szavazás titkos és még vé
get sem ért — ma estig összesen 
900 szavazatot adtak le a két bizott
ság előtt — a kormánypárton meg
lehetős lehangoltságot lehet észre
venni. A monostoriak körülbelül 
150—170 szavazatot adtak le és itt, 
ahol az emberek ismerik egymást, 
ngy számítják, hogy ebből alig iq 
szavazat esett Klobclsberg Kuno 
grófra.

A kormánypártiak, amennyiben 
egyáltalában reménykednek, mind
össze néhány szótöbbségben bíznak, 
m/p a Bcniczky-pát 100—150 szótöbb
séget remél és győzelmet biztosra 
veszi

Baja, március 25.
i Vasárnap reggel kezdődött meg a 
i választás a bajai választókerület- 
, ben. A jelöltek Walko Lajos keres- 
i kcdeleinügyi miniszter és dr. Kiss 
György pártonkivüli ellenzéki. A 

I szavazás 12 szavazási körzetben fo
lyik, amelyek közül kettőben a sza- 

1 vazás nyilt, tízben pedig titkos.
I A nyilt szav’Lzókerületekbcn Wal
ko kereskedelemügyi miniszter dél
után 4 órakor 140 szótöbbséggel ve
zetett. A délután 4 óráig leadott sza
vazatok száma körülbelül 4500. A 

I szavazás mindenütt a legnagyobb 
rendben és nyugodt hangulatban 
folyik, a vasárnapra való tekintettel 
azonban nagyon Lassan halad. A 
-nyílt Rzavíizókorülffekben n zárórát 
este 8 órára tűzték ki, a többi kerü
letben hétfőn folytatják a szavazást, 
amely valószínűleg estig eltart A 
szavazatok összeszámlálása keddre 
várható.

Korányi nyilatkozata 
az Eclairben

Paris, március 25.
Az 'Éclair munkatársa beszélge

tést folytatott báró Korányi Fri
gyes magyar követtel. Korányi két
ségtelennek mondja, hogy Magyar
ország arra törekszik, hogy mennél 
gyorsabban helyreállítsa gazdasági 
és pénzügyi egyensúlyát- Ennek a 
célnak szolgálatában a lakosságnak 

'arra kell törekednie, hogy tervszo- 
riien fokozhassa a mezőgazdasági 

j termelést./ Magyarországnak • sziik- 
I sóge van arra is, hogy kereskedelmi 
szerződések utján jó viszonyt te
remtsen nemcsak a szomszédálla- 
míikkal, hanem mindazokkal, az or
szágokkal is, amelyek gazdaságilag 
érdeklik Magyarországot. Korányi 
végül kijelentette, hogy föltétlenül, 
bízik Magyarország talpraállűsában.

Az Alsócfunántull Nezö^az- 
ínstisi Kamara programja
A>( Alsódiinántuii Mezőgazdasági Ka

mara «Misúr!iap ti/rtottn negyedik z.ú.-újó- 
bontó guzdajfrÜlWt. Gróf tíbuos Mii^a 
elnök, neiu/x tgyiilési képviselő nyitotta 
meg u gyűlést.' A kamara programját 
Horváth Jenő igazgn'6 cáíotta. A ka- 
kumarn programja a gazdasági t<i!)i»-‘ 

. tcnnolóK <’lőnioíditásn, az-export foko
zása óh a hiriioy.utiil korlátozása. Kötő- 
lwségénok larf.jji a . föUlt.httíkrdform 
végrchojtfisáiiálr ellr'niir'éxét, a kőzép- 
birtokosok •taipraólliüiwVt, a kisgazdák 
érdekelnek icrgvédóeét m a földmüvce- 
osztály segitését. Uondunkodni kell a 
gazdahitel rtíegszerveíőséről, /.’stef ru m
ben halárt kell rzabfii a túliénoó ttí sde- 
jAtékoknaii. a lőwalenzdoranuk. amely 
elvonja a prodnMfv raükségWekMl a 
pénzt.



2 HÉTFŰJ NJmÖ Budapest, 1923 március 26.

Borbélysztrájk készül 
a föoárcsban

R borbélysegédek, ha nem kapnak 
fizetésemelést szerdán beszüntetik 

a munkát

— A Hétfői Napló tudósítójától —
Budapesten ismét borbólysitrújk kó- 

rzül, ami valószínűleg a keddi napon 
fog végleg eldőlni. A borbély mesterek, 
mint ismeretes, két héttel ezelőtt föl
emelték az árakat, ezzel kapcsolatban 
ionban a borbélysegédek heti bérét nem 
javították. Az irvizsgáló Bitottság a 
borbélyüzleteket három csoportba osz
totta é» az egyes csoportok arányúban 
engedték meg az ujnbb áremeléseket.

Rövid idő alatt azonban csaknem az 
Összes borbélyüzletek az I-ső osztályú 
üzletek árszabását vetto át és a belvá
rosi előkelő üzletekkel a józsefvárosi 
kisebb műhelyek egyenlő árszabásokat 
léptettek életbe. Vagyis ilyen módon ját
szották hl az Arvizsgúló Bizottság dön
tését

A borbélyok nzpnban az újabb áreme
léssel kapcsolatban nem kaptak íizetós- 
javítást. Most azonban megvárták, amíg 
n mesterek emelnek és ennek arányúban 
bérköveteléssel állottak elő. Körülbelül 
negyven százalékos béremelést kérnék, 
amit azonban a mesterek nem hajlandók 
nekik megadni.

A borbélysegédek kedden gyűlést tar
tanak, amelyon a gazdasági helyzetüket 
fogják megvitatni. Amennyiben a bor- 
l>éh mesterek továbbra is szigorúan el
zárkóznak a kívánságaik elől, úgy már

a szerdal napon sztrájkba lépnek 
őr valamennyi borbélyiizemben beszün
tetik a munkát.. A naponta bortválkoző 
emberekre tehát ismét „súlyos** napok 
következnek, amikor csupa szakállas és 
bajuszos arszlán fog sétálni a dunaparti 
korzón és a Váci uccábun.

Haiáíssvégíi verekedés 
a Csömörbúion

Politizálásból gyilkosság

— A nétfől Napló tudósit ójától — 
Szombatról vasárnapra virradó 

éjszaka Bende János munkás ittas 
fővel haladt a Csömöri-utón. Köz
ben összeismerkedett Wittmann Jó
zsef kocsissal, akivel politizálni 
kezdtek. A politizálásból verekedés 
lett és közben Bende rákiáltott 
Wittmannra:

— Hát most mondd meg, kinek van 
igaza! Nekem vagy neked?

- - Nekem — felelte Wittmann.
Bende erre kést rántott elő és azt 

dühében markolatig döfte- a szeren
csétlen ember szivébe. 
véresen a földre esett, 
pedig futásnak eredt-

A járókelők üldözőbe 
Bende n véres késsel 
ijesztette n vele szembe jövő embe
reket, Végre két rémhír ártalmat
lanná telte, megkötözték és úgy ki
sérték l>e a főkapitányságra.

Wittmannt a mentők súlyos sérü
lésével a Kókus-kórházba vitték, 
ahol még az éjszaka folyamán bele
halt a sérülésébe. Bendét tegnap 
délelőtt részletesen kihallgatták a 
rendőrségen és azután előzetes le
tartóztatásba helyezték. Ma kisérik 
át az ügyészség fogházába.

Wittmann 
a merénylő

vették és 
hadonászva

| difiitek Brilliáns ««U*tö>én ha- I
■ mlafogaMórt minden hirdetett Árnál többet fiáét 
|OrszíROB Ekiircrház, Rákóczi ui 17,Uránia bark

PXLMeE
(Ujvávi- kabaré)

yil. Wákóii ul 43. izám Telefon: lömet 125—01

Minden este ú| műsor

JVHGV ENDRE
vendéglelléptével

Előadás kezdete 9 és tél órakor

Jegyelővétel: „Színházi Életnél" és a 
pénztárnál 5—7-ig és este 8 órától

He vegyen raglántJÉrliruliát, MA. Schnur Henrik

Két efiyeteml hallgatót mernek o Rdliőczl-űton 
Egy tőmadót előállítónak a rendőrségi*

—• A Hétfői Napló tudósítójától. —

Az utóbbi napokban ismét díva- *madl> akik elszaladtak előle, A ve- 
tossá vált utcai verekedéseknek es re^edés színhelyén hamarosan nagy 
igazoltatásoknak újabb követkor_
menyei lettek. A rendőrségre 6zá rendőr'"elMmtöttö' a" "főkapitány- 
mos feljelentés érkezett egyetemi ságra.
hallgatók részéről, akik elpanaszol- j 
ták, hogy az utcán munkáskülsejü i 
emberek tettleg bántalmazzák őket. 
A bántalmazókat eddig nem sike
rült kinyomozni, tegnap este azon
ban egy verekedő munkást előállí
tottak a főkapitányságra, aki a Rá
kóczi utón megvert egy főiskolai 
hallgatót.

Juhász József orvostanhallgató 
tegnap este három társával a /lá- 
kóczí-uton az Uj Nemzedék cimü lap -T — —
fióókkiadóhivatala előtt a híreket lseket tett.
olvasta. Arra ment Lendvai Ödön’ * A hölgyek kíséretében levő férfiak 
bádogosmunkás és az egyetemi hall- egyike kérdőre vonta a megjegy- 
galókra megjegyzést tett. zést tett fiatalembert, aki indulatos

Juhász erre megfogta Lendvai hangon válaszolt Az idegen 
karját és azt mondotta neki:

— Jöjjön velem egy rendőrhöz és
ott igazolja magát

A munkás azonban dühösen rátá
madt az egyetemi hallgatóra, meg
pofozta és a földre, teperte, majd az 
orvostanhallgató társaira is rátá-

csődület támadt és Lendvait egy'

Lendvait vasárnap délelőttig őri- 
j zetben tartották és aztáu eleuged- 
íék. Az eljárást azonban tovább 
folytatták ellene.

I Tegnap azonban hasonló incidens 
■játszódott le szintén á Rákóczi-uton. 
' Két hölgyből és két férfiből álló 
társaság haladt az ZJmZcc-kávéház 

I felé. Közben három tányérsapkás 
fiatalember jött velük szembe és az 

'egyik a hölgyekre sértő megjegyzé-

fé rfi 
i erre a fiatalembert arcul ütötte és 
a botjával is megverte.

Amikor rendőr jött a helyszínére, 
' a verekedő férfi már eltávozott és 
i igy a fiatalember tegnap délelőtt pa- 
j uaszt tett a főkapitányságon isme- 
I rétien támadója ellen.

TŐZSDE
Zamrasuí, Osztrák Hitet, sőt a szombati 
magánforgalomban a Deli vasaiban is 
megélénkült az üzlet.

A szerdai fekete kasszanap 
következményei

Husvét előtt alig lehet számítani szilárd 
tőzsdére. — A gyöngébb kezek kiszorul
tak a piacról. — Miért esett vissza a 
kosztpénz? — Csak az osztrák arbitrázs

papírok szilárdak.
A uralt Heti fekete szerda után aTéc7i“lrb“t7á7spZrrok "ránt

mindig nem nyugodott meg a tőzsde, >> Apj-bisj-. • e ,
mert azok az okok sem szűntek meg tel- _ •d.“,..arIf“lya'
jese.n, amelyek hivatva volnának a nyu- _ , „„„ _____ ------ --------

A vasárnapi 
magánforgalomban

a bankok és ügynökök között iizlet- 
I kötés alig történt. A kialakult ár
folyamok csak névlegesek voltak,

.7." mokon- Előfordult kötések: Allam-
godtabb felfogás és irányzat kialakuld- vasút 82.000—82.500, Délivasut 17.000 
sát lehetővé tenni. Elsősorban a fojto- —17.200, Osztrák Hitel 7700- 8000, 
Kató pémhiönyra gondolunk, arai tnel- Magyar Hitel 40.000—41.000, Rima 
lelt nagyobbárányu üzlet kialakulására 19.01)0—19.50(1, Salgó. 141.000—142.000 
és arra sem lehet számítani, hogy • —— --------- -- * ’
jelenleg érvényben lévő magas koszt-1 
kamatláb is lényegesebben visszaesett, i 
mert a kosztüzletek illetékkol való tneg-. 
adóztatásával sem jön több pénz a i 
piacra. A kosztpónznek a szombati na- 
10—11%-ig való lemorzsolódása mind
össze csak annyit jelent, hogy az elmúlt 
héten a nagy árlcszakadás napjaiban a 
gyöngébb kezek mind kiszorultak a 
piacról és a fedezetlen papírokat exo- 
kuciós eladások utján placirozták. Újabb 
angazsmánok ez idő óta nincsenek, —. 
amit bizonyít a legutóbbi prolongációs 
díjnak 8—9% között való mozgása is. 
Ezek az okok, nem pétiig a pénzpiac fe
szültségének az enyhüléso szorították 
vissza az elmúlt, két napon a fantaszti
kus magasságba törtető kosztpénzt. Az 
értékpiac közönségo számit arra is, hogy 
a legközelebbi szerdai kasszanapra a 
most megkezdődő tőzsdehét olajén eset
leg már 7—8% között is kaphat heti
pénzt

A spekuláció a szombati és vasárnapi 
magánforgalomban is teljesen tartóz
kodó volt, mert irritálta a jobb hangu
lat. kialakulását a kasszanapok ide-oda 
dotálása, a kormánynak a kosztpénz és 
az értékpiac közönségének kategorilázá- 
sóra vonatkozó terve, illetve rendeleté 
is.

Ezenfelül n legutóbb megállapított 
tőzsdenaptár szerint a jövő héten a tőzs
dének csak egy munkanapja lesz: csü
törtökön, a hétfői nap a rendezés és 
szállítás napja lesz, ellenben kedden, 
szerdán, pénteken és szombaton a nagy
heti ünnepek miatt zárva lesz a tőzsde; 
szerdán még az esedékes kasszát intézik 
el. A közelgő ünnepek miatt sem akar a 
spekuláció a 
bán nagyobb 
így a húsvéti 
számíthatunk

Az n többi

Kőszén 343 000—345.000, Nova 23.500-
24.000, Nasici 187.000-190.000, Ófa 
42.000-42.500.

jelenlegi bizonytalanság- 
angazsmánt vállalni és 
ünnepek előtt már aligha 
jobb tőzsdenapokra.

napokban ar általános 
lanyha irányzat alól egyedüli kivételi 
az arbitrdzspapirok képezték, amelyek 
talán bécsi ösztönzésre út változatlanul 
szilárdak voltak: igy különösen az Al-

Két DBszBdeímes szélhámost 
tartóztatott le a rendőrség 

A „százados*1 fia, mint cukorszerzö

— A Hétfői Napló tudósítójától —
Rövid idő óta tömogével érkeztek a 

feljelentések a főkapitányságra., ame
lyekben panaszolják, hogy egy Máté 
Mihály dr. nevezetű üatalombor olcsó 
cukorszerzés címén kisebb-Dagyobb ősz
szegek ot vesz fel és azután többó nem 
jelentkezik. A feljelentők elmondották 
még azt is, hogy ez a fiatalember rend
szerint egy másik társával együtt keresi 
fel hiszékeny föleit és azt a mesét 
mondja el, hogy apja a honvédelmi mi
nisztériumban, mint százados teljesít, 
szolgálatot és ennek révén tudja az ol
csó cukrot megszerezni. A feleket 
rendszerint vágj- a honvédelmi minisz
tériumba. vagy a városilázára vitte, 
ahol egy folyosón elkérte az olcsó cu
korra szánt összeget és többé nem je
lentkezet:.

