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Rassay, Vázsonyi és a szoclállsták is
megfiivást kaptak kormány konferenciára

•- 14 Hétfői Napló tudósítójától. —
Politikai körökben nagy feltűnést 

Keltett az a bizalmas tárgyalás, a 
inclycí; szombaton délben Bethlen 
miniszterelnök folytatott az ellen
zék pártonkivüli tagjaival. A kon
ferencián részivétt Kállay pénz
ügyminiszter, Belitska honvédelmi 
miniszter, Darüváry külügyminisz
ter. és Wálkó Lajos kereskedelmi 
miniszter, valamint Apponyi Al
bert gróf. Andrássy Gyula gróf, 
Ugrón Gábor, Szilagyi Lajos é.-> 
Zichy János gróf,

A konferonciáról különben az alábbi 
hivatalos jelentést adták ki ma:

Politikai körökben különbözőképpen 
kommentálták azt a megbeszélést, amely 
tegnap gróf Bethlen István miniszter- 
olnök és a keresztény ellenzék egyes tag
jai között folyt le. Illetékes helyen ki
jelentik, hogy a minisztrolnuk csupán 
egyes külpolitikai, kérdésekről óhajtotta

felpe! osztrák kancellár
látogatás® Budapesten

* kor,?f n-Jó ki?*a-lOxtereínöHsegent és3a külügjfmhúsztérium&an U- Magyarország 
TárrAuszíriS Tgalda^ági ^szeköttetésének Kiépítése a <é<

Seipel osztrák kancellár szomba
ton délben Budapestre érkezett. Ez 
a látogatás viszonzása gróf Bethlen 
miniszterelnöknek Becsben tett ko
rábbi látogatására, do kétségtelen, 
Jiogy az udvariassági tényen kívül 
nagyobbik jelentősége a két állam 
Közötti közeledés tényében rejlik. 
Ez a látogatás nagyon alkalmas 
fiira, hogy Magyarország és Ausz
tria gazdasági viszonyának gyü
mölcsöző kiépítése minél gyorsabb 
tempóban megtörténjék, amely 
mindkét országnak egyformán ér
deke.

A nagyjelentőségű látogatásról az 
alábbi tudósításunk számol be rész
letesen:

Scipel dr^’hosztrák szövetségi 
kancellár és Grünbergeé dr. külügy
miniszter Péter és SchiUlet osztály
főnökök, Horctzky miuisztori taná
csos, J unkát követség! tanácsos, 
valamint fíodo kormánytanácsos 
kíséretében szombaton délután fél
két órakor érkeztek Budapestre. A 
pályaudvaron Calica osztrák köve-, 
ten éa az osztrák követség személy
zetén kívül megjelent Masirevich 
bécsi magyar követ, továbbá 'Bár- 
Ipzy István államtitkár és Ambrózy 
gróf követ, akik a szövetségi kan- 
beliért és a külügyminisztert gróf 
Hetiden miniszterelnök és Darüváry 
üézh külügyminiszter nevében üd
vözölték.

Délután Hórribostel osztrák kö
vetség! tunácNos az osztrák szövet
ségi kancellár és külügyminiszter 
tiszteletére teát adott, amelyen a 
diplomáciai kar tagjai, Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök és a ma
gyar kormány tagjai, Szcitovszky

71 meghívás keddre szól
és óhajtja az ellenzéket tájékoztatni és 
így a tegnapi megbeszélés ennek az ak
ciónak csupán megkezdését jelenti, úgy 
hogy az ehhez fűzött minden egyéb 
kombináció — ideértve a. koncentrá
ciós kabonetre vonatkozót is — telje
sen alaptalan kitalálás. A miniszterel
nök egyébként a. legközelebbi napokban 
az ellenzék egyéb frakcióit, így különö
sen a Rasstiy- és a szociáldemokrata 
párt egyes tagjait hasonló informatív 
megbeszélésre fogja meghívni.

A miniszterelnök még a szombati 
napon érintkezésbe lepett

a szövetkezett ellenzék pártvezérei
vel és meghívta okot egy kedden tar- 

tandó megbeszélésre.

A meghívás telefon utján történt. 
A meghívottak között szerepel Kas
sai) Károly, Vázsonyi Vilmos és a 
szociáldemokrata párt részéről 
Pépet Károly és Farkas István, 
akik ezt tudomásul vették. v

Béla »a nemzetgyűlés elnöke, H«- 
srór Károly és Almássil Kászlo 
nemzetgyűlési alelnökök, továbbá a 
közgazdaság elet vezető személyise
gei és mások ve.ttek részt.

Estély a miniszterelnöknél 
a vendagek tiszteletere
Szombaton este Bethlen István 

gróf miniszterelnök és felesege . az 
osztrák kancellár tiszteletére ebedet 
adott, amelyen reszt vettek az osz
trák vendégeken és a magyar kor
mány tagjain kivid n kormányt ta- 
mogató pártok elnökségei, íegul 
Khucn-Héde.rv4n) Sándor gróf kö
vet ségi tanácsos es Barcxu István 
miniszterelnökségi helyettes allam- 

li Bethlen István gróf mi™"' 
nők a>; cstebéd folyamán pohai kö
szöntőt mondott. .

\ magyar kormány ExcoUen- 
etűd látogatásában - “önd°t‘® T 
annak látja .értékes « 
hoirv arra iránuM tol ekic»einK,

méltó 
'^^S^omutéM- 

sml hangoztatnom, hogj
a magyar kormány buzgón el 
fog követni mindent, hogy az 
Ausztria és Magyarország kö
zött pénzügyi es gazdasági kér- 
.lésekben még folyamatban levő 
tárgyalások kielégítő megoldás- 

hoz jussanak.

Meg vagyok győzódvo róla, hogy 
az ExccUeuclúd vezetése alatt ullu

Ugy értesülünk, hogy még a kon
ferencia előtt bizalmas megbeszé
lésre jönnek össze a meghívottak, 
mert fölmerült az a nézet is, hogy 
ez a másodsorban való meghívás 
a baloldali politikusokat méltatla
nul érte.

Ennek a megbeszélésnek azonban 
nincsen komolyabb jelentősége, mi
után kiderült, hogy

a csoportonként való meghívással a 
kormány nem akart, elérni 
minthogy bizalmas természetű 
(lések lehetőleg szűk körben t 

jenek.

és az információ célja az, 1 
tájékoztatott képviselőkön 
fül az ellenzék tagjai is informálva 
legyenek.

A konferencia, a szombatihoz ha
sonlóan, a parlament I-ső számú

mást, 
i kér- 
történ-

hogy a 
keresz-

sonlóan, a parlament I-ső 
bizottsági termében lesz.

osztrák kormányt ugyanilyen kí
vánságok hatják át és hogy ugyan
ilyen célok felé törekszik.

Seipel dr. szövetségi kancellár vá
laszában többek között ezeket mon
dotta:

— A rendkívül szeretetreméltó fo
gadtatás, amelyben önöknél része
sültünk, megszilárdítja azt a re
ménységünket, hogy Ausztriát és 
Magyarországot közösért érdeklő 
annyi sok kérdésről folytatott meg
beszéléseink a két ország közötti vi
szonyban előmozdítják majd azt a 
barátságos jelleget, amely megfelel 
a két állam földrajzi szomszédságá
nak és történetének.

Azt hisszük, főképpen abban 
találkozunk a magyar állammal, 
hogy mindkét fél életérdekében 
minden eszközzel a gazdasági 
viszony intenzív kiépítésére kell 

törekedni.
Az- ebédet estély követte, amelyen 

a magyar közélet számos kitűnősé
ge jelent meg. A diplomáciai kar, 
élén Schioppa Lőrinc pápai nun- 
ciussal, szinte teljes számban volt 
jelen.

