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Részletes sztrájk tört ki a Ruta vidéken /íz ország kódolása 
Petőfi előtt

Ünnepi ülés az Országház 
kupolacsarnokában

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

Vasárnap délelőtt a parlament kupola- 
sarnoka ünnepi díszbe öltözött A 

fényárban úszó, pálmákkal és délszaki 
növényekkel díszített kupolacsarnokot 
már a kora délelőtti órákban szinültig 
megtöltötte az iinnoplő közönség. Arai 
pompa, ami fény elképzelhető, azt 
mind odavarázsolta a magyar szeretet 
hogy méltóképpen áldozhasson fiúnak, a 
legnagyobb magyarnak, Petőfi Sán
dornak.

A kupolacsarnok már fél 11 órakor 
postai és távirati tiszt- zsúfolásig megtelt. Az ünneplő közönség

nek sorfala között elsőnek vonult végig 
József főherceg és Auguszta főherceg
asszony, József Ferenc főherceg, Zsófia 
főhercegnő. Utánuk Albrecht főherceg, 
Izabella és Gabriella főhercegnők ér- 

; koztok meg és foglaltak helyet mellet
tük. Az elnöki emelvény közepén az 
előkészítő bizottság tagjai, jobb olda
lún a kormány tagjai, a zászlós urak, 
egyházi főméltóságok, a nemzetgyűlés 
alelnökei és a főispánok helyezkedtek 
o.l. Pontban 11 órakor érkezett meg 
Horthy Miklós kormányzó és családja.

Az „AcélHang“ MÁV gépgyári da- 
íosköre megnyitóul a „Hiszekegy“-et 
énekelte, amelyet az ünneplő közönség 
állva halgatott vé„:g. Utána SczUovszky 
Béla a nemzetgyűlés elnöke mondotta 

'' el elnöki beszédét.
— Köszöntőm a magyar társadalmat 

itt, az Országháza díszes csarnokában 
abból az alkulomból, hogy hivó sza
vunkra eljött ünnepet ülni, hogy ennek 

, keretében kifejezzo kcgycletes hódolatát 
Petőfi Sándor nagy szelleme és emléke 
iránt. Petőfi Sándor nemcsak a magyar 
költészeté és a világirodalomé, hanem 
elsősorban mint ember és polgár, mint 
költő, hírlapíró és színész, mint Tíátona, 
mint a nép barátja, a nemzet napszá* 
mosa és az ifjúság vezére, mint hős és 
mártír, de miniének előtt és mindenek 
felett, mint magyar a miénk, a magyar 
társadalomé, a magyar" nemzeté és min- 

, dón magyaré. Petőfi Sándornak a ma- 
i gyár géniusz által áthatott szelleme ih- 
! lesse nagy gondolatokra, nagy érzó- 
I sékre és nagy tettekre az egész, magyar 
' társadalmat, hogy széjjeltépve, hasítva 

n hazánk egész tornyosuló sűrű, nehéz 
felhőzetet kiragyogtuthassu rajta nem
zete sóvárgott fellú.nadásúnuk dicsőén 
fénylő napját.

Az elnök beszéde után a magyar ki
rályi kormány nevében gróf Bethlen 
István miniszterolnök helyett Hakovszky 
Iván belügyminiá-aer szólalt fel.

— Petőfi Sándorral, mint a politikai 
élet szereplőjével, mint közéleti férfiúval 
akarok foglalkozni a inai ünnepélyes 
alkalommal. Szerepem nehéz, mert Pe
tőfi poéta volt elsősorban és ha a poéta 
rímben kifejezett hangulatait politikai 
szemmel boncolgatva — azokból politi
kai programmoK tervszorüsó.’éi akar
nám magyarázni, politikai tendenciákat 
szolgálhatnék ugyan, de az igazságot 
’iom tudnám rucgúllnpitanl. Petőfi más 
':orbnn í'lt, ini,\'>r a fogalmak nem min- 
'lenben egyeztek a mnizkkat. a szavak 
.nást jelentettek, mint, jelentenek ma 

1 és igy téves er^lii/nyckre ke'.leno jut- 
i nőm. Petőfi forradalmár volt. De akkor 

r neniz' ti forradalmak korszakát éltük. 
I Ma a társadalmi forradalmak idősznká- 
' bán, amikor a nemzeti érz, - szembeke
rül a forradalmi érzéssel. Pefő/i fiabo- 

!■«, tt f’-iU a nemzcl' .1 oldalira a!- 
I tana. (Helyeslés és tan ) Petőfi Sándort

Újabb letartóztatások és kiutasítások — Pc'ncaré német moratóriumról 
tárgyal — Northcliffe utóda az erőszakos franciapolitika mellett

Berlin, január 2.1.; rint vámok, adók, kiviteli illetékek 
a többi bú- CSG^ pénztáraknak és csak

német számiara fizethetők. A biro
dalmi pénzügyminiszter elvárja a 
Okosságtól, hogy nem fog idegen 
tisztviselők és hatalmak alatt álló 
pénztárakba befizetéseket teljesí-1 
feni és nem fogja erősíteni azokat 
a hatalmakat, melyek Németorszá
got meg akarják semmisíteni.

Párizs, január 21. 
(Havas.) Az Echo de Paris jelen

tése szerint Poíncare és Barthou 
ma tárgyalnak arról a tervezetről, 
melynek alapján Németországnak > 
két. évi moratóriumot adnának. Né
metországnak 3 milliárd arany-' 
márkányi belső kölcsönt kellene 
felvenni nagyiparosaitól szedendő 
vagyonadó alakjában. Az említett 
összegből 500 milliót a márkaárfo
lyam állandósítására, a többi 2 és 
fél mllliárdot jóvátételi célokra tor-, 
díinnák. A szövetségesek mind-1

(Wolff.) Thysscn és 
nyaigazg-ató letartóztatása ellen 
nyomban felfolyamodással élt, A 
letartóztatottak egyikének sem en-, 
gödiek meg, hogy családjának bár-' 
milyen hírt adjon.

A bányaigazgatók letartóztatása 
következtében már több bányában 
részleges sztrájk tört ki.

Berlin, január 21.
(Wolff.) A Pfalzban ma a franciák 

Speiser pénzügy igazgatót és a lúd- 
wigshafeni vasútigazgatót letartóz- ’ 
futták.

Dortmundban Bemart fővámigaz- 
gatót és és Platt vámtisztviselőt le-1 
tartóztatták; mindkettő túl van a 
hatvan esztendőn. Mindent elvettek 
tőlük, még fehérneműjüket és do
hányneműjüket is.

A kölni pénzügyi főigazgatót a |

inere, lord Northcliffe fivére és 
örököse a francia jóvátételi poli
tika mellett foglal állást, mert az 
nézete szerint alkalmas az állandó! 
béke biztosítására, 
megszállását siker 
názni; Németország 
kötelezettségeit teljesíteni.

London, január 21.
(Repter.) A People értesülése sze

rint Stinnes 
Angliában 
tékű szón 
kötött.

A Ruhrvidók 
fogja koro- 

kénytelen lesz

három kiküldöttje 
két millió fontnyi ér- 
szállításárá szerződést

i
Essen, január 21. ■

(Wolf.) 
viselők 
Jünger postai főigazgatót és Zehnis 
postaigazgatót, akiket már Düssel
dorfba szállítottak volt, ismét sza
badon bocsátották.

Newyork, január 21.

A _
til takozása következtében

. . i_ j «n 11 uiuinaK. a szó ve regese k iuiuu- ....
riit’sitoHa ̂ 'csaHdWt’uta^tották ' addi« kezükben tartanák a zálogo- (Wolff.) A franciák ruhr-vidéki 
hi.v" néav nan alatt haiyja> el a 1 kat- mi* me« vaK “ bizonyosságuk akciójának elítélő bírálata fokozó- 
mXLJÍiI Lő X1 ' " " arra' 1,0«’ Németország megfizeti' dik. A Newyork World vezércikk-dik. Á Newyork World vezércikk- 

f • ben azt írja, hogy az, amit Poincaré 
London, január 21. Ruhr-vidéken végez, végered-

(Wolff.) "A birodalmi pénzügy mi- (Havas.) A Daily Mail és a Sun- ményképen gazdasági szabotálása
niszter utasítást adott ki, mely sze-id«2/ Picturis hasábjain lord Rother- 'az egész világnak.

megszállt területet.
Berlin, január 21.

(Wolff.) A birodalmi pénzűgymi-

tartozásait

Mleln&b^válság az egységes pártban
JT demokraták, Rassayék és a szociáldemokraták együtt vesznek részt 
a községi választásokon — Tapogatózások külföldi államkölcsön felvétele 

iránt — Hz egységes párt keddi értekezlete és a pártegység
— A Hétfői Napló tudósítójától —

nieg akarják vívni a választást. 
Tapogatózások történtok a. keresz
tény politikusok részéről oly irány
ban, hogy a demokrata párttal sző-

Az iudemnitási vita végeztével a 
Ház mintegy tizenöt kisebb jelen
tőségű szakjavaslat tárgyalására 
tér át. Előreláthatóan nem ezek a 
javaslatok fogják uralni a politikai vétségét köthetnének-e erre az al- 
érdeklődésf, hanem azok a pénzügyi halomra, azonban határozott vissza- 
tárgyalások, amelyek egy nagyobb utasításra találtak, 
külföldi államkölcsön felvételét cé
lozzák. E tekintetben, mint a Hétfői 
Napló munkatársa beavatott hely
től értesült, már

tapogatózások történtek és pe • 
dig egy-kót semleges államban 

nem minden kilátás nélkül.

Bár a dolog még egészen kezdetle
ges állapotban van, közgazdasági 
életünkro már is kedvező befolyást 
gyakorol.

A gazdasági kérdések különben 
is egyre jobban előtérbe nyomul
nak. Közeledik a költségvetés kér
dése s ez alkalommal

az ellenzék a politikai kritikát 
kizárólag a költségvetés egyes 

pontjaira kívánja korlátozni.
hogy annál erősebb szakszerű gaz
dasági bírálatot gyakorolhasson a 
kormánnyal szemben.

A pártok belső életében nagy ké
szülődés folyik a közelgő községi 
választásokra. A keresztény politi
kusok. akik a parlamentben gyak
ran állanak szemben egymással, 
szombaton közös plnttfonnban ál
lapodtak meg, amelynek alapján

Úgy értesültünk, hogy

a nemrégen alakult pá.rtonkí- 
vüli csoport néhány tagja haj
landónak nyilatkozott, a keresz
tény községi párttal való ko- 

operálásra.
Tekintettel azonban arra, hogy 
pártonkívüllek csoportja Szilágyi 
Lajos múlt heti parlamenti szerep
lése után nem .jelent többé erőté
nyezőt, a csoport tagjainak ellenté
tes felfogása után

Szilágyi Lajosok szövetsége 
Wolff óknak csak tehertételt je

lentene.
Annál nagyobb jelentőséggel bír 
szövetkezett ellenzéknek a községi 

összefo-

a

I
i

a 
választásokra vonatkozó 
Kása.

A demokrata párt, a Rassay- 
párt és a szociáldemeirata párt 
együttesen szándékozik felvenni 

a választási küzdelmet

és n. napokban megindulnak a tár
gyalások a közös intézőbizottság 
m cgalnki trisá ra.

Mint érdekes jelenséget említjük

meg, hogy az egységes párt, amely 
a nemzetgyűlési választások idején 
a fővárosban nem állított jelöltet, 
a pártvezetőség ezidőszerinti elha
tározása szerint szintén részt vesz 
a választásokon. Ez a szándék 
Kállay pénzügyminiszter szorgal
mazására alakult ki a pártvezető
ségben, a pénzügyminiszter ugyanis 
kívánatosnak tartja, hogy a fővá
ros 'ügyeire a kormánypárt is be
folyást gyakorolhasson.

Igen nagy érdeklődés nyilvánul 
meg az egységes párt keddi párt
értekezlete iránt, amelyen több ne
héz problémát akarnak megoldani. 
A pártegység megóvása érdekében 
tisztázni akarják a Gömbös Gyula 
ügyvezető nlelnök és néhány párt
tag között felmerült ellentéteket és 
kifejezésre fogják juttatni azt a kí
vánságot, hogy

a párt ügyeit olyan politikus 
intézze, aki a pártban osztatlan 

tekintélynek örvend
és politikailag semmiféle 
irányban nincs exponálva.

Ezen a párt értekezleten felszólal 
a miniszterelnök, valamint nagy
atádi Szabó földművelésügyi mi
niszter, ez utóbbi a földreform
törvénnyel kapcsolatban fogja is
mertetni azokat az intézkedéseket, 
melyeket a kormány a reform 
gyors végrehajtása érdekében ke
resztül vinni szándékozik.

túlzó
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nemz*'tk<’í /. i i. > k mond 
azért, mert m*'g tu 
ráz latos iuéivcl a rí 
kct. Az ő 
let eo *R 
abból áll, 
mindent, ami id 
attól a nemzet’ .■ ' 1. mely idő 
nkarja tenni a’t, a* i r-n-.. .ír.

— I’eli.li a sza ■;t'i:. ' bn’•*■(.• i 
Petőfi és a szalad-.':ért lelkesedj tár
sai fegyvert ra . adtak, mórt, nem en cd- 
hették meg, hogy a s/a’ ad ,ág préda 
jává váljon egye^k "k és c-opoitok
nak, mert a szabadág nem egyesek^ 
sem csoportoké, hanem a ne -"■•t egészé \ 

A magyar királyi honvédsár r*'sz' 
ről Vitéz Nagy : ál báró gyalogsági tá
bornok. a hadsereg főparuncsnoka szó
lalt fel.

Azután 11 rezeg Ferenc emelkedett szó
lásra, aki a tudomány, irodalom és sajtó 
nevében mondott, emlíkbcszédct:

— A lángósznck nagyobb kötelességei 
vannak az emberiséggel szemben, mint 
az átlagos intellektusnak. A kivételes te
hetségű férfi, okit világmegismcréso 
embcrgyülölővé tesz, 
ladt köszénhányához. 
kül ég el. 
zseni, amely kincseit, 
társainak és 
földi életnek. 
Sándor, 
huszonöt és fél esztendős 
ős érzett, az a magyarság 
életének legnemesebb és 
megnyilatkozásai közé tar 
magyar, ‘ 
l»er. hanem a daloló : 
véljük hallani. Dicsősé;.
és tanulsága irodalmunknak, hogy éppen 
lagnemzetibb költőnk emelkedett a világ
irodalom legnagyobbjai közé.

F. Márkus Emília ,.A ledőlt szobor 
rimü óda fenséges soraiba lehelt életet 
magas szárnyalása művészi előadásával. 
Ezután a gazdák és földmívesek képvi
seletében Lovász János szólalt fel.

A munkások részéről Horváth Gergely 
vasmunkás szólott, aki beszédét igy fe
jezte he:

— Eskünkkel üdvözöljük Petőfi szelle
mét és a nniry pillanatokban egybeforró 
fohászunkat küldjük a Mindenhatóhoz, 
hogy amint 48-ban az ő lángoló szavát 
meghallgatta kora magyarsága, éppen 
úgy haligassa meg most egész Magyar
ország a mi szavunkat is, fogadják el 
testvéri kezünket. Forrjon Össze velünk 
testvéri szereiéiben a szabadság, testvé
riség. egyenlőség és a háromszinü 
zászJó szeretetében az egész magyarság 
Petőfi szerctetében és követésében,

A magyar ifjúság nevében Nagy Iván 
a MEFHOSZ elnöke köszöntötte Petőfit, 
majd az. ünnepség a Himnusz hangjai 
mcllott véget ért.

lfordn t a
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áinapi majsániGiB-C ’■ n az irányzat tartott volt, azonban 
üzk-’JHC csak szórványosan fordult e>o, mert a rendőrség gyakori 
lazz á: következtében az ügynökök nem jelentek meg abban a kávéház
ban, ahol a maján forgalom szokstt icb siyc-ódn'. A csekély forgalom 
közepette is fellőni egyes értéhek favoi íz&ása. így különösen a ma- 
oinériékckot keresték, anélkül azonban, hogy áru jelentkezett volna. 

Előfordult árfolyamok: Itima 10.909 10.0)9. Sajgó 61.000—61.530, A1L Ko
szén 157. íO1), őstermelő 10.193 ÍO.'jO), Telefon 27.000—27.209, Budapesti 
Gőz 32.999 32.509, Concord'T. 5023—51*10 (pénz), Líchtig* 1475, Lipták 
3959 4000, Közút- 9950-10.909.

iir.ond o*ta, Logv mintán szenet nem 
t vrokii és nem akarta hpgy a 
kamatozó"' ; <1 heverjen, értekpa- 

pirolat vár.éro't. ame!ye!!'i nagy 
vés. lesével toliak. Az ért.'-k' a pírokat, 
amikor a ÍIADT’Ö \ elszámolást követelt, 
:lr.;Ita és a befolyt ö -zugot kifizette.

Mint’ o ,y Szab i.ak a HADRÖÁ-tól 
értékpapírok vásárlására mo” bízása nem 
volt, a rendőrség letartóztatta.

ott
1.

világmcgismcré 
hasonlít a kigyul- 

....__ amely haszon nél-
Velo szemben áll a nagylelkű 

odaszórja ember
ül elégséget és fényt ad a 

Ilyen zsenni volt Petőfi 
(Hosszantartó taps.) Amit ez n 

ifjú gondolt 
ezeréves lelki 
legjellemzőbb 

Mozik. Annyira 
hogy gyakran nem is egy em- 

ayaföld hangját 
cs nemzetünknek

A hausse ezen a héten is 
a Hitelbank értékeire 

lokalizáló dóit

•8 fél

I

Háromezer villát építenek 
a köztisztviselők omerikai 

hollandi, svájci kölcsönpénzen
— .4 Hétfői Napié) tudósítójától. — 

A Budapesten működő köztisztviselők 
vasárnap délelőtt gyűlést 
büntetőtörvény sók esküdtszéki nagyter
mében. Mintegy ezerötszáz 
jelent meg. hogy meghallgasság azt al 
tervet, amelynek célja, hogy 700 hold 
területen 8000 kerti villát építsenek.

A területen iskola, templom, kultur- 
ház. színház, mozi és szerotetbáz is lé
tesülne, kiterjesztenék a villamoshálóza
tot s a Rákos-patak mentén szanató
riumot s téli és nyári sporttelepet léte
sítenének. Minden villa 150 300 négy
szögöl kerttel, 3—5 szobás lakásból ál
laim. Az előkészítő bizottság érintke
zésbe lépett egv svájci, hollandi és ame
rikai pénzcsoporttnl, amelyek hajlandók 
a hét milliárd koronát kitevő kiadáso
kat abban nz esotbeq előlegezni, hu tíz 
százalék kainatbiztositást gnraptál az 
állam. Az előkészítő bizottság ezirány- 
ban a miniszterelnökkel és a pénzügy
miniszterrel is tárgyalt, akiktől kedvező 
Ígéretet kanták.

Az ülést Vry Lajos kúriai biró, 
ítélőtáblái ta’iá-sr.ok nyitotta meg. Utá
na Grecsdk Karoly volt igazságügymi- 
niftztar bőszéit. azt kijelentette, hogy a 
terv mogvr.lósp.ásával megszűnik a la 
kásim g s a lmrrr.ánrnak kötelessége, 
hogy a n .pia ró / 'r >1 is mindent meg
legyen n terv ívegv. ’ósitá':.'rn.

tartottak a

tisztviselő

eladnia. A szalámigyárak kereslete a 
sertéshizlalás jelenlegi válságát nem be
folyásolja és egyöntetű az a vélemény, 
hogy csak az export megindulása révén 
jöhet létre egy olyan árkiegyenlítődés, 
amelynek révén a termelő a belföldi ár
nál szenvedett veszteségét behozhatja. 
Amint értesülünk, a sertésexportot ezen 
érvek hatása alatt a kormány mégis 
meg fogja engedni,

Mutschenbacher Emil, nz OMGE 
igazgatója, a sertésexport közeli megen
gedésének lehetőségéről a következőket 
mondotta:

— A Közélelmezési Tanács jövő hé
ten megtartandó ülésén tárgyalja lo azt 
a kérdést, hogy milyen keretek között 
volna lehotséges a 
engedni. A gozdák, 
vitolt szeretnék, de 
tálán biztosításának 
megelégednek egy 
kontingens megállapításával is.

A mezőgazdák Fogyasztási Szövetke
zeténél volt alkalmazva Szabó József hi
vatalnok, aki Vince József képkeretező
tői- azzal az ürüggyel, hogy lisztet szállít 
neki, 180.000 koronát csalt ki.

A csalás alkalmával Szabó hamisított 
nyugtákat mutatott fel, amelyek szorint 
már a liszt árát befizette. Kiderült azon
ban, hogy Szabó liszttel nem rendelkezik. 
Előállították a főkapitányságra, ahol ki
hallgatása után előzetes letartóztatásba 
helyezték.

Az elmúlt hét favorit iái — Nagy 
élén? ség a malompícicon — A 
Közúti erős előretörése a 
huliszhan — A pénzbőség a 

további beüsse előjele

Az elmúlt tőzsdei hét is a szilárdság 
jegyében folyt le. A legnagyobb ár
mozgalom ezen a héf.n is a nehéz papí
rokban volt. A spekuláció teljes érdek
lődésével főleg a Hitelbank papírjait 
kereste, úgy hogy hova tovább ezek az 
értékek a tőzsde favoritjai lesznek. Más 
értékcsoportban is voltuk lényegesebb 
áremelkedések, azonban ezek messze mö
götte maradtak az említett értékek ár
fejlődésének. A Hitelbank papírjainak 
erős favorizálása a tőzsde közönségének 
véleménye szerint abban leli magyaré-1 
zatát, hogy a Hitelbank törődik érté- ; 
kelnek árfolyamalakulásával, ellentét
ben a másik nagy mamut-pénzintézettel, 
a Kereskedelmi Bankkal, amelynek el
sőrangú értékei: az Izzó és a Salgó 
messze mögötte maradtak annak az ár- . 
emelkedésnek, amelyet a közönség hoz-! 
záfüzött. A Hitelbank értékei közül a 
rckordáremelkedóst ezúttal is a Magyar 
Hitel, Általános Kőszén, a két Ganz, a- 
Léing, Karion, Magyar Cukor érték cl. | 
Nagy forgalom fejlődött ki emelkedő, 
áfák mcllott a Ma^ar toZdmi, űster- | „e„, k k mé b|li k
meló. (■olMerner ás Glóbusba.. is nj föwi tnrto7.ásaik rondraésére sem. A I 
tranzakciók hírűre. A malompiac, a hét • • • ............
vége felé hosszas ------- ------ }
megélénkült arra a hírre, hogy a kor
mány a napokban megengedi a külföldi 
gabona behozatalát, ami a malomkon- . 
centráció üzleti esélyeit erősen megja
vítja. A malomértékck közül főleg a 
Budapesti Gőzben és a Concordid-ban ( 
voltuk nagy véloményvásárlások. Az 
utóbbit a legerősebb kezek keresték és 
csendben többezres tételt vettek fel.

A kulisszapiac a gyönge arbitrázste
vékeny ség miatt, bár tartott volt — de 
a Közútitól eltekintve, amely a Nova 
részvényekre való bocscrélés publikálása 
miatt 10.000 koronáig emelkedett, — az 
árfolyamok nőm emelkedtek. A Salgét 
a hét közepén állítólagos áremelési in-; 
terveneió hírére megjavult, de maga- 

l snbb kurzusát csuk szombatig tudta) 
I tartani.

A hét vége folő a svájci kölcsön hí
rére és különféle kormánynyilatkozatok
ra, amelyek a fokozott exporttra és kül
kereskedelmi mérlegünk megjavítására 
céloztak — az egész piac kissé, cllany- 
l.ult, amely lány haság átterjedt a szom
bati magánforgalomra is. A keddi ren
dezési nap közeledése, úgy látszik, szin
ten arra ösztönözte a spekulációt, hogy 
realizál Juh.

Az a tény azonban, hogy a deviza
igények korlátozása miatt a kereske
dőknél nagyob pénzkészletek fekiisznek 
gyiimülesózetlenül — arra enged követ
keztetni, hogy ezek a kedvező tőkék lo- 

) vábbrn is az értékpiacon kívánnak cl- 
hclyczkcdni, részben koszt, részint pe- 

| dig értékpnpirvásárlás formájában — 
ami végeredményben hausse-momentum.

LYSOFORM egészségünk biztos 
őre te vagy 

„Ki téged falta ált az volt 
ásu még az agy“

Az
Aranymadár nem dublé,

scrtéskivltelt meg
húz a korlátlan ki- 
a köze Hatás zavar
érdekében egyelőre 
megfelelő kiviteli

SOJIMERFELD ZÜRICHI TÁRGYA- 
LÁSAI. Amint értesülünk Sommcri'cld 
Lajos az Országos Fa bvadpesti igazga
tósága az Ófa ügyeinek megbeszélése 
céljából Zürichbe utazott.

FOKOZÓDNAK A DEVIZÁBA JÓK.
A kereskedelem.és az ipar körében egyre 
hangosabb a panasz, hogy a Devizaköz
pont még a legszükségesebb beszerző- , 
sebre sem ad devizákat. A textilkereskc- 
döket sújtja legjobban a kiutalási kor
látozás, akik két hét óta egyáltalában

b. A malomniac. a hét: gyárosok viszont azt panaszolják, hogy 
Slagnació ulun Szintén _ nuersannaalms^r^h^ »fül.,sén^ lein.a nyersanyagbeszerzéshez szükséges kül

földi fizetőeszközökhöz nem tudnak hoz
zájutni. Az ipari- és kereskedelmi érdek
képviseletek most egymásután kiviinnak 
tiltakozni az ipart és kereskedelmet mog- 
bénitó devizabajok ellen. Az első ilyen 
értekezlet hétfőn lesz nz OMKft-bcn.

A MAGYAR-CSEH GAZDASÁGI 
TÁRGYALÁSOK. A magyar-cseh gaz
dasági tárgyalások karácsony óta tudva
levőleg szünetelnek. A megállapodás az 
volt, hogy a megszakított, tárgyalásokat 
január 24-én újra felveszik. A cseh de
legátusoktól azonban eddig még nem ér
kezett semmiféle értesítés arról, hogy a 
közeli napokban Budapcstro jönnek.

KAUCSUK R. T. BUö®E»EST,
VII., Király-utca 51 . Telefon: József 128—7Í.

FAUN
VI, Anclrássy út 25

M
Az évad szenzációjaI
Bécsben 300 előadást ért meg!
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TÖRLEY

Egy tözsűebízomúnyost és egy 
slöKPlö tisztviselői letartóztattak 

csalás és sikXíisziás miatt

A

A rendőrség 
tőzsdebizományost és egy hivatalnokot 
tartóztatott lo sikkasztás ós csalás címén. 
A csalók mindkét esetben a már szokásos 
rccipo szerint jártak el, ammennyiben 
utólagos szállítás kötelezettsége mellett 
nagyobb összdgü előlegeket vettek fel, a 
szúllitásbM nem lett, semmi, a pénzt el
lenben elköltötték. A csaló fiatalembe
rek jobb állást'töltöttek be, ismert tag
jai a főváros társadalmi életnek, akiket 
a könnyelmű életmód juttatott a rend
őrség kezére.

A U.IDRÖA pest vidéki csoportjának 
vezetősége följelentést tett a rendőrségen 
Szabó Géza tőzsdebizományos ellen, hogy 
ötven vágón bzóu vásárlásával é« szállí
tásúval bízta meg és erre a célra egymil
lióim romszúzezer koronát adott út neki.

Szabó a szenet nem szállította és ami
kor elszámolásra hívták fel, azzal véde
kezett. hogy a bányák sztrájkja és . más 
körülmények miatt nem sikerült neki a 
szenet összevásárolni és ezért nem tu
dott eleget tenni szállítási kötelezettségé

inek. A szállítást későbbi időpontra 
. azonban eredménytelenül. A

tegnap délelőtt egy

A kormány mégis megengedi 
a sertés-exportot

Közélelmezési Tanács lövő héten 
dönt a kontingens ügyében

A sertésbizlalók és sertéskereskedők 
nár régebb idő óta sürgetik a kormany- 
íúl a ser lé sex port megengedéséi. Lcg- 
itóbb arra mutattak rá, hogy n kivitel | ígérte, _______ ____ -w.
..U.ysznrii ►Zünotc!é,.e oda Iok vejctol,! H ADHÖA VíglCKes riötórnötórt kiíróto)? 
«.,>• a ju.u de. ,«>■ kami.ánu mlro Szabó csak (Wl.000 koron.'f adott

’»r-3 Ma ,:Unnt. tutirt » hízta, vissza. » !1(<nz Wnyzó rósz.'ról ncdic
■ oak UKJ-annkkor. amikor egy kdo-1ocm toónti frlvUágOaltárt adni

. . . óloaert s ...költs,Ti ára ISO ko A HAT»«OÁ orra ra. vl.'lto n fSlh'lo 
a aerl.sl 400-tM kvrouuirt kclllKst, Szabót boidózlil; u íeadőríógro

Vidám amerikai zenés tevő 5 
felv. Nem szkeccs! A film
színészek énekelnek és táncol
nak! 10 tagú operett-társulat a

TIVOLIBAN
TABARIN

RÁKÓCZI UT 03. SZ. TEt F.FON: JÓZSEF 21-16A januári műsor minden száma szenzáció 1 
Sándor Stefi, Elcky Anny, Boros Géza, 
Gallai Nándor, László Imre fcUéptóvel: 

Párizson Ittmcuf a leány... 
Táncparodia

Irta: Harmath Imre, Zenéje Budai Dénc3(öl
4 Charles | tflueliavsky

Akrob. stepptáncosok I Orozz tanckctiús 
The 2 Kunoséit 

Amerikai ének- és táncosjclcnet 
Hella HellmontI lu síind 

Keleti táncok | Expressioftisia táncok 
Ezenkívül még 25 elsó-anpn műsor. 

Előadás után uarkctt-'íticok 1 STCiNER bSMi
The bcst orchestcr fór engllsh danc music of the 

contlncnt
Elsőrangú mclei konyha. Kezdete pont VtlO-kor

Tn.ii Hamatl Eoyai Brfciim
Minden este tél 8-kor a nagyszabású januári 
vai'lótémlleor és fff acyar ErxsJ vcndégfetléptével 
ARAKYWIPiDAR Harmath-Zerkuvilz operettje
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HÍREK Az ébredők titkárát keresi a rendőrség

— Petiíll tárgyú színdarabok Hel- 
fiiiigí'orsban. A Petőfi Társaság va
sárnap délelőtt 11 órakor az Aka
démia kistermében tartotta rendes 
liavi üléfét F'cronczy Zoltán elnök
lete alatt. Ferenczy Zoltán elnöki 
megnyitójában megemlékezett Ma
dách Imréről és a Himnusz meg
írásának százé í . évfordulójáról. 
Utána Szávay Gyula titkári jelen
tését olvasta fel, amelybei) rz el
múlt Petőfi-nnnepség k le . ását 
ismertette. A titkári j-.lentés után 
Petry Mór rendes tag olvasta fel 
öt magyar szőj 'tjét. Szávay Gyula 
főtitkár beszámolt a Bulyovszky- 
és Grüuwald-pályázatok eredmé
nyéről. A pálya nyertes versek szer
zői Sántha Károly lelkész, Nagy 
Lajos lelkész és Nussbcck. Sándor , 
kir. ügyészi alelnök. Végül Bán Ala
dár rendes tag számolt be a fiún 
nemzet Petőfi-ünnepsógéről. Bán 
Aladár az ünnepségeken személye
sen vett részt Finnország fővárosá
ban, Hel-’ngforsban, ahol Petőp- 
tárgyú : ^darabok és versek elő
adásával áldoztak a nagy magyar 
keltő emlékének. Beszámolója n 
hallgatóság őszinte és mély tetszé-

A

Hírek tartózkodási helyéről — A merénylet 
egyéni akel j volt ? — A vígszmh zi bűzbomhák

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

vacscvios Artúr 
Albin 19 éves c; 
Márfíy 
selő és 
tanuló, 
ügyész: 
iratait, 
mennyi terhelt cl'en 
za-e /íz előzetes let' 

‘tar ’ ’ ............
körében 
szó bed1 ábra, 
után í’z iratok 

l róhoz kerülnek 
I A rendőrség hivatalosan re n ve'- 
| tudomást Adorján tartózkodás5 ho- 
| lyéről és mint pozitívumot számba
■ sem vehetik a nyomozás kapcsán. 
• Adorjánunk, a rendőrség szerint,
■ könnyű volt a revolveres me-é- v- 
I letet beszervezni, mert az Ébredők 
I vidéki szervezetei rendel kézé sér'e

Fővárosi Operettszínház elleni
re vol veres 
rendőri ________ ________ _
van. A vizsgálat most- már

merénylet ügyében a 
nyomozás befejezés előtt 
—-------- csak

Adorján Sándornak, az Ébredők 
titkárának előállítására szorítko
zik, aki állítólag megszökött Buda
pestről, miután tudomására jutott, 
hogy a rendőrség mint a revolve
res botrány egyik értelmi szerzőjét 
keresi.

Egyes hírek szerint a rendőrség 
olyan adatoknak bán a birtokában, 
amelyek szerint

Adorján Budapesten rejtőzkö
dik és tartózkodási helyén ba
rátai veszik körül, akik mintegy 
testőrcéget alkotva védelmezik 
arra az esetre, ha a rendőrség 
fölfedezné Adorján bujkálás! 

helyét.

A jelen pilan

19 éves, Blazsek 
retem’ hal1 gát ók, 

József 21 éves b.mktisztvl- 
egy fiatalkorú gimnázium’ 
Az ügyészségen egy előadó 
ek o-z iák k’ li 'lnnp a per 
aki dönteni fog, hogy vala- 

indítványoz 
tcs let’rtóztn-ás fen- 

sát, avagy közülük saját hatás
nem helyez e egyeseket 

Az ügyészség döntése 
a soros víz óbí-

•
mint fetevés jöhet számításim, és 
ennek pozi ti vitásáról a közeli órák
ban szándékozik a rendőrség köze- 

___ i. A detek- 
állandóan szemmel tartják 

, ahol Adorján 
meg szokott fordulni, azonban min
den eredmény nélkül. Ez teszi va
lószínűvé azt a föltevést, amelyről 
állítólag komoly jelentések is ér- 

> keztok, hogy Adorján társainak vé
delme alatt egy bizonyos helyen 
rejtőzködik. Adorján el irogatásával 
teljes vlágosság derülne a merény
letnek még homályban levő részére. 
A rendőrség csak az Ébredők titká
rának kihallgatásával tudná pon
tosan megállapítani

a merénylet értelmi szerzőinek 
és aktív mozgatóinak a nevét, 
akiknek ez idő alatt úgylátszik 
sikerült magukat biztonságban 

helyezni.

sót vívta ki, s mikor a finn nemzet 1 óbbról is meggyőződni. 
bátorító, testvéries érzéséről tanús- ti vek. állandóan, sry.....
kodé üzenetét mondta e.l, percekig azokat a helyeket, 
meghatottan ünnepelte az előadót.

— A pápa ajándéka a szegény gyer
mekeknek. A Katolikus Nővédő Egye
sület I. kerületi (tabáni) anya- ós,cse
csemővédő körében vasárnap délután 4 
órákor dr. Scliioppa Lőrinc pápai nu.n- 
cius kiosztotta a pápa őszentsége téli 
ajándékát a szegény/ gyermekeknek. Az 
ajándék tüikahátokat sorshúzás utján 
osztották ki, majd a gyerekek uzsonnát 
kaptak, végül 3 kislány köszöntötte sza
valattal a nunciust. Az ünnepély a nun- 
CÍUB áldásával ért véget.

— A váci püspök a táncdüh ellen. 
Dr. Hanauer Á. István váci megyés
püspök átirattal fordult a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez, akit 
arra kér. til tana meg hogy a tanin- ( 
tézetek által tánciskolák tartassa-' 
nak fenn vagy táncmulatságok ren-' 
deztessenek. Átiratában a püspök 
rámutat arra, hogy az egyes tanin
tézetek által rendezett, vagy enge
délyezett tánciskolák túllépik a 
megengedett; határokat s így alkál
in ul rzo)gátnak arra, hogy a tánc
tanítás örvc alatt a tanuló ifjúság a 
inai táncőrület sodrától elkapatva,1 
reggelig tartó mulatozást folytas
son ób ott a legcrkölcstelenebb mo
dern táncoknak is hódoljon. A tánc
iskolákat az ifjúságra károsnak 
látja, mert a táncszenvedélyt fel
szítják és az ifjúságnak amúgy is 
megromlott erkölcsi érzéket inég 
jobban megrontják.

— Lchct-e gimnáziumi tanár cipész?
A Kúria a napokban egy gimnáziumi 
tanár ügyével foglalkozott, aki 1920-ban 
26 ezer korona tőkével egy cipőfelsőrész- 
készitővel közös cipészműhelyt nyitott. A 
gimnáziumi tanárnak a szerződés szerint 
10 éven át az üzlet jövedelméből egy 
harmadrész haszon jutott volna. Az első __________
kilenc hónapban 10 ezer korona jutott a ! felszólalása után elhatározták, hogy a 
tanárra. A cipőfel§őrészkészltő túlságo
san aránytalannak találta a tanár jöve
delmét, mert minden szakértelem és 
közreműködés nélkül élvezto a hasznot. 
Épp ezért a szerződés hatálytalanítása 
iránt pert, indított, amelyet meg is nyert. 
Az elsőfokú bíróság kimondotta, hogy 
®gy nyilvános középiskolai tanintézetben 
alkalmazott tanár — tehát közhivatalnok 
— ipart nem gyakorolhat, a szerződés 
kikötései uzsorás természetűek és igy a 
közerkölcsiségbe ütköznek. A Kúria ezt 
az ítéletet jóváhagyta. .

— Hellcr Oszkár szabadlábrahelyc-

i 
I

i

I
I

■tban ez még csak. álltak.
A nyomozás — a befejezés elől. 

— most már csak az* szándékozd: 
megái lapítani, hogy

a revolveres incidens terve az 
Ébredők vezetőségéből indult-e 
ki, vagy pedig csak egyéni akció 

volt?
Mert ha az utóbbi eset forog 

fenn, akkor az Ébredők ellen ter
mészetesen külön eljárást nem in
dítanak. A rendőrség által össze
hordott adatok szerint csaknem 
biztos, hogy a revolveres botrány 
egyéni akció müve, amit néhány I 
ember saját szakállára eszelt ki 
és hajtott végre.

Hogy a nyomozás egyébként most 
milyen stádiumba jutóit, erről a 
nyilvánosság részére nem ad4ak' 
semmi felvilágosítást. így tehát 
mindössze annyit közölhetünk, hogy ■ 
d nyomozás folyik.

A Vígszínház előtt történt szom- 
A nyomozás tehát a foci okosok - hat esti bűzbomba-esettel a rendőr

megállapítását illetőleg jelenleg 
holtpontra jutott. A Fővárosi Szín-. 
ház elleni merénylet ügyében a 
rendőrség pénteken délután a le
tartóztatott tettesek közül kilencet 
átszállított az ügyészség fgoházába. 
Ezek: Heffner Gyula 31 éves mér
nök, Balkő Jto&et 18 éves díjnok, 
Veress Géza 21 éves díjnok, Böhm 
Sándor 21 éves biztosítási tisztvi
selő, Hermegg Ferenc 21 éves, Ko-

A főváros kör-(tözto és a főkcpitúiíyságra előállította. 
Vasárnap délelőtt dr. Gozmány Ferenc 
Illés Istvánt hatósági közeg elleni erő
szak miatt előzetes lotartóztatásba he
lyezte.

— Jelenet a tőzsdén. Néhány hó
nappal ezelőtt Auer Dezső tőzsde
bizományos megtámadta Schulz 
Gyula tőzsdetagot, akit azzal gya
núsított meg, hogy a rendőrség be
súgója. Csirkefogó gazembernek 
nevezte, úgy hogy Schulznak mene
külnie kellett a tőzsdeteremből. A 
megtámadott tőzsdebizományos rá
galmazás és becsületsértés címén 
feljelentette Auert, akinek ügyét 
ma tárgyalta Nyíri István dr. bün
tető járásbíró. Mintán a kihallga
tott tanuk azt igazolták, hogy 
Schulz a rendőrségnek semmiféle 
szolgálatot nem tett, és így a vád 
alaptalanul érte, Auér a tárgyalá
son elégtételt szolgáltatott neki, 
mire a vádvisszavonás folytán 
Auer ellen az eljárást megszüntet
ték.

— Gyermokvonatok.
nyékbcli iskolásgyermekck szülői két 
héttel ezelőtt értekezletet tartottak, ame
lyen elhatározták, hogy kérni fogják a 
főváros tanügyi tanácsot, hogy a fővá
ros elemi iskoláiban reggel 8 óra helyett 
9 órakor kezdődjenek a tanítások. A fő
város részéről azonban ZUaM-lCiss Jenő 
elutasította a szülők kívánságát azzal, 
hogy technikai okokból lehetetlen a tani? 
fáai idő kezdését egy órával eltolni, erre 
az érdekelt szülők vasárnap este ujabbi 
értekezletre jöttek össze, amelyen többek

i fővái-ost kérni fogják arra, hogy kül
földi mintára csakis n Poslkörnyékén 
lakó iskolásg.vorckek részére reggel 7 és 

órakor külön kocsikat indítsanak, 
mert a gyermekeknek a zsúfolt kocsi
ban való utazás részben élet veszedelem
mel jár, részint pedig késlelteti az isko
lában való pontos megjelenésüket.

— Meghalt Dárday Olga, Sze.ndc- 
né Dárday Olga, az ismert írónő 45 
éves korában vasárnap hajnalban, 
hosszas szenvedés után meghalt. Az

I elhunytban dr. Dárday Sándor belső 
a .„.Ar x titkos tanácsos, az állami számvevő-

nyugalmazott alelnöke, leányátpal ezelőtt letartóztatta Rollert Ősz-
S.fw Vilkk!2i4? m15-, .fe',,sé®° i - verourao kocm,. v.sarn.p .w,in..- 
jelentett fel. Miután időközben a han Illés István 28 éves kocsis, a Váci- 
Vizsgálatot befejezték, s így annak ut 117. számú ház előtt ittas állapotban 
meghiúsításától tartani nem kell,1 megtámadta Blahu János 23 éves gép- 
Enedy dr. vizsgálóbíró ma elren- lakatossegédet A verekedés zajára n 
delte Hellcr Oszkár szabadlábrahe- közeU rendőr érkezett a helyszínre, aki 
lyezését. Miután az ügyészség a Ulés Istvánt csendre intette. Illés a 
Végzés ellen felfolyamodást felen--I reudörTe témadt e,örántotta Ekését 
tett bs a? ’iT-MÍnV « - L” s moff akarta szúrni. A szorongatott
kerülnek és ennaV rí- ♦x<l'ían?í8H0!B helyzetben levő rendőr kirántotta kard- 

tT5 ±“!é.Sellf UcllerP« «’ “ több helyen köny-
----------------- i nyebben megsebesitette, majd megkb-

b*’, az, iratok a vádtanácshoz
——-— vumva. uuuícst

Oflzkiií még fogva marad.

gyászolja.
— Verekedő kocsis. Vasárnap hajnal*

ség komolyan nem foglalkozhatík, 
meri a bűzbombavető fiatalember
ről közelebbi adatot nem adnak a 
nyomozás megindításához. A bűz-1 
bomba mindenesetre ártalmatla
nabb eszköze a tüntetésnek, minti 
az éles töltényü Frommer-pisztoly,! 
nem lehetetlen azonban, hogy azo- í 
kát előfutárként hajították el egy1 
később elkövetkezendő komolyabb1 
akcióhoz.

— KabaréelőadŰH. A Gyermekbarát 
Egyesület 8. az. csoportja, a szegény 
gyermekek felruházása céljából, nívós 
kabaréelőadúst rendezett a Társadalmi 
Múzeum helyiségében, amelyen Jung- 
rcisz Jolika Neuwelt Sándor „A kis 
hírlapárús" című hangulatos versét 
szavalta meleg érzéssel. Azonkívül 
Deddy, a kitűnő artista lépett fel.

(K. A.)
régiségek nagy választékban
Jámbor, IX, üllői üt 3
Cálvin tér mellett. Vasaata 
eladok é« cserélek. 
Antik órák szakszerű javítása

Azinház
Kétszeresen érdekes bemutatója 

lesz rövidesen a nagymezőuccai Ilír. 
naissancc Színhúznak.

radar László
At varrai Margit című háomfel- 

vonásos vígjátékát hozza ki legkö- 
zek bb — a Teriké repríze után — ö 
; zínház, a torién' Imi cím mögött 
a zenben mint színházi körökben 
mondjak, műk; 'gos modern társa
dalmi vígjáték rejtőzik. Kétszere
sen azért érdekes a bemutató, mert 
ez a Renr.issance első magyar da
rabja és el cinek mindjárt egy tehet
séges fiatal színpadi szerzőé. Fodor 
László az irodalomban ugyan egy
általában nem újonc már, regényei 
és novellái régen feléje fordították 
irodalmi, körök és a közönség figyel- 
ni' t, egyfelvonásosa is ment, de e^ 
az első egész estét be öltő darabja

'•’drcZos
Artúr dr. vezérigazgató csak ön
magához hő, mikor magyar darab
nak és fiatal iró darabjának adja, 
színháza műsorában a legközel -bbi 
helyei. Bárdosnál a fiatalság soha 
nem volt akadálya az érvényesülés
nek, sőt ellenkezőleg: mai szerzői 
és színészi generáció ciségciuek 
java része az ő felfeaczése. Soha 
nem ijedt meg attól, ha valakinek 
neve — akit ő tehetségesnek tartott 
— m ’g nem csengett a beérkezet I- 
f-ég hangján, de megmutatta, hogy 
akit kiválasztott, annak a neve ha
marosan megszerezte ezt a csen
gést.

Huszonnégy órával 
a benyújtás után már el is fogadta 
Bárdos Artúr Fodor László darab
ját és úgy hallatszik, hogy hétfőn, 
vagy kedden már meg is kezdik a 
próbákat. A Navarrai Margit be
mutatójáig a vidám Dupla, vagy 
semmi fog váltakozni a Terikével.

Színházalapításokról is sok szó 
esik mostanában. Az Andrássy úti 
kabaré tudvalévőén kamara szín
házzá alakul a jövő szezonban, még 
pedig állami színházzá és Hevesi 
direktor tervei már készen várják 
az indulás lehetőségét.

J1 Corvin mozi
is színházzá alakul hír szerint, az 
elkövetkező évadban igazgatója 
pedig az agilis, irodalmi és finan
ciális körökben egyaránt rokon
szenves Rózsa Miklós dr. lesz.

Még két fiatal színész nevet kell 
feljegyezni, akiknek színházi ben- 
fentesek jövőt jósolnak. Az egyik 
Patuki Tibor, táncos kémikus, az 
Apolló Színházban fog rövidesen 
bemutatkozni a pesti publikumnak, 
a másik Gáspár Endre, aki egy leg
utóbbi vizsgaelőadáson tűnt fel, a 
Három a kislány-ónix Schober sze
repét. énekelte sok rátermettséggel 
és színpadi érzékkel.

• Bolond Istók a jövő lióten kedden 
és pénteken szerepel a Városi Színház 
műsorán. A mulatságos szöveg, Szaba
dos Béla muzsikája, a szereplők ki!linó 
játéka hatnak közre abban, hogy aki 
csak látta a Bolond Istókét, mind eleven 
reklámja a pompás darabnak. A daljá
ték bemutatója óta a vasárnap esteket 
mindig elfoglalta, jövő vasárnap cet© 
a Bolond Istók \an műsorra tűzve.

• A Vígszínház c hete hozza meg 
Szomory Dezső uj müvének, a „Glóriá“- 
nak bemutatóját. Szombafou adják elő
ször'az illusztris szerző uj müvét, ame
lyet rendkívüli érdeklődés előz meg. 
Gombaszögi Frlda. Gyöngyösei Erzsi, 
Fenyvcssy, Góth, Lukács. Szerémy, Ta- 
nay játsszák az újdonság főszerepeit. A 
premierig n „Kis sukrászda" dominálja 
a műsort. A keddi előadást a Madách- 
centennúrium alkalmából Irodalmi ün
nepély vezeti be. Szerdán este a „Bnc- 
caral“ kerül szinre. Vasárnap délután 
az „Ocskay hrigudéros“-t játsszák.

• „A bajadér" 75-Udazör. Kálmán Imre 
ritka aépszerüségii operettje, „A baja
dér" kedden 75-ödször kerül sziuro a Ki
rály-színházban a bemutató kiváló 
együttesével: Fedák Sárival. Uonthy 
Hannával, Bútkaival, Nádorral, Lala-
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bárral, Bankóval, Vígóval. Ihúa&zal a 
Mnerepckbsn. A hét UJbbi estéjén 
ugyancsak „A bajádért** ismétlik. Mód
vaőámap délután a „János vitéz", jövő
va*árrnp déhit ín „OffenbHih" kerül
szí .-o 8 órakor : ■k< U helyárakká'.

' ?*folnár Fércne és Földes írere du-
zabjai váltakozva ebiek ♦. JÖVŐ hé-
ívíi h Magyar Hz! nház í lősorúi . z „Égi
és földi kz. rek'ii " kod en,’ c Ül lök öli
és szojubatun. n irigy é rdeklőt i's’-el vár*
l'öhÜM vígjáték j ,. lAn om i ■?í-máu yu
500 millió", melyi ok tízombatou •sto lesz
a bemutatóju, hé főn, azerdón, póntetcu
és viisúiyiHji este Rákos Szidi
vei. ■«p délutá’i Márkus

• Madáeh-Unuei'ík n Aig^ihiliázhan. 
Madách Imre >.zül< 1 nd -'.ú ülik év
fordulója alkalmából a VigHZ In házban 
kedden < 
sát emlő 
Károly, 
látni Mii 
1’tánn G 
Imrének 
két költ< 
kezdődik

• A Városi SzínliÍ! 
műsora n tözóiíMvg 
lelki sedébt fog keltei 
rak sorzntávul <n

kbzrcm 
nőben Unk< 
Borlskn He 
nit. Szerdái 
Adler Adolii 
élőt Tihany szombaton a
nagysikerű A biiv sz, vasárnap
este Bánk bán Adler A delhi -val, Ocs- 
kayvul, jövő lit'i.íőn Bu.inzz.ó Köruyey 
felléptével éx n I’arasztbecHiilct van mű- 
Horon.

• Miinonyl Mária. Csortos Gyula én 
Bórcz.y a Dupla 'agy semmiben, Sn- 
voír páratlanul mulatságos vígjátéki- 
bari estéről-ohtere <lörjö sikert arat n 
zsúfolásig toll RenaisseiK e Színház
ban. A Jövő hét minden napján a Dupla 
vagy semmi van műsoron, szombatot 
kivéve, amikor n nagysikerű A. man
darin kerül színre L’sorLoH Gyulával.

• Ollvla hercegnő hete lesz a Fővárosi 
Opcrettszinhás e hete is, -Minden este 
adják a nagysikerű Buttykny—!’öldes— 
Hródy-oporettet Kosáry Eninay és Ki- 
l úly Ernő vendégf el léptével. Vasárnap 
délután a ..Tatárjárás" szórnk<.ztat,lu a 
közönségei. Szombat délután gyermek
előadásul a „Huncut kéményseprő**-! 
adják.

• Boross mint daloskön; várus, Bb- 
uóezl mint „Fü-őr" énekel kupiókat »iz 
Apolló Színpad műsorán. (TUofón 195- 
06.).

• 100-lk előadásához közeledik a „Kék- 
szakáll -. nyolcadik félesége", mely nők 
minden előadásán utolsó helyig eladott 
nézőtér közönsége tapsol a kiváló szerep
lőknek. A ángyéikor' vígjátékot jövő 
héten szombat kivételével, mikor is a
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Ismét rendesen közlekednek a vonatok 
az egész ország területén

Megindul a két és félnapon keresztül szünetelt tejfelhozatal
— A llclíül Napló tudósítójától. —

A múlt héten az egész országban I getnél és azt a jelentést kaptuk, 
hatalmas, sok helyütt orkánszerü 
hóvihar dühöngött, amely a tele
fon- <‘s vasúti forgalmat valósággal 
megbénította. Természetesen ezek a 
forgalmi zavarok a gazdaság* élei
ben, különösen az 
tusok te ki n ! etében 
eredményeztek. .... .......... ..... ............
okozott forgalmi nehézségek nkadá 
Jjozlák meg azt a kirándulást is, 
amelyet v nemzetgyűlési képviselők 
a zalaegerszegi internálótábor meg
tekintést- végett

ip előtt.
A három napig 

vonatoknak 
erőfeszítéseket 
valamiképpen férni ártsák a 

forgalmat. Sok helyütt ez teljesei] 
eifflmónytelcn küzdelemnek bízó-’ 
nyúl., hiába dolgoztak a hóekék és 
a hármasával beállított mozdonyok.

Vasárnapra a hóvihar megsziin-1 végig . .. __....
terel a megbénult vasúti forgalom] inas hóvihar, mely a most lejátszó- 
ismet megindult, érdeklődtünk a j dott vasúti forgalmi zavarokhoz 
különböző pályaudvarok i’őnöksé- * hasonló zavarokat idézett elő.

Természetesen 
a gazdasál 

éleim1' zer száll i- 
komplikációkat 

A hóviharok által

kísérel tok meg 

tartó vihar ide- 
az'nto kétségbe- 

kellett tenni, 
fenntartsák

hogy n vasúti forgalom normális 
keretek között bonyolódik le ismét. 
A vonatok rendesen indulnak és 
rendesen érkeznek az Összes pálya
udvarokon, — kivéve a paksi vona
lat, ahol még nem sikerült helyre
állítani a közlekedést.

A forgalom helyreállításával egy
idejűleg megszűntek a telfelhozatal 
és élelmiszerszállítás nehézségei is. 
Érdeklődtünk a Központi Tejcsar
nok és a Budapesti Általános Tej
csarnok igazgatóságánál, mindkét 
helyről azt a megnyugtató felvilá
gosítást kaptuk, hogy a két és fél 
nap óta szünetelő tejfelhozatal hét
fő reggeltől kezdve megindul- és 
Budapest tejellátása most megint 
’eljes egészében biztosítva vari.

Ál int érdekességet említjük meg, 
hogy az elmúlt esztendőben ponto
san ugyanebben az időben vonult 

az országon hasonló hatal-

kének 400 koronáról 2000 koronára való 
felemelése által 24 millióról 180 millió 
koronára emeltessék foL Az összoa nj 
részvények részvényenként összesen 
20.000 korona befizetés ellenében a régi 
részvényeseknek ajánltatnak fel. Terv
ben van a tőzsdetanácsnál a kötésegy
ségnek 25-ről 5 darabra való leszállí
tását kérelmezni.

Az Első Békéscsabai Gőzmalom Ro- 
senthal Márton Rt., Békéscsaba köz
gyűlése, mint velünk közük, a lefolyt 
1922. üzletévre részvényenként 120 kon> 
róna kifizetését határozta eL A társaság 
részvényeit a Hazai Bank a pénteki na
pon vezoti bo a tőzsdére.

A Bl bar-Szilágyi Olajipar Rt. rend
kívüli közgyűlése elhatározta az eddig 
20 millió K alaptőkének 150.000 darab 
200 K n. é. új részvény kibocsátása által 
50 millió K-ra való felemelését. A kibo
csátás megállapításával az igazgatóság 
bízatott meg.

A Magyar Motor- és Gépgyár Rt. 
Szombathelyen január 13-án megtartott 
rendkívüli közgyűlésén az alaptőkének 
15,000.000 koronára való felemelését ha
tározta el. Minden 2 darab részvényre 
1 darab Jij részvény vehető át 2000 koro
nás árfolyamon. Az elővételi jog január 
18—-24-ig bezárólag, gyakorolható a Ma
gyar-Olasz Bank főpénztáránál Buda
pesten és a Magyar-Olasz Bank szom
bathelyi fiókjánál.

A Pesti Tőzsde új száma szenzációs 
cikkben számol be u magyar korona 
külföldi kontrcminőrjeiről, a magyar 
kivándorlás revíziójáról, a, tőzsdei 
kosztüzleiekről stb. Szerkesztőség és ki
adóhivatal VI., Izabella ucca 43.

AZ IJJ JANUÁR- MŰSOR

FERENCZIK. SALAMON B. 
SARKADI ALAOAR 
RAOÖ 8. RENDEM.

PÍR DOREE 
Ifi GORILOVA
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Í-S A VARIETÉ MŰSOR!

azonvtaf kapható 

Dr. LfMd; Nanrllt óv T&r**|

„Tüzeket** ismétlik — minden este játsz- 
szák. Must vasárnap délután „A buta 
ember", jövő vasárnap délután „A gaz
dag lány** kerül színre 3 órakor mérsé
kelt helyárakkal.

• Szállást mint megelevenedő prima
donna. Kondor Ibolya mint budai fű
szeres leány. Szőllüpf Piri mint, nove- 
lőnő énekel dalokat «-z Apolló Színpad 
új műsorában. Előadás kezdete 9 órakor.

• Az Apolló Színpad farka mulatsá
gos műsora n ki nem fogyó kacagás .)<■-. 
gyében halad az 50. ilőadás felé. A da
rabok, tréfák, szólószámok témájúkat 
u nyári Ugeiből veszik, melyet a kis 
Angyalka (Nádassy Magda) s a kis 
Ordögfl ÍSzéosy lieddy) varázsolnak a, 
nézők elé.

KÖZGAZDASÁG
I
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Intim Télikert
VII, Dohány ucca 66, az Erzsébet közút mellett

Mozi
A Corvin Szinh&z

Még soha filmnek olyan sikere nőm 
volt Budapesten, mint a „Fiacskúm**- 
nak Jackie Googau, a világ legbájo- 
sabb szülészének szivet és szemet gyö
nyörködtető alakításában. í)e sokat tap
solták nevették a pompás kisérőmiisort, 
Zigotot, akinek az apacsokkal volt sok 
tréfás kalandja é« a népszerű öt, aki 
mint hoxbajnok exocllált.

Az előadások kozdete 4, %6. és 
1Í10 órakor. Elővételi jegypénztár tcle- 
fonszúmni: József 89—88 és József 
95—81.

• Sodorna és Gomorrba mindkét része 
együtt az Urániában. Hatalmas mére
tekben, a káprázatos látványosság ogész 
tömegével épült fel az a filmóriús, amely 
Sodorna <’s fíomora elmen hódítva járta 
be Amerikát és Európa metropolisait. 
Miránk magyarokra különösen értékes 
ez a világsiker, meri a film írója: Vajda 
László, rendezője; Kertész Mihály és fő
szereplői: Luca Porain, Fdrkonyi Mi
hály — mugyarok. A film Budapesten 
c ak részenként került bemutatásra, az 
l rínia most lehetővé te zi, hogy a nagy 
filmet papszerre, egp előadás keretében 
láthassa i. közönség. A szombati bemu
tató zajos sikere a közönség igaz elisme
rését hozta az Urduidnak a leljes fil.n 
bemutalásóérL Az í rónia olőadásat 5, 
háromnegyed 7. fél 9 és 10.10 órakor kez
dődnek.

• A Morgókép-Otdiou pénztárai ost
rom alatt ál hűink. Jnokio Cocgan «w s 
Fiacskám a IcgnópszerÜb nevek n főva 
fosban. A síkor loirhatutl.in, nagyszerű 
• vidám része is n műsornak: ^Körbc- 
Kürbe" vígjáték 5 felvonásban. .J’eggy

olrkus-clown*' felvonásra bur- 
Előadások: %Ü, fél 8 és fél

ikor.
• Fránls -- Sodorna Gomorrha -- n 

tel jen film egy előadás keretében 5, *<7. 
' 9 ói 10.19 ómkor.

• Két amerikai niestormii 
H»iue-niozl áj mfiaorán: 
felé című tüneményes 
(ti felvonás) és Steveson 
Kénye, A kincses sziget 
Előadások hétköznap 5, 10 órakor, va- 
sámop 8, 5 és 10 órakor.

- IA Rlmamurány-Salgótarjánt Vasmű . 
Rt. megtartott rendkívüli közgyűlése. 
az alaptőkének 400.000 darab uj részvény
nyel való felemolését elhatározta, melyek 
a régi részvényeseknek 4000 koronás ár
folyamon ajánltatnak fel, úgy hogy min
den 5 régi részvényre 2 uj részvény esik;

. a be nem osztható 10.240 darab szabad
kézből fog eladatni. Az elővételi jog ja
nuár hónap 27-ig bezárólag gyakorol
ható.

Ganz és Társg-Danubius Gép?, Vá
gón- és Hajógyár Részvénytársaság. 
Ezen vállalat igazgatósága a január 
31-ro egybehívandó közgyűlésnek java
solni fogja, hogy az eddigi 14,000.000 ko
rona alaptőke 21.600.000 koronára emel
tessék fel 9000 darab egyenkint 800 ko
rona névértékű, az 1928. évre osztalékjo
gosult uj részvény kibocsátása Által, 
amelyeknek teljes mennyiségér.’ elővé
teli jog illeti meg a régi részv *.;s 
olyképpen, hogy 100.000 korona kibocsá
tási ár lefizetése ellenében 2 régi rész
vényre 1 uj részvény fog kiadatni

Az Esstergom-Szászvárl Köasénbáiiys 
Rt. igazgatósága folyó hónap 30?án 
rendkívüli közgyűlést hiv egybe, mely
nek indítványozni fogja, hogy a társa
sági alaptőkét 80.000 darab uj részvény 
kibocsátása által 16 millió koronával 
emelje és az összes uj részvényekre az 
elővételi jogot ajánlja fel.

Budapesti Közúti Vaspálya Társaság. 
A Nova Részvény társaság részvényei 
január 28-tól február 22-ig a társaság 
pénztáránál (Kertész-utca 10.), a Ma- 
gyar Általános Hitelbanknál, a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Baknál, a Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltó Banknál az 
az. Angol Magyar Banknál adatnak ki. 
Minden két darab közúti részvényre 
vágj élvezeti jegyre három darab Nova 
részvény vohotő át, darabonként 260 
koronáért. A kisorsolt közúti részvé
nyek és kötvények, toövábbá a hátra- 
l'kos kötvény szol vényeknek bováltása 
is megkezdődik.

A Hazai Fatermelő Rt. f. hő 20-iki 
rendivüli közgyűlése elhatározta az i 
alaptőkének 40.000 darab 209 K n. é. uj I 
részvény kibocsátása által 40 millió kn- i 
rónáról 48 millió koronára való felomc-1 
é:iét; az öszí s uj részvények 5:1 arány
ban darabonként 4100 K-ért a régi rész-: 
vényeiteknek ajánltatnak fel és ezenkí
vül 25 darabonként a vállalat jugoszláv 
üzemeiből alakult Domovinska Proiz- 
vodnja Drva részvénytársaság 200 ju
goszláv korona n. é. részvényeiből 4 da
rab egyenként 500 mBgyar korona ár-i 
bán. Az elővételi Jog a Magyar-Olaaz' 
Bnnk RL-núI f. ó. január 25-től február 
1-ig bezárólag gyakorolható.

Ganz-féle Vllaniossági Részvénytár- 
sasát. A részvény társaság igazgatósága 
a i elírná r 6-ra egybehívandó közgyűlés-

• -—  — • ■*—(»« •* .COCCUJ-
(5 MvohU). tőke "’O.OOO darab 1928-ra oaztalékjogo- r , . ..
orckor, suli, 2000 K névértékű részvény kibo- Felelős szerkesztő: Dr. ELEK HUGÓ 

í csátása és a régt részvények névérté- Kiadja: „Hétfői Napló** lapkiadóvállalat

Naponta

művészesték
fővárosi művészek felléptével

Kezdete 10 órakor

Brilllánsokat «s> « 
bán vesz: Székely Emil Király ucca 51. 
Telefón: József 105-35. (Tcréz-templominal szemben

PZIE71CE
BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT A1 TELEPÓN: 
JOZS. lilái KlAZOATÓl ÚJVÁRT FBltBNC

I

I

Edmund Fritz m. v. 
a wlenl „Simplicissimua** tagja

Tüdő úr
Tréfa 

Irta ZAfionl I.

Boros. G. 
Antal Erzsi 
UJváry L

Kétgentlemaa 
Burlcszk 

Irta Hannath I.

FerenezyK. 
Haraszti«.

Erioy 
az ágyba.. 
öohozat,irta 
SzÁkcSzakál

BékeHj L. 
Salamon B.

Pesti káiébá!
Vigopera2felv. 
Irta Harmatb L

Balcflh L 
Krajnik M. 
Fekete E. 
Várnay V.

Á liMa
Tréfa 

Irta Békcffy l„

Zenewen.fi: H. Heidelbert A.
Előadás kezdete 9 és fél órakor 
Vacsora 8 órától! Cigányzenei

a Renah-
Cwlllngok

Goldwyn-fllm) _ ___ ______ „,j, nmajviuu
világhírű r; .^k ja-'asolűi fogja, hogy a. részvény-

Nyomatott az ..UJSÁGÜZEM * könyvkiadó ók nyomda r^L>r formépein, Rökk Szilárd utca 9.

Jegyelővétel: délután 5—7 óráig 
tan pénztár nyitás: 8 órakor

Üzemvezető: Quneich György.

Zenewen.fi