A főkapitányságra mintegy 28 félje- 
leneés érkezett a csaló ellen, akinek 
személyéről bővebb felvilágosítást adni 
azonban a detektiveknek senki sem tu
dott.

Munkácsy Artúr doteXtlvf őfelügyelő 
csoportja nyomozott az ügyben több na
pon ke észtül, mig végre is tegnap dél
után GÖtzingcr István detoktivfelügye- 
lönek sikerüli, hosszas figyelés után, az 
állítólagos Máté Mihályt Kispesten la
kásán elfogni. Előállította a főkapitány- 
súgra, ahol csakhamar kiderült, hogy 
valódi nőve Szabó József Tibor, több- 

' szűrösen büntetett katonaszökevény, 
legutóbb két és fél évi fogy házra volt 
jogorősen elitéivé, kommunista bűncse
lekményekért. A büntetés ideje alatt a 
fegyházból megszökött.

Az olfogott csaló bevallotta, hogy n 
cukorcsalásokat egy társával, Hoffmann 
Józseffel egy ült követte el. A két 
rovottmultu csaló által bevallott kár 
mintegy másfél millió koronára rúg, 
Mindkettőjüket letartóztatták.

háza

Hallban 
tetszést arat

titkok
a

Corvin SziBházliap
és a

Roy®! ^Mban |

Zsosz, íeqósztam!
A nagy gonddal előkészített karácsonyi kép

vásárom a rossz gazdasági viszonyok tolylín 
nem síkéi ült.

Felhalmozott anyagomat nagy % kedvez
ménnyel eladom.

Eredeti művészi olajfestmények Ízlésesen 
keretezve már ItíOü koronától vásárolhatók.

Salvmosinál
Kossuih Lajos ucca 8, II. 4 

Telefon : 78-72 
Tess ők fcVMfiszni!

GUMISAKON
ruganyoson nesztele -hl járunk. 

Kiméit a magunk és környezetünk idegeit.
Ügyeljünk a védjegyre.

A

KISZELÉTTEREMBEN
BUDAPEST, IV. VÁCI-UTCA 38 

minden este kolozsvári

IFJ. BALOGH JANCSI
muzsikál!

Erdélyiek kedvenc cigánya 
Kitűnő konyha! Legelőkelőbb közönség!

Memzeti Rnyal Brieum
Minden este fel 8-kor a nagyszabású márciusi 
varlétómUsor és Magyar Erzsi vendégfelléptével 
ARANVMADÁn Ífarmatli-Zerkovitz operettje

kirakatát E* 
Rákóczi-ut

EX likórgydr r.t.Bpejt.

Belvúrosl selyemvtt
Budapest IV, Ferenciek tere 4 

Mindig a legolcsóbb!

HusvétvasArnap, Apr. 
1-én d. u. */s4 órakor 

nagy megnyitó olöadás 

BRE1TBART 
vaskirály falléptévelTEI.FKŐN: M-Ki
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HÍREK
Kagy tűz 

egy fatelepen
— A Hétfői Napló tudósítójától —
Vasárnap délután nagyméretű tűz 

pusztított egy fatelepen, ahol nagy
mennyiségű épületfa pusztult el. A 
Mexikói-utón levő Razolik Ignác-féle 
fatelcpon egy őrbódó kigyuulladt és a 
tűz gyorsan elharapódzott a telepen fel
halmozott épületfaanyagokra.

Az őrbódéban az ott lakó Kiss Andor j 
éjjeli őr tüzet rakott, a kályhából kipat
tanó szikra pillanatok alatt lángbabori- 
totta a ffavúzas bódét, amely telesen le
égett. A tüzlángok a fatelepen a gyúlé
kony anyagok közzé gyorsan toovább 
terjedtek és mintegy háromszáz négy
szögölnyi területen jelentékeny mennyi
ségű faanyag pusztult el.

A tűzhöz nagy apparátussal vonult ki 
a központi, VIII. és X. kerületi tüzőrség 
Brcuer Szilárd tiizoltóparancsok vezeté
sével. Az oltási munkálatok három óra 
hosszat tartottak, amig erős megfeszítő 
munka után sikerült a tűz tovaterjedé
sét megakadályozni. A kár jelentékeny.

l Nemzetközi konferencia az európai 
! gazdasági kérdések megvitatására

Róma, március 25.

A kereskedelmi kamarák nemzet
közi kongresszusa szombaton bere
kesztette tanácskozásait. Uj elnökké 
BaothA, a newyorki Guarenty Trust 
Company alelnökót választották. A 
kongresszus egyhangúlag elfogadta 
azt az amerikai javaslatot, amely

felszólítja a kormányokat, hívjanak 
Össze Európa gazdasági és pénzügyi 
kérdéseinek megvitatására nemzet
közi konferenciát. Sir Félix Schus- 
ter beszédet mondott, amelyben bá
mulatát fejezte ki azokkal a sike
rekkel szemben, amelyeket Musso
lini miniszterelnök elért s további 
sikereket kívánt neki.

vésznőjével, aki Picrctto-bcn tehetségé
nek egészen uj oldaláról mutatkozik be. 
Dalnok? Viktor, az előadás rendezője, 
az öreg Pierott, Tárnái, a fialni szerel
mes szerepében, mimikus erejének leg
javát adja. Az előadást Ábrányi Emil 
vezeti. „A tiikör"-rel egy estén a „Jüa
néit© menycgzdjó“-t adják Halász Gitta - 

Palló Imrével, harmadik darab- 
„Parasztbecsület" megy. Husvét- 
ismétllk meg „A tükör" előadó- 
„Bajnzzók**-kal, Burián Károly

— öngyilkosság. Vasárnap délelőtt 11 
óraltor a Hungárla-fürdő egyik kabin
jában egy fia*.alombor fejbelötto magát. 
A revolverlövés zajára a fürdőszemély
zet borohant a kabinba ahol vérző fejjel, 
félig felöltözve feküdt az öngyilkos 
fiatalember. A kihívott mentők már csak 
a beállott halált konstatálták. Az ön
gyilkos ruhái zsebeiben semmiféle szo- 
mélyazonnági írást nem találtak. A 
fürdőközönség közül valaki az öngyil
kosban Krammer Pál 25 éves tisztvise
lőt vélte felismerni. A rendőrség a nyo
mozást megindította.

— Kabaréelőadás. A Gyermekbarát 
Egyesület vigalmi gárdája vasárnap 
délután jótékony célra nívós kabnre- 
előadást rendezett. A nagysikert aratott 
tréfák és magánszámok közül megemlít
jük Margittay Gyula kitűnő szavalatát. 
A vigalmi gárda számos előadásával 
nagyban segített a szegénysorsu gyer
mekek felruházásában. (K. A.)

•— Tisza István emléke. Vasárnap déli 
egy órakor leplezték le a Vasúti és Ha
józási Klubban Tisza István gróf arc
képét. Tasnady Nagy András Máv. 
ügyész mondotta az ünnepi beszédet, 
miközben lehullott a lepel a plakettszerü 
rezöntvényü arcképről. Még Almássy 
László, a nemzetgyűlés alelnöke beszélt, 
aki Tisza Istvánt, mint az erős férfi ide
álját állította a hallgatóság elé.

— Glaltfelder püspök Itthon. Glatt- 
felder Gyula, a románok által kiüldö
zött csanúdi püspök vasárnap délután 
2 órakor érkezett meg Budapestre. A 
Keleti pályaudvaron a katholikus Unió 
tagjai és a Szent Imre kollégium növen
dékei fogadták. Glalt fér dér püspök meg
érkezése után fogadta a Magyar Kurír 
tudósítóját, aki előtt részletesen nyilat
kozott az ellene indított hajszáról és ki
utasításáról.

— A Nemzeti Szövetség közgyűlése. A 
Magyar Nemzeti Szövetéig vasárnap 
tartotta a vármegyeház nagytermében 
évi rendes közgyűlését. Perényi Zsig- 
mond báró emelkedett szellemű elnöki 
megnyitójában azt hangoztatta, hogy a 
nemzetvédelem munkájúból nem lehet 
kizárni senkit, aki magyarnak érzi ma
gát. Utána Okolicsányi László ügyvezető 
elnök terjesztette elő az igazgatóság je
lentését a szövetség működéséről, majd 
Szörcscy József alclnök a jövő program
ját fejtegot te.

— Tomola Frigyest ma szállítják 
át az ügyészségre. A szombaton 
előállított Tomola Frigyes dúsgaz
dag újpesti épitészvállalkozót, akit 
egy ügyfele, Kondás Kálmán bőr
gyáros csalás és zsarolás büntette 
miatt jelentett fel, Barta Gyula dr. 
rendőrkapitány a fenforgó súlyos 
bizonyítékok alapján előzetes letar
tóztatásba. helyezte. A letartóztatott 
építészt hétfőn délelőtt kísérik át 
az ügyészség fogházába, ahol to
vábbi sorsa felől fognak dönteni

— A Magyar Műszaki Akadémia előké
szítő bizottsága vasárnap délelőtt ülést 
tartott. A napirend főpontja az Akadé
mia nlapszabálymódosííísa volt, mert 
az előző alapszabályt a belügyminiszter 
nem hagyta jóvá. Ennek 12-ik paragra
fusa úgy intézkedett, hogy az Akadé
miának nemcsak okleveles egyének le
hetnek tagjai, hunom tagja, lehet bárki, t ,
aki arra tudományos munkásságával rá- i hogy mikor az igazgató az irolt sze- 
szolgalt. Most újabb alapszabálylervcze- ■ repef átnyújtotta neki az irodában, 
tet dolgoztak ki, amelyben a IS. parng-1 művésznő kecses pnkkedllt vásott 
retust akként módosították, hogy esak ■ .ee,ajánlásra vehetők tol az Akadémiába új p.s retikuheból hasonló nagyfdgu 
tagok. Az előkészítő bizottság Ödöntty j összehajtott papirost vett elő es a 
László mérnök elnöklete alatt ezt a mű- i maga részéről, azt nyújtotta at az 
dosítást tárgyalta le a mai ülésen

— Rónay László ügye a vádtanács 
előtt. Afarton Sándor dr. soros vizs
gálóbíró szombaton délután Rónay 
László ellen az előzetes letartózta
tás fenntartását elrendelte. Rónay!

^Színház
A még mindig szmokingban járó 

színházi habitüé egy kicsit gyűröt
ten állított be ma szerkesztőségünk
be. Bécsből jött egyenesen, ahol az

Endstation
premierjét nézte végig Bárdos Ar
túrral és Szenes Bélával együtt. A 
bécsi Végállomásnak természetesen 
sikere volt, direktor és szerző meg
elégedetten tértek meg Pestre és ez
zel a Renaissance tagjainak aran- 
juezi szép napjai is véget értek, 
újra megkezdődik az erős munka és 
a pontos, szigorú próbák. A Szere
lem vásárának felújítása — mondta 
Mr. Smoking — azonban elhárít
hatatlan akadályokba ütköznék a 
Renaissanceban. A Szerelem vására 
kiállításon darab, a díszletek pedig 
ma milliókba kerülnének, nem is 
szólva a kosztümökről. Csortos hí
res pi járná ja, amely háromfajta kü
lönböző japáni selyemből készült 
annak idején, ma csekély két mil
lióba kóstálna, azt a három almát 
pedig, — mosolygott Mr. Smoking, 
— amelyet Csortos a levegőbe haji
gáit és egy zsonglőr ügyességével 
szúrt vitőre hegyére, a mai gyü
mölcsárak mellett egyáltalában nem 
lehet megszerezni. A Szerelem vá
sára helyett

bet, mint a díszletek és összes többi 
kosztümök ára.

JI másik pletyka
egy kis csereberéről szól. Színhely 
a két operettszinliáz: a Király 
meg a Fővárosi. A kisasszony szub- 
rett a Fővárosiban, szive azonban a 
Király feló húzza, ö is, B ur is 
örömmel veszik tehát, hogy A kis
asszony a. Királytól szerződtetési 
ajánlatot kap, mert B ur A kisasz- 
szonynak kitűnő partnere lenne a 
színpadon és lesz az életben. De köz
beszól C kisasszony, aki maga is 
szubrett, még pedig éppen a Király
nál és persze nem örül a konkuren
ciának és igy a szerződés dugába 
dől- Na, ha nem lehet, hát nem le
het — mondják A és B és elhatároz
zák, hogy ennek folytán B ur fog 
átmenni a Fővárosihoz. Do közbe
szól I) ur, aki történetesen maga is 
táncos komikus, még pedig éppen a 
Fővárosinál és persze nem örül a 
konkurrenciának és igy a szerződés 
dugába dől. Közben azonban többen 
meggondolják a dolgot. C kisasszony 
rájött, hogy hiszen ő átmehet a Fő
városihoz és igy utat enged A kis
asszonynak. D. ur rájön, hogy hi
szen ő átmehet, a Királyhoz és utat 
enged B urnák. Már majdnem kész 
a négy uj szerződés, mikor kiderül, 
hogy inig eddig 
Király-színház: 
Fővárosi „ 
most ez lenne: 
Király-szinház: 
Fővárosi „
a. két szerető szív, A és B nem egye
sülhet. Vissza tehát az egész.

Az érdekes cserebere és permutá
ció, értesülésünk szerint, még folyik.

Egy szomorú hírről is beszámolt 
Mr. Smoking:

Jiz Idegen 

ifj. Gaál Mózes darabja fogja a 
Végállomást, követni, Csortossal és 
Törzszsel. Akik eddig ismerik, sok 
szépet mondanak róla-

Kivételesen két pletykát is mesélt 
Mr. Smoking ezen a héten. Az. egyik 
egy ifjú színésznőről szól, aki nem
régen kapta meg első szerepét. Nem 
volt titok, hogy játszani fog, ismerte 
előro a szerepet, készült is rá, úgy,

ez 
C 
A

volt, a helyzet: 
kisasszony B

,. D

kisasszony D

ur,

ur,

Hát hőnyi Ákos
a Király-színház régi, nagy bonvi- 
vánja ma meghalt. Egész Budapest 
operett-publikuma emlékszik még a 
Vig özvegyre, a Csöppségre, ame
lyekben Báíhőnyi felejthetetlen si
kereit aratta és de sok szép régi, 
romantikus emlék virág hervad el 
hirtelen erre a gyászhirre.

• ünnepi előadások a KIrály-sxinház- 
bán. A Király-színház jövő hete is a 
szenzációs sikerű Káinul n-operetlnek, 
„A bajadér“-nak sorozatos előadásai je
gyében fog lefolyni, a pompás darab 
minden este műsoron van. Nagypénte
ken nincs előadás. Husvét hétfő délután 
„János vitéz", jövő héten, azaz husvét 
vasárnap délután „OfTenhach" kerül 
szlnro 3 órakor mérsékelt helyárnkkal.

• A Vígszínház húsvéti hetét is a leg
újabb siker, Hcrczcg Ferenc Sirofcfcő-Ja 
dominálja. A szerdai ostét kivéve, ami
kor az Elefánt-ot játsszák, minden esto 
n. Sirokkó szerepel a műsoron. Csütör
tökön délután gyormekelőadúst tarta
nak, amolyon a Huncut kéményseprőt 
adják. Husvét vasárnapján délután az 
Ócska y brigadéros, hétfőn délután a 
fíaccarat kerül színre. Péntek esto a 
színház zárva marad.

