
Budapest, 1923 január 13 1O korona XIV. évfolyam, 3. szám.

Jfétjői Jtfiplö
ELŐFIZETÉSI DIJ1 | POLITIKAI HETILAP 1SZERKESZTŐSE G ES KIADÓHIVATAL VIIIM

Egy évre 10Ü0, fé'évrg SOO, negyedévre 230 K | MEGJELENIK MIHDEH HETFÓM REGGEL j RŐKK SZILÁRD-Ó. 3, TELEFON JÓZSEF 8-00

71 nagy és kisantant jegyzéke 
a magyar kormányhoz

Jl követek megjelentek a kiiltigyminisztériumban 
Darüváry Géza válasza

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Szombaton délután megjelent 
Castagueto herceg budapesti olasz követ a magyar külügyminiszte- 
tium vezetésével megbízott Darüváry Géza dr. igazságügyminiszternél 
Ss az olasz, francia és angol kormányok nevében a január 13-áról kel
tezett következő jegyzéket nyújtotta át:

— Kötelességünknek tartjuk, hogy Nagyméltóságod 
figyelmét felhívjuk azokra az eseményekre, melyek a lég: 
utóbbi magyarhonién határincidenseket megelőzték s 
amelyek azok előidézéséhez hozzájárulhattak. December 
10. óta a tüntetések és nyilvános gyülekezések egész 
sorát rendezték meg a román határ mentén lévő magyar 
helységekben, ahol irredenta határozatok és a szerződé
sek megsértésére vonatkozó felhívások fogadtattak el. 
Hasonló felhívások alkalmasak arra, hogy a kedélyeket 
nyugtalanítsák és a szomszédos államokban valóságos 
provokációk benyomását keltik.

— A miniszterelnök úr kétségtelenül azon a rétemé: 
nyen lesz, hogy célszerű volna — nehogy a magyar kor: 
mány magatartását félre lehessen magyarázni — ezt az 
aggályos propagandát megakadályozni és hivatalos nyü 
latkozaftal tanúsítani, hogy elitéli ezeket a túlkapásokat, 
amelyek Magyarország nyugalmára és a szomszéd álla: 
mokkái való viszonyára csak károsak lehetnek.

— Bátrak vagyunk figyelmét felhívni a jelen helyzet 
veszélyére, tisztán a jó egyetértés és béke szellemétől 
vezéreltetve, amely hármunk kormányát Magyarország 
iránt áthatja.
Fogadja sfb.

Castagneto s. k. Doulcet s. k.
Balfour s. k.

Az olasz követ a jegyzék átadásakor szóbelileg ismét kijelentette, 
hogy a jegyzékben foglaltakat kéri baráti tanácsúak tekinteni, ame
lyet ők Magyarország érdekében adnak.

a

Szombat este folyamán megjelentek a ni. kir. külügyminisztérium^ 
bán Románia, Jugoszlávia és Csehország budapesti követei, akiknél, 
nevében Stircca román követ szóbelileg a következőket adta elő:

— Magyarországon a békeszerződések és a szom: 
szádok ellen hosszabb idő óta izgatás folyik. Az utolsó 
hetekben ez nagyon megerősödött és megszaporodtak a 
parlamentben, gyűléseken és a sajtóban kifejezésre jutott 
ellenséges megnyilvánulások. Mindezek a szomszéd 
államok lakosságában nyugtalanságot keltenek. A magyar 
kormány az agitációk megakadályozására nem tett 
semmit, sőt egyes hivatalos személyiségek beszédeinek 
oly magyarázat adható, amely alkalmas a nyugtalanság 
szellemének fokozására, hogy a kedélyek Magyarorszá: 
gon és náluk megnyugodjanak, véleményük szerint szűk: 
séges volna a magyar kormány részéről megfelelő intéz: 
kedésre, hogy az ilyen manifesztációk, beszédek és a sajtó 
útján kifejtett veszedelmes propaganda megszűnjenek. 
Darüváry Géza dr, a külügyminisztérium vezetője válaszába^ 

hangsúlyozta, hogy a gyülekezetek jelentőségét túlozzák. Kiemelte, 
hogy Magyarország szabad ország, ahol nincs sajtócenzura. és ahol a 
gyülekezeteken is szólásszabadság uralkodik s így a kormánynak 
nincs feltétlenül módjában ilyen manifesztációk megakadályozása. Biz
tosította azonban a. kisantant követeit a magyar kormány teljesen bé- 
keszerctö szándékúról és kijelentette, hogy a magyar kormány már a 
kisantant ezen lépése előtt is igyekezett Magyarország közvéleményére 
megnyugtatókig hatni és hogy a jövőben is ilyen magatartást fog kö
vetni.

„A határon nincs egyetlen katonánk sem“ 
Belitska nyilatkozata a „Temps" bán 

mOrszágunk szándékai békések" — Nincs csapatttsszevonás, 
nincs mozgósítás

Paris, január 14.

Belitska Sándor honvédelmi mi
niszter a Temps budapesti munka
társa előtt a Magyarország hábo
rús szándékairól elterjedt hírekről 
B következő nyilatkozatot tette:

— Egyáltalán nem ismerem ezek
nek a híreknek forrását, de bizto
síthatom önt, hogy a hírészlelések
ből egy szó sem igaz. Mindenki 
meggyőződhetett a miniszterelnök 
ismételt nyilatkozataiból, hogy or
szágunk szándékai békések. Akik 
ennek ellenére továbbra is meggya
núsítják a ml szándékainkat, azok 
abból a célból cselekszenek, hogy az 
Igazságot meghamisítsák.

— A magyar, kormány a béke 
iránt érzett szcrctetét nemcsak üres 
Bzabakban, de tettekben juttatta ki
fejezésre. Kérte felvételét a népszö- 
vétségbe és evvel a lépésével köte
lezettséget vállalt magára, hogy a 
jövőben támadható minden konflik
tust békés utón fog elintézni. Tizen
nyolc hónapja a legnagyobb erőfe
szítéseket végzi, hogy szomszédaival 
szabályozza a gazdasági viszonyt és 

ilyen módon előkészítse veiuR a ve
ké útját Épen a napokban egyezett 
meg az osztrák kormánnyal egy 
döntőbíróság felállítása tárgyában 
és az erro vonatkozó javaslat közeli 
ratifikálása után Magyarország és 
Ausztria között minden komoly 
konfliktus lehetősége megszűnik.

— A csapatösszevonásokra vonat
kozó hírek teljesen alaptalanok. 
Biztosíthatom önt, hogy egyetlen 
ember sem hagyta el békebeli állo
máshelyét és senki nem is gondol 
erre. A határon nincs egyetlen ka
tonánk sem; kizárólag vámőrök tel
jesítenek ott járőrszolgálatot a 
csempészés megakadályozására.

— Az állítólagos határi noidensek 
dolgában a pontos igazság a követ
kező:

A január 8-áról 9-ére virradó éj
jel Lökösházától keletre egy \ ma
gyar vámőrjárőrt, amely magyar 
területen haladt, a román határ
őrök puskalövésekkel megtámadtak.
A vámőrök viszonozták a lövése
ket, anélkül, hogy román területre 
behatoltok volna. A január 10 érői 
11-ére virradó éjjel a románok új

ból megtámadták ugyanazon a he
lyen a magyar vámőrjárőrt, amely 
folytatta útját, anélkül, hogy a lö
véseket viszonozta volna.

— Az állítólagos mozgósításról 
szóló hírek egyszerűen nevetsége
sek. Ezeknek a híreknek terjesztőit 
nyerészkedési célzat vagy más go
nosz szándék vezeti. Mindenki meg
győződhetik e hírek teljes alapta
lanságáról. Gondolja el, hogy külö
nösen az országunkba küldött bi
zottságok részéről állandó erős fel
ügyelet alatt állunk. Ha ezek a 
szervek kormányaikat az igazság
nak megfelelően tájékoztatják, ak-

R Ruhr-oidék
London, január 14.