Tárgyalások 
a miniszterelnökségen

Seipel kancellár és Grilnbcrger 
osztrák külügyminiszter vasárnap 
délelőtt 10 órakor a miniszterelnök
ségi palotába mentek a kíséretük
ben Budapestre érkezett szakelő
adókkal. A miniszterelnökségi pa
lotában Bethlen István gróf mi
niszterelnök és a szakminiszterek 
részvételével tanácskozás kezdődött, 
amelyet délelőtt és délután folytat-

fák. A tárgyalások kedvezően foly
nak és holnap délelőtt befejezésük 
után a tárgyaló felek együttes kom
münikét vadnak ki a tanácskozás 
eredményéről.

Audiencia a kormányzónál
Vasárnap az őszi rák vendégek a 

kormányzó előtt jelentek meg ki
hallgatáson. Dr. Seipel kancellár és 
dr. Grünberger külügyminiszter, 
Calice Ferenc gróf budapesti osz
trák és Masirevich Szilárd bécsi 
magyar követ társaságában kevés
sel háromnegyed egy óra után ér
keztek meg a királyi várpalotába.

A kormányzó dolgozószobája mel
letti fogadószobában Hardy Kál
mán sorhajóhadnagy, szolgálattevő 
szárnysegéd fogadta, és jelentette bu 
a szövetségi kancellárt és a kül
ügyminisztert a kormányzónak, aki 
azonnal kihallgatáson fogadta őket. 
A kihallgatás ideje 25 percig tar
tott.

A kihallgatás után a szövetségi 
kancellár és a külügyminiszter a 
Dunapalotába mentek, ahol dr. Da- 
ruváry Géza külügyminiszter villás
reggelit adott tiszteletükre.

Seipel dr. osztrák szövetségi kan
cellár vasárnap délben látogatást 
tett Schioppa pápai nunciusnál.

Este a kormányzó az osztrák ven
dégek tiszteletére estélyt, adott

Tiltakozó naSbSvúlés a 
kereseti odó uÉSi'PhnJttísí 

utasítása ellen
A végrehajtási utasítás felfüg
gesztését kéri a demokratapárt

— A Hétfői Napló tudósítójótól. —
A Nemzeti Demokrata Párt vasárnap 

délelőtt 11 órakor Vázsonyi Vilmos el- 
nöklósévol rendkívül népes tiltakozó tag
gyűlést tartott a kereseti adó végre
hajtási utasítása ellen.

Vázsonyi Vilmos megnyitó beszédében 
a kereseti adó végrehajtási utasításával 
foglalkozott.

— A törvény ellen — mondotta — ma 
már nem foglalhatunk állást, de fon- 
tartjuk elvi álláspontunkat, hogy a ke
reseti adót jogosulatlannak tartjuk az 
érv&vyben levő jövedelemadó mellett. 

Egyenlő elbánást követelünk az 
ország valamennyi polgára szá

mára.
jogegyenlőség elve alapján tiltako-A

zunk az ellen, hogy a felesleges könyvek 
vezetésének kényszere, a teljes adőszi- 
gór, a váratlan könyvvizsgálat és hely* 
színi szemle, az adócsalás veszedelme 
csak a városi polgárságot zaklassa, az 
Ország föld birtokosai pedig, akiknek 
adóképcsaégét nem lehet kétségbevonni, 
továbbra ia az elavult 1920. évi jövede- 
lénia dó törvény alapján, becslés szerint 
fizessék adóikat.

Ezután dr. Körmendy Gyula ismertette 
a végrehajtási utasítás sérelmesebb ran- 
dolkezéselt, maki dr. Dcményi Aladár 
felolvasta a határozati javaslatot. Re- 
lopotoczki/ Kálmán a Fűszeríceroskodők 
Egyesülete nevében, Bisztránsxky József 
a keresztény húsiparosok szövetségének 
nevében, Balkánul Kálmán az OMKE 
képviseletében csatlakozott a mozgalom
hoz, dr. Ilosenák Miksa az orvosi kar 
együttérzését és séi ■•lmélt tolmácsolta.

Dr. Sebők Dezső indítványozza, hogy 
abban az időpontban, amikor Vdzsonjd 
Vilmos a határozati javaslatot a mi-
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nVreferlwz juttatja, a keregkcdőlc te ipa- I 
rosok tiltakozásuk jAéiil zárják br ütle- I 
leiket, uifiln Igeiket. A/. indítványt el- 
fogad ni:.

BcH/x’li' még Pa’ <jt« József cs dr. Fá
bián Béla képviselők majd egyhangú 
lelkcaedéóxcl elfogadták a határozati ja- 1 
vadaitól, amelyben n végrehajtási uta- 
BÍtás clctbcléptetteé.nek fcHiiggr^ztteél 
kérik mindaddig, amíg a jövedelemadó 
is megfelelő módon reformáltunk és a 
kétféle elbírálás lohetösége ki nhu kü- 
iraöböltctik. De különösen felfügg-sz- 
tejdő a végrehajtási utasítás minden 
rondelkezáso. amely az érvényben levő 
jövedelemadó eljárásra! szemben új szi
gorításokat tartalmaz.

Vdzsonyi Vilmos záró szavaiban ki
jelenti, hogy ezzel a mai iiiéssel ii párt 
akcióját, még nem lét ja befejezettnek, a. 
parlamentben is szórd fogják lenni az 
utasítás sérelmes rendel'„zései!.rei

Amerika visszarendeli csapatait 
a Halna vidékéről

London, január 7.
(Reuter.) A washingtoni szenátus ha

tározatot fogadott cl, amely az amerikai 
csapatoknak a Rajna >időkéről való 
visszarendelését követeli. Egyúttal óvást 

| emelt az ellpn, hogy bármilyen, c rend- 
I szabályok következtében érintett európai

nemzet barátságtalanságot lásson ebben. 
Weeks hadügyminiszter a tegnapi mi
nisztertanács után kijelentette, hogy ki
látás van rá. hogy az amerikai meg
szálló csapatokat legközelebb visszavon
ják.

A nyers erő és vagyon < 
hatalmának korát éljük 1 

Vúzsonyi Vilmos beszéde

Benedek János 60-lk születésnapja ( 

alkalmából

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A Nemzeti Demokrata Párt a 

Központi Demokrata Kör helyisé
gében szombaton este ünnepelte dr. 
Repedek Jánost 60-tk születésnapja 
alkalmával.

Vázsonyi Vilmos nyitotta meg az 
üdvözlések sorát s többek között r. 
következőket mondotta: Köszönti i 
Benedek Jánosi 60-ik születésnapja 
alkalmából. A- ő tanitványa a sza
badéi épség éi: a demokrácia iránt 
való lángolásába n. amely magyar 
ember ér magyar ember közölt nem 
tesz különbségei. Olyan világot 
élünk most, amikor n halalma! a 
nyers erő "s a vagyon adja meg. 
do Benedek János azok közé az 
’doálisták közó közó tartozik, akik 
még tudnak hinni abban, hogy hit 
szellemileg ér. erkölcsileg győzünk, 
akkor mienk a. győzelem.

A kerületek nevében dr. Boroc.s 
Marcid. dv. (lót Jenő, Szilágyi Ká
roly, Kutlánya János, dr. Szent
irmai Zoltánná... Pakolh József, dr. 
Fábián Béla, Sümegi Vilmos és 
Szalui Mihály üdvözölték az ünne
peltet, -aki megköszönte az ünnepel- 

. Nagy tájfun zúgott, keresz
tül hazánkon is, — mondotta, — a 
mely kisodorta a vizeket medréből 
és visszamaradt utána a salak, a 
piszok é* most e'‘ a piszkot vem 
tácolitjáli el ('Z(>l\ akik a zavaros
ban szereinek halászni. Magyaror
szág csak akkor lehet újból nagj* 
és boldog, hu újból helyreáll az 
egyetértés, hr. mindenkinek megad
ják az egyenlő lehelo.-éget a kultu
rált. és gazdasági téren való mű
ködésre. .1 dolgozó magyar zsidó
ságot nem lehet kitépni az ország 
testéből és i>kl a zsidóságot úgy út- 
Htja oda mint c ki kel meg kell bé
nítani, azt ó a hasa eldridóinak te
kinti \ numerus olausus és a ha
sonló rendelkezések jobban megszé 
gyonitik azokat, akik hozták, tjnní 
akiket sújtani akartak vele.