• „A tükör", Mohácsi .Tenő és Siklós 
Albert némajátéka komoly Művészi ese
mény. A Városi Színház szerdán mu
tatja be a pompás zenéjii, költői részlo-

igazgatónak. Az igazgató mosolyog
va bontotta szét a lapot, belepillan
tott és elsápadt. A papírlap a mii- 
Vészno ruha-, cipó- es katapszám-\ \cy^f<n bővelkedő egyfelvonásost Bajor 
Iája volt, összesen alig tett ki töb-1 Gizivel, a Nemzeti Színház kiváló inü-

védői most 150.000 korona óvadékot __ ____ • _- ___ ______ _
ajánlottak föl védencük szabadláb-! Sféít
rahelyezése ellenében. A vádtanács
minden valószínűség szerint hétfőn, 
vagy legkésőbb kedden dönt a ké
relem tárgyában.

— A tavaszi divatklállltás a Vigadó
ban egész nap nyitva. Délben revü. j

. az átalakítás idején 

paglánofiat, öltönyöket és kabátokat 
legolcsóbb Arakon Heller Jakab ruhaüzletében
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val és 
nak a 
hót főn 
sút a 
vendégfelléptével. Kedden „Toacá“-t ad
ják Környei Bélával. A „Gárdista" csü
törtökön és husvétvosárnap esto van 
műsoron, ez alkalommal a nagysikerű 
operett a 25-lk előadás jubileumát ün
nepli. Ilusvétvasúrnap délután a „Bűvös 
vadász" kerül előadásra, hétfőn délután 
a „Bolond Istók" folytatja sorozatát

• A legbájosabb és legnnilatságosabb 
alak Ilosvay Rózsi a „Tökmag" címsze
repében eatéről-ostéro meghódítja a Re- 
nalssanoe-Szinház utolsó zugig megtelt 
nézötterét. Csortos Gyula az olasz mér
nök szerepében széles vonalú tehetségé
nek egész skálájút vonultatja fel. A 
jövő hét minden napjára természetesen 
a „Tökinag'*-ot tűzte ki a színház igaz
gatósága, kivévo Nagypénteket, amikor 
a színház zárva marad.

• Nagyhét a Magyar Színházban. 
Vajda Ernő kivételes sikerű vígjátéké, 
„A válóperen hölgy", melynek minden 
eddigi előadására elővételben keltők cl 
na összes jegyek, a jövő héten: hétfőn, 
kedden, szerdán, csütörtökön ós husvát 
vasárnap esto szeropcl a műsoron, mind
annyiszor a bemutató kiváló együttesé
vel. Nagypénteken nincs előadás. Nagy
szombaton bt husvét hétfőn délután 3 
órakor rondew esti helyárakkal Molnár 
Ferenc 100-i-k előadásához közeledő „Égi. 
és földi szerelem" című drámáját adják. 
Husvét hétfőn este Földes Imre mulat
ságos vigjátóka, „A lányom hozományu 
500 millió" kerül ismét'ésro Rákosi 
Szidi vendégfelléptével. A jövő héten, 
azaz husvét vasárnap délután Hans 
Müller szenzációs drámáját, a „Tüzek"-et 
játsszák 3 órakor mérsékelt, helyárakkal,

" A Fővárosi Operettszínház c hetének 
Is minden estéjét a Marinka, a táncosnő 
tölti be, amelynek minden előadására 
elővételben kelt el valamennyi jegy. 
Esti előadásban belátható Időben nem i*g 
fognak más operettet, adni és csak dél
utáni előadásokra terveznek néhány 
reprizt. Husvét, hétfőjének délutánján, 
új betanulással kerül színre a Kis gr!* 
xett, amely a Vígszínházban két év előtt 
nagy sikert adatott. Vasárnap délután a 
Tatárjárást adják. Pénteken esto nem 
tartanak előadást.

• A „Levendula" bemutatója. Szilágyi 
László és Lippny Gyula daljátékét jövő 
kedden, 27-én mutatja be a Blaha Lujza* 
szinház, mely a már más színpadon 
nagy sikerrel előadott daljátékot fényes 
uj kiállításban és kiváló szereposztás
ban hozza színre. Az előadást szerdán, 
csütörtökön, szombaton, husvét vasár
nap és husvét hétfő esto megismétlik. 
Most bél főn. továbbá husvét. vasárnap 
és husvét hétfőn délután 3 órakor mér
sékelt liolyárakkal a „Dódé" kerül 
színre. Nagypénteken nincs előadás.

, • A Belvárosi Színház ünnepi hete.
Ernőd Tamás nagysikerű három egyfnl- 
vonásosa. a „Csipke" a. jövő héten ked
den, szombaton és husvét hétfőn esto 

, kerül szlnTo. Most hétfőn, szerdán, csű- 
t törtökön és husvét vasárnnp este a 

rendkívüli aikerü Savnier-vlgjátékot, „A 
’ kékszakAH nyolcadik fefaségé“-t jáfsz- 
( szák. TTusvét hétfőn délután Szenes 

Béla kitűnő vígjátékét, ,.A buta cm- 
, ber"-t, jövő háton, vagyis husvét va- 
. sárnap délután a másik nagysikerű 
I Szeno.í-vigjábókot, ..A gazdag lány"-t 

adják 3 órakor mérsékelt helyárakkal.
, Nagypénteken ninci előadás.
t • Somlay az Andrdssy fitt Színházban 
. 50-edszer játssza jövő szombaton Hevest 
> Sándor. „A gyilkos álarc" című nagy- 
. hatású darabjának főszerepét. Az ízgal- 
. más drámával együtt ..A keck madár", 
f „A szén pad! ér** cimit darabok, a kitörő 
} tréfák és nagyhatású magánszámok 
i minden este műsoron vannak, réntok 
i kivételével, araikor is a színház zárva 

lesz. Ugyanezt a műsort ismétlik hnsvét 
i vasárnap és husvét hétfőn délután fél 3 
, ómkor mérsékelt, bMyárakkal.

• Múlt századbeli klasszikus dalokból 
állított ik össze a .J,crenditla" zenéjét.

, melynek kedd esti Blaba Lujza-szfnhdzl 
bemutatóján Marinaik Hilda, a színház 
vendége. Bcrczf'lhi Magda és Tihanyi 
éneklik a szebbnél-szebb dalokat, kitűnő 
szercpklicz jutói lak rajtuk kiviil D' Ar- 
rigó. Tamás, Maltúny, Szirma# é.s Wo?»- 
nyai Ilona.

• A Henafssnnce Színházban hnsvát- 
vasárnap délelőtt rendes hely) rákkal a 
..Tökmag". este „Hol n t Tjom?!". husvét

1 hétfőn délután mér^éke’t helydrakkal 
Ilosvay Rózsival a ..Terike", esto ■ 

I „Tökmag" kerül színre.
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• SzőJlősi Rózsi. Kondor Ibolya. Sás- 
tor M«ry m. v., Iloross. Bánóczl énekel 
nek jobbnál-jobb szólókat az Apolló- 
Színpad új műsorában esténként az 
eskütéri Helikon helyis'gében. ,,Családi 
tanács". „Tengeri hántás", „l’rob.ema , 
teEkkis baj van Csavajhiékna*’, .A eg- 
kimerülésig", «tb. elejéi’>1 végig < upn 
vidámság, kacagás az \pollo Színpad uj 
műsora. Kezdető este 9 órakor.

, , I l.-nrókpónztór ll.-T.-nál, vagy a Magyar .
1 MLcsxámitoló- ós I’őnsvőltólianknől je-

KÖZGAZDASÁG

Mozi
• Jaeklc (’oíunn — az Fránlábnn 

5, ,/<7, ’ -9 és 1C.1Ü órakor.
• Mozgókép Otthon. Jn-kb' Cjognn a 

„Papa k.'dv.ncc" című lvgú.;:i.m liba- 
jében a kedvesség .s v.dmn-i.z élő jel
képe és clragndtat.iFS.il tölt el minden
kit. A „Diadalmas ifjúság" a gyöiiyör.1 
Olivo. Thomas.-'.d a másik nagj humor
ral tolt és megkapó jolcnetekki l *^rkí- 
tott amerikui müve a. műsorunk, fzen

zációs felvételsorozatot nyújt az Angol) 
Iliradó. Szellemes és érdekes az Elő: 
karikatúrák és Chaplin n íllmg: írimit 
egyike a lognevetteőbli alkot .ainak. I 
(M. V.-G. ’.'r8 <’s ’/.lQ.) |

• Jackie Coojfan — az 
5, ’i". *j9 és 19.10 órako>.

• Az I ránla ünnepet műsora. Csupa I
tavaszi v.'rőfény kacag az Uránia úJI 
műsorának minden, egyes képeiből b*- 
lénk. Három film — egy műsorban. A luwollvUk wv„ . —- ___
nagyszerű amerikai gyerek, Jackie núra való felemeltét. 200 millió a tar-1 rcn(]Og közgyűlése elhatározta 
CoOfjan legújabb fllm.io .dominál u mii- ............ ..... - í- -- ' -
sorban: 5 pompám felvonáson ál n b'g- 
váll alosabb ötletekkel. Ezen a filmen! 
kívül a Megelevenedett oroszlán bor és I 
egy új Fc.tly'r.' p kerül le ni .r;: ' 
minden nap 5, ‘/<7, ’:9 és 10.10 órakor.

• Jacl.ie Cnogan — az Urániában [
5. ’47, '-1 és 10.10 órakor.

• A Kamarában Bímbvla főszerepléso-' 
vei a Pariséi te befejező része kertil ma

6, 8, 10 órakor bemutatóra.

Erűn Iában

lón tkoznek az elövétoli jog gyakorlása 
. .végett és részvényeiket a gyakorlást ta- 
‘ nnsitó bélyegzővel nyilatkozat aláírása 
mellett ellúttatjúk. az elővételt tényleg 
a március 26-iki határidőn túl is már
cius 29 ig bezárólag gyakorolhatják és 

beválasz- 
Paul .l/o-

k Pesti Magyar Kereskedelmi Banu 
Í8I; rendin évi közgyűlése az igazgató
ságnak összes juvaslniait egyhangúlag 
> Ifogadta. A részvényenkénti 400 korona 
oszUdék. március 23-tól kerül kU’izc- -------- ---------
tésm.. A közgyűlés elhatározta az alap-, njpr (Párizs) urakat.
töiáiiok 200 millióról 000 millió koro-
HUlti v iiiu jvn'iii' •• "" .
Inléknlnpból kerül bcftxetwire és czwl

fizethetik. Az igazgatóságba 
tót iák Hcrzog András báró és

Az Első Magyar Részvény Scrtözdc 
a Drohor 

való ár
az összes

—11 a ggen mach or-sö rgyárakkal 
deközöbség létesítése és ezzel 
Drcher —Haggenmaóher-részvényok meg 
szerzése végett, az alaptőkének 110.000 
darab részvénnyel való felemelését,úgy
szintén további 170.000 darab uj rész
vény kibocsátását, amelyek a részvé- 

i uyosoknek fognak fclajánltatni olykép
pen, hogy minden részvényre egy uj 
részvény jut 4000 koronás árban. Az 
elővételi Jog 1923 március 26-tól április 
7-ig a Magyar Országos Központi Taka
rékpénztárnál gyakorolható, ahol a 
múlt évi szelvény március 23-tól kezdve 
váltatik be 120 koronával.

A Magyar Általános Takarékpénztár 
Rt. igazgatósága elnökké megválasztotta 
Kronbergcr Lipót udvari tanácsost, al- 
olnökökké Gr. Uff. Morpttrgo Edgardot. 
az Assicurazloni Generáli elnökét és dr. 

............ Horváth Lipót kormányfőtanácsos, ve-
vény után két darab uj, az 7,,'yi gazén t-H.

. _ _.jg r^«z-' - - - - —

nóvértéko
D.V » » _________ - További

íOO millió 100.000 darab uj 2000 korona 
névértékű, W3-tó’ osztalékra jogosult 
részvény kibocsátásával szereztetik be. 
Az uj részvényekre a régi részvénye- 

23-tól április 3-ig 2 régi részvény 
alapján 1 uj részvényre gyakorolhatnak 
.•öí'éleli jogot 15.000 korona áron, mely
nek. fele, vagyis 7500 korona 1923 ápri- 
rlis 3-ikáig be7?árólag, a hátralékos 
7500 korona május 10-ig bezárólag befi- 
z'-hvuiő. A ^bélyegzései és az uj rész
vények kibocsátásával járó összes költ
ségeket és illetékeket a lmnk viseli.

A Magyar Általános Takarékpénztár 
Rt. igazgatósága a március 29-ro egybe
hívott rendes közgyűlésnek javasolni 
fogja,, hogy az alaptőkét 350 millió ko
ronára emeljo fel olykép, lmgyjninden 
ót régi részi -
1923. üzletév hasznaiban részesed^ 
vényt ajánl fel, az egyikei a közgyűlés 
által megállapítandó jutányos áron, a 
másikat pedig teljesen ingyen és költ
ségmentesen. A tőkeemelés teljes kercsz- 
t 'lviíelo után a Mogticr Általános Ta
karékpénztár alaptőkéje s fartalékabipja 
együttesen t.25 milliárd, koronára fog
nak emelkedni. A tőkeemelés indoka 
egyrészt, a takarékpénztár üzleteinek és 
hálózatának terjesztcdéae, amennyiben 
Budapesten és vidéken 17 fiókja, műkö
dik n már meglévő afflliált vállalatokon ................... ......... _ _____ _
felül. Az elmúlt évben a takarékpénz- . Leszámítoló- K. Pénzváltó Banknál kerül 

j kinzeiósre. Az ugyanezen' közgyűlésen 
elhatározott alaptőkeemelés szerint az 
elővételi jog minden két darab részvény 
után egy ingyen és egy 5000 K bofize- 

résyvényre folyó hó 20-tól 26-ig

az 1000 koronás részvények 
‘.-000 koronára emeltetik fel-

vxsxffiwm sport
Futball

MTK Törekvés 2:1 (2:f

Az MTK pályáját szinültig megtöltő 
közönség Jelmi létében zajlott le ma dél
után uz MTK '/'őrimérkőzés. Mind
járt a játék elején erős iramba kezd a 
bajnokcsapat n a küzdelem szintéről 
percekig a Törekvés kapuja elé teszi át.

Kovács helyén Ncnkey 1. » Ortih he
lyett O|X(ta játszott, s beállításuk bár 
nem sogilottc nagyobb gólarányu győ- 
zolonirn az M'l’K-t, az egyiit cs akcló- 
kópoaségén nem is változtatott.

A küzdelem mindvégig heves, nóhn 
erőszakos, néha durva is volt. A bíró 
fUXtyo nem egyszer állította mog a já
tékot h itéit szab ad rúgást n Tö’ok- 
yésnek.

Az első félidő kezdetén Molnár há
romszor fogta ostrom alá a vasutasok | 
kanujái. lövései azonban tuhuagn.ok I 
voltak s csak a 13 ik percben sikerült 1 
Nadlornek az. első labdát a vasutasok I 
hálójába juttatni. I

Ettől a pillanattól kezdve a Törekvés | 
lábra kap sokáig fölénnyel ostro
molja az. MTK védelmét, amelyen azon-1 
bán megtörik minden kísérlete. 1‘lattkó | 
[kitűnő formában volt, s lehetetlennek 
látszó licilyzetcklMm, sokszor a levegőben 
imzva, máskor rárohauva, sőt bukfen- 
Mave is védte az erős lövések elől c»u- 
p»to kapuját.

A második félidőnek ugyancsak a hu- 
■zadik percétől kezdve fokozódik a já
ték irama. Pillanatok alatt változik a 
helyzet, amelyet a 26-ik percben Opata 
lerohanáaa az MTK javára fordít « a 
Törők vésnek a messzo kiszaladó kapu
sát ügyesen kicselezve, gólt lő az ürc- 
Bcn maradt kapuba.

A Törekvé* teljes testi súlyát bele- 
most a játékba s két porc múlva 

■ikerült b; Erik révén első gólját el
érnie. Végei-(m1 inény 2:1 az MTK javára.

VÁC—UTE 1:0 (0:0
Már n mnll. heti nemzetközi mérkőzé

sen láttuk nz újpestiek megingott csa- 
tároorút s féltettük is az UTE-t a ve- 
rwégtöl. Feltevésünk a nini mérkőzésen 
valóra is vált. Az UTE-nek inog kellett 
hajolni n VÁC kemény és tűzzel Játszó 
csapata ('lőtt. A vivők gólját Borosa 
lőtte r hogy a VÁC nem terhelte méig 
meg néhány góllal nz ujpofitiek kapuját., 
annak cmipán a véletlen az oka.

megakad n kölcsönös védelmen, 
félidőben a M.IEC határzottau 
volt, de a második félidőben már 
zőnyjútél.kn vált a küzdelem.

Az N.SC győzött Gráfban.
Szombaton délután az A’.S'C csopata 

mérkőzést tartott a Grdci ACA>ul s ezt 
3:0 Hiányban megnyerte. A közönség 
szeretettel fogadta a magyar fiukat.

Az első 
jobb 
me

osz^Xyiji snér>^tf.lzé£erz
TTC VI1. kor. 1:0 (1.0).
C'I’SE -Postások 3:0 (2:0).
RTK-l-íusosok (1:0 (0:0).
BTK Ékszerészek 1:1. 
BEAC--Testvériség 0:0. 
EMTK-KAOE 2:1.

Mázét! futdivavseny
A BKAC Thoníka Áron cmlékéro ren

dezed; mezei f utó vertseny ének egyéni 
győztese Kulcsár (MAFC) volt, aki el
lenfeleit 300 méterrel biztosan verte.' 
Kulcsár kitűnő formában van, s képes- 
súr'.t verscnyről-vemenyro javul. Máso
dik Grasz (.MTK). harmadik Csekcy és 
negyedik Váradi (MTK). A csapatver
senyben elsőnek az MTK érkezett bo.

Oí’s^rf.^0* tcnpnuvrertsaiuy
A BTG t'asárnap délután országos 

to. nnversonyt rendezett a Nemzeti 
Tornacsarnokban, amely alkalommal 
eldöntér-ro korült Budapest nyujtóbaj- 
noksága lg. öt egyesület képviseltette 
magút a szépen sikerült versenyen, 
amelynek résztvevői közül sajnálattal 
nélkülöztük Pászthy Elemér (BTC) tor
nászbajnokot és Szalag József rt, a 
(VÁC) kiváló képességű versenyzőjét.

A tornaversenyen a BTC, BBTE, VÁC 
i-s NTE hölgy tagjai is részt vettek s 
fabolniutatványaikkal és mintaigyakor- 
latoikkal megérdemelt sikert arattak.

Budapest nynjtótomász bajnoka Brr- 
•jer (VÁC) lett, második Illatra (BTC3, 
harmadik Eunn László (BBTE).

Megemlítésre méltó az Old-Boyolc 
l ropléso is. akik lovon mutattak bo 
I szótői gyakorlatokat.

A Magyar-Csel: Tpnrbank Rt.-nak 
Konn Albert Bódog elnöklete, alatt, meg
tartott. XIL rendes közgyűlésén az igaz
gatóság összes javaslatai határozattá 
emeltettek és ennek alapján a 40,236.950 
K 60 fülért kitevő tiszta nyereségből 
március 23-tól kezdve részvényenként 
50 K. azaz, 25%-os osztalék fizettetik ki 
a tavalyi 12 %-kal szemben.

A Báni Gyártelep és Mezőgazdasági 
Rt. március 19-iki közgyűlése az oszta
lékot 80 koronában állapította meg. 
nmoly március 20-tól kezdve a Magyar

tár a Magyar Általános Hitelbankkal és ■ kifizolAsre.
a Magyar őstermelő Ilt.-gal megalapi-

; tóttá a Magyar Tógazdaságok llt.-got.
■ 20 millió majd pedig a Deutscho Bank- .......
í kai, a Magyar Általános Kőszénbánya tótni ...... . ......... .... ___„
. Ht.-gal és gróf Zichy Bélával, a Gróf , ugyancsak a Leszámitolóbanknúl gynko- 
j Zichy Béla Urfcuti Bányamű vvek Rt.- ‘
l got 120 millióé korona alaptőkével.

Tolható.
. . - ...... . Wörncr .T. és Társa Gépgyár Rt. már-
Fgyanesak az clipnlt évben fclemelto a ! ciU8 hó 10-iki közgyüléso a kimutatón 
.Wa.ai/nr Általános Bank alaptőkéjét és 5,822.336 K nyereségből az 1922. évi osz- 
részt vállalt a Műszaki Unió Rt. üftteté* ( talékot a 3. számú szelvény beváltása 
ben. A Magyar őstermelő Rt. és a Ma- ellenében 30 koronában állapította meg, 
gyár Általános Ingatlanbank Rt. mii- ; melyet március hó 22-től kezdve a tár- 
liárdos tőkeomlései, a Bőripari Rt.,' saság pénztára (V.. Vóci-ut 48. tizet, ki. 
Győr, a Magyar Jég- és Viszontbiztosító .
Rí., •« ’ ’ ~ . . / ■ - ’

Magyar

«zo- 
tet-

, „ —. ...................... | „Naturalia" Mezőgazdasági és Ipari
. valamint, az Európai Áru- és Pod- Rt, e hó 14-én tartotta alakuló közgyü- 

íy^r.tíbicíosi/ó Rt. tőkeemelései és üzlet- lését bálvány-utcai helyiségében. Az 
jelentékeny tőkéket r igazgatóság: Haller István (elnök), ifj. 

•••*”•1 gróf Széchenyi Rezső, Kenessey István 
Lajos (alólnökök), báró Dániel Tibor, 
gróf Teleky Géza, gróf Mikes Miklós, 
gróf Gyürky Aladár, Tömöry Tibor, 
Csernátony László, dr. Szögyény Leó, 
>lr. Grünwald Emil. Fclügyelőbizottság: 
Somssieh Miklós- (elnök), Botegh István, 
Horváth János. Az uj részvénytársaság 
a gabona- éa terménypiac, minden ágá- 

, val foglalkozik és érdekeltséget vállal 
■k osztalék fog kifl-1 Széchenyi Rezső gyöngyöse páti! telepén 

létesülő kenyérgyárában.
Az Első Magyar Szövő- és Kötőgyár

Vasas-KAC 2:1 (2:0)
Erőtől jo játék .lellonii 

mai mérkőzését. Kok 
lom nyílt ugyan u 
azonban a csatárkor 
engedte sikerhez jutni 
A Vasasok közül Takács 
■Berepüllek, a gólokat is .. 
A KAC gólja öngólból esett.

.!«' a Vasasok 
kínálkozó alfca- 

KispMlöknek is. 
gyengoségo nem 
ii kispesti fiukat.