A franciák azt hiszik, hogy szer
dáig vagy csütörtökig sikerülniük 
fog nekik a Ruhr-vidéken minden
képen rendezni a szénolosztást és 
Essenben uj szervezetet létesilenek, 
amely teljesen helyettesíthet i a 
Rumburgba áttett szénszindikátust

Az essen! hírlapok cikket közöl
nek, mely szerint a Hamburgba 
költözött szénszindikátus fölajánljál 
a franciáknak, hogy hajlandó foly
tatni működését. Ebhez azonban azt 
a feltételt fűzi, hogy Franciaor 
szágnak meg kell Ígérnie, hogy nem 

kor lehetetlen megmagyarázni a 
külföldi újságokban újabban elter
jedt híreket. Biztosíthatom önt 
hogy nálunk mindenki a lét nehéz
ségeivel küzd és senki sem gondol 
mozgósításra.

— Szilárdan remélem, hogy ezek
nek a Magyarország ellen irányuló 
konok támadásoknak hamarosari 
véget vet, amint ez már az előző 
években is történt, a nagyhatalmak 
befolyása. A magyar kormány és a 
magyar nemzet megőrzi hidegvé
rét és ilyen módon hozzájárul ah
hoz, hogy lecsillapodjék a szomszéd 
államokban támadt idegesség.

megszállása
avatkozik bele a szén szindikátus 
munkájába.

Párizs, január 14,
(Ilavas.) A Journal szerint a 

francia-belga csapatok ma Bochu- 
mot, Recklinghausent, valamint 
Rattingent és valószínűleg Dórt- 
mundot és Barment szálljak meg.

London, január 14.
Mussolini olasz miniszterelnök 

Németországnak a Ruhr-vidék meg
szállása ellen történt tiltakozáséi 
válasz nélkül nélkül hagyta. Ai 
plusz sajtó azt a véleményét fejezi
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ki, hogy a jegyzék hangja olyan, 
hogy nyitva marad a megegyezés 
útja.

Párizs, január 14.
(IJavas.) A Havas-ügynökség je

lenti Londonból, hogy ottani hírek 
szerint Stinnes F _ 
jön, hogy kölcsönöket vegyen fel. 
Valószínűtlennek tartják, 
n kívánsága 
ügyi körök 
tanúsítanak.

Hugó Londoul ; zat a vasárnapi magán?ordasomban
A vasárnapi tőzsdei magánforgalomban a hangulat meglehetősen 

tartózkodó volt. A déli órákig üzletkötés csak szórványosan for
dult elő, mert úgy a kereslet, miut « kínálat hiáuyzott. Inkább csak 
névleges kurzusokat hallottunk, amelyek azonban végeredményben 
tartott irányzatot jeleztek. A pénteki és szombati , magán forgalmi 
gyöngülő árfolyamok után ez annál meglepőbb, mert a keddi rendezési 
nap miatt mindenki további gyengülésre számított. A vasárnapi ma
gánforgalom tartott irányzatúból arra következtetnek, hogy a keddi 
rendezés után ismét szilárd iráoyzpt kerekedik ....................
folyamok: Alt. Kőszén 126.096 127.036. Rima
Si’z.:-52.696, Cukor 490.000, Tröszt 25.099-25.560, 
Szalámi 5506-5606, IJpták 4200-4250. A többi 

sem kötés nem fordult elő.

. hogy ezj 
teljesül, mert a pénz-1 
elutasító magatartást)

Berlin, január
A Berlinben élő oroszók oly 

dón fejezték 1.1 n németekkel 
rokonérzésükot, hogy tegnap 
orosz Szilveszter és a mai ( 
újév napján lemondtak minden 
vezeti, mulatságukról. ellc 
nísztvesznek a németeknek a Fran ! ges árfolyam, 
ria megszállás alkalmából rendezett , 
gyásztüntel ősei ben.

A polgári pártok tömi gtünteté 
n franciáknak és belgáknak a Kiil 
területre vaió benyomulása ellen 
Köuiffspl-iizon lévő birodalmi g.v 
lesi palota előtt több százezer főn 
tömeg részvét elével imponáló n 
dón Folyt le. Polliban déli 12 órak 
megszólalt valamennyi templom ! 
rangja. Egy. zenekar imát, játszó 
a gyász jeléül, majd a polgári pl 
tok parlamenti vezérei az óriási I 
tizmikéjl különböző bolyén beszól 
mondtak, nme .sok viharos helyi 
léssel fogadott határozati javas!: 
lal végződtek. A határozati javi 
latban kijelentik, hogy az em'nz i 

fmot rép a birodalmi kancellár mii 
sorakozik, ha szilárdan niegmar
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A Janii Ari műsor mindon száma szenzáció I 
Sándor Stefi, Ele':v Annv. Boros Géza, 
Oftllal Nándor, Laazló Ibiire ’eiK’pfével: 

Pörizsöun Iwut a leány... 
Táncparódia

Irta: Harmatli imre, Zenije Budai Dénestöl
4 thnr et | Qiiellovrky

Akrob. stepptóneosok I Őios-z tánckettős 
tei« a S3u-eseit

Amciikii vii k- és 'áncos elenet
Hella Hellmont | L u sUnd

Keleti táncok | Expr.’ssionisia láncok 
Lzenkivili mcc as elsö-anru műsor 

Előadás után . arkeít-tóncok I Trifaeu jimi
fb.’ best orchcster fór niRÜ I-. danc tnusic of the 

< ontiuviit
1 Elsőrangú meló • konyha. Kezdete pont -10 kor

A nagy hoss/-t pénteken kisebb ellany- 
hulás váltotta föl. — A nehézpaplrok 
tartják árfolyamukat. — A kontremln 
első szárnypróbálgatásai a kis és közép

papírok piacán.

■n ti. u. 3 órától I A tiz nappal ezelőtt megindult tőzs
dei hausw úgylátszik a múlt hét csü
törtökjén érte cl kulmindetóx pontját, 
amelytől kezdvo a tőzsde Lrányvouala le
felé megy. Az üzleti forgalom a nagy 
arányokban kibontakozott hossz után 
pénleken a fáradtság jeleit mutatia és 

.................. ......__ , ftz árfolyamok az üzletidö végéig kisebb 
inhiiatUr-gyü Remények, lomorzsolódáBt mutattak. Az ilyen nagy

arányú hossznál azonban, miut aminőt 
a legutóbbi napokban Iái tünk, nagy Je
lentőséget nem szakad az átmeneti kisebb 
ellannhuldsnak tulajdonítanunk, mert 
egészségtelen és boteges tünetnek éppen 
azt kellene tartanunk puliik bogárnak, 
hn nem volnának időközi stációk, arne 
lyeken az nngaz&múnok ogy része meg
oldódik és a piac, túlfeszüitségn a jyere- 
sógbiztosító eladások következtéhon csök
ken. hogy ozutáu a papírok ismét ma- j 
gukhoz térjenek és behozzák átmeneti 1 
árcsökkenésüket.

Hogy baissu;-mozgalomról nőm boszél- 
hetünk, annak talon logbeszédesőbb bi- 

‘ zonysága a hivatalos árfolyámlnnok kur
zusai. Hogyan beszélhetnénk orős úrfo- 

' l.< amv(MzL'sógvkiol, nmikor n Ganz-Da- 
’mihius még mindig jóval az egymilliós 
| kurzus fölött van, amikor a Cukor erősen 
i tartja 4U0.000 K-ás árfolyamát és amikor 
a Ili tol bank papírjainak — a tőzsde fa- 
voritérlókolnek árszintje lényegében alig 

• változott. Hogy a kötéppapírok ezzel 
1 szemben árfoluamul: 10—12%.át elcesz- 
I tették péntektől a mai napig a nehéz
papírok merev kurzuMtival széniben, -- 
amink magyaruzata nyilván az, hogy a 
kontremfn az erejét a közép és kispapi-

árverési (hirdetmény
Ma, hétfőn, v lió f

Mr. közjegyző jdrvlvtébi'n árverés a’á 
kerül ebédlő-, háló- és úriszoba berende
zés. víIrlyoL. angol bőrgarnitúrák, első
rangú »neht-rc.k nla.lfoM menyei, nemes 
pore.cllánuk, k?r<’.'<zt húros zongora, ze
néin órák, ninnoln több klissz.l .tis kot- 
tívni, oziltd tárgyak, bronzok, ró <;is»\rek, 
vlefántesont-
: rnheím. és más íténzssckróiyek, nme- 

rlknl rolón lroiiuhú<orok stb.
Tauaz k L. és Társa szóik és bizo
mányi vállalat, VI, Gyár-utca l.sz

«wai Bedoiife
Erzsébet-körut 33

A szezón legszenzációsabb műsora
MISS ARIZONA 

MAESTRO ROZSNYÓI 
MISS RÍTTA 

MISTER HERCULES 
HAPPY SMART 
LANSKOY 1)1)0 

JORDÁN ASZTALOS 
WILLIAMS 4 DOLLY 
USETTE A LEMAIRE 
STEFFA IVARKÉNT 

NÁS1LBERUER DUETT 
D1E KI.EINE MANCI

I.Y  TOSCANO 
BACKLANOFF CHAMIER

jenyicndclétek este 5 órától telefonon. Jó**. 121-67 

Műsor és táncz a záróráin!

TŐZSDE
Tartott, da Üzletiben volt az Irány

■ Miért foglalt a tőzsdetaaács' 
állást a gabonahatáridőüzlei j 

ellen ?
Az árutőzsde határidő üzletek 

kötőiét p, tőzsdetanács szombat esti 
ülésén ma<.rnvitatta és knnöndotta, 
hogy a szállítási ha'árldö u gabo
nánál egy hópopíiál hosszabb tteni, 
lehet. A tőzsdetanács határozatáról 
Nagy Andor tőzsdetanácsos a kö
vet kezüket mondót ta:

— A tőzsdetanács egyhangúlag 
hozta meg határozatát, a kormány 
intenciójáuak inegíelelően, inért 
nézete az, hogy a későbbi, szállí
tásra kötött ügyletei: is bizonyos 
tekintetben a drágaság okozói. 
A felszólalások és maga az egész 
tőzsdetanács is megállapította 
ezzel kapcsolatban, hogy az eddigi 
későbbi szállításokra törtéül el
adások sem merítették ki a Latár- 
időíizlet ismérveit (minőség, 
mennyiség, pontos szállítási ha- 
tá -idő) —- tehát nem határidő üz
letek voltak. Hangsúly óztuk azt 
is, hogy a későbbi szállításba kö
tött ügyletek, tilalmát nem csak 
a tőzsdén belül, hanem a tőzsdén 
kívül is országos rendelettel kel
letve a kormánynak megtiltani, 

mert egyoldalú intézkedéssel a cél 
elérhető nem volna.

Beszámoló 
az elmúlt tőzsdehétről 

újabb külföldi piacokon in bevezetik, vu-1 
idnmint a gyár egyre fokozódó export- 
•k*'*”-.. •,n. rt Szah'nnl-r.*3zv nyék !

ói’ -. ........ -»•••»••- iránti érdeklődés nagy aranyokat öltött,
rokon proba/pafja, mert meg égj altalá-, Vgy a spekuláló, miut a legjobb kezek

felül. Előfordult ár- 
12.690—12.766. Snlgó 
Izzó 61.000—62.000, 

értékben sem névlo-

bán nőm látja 
hogy a nohézpuplrok 
meg a legnagyobb 
biancó-el adásokat. 11a 
vezetőértékek iránii vételkcdv nem 
ken és lm a nehézértéket az erős

I

elérkezettnek az időt arra, 
piacán kísérelje 

kockázattal járó 
. azonban a nehéz 

csők
ul és ha a nehézértéket az erős kezel: 
vébbra is (ártják, úgy a hossznak foly

tatódni kell az egész vonalon, mert elszi
getelt koiitreniin-grnppok nem igen kép
ződhetnek ki ilyen körülmények között. 

. Lehetnek ugyan szempontok, amelyek 
irritálják a spekulációt: így a korona 
kisebb meg javulása Zürichben és a ko
ronája vitást célzó, a kormány áltál is be
jelentett intenzívebb exporttevékenység. 
Ezek azonban csak kisebb időre befolyá
solhatják a hangulatot, mert akkor, ami
kor készárubehozatalunkhau az árucik
kek lognngjobb része túlhaladta az im
portba ritást, akkor az értékpapírok út? 
értékelődöd folyamatának tovább kell 
tartania’ és n komoly kezeknek az első 
rnogrindtság pillanataiban papírjait el
dobálni a piacon azzal a régi tőzsdei ta- 
pnsziklattal járó, hogy nem fogja visz- 
sznkapni az alacsonyabb eladási árfolya
mon kidobott értékeit.

Valutánk megjavításának 
előfeltételei

Windísch Hermán előadása.

Windisch Hermán gazdasági i’őtanú- 
osos, a Pénzintézeti Központ igazgatója 
vasárnap délelőtt előadást tartott, a. Ke
reskedelmi Utazók Egyesületében koro
nánk leromlásának okairól és a megjaví
tás módjairól.

A háború előtt — mondotta — az arany 
melleit ezüst is szolgált az Osztrák-Ma
gyar Bank által kibocsátott bankjegyek 
fedezetéül. A kibocsátott bankjegyek 
40% os nemes érc fedezettél bírtak a tör
vény szerint, a tényleges ércfedezet azon
ban 70% körül mozgott. — A háború 
flnnncirozása a bankóprésro volt utalva 
s így folytatólagosán tovább kellett hígí
tani a, bank jegymenny iséget, anélkül, 
hogy annak fedezető megfelelően emelke
dett volna. Így sülyedt valutánk fedezet
len államjeggyé, amelynek kibocsátása a 
tulajdonképpeni háborúit években már 
bizonyos korlátozások mellett a bankszerü 
formák betartásával történik.

A háborút követő forradalmi években 
mflácionisztikus gazdálkodás folyt, me
lyet még tetézett a proletárdiktatúra 
pénzhamisítása, mely a bankszerűség for-V'>iuiiauiiciun'u. iuvij <* i/u.ianzi' l unt'^ XUl- 
máját íh teljesen iguorálta. A forradalom 
utáni időkben életbelépnek ugyan az ál
lna '.háztartás bovétoleluek fokozására 
irányuló intézkedések, azonban az állam
háztartás szükségleteinek előteremtésére 
a bankóprés további működését még sem 
lehet egészen beszüntetni.

A jövőre vonatkozólag fölmerülő kér
désekre: hogy mit kell és mit lehet, tenni 
leromlott valutánk érdekében, rámutat 
arra, hogy’ elsősorban bizonyos stabil!zá- 
oióra kell törekednünk, do tényleg ered
ménnyel ebben az irányban valamit tenni 
nem lehet mindaddig, amíg a szükséges 
intcrnacionális előfeltételek adva nincse
nek. Mindezeknek nélkülözhetetlen elő
feltétele azonban a jóvátétel kérdésének 
ésszerű rendezése, a békeszerződésnek 
területi, gazdasági és pénzügyi revíziója, 

I az in tornádónál is forgalom helyreállí
tása és az államközi jogbiztonság biztosí
tása és az ínséges országok részére meg
felelő aranykölcsöuök nyújtása.

MI TÖRTÉNIK A MAGYAR SZALA-
■ MINAl. Arra a hírre, hogy a Magyar 
Sralám’.-részvényüket. n legközelebb

vásárolták a legutóbbi napokban a dara- 
bokát.

JANUáR VÉGÉN ADJAK KI A 
NOVA-RÉSZVÉNYEKET. A Közúü köz. 
vétlenül a pénteki claiiyiuilás előtt 7006 
koronás árfolyamáról, közel kétezer koro
nával 0000 koronáig javult főj. A Köz
úti árfolyamának megjavulását arra ve- 
zetik vissza, hogy az új Nova-ré«zvényo. 
két már január végén kiszolgáltatják 
2:3 arányban a régi Közúti-darabok tu
lajdonosainak.

Felmentették 
a iisztpanama vádlottjait 

Az iigy Hz valamennyi ellen 
elejtette a vádat

— A Hétfői Napló tüdósitójdtól. — 
A múlt év uyai-ún a. rendnesög.

nek tudoinjisár» hozták, hogy 3 
kedvezményes lisztejláfás körül’ min
denfelé nagy visszaélések történnek, 
így uieginih.'.lt az eljárás Elefánt 
.Marton es Mfiszf ics Kelemen, a Du
na gőzha ,iózási Tá r.sasúg beszerzés i 
csoportjának alkalmazottai ellen is, 
akik ellen az volt a vád, hogy több 
alkalmazott számára kértek kedvez
ményes liszíet, mint amennyit jo- 
sr?’;an. kérhettek voína. Rajtuk kí
vül több fővárosi fiiszerkereskedő 
es pék ellen is vádat emelt aa 
ügyészség, s az ügyet szomhaton 
Urgyalta tfdrcV dr. ítélőtáblái bíró 
tanácsa.

A Ii^szerzési (-söpört; alkalmazot- 
(-TÍ azzal védekeztek, bogy a Duna- 
gcízimjózusi j árvaság alkalmazot- 
i'.ro! pontos névsort beadni nem 

lehetett, mert állandóan jönnek és 
mennek a. hajók, amelyeknek sze
mélyzete folyton változik. Egyéb
ként is — védekeztek a. vádlottak — 
a kiutalt liszt, oly kevés volt, hogy 
még ezenkívül is szabad forgalmit 
lisztet kellett vásárolniok. Miután a 
tanuk is igazolták n vádlottak vé
dekezéséi. az ügyész valamennyi el
len elejtette a vádat, s így az ügy. 
ben a. törvényszék megszüntette az 
eljárást.

púpos einbgrt gy nnusitanok 
ti IssGnci-iítüQl gyÉítóggnl

A rendőrség több tanút hallgatott 
lii vasárnap

— A Hétfői Napló tudósitójától —.
Bonay Férce ácssegéd ügyében, 

akik a Losonci ucca 21. számú ház 
előtt, mint ismeretes, péuteken este 
revolvcrlövéstől ejtett seb következ
tében meghalt, a rendőri nyomozás 
még nem haladt előre. Több szem
tanút, hallgattak ki. akik látták, 
hogy a holttest mellől egy alacsony 
termetű púpos ember futva mene
kült.

Vasárnap délelőtt fíadochay Jenő 
rendőrkapitánynál több tanú je
lentkezett, akik azonban vallomá
sukban újabb adatokat a. rendőrség 
részére nem adtak. Egyelőre a 
rendörwig még a gyilkosság, vagy 
öngyilkosság kérdését akarja tisz
tázni, mert tanuk vaunak arra is, 
hogy Bonay öngyilkosságot akart 
volna elkövetni.

Az ácssegédet holnap boncolják 
fel, az esetleg helyes irányba tereli 
a nyomozást.

»

FAUN
(Andréssy-út 25.

.BUDAY DÉNES 
ES MOROZINI LYA 
vendégjátéka és a szenzációs műsor.

Kezdete 9 órakor

Faun-Kuglizó 
nyitva van: záróráig
legyárusiUs: 12-2-ig is d. u. 3 órától
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HÍREK
A kézműiparosok tiltako
zása a kereseti adó ellen

— A Hétfői Napló tudősitójdtól. —
Vasárnap délelőtt 10 órakor a kézmű- 

lparosok és kereskedők országos szövet
sége a kereseti adó ügyében tiltakozó ' 
taggyűlést tartott. A naggyűlésen a kö- ' 
telező könyvveeztés és az alkalmazottak . 
adójának levonása ellen tiltakoztak. A 
gyűlésen megjelentek Ballhyány Tiva- ■ 
dar gróf, O less íréin Sándor, Rassay Kú- t 
/oly, Propper Sándor, Vanczdk János, 
Drózdy Győző, Murváik Zoliáu, 8aly 
Endro aemeztgyűLési képviselők.

Batthyány Tivadar beszédében kifej- ' 
tette, liogy már Kossuth L.ajosnak és 
Battli,\ái\y Lajosnak is az volt az ölve, 
Hogy az ipart és a kereskedelmet fejlesz- . 
leni kell. A kormány törvényt csinál 
anélkül, hogy a szaktcstületek vélemé
nyét kikérnék. Ez áríaímas az iparos
tágra.

Beszédét azzal fejezto be, hogy re
méli, a pénzügy miniszter idejekorán fel 
Ifogja ismerni emiek a dó rendszernek 
cartha tál lanságát é.-; törvényerőre emel
kedése előli, váll óztál ni fog rajta.

Utána Pakots József nemzetgyűlési 
képviselő monodtt beszédet. Ez a kor
mány öngyilkos-politikát' folytat, semmi 
fzociálís érzéke nincs. Az ember a mai 
yiszonyok közölt nem tudja, mikoi’ mi
nősítik jóhiszemű tévedését adóc.salós- 
uak. 1848-buu kimondták az egyou- i 
tőséget, de most, megint csuk egy feudális ; 
prclom tartja kezében a hatalmat. Csak j 
pgycnlő progresszív adózással lehet, az 
országban rendel és hceaüleh*í munkát ' 
feremte.ni. Pakota után i'unc.-ák János 
is tíaly Endre szólaltai; még fel.

— Az ügyvédi ka murák tiltakozó 
gyűlése. A ni n gyár országi ügyvédi 
kaninrák vasárnap delelő! a buda
pesti ügyvédi kamara, dísztermében 
dr. ZVzp József elnöklete alatt til
takozó nagygyűlést taríottak az ál
talános kereseti adótörvény és rende
let sérelmes intézkedései ellen. Úgy 
az elnök, mint az egyes kamarák 
képviselői egyhangúlag tiltakoztak a 
törvénynek és végrehajtást uta-si- 
tásiwík ' w. kereskedőkéi, ‘ ifmrösó- 
kat és .szabad foglalkozásúakat sújtó 
rendel kezesei ellen és b utározatilag 
kimondották, hogy kedden az igaz- 
©ágügyminisztor és pénzügyminisz
ter eié járulnak és kérni fogják, 
hogy az ügyvédeket a különleges 
fcUnyv vezetés kötelezettsége alól 
mentsék fel és a kereseti adót ve
lük szemben átalúnyö^szegLen ál
lapítsák meg, melyet a kamara fog 
a tagjaitól behajtani.

— A Korvin Mátyás Egyesület Petőfi- 
Bnnepc. A Korvin Máíyús mngyar-olrtsz 
egyesület Petőfi, születésének századik óv- 
forcbilójánuk woRÜnnopléséro ünnepélyes 
díszülűst tartott vasárnap délelőtt a Ma
gyar Tudományos Akadémia heti ülés
termében. A nagyszámú és előkelő kö
zönség soraiban megjelent gróf 
'Apponyi Albert és Custagneto herceg 
olasz követ feleségével is .Berzeviczy Al
bert olasz nyelven tartott elnöki meg
nyitójában Petőfi, életéről emlékezett 
meg, utána Castagneto herceg tartott 
előadást. Megemlítette, hógy a magyar
országi Dante-ünnepségek Olaszország
ban a legnagyobb rokonszciivot keltették 
és ép ilyen bensőséggol ünepelték meg, 
Olaszországban Petőfi emlékét is. Az 
olasz lopok hasábos cukkclihen számoltak 
be Petőfi éleiéről és müveiről s ez egyik 
legnagyobb lap. a Corriere della Sera 
külön kiadást, adott tiszteletére, Fevenczi 
Zoltán olvasta fel ezután tanulmányát. 
Paulay Erzsi clszavolta Petőfinek Szep
tember végén és Egy gondolat bánt en- 
gemet című verseit Sírok/, olasz költő 
fordításában és Kőszegi László Petőfi I 
világirodalmi nagyságáról tartott elő
adást olasz nyelven .

— A Pátria klub felavatása, Va- 
Btínap délután avatták fel nagy
számú és előkelő közönség részvéte
lével a magyar írók, hírlapírók és 
művészek Pátria glubját. Az új 
klub a Barossucai Wcnkheim-palotá- 
ban rendezte be rendkívül elegáns és 
ízléses otthonát. Az ünnepélyen 
megjelent József Ferenc, királyi 
herceg, továbbá a kormányzó és a 
kormány képviselő tehén fíakqvszky 
Jván belügyminiszter. A fővárost 
Sinőcz Jenő polgármester képviselte.

két vádlottját ellenben felmentették. 
A marasztaló ítélet ellen úgy az 
ügyészség, mint a védők felebbezést 
jelentettek és az ügynek tárgyalá
sát a Táblán ma kezdette meg Degré 
Miklós dr. kúriai bíró tanácsa. A 
védői karban mindössze egy válto
zás történt, amennyiben Slposs Ka- 
milló dr.-t Altorjay Sándor dr. ügy
véd védi. A tárgyalás valószínűleg 
csak e hét végéu ér véget

— Megfojtotta a szobaurát. Kecskemé
ten Vankó Anna munkáanőnél albérlet
ben lakott Kovács Ferenc napszámos, 
aki 1919 március 8-án este ittas állapo
tában megtámadta szobaasszonyát. Van
kó Anna kiskorú fia segítségével a dü
höngd embert megkötözte, később azon
ban ennek könyörgéséro a kötéseket, fel
oldotta. A napszámos erro újból vere
kedni kezdett, miro a nő egy kötelet do 
bott a nyakába s czaol megfojtotta. A 
kecskeméti törvényszék Vankó , Annát 
erős felindulásban elkövetett szándékos 
emberölés címén 2 évi fogházra ítélte, a 
fiát elenbon felmentette. A budapesti 
ítélőtábla szombaton. Szépia ky Ödön dr 
eluöklése alatt Vankó Anna büntetését 
jóváhagyta, ellenben a felmentett fiút 
hat hónapi fogházra ítélte.

— öngyilkosok. Szlovics Erzsébet 17 
éves háztartásbdl leány az Eötvös ucca 

----------------------  ------ 31, szAju aluti ház harmudik emeletéről 
ügyben Dobé Nándori 3. Ruzics Fe-; ]ouffrott. súlyos agyrázkódást, koponya 

w .... __ —•  «-_______ renc dr. ügyvédet 3 és fél évi, Síposa törést szenvedett. A kihívott mentők be-
Milolay István elnök meguyitója Kainilló dr.-t 5 évi fegyházjza és kötözték és szülői kéréséro a lakáján

A pártonkivüliek csoportja részt 
akar venni a kormányzásban

Egy beavatott kormánypárti képviselő leleplezése 
a pártonkivüliek mozgalmáról

— Hétfői Napló tudósítójától — I
Az indemnitás általános vitája 

alatt, — amelynek befejezését 
egyébként két-liárom nap alatt vár-; 
ják, — mozgalom indult meg, mely-j 
nek végleges célja, hogy az ellen-', 
zék egy részét ügyes taktikával 
kormánypárti oldalra tereljék. Er-1 
ről a mozgalomról, amely teljesen 
feltűnés nélkül játszódott le eddig, 
alig tudott mindössze három kép
viselő, a, többi szereplők különböző 
rábeszélések határa alatt, valamint 
az ország általános helyzetéből fa
kadó képzelt kényszer következté
ben állott a mozgalom szolgálatába 
s ennek következtében a. múlt héten__-------------------  ...
megalakult n pártonkivüli ellenzéki (hallgatnunk, — a dologról többet 
képviselők csoportja. Ez a csoport nem volt hajlandó mondani, 
szombaton kiadott tájékoztatójában 
sejteti, hogy

maga is arra törekszik, hogy 
posszibilissé váljon a kormány

zásban való részvételre.
Az ügy rendkívül érdekes hátte

rét egy kormányhoz közel álló kép
viselő bizalmasan információjában 

| igy világította meg a Hétfői Napló 
! munkatársa előtt:

— Már írlak arról a lapok, hogy 
I a kormányban meg volt a szán

dék egy részleges koncentrációra. 
A birt cáfolat követte, amely an
nál inkább megállhatott, mert a 
kisérlet valóban vem sikerült. Ak
kor a koncentrációs tendencia fő
leg gróf Andrássy Gyula cso
portja felé Irányult, de a fennálló 
ellentéteket köztük és a kormány 
között nem lehetett áthidalni.

— Ezt a tendenciát az ellenzéki 
oldalon véhányan észrevették és

azonban lassan, de annál tudato
sabban alábbhagynak és
kiépítik az aranyhidat egy-két; 
bársony széken keresztül a nyílt 
jobboldalra.

—- Hogy csak egy tünetre mu
tassak rá, elegendő lesz meg
figyelni Szilágyi Lajosnak szer
dán, vagy csütörtökön elmondan
dó indemuitási beszédét, amely 
szinte előlegezett programnija 
lesz — a népjóléti tárcának, amely 
Vass József most, szerzett mandá
tuma révén kiadóvá Válik,
Informátorunk, 

az ügy természete
— akinek nevét 

szerint el kell í
' i

____  _ _ , azon
ban a fenitek is szenzáció erejével 
hatnak s az egész pártonkivüli tö
mörülést rendkívül érdekesen vilá
gítják meg.

Annál érdekesebb ez, mert a cso
port tagjai között vannak olyan ne
vek, akiknek egész politikai múlt
ját cáfolják meg a fentebb elmou- 
dottabb célok. De vannak a csoport
ban olyanok is, mint például Létay 
Ernő, Beck Lajos és Farkas Tibor, 
akiknek közeledése ellen az egysé
ges párt jobbszélső frakciója még 
most is erősen tiltakozni fog.

í Ami az ellenzék többi részét, kü
lönösen a szövetkezett ellenzéket il- 

I leli, az a felfogás alakult 
I tónk Ívűitek csoportjával
hogy

ezeknek frontváltozása 
lenzéki politikán nem 
tat és nem is változhat

. Azok a célok, amelyeket a maguk 

ki a pár
szemben,

az el
vált oz- 

semmit.

oldalon nenanyan észrevetted es > azok a ccauk, »iin.Ayrw>» " ,r,. 
pedig olyanok, akiket a fcorniáw^/; ellenzéki politikájának megszeliai- 
legalább olyan szívesen lát, mint lésével vélnek elérni a partonkivu- 
Andrávsyékat. Ezek, ipegértve. a'1!-v " 151—<akm«ie- 
belyzeict, nagyon ügyes taktika-! 
val és sok politikai érzékkelj
— bár teljesen heterogén elemek
ből, -— olyan csoportot hoztak lét
re, amely kétségkívül jelentős té
nyező a kormányzat szempontjá
ból, — viszont ellenzéki szempont
ból is súlyos erkölcsi és számbeli 
veszteséget jelenthet, ha a kor
mányzat szükségét látja 
fásukat igénybe venni.

— Nagyon természetes, 
a pártonkivüli csoport 
fenntaríja ellenzékiségéi>

után Petőfi-ünnep keretében Herceg\Bec.ker István kát. nyomozót 8 hó- 
Ferenc tiszteletbeli elnök szár-1 napi börtönre ítélték, a por másik 
nyaló ünnepi beszédet tartott, majd 
Nagy Izabella,Kiss Ferenc, Hubay 
Jenő, Bajor Gizi és Palló Imre sze
repeltek nagy hatással.

— Rnb Gusztáv: Mocsárláz. A modern 
magyar regény fejiődéetörtéuetóben két
ségtelenül jelentékeny momentum Rab 
Gusztáv „Mocsárid;:" című regénye, moly

ia Genius Rt. kiadásában a napokban 
kerül könyvpiacra. Mintha korunk törté
netének époszáhól hasadt volna ki rész
ként az egész helyett, hogy egy sajátsá
gos életsorson keresztül mindazt megmu
tassa, ami a mai és nemcsak a mai em
berben és az élettel és halállal való vi
szonyában kozmikus és szociális vonat
kozásban tra gikusan és örökké megold
hatatlan. Ami a regényben határjelző je
lentőségű. a? a magyar epikus prózában 
szokatlanul kiteljesedett nagyvonalúság 
és a legbiztosabb kézü, legfegyelmozet- 
tebb klasszikusok nevelésére valló kom
ponáló- és építő képesség. Bab köny
vére lelkes ürömmel fog felfigyelni min
denki, aki a művészeiben az abszolút 
irod»1mi szándékot és a nagy emberi 
tendenciákat, a megcslnálús választékos 
eszközeit értékelni tudja. <*«. b.)

— A Landau-per tárgyalása a 
Táblán. A budapesti büntetotör- 
vényszékeu tavaly hónapokon át 
folytatott tárgyalás után a Landau

támoga-

hogy ez 
egyelőre 
amellyel

liek, a liberális ellenzéket tökélete
sen hidegen hagyják, már csak 
1 azért is, mert végeredményben a 
'páríonkiviiliek eddigi működése sem 
' jelentett lényeges súlyt az ellenzéki 
; politika szempontjából.
I Itt említjük meg, hogy a keddi 
ülésen Linganer Albin mondja el 
indemnitási beszédét, amelyben fog
lalkozni fog a sajtóügyekkel, a Ma
gyar Távirati Ircda vidéki üzletei
vel, a rendtörvénnyel,

I

„ ...... __________ valamint a
Rassay Károly elíen Ulain által 
emelt vádakkal és a hamisított 
nyugták ügyével.

hagyták. — Misii Karol in Ifi éven ház- 
taásbeli alkalmazott a Tisza Kálmán tér 
16. számú ház negyedik emeletéről leve
tette magát Mire a 6Ogitségéro kihívott 
mentők megérkeztek, súlyos sérülésébe 
belehalt. Holttestét a bonctani intézetbe 
szállították.

x Sár cipő,
Neumannál,

x IMűvészl . ____________
Erzsébet körút 23. r ’pít, fiatalít, nagyit, 
megörökít.

hócipő kapható és javíthaU 
Nagymező ucca 44. 
fényképészet „Mons L!sa“

Letartóztattak egy bunda- 
toivaj szabósegédet

A Hétfői Napló tudósítójától.
Január 10-én este a Nagymező

éi Szerecsén-utca sarkán levő Pfci- 
fer-!é\e vendéglőben nagy társaság 
ült együtt s mulatozásuk a késő éj
szakai órákig tartott és mikor zár
óra felé a mulató társaság távozni 
akart, az egyik űr meglepődve lát- 
ta, hogy a fogason, értékes, több 
mini: 300.1M0 Ki érő prémes bun
dája helyén egy egyszerűbb, cseké
lyebb értékű kabát lóg. Eleinte azt 
hitték, hogy tévedés történt, de hiá
ba volt minden keresés, az értékes 
városi bundát sehol sem találták.

A detektívek nyomozni kezdtek a 
drága bunda tolvaja után, ami rö
videsen eredmény re is vezetett. 
Vasárnapra virradó éjszakán az 
egyik mulató helyiségben megje
lent egy’ elegáns városi bundába öl
tözött fiatalember s a detektívek a 
Pfeifcr-féle vendéglőben ellopott 
300.000 koronás bundát vélték felis
merni az elegáns fiatalemberen. Az 
egyik detektív rögtön igazolásra 
szólította fel s ekkor derült ki, hogy 
az illető Révész Zoltán rovott 
múltú szabósegéd, aki már többször 
volt büntetve bunda- és kabáttol- 
vajlásért s csak néhány hónappal 
ezelőtt hagyta el a fegyházat, A 
szabósegédet rögtön előállították a 
főkapitányságra, ahol megkezdték 
kihallgatását. Vallomása során elő 
adta, hogy bunda- és kabáttolvaj- 
fásokból tartotta fenn m i gát s a lo
pásokat úgy követte ti, hogy érték
telen felöltőket cserélt fel értékes 
kabátokkal. Nevetve mondta a de- 
tektiveknek:

— Valamiből csak meg kell élni. 
"Én a csereüzletet választottam s 
most nem sikerült az üzlet.

Kihallgatása után letartóztatták 
s hétfőn kísérik út az ügyészség 
fogházába.

iaLrc Hemzeti Rgyai Orfeum
Minden este tél 8»kor a nagyszabású januári 
varlí témOsor és Maayar Erusl vcndégfélléptívcl 
ARANYMADÁR Harmath-Zcrkovitz operettje

régiségek nagy raiarztékban 
Jámbor, IX, OllBi út 3 
Cáivin tér mellett Veizek, 
eladok és cserélek! 
Antik órák szakszerű javítása
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A dráma liovutovább egészen a. 
Nemzeti Színházba szorul Magyar
országon. A magánszínházak lassan 
teljesen a vígjáték és méginkább a 
vadeuvllle hajlékaivá lesznek és 
ennek hivatalos magyarázata az, 
hogy a közönség nevelni akar, nem 
pedig izgulni, vagy elmélkedni. 
Pedig a közönséget igaztalanul vá
dolják a direktorok. A közönség be
bizonyította, hogy kacagás nélkül 
is elvan egy este, hiszen a Tailun 
ma is zsúfolt házakat vonz, a Nem
zeti Színház pénztárát ostromoljak 
a jegyekért, a Mandarin eddig leg
nagyobb sikere volt a Renai«saiice- 
nak.

A valóság inkább az, hogy 

kevés a drámai színész,
n színészi pályának minden túlzsú
foltsága ellenére is. Nem azt jelenti 
űz, hogy jó vígjátéki színész több 
van, de vígjátékot mégis könnyebb 
adni, mert a ma gyúr publikum na
gyon hálás a szellemes színpadi 
tréfákért, és ennek kedvéért sokat 
ninéz. Ezt igazolja például a leg
újabb

Savoír-darab
is, a „Dupla, vawy sommi", amely
nek tréfáin jóiziit nevet a közönaég 
és nem nagyon törődik vele, liogy 
az előadás egyenetlen ós,, hogy 
Csortoson kívül senki som bírja azt 
a francia vígjátéki tempót, amely 
nz ilyen darabnak lelke kell, hogy 
legyen. A szellemességek nagy 
része el is sikkad ilyen módon, de 
ami megmarad és előtűnik, az is 
elég ahhoz, hogy a vígjátékot meg
mentse a bukástól, be hogy nagyon 
11OBZÚ szintben nem bíznak, azt bi
zonyítja, hogy a llennissanceban 
már holnap megkezdik a

Tériké
próbáit, amelyben nz első két bel
városi átpártolt után a harmadik: 
Tlosvay Kózal fog bemutatkozni n 
Terézváros közönségének és Bárdos 
igazgató reméli, hogy iránta ez a 
publikum jobban fel fog molegedni, 
mint. Slmonyl Mária és Bérezy 
Ernő iránt. A Terikének egyébb- 
ként. egyelőre nz nz érdekessége, 
hogy

„utyaszereplőt
keresnek, amelynek fontos szerepe 
van a darabban. Eleinte arra gon
dolt a Renaissnnco, hogy ezt is a 
Koronaherceg uccuból szerződtet, 
de kiderült, hogy o pillanatban az 
egész Belvárosban nincs alkalmas 
kutya. így hát nyilvános pályázatot 
kellett hirdetni esténkint. ötszáz 
korona fellépési díjjal. Tekintettel 
arra, hogy a színház csak 
igen kevés színésznek adja meg ezt 
a magas gázsit, a pályázat halla
tára mélabúsan jegyezte meg egy 
úllitólug tehetséges színész:

— lía mégegysier születnék és 
sorsom a színi pályára vetne: vagy 
igazgatónak 
kutyának.

síül etné ragu

jublulcumához lcozclodlK 
szenzáció* HÍkorü ope-

• Harmadik 
Kálmán Imre 
rcltjo „A bajndór", melyet jövő héten j 
ír minden este játszanak a Király- 
Színházban Fedjük Sárhal, llonthy 
Hannával, Rútkuival, Nádorral. Lala- 
bárral, llaskóval. Vágóval, Síró Anná
val és dr. Erdélyivel a főszerepekben. 
Jövő vaaárnap délután a „János 
vitel" kerül isnivtlrsro órakor mér
sékelt belyárnk mellett. Jövő ázom ba
lon, 20-án délután 3 órakor a Rákosi* 
lakóin növendékei vizsgázunk, színre 
kerül a „Ot*úrdá«kirá1ynő“ rendkívül 
mérsékelt li oly urak mellett.

• Földes-bemutató n Magyar Siínház- 
bán. A Magyar Színház Jövő heti esemé
nye. Földön Imre „A lányom hozomá
nya millió" című inutetaágo* víg- 
játékának saomhali bemutatója Rákosi 
Htidivel. T. Forral Rózsival. Pécsi 
Blankával, Simon Marosával. Urnyval, 
KnlKwwnl. Körmemlyvcl, Vándorlvnl én 
Knrtóí'aze! a főszerepekben, A nagy • r-

Hvoniatot’ u „UJSAGÜZEM" könyvkiadó ti nyomda r.-t. körfortitódtiit. R«kk Ullárd-atoa t.

Mfővárosi kenyérgyár 
munkásai sztrájk előtt

Jlz utcaseprők bérmozgalma
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A pékmunkások sztrájkmozgalma 

egyre nagyobb arányokat ölt és 
valószínű, hogy e hét elején már 
valamennyi péküzemben beszünte
tik a munkát. Vasárnap délelőtt a 
pékmesterek és a munkások • megbí
zottal jöttek össze Andréka Károly 
fő kapitány helyettesnél. A megbe
szélések közel egy óra hosszáig tar
tottak, anélkül, hogy pozitív ered
ményre vezettek volna.

A helyzetet mindenesetre megne
hezíti az a körülmény, hogy az Ár
vizsgáló Bizottság nem engedi a 
péksütemények árainak a fölemelé
sét és a pékemesterek csakis ebben 
az esetben hajlandók a munkások 
bérét fölemelni. Valószínű azonban, 

doklődésscl vári, iíjdoniiír 
Oslo megismétlik. liéíi 
csütörtökön és pénteken 
dóan tolt házukat vonzó 
bot, az „Égi és földi szereim 
lile, kedden P. Márkus Emília vendég- 1 

foléptével „A névtelen asszonyt’1 ad- 
folléptével „A névtelen asszonyt" ad
ják. .Jövő vasárnap délután pedig 
a mulatságos „Grcthout" játsszák 3 
órakor mérsékelt helyárakkal.

• /l Vígszínház e hetét is a Kis cuk
rász dominálja.. Holtai Jenő nagyszrű 
vígjátéka hétfőn, kedden (25-ödször), 
csütörtökön, pénteken, valmint vasárnap 
éfl hétfőn kerül színre. Szerdán a Tai- 
funt, szombaton est® az Ócska jj brigádé - 
rost játsszák. Az esti előadások fél 8 
órakor kezdődnek. Szombaton éjjeli elő
adásul az Osztrigás Miéit ismétlik. Va
sárnap délután a Három nővért. Csehov 
remekművét adják. Csütörtök délután a 
Huncut kéményseprő mulattatja a gyer- 
mokvlágot.

• Olivla hercegnő jegyében fog le
folyni a Fővárosi Operett színház ehető te 
Együtt vannak ismét a pompás operett, 
kreálni, Kosáry Erniiii. Király Ernő, Sar
kad y Aladár, Vigh Manci és Halmay 
Tibor és az ő fellépésükkel adják min
den este a nagysikerű Buttykay—Föl
des—Bródy-operotM, amely kedden ér
kezik meg a 25-lk előadás jubileumához. 
Vasárnap délután a Tatárjárást, a világ
hírű Hál mán-operettet játsszák. Szerdán 
délután az országos színésziskola vizsga
előadásául a Három a kislány kerül 
színre. Szombat délután rendkívül mér
sékelt helyárakkal gyermokelőadásul a 
Huncut kéményseprőt adják.

• A Városi Színház változatos opera
műsorán hétfőn Könnyei Béla és Gábor 
Arnold kamaraén ekés vendégföllép tével 
Tosca, kedden Traviala, Aquila Adler 
Adelinúval. csütörtökön Carmen, szom
baton Bánk bán, vasárnap délután Tru
badúr és jövő hétfőn l'nkel Péter ven- 
dégföllóptévol a Zsidónő szerepel.

• Péchy Erzsi a „Dé-Dé“-ben. A Blaha ’ 
Lujza-színház legközelebbi bemutatója a 
páratlan népszerüségű Fi-íl szerzőinek 
Albert Willemetz és Henri Crhstine kül
földi színpadokon ugyancsak nagy siker
rel előadott „Dé-Dé" című oocrettje lesz, 
mely Holtai Jenő mesteri fordításában 
méltán az idei évad kimagasló sikerének 
ígérkezik. A női főszerepben vonzó egyé
niségének megfelelő feladathoz jutott 
Péchy Erzsi, a színház illusztris vendég
művésznője. A másik női főszerepben 
Vaúly Ilona lép fel. a férfi főszerepet 
Z. Molnár László játssza, a darab többi 
pompás szerepében D’Arrigó, Szirmai, 
Tamás lépnek fel. Az újdonsághoz fé
nyes új kiállítás készül Bústhy István 
tervei alapján. A pompás kosztümöket 
Faragó Géza tervezte. A rendezés Vágó 
Géza kezeiben van.

• A régi Földes-darabok sikere fogja 
kísérni legújabb vígjátékát, „A lányom 
hozománya 500 millió'* előadásait is. Egy 
meleg szivfi, kedves fiatal leány (Pécsi 
Blanka! ós n fiatal herceg (Uray) ffto
rol mi históriája körül mulatságos és erő
sen humoros jelenőtök egész sora fűződik 
a darabban. Különösen Rákosi Szidl, a 
színház nagynevű vendégmüvésznője ju
tott nagyszerű művészi feladathoz.

• A Pátert új mfisora. Stőke Szakáll 
Harmath Imre, fagott és Békeffy darab-

:.XxBrilll«ns zffirra mlsfc gnkárt minden hirdetett imái többet fizet 
Országos FkMerház, RAkóeri tu H,Uránia bank

hogy az Átvizsgáló Bizotaág a ke
nyér árának felemelésével kapcso
latban engedményeket fog tenni és 
ezáltal a sztrájkmozgalom békés 
megoldását fogják siettetni.

A helyzet jelenleg az, hogy a 
fővárosi kenyérgyár munkásai 

is sztrájkra készülnek 
és ma vagy legkésőbb holnap be
szüntetik a munkát, ha kívánságai
kat nem teljesítik.

Részleges sztrájk van a fővárosi 
Icöitisitaiiágl hivatal munkásai 
költ is. A mai napra ezerre emelke
dett a sztrájkolók száma. A békél
tetési, tárgyalások folyamatban van
nak.

jni dominálják a Palace új műsorát. 
Szőke Szakáll Erigy nz ágyba! címen írt 
ragyogó bohózatát, mely ötletességében 
felülmúlja a Vonósnégyest, Harmath 
egy vígoperával és két bohózattal, Zógon 
és Bókoffy ogy-egy darabbal szerepelnek 
a műsoron. A tréfákon kívül pompás ma
gánszámok szerepelnek, csupa nagyszerű 
Ilcidelberg muzsika. A Palaece négyszeri! 
együttese, Antal Erzsi, Haraszty Mici, 
Balog Juci, Krajnik Mária, Fekete Etel, 
Boros, Fritz, Salamon, Békeffy, Ujváry 
Lajos, Ferenczl Károly stbick garantál
ják ezúttal is annak a művészi célnak a 
megvalósítását, amelyet Újvári direktor 
tűzött maga elé.

Mozi
A Corvin Szlnh&x

új műsorával elérte a legnagyobb sikert, 
amit mozgóképszínház Budapesten arat
hat. Közönsége eddigi. előadásain az 
utolsó zugig megtöltötte hatalmas néző
terét « elragadtatással adózott a „Mámo
ros éjszakák" különleges szépségeinek. 
Mintha valami forró, heves szél volna, 
úgy füti át a szenvedélytől izzó fllmre- 
mek lázas hoviilctével a néző fantáziá
ját. A műsor másik száma „A fehér rab
szolganő", a rojtelmes Kína misztiku
mait bírja elénk, azt a sok megragadó 
excentrikus dolgot, amiben oly szívesen 
gyönyörködik az európai néző. E pompás 
műsornak, molyét „Othello és Don Juan" 
című kacagtató amerikai burleszk vezet 
be, előadásai 3, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
Az elővételi jegypénztár tolefónszámai: 
József 89*—88 ée József 95-84.

• Borgla Luerécta — a teljes film egy
előadás keretében as Urániában. Borgla 
Lucrécia nagy filmje állandóan telt há
zakat vonz az Urániában, A film remek
szép rekonstrukcióját nyújtja a Borgiák 
fényűző pompájának ée Róma ragyogá
sának. Főszereplőit Liáné Hald, Conrad 
Veidt, Wcgener, Bassermann csupa olyan 
név, mely a színpad világában arany
csengésű. Ugyanaz a kvalitás, amely a 
Lady Hamilton és Hindu síremlék nagy 
filmjeit tette kiválóvá, megvan a Borgia 
Lucrecia filmben is. Az Uránia a teljes 
filmet mindennap 5, és 10.10 órai
kezdettel mutatja be.

• A Mozgókép Otthonában táblás há
zak előtt folynak az előadások, a „Má
moros éjszakák" a drámai műfajban, 
„Nősül a oég“ a humor birodalmában, 
Fatty és Bigorno a burleszk terén a leg
kiválóbb filmtermékek. Jegyelővétel aján
latos. (H<. %8 és J410.)

• Káprázatos meglepetésben részesíti 
jövő azombatou a Tivoli publikumának 
hatalmas táborát. Egyelőre csak annyit 
árulhatunk el, hogy nz a nagyszabású 
filmattrakció, amely Miss Vénus címen 
színrekerttl, egészen újszorű meglepetése
ket hoz és nem fogható semmi más film
attrakcióhoz.

• Serglus Pánin és A tetszés művészete, 
két grandiózus Attrakció kerül színre ma 
az Omniában és a Helikonban, kv. első
ben Georgee Ólmot világszerte népszerű 
regényének filmváltozatában, a párizsi 
Odeon művészei működnek közre, míg a 
másodikban egy tüneményes szépségű 
amrikai színésznő, Enid Bennet. exeellá'.

• Szórni a hurok. A vörös koatyű har- 
I midik, befejező része óriási sikert arat
, a Tivoliban.

• Csak a Renafssanee-mozlban látható 
az áj Grifflth-mestermű: A szív törvé
nye (7 felv.) és Casanova Beregi Oszkár
ral. Előadások hétköznap 5, 10 órakor, 
ünnepnap 8, & ós 10 órakor.

KÖZGAZDASÁG
A Ganz sikere egy nemzetközi pályá

zaton. Mint értesülünk, a Ganz-Danubim 
a várnai és burgasl kikötő munkálatai
nak egy vészét elnyerte a nemzetközi pá
lyázaton. Ezenkívül Bulgáriának hídal- 
katrászolcct szállít, az S. H. S. államoknak 
pedig állandóan vagonokat javít. A vál
lalat. három budapesti gyártelepén •— a 
Ganz villamosságot nem számítva belő 
— 6bf)0 munkást foglalkoztat és hosszú 
időre el van látva, megrendeléssé!.

Részvénytársaság Villamos és Közleke
dési Vállalatok számára. (Trust.) A ja
nuár 23-iki közgyűlés határozni fog az 
alaptőkének 40 millió K-ról 200 millió 
K-ra és ennek kapcsán a részvények 
névértékének 200 K-ról 500 K-ra való fel
emelése iránt. A kibocsátandó 200.000 da
rab új részvény 1:1 arányban fog a 
közgyűlés által megállapítandó árfolya
mon a részvényeseknek felajánltatni.

Az „Ex‘‘ likőrgyár résbvénytársaság 
hollandi módon gyárija likőrjeit. A gyá
rat, amely a legmodernebb dcsztllláció- 
val van felszerelve, elsőrangú, régi szak
emberek vezetik és nyersanyagjait a vi
lág minden részéből importált árukból 
fedezi. Curacao szigetről importált cura- 
eaohéjat, Caraeasból cacaobabot, Florida 
félszigetről a gyógynövények sok fajtá
ját, Hollandiából a köményt, Jávából a 
vaníliát, Indiából a nádcukrot stb., stb. 
Már szinte művészetiek nevezhető, amit 
amerikai baritalokban (cocktail) produ
kál. Mogyoró flipje utánozhatatlan. Va
lamint a hollandi és francia gyárak, nem 
a szirupsűrűsógre, hanem a zamatra he
lyezik a fősúlyt, úgy az „Ex“ likőrgyár 
is ezt az iskdlát követi és készítményei 
szurrogátum mentesek. Likőriparunkban 
gyártmányaink minősége tekintetében a 
legelsők közé tartozik. A részvénytársa
ság elnöke: szigethy Barthos Andor dr. 
ny. államtitkár, nemzetgyűlési képviselő.

A Pesti Tőzsde új száma szenzációs 
cikket közöl a cseh valutakrizisről, a 
tőzsdei áremelkedésekről, az új tranz
akciókról, stb. Szerkesztőség és kiadó
hivatal VI., Izabella ucca -13.

PALÓCÉ
Budapest, Rókócxi út <i3. Teleffón i

Jd»ef 135-01. Igazgató Ujváry Ferenc

1923 január 15-én (hétfőn) és min
den este az uj januári nagy műsor:

TÜDŐ ÚR. Tréfa: Irta: Zágony Ist
ván. Játszók: Salamon Béla, Ujváry 
Ferenc és Várnay Vilmos.
Boross Géza, Antal Erzsi, Ujváry L.

A KÉT GENTLEMAN. Burlcszk. 
Irta: Harmath Imre. Játszók: Fe- 
renczy Károly, Ujváry Lajos és Ba
logh Juci.
Ferenczy Károly — Haraszthy Mici

ERIGY AZ AGYBA! Bohózat. Irta: 
Szőke Szakáll. Játszók: Haraszty 
Mici, Antol Erzsi, Fekete Etel, Sala
mon Béla, Fritz Ü. és Ujváry Ferenc. 
Békeffy László — Salamon Béla

PESTI KAVÉHAZ. Víg opera 2 
felv. Irta: Harmath Imre. Játszók: 
Antal Erzsi, Boross Géza és Ujváry 
Ferenc.

Edmund Fritz
a wienl Simpliclssimus tagja mint vendég
A HÖRCSÖG. Tréfa. Irta: Békeffy 

László. Játszók: Balogh Juei, Békeffy 
László és Újvári Ferenc.

A darabok főszerepeit jútszák; 
Krajnik Mária, Balogh Juci, Fekete 
Etel és Ujváry Ferenc. A zongoránál 
H. Heidclberg Albert ül. Előadás kez
dete 9J4 órakor Vacsora 8 órától 
Francia konyha. Jegyelővétel: d. u. 
5—7-ig. Esti pónztárayitús 8 órakor.

Brilllánsokat
bán vesz: Sxákely HmI5 Király ucca sí. na.
T el étén: József 105-.'G. (Teréz-templommal szemben

felelős szerkesztő: Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja: „Hitről Napló" lapkladávdllnlni

Utomvezotk: Cun»«nh ri.n—