London, január 6.
(Wolff.) A Daily Ncws politikai 

tudósítójának jelentése szerint e 
pillanatban cl akarnak kerülni min
ijén lépést, amely Franciaországot 
és Angliát még jobban eltávolít
hatná egymástól. Példának okáért 
nincs tervben a brit csapatok visz- 
szavonása a Rajna mellől.

A Daily Exprcss viszont követeli 
a brit , csapatok visszavonását a 
Rajna mellől, mert nem lesz német 
pénz eltartásukra és mert helytelen 
a brit katonákat belekeverni olyan 
politika, következményeibe, amelyet 
az angol nép és az angol kormány 
rossznak tart.

„A 
NEM

SZÖVETSÉGESEK 
ÉRTENEK EGYET“

London, január 6.
A Tí/nes vezércikkében

jelent be, mihelyt a. francia csapa
tok a Ruhr-tér illetet. megszállják. 
Ez a tiltakozás hír szerint világo
son kifejezésre fogja juttatni, hogy 
Nagy Britannia nemcsak az akcióhoz 
magához nem járul hozzá, hanem 
következményeiért sem vállal sem
minemű felelősséget.
POINCARÉ A KISANTANTHOZ

Párizs, január 6.

(Wolff.) A Malin jelenti: Poin- 
ca-ré miniszterelnök tegnap Parsófca, 
Bukarestbe, Prágába és Pelyvádba 
táviratozott, hogy a Franciaország
gal barátságban levő kormányokat 
informálja a konferencia’megte
remtette helyzetről. Megnyugtatta 
őket arról, hogy nem fogják tőlük 
megkövetelni, hogy válasszanak 
ama két hatalom között, amely az 
ő nemzeti egységük legfőbb megala
pítója volt. Tudhatják, hogy Fran
ciaország velük marad. Valószínűt
len. hogy Anglia Németország kí
mélésére törekedve addig fog el
menni, hogy háttérbe szorítsa Len
gyelország, Románia, Csehország és 
Jugoszlávia jelentőséges érdekeit.

MEGHALLGATJÁK 
NÉMETORSZÁG KÉPVISELŐIT

Párizs, január 6.
(Havas.) A jóvátételi bizottság 

mai ülésén hozzájárult ahoz, hogy 
meghallgatja Németország képvise
lőit a szénszállítás térén elkövetett 
mulasztás ügyében.

ESSEN MEGSZÁLLÁSA
Párizs, január 7.

(Havas.) Belgium a Petit Párisién 
brüsszeli híradása szerint hozzájá
rult ahhoz, hogy Essen esetleges 
megszállásában résztvesz.

Az Oeuvre brüsszeli tudósítója 
azt jelenti, hogy Essent francia és 
belga csapatok fogják megszállani.

A belga kormány a Járnál sze
rint már intézkedéseket tett a milí
cia egy korosztályának behívására.

(Wolff.) 
így ír: A párizsi értekezlet kudarca 
a komoly kérdések egész sorát te
szi időszerűvé. Hol lesz a jövőben 
illetékes helye a békeszerződés ke
resztülvitelének! Ki áll őrt a szer
ződés sérthetetlensége. mellett! Mi
lyen lesz a jóvátételi bizottság és a 
nagykövetek tanácsának szerepe! 
Az egész jóvátételi kérdés most 
már a levegőben lóg. Mindezeket a 
kérdéseket a békeszerződés szerint 
illetékesen csak valamennyi szövet
séges együttvéve intézheti. Nos, a 
szövetségesek nem értenek egyet.

London, január 5.

(Wolff.) A S'tor jelentése szerint 
a. brit kormány formális tiltakozást

TŐZSDE >

klilö'i értesítés helyett.

A Mindcuhatá magához bzóli- 
tolta nagy »zenvédéseiből

Gyöngy Jenő
kedvo. jó íluukat.

Itt hngyüi mólv fiiádnlonúmu 
nzokal. akikot legjobban hzeretott 
cs okik ól uiiudnvk fel*tt szerették.

UU>Ikó útjára folyó bó 8-án, hét
főn délután bárom ómkor a rákon* 
knvwRhtri Itr. vemetöbon fogtuk 
elki aűrni.

G>Öiir> Lm.|ob \cUy 
Gyöngy Pál testvére.

A HókusuSI «l. u. két órakor 
lön villamos indul.

Réiir.vétlátogatáiiok luclIAcftw 
mik.

kii-

ké-

tálja a nagy angazsmánok lebonyolítá
sához sziikaégos tőkékkel. Ki adja oda a 
tőzsdének a ipillinrdokat a lebonyolí
táshoz. Erre a feleletet megkapjuk ab
ból a tényből, hogy a hetipénz kamat
lába almormis magasságba: egészeu 
4%-ig emelkedett. A magántőkének ilyen 
magas kamatláb igórése’ mellett igazán 
rentábilis és a lcgkockázatnélkülibb üz
let kosztba kíhelyezödnic. Ez történt a 
legutóbbi napokban az értékpiacon. A 
kritikus fordulónapon a szerdai kassza 
előtt a 4%-os hetipénz a kamatláb igá- 
1’ésére a pénzkínálat a legnagyobb ara
nyokat öltötte, úgy a bankok, mint a 
magánközönség részéről, úgy hogy a 
tőzsde irányzatának a további hausse- 
mederben való megmaradása a hét vé
géig biztosítva volt.

Közvetlenül a kétnapos tőzsdei azfinet 
előtt penfefcca az irányzat az egész 
tőzsdéid# alatt az erős nyugtalanság ké
pet mutatta és inkább az élbágyadás, 
mint, a további hausse felé hajlott. A 
tőzsde hangulatát ugyanis erősen befo
lyásolta a Devizaközpont amaz újabb 
elhatározása, hogy a kötött valutafor- 
galmat további újabb megszigorítások
kal módosítja, tekintettel a korona le
morzsolódása következtében bekövetke
zett abnormisan nagy valutaigényléeek- 
re. Ezenfelül lanyhítólag hatott az az 
erősen kolportált hír is, hogy a Deviza
központ legközelebb beszünteti, ülct- 
ve a legszűkebb keretek közé szorítja az 
értékpapírarbitrázst is.

Végeredményben azonban a szilárd 
irányzatnak legékesebb bizonysága az 
volt, hogy a pénteki gyöngébb tőasde- 
napon kialakult alacsonyabb kurzusok
ra már a délutáni magánforgalomban 
mindenütt pénz volt az összes érté
kekre.

Budapest 0’203/4 
Berlin 0’06 */4

Zürich, január 6.
(CosniOKraphique) Devizamegoyi- 

tás. Berlin 11.06'/., Newyork 528, Lon
don 2455, Paris 3720, Milánó 2680, 
Prága 1520, Budapest 0.20’/., Bel
grád 560, Varsó 0.03, Bées 00.075, 
Osztrák bélyegzett bankjegy 00.076. 
(MTI.)

A szómban és vasárnapi magánforgalom
A kétnapos tőzsdei magánforgalomban szilárd irányzat mellett 

meglehetős üzleUelenség uralkodott. Csak egyes értékkategóriákban 
volt lendületes üzlet. így különösen a vasipari értékeket keresték a 
vasüzemek fúziós híreire.

A SZOMBATI MAGÁNFORGALOMBAN
különöseit a korai délelőtti órákban volt szilárd üzlet anélkül azonban, 
hogy jelentékenyebb tőzsdei üzlet fejlődött volna ki. Előfordult árfo
lyamok: Salgó 54.009, Rima 14.100 -14.000, Általános Kőszén 
131.000, Magyar Cukor 300.090. Szalámi 4600—4500, 
Spődlum 8700—8650, Kistarcsai

A VASÁRNAPI
a déli órákig kötés alig fordult 
folyamok voltak. Árfolyamok:
Gumi 16.300—16.400, Salgó 53.000-54.001), Llehtig ____ _____ __  ___

| (pénz). Cukor 295.000-000.000, .Tust izzó 2500—2600, Tröszt 21.090. Levan- 
íe 70.000 -71.000, Lipták 4900-4925.

129.009— 
Just izzó 2400—2500, 

7100-7200, Lipták 4850—4950.
MAGÁNFORGALOMBAN
dó, inkább mindenben fsak névleges ár- 
Rima 14.000, Hazai Fa 10.200—16.300. 

1725, Szalámi 4500

Zürich, január 6.
(Devizazárlat. Berlinen át) Ber

lin 0.6.25, Hollandia 209.25, Newyork 
528, London 24.57, Paris 37.20, Mi
lano 27.8Q. Prága 15.20, Budapest 
0.20.75, Belgrád 5.60, Varsó 0.295, 
Becs 0.00.75, (MTI.)

Berlin, január 6. 
(Devizazárlaf. Középérték.) Am

sterdam 3390, Brüsszel 555, Milano
430.50, London 39.700, Newyork
8537.50, Paris 600, Zürich 1615, Becs 
1218, Prága 244.50, Budapest 325; 
Szófia 54.50. (MTJ.)

Jlndrews
angol rendörörmestert a bontbay angol 
törvényszék fölmentette. Az ilgynevgk 
zett moplal vasúti tragédia annakidején 
főképpen India nacionalista köreibe^ 
óriási feltűnést keltett. Andrcws 70 pof 
Itikai foglyot, csupa indust, bezárt egy 
vasúti teherkocsiba, ahol valamennyien 
a legszörnyfibb kínok közepette meg* 
fulladtak. törvényszék azzal okolta, 
meg Ítéletét, hogy nincsen bebizonyítva, 
hogy a halállal viaskodó áldozatok se* 
gítségért kiáltottak. De ha pz meg ia 
történt volna, Andrcws joggal azt hi* 
hette, volna, hogy a foglyok cselvetésé* 
röl van sző.

Fnlvtfli'óilílr.o ar Ártálr. I amelynek
* “ly lallUUlRl C aZ CilCK | el.iDrctele e«6«zen kéteógtelou, ha a

~ I__________ tözMiáneü aí erre Mlékeégee inegfelelS
piRCOn 3 D3ffy nausse eszközöket rendolkezéséro bocsátják. A

A tőzsdei forgalom a múlt hét végén 
a legnagyobb arányokal öltötte. A ko- I 
róna további zürichi lemorzsolódása — 
u bankjegyforgalom újabb kétmllúártlos 
emelkedése, a Péniilgyi Tantlcs ujgbb ! 
hatudllMrdos hHclfelhatalinaidsti I 

| mind oly.-ni szempontok, amelyek a j 
hausse kimóiyitteöró alkalmasak voltuk.) 

|A legdöntőbben azonban a további nagyi 
; áremelkedésekre iu hatott, hogy ;.v őr- • 
tc.kiiiac közönét'gc meg c-n> nyözödei 
orró/, hogy at eddigi tőzsdei hausst J 
fulujdonkt ppro csak »yiJúttya annak n; , 
iga.:* nagy ártnotgalonitutk, niurly cwik 
ezután fog következni. Lvii«>t. hogy e.. 
a ^elfogó* opUmisztil us. annyi azon-

1 bau tény, hogy iitckyim: a további ár-

i megfelelő eszközök alatt olsősorhau a 
nobiJ-tökfket értre. Sajnos, ezen a tó- 

I r*n som a bankoktól, sem a Jegyiulé- 
| lettől nem várhatjuk eddigi, az érték

piacén! szemben szűkkeblű lombardpoli- 
iikőh'k megvdltoztú fását. A Jegy intézet 
a hitelkereteket semmiosetre aeui fogja 
bővíteni, mert az ellentétes volna taka
rékodig! és csak a legszűkebb keretek 
között inaugurált inflációs politikájá
val. A bankoktól pedig igazán dőreség 
volna a.t vűrn5. hogy akár 10%-os 
banklomhardot folyósítson a feleknek, 
ugyan akkor, amikor a koszt üzleten, 
amvlj ben igen élénk résztvesj;, pro 

/ J— 125%-ot keres. Vagyis a to-
> ábbi tőzsdei helyz ’tkialakulás forgó
pontja az: vájjon a libádét ki állmon*

Ut a boldogság 
felé

január 8-14.

Budapesten kizárólag 
az

Est mozgóban
Felhívás!

Miiller Leó Podmaniczky uoca 59. bz. 
alatti élelmiBzerüzlelét megvettem. Fel
hívom feutnevezett hitelezői!, hogy eset
leges követeléseiket nálam 8 napon belül 
bejelenteni szíveskedjenek, mert későbbi 
felszólamlások tekintetbe nem vétetnek, 
Frank László vaskereskedő, VI., Király 

ucc u 86., 1T. 8.
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K JSEK
'iárom ember megvert 

egy rendőrt
Lf Hétfői Nvjló tudósítójától — 

| l^fiárnap éjszaka a Szentcndrcl-ut 8. 
számú házban lévő vendéglőben együtt 
borozgattak Eugl Ágostou hivatalszolga, 
üzél Sándor aszlalossegéd és Sicgl Adolf 
fodrász. A borozgatásnak verekedés lőtt 
H vége, mire u vendéglős a három, ga
rázda embert kidobta az udvarra.

Az udvaron azonban tovább vereked
tek, iuire a vendéglős A>/<•/.// XIV. Sán
dor rendőrt segítségül hívta. A rendőr 
Kendre intette ökot, mire azok a rendőr 
ellen fordultak. Sicgl olőlről támadt 
Nagy Sándorra, társai pedig a rendőrt 
bottal fejbe vertek.

Közben rendőri készültségért telefo
náltak. A rendőrök veszedelmes helyzet 
ben levő társukat kiszabadították, a tá
madókat pedig elfogták és megkötözve 
vitték be a főkapitányságra. Kilmllgatú- 
suk után mindhármukat letartóztatták.

— A Pénzintézeti Tisztviselők naggy il
lése. Vasárnap délelőtt tartotta a, Pénz
intézeti Tisztviselők Országos Egyesü
lete nagygyűlését a régi képviselőhöz 
üléstermében. A nagygyűlés a következő 
határozati javaslatot fogadta cl. A ban
kok érdekképviselete a tisztviselők ér
dekképviseletével együtt alakítson pari- j 
tásos bizottságot, a tisztviselői létmini
mum megállapítására. Az eredetileg öt 
százalékos drágasági pótléknak egyelőre | 
minimálisan ötven százalékra való fel- j 
emelését kívánják. Minden tisztviselő, 
kivétel nélkül, részesüljön fizetésemelés
ben. a törzsfizetés emelésének minimuma 
legalább 200' százalékkal legyen az idén 
nagyobb a tavalyinál és az egész többlet 
a pótlékok számításánál bázisul szolgál
jon. Kéri ezenkívül a lakbér- és a gyer
mekpótlék felemelését, az ugyanolyan 
munkakörit nő tisztviselőknek a férfi
tisztviselőkével való egyenlő javadal ma
rósát. Végül tiltakozik a nőtisztviselők 
férjhezmcnetclét gátoló intézkedések el
len.

— Kilenc napig égett a szalontai 
malom. Nagyváradról jelentük: A 
karácsonyi ünnepek előtt gyullad'; 
ki a nagyszalontai Toldi-malom, a 
melynek raktárai gabonával és már 
kcsz liszttel voltak tele. A tűz ha
marosan lángba borította a hatal
mas raktárépületet is, úgy hogy ol
tásra gondolni sem lehetett. Szil
veszter napján, amikor már kilenc 
napja tombolt a tűz, a biztosító tár
saság rendelkezésére hozzáírtak az 
égő raktár lebontásához, hogy az 
izzó gabona egy részét megment
sék. Sikerült is ilymódon másfél 
vagon gabonát megmenteni, ame
lyet szeszfőzésre fognak felhasznál
ni A kár, egyelőre felbecsülhetet
len.

rmin
( ndrÁ««y-út 25. •».)

Naponta fellépnek: 
Bársony Dóra, Szász Ilona, Kabos 
Gyula, Vlrágh Jenő, Kőváry Gyula, 
Pázmánné, Radó Sándor. Szentlvány I 
Kthnán, Dénes György, Pettaes Sán

dor, Saásdy Alice, Sugár Elza

Kezdete VslO órakor

Jegyárusítás: 12—2-ig és d. u. 3 órától

PARISIENGRILL
■ „Blaha Lujza szinhíz" épületében 
W, Szerecsen ueca 33. Tál. 62-77

Teljesen új 
szenzációs 

műsor
. *

dl híassújszMelSÉst és kit betörte lopást 
követett el egy műszaki rajzold

— zl Hétfői Napló tudósítójától. —: (ékes holmit vitt el. Mintán a csa-! 
A rendőrség vasárnap éjszaka le- ládot ilyen módon közel egymillió I 

'korona erejéig károsította meg, d-1 
1 szökött Budapestről.

tartoztatta Melles György harminc
éves műszaki rajzolót, aki négy-. 
rendbeli házasság szédelgést és két I 
betöréses lopást követett el. Melles 
hat hónappal ezelőtt megismerke- I 
dett Farkas Márton kereskedő csa
ládjával és Farkasné nővérének ko-1 
moly szándékkal udvarolni kezdett.1 

Közben megkérte a leányt és el
jegyezte. Mint vőlegény Farkastól 
nagyobb összeget kórt adósságának 
a ki fizó'' ‘re, majd rövid idő múl
va újabb pénzösszegre volt szük
sége. Később a menyasszonyát pum- 
polta meg s minthogy annak nem 
volt készpénze, ékszerét adta át, a 
mit Melles értékesített.

Egy alkalommal, amikor Far
ka sók nem voltak otthon, 
a ruha szekrényt és onnan

— A Lakók Szövetség-ének közgyűlése, 
különböző technikai akadályok folytán a j 
Lakók Szövetségének 1922. évi rendes I 
közgyűlését csak szombaton délelőtt le
hetett megtartani. A közgyűlésen Giess- 
wftin Sándor elnökölt.. 4 Dr. Fáy Sándor 
főtitkár terjesztette bo ezután az évi je
lentést, amely ismerteti a szövetségnek 
a lnkúskérdfs minden ágában kifejtett 
tevékenységét, szembeállítván a kor
mány és a főváros lakáspolitikájával. A 
napirend többi pontjainak letárgya’ása 
után megválasztották fíródy Ernő dr.-t 
ügyvezető elnökké.

— Verekedés a tőzsdeteremben. A rend
őrség tavaly ősszel több ízben rendezett 
razziát a tőzsde körül, s ez alkalommal 
mindazokat, akiket tiltott valutaüzér
kedésen értek, előállították az V. kerü
leti kapitányságra. Így történt, hogy 
Auer Dezső tőzsdebizományosnak egy ro
konát is valuta üzérkedésen érték ér meg 
is büntették. Auer azt hitte, hogy Schulz 
Gyula tőzsdebizományos árulta bo roko
nát a rendőrségnek, s ezért tavaly no
vember 27-én a tőzsdeteremben rálátnád t 
Schulz Gyulára, őt rcndőrspiclinek ne
vezte, harminc százalékos árulónak titu
lálta, s azt mondotta, hogy az ilyen gaz
embert ki kell dobni. A jelenvolt tőzsde
tagok is inzultálták Sehulzot, akinek 
menekülnie kellett. Schulz ezután becsü
letsértés és rágalmazás miatt feljelen
tette Auert, akinek ügyét ma tárgyalta 
dr. Csilléry büntető járásbiró. A bíróság 
több tanú beidézése végett a tárgyalást 
elnapolta.

— Halálozás. Fodor József oki. mér
nök, építési vállalkozó 54 éves korában 
elhunyt. Temetése 8-án, hétfőn d. u. ’/i3 
órakor lesz a rákoskeresztúri izr. teme
tőben. (Minden külön értesítés helyett.)

— A Bolond Istók elleni zárlati kérel
met elutasították. A Pctöfl-T ár saság en
gedélyével nemrég egy alkalmi egyesü
lés alakult, amely tervbe vette Petőfi 
több költeményének niegfilirtesitésót El 
is készültek a centenniiriura alkalmára 
egy nagyszabású Pctőfj-filmmel, amikor 
Dcésy Alfréd megelőzte őket a fíolond 
Istók, című Petőti-filmmcl. A Petőfi: 
filmvállalat erre szerzői jogbitoriás cí
mén port indított Dcésy Alfréd ollcu és 
ara kérte a. bíróságot, hogy rendelje el a 
zárlatot, a Bolond Istók ellen. Az ügyet 
dr. Fődy Emil ítélőtáblái bíró tanácsa 
tárgyalta, amely szakértői szemlét ren
delt el az ügyben. A szakértői szemlét 
meg is tartották. A részletes szakvélemé
nyeket csak a jövő héten terjesztik be a 
törvényszékhez, a bíróság azonban a szó
beli előterjesztés alapján már ugy dön
tött. hogy a Petőfi-filmvállalat zárlati 
kérését, elutasította.

— A német bankjegy állomány. A 
bi rodalmi gyűlésnek decombftrvégi 
kimutatása szerint a bankjegyfor
galom 14íl milliárd márkával 1289 
milliárdra növekedett.

— Rózsa Miklós könyve. Most jelent' 
meg dr. Rózsa Miklósnak, a Városi I 
Bank igazgatójának, a Corvin-Színház 
vezérigazgatójának, — aki az irodalom 
és újságírás régi bajnoka. -- értékes és 
szellemes uj könyve a női szépség eszté
tikájáról. A könyv minden izében magas | 
nívójú és eredeti jellegű alkotás, amely 
a modern művészeti kultúra legfonto
sabb kérdéseit fejtegeti. A páratlanul 
csinos kiállítású könyvet a Kultúra adta 
ki.

— A Dunába ugrott kőt leány. 
Vasárnap reggel nz összekötő vas
úti Ilidről a Dunába ugrott Bécsi I

Esztergomban rejtőzködött, ahol ■ 
Margó István tisztviselőtől több ér-1 
tőkés ékszerdarabot lopott el. Majd 
isméi, Budapestre jötí. és házasságot 
ígért egy elvált asszonynak, aki a I 
Szabadság-tér 5 szánni házban levő 
lakásán egy szobát albérletbe adott • 
Mellesnek.

Ezalatt a rendőrségre házasság- 
szédelgés címén följelentések érkéz-1 
tek ellene tí r zsebet fal várói. Kapós-< 
várról, míg végre Farkas Már-1 
fon panaszára a detektívek vasár
nap Mellest, meglesték a lakásán és 
előállították a főkapitányságra. A ! 

rajzolót;feltörte * házasságszédelgő miiszaki 
több ér-1 r. rendőrség letartóztatta.

Margit tizenhétéves varrónő. — A; 
Margit-hklról tegnap délután a Du- 
nába vetette magát Vlaiwk Irma 
huszonegyéves munkásleány. Mind
kettőjüket kimentették és a mén- i 
(ők e. Rókus-kórliázbp. vitték.

— Kirakatbetörés a Városháza; 
épületében. Szombaton éjszaka isme
retlen teí’esek föl feszítet ték Kohn ‘ 
Heihnan és Fial féríiruhaüzlot cég 
a Városháza épületében levő helyi
ségének kirakatait. A betörési, a.', 
utcáról ■■ették el- ős közel 300.000 
korona értékű ruhaneműt, vittek el. i 
A tetteseket a rendőrség keresi. i

— Szünet nélküli tánc és zene lesz az' 
Éji'éli Riporton, január 11-én, csütöriö ' 
kön, a Vigadó összes termetben, amely a 
szezon egyetlen álarcosbálja. Jegyek 
meghívó ellenében kaphatók az Újság- • 
írók Egyesületében, Rákóezi-uf 10. szám, i 

walesi hercegről
dyan hírek, járták be a világsajtót, 
hogy követni fogja nővére., Mary her
cegnő példáját és az angol királyi c*a.- 
lódban már szinte divattá rali roman
tikus módon akar mcffhdzusodni. Nem 
vérbeli uralkodó-család. tagját választ
ja élele párjának, hanem egy egyszerű, 
skót főnemes leányát. A hírnek tagad
hatatlanul volt némi valószínűsége, 
mert a skót, főnemesek, ha nem é 
■biti fejüket korona, (bár leszármazását
nem egy közülük előbbre tartja az an 
g.il uralkodóénál), viszont földi javai
ban többnyire meglehetősen dúsak. A 
walesi herceg azonban úgylátszik, saj
nos, mégsem ■nősülhet hajlamai és vá
gyai szerint, üt imneriális szempontok 
korlátozzák és így a világ nagy roman
tikus alattvaló-táborának igaz bánatá
ra a skót főár leányával való házasság 
hírét ma egy kurta hivatalos távirat 
ridegen megcáfolja.

AZ ÚJ JANUÁR. MŰSOR

FERENCZIK. SALAMON B.
SARKAOI ALADÁR
RAOÖS.KENDE M.

PIA OOREE 
LA CORILOVA 

ÉS A VARIETÉ MŰSOR?

ul-éé nemzeti Royai Orfeum
AlliwUn este, (ól (fiakor a r.acytzabásu januári 
var.ótómjiaor te fhgyar Grr-v vendéRfelléptóvel 
ARAKVMflOAa riarni.vli-Zerkovhz operettje

tSzinh
Az elmúlt hét színházi pletykái 

közül érdekességben és jelentőség, 
ben messze kimagaslik az a hír, 
hogy

Darvas Lilit 
v. Nemzetihez akarja szerződtetni 
Hevesi igazgató. Igaz-e a hír, vagy 
sem, azt csuk r. két érdekelt tudja, 
de bizonyos, hogy a Nemzeti Hevesi 
vezetése alatt íneglepőeu föllendült 
és me már valóban azt a. helyet fog
lalja e| színházaink sorában, amely 
az ország első kultúrintézményét 
megilleti. A Nemzeti együtteső ed
dig is a legjobb volt, Darvas Lili- 
vei megerősödve messze túl fogja 
szó , ülni összes magánszánházahb 
ka r. A fin fal tragikút tehetsége és 
bnjlania is a klasszikus szinjátsseás 
felé hajtják, a Nemzetiben tehát 
sokkal alkalmasabb terrénumot 
kap. De egyúttal clusabb lehetőséget 
:s a kibontakozásra.

Beöthy 
Lászlót ez a szerződtetés persze egy 
kicsit kényelmet lenül fogja ériu- 
teni. Belvárosi színháza máris ár
ván áll, Bárdos majd az összes 
használható színészeit elvitte, most 
pedig a Magyar Színház legna
gyobb vonzóerejét veszítené el. Iga
zán tehetséges színésznő csak Pécsi 
Blanka maradim, de az <: szerep
körű nem az, ami Darvas Lilié és 
i.cötb)) talán itt is úgy jár. mint a 
Belvárosiban, a’iol pgy uj darab fő 

Tcpét ismeretlen és h - szerin- 
nem ja tehetséges azU észvőro kény
telen bízni. Meg tahi Iga1 ni sem le- 
hói, hogy ki venne át Darvas sze
repeit, a kérdés megoldhatatlan, 
hacsak

Bárdos 
köziifi nem kp é< a sz.iué.szek után 
na összes daraboka’, is el mm szer
ződteti a llenaissancehoz. A ..Teri- 
ké1,” és ,iz „Ötvenéves férfit" hír 
szerint máris- elvitte a Nagymező- 
ulcáb’i, ezenfelül több belvárosi si
ker felújításának gondolatával fog
lalkozik, úgy hogy színháza lassan 
I'epris szinházzt'k. alakulna át, mii
sorban és szereplőkben egyaránt, a 
Belvárosi Színház rop’ ízé; ó és hogy 
p. felújítás teljes legyen, színészek 
ér; darabok átcserélése után hír sze
rint Bárdos arra fogja kérni a fő-

Vjaít’ ■/Tk£íl*in.a7JW^W’5F!

ETRRHGEnSW^W«?yiJ«^^~^^L-"íWz,TWíF<»nFW*SH3 
Erzsébet körút 53. >z. — Igazgató: Kádár Miklós 

EiténT.é::t '/»1Ó órai kezdettel a 

hsasdgí r2&OTll ujsíSsor.
HrtíES ÉS RSTÍÍíEÉEíii 

klasszikus tárcái. 

íEdicn filBsrgSí
íiWsseczfef lí«y

táncosnő.

' íMW.-SeP®5
modern táncok.

Sseífc is ©’flnn-
tánckcttős.

Wsa« ás ics 
mondain-táncok.

j’iae 2 LsnaűEtjL
táncművészek.

Brens 6 Smea
excentrikusok.

Híg fid?"’ r.s ás Ssüzs GJíq-j .
vcekes tánckettős.

BicSi MEHgsen
ArtiCrican Entcnlainer.

ffllarai-éfc firaha(?s Fíilds 
exceivrikiib táncosok. prQlotigáha.

Gsí! m’r, Msfre, Teleki tíens
Ezenkívül :nvg 20 elsőrangú rzÁml. i 
Torr.ka Lajos mGvesazor.akara.

FCa, szerdád, zárivá 
rijjgei JJ érakor

ktgy?!őv«el d>lt:.’éi 3 órától.



4 HETfÖI JVAtPLO Budapest, 1923 január 8.

jrtírt* iannesáK hogy engedélyével 
ű Nagymező-utcát a Koronaherceg- 
gdeába, a Korónaherceg-űleát pedig 
a Nagymcző-ulcúba vihesse át.

* ’A régi Népszínháziak az újságírókért. 
A Népszinhá- fennállásánál' 50-ik év
fordulója alkalmából rendezőit díszelő
adást ma déleiülI. az újságírók szanató
rium- és kórházegye .ilétének javára is
mételték meg a Városi Színházban, 
amelynek nézőiére zsúfolásig megtelt. 
A közönség lelkesen ünnepelte a szerep
lőket. különösen Blalia Lujza asszonyt, 
de kijutott ív/, minepbíiből minduzoknak 
a művé.v/.oknek, akik a nemes ügy érde
keken fáradoztak.

• Molnár Ferenc mélységes drámája, az

Szinliúzbau Márkus Emília
lép fel „A név) isszony" cimszorc- ( 
í-vhen, szombat mulatságos „Gróf- 1
i bciii" ismétlik. vasárnap délután í
Molnár Ferenc másik nagysikerű darab- 1 
ját, n „Szinházat" ismétlik 3 ómkor ] 
mérsékeli, helyóraklml.

• A Vígszínház e hetét is a Kis cuk
rászda, Holtai Jenő nagyszerű vígjátékit 
doniinálju, amely ötször s/.'-rcpvl a míi-
ta idu. Szerdán este i\7. Or.lrlgás Midi ' 
adjak, szombaton este pedig az Ocskay 
brigadérost ismétlik. Szombaton dél
után gyprnu?kclőndá,Hul a Huncut l.é- 
ményseprö kerül színre, vasárnap lesz 
u ljárom ■nővér első délutáni előadúsu. 
Pénteket bezárólag mindcunup éjjel 
10K órai kezdettel a KéK madár orosz
német kabaréi folytatja fényes sikerű 
vendégszereplés"!.

• A Király-Szinhá-.’ szenzáció; sikere: 
Kálmán Imre ..A bajadér" című ope
rettje a jövő bélen is minden est<* műso
ron \aji Fedák Sárival, Houthy Hanná
val, Rátkaival, Nádorral és Jjatabúrral a 
vezető szerepekben. Most óh jövő vasár
nap délután „János vitézt" adják 3 óra
kor mérsékelt hclyárakkal.

• A Városi Színházban kedden K’örnyei 
Jléiu lép íöl ,*i Hegyek aljámban, <-'>ö- 
törtökön Faust, szombaton Rigoletto 
megy Aqnila-AdLer Adelinával, a cím
szerepet Gábor Arnold knmaraénekes, a 
berlini állami opera tagja énekli. Vasár
nap délután a Denevér, hétfőn Gábor Ar- 
nold «■« Környol Béla vondógfellópté- 
v-eJ a Tosca egészíti ki a változatos intí- 
Hort.

• Jiisuij vidám konferálása külön at- 
rakviéja a Vígszínházban vendégszerep- 
lő orosz-némot Kék madár kabarénak. 
Első pillanatra megtalálja. Jusnij a 
kontaktust a közönséggel, amely jó
kedvűen honorálja az ötletes conferoncier 
tréfáit. Ezek komolyan és tréfásan meg
magyarázzák, mit. hoz a gazdag műsor 
minden egyes száma. Alig Jehetno meg
mondani, hogy c számok közt melyik 
tetszik legjobban. Nagy a hatása vala
mennyinek, u régi romáréinnk, n nép
daloknak, a hollandi fayaucenek. az 
úlomluitpnúk parádéjának, rz „Idő pénz" 
kínul háromperces amerikai operettnek, 
ii tovehajcsár úrnyképos álmának és a 
többinek. Külön sik-'ro van. a zenekar
nak. (iogocki kurme.temek és (iolenka 
hangversenymesternek. Az előadásokat 
pontban negyed li/.enegykor kezdik, csak 
w vasárnapi előadás kezdődik délután 
búrom órnt.or.

• A Bolond Istók hódító útja. Táblás 
ház tapsolta végig ú Városi Színház 
uagyeikerű újdonságának a Bolond 
Istók-nak legutóbbi előadását, A nagysi
kerű daljáték most indul a vidékre és a 
umgKzállott. tei uloíi krv. Amerikával is

A Láng gyár kizárt munkásai 
megverték dolgozó társaikat

Hét embert letartóztattak
— A Hétfői Napló tud ősit ójától. —

1 valamennyi munkása hagyja 
! a munkát. A munkások 
voltak hajlandók és azt 
tűk, hogy nem hagyják 
terrorizálni.

A nyolc kizmrt munkás 
szut forralt és elhatározták, hogy 
a társaikat Pieg fogják verni. 
Szombaton délben, amikor a mun
kások elhagyták a gyúil épületét, a 
kapit előtt megvárták a kijövő 
munkásokat és azokat egyenként 
összeverték. Egyeseket véres fejjel 
kötöztek be a helyszínen.

A gyár igazgatósága i 
'"ib-é rórt telefonált és a 
rendőrségnek sikerült a 
munkásokat ártalmatlanul 
Mind a nyolcat előállították 
kapitányságra, ahol — Lodiszler ki
vételével — valamennyinket 
tóztatfák. Vasárnap délelőtt 

■ átkisérlék őket az ügyészség 
! házába.

’A
gyá
folyik, ami szombaton véres vere
kedéssé fajult. A munkások egy ré
sze nem volt megelégedve a fizeté
sével és ezért elhatározta, hogy füg
getlenül a többiektől, 
kérnek

Nyolc 
J ózse {, 
Ferenc, 
Károly, 
ván é .
előtt 
n alc 
gyáí 
leértek. (____ ____ _____ _
hajlandó a béremelést megadni és 
válaszul mind a nyolc munkást ki
zárta a gyárból.

A kizárt munkások ezután .tár
gyalni kezdtek a többiekkel, akikéi 
rá akartak bírni arra, hogy legye
nek velük szolidárisak és a gyár

Váci-utón levő LttH/y-féle gép- j 
•bari napok éta bérmozgalom! 

ami szombaton véres 
fajult. A munkások 

t volt megelégedve

fizetés javítást 
a gyár igazgatóságától.
munkás, névszerinti Nagy 
litmóczy József, Lodiszler 
Németh György, Márkás 
Karazl József, Karazi Isi- 

és Kara zi János szombaton dói- 
anélkül, hogy erről a társaik- 
szóltak volna, fölkeresték a 
igazgatóságát és béremelést 

Az igazgatóság nem volt

TABARiH
Rákóczi i r sz. Ti i.ri nx: |ózsi:v 2i-m

A januári műsor minden száma szonzAoló I 
Sándor Stefi, Etcky Anny, Boros Géza, 
Gallai Nándor, László Imre felléptével: 

Párizsban huncut a lettny.,
Táncparódift

Irtat Harinath lnne, Zentje Budai Déncstöl
4 Charles i Qucllovsky 

Akrob. bhnptáncowk I Oiosz tAnckcftös
The 2 Húsoséit

Amerikai ének- c» tancoajclcnct 
Hclla Hellmont I Lu s U n d

Keleti táncok | Expreaaloniüta táncok 
Ezenkívül mtg as elsörnritti műsor) 

Ek adáH után varkett-tÁncok !
&T6ÍNCR SIMI

The beal orchester tor cni:li»h danc music ot fhe 
contlncnt

Elsőrangú r;»!cskonyha. Kcidcte pont ’ tlö-kor

folynak már tárgyalások s valósággal 
diadalukra kel a Városi Színház újdon
sága, amely kitűnő szereplőivel a jövő 
hét játékrendjón hétfőn, szerdán, pénte
ken és jövő vasárnap szerepel.

• Pórity Erzsi meggyógyult. A Blaha 
Luza-szinház kiváló vendégmüvésznőjo 
több napig tartó betegségből felgyógyult, 
és szombattól kezdve minden este fellép 
párádért szerepében, a „Szép Heléná
ban", mely a jövő héten is minden este 
színre kerül. Szoroplőtúrsai Vaály Ilona, 
Ihrzs.iyai. Ilona, Dobrovits Márta, László, 
Szirmai, Taniás, Fiilöp, Borosa, Verebes 
és Rótt, lesznek. Most, és jövő vasárnap 
dójntún a nagysikerű s„Fi-fit" ismétlik 
3 órakor mérsékelt, helyárakknl.

• Dupla vagy semmi! —a leghíresebb 
Savolr-vígjáték Holtai fordításában — 
a Ronaissance-Szíuház jövő ^szombati 
újdonsága. Az újdonság iránt, melynek 
Hz.inlapjún Savoiron és Helíni Jenőn 
kívül még Csortos, Simonyi Mária, 
Bórezy, Virányi, Bárdos Artúr és Már
kus László neve szerepel, legnagyobb ér
deklődés nyilvánul. A kisebb szerepek 
Várnay, Papp Jolán és Rittka kezében 
vannak. A bemutatóig a nagysikerű A 
mandarin szeropol a műsoron.

• Ollvia hercegitII hete lesz a Fővárosi 
Operett színház o hete is. Estéről-estére 
adják egész héten a szexén nagy ope- 
rettsikerét Kosáig Emmy és Király 
Ernő vendégfelléptővcL Csütörtök dói
ul áu rendkívül mérsékelt helyárakkal n 
Huncut kéményseprőt adják, vasárnap 
délután pedig a Tatárjárásnak lesz első 
előadása.

• A „Kékszakái nyolcadik felesége" 
hatszor szerepel a Belvárosi Színház jövő 
heti játékrendjén: hétfőn, kedden, szer
dán, pénteki'!), szombaton és vasárnap 
csíp. Csütörtökön n nagysikerű „Tüze
ket" ismétlik. Jövő vasárnap délután „A

. gazdag lány" van műsorra tűzve 3 óra
kor mérsékeli; helyárakknl.

• „A gong". ..Boszorkánykonyha", llar- 
st'.nyi Zsolt mulatságos tréfája: „Tessék 
kilépni" és vgy csőmé* mulatságos uut- 
gúnszám kerül színre minden este a jövő 
héten az Andrássy-utl Színházban, 
ugyanezt n műsort Ismétlik jövő va- 
sartutp délután is 3‘j órakor mérsé
kelt holyávakkaL

Mozi
„KSSEX GRÓFJA" \ CORVIN 
SZÍNHÁZ LEONAGYOBR SIKERE

I
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abba 
néni 

válaszol- 
ínagukat

erre

erre bosz-

reudőrse- 
kivonult 
verekedő 

tenni, 
a f ő-

letar- 
már 
fog’-

tűsében, aki. mint, valami eleven húsból 
és vérből való bánatos caryatida köti 
össze a filmregény magasan iveit szá
lait. Nagyon jó a nálunk is közkedvelt 
Huszár pufi is, aki a vitéz lord szolgá
ját játs-za jóleső és friss humorral. A 
8 felvonás a szebbnél szebb felvételek so
rozata, amelyek ódon rézmetszetek ko
moly ért előkelő bújával hatnak.

A műsor másik számát „Chaplin n zá
logházban" című kétfelvonásos burlesz- 
kot a közönség viharos kacagása fo
gadta.

Előadások kezdete szombaton és vasár
nap 3, 5, 7 és 9 órakor, az elővételi jegy
pénztár lelefonszáinai: József 89—88 és 
József 95—84.

Egy valódi grandiózus történelmi 
film, aminek párja, csak kevés van az 
„Ebscx gróf" —- amelynek premierje. a 
siker ragyogó jegyé’en zajlott le tegnap 
a Corvin Színházban. A loghntalmusabb 
in. re ni történelmi film • z, műit csak ed
dig miiünk bemutattak, komor és füsttől 

vértől átitatott fejezete ez Anglia tör
ténetének, mikor egy szenvedélyes lelkii 
nő ült rv régi királyok trónján, — egy 
csodálatos kor. a melyben az OMzonyeze- 
rvlviu végigkíséri a férfit, n köd lepte 

p'iiÁ csal a mezőkig, a börtön homályáig.
-.őt egészen u vérpadig is. „Esscx gróf" 
hatulmas szerepében, valódi ércből és 

| \nsból öntött hős volt Eugcn Klöpfcr, az 
int Hia< ns szépségű Agncni Straul* vonzó 

I drámai Erzsébet királyné, —- feltüuő 
I jelen -g Éva May <« Lady Rutinod kön-

• Borgia Luerezla II. befejező része az 
Urániában. A ragyogó Cinqueceuto szép
séges asszonyának története a művészi 
szépségek gazdag látványossága. A 
film romekszép rekonstrukcióját nyújt
ja a Borgiák fényűző pompájának és 
Róma ragyogásának. A mesterfllni fő
szereplői Liáné Hald, Conrad Veidt, 
Paul Wegener, Albert Bassermann 
Lyda Salamonova. Az Uránia előadásai 
5, háromnegyed 7, fél. 9 és 10 óra 10 
perckor kezdődnek.

• Otliello a Renalssance-mozlban. Fő
szereplők: Lenkeffy Ica és Jannings; to. 
vábbá Egy élet regénye (5 l'elv.). Előadd* 
sok 3, 5 és 10 órakor.

• Harc a holt lelkek taváért. A vörös 
lteztyil második része a Tivoliban. Szó 
vissza nem adhatja a sikernek azt a 
mértékét, amelyet a grandiózis amerikai 
kalandor film, A vörös keztyii eddigi 
elaődásain aratott. Az első rósz, amely
nek A saskeselyük bandája volt a címe, 
már lepergett és valósággal lázba hozta 
a publikumot, amit naponta 3 táblás 
ház igazolt. Maria Walcamp, a hatal
mas lllmalkotás női főszereplője, túl
telt valamennyi vétói y társán., akiket 
mint a kalandoríilmek primadonnáit 
ismerünk. Ragyogóan szép dáma, fürge, 
mint az ovot, hajlékony, mint a nád és 
artistabravurjaival messzo túltesz l’earl 
Whiten. A második része a filmnek a 
meglepő fordulatok és káprázatos trük
kök végtelen láncolata. Egy pillanatra 
bem tudja a néző szemét levonni a vá
szonról, oly szédítő iramban rohannak 
tova a. szenzációk. A vörös keztyü má
sodik részo köznapokon 5, 7 és 9 óra
kor kerül bemutatásra.

• Borgia l.ucrozla 11. befejező része az 
Urániában 5, ’i7, V«9 és 10.10 órakor.

• Mozgókép Otthon. „Easox grófja* az 
idény kiváltságos nagy filmoseményénok 
bizonyult és ehez mértan az idény leg
nagyobb sikerének is. 
idők, nagy emberek, 
nagy hibákkal, nagy 
róvérü szerelemmel, 
vággyal, ármánnyal, 
liitti méretekben vonul végig az izgal- 
mus cselek menyekkel lelt darabban, 
lelket, szívet, agyat és ideget egyaránt 
lenyűgözve, mesés külsőségek, kápráza
tos rendezés és művészi játékkal. 
..Chaplin a zálogházban** kitűnő 2 fel- 
vouásos lmrleszkjébcn aratott nevető 
orkánokat Aktualitások és egyéb érde
kességek szolgálnak a pompás műsor 
kiegészítéséül. (Fél 4, fél 6, fél 8 és fél 
10.)

Bcrger Mór a bécsi Merkúr igazgatósán 
bán. A bécsi Merkúr Bank vezetősége a 
a Spurin, múlt héten tartott ülésén Bor- 
gór Mór vezérigazgatót az igazgató
tanácsba kooptálta.

A Rlinamurány-,Salgótarjáni tőkeeme
lése. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 
Rt. igazgatósága múlt ülésében elhatá
rozta, hogy a január 16-ára egybehí
vandó rendkívüli közgyűlésnek javasla
tot fog előterjeszteni, mely szerint az 
alaptőke 400.000 da^ab új részvény ki
bocsátása által 200 millió koronáról 280 
millió koronára emeltessék fel. Az u 
szándék áll fönn, hogy az új részvények 
a rendes részvényekre 5:2 arányban 
ajánltassanak fel. A társaság termelése 
a múlt év május havi utolsó kibocsá
tás óta lefolyt időszakban újólag1 növe
kedett és az azóta az általános érték
viszonyokban beállott nagy eltolódás 
indokolttá teszi, hogy a vállalat forgó
tőkéjét üzletének terjedelmével össz
hangba hozza. Az új kibocsátás c.rcd- 
ményo folyó beruházásokra és a bank
hitelek törlesztésé™ fog fordít,tati)i.

A Brassói Cellulosegyár Rí. igazgató
sága U Ilin a un Adolf báró elnöklete alatt 
folyó hó 4-én megtartott ülésében az 
1921/22. iizlefévro 18,604.143.06 korona 
nyereséget állapított meg és január 
22-ikéro összehívandó közgyűlésnek rész- 
vényenkint 200 K (100%) osztalék fizeté
sét javasolja.

A Fabank osztaléka. Pénzügyi körök
ben elterjedt liirek szerint a Fabank az 
elmúlt évre 8—10 százalékos osztalékot 
fog fizetni. A részvényeket, amelyek 
most 400 korona körül állanak, a rendes 
évi közgyűlés után he fogják vezetni a 
tőzsdére.

A Központi Leszámítoló Bank nagy
arányú terjeszkedése. Ügy értesülünk, 
hogy a Központi Leszámítoló Bank, 
amely eddig is a középintézetek sorában 
tevékenynek mutatkozott, alaptőkéjét je
lentősen felemelte. Az intézet a tőke
emelésbe a felvidéki magyar intézetek 
egy részét kapcsolta be; eddig 20 millió 
korona volt a bank alaptőkéje, amit leg
utóbb 70 millió koronára emeltók fel. Eb
ből 20 millió névértékű részvényt a régi 
részvényesek kaptak 1:1 arányban, mig 
IM millió részvény a felvidéki pénzinté
zeteknek jutott. A tőkeemelés révén az 
intézet saját tőkéje 110 millió koronára 
emelkedett.

A Pesti Tőzsde új számában Bottlik 
József írt vezércikket az új óv gazdasági 
kilátásairól. Részletesen ismerteti a meg
induló sorozatos tőkeemeléseket stb.
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