és .Tolinak Jól 
ók szoroztok.

BTC-MAC 1:4 (1:th

Elc.t halálra szóló küzdelem 
ki<v*é*i előtt álló csapatok inul 
■ót, A MAC jobb volt 
nél, do a 
Végleg 
HnaiTkr 
l’ócz 1 . ______ _ __
A BTC-nak különösen a bnlszérnvn tet‘ i 
M magáért s ncan v. *.* ,,,
<üú n MAO kapuját. A második félidő 
ben o MAC telje* erejével iM'lefok^zik I 
u Júliákba, do már az orodnp'nye’i <h -u 1 
tud változtatni.

Zugló MAFC O-.i
Mindkét csapat eredmény re töroUzik, i 

Üa gyenge és lehetetlen c*atáraoruk1

jelozto n 
mérkőzé- 
ollonfoló- 

Mzorencse, úgy látszik, már 
: elpártolt a szigeti ősapáitól, 
n az ötödik percben hibázik és 
’ at Tu dorról védhotcUen gólt ló.

ugyan
úgy látszik, 
wigctl

i

ti ge t ö ver ,j e ny c. b
A mai versenynap főszáma az Igaz

gatósági díj volt, amelyben a favorit 
Ed Lunot óriási íln’sh utáu megverie a 
Cassolini által hajtott Trotleur, míg a 
második pölöskei 16, Delta, harmadik 
lett. Éva lánya, Ilka. Lilmssa, Pillus 
győzelmei igen reálisak voltak, csak ép
pen a közönségnek nem volt sok haszna 
belőle. A THŐzletos eredmény ez volt:

1. 1. E^a lánya (2’/t r.) Carsolhf, 
Knnpurkn (3) Novák, 3. 
Roager. F. m.: Szép öcsém, 
Merkatzo. Könnyen. 10:14. 10:11), 11. -í 
II. 1. Arvalrgény (l’A r.) Wampctieb. 2. 
T’ancsi (4) Cassolini, 3. Erynlo (6) Z.ril 
llnger. F. m.: Dáma, Vidám. Eltolt Kfiu- 
göslánya. Könnyen. 1O:1R. 10:13, je, 1(1. _ 
Hí. 1. Ilka (3 r.) Cassolini, 2. Róla (4) 
Brown. 3. Hyndo (G) ZwllHngrr. J". m.: 
Piczikém. Tilly. Jola. Könnyen. 10:11. 
10:11. 13. — IV. 1. Trotleur (1) Cassolini. 
2. Ed Lnno^MPA r.) Zwillinger, 3. Delta 
(l) Irrslegler. F. ni.: Keszkenő. Erzcrun., 
Erős küzdelem. 10:24. 10:13. 11._
hibussa (2’A r.) Hcnnyey gr..

Könnyön,

I
■ 2.1 

Fáklya (5) 
Hid’geigt't,;

i

fejlődése szintén j 
ikényeltek. Az évi mérleg "O millió ko
rona tiszta, nyereséget tüntet fel, 
nyugdíjalap 
..Kronbergcr 
György "-alapok részére 2—2 millió ko
rona vonatott el. A takarékpénztár al
kalmazottai jólétéről is messzemenően 
gondoskodott. Az igazgatóság javaslata 
szerint a tavalyi 55 koronás ~ 11 szá
zalék osztalékkal szemben az idén 125 
korona — 23 százaiéi 
■zctősre kerülni.

A Magyar Város! 
közgyüléso az 1922. 
mutatkozó 38,216.540 
rnnlt év októberében 
emelt, egész alaptőke után 13 százalék 
(52 K)) osztalékot állapított meg, ame
lyet a Magyar . Városi Bank és a Ma
gyar Jelzálog Hitelbank április 1-től 
tizet ki. u,a. xw
, \TCS^ Magyar Kereskedelmi Bank gyűlés e hónap 27-én fog megtartani.
...i. v ~ .. » i--1- Fornérgyár és Kemény fatermelő
mgár.a Széchényi Emil t. Részvény társaság igazgatósága leg

utóbbi ülésén elhatározta a társaság 
rendkívüli közgyűlésének egybohivását, 
melyen az alaptőkének 18,000.000 koro
náról 36,000.000 koronára való felemelé
sét fogja javasolni. Az uj részvények a 
régi rész vény csőknek fognak olykópp 
felajánltatni. hogy minden régi rész
vényre egy uj részvény adatik rendkí
vül előnyös áron.

A Pesti Tőzsde legújabb száma az el
múlt hét. tőzsdei eseményeiről és a vál
lalóknak várható nagy tranzakcióiról 
számol bo. SzerkcRztöség és kiadóhiva
tal:: VI., Izabellautca 433.

a
javára 10 millió és a 

Lipót“- és „Horváth |

Bank közli, hogy __ _____ „„ ____ __
évi mérleg szerint Rt., Vác közli, hogy igazgatósági iilésé- 
oaa » a ' l”'n elhatározta az alaptőkének 90.000

. (jnrah 200 korona névértékű uj részvény 
kibocsátásúval 118 millióról 26 millió ko
ronára való felemelését. Az összes uj, 
1923 január 1-i osztalékjogosult rész
vényekre a régi részvényeseknek elővé
teli jog biztosittatik. A rendkívüli köz

K nyereségből í 
200.000.000 koronára

V. 1. 
. - . 2. Aqun

egyezer vette ostrom viva (1) lrraloglcr, 3. Debizon (6) Zw!i- 
Peezkrts.

. 1. Piltus 
2. Elnök (l’Á) Bonkő. 3. 

ITnbekanntw. 
- VII. 1. Rra- 
, 2. Hontalan-— 

3. Louctte— Our 
Erős kürdelom. 10:23. 10:11, 11.

lingcr. F. in.: Armononvlllo 
Biztosan. 10:10. 10:12, 15. ... y. 
ll'A) Zwillinger.........
Forkó (3) Kovács. F, m.: 
Biztosan. 10:1ü. 10:12, 15.
Rokolya (1V«) Orosz Gy. 
Ix»da Ili. (1) Hegedűs, 
Peurl. “

hw~uu u ..UJ8AGÜZEM" Mn,.ki.d» é. mmll r..L karfWIógép,in. Rökk Sxllárd-utsa I.

közli, hogy a közgyűlés a bank igazga- j 

nagybirtokost, akinek mandátuma lo-! 
járt, ismét megválasztotta, továbbá uj; 
tagokul megválasztotta Belatiny Artúrt, 
a Budapesti Kereskedelmi és Tpaj-kama- I 
ra elnökét. Bence Józsefet, a Hungária j 
Műtrágya, Kénsav- és Vegyipar Rt. al-1 
elnökét;; SehifTor Miksa oki. mérnököt, I 
ás Wolsg Alfonz báró nagyiparost. A 1 
feliigyolőbizoftságba uj tagul Brúzny ■ 
Zoltán gyárost választották meg.

A Magyar Általános Ingatlanbank
Horváth Lipót dr. elnöklete alatt köz

gyűlést tartott, amely a 22,133.630 K 
nyereségből rész vény énként 100 K (ta
valy 40 K) osztalék kifizetését határozta 
el. Halom Dezső dr. vezérigazgató in
dítványára elhatározta, hogy az alan
tokét 100 millió koronára emeli fel oly 
módon, hogy minden egyes régi rész
vény után 3500 K árban egy uj rész
vény elövétoli joga gyakorolható mdr- 
ciux ?0—íti között, továbbá minden 5 rész
vény után két ingyen részvény adatik 
ki április 9—16. között A Magyar Álta
lános Ingatlanbank igazgatósága közli, 
hogy azok, akik március 26-ig akár a -----------------
banknál, akár a Magyar Általános Ta- Kiadja: „Hétfői Napló- lapkladővállalat
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