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71 franciák teljesen 
körülzárták a Rufir-területet 
Újabb községeket szálltak meg. — Lefoglaí/ált a Német
országnak szánt szenet. — Német vállalatok csökkentik 

tlzemeifet
Offenburg, február i. | gott kézzel provokálta az őrt, az őr

(Wolff.) Ma délelőtt több század agyonlőtte.
főnyi francia lovasság bevonult a 
városba. A pályaudvart, a posta
hivatalt, a laktanyát és a nagy vas
úti hidat gépfegyveres őrségek 
szállották meg. A vasúti forgalom 
eddig akadálytalanul megy végbe. 
Appenweier községet is megszál
lották a franciák (MTI.)

Freiburg, február 4.
Offenburg és Appenweier már je

lentett megszállásánál lényegileg 
aiTÓl van szó, hogy a Majna-Frank- 
furt-Basel fővonalon való szénszál
lításokat ellenőrizzék, illetőleg azt 
Kehl-en át Elszászba irányítsák.

Düsseldorf, február 4.

(Havas.) A franciák megszállották 
Vohwinkelt és két másik községet 
Bemsoneit környékén és ezzel befe
jezték a Ruhr-tertilet körülzárását. 
D.uisburgbau föltartóztattak egy 
postaautót, amelyben revolverek 
voltak. Egy németre, aki a Mainz 
melletti Kastelben a vasúti sínek 
csavarait meg akarta lazítani, egy 
francia őrszem rálőtt, Brechtenben 
egy bányamunkást, aki zsebredu-

jutott kezeinkