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A nemzetközi szakszervezeti szövetség 
a Ruhrvldéki munkások mellett

Tekintélyes pénzsegltséget kér a szakszervezetektől — További francia rend
szabályok — Színházi tüntetés Berlinben egy francia darab ellen

tetőst rendezett a közönség, amely 
azt követelte, hogy a darabot ve
gyék le a műsorról. Az igazgatósá
got kényszerítőitek a követelés tel
jesítésére.

Aachen, január 28.
(Wol/f.) A nemzetközi szakszerve

zeti szövetség központjának e hónap 
25-én tartott ülésén elhatározták, 
hogy a szövetséghez csatlakozott 
szakszervezeti központokat felhív
ják, kövessék a németalföldi szak
szervezeti szövetség példáját és bo
rsássanak tekintélyes pénzösszege
két a német munkások rendelkezé
sére, hogy a Ruhr-vidék megszál
lása ellen folytathassák harcukat.

Berlin, január 28.
(Wolff.) Az esseni francia pa

rancsnok rendelkezésére a megszál
lott területen megtiltották a hazá
jukhoz hü felsősziléziaiak szövetsé
gének működését.

Berlin, január 28.
(Wolff.) Az itteni Intimen Theu- _. 

fer-ban egy francia egyfélvonásos I ták meg rövidebb vagy 
előadása alkalmával tiltakozó tűn-1 időre.

A koblenz-bonni vonalszakaszon 
a franciák úgy vézetik a vonatokat, 
hogy nem ügyelnek a jelzésekre s 
emiatt a szomszédos sínpáron 
kellett szüntetni a forgalmat, 
hogy összeütközés történjék.

Akkoriban híre járt, hogy báró 
Hatvan# Lajos Budapesten tartóz
kodik s ugyanebben az időben a 
kormány félhivatalos estilapja nn- 
ponként dksérte meg Lovászy Már
tont és Garami Ernőt.

— Valóban történt, is ilyen 
irányban érintkezés, amelyet sem
leges ember, a. bécsi Rotschild- 
cég egy magas állású tisztvise
lője próbált közvetíteni. — mon
dotta informátorunk. —Erről a kí
sérletről fogják meginterpellálni 
a kormányt a keddi pártértekez- 
léten.
Ekkor jjtt döntő stádiumba a 
rendtörvényjavaslat ügye is.

Mindenek előtt kitűzik a párt jog
ügyi bizottsági tárgyalásának ide
jét és kijelölik a javaslat előadó
ját. Valószínű, hogy az előadó ki
jelölése körül a pártnak azok a tag
jai, akik ellenzik a javaslatot, nem 
fogják elmulasztani, hogy bizonyos 

rendelték enyhítésekre ne próbálják bírni a

meg 
ne- I

Essen, január 28.
(Wolff.) A franciák a tegnapi 

•nap folyamán ismét több vasúti 
állomást szálltak meg.

Düsseldorf, január 28.
(Wolff.) Francia csapatok ma 

délelőtt megszállották az itteni pos-, 
tahivatalt s a férfi és a női tisztvi
selőket részint erőszakkal, kizavar
ták. Erre az intézkedésre azt hoz
ták fel ürügyül hogy a francia köz- J 
pont néhány táviróvezetéke nerii ■ 
működik.

A megszálló hatóságok újabban' 
ismét több lap megjelenését tiltot-j be változás,

hosszabb i helyszínén termelt kokszpt hasz- 
| nálnak.

Paris, január

(Havas) A már jelentett kohók 
megszüntetésén kívül a Jonrnée 
Indusariel! szerint újabban ötzin- 
genbeu oltották ki egy kohó tüzet. 
Ha a helyzet nem javul, további 
kohókat helyeznek üzemen kívül, 
Homecourtgnn három kohó korlá
tozott szénnel dolgozik. Romhach- 
ban két kohó eloltását 
el .ami meg is történik, ha a legrö- kopna nyí. 
videbb időn belül nem kapnak kok- | 
szót. A Saar-medencébeu nem állt 

mert ott javarészt a

28.

rlndpássy Gyula 
küípolittkai felszólalásra készül
Fontos kérdések fölött dönt az egységes párt keddi értekezlete — 
Ellentétek Gömbösék és az egységes párt liberálisai között — H 

rendtörvény elöfdtéka és a numerus clausus utóbullámai
- A Hétfői Napló tudósitójától. -

Az indemnitás lezajlott vitája I Ének előjátéka a keddi külügyi 
alatt a szónokok több ízben vették | bizottsági ülésen fog lezajlani, 

ar kormány külpolitika-1 amelynek egyik érdekes esemé- 
iu ...x • nye jpsz a bizotíság elnökének

megválasztása. Már másodízben 
történik erre kísérlet, az első alka
lommal gróf Apponyi Albert és 
Pékár Gyula között a bizottság

.iát különböző szempontok szerint. 
Maga a miniszterelnök is belefog
lalta ezt a kérdést záró beszédébe 
és főleg a kisebbségi kérdéssel, va
lamint a határincidensekkel lezaj
lott kisantant-akcióval kapcsolat
ban szögezte le a kormány állás
pontját.

Munkatársunknak alkalma volt 
beszélgetni ezekről és az egyéb ak
tuális külpolitikai kérdésekről gróf 
Andrássy Gyulával, aki már, az in- 
demnitási vitában fel akart szó
lalni, hogy elmondja külpolitikai 
nézeteit, de még a legutolsó napok
ban sem tartotta alkalmasnak 
erre az időt. Azóta a határlncideli
nek körül támadt feszültség telje
sen eltűnt és gróf Andrássy Gyula 
felszólalását nem akarja többé ha
lasztani.

— Minden valószínűség 'szerint, 
—• mondotta munkatársunknak, 
—r legközelebbi interpplláelós na
pont interpelláció alakjában fo
gom szóvá tenni a közelmúlt ese
ményeket és azokat a perspektí
vákat, amelyek a kormány kill-i 
politikája következtében észlel-1 
hetök. Nincs kizárva az sem, 
hogy valamelyik külügyi termé
szetű javaslathoz kapcsolom mon
danivalóimat.
ügy tudjuk, hogy gróf Andrássy 

Gyula súlyos kritikát fog gyako
rolni a’külügyi vezetés felett a fő
leg a múlt hibáit akarja rekriml- 
nálnl.

Mindenek elölt Gömbös Gyula 
al elnöksége. körül kerülnek szembe 
az ellenfelek. Azt hallottuk egy a 
párt belső életét alaposan ismerő 

| képviselőtől, hogy Gömbös Gyula 
felelősségre szándékozik vonni 
Mándy Sámuelt, aki az indemni- 

- ' tási vita alatt élesen támadta Göm-
tagjai «em™őltnfe7ltó/>e«eA“'íSőw”, fajvédelmi politikáját Nagyon 
tawL Nagy várakozással 
ilyen előzmények után ez elé a 
választás elé s a pesszimisták azt 
hiszik, hogy — mégis Pékár fogja 
elvinni a pálmát Apponyi előtt, 
mert így kívánja a — párt érdeke.

Halícr István, Rakovfzfty Ist
ván és a numerus clausus
A pénteki numerus clausus sza

vazás uíóhullánmi nem csupán az 
egységes pórt, keddi értekezletén 
fogják "hatásukat éreztetni, hanem 
a keresztény ellenzéknek ugyancsak 
keddre tervezőit értekezletén is. 
Itt Haller István akarja kiélezni a 
helyzetet Rakovszky Istvánnal 
szemben, aki politikai felfogásához 

I híven ellene szavazott a numerus 
claususnak.

I Haller István ezt olyan kardi ná- 
i lis kérdésnek tartja, hogy ebben a 
I pártnak egy tagja sem vallhat el
lentétes álláspontot a párttal szem
ben. Haller Istvánnak ez a felfo
gása tökéletesen érthető, hiszen a 
numerus clausus törvény megalko
tásának dicsősége az ő nevéhez fű
ződik. csupán abban a tekintetben 
ismeri félre a helyzetet, hogy az ő 

I felfogása egyúttal a párt felfogá
sát is teljesen fedi. Így aztán köny- 
nyen megeshotik. hogy Rakovszky 
István* dezavuálására irányuló

.y, J V I 
ny|lt Istv, 

i iromtamuúasa eioi inanay oamuel ‘
lés elvbarátai meghátrálnak, amint-, i,nM cs k. Vlf . vegí
hogy Mándy Sámuel a numerus
clausus melletti szavazásával a - i-ónvfnUn i ! aiaí a porondon 
saját magával ellentétbe való ke- i i V7ntnnl/ In SZj enne^ a ^nofl 
rülés árán is meghajtotta, fejét ^á^ ” ° konz^kven-

Gömbös akarata előtt. :
Általában az a helyzet, hogy

Gömbös alól a legkisebb mértékben
sem csúszott ki a talaj a pártban,

t a kis gazda mozgalom eredmé-

néznek | valószínű, hogy Gömbös i. 
front támadása elől Mándy Sámuel

Pártegységi teherpvóba 
kedden este

Az utolsó hetekben nagyon sok
jele mutatkozott annak, hogy az
egységes párt kebelén belül lényeges , -.................... .........
kérdésekben nagy ellentetek mutat- Hírességének is o aratja a gyumöl- 
koznak a párt különböző csoport
jai között. Ezeket az ellentéteket 
sikerült elsimítani, akkor, amikor a 
párt kisgazda-mozgalmát lecsun.de- 
sitették, valamint többó-kenésbé si
került egy szavazási szépség fiú
st romot ragasztani a numerus olau-

( sus által felszaggatott pártlelkiis- 
vákat, amelyek a kormány kill-1 meretre.

Azonban sem a numerus clausus 
liigyc, sem pedig a kisgazda-ynoz- 
galom nincsen végkép lezárva. 
Mindezek a kérdések szóba kerül
nek az egységes párt keddi értekez
letén és beavatottak azt hiszik, 
hogy* az ezek körül fejlődő vita, 
még ha szenvedélyes lesz is, — min
denesetre tisztázni fogja a helyze
tet.

cselt.

Az ö előtérbejutásának tud
ható be azt is, hogy a kormány 
és a pártok közötti hékülést 

akció holtpontra jutott.
Ebből a szempontból szenzáció 

erejével hat. az a gondosan leple
zett, de eredménytelenül végződött 
tapogatózás, amely az emigráció 
egy részének likvidálásával volt 
összefüggésben és amelyről a keddi 
pártértekezleten érdekes interpellá
ció fog elhangzani. Informátorunk 
szerint arról volt szó, hogy

az utolsó hetekben volt egy 
olyan momentum, amikor komo
lyan szó esett egy-két emigráns

politikus haza jő vételéről.

A színpadi szerzők ünnepük 
Móricz Zsigmondot

A Színpadi Szerzők Egyesülete 
vasárnap tartotta évi közgyűléséi) 
H citál Jenő elnöklete alatt. A köz
gyűlés a napirend elintézése után 
lelkesen ünnepelte JZőríca Zsig- 
niondot az őt ért méltatlan táma
dások alkalmából. Egyúttal határo? 
zatilag tiltakozását fejezte ki min
den olyan törekvés ellen, amely a 
Nemzeti Színház igazgatóját gá
tolni akarja a színház műsorának 
összeállilássában. Megállapítja a 
határozat, hogy Móricz Zsigmond 
minden müve a magyar nemzeti 
irodalomnak örökbecsű értéke és x 
közgyűlés felháborodásának ad ki 
fejezést az illusztris írót ért tárna 
dáso’f felett és biztosítja őt a kar 
társak szeleteiéről és ragaszkodó, 
sáréi.
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Harminc millió értékű luxusbőrt 
loptak egy dohányutcai bőrgyárból

rincrc és az ottani cipészeknél 
rendeltek olcsó áron cipőket. Ed
dig négyszáz pár cipőt készítettek 
a Weiss és ftechiüiz cégnek bor

ii lopásokat a gyár egyes alkalmaxottai követték el — Orgazdaság árugyárúbóló éllopott hollandi bo
cimén busz cipész ellen folyik az eljárás

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
délelőtt í és környékbeli orgazdákból

húsz cipészmestert álitottak 
elő a rendőrségre, akik ellen . I 
orgazdaság címén folytatják az 

eljárást,
A cipészmesterek elmondották, 

hogy a bőrök darabját Í1000—40Ü0 
koronáért vették meg, holott egy 
luxusbőr értéke a forgalomban' 
12.000—11.000 korona. A cipészek az a tettesek azonban csak 7 és fél 
olcsó pénzen vásárolt luxusbőrből 
mérsékelt áron készítettek luxus- mernek be. 
cipőket, annak hamarosan híre 
ment. ■ • . . - , ... r___

Ennek folytán azután a főváros- csak az orgazdák ellen folytatják a 
ból i sokan kiutaztak Pcstszentlő- vizsgálatot.

A rendőrség vasárnap u.v«v« • 
egy nagyszabású bűnügyben fejez-1 
te be a nyomozást, amelynek folya-| 
mán húsz cipészmestert állítottak 
elő a. rendőrségre és nyolc cipő- 
gyári munkást tartóztattak le. A i 
monstre bűnügy napokig foglal
koztatta a rendőrséget és a detek
tívek egész sora vett részt a vizs
gálatban.

A Weiss és Hcchnltz cég dohány
utcai bőrgyárában tíz nappal ez
előtt nagyarányú lopásnak jöttek 
a nyomára. A tolvajok a gyár 
luxusbőrraktárait dézsmálták meg. 
Eleinte csak kisebb tételekben, ké
sőbb azongan vakmerőségükben ■ 
annyira mentek, hogy a külföldről 
bálokban érkező bőrmennyiségeket 
még a raktárakban való elhelyezés 
előtt éjszaka szekereken elszállítot
ták.

A gyár vezetősége külföldről, tő
ként Hollandiából szállíttat luxus
bőröket, amelyeket bálokban cso
magolnak. Egy bálban tizenkét bőr 
van és egy bőr 10—12 négyzetméter 
terjedelmű. Ezekbe a bálokba szál
lj főtt bőrök nagy értéket képvisel
nek.

A gyárban észrevették, 
egyes bálokból 3—4 bőr hiányzik, ! 
amit eleinte hibás csomagolásnak • 
tulajdonítottak. Hollandiában levé- 
lileg érdeklődtek a hiány felől és 
azt a választ kapták, hogy ott a 
csomagolás rendben történt, a I 
hiányt tehát a budapesti gyárban 
idézték elő.

Ugyanekkor a dohány-utcai 
gyárhelyiségben észrevették azt is, 
hogy olyan bálák, „amely még nem 
is kerültek felbontásra, a raktár
ban már felbontva hevertek. Most 
már kétségtelen volt, hogy

a lopásokat a gyár helyiségé
ben követik cl és valószínűleg a 

gyár egyes alkalmazottai.
A gyár igazgatósága a rendőr

séghez fordult segítségért és a fő
kapitányságról detektiveket küld
tek ki a gyárba, akik titokban 
figyelni kezdték tíz alkalmazotta
kat. Figyelés közben a detektívek 
észrevették, hogy az egyik alkal
mazott a kabátja alatt elrejtett va
lamit. Megmotozták és a kabátja, 
alatt hollandiai luxusbőröket talál
lak.

A detektívek e felfedezés után ház
kutatást tartottak a gyár egy fiatal
korú alkalmazottjának a lakásán, 
ahol harminc luxusbőrt találtak. A 
tolvaj fiatalkorút, a rendőrség em
berei vallatom fogták és vallomása 
során kiderült, hogy 

a gyár alkalmazottaiból való
ságos bűnszövetkezet alakult, 
amelynek tagjai állandóan fosz

togatták a gyár raktárait.

A lopott árukat többször kocsi
kon szállították ej hamis szállítóle
velek kíséretében, éjszakánként pe
dig kézikocsikon vitték el a gyár 
finom áruit. A fiatalkorú a főkapi
tányságon nyolc bűntársának a ne
vét mondta he, akik valamennyien 
tagjai voltak a bűnszövetkezetnek, 

A nyolc, alkalmazottat szombaton 
é® vasárnap állították elő a rendőr
ségen és valamennylöket nyomban 
kihallgatták. A bűnös fiatalemhe- 
n*k bc’snwrték • lopásokat, ame
lyiket félév óta követnek cl.

lleiamerö vallomásuk után mind 
a kilencet előzetes letartóztatásba 
helyezték ég ma kísérik át őket az 
iiffvétzséff fogházába.

A bűnszövetkezet tagjai vallomá
suk során elmondották meg. hogy 
“ lopott bőrök legnagyobb részét 
Eestszentlőrincrc Sídllitották, ahol 
at ottani di>éstmestereknek adták 
el. A detektívek n pestszentlőrinci

lökből.
Több cipészmesternél a detektí

vek házkutatást tartottak, azonban

millió korona értékű tolvajlást is-

A rendőrség ebben az ügyben 
már befejezte a nyomozást. és most

TŐZSDE
Emelkedő árfolyamok 

a vasárnapi magánforgalomban
A vasárnapi magánforgalomban az alapirányzat szilárd volt és a 

múlt hét favoritpapirjaira magasabb pénzt leltek. A spekuláció főleg
i az Adriát, Sfummert, Flórát, Műtrágyát és a Gumit favorizálta, de az 

]10trv élénk kereslet később kiterjedt a többi értékcsoportra is. Előfordult 
, kötések: Ált. Kőszén 179.00(1, Salgó 75.000—76.000, Rima 11.700, Flóra 
' 41.000—42.000, Cukor 580.000, Karton 32.500—33.000, Mág 12.000—12.200, 
Stummer 220.000, Magyar Hitel 18.000—18.100, Hungária Gőzmalom 
22.090—22.500. Budapesti Gőz 35.000, Izzó 85.800—86.000, Műtrágya 66.000, 
Levante 90.000 (pénz), Lipták 4100—4200, Gumi 21.000.

Mindenki hausset vár az 
elmaradt kőzéppapirokban 

Tovább tart az átértékelés a tőzsdén. — 
A hét végén megmozdultak a kis* 

Játékosok papírjai is.
A tőzsdén a múlt héten is az időleg 

realizáció okozta elgyengüléseket leszá
mítva, változatlanul tovább tartott az
áremelkedése. A tőzsdén mái* hetek óta vényeit, 
tartó hausset helyesebben a már r^„.• ” 
esedékes átértékelési folyamatnak nevez- I 
hotjfik. Nem történik semmi más, mint 
az, hogy az elhanyagolt értékűrfolyamok 
igazodni kívánnak a korona 0.2014—0.20% 
centimeo8 zürichi jegyzéséhez. Hogy az
után a papírok átértékelése egyes cso
portokban, illetve favorizált, papírokban 
felértékelés lesz — az hozzátartozik a 
tőzsdejáték lélektanához, amely nagy ve
hemenciával mindig azokra az érték
papírokra veti rá magút, amelyekben a 
legfantasztikusabb árfolyamok képződ
nek ki. így alakulhatott ki a budapesti 
piacon a Ganz—Danubius kétmillió ko
ronás rekordárfolyama, ilyen izzó já
tékban mutathattak egy-két hét alatt 
50—100.000 koronás előreugrást a két 
Ganz, Stummer, fegyver, Magyar Cukor 
és a többi nehéz papír.

A tőzsdo vezető értékeinek igen erő
teljes megindulása mellett szinte ana
kronizmusként hat a másik szélsőség: a 
középértékek és a kispapírok nagy ár- 
folyamlemaradása. Vagyis az általános 
hnusse még mindig nem érkezett' meg, 

átértékelés csak lokális és a tőzsde 
vényre, ha majd nőm minden pénz a 
nehéz pnpirok piacúra tódul, ha a spe
kuláció észreveszi, hogy szinte törvény
szerűen be kell következnie a kis- és 
középértékek átértékelésének is. Mialatt 
podlg a Időtökének feszült izgalommal 
várják a Spódium, n Lichtig, a Lipták, 
n Danca és társaik árfolyammegjavulá.- 
sát, addig egy két biztos és erős kéz 
titokban nagy tételekben veszi fel wóe 
középértékeket ia és az eladó maszkjá 
bán mint nagyvevő a kurzusokat nem 
egyszer le is szorítja. Az objektív szem- 

1 lélő azonban a köxéppapirok hétvégi 
megmotdulásdban már előre látja a be- 

■ knretkeeendőke.t talán már a legköze
lebbi napokban sor kerül a piao clma- 

| radt papírjaira is.

A KERESKEDŐK DEV1ZAHAJAI. 
A dcvizavllátáfl leréu n helyset nllan- 
ilóan roMzabbodik. A korwkedök azé 
rint a Devizaközpont moet mar nem
csak az uj Árubeszerzésekre, hanem 
o régebbi külföldi tartozások kiegyen 
lilédre aaui utolja ki & Miikaégea devi
zákat. Emiatt a budnpeatt kereskedők 
vb a külföldi hitelezők küzöU auír ed-

| Kisfaludy társaság 
Shakespeare bizottság 

ganak ülése
— "A llctföi Napló tudósítójától, —

•Ma délelőtt tartotta a Kisfalvdy-Tár- 
, „ saság Shakespeare bizottsága gyűlését

minden eredmény nélkül. A bor-; az Akadémia kistermében. Berzeviczy 
mennyiségeket vagy feldolgozták I Albert v. b. t. 1. elnöklete mellett, 
már, vagy pedig idejében elrejtet
ték a hatóság emberei elől. A nyo
mozás megállapítása szerint

a bűnszövetkezet közel húsz 
millió korona erejéig károsítot

ta meg a gyárat

dig is igen sok per keletkezett. A ke
reskedők állítása szerint az általános 
lO—lz százalékos áremelkedés is a devi
zába jókkal van összefüggésben, mert az 
utánpótlás lehetetlen, az áruraktárak 

erősen leapadtak és kereskedők uj áru
hoz a belföldi forgalomban csak drá
gábban tudnak hozzájutni.

UJ MALOMRÉSZVÉNYEK A TŐZS
DÉN. Ma vezetik be a tőzsdén az Első- 
Törökszentmiklósi Gőzmalom Rt. rész- 
—v Ez a malom a Moktár és a

■<c.ota Hangya koncornjéhez tartozik.
MI KÉSZÜL A SPÓDIÜMNAL. Az 

Angol-Magyar Bank elmaradt papírja 
a Spódium a legutóbbi napok alatt 
megmozdult. Két-három nagy tőzsdecég 
bankszámlára több ezer darobot vett 
fel a piacon. Hir szerint Dcutsch, a 
Spódium igazgatójának legutóbbi kül
földi útja alkalmából sikerült egy elő
nyös tranzakciót lebonyolítani. Erro és 
nagy véleménye® vásárlásokra javult 
meg a Spódium.

A DIANA-RÉSZVÉNYEK A TŐZS
DÉN. A héten vezette be a tőzsdén a 
Bondy és Tarjáu-cég a Diana sósbor- 
szesz népszerű részvényeit, amelyek 
rögtön az első napon ezerszáz koronás 
árfolyamjavulást értek el.

HOSSZ VAN — SZAPORODNAK A 
tőkeemelések, a tőzsdei erős hossz 
kísérő jelensége az utóbbi napokban el
határozott tőkeemelések. A nagy, és 
középvállalatok egész sora emelte fel 
az utolsó héten alaptőkéjét. Példájukat 
követik, hír szerint, a tőkeemelésből od
óig kimaradt vállalatok Is.

TABARINRÁKÓCZI UT 63. SZ, TELEFON: IŐZSEF 21-16
A Januári mű»or minden száma szenzáoló l 

Sándor Stefi, Eleky Anny, Boros Géza, 
Gailaf Nándor, László Imre felléptével; 

Párizsban huncut a leány... 
TAncp.ródl.

Wa: HirDuth Imre, Zeneje Budai Dénestól

* IAkrob. sleppUncojok 1 Orau tánrkettóí 
The 2 Hugóiéit 

Amerikai ének- és táncoslelenet 
Hella Hellmontl Lu sün«l 

Keleti táncok | Exprcsslonlsta táncok 
E zenki vili még as elsőrangú műsor 4 

Előadás után parkett-táncok 1 
mrnut smi

The best orcheater fór english danc music oí tbc 
, continent

Elsőrangú meleg konyha. Kezdete pont ’ 210-kor

és fizetek Brlllláns
EV. ért nnndcn hintetett árnál többet fizet
Országos Ekszerház, Rákóczi ui 17, Uránia S

Tér
és

elő-

Bevezető előadásában az eln&k a ma
gyarországi Shakcspeare-kultuezl. ismer
tette és megállapította, hogy Nemzeti 
Színházunkban Shakespcareneí? eddig 
mindössze 11 darabját nem adták még 
ölő. Beszedő végén anuak a reménynek 
adott, kifejezést, hogy a még elő nem 
adott 11 darabból a Nemzeti Színház 
igazgatósága elő fog adatni néhányat, 
különöse kérto II. Richárdnak előadásra 
való kitűzését. Megemlékezett Ivánti Je
nőről, aki Magyarországon egyik 
n a gy óbb Síi akospeare-i nterpretátor 

rendező volt.
Ezután Hevesi Sándor tartott 

adást „Shakespeare és a mai színpadi 
rendezés** cimc.u. Háromszáz éven ke
resztül’— mondotta — százfélekópen ad
hatták elő Shakespeare darabjait, csak 
úgy neih, ahogy ezt eredetileg a mester 
megírta. Shakespeare színpadán alig 
volt díszlet, tehát lehetősége korlátlan 
volt, mert előadásait nem gátolta a mai 
háromfelvonásos forma. Darabjait szám
talan jelenetben írhatta meg, amit ma 
kivinni szülte lehetetienség.

Amikor a díszlet kezdett mindinkább 
fontossá válni, nem a díszlet alkalmaz
kodott Sliakespearohez, hanem Shakos- 
pearet kezdték alkalmazni a díszletek
hez. Nemzeti Színházunk 12 évvel ez
előtt Hamlet és a Vihar keretében tért 
vissza először az eredeti Shakespeare- 
hez és az előadások osztatlan sikere bi
zonyltja azt, hogy nőm szabad Shakes- 
pearet ollóval megnyirbálni. A mai uj 
dekoráló művészet jelszava kevés, sze
rény és finom díszlet.

Hevesi Sándor előadását a jelenlévők 
nagy tetszéssel fogadták. Ezután Radó 
Antal „Shylock az angol népballadá- 
bnn“ címen tartott felolvasást, melynek 
végeztével. Berzeviczy Albert elnök be- 
rokesztette a Shakespeare-bizottság ülé
sét.

A Vasas Sport Club 
országos birkozóversenye
A régi képviselőház roskadásig zsu- 

folt padsorai mellett kezdődött vasár
nap délelőtt 9 órakor a Vasasok orszá
gos birkozóversenye u. vándorúiért, 
mely jelenleg a BAK birkózóinak 'bir
tokában van.

A mérkőzés kezdote meghozta az első 
meglepetést, ugyanis Pongrácz József 
(BAK), aki a légsplyban nevezett idő
közben kihízott az 58 kilóból és 62-ig 
terjedő pehelysúlyba volt kénytelen in
dulni.

Érdeksebb küzdelmei voltak a nagy 
programú souior-versenynek Harmath 
(MTK.) Pongrácz (BAK) eldöntetlen, 
Skerlec (MTE) győz Pongrácz (RAK) el
len, Matúra (MTE) — Radvúny (RAK) 
eldöntetlen. Matúra jobb pontozást éri 
el. Keresztes (Húsos) Radvúny (BAK) 
eldöntetlen. Dr. Varga Béla (MAO) 
könnyen győz Szalay Albert (MTI!) 
ellen.

A mérkőzések mindvégig a legnagyobb 
rendben és a szabályok pontos és lelki
ismeretes betartása mellett zajlott lo. 
Az éjféli órákban Badobecz (FTC) gyö
nyörű győzelmet arat Grünvald (MAC) 
ellen.

Végleges eredmény, lapzártakor még 
nem alakult ki, 

Az
Aranymadár nem dublé,

de a

Dublémadár-arany
FAUN
VI, Andrássy út 25

Brliiiánsokat
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HÍREK Színház

az

Razzia a VI. kerületben
Négy körözött egyén 

a rendőrségen

—• J Hétfői Napló tudósítójától. —
Szombaton délután a VI. kerületi 

rendőrkapitányság az rrkölcsrendószcti 
osztállyal karöltve a VI. kerületben ál
talános razziát tartott. A razzián, me
lyen busz detektív vett részt, Róna Zol
tán rendőrkapitány vezette. Efsőmrbau 
az ismert kcleshirü kávéházakat és le- 
bujokat keresték fel u razziázó detektí
vek, de ellenőrizték az útvonalakon 
fekvő szállodákat is.

A Király-utcai kávébázakban nagy 
riadalmat okozott a rendőrség megjele
nése, sokan menekülni akartak, azonban 
u rendőrség emberei t lállták a kijára
tokat, úgy hogy senki sem vonhatta ki 
magát, az igazoltatások alól.

A razzia a késő esti órákban ért vé
get és annak eredmény ok épen huszonkét 
férfit és két nőt állítottak elő a kerületi 
kapitányságra. A férfiak közül négyet 
a rendőrség már régebbi idő óta köröz, 
különböző bűncselekményekért. Ezeket 
előzetes letartóztatásba is helyezték. A 
többiek ellen lefolytatják az eljárást és 
azoknak, akiknek nincsen foglalkozá
suk, a toloncházba kerülnek át.

— Az ügyvédi kamarai választás. 
A budapesti ügyvédi kamara va
sárnapra tűzte ki a tisztújító köz-1 
gyűlés- megtartását. Az egymással 
küzdő két párt teljes számmal vo
nult fel a küzdőtérre és mindegyik 
a maga pártjának igyekezett leköt
ni a szavazatokat. A közgyűlést 
Papp József dr. udvari tanácsos, a 
kamara elnöke nyitotta meg, aki
nek indítványára a szavazatszedő
küldöttség elnökévé Gyöngyössy 
József dr. udvari tanácsost, ügyvé
det. választották meg, ezenkívül pe
dig minden párt hat-hat helyettes 
elnököt és 30 szavaztszedő bizottsá
gi tagot delegált A szavazás 10 
órakor vet le kezdetét. Minden sza
vazó borítékban, lezárva adta át 
szavazatát. Megválasztásra került 
most, három évi időtartamra az el
nök, két helyettes elnök, két ügyész, 
három titkár, két pénztárnok és 48 
választniáuyi tag. Vasárnap délig 
összesen 307 szavazatot adtak le, A 
választást ma délelőtt folytatják. 
Szavazni egészen péntek delelőttig 
lehet.

— A Nemzeti Kaszinó közgyűlése. A 
Nemzeti Kaszinó vasárnap délelőtt tar
totta meg rendes évi közgyűlését. Zf/c 
Mihály titkár olvasta fel az igazgatóság 
évi jelentését. A jelentés szerint hazafias 
és jótékony célra 98.500 koronát fordított 
a kaszinó. Az elmúlt évben kezdték meg 
a „Széchenyi-alap“ Összegyűjtését. Az 
első óv gyűjtése meghaladta az 1,000.000 
koronát s a gyűjtést még négy éven át 
folytatják. Az 1928-ik évi költségvetés 
megállapítása után elhatározták, hogy 
n. Széchenyi-lakomát vasárnap, február 
4-ón félnyolo órakor tartják meg s ez al
kalommal gróf Zichy János mond cm- 
L kbeszédet.

— A postások Petőfi ünnepe. A 
posta- és távírda igazgatóság és az 
Országos Posta Kulturegylet va
sárnap délelőtt tartotta meg Pctőíl- 
ünnepélyét a budai Vigadóban. Az 
ünnepélyen Márkus Emília Petőfi 
Sándornak a Ledőlt szobor cimij 
megrázó költeményét szavalta el. 
majd Hcrczeg Ferenc tartott Petőfi
ről előadást Ha Petőfi -- mon
dotta — Goethe példája szerint 83 
évig élt volna, bizonyára sokat 
adott volna az esztétikára, de a

I
1

Mészáms Giza, Kökény Ilona, Lukács 
Sári, Kabos Gyula, Kertész Endre 

vendégjátéka

BONBONNIERE
VI, Podnianlcíky ucca 8. szám Telefon 138-55

Iwedrdayabb milsor I Lesszebb 
nézőtéri Legjobb konyba! Elő
adás után a mflvészstrbában 
2enc és tánc záróráig. I kiadás 
kezdete háromnegyedR> érakor

í legyek: Bárónál. ..Színház! É'etru’!’4 és Breuer
,ÖZF^^,ehcr'

Az UTE győzelme Arisban
UTE : Réti Star-Olimpíqua kombinál! 3:2

izgalmas küzdelem után 1:1 arány
ban eldöntetlenül végződött, A má
sodik félidő is egyenlő ellenfelek(Havas) Xz 

let labdarugó 
mérkőzött a 
csapat, a Reá 
kombinál t legénységévei.

Paris, január 28.
Újpesti Torna Egy- 
csapata ma délután küzdelmét mutatta, de a játék vé
kát legjobb francia gén a magyar csapat erős iramot 

Star és az Olinipiquc. diktálva 3:2 arányban magához ra- 
A félidő I gadta a győzelmet.

úgy tudnak áldozni, 
akkor eljön az idő, 
hatalmas, nagy Ma-

magyar nemzetnek nem adhatott 
volna többet. Petőfi alakjától elvá
laszthatatlan a korai halál, mert 
az örök ifjúság csak annak jut 
osztályrészül, aki ifjan hal meg. 
Petőfi kétségtelenül forradalmán 
természetű volt, a forradalom azon
ban nem egyéb, mint az ifjúság, 
amely a maga vágyai szerint akar
ja átalakítani az életet. A magyar 
nemzet mindent elveszített, amit 
egy nemzet elveszíthet, koldussze
gény azonban csak akkor lenne, ha 
elveszítené ideáljait. A nemzet "ide
áljai között van Petőfi Sándor. Ha 
lesznek olyanok, akik úgy tudnak 
hinni, akik 
mint Petőfi, 
amikor egy 
gyarország ünnepli Petőfit. Lelkes 
éljenzéssel és tapssal fogadott be
széd után az ünnepély a Himnusz 
éneklésével ért véget.

— Deinéuy Károly jubileuma. Demény 
Károly államtitkár, a magyar királyi 
posta- és távírda vezérigazgatója ma 
tartotta negyven éves szolgálati jubi
leumát. Ebből az alkalomból a vezér
igazgatóság, a postaigazgatóságok veze
tői, továbbá a postaszámvevőségek és a 
kerületi műszaki felügyelőségek főnö

kei, a központi hivatalos vezetők s a 
postacgyesülctek elnökei tisztelegtek az 
államtitkár hivatalos helyiségében.

— Rágalmazásért elitéit hírlapíró. 
Dr. Szabó Andor, az Vj Lap munkatár-, 
sn, 1920 docembcr 25-én „Hamburgot és 
Birkliolz évek óta láncoltak az állam pa
pírjaival1' címen cikket irt, amelyben el
mondotta, hogy Tömör,)/ Kálmán li. ál
lamtitkár többek előtt kijelentette, hogy 
ez a cég az államot meglopta. A cég 
feljelentésére a büntetőtörvényszék sajtó
bírósága dr. Szabó Andort az enyhítő 
szakasz alkalmazásával 1200 korona 
pénzbüntetésre ítélte. A Tábla ezt a 
büntetést 11 napi fogházra és 2000 ko
rona pénzbüntetésre emelte fel, amit 
most a Kúria is jóváhagyott.

Az átmeneti állományú tisztek 
illetményeikért perük a kincstárt. 
A Magyar Kurír jelenti: Az átme
neti állományú tisztek vasárnap 
délelőtt 10 órakor a Tiszti-kaszinó
ban vizeki Tallián Zsigmond altá
bornagy elnökletével fontos érte
kezletre gyűltek össze. Megái lapí
tották, hogy sérelmeik orvoslására 
még 1922-ben memorandummal for
dultak a honvédelmi miniszterhez, 
majd a pénzügyminiszterhez, ámde 
igévetoken kivnl egyebet neui kap
tak és ezért javasolta, hogy az át
meneti állományit tisztek illetmé
nyeik helyes megállapítása céljából 
terjesszék ügyüket, a közigazgatási 
bíróság elé és ügyük vitelével Ha
zák meg dr. Kercser Gyula ügyvé
det A nagyszámban megjelent tisz
tek minden vita nélkül magukévá 
tették az elnök elterjesztéseit és ez
zel az értekezlet véget is ért.

Szmrecsnnyl—Bcnkö-affér epilógu
sa. Múlt év elején Szmrecsányi György 
és Benkő Gábor volt nemzetgyűlési 
képviselők összeszólalkoztak a Házban, 
amely után a felek plsztaJypárbajt vív
tak- A páros viaakodásban nem sérült 
meg senki, de párviadal vétsége címén 
az ügyészség megindította ellenük az 
eljárást. Az ügyet most tárgyalta Bren- 
ner dr. büntetőjárásbiró, aki úgy 
Szmrecsányit, mint Benkőt 3—3 napi 
államfogházra Ítélte.

— önkényes rekvirálás. Szekeres Zol
tán volt sabáci kormánybiztos, nyug, 
pénzügyi tanácsos 1920 november 2-Cn 
a fehérmegyei Szent Ágota községhez 
tartozó szilfamajori, 1104 kfttasztrálls 
holdat kitevő, közalapítványi uradalom 
bérletét Haler István akkori kuitussml- 
nlsztcr rendolcféro elnyerte. \ bérlet 
átvételékor súlyos differenciái támad
tak volt elődjével, Leopold Lajos föld
birtokossal, aki a gazdálkotb'sboz szük
séges terményeket, dacára Józcef
miniszter szigorú utnsitásón.it:, v m ad
ta át, mert szerinte ezek az u itfcos

I

magántulajdonát képezték. Széki rés 
erre erőszakos utón, hatósági segédlet
tel kihordotta a lezárt terményeket a 
raktárból. Leopold erre feljelentést tett 
utóda ellen, akit lo is tartóztattak es a 
székesfehérvári törvényszék lopás, csa
lás és sikkasztás pniaít a volt kormány
biztosi öt évi fegyházra ítélte. Felcbbo- 
zés folytán a budapesti táblához került 
az ügy, ahol Széplaki/ Ödön dr. kúriai 
bíró tanácsú ma kezdte meg a fclobb- 
viteli ügy tárgyalását, amelyet szerdán 
folytatnak.

— Apagj Síkosságért három év. Pince
hely községben 1921 október 1-én Balázs ha, a szerző miiül a két színházban 
Mihály földmlvos összeveszett az apjával i ott lehet ugyanazon a napon. Egyik 

« > --........(iara|7j&vai kapcsolatban azonban
fájdalmas hírről kell számot ad 
mink: Olivia hercegnő,

Xosáry Emma 
asszony megbetegedett és egy-két 
napig ágyához szögezi az influenza. 

Búr a Glória sikere hosszú időre 
mentesítené a Vígszínházát a re
pertoárgondoktól, mégis, úgy hait

ijük a színháznál, hogy a címében 
| dokumentált programmnak is meg- 
i feleljen, nemsokára egy igen mulat* 
I súgos vígjátékot fog bemutatni, 
amelynek próbáit nemsokára meg* 

(kezdik. Külön szenzációja volt a 
Glória premierjének Gyöngyössy 
Erzsi játéka, akiről benfentesek és 
közönség egyaránt a legnagyobb el
ragadtatással beszél nek.

Ji meztelen táncosnőről
kell még elmondani egy intimitást, 
bármennyire is nem szeretünk az 
ilyen attrakciónak reklámot csinál
ni. A meztelen táncosnőt a legpi- 
kájsabb hírek előzték meg. AzutAn 
bemutatkozón és ezt a bemutatko
zást— meztelenségi szempontból — 
csalódás követte. A táncosnő nem 
volt meztelen. Azóta estóről-estérc 
fellép és csodálatos — az akkor 
csalódott közönség ma tülekszik, 
hogy megnézhesse Berber kisasz- 
szonyt. Kiderült ugyanis, hogy egy 
táncosnő lehet felöltözve és — 
mégis meztelen. Különösen „Mor
fium” című táncában lehet ezt ta
pasztalni, állítólag különösképpen 
az egyik sarokból, amikor össze- 
esési jelenetében őnagysága a mez
tel e nség-k e reső k J egme sszebb me nő 
igényeit is kielégíti.

én egy fenyődeszkával úgy vágta hom
lokon, hogy az meghalt. A szekszárdi 
törvényszék előtt Balázs önvédelemmel 
állott elő, de védekezését a tanuk meg
cáfolták. A bíróság Balázs Mihályt 
•másféléül börtönre ítélte, amit a Tábla 
háromévi fegyházra emelt fel. Az ítéle
tet, a Kúria jóváhagyta.

— Előadás a magyar műemlékekről. 
A Műemlékek Országos Bizottsága va
sárnap kezdte meg sorozatos előadásait, 
amelynek célja, hogy közönséget meg
ismertess© tlrténelmi emlékeinkkel, kü
lönösen azokkal, amelyek az elszakított 
Magyaroszágon az ezeréves magyar mű
vészeti kultúra termékenységét és a 
nemzetiségek közművelődésére is kiható 
erejét dokumentálják.

Kertész K. Róbert, a müemlékbizott- 
ság olnökhely ettesso nyitotta meg az 
előadássorozatot. Kifejtette, hogy a po
litikai katasztrófa nyomában fenyegető 
kulturális katasztrófát csak a nemzeti 
öntudat fokozott erőfeszítésével hárít
hatjuk el. A nemzeti öntudat viszont 
ott gyökerezik a történelmi emlékeink 
iránti kegyelet érzésűiben. Elszakított 
kulturemlékeink néma harcosai n szel
lemi integritásnak. Utána dr. Lechncr 
Jenő műépítész, műegyetemi magánta
nár vetített képekkel illusztrált elő
adásban végigkalauzolt a magyar tör
ténelmen, méltatva a különböző politi
kai korszakok nagy művészeti termé
kenységét.

— Csempésző mozdonyvezető és fűtő. 
Nagykanizsáról jelentik, hogy a pénz
ügyőrök a csempészet meggátolása cél
jából szigorúan út szokták kutatni a 
Nagykanizsán áthaladó vonatot. A mi
nap a Becsből Kanizsára érkező sze
mélyvonat mozdonyában elrejtvo cuk
rot, harisnyákat és vásznakat: találtak, 
amelyeket Zoliéi’ mozdony vezető és Mar
ton fűtő csempésztek be Ausztriából. 
Mindkét tőjük ellen megindították csem
pészet miatt az eljárást.

— Éjszakai verekedés. 
Újpesten a Tavasz-utca 
sarkán Igrici József 2G 
Klujbcr Gyula 30 éves kereskedőt vere
kedés közbon súlyosan összeszurkálták. 
Mindkettőjüket a gróf Károlyi-kórházba 
szállították. A szurkolókat a rendőrség 
keresi. Ugyancsak szombaton éjjel az 
ősz-utcában Erdélyi Lajos gyári mun
kás ittas állapotban egy őt csendre, intő 
rendőrrel összeszólalkozott. A gyári 
níunkas megtámadta, a rendőrt, mire ez 
kardját használta támadójával szemben, 
aki súlyosabb sérüléseket, szenvedett fe
jén. Az újpesti menőik 
kórházba szállították.

I •— Villamos baleset, 
asztalossegád Újpesten 
egy vlllarűosra akart felugrani. A kere
kek alá került, melyek bal lábát össze
roncsolták. Az újpesti mentők súlyos ál
lapotban a gróf Károlyi-kórházba szál-. 
Ütötték.

Szombaton éjjel 
és Virág-utca 

éves rajzolót és

a gróf Károly 1-

Stefiik Márton 
az Árpád-utón

puneE
(Újvárt-habari)

VII, Rákóci ut 43. zzám Telefon: József 125—01 
Jegy lövéM délután 5—7-ig

Budapest 
legmulatságosabb 

műsora !

Kezdtoff 9 és fél órakor

A legnépszerűbb magyar színpadi 
szerző ma kétségtelenül

Földes Imre
Kurzus sajtó, liberális sajtó 

ádázul csatáznak, hogy Molnár 
Ferenc, vagy Herezeg Ferenc, rep
rezentálja-e a magyar drámai/ást, 
Szomory Dezső, vagy Pékár Gyula, 
Szász Károly, vagy Heltai .Jenő és* 
közben Budapest tíz színháza körül 
háromban Földes Imre darabjait 
játszók. A Fővárosi Opercttszinház- 
ban az Olivia hercegnőt, a Magyar 
'Színházban az 500 milliós hozomá- 
nyu kisasszonyt, a Renaissancebun 
a kissé kevesebb hozománya Teri- 

i két. És amilyen szerencséje már 
van Földes Imrének: ha két darab- 

I ja, a Terika és az Olivia együtt ér- 
| nek jubileumhoz, pár lépés mind
össze a Renaissanceból a Fővárosi

• A Városi Színház változatos cpera- 
müsorán hétfőn Bajiizzóban és csütörtö
kön Hegyok aljában Környoi Béta ven
dégszerepel. A Hegyek alján előadását 
D‘Albert Jenő, az illusztris szerző is 
meghallgatja. Szerdán Szovillai borbély
ban és szombaton Faustban Aqnila Ad- 
ler Adolianá lép föl utoljára, mielőtt 
hosszabb szabadságát megkezdi. Pénte
ken délután Pillangó kisasszony, vasár
nap este Tosca és hétfőn Unkot Péter 
vendégfülléptévol a Próféta van mű
soron.

• A Lányom hozománya 5011 millió. 
Földes Imre nagysikerű vigjátéka, 
melynek eddig! előadásait előre eladott 
táblás ház közönsége karagta 'égig, a 
jövő héten hétfőn, szerdán, pénteken és 
vasárnap este kerti! ismétlésre, mind
annyiszor Rákosi Szidi vondégfellépté-

réRÍ»é£ek nagy választókban 
Jöiwtjor, IX, Ullöl üt 3 
Cálvin ter mellett Vessek, 
eladok 4* cserélek! 
Antik órák szaksáról lavltása
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uép- 
a pén- 
a mfl-

ve). Kedden, csütörtökiül és szombaton 
Molnár Ferenc nagysikerű drámáját, az. 
,.l:’gi óh földi szerelmei" adják. 
Jövő vasárnap délután P. Márkus Emí
lia lép fel u „Névtelen as-zua,. -bán, a 
pénteki ünnepi napon délután pedig 
„GretchonV* adják 3 órakor mérsékelt 
helyúrnkkal.

• A kormányzó és a Bolond Istók elő- 
atiása. A Városi Színház kedvelt mű 
hordarabjúnak. a Bolond /xM/.-nak hu 
utóbbi előadása ismét teljesen megtelt 
nézőtér előtt, zajlott le. Végignézte a ki- 
ttíüő előadást. Horthy MikhV.i kormányzó 
én neje U, nagy (etszéMsid kísérve n fő
szereplők: Fagy Izabella, -Ibon/jí Mn- 
rianue, Szikluy József, Csrlényi Jó/.svt 
pompás játékát és énekét, valamint n 
l'rirogi Színház egé^z kiváló együttesét. 
A daljáték, amelynek vonzóereje, 
wzeriwégo még egyre nő. kedden, 
teki ünnepim p est éjén szerepel 
soron, azonkívül Jövő vasárnap 
délután van clőadúsra kitűzve.

• A gárdistu. A l'tirosi S-.lnhá 
következő újdonsága .1 (jdrdhla 
oporel*. a népszerű Huinbnig 
tmszony w.erzőinck légiiJabh
A regényes és színes szövegkönyvet 
Pékár tí.vula novelláju. nyomán Kulinyi 
Ernő irta, a zenét rineze Zsiginond 
komponálta. AS újdonságból már n 
hzlnpndi próbák folynak S.ildai József 
főrendező vezetésével. Szenzációja le«z 
uz operett nők, hogy női főszoropét, 11 <d- 
tér Rózsi, az Opera ház. népszerű és ki
tűnő művésznője játssza, aki csillogó 
énekművészeiével, gyönyörű megjelcné-

renmk táncával és braviiroti júté- 
nz uj, várvn-vúrt operett-csillag 
ígéretéi, hozza. Partnere Palló 

ez, Operahiiz nagyszerű hŐsbarl- 
lesz, akinek ezúttal is pompás

szerep Jutott: Kisfaludy Sándor 
szrinélvesllése. Tifia Karola e-ry 
uyozletott priniabnllevinúl alakit, 
nyi Adrienné egy bájos francia 
kát, Sziklai József pedig egy mulatságos
lengyel grófocskát, (irlcy Flóra, .Wi- 
iifilyt Julia, Hovti Gábor, Slmay <s Sik 
júlsz.nimk meg vozefőszerepet a nagy 
érdeklődéssel várt operettben.

• A A Igszlnház Jövő hetét a színház 
legfrissebb szenzációja, a „Cllória", Szo
morú Dezső Imtalmas sz.iuiuŰve és a 
szez.ón nagy vígjáték-sikere, a Kis eitk.- 
rászda váltakozva löltik be. Pénteken 
délután az „Cndiigöt". vasárnap délutáu 
a „Mérfiildkörnkel játsszák, (‘sütörtö- 
kiín délután a sz'uiésziskolii vizsgaolÓ- 
adúst rendez.

• A „Dódé” bemutatója « „Fl-Kl" 
200-1 k előadása a Blaha icijza-szinház 
jövő heti szenzációja, a ..Dódé” csü
törtöki bemutatója l’échy Erzsivel, 
Vnály Olonúvnl, Z. Molnárral, D'Arri- 
góval, Hzlrmaiviil és Tamással a fősze
repekben. A darab előadását, pénteken, 
sxombníon ég vasárnap este t 
Ük. A bemutatóig: hétfőn, 
nngysiko''"< „Szép Helénát" i 
bor llom.val a viniszeropl-en, 
Aristinée másik rendkívüli sikerű 
lettjének n „Fi-fi" nck lesz 200-ik 
ndásn Vimly Ilonéval, Bíbor Ilonával, 
Szirmaival, Márossyvnl. Fiilöppel és 
Bottal a vezető azeropokben. Pénteken s 
jövő viisiirimp délután a „Hzá'p Heléna" 
kerül Ismétlésre 3 órakor mérsékelt 
helyárakkal.

• A Teriké reprixének nagy viasz*
hnngja támadt és a hétfői es tiéntckí 
előadásra Is rendkívüli az. elővétel. A 
rienahisance-h: iahü r Teriké - előadása
igen nagy sikert húzott a szereplőknek: 
ilosvay Rózsinak, M<»ztirog Glz.úuak, 
Harnanyinak, Bérez i/at k, Barsdnyi Pau
lának és l’iiánylmik. A hét többi nap
ián a változatlanul telt házaknt vonzó 
Ihtpia vagy s< mmi dominálja a műsort.

• A Fővárosi Operettszinhaz jövő he. 
tét is az (dirin hercegnő, a nagysikerű 
Buitykuy- Köldrs - llródji ■ operett, egy- 
muga tölti be. Mindenki elwigudtatás- 
miI ImlszcI az operettről. Kasáry Einmy, 
Király Ernő l'igh Mami Sarka-ii és 
Halmai énekéről, játékáról, támláiról. 
Vasárnap délutáu Kálmán én Bakonyi 
világhírű operettjét, a Tatái járást ad
ják. pénteken délutáu pedig gyrrfnek- 
plóadásul a Huncut kéményseprő kerül 
taliiro.

• Nem tart főpróbát a ..l)édé,,-hól. 
< hrialltiée uj operettjéből u Blaha 
I.ujza sxínluir. A |Htmpús darabnak esii- 
türlököi), február l-én lo»z. a bemuta
tója.

• A telepátia csudáit mutatja be 
Koráig <s Sotamou. egy pesti kis csa
lád kalandjai 5 u/Mm Rózsi, (jrorl. 
.s;ő//ő*» Piroska Knltrr Erna, egy 
urw?lun«-..clidltóii'> v.'ciizácló* trükköt 
llaraszthy Miéi, a ligeti barin igv»Mp 
rejleliurit Kondor il«i!v;u/’o.sma Magda, 
<■• Hrrctrg e« czciiMlil pumpáit irzere|M'- 
kel játszik a» Apo|lo -uinj-S«! cgéoz gnr- 
dájti. Ezen műsort or. Apuik- hétfőn, ja
nuár 29-én mutatja be utoljára.

megismót- 
kedden a 
Adják Bi 
, azerdűn 

ope- 
elő-

Fölismerték uz ulpestt gyilkossá ílíoziitöt
A gyilkost keresik

— .4 Hétfői, Napló tudósítójától. —
Szombaton este félnyolc órakor 

az l’jpest—Rákospalota átjárójánál 
a sínek mentón egy munkáskiilsejii, 
40 évesnek látszó embert találtak, 
akinek n mellén hatalmas szúrt 
seb volt. Az esetről értesitették a 
legközelebbi reudőrőrszeniel, aki 
jeleníti tett a főkapitányság köz
ponti ügyeletére, ahonnan a késő 
esti órákban rendőri bizottság 
szállt ki a helyszínére.

A bizottság megállapította, hogy 
a holttest sötétvörös hajú munkás 
hullája, a holttest, mellének felső 
részén egy nagyobb zsebkéstől ere
dő, halálos szúrást találtak. Zsebei
ben mindössze 60 korona volt. A 
hullát a rákospalotai hullaházba 
szállították és azonnal megkezdték 
a gyilkosság ügyében a nyomozást.

Még az. éjszaka folyamán meg
állapították a detektívek, hogy a 
munkásembert ittas állapotban, 
összes^ólalkozás hevében szúrta

Mozi
Két nagy világattrakció 

a Corvin Színház műsorán
Az egész város a Corvln-szinház 

pazar műsoráról beszél. Korda Sán
dor nagyszabású müvének, a „Sám
son és belilá‘‘-nak szépségeiről min
denki elragadtatással nyilatkozik. Sí
rás és nevetés, könny és mosoly kö

szönti Jaekio Coogant, á pöttöm gyer- 
ínekszlnészt, akinek „Fiacskáin" ciiuü 
bájos képét a Corvin-szinliá’z igazgató
sága közkívánatra prolongálta. -- ,A 
Corvin-sziaház előadásai 5, 7 és 9 órakor 
kezdődnek. Az elővételi jegypénztár telc- 
fónszáinai József 89—88 és József 
95—84.

meg valaki. Szomólyiizpiiössügűra 
vonatkozóing azonban semmiféle 
adat nem állt a rendőrség rendel
kezésére, mert a holttest zsebeiben 
igazoló okmányokat nem talállak,.

Vasárnap reggel az újpesti kapi
tányságon jelentkezett Morvay Mi
hályié, aki elmondotta, hogy az 
ura szombaton 
hazulról és még 
Az asszonynak 
holttestet, akiben 
ismerte a férjét, Morvay Mihály 
43 éves, írj pesti asztalossegédet. 
Morvaynét kihallgatták, azonban 
közelebbi adatokat a rendőrségnek 
adni nem tudott. Férje szombaton^ 
délután munkásgyülésre ment 
azóta nem látta. A főkapitányságon 
Jladochay Jenő dr. rendőrkapitány 
vezeti a nyomozást és valószínű, 
hogy még a hétfői nap folyamán 
kézrekeritik az asztalossegéd gyil
kosát.

hogy 
délbcu eltávozott 
nem tért vissza, 
megmutatták a 

kétségtelenül fel-

jog 2000 korona átvételi ár ellenében 
folyó lió 24-től 31-ig bezárólag gyako
rolható.

A Búról! .Szeszílnoniftó-, Cogn&c* és 
Likőrgyár Rt. len kívüli közgyűlése ol- 

55.393 darab 
nj részvény kibocsá- 

28,250.260 K-ról 37,667.070 K-ra 
Húrom régi részvény

, v 1 es 'j

KÖZGAZDASÁG

• Borgíii Luerezla — a teljes film — 
egy előadás keretében az Urániában. A 
Berlin melletti Tempolhofban egész vá
ros épült, lovagvárral, vizű fkokkal, hogy 
n Horniak drámájúuak mól tő színteréül 
szolgáljon. A Borgia Lucrezia filmje a 
(’inquecento szépséges asszonyának lör- 
t éneit* n művészi szépségük gazdag lát
ványossága. Linné, Haild, Conrad Vgidt, 
ITegener, Bassermann — a film fősze
replői — csupa olyan név, mely a szín
pad világában arany csengésű Ugyanaz 
ii kvalitás, a moly a Lady HamUton és a 
Hindu síremlék nagy filmjeit világ
hírűvé tette. Az Uránia a teljes Borgia 
Lucrczla-Hlvnct naponta 5, *«7. 
ltl.10 őrei kezdéssel mutatja-be.

’ Borgia Luerezla — mindkét rész 
együtt — az Urániában 5, */«7, ’A9 és 
10.10 órakor.

* Mozgókép Otthon. A „Frankfurtiak**
címen a Rolhsehild-család története 2 
részben, 8 folvonúsban egy előadásban, 
alcinie: „Ut a juilliók felé!** és „A Jó 
párti* 
rikai vigjáli k 6 felvonásban: „ 
ságn a kölyök”, clmszercplő.1o a 
szép Olivc Thomas. (,,;l, *j6,
'•10.)

* Páter Szergiusz. a világhírű 
lleir-társiilat. filmsz.enznciója, viharos si
kert arat a Rennhsanec-niozlban. A 
tiinoméuyes attrakciót. melyet a Stu- 
dium filmmüvek lmz forgalomba, egy 
brilliáns 2 felvomisos amerikai burlerak 
és < gy l felvonásom előzi meg, elme: 
Knl .l-Majku éa Cirkus: Belládon na. 
Előadások vasárnap 3, 5 ás 10 órakor, 
hétköznap 5 és 10 órakor.

• Conrad VeliU, Llaue Hald — a 
Borgia Luerezla főszereplői az Urániá
ban. A teljes Ilim előadásai 5, */«7, ’»9 és 
10.10 órakor.

/j9 és

8 felvonásban . _
„Ut a milliók felé
Ezenkívül egy nagyszerű amo- 

.......................... „Önagy-
i cscda- 

'.•8 és

Ermo-

] JlUmzBfl Hoyal Orfeum linAl
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Minden este fél 8-kor a mtgyaiabáiu JanwArl 
*n ittámUsor és Magyar Kmi vendégícllértevcl 
ARMMVMMOARil.inr.itli - Zcrkovitr operettje

A Cukoripar tőkeemelése. A Magyar 
Cukoripar Rt. igazgatósága február 
8-án tartandó rendkívüli közgyűlésén 
indítványozni fogja, hogy a társaság 
alaptőkéje 30 millió koronáról 90 millió 
koronára fölemclteesék és az összes nj 
részvények az eddigi részvényeseknek — 
és pedig minden régi részvényre 2 da
rab uj részvény osztalékjogosultsággal 
a folyó üzleti évro — darabonként 4000 
koronás áron, folyó kamatok megtéríté
se mellett, átvételre folajánltassanak.

Ganz-féle Villamossági Részvénytár
saság. A részvénytársaság igazgatósága 
a február 6-ára egybehívandó közgyű
lésnek javasolni fogja, hogy a részvény
tőke 30.000 darab .1928-ra osztalékjogo- 
sult, 2000 K névértékű részvény kibo
csátása ég a régi részvények névérteké
nek 400 koronáról 2000 koronára való 
felemelése által 24 millióról 180 miUló 
koronára emeltessék fel. Az összeg uj 
részvények részvényenként összesen 
20.000 korona befizetés ellenében a régi 
részvényeseknek ajánltatnak fel. Terv
ijen van a tőzsdetanácsnál a kötésegy
ségnek 25-ről 5 darabra való leszállítását 
kérelmezni.

A „Flóra** Első Magyar Stearing- 
gyertya* és Szappangyár Rt. január 
27-én megtartott rendkívüli közgyűlésén 
elhatározta alaptőkéjének 10,350.000 ko
ronáról 21,000.000 koronára való föleme 
lését oly módon, hogy az eddigi részvé
nyeseknek minden részvény után egy 
uj részvényt ajául fel 1650 koronás ár
ban. Az élővé toli jog a Mugynr Általá
nos Hitelbanknál február 1-étől 12-éig 
gyakorolható.

A Fegyver- és Gépgyár Részvénytár
saság igazgatósága a február 12-óre 
egybehívandó közgyűlésnek javasolni 
fogja, hogy a részvénytőke 24.000 darab 
1923-ra osztalék jogosult, 1000 K névér
tékű részvény kibocsátása és a régi 
részvények névértékűnek 300 koronáról 
1000 koronára való fcleiusléso által 10.8 
millióról 60 millió koronára emeltessék 
fel. Az összes nj részvényok, részvényen
ként összesen 6000 korona befizetése elle
nében, a régi részvényeseknek ajánltat
nak föl. Tervben vau a tőzsdetanácsnál 
a kötésegységnek 25-rŐI 5 darabra való 
leszállítását kérelmezni.

Láng L. Gépgyár Részvénytársaság 
alaptőkéjét 16 millió koronáról 100 millió 
koronára emeli fel 25.000 darab egyen
ként 1000 K-ról szóló és az 1923-ik üzlet
év eredményében részesedő uj részvény 
kibocsátása és 75.000 darab régi 200 
K-ról szóló részvénynek 1000 K névér- 
lükro való felemelése által. Az összes uj 
részvények 3:1 arányban a régi részvé
nyeseknek 10.4000 K lefizetése ellenében 
felajánltataak. Az elővételi jog január 
29-től február 8-ig bezárólag a Magyar 
Általános Hitelbanknál Budapesten gya
korolható.

Az „Óceán” Magyar Konzervgyár és 
Kereskedelmi Részvénytársaság rend
kívüli közgyűlésén az alaptőkének 
16,000.000 koronáról 80 000.000 koronára 
\aló felemelését határozta el. Ennek kö
vetkeztében minden darab régi rész
vényre egy uj részvény ősik. Az uj 
részvények már folyó 1922—?3. év ered
ményében is részesednek. Az elővételi

határozta az alaptőkének
170 K névértékű 
tilsával

•Való felemelését. ______ _
ntúu duruboukéut 1150 K lefizetése mcí- 
hjí 1 uj részvény vehető út, azonban a 
166.177 és 166.178. hz. részvény után 
együttesen csak 1 elővételi jog gyakorol
ható. Az elővételi jég a Magyar-Olasz 
Bank pénztáránál február 1-ig gyako
rol lm tó. Az igazgatóság JFeiner é^ 
Leiclitcr Gábor cégvezetőket igazgató
helyettesekké novezlo ki.

Az ülajmlivek Részvénytársaság Kohn 
Adolf és Társa a korábban elhatározott 
tőkeemelést G0 millióra karesztülviszi. 

' 5 régi részvényre 2 újat adnak, 3500 
koronás árért. Az elővételi jog január 
31-ig gyakorolható.

A Király Automobil Rt. (Andrássy- 
ut 8.) elővételi joga január 27-ig vyako- 

'rolható. Négy részvényre egy uj rész
vény vehető út 550 koronával.

A Tröszt tőkeemelése. A Részvény
társaság villamos és közlekedési válla, 
latok számúra (Trnst) közgyűlése el
határozta, az alaptőkének 40 millió K-röl 
200 millió K-ra, a részvények névérté
kének 200 K-ról 500 K-ra való felemelé
sét. Az elővételi jog 1:1 arányban ja
nuár 24-től február 3-ig darabonként 
2800 K-ért a Hitelbanknál gyakorolható.

A Klóin és Fia Pipereszappan- és TI- 
latszergyár Rt. közgyűlése az alaptő
két 20 millió koronára emelte. Az uj 
részvények 1:1 arányban darabonklnt 
800 K-ért a Magyár Jelzálog Hitelbank
nál vohető át. *

A l’estl Tőzsde uj szamában Kállay 
pénzügyminiszter irt vezércikket az uj 
adókról, Nagyérdckü cikkek számolnak 
be a bankok devizaüzloteinok ellen
őrzéséről, az idei bankközgyiilésekről. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal; VI., Iza
bella utca 43.
/■
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Vásároljunk 
szövetkezeti 

kölcsön- 
kötvényt

As Általános Fogyasztási Szövetkezek 
forgótőkéjének gyarapítására- 

kibocsátja a
Törekvés Takarékpénztár 

Részvénytársaság

£(/// kölcsönkötvén y ára

ZtMN>
korona

Kapható az ÁPahínos Fogyasztási Sző- 
vetkezet összes fióktUlcteibcn. a Törek
vés lakai ékpénztárnál. Rákóczi-td, 42, 
ahol részletes tcn czclekkel szívesen szol

gálnak

Felelős szerkesztő: Dr. ELEK HU DÓ 
Kiadja: „Hétiül Naptó- lapkiadót illalat

Onmvueti: Quncsch Qyircy,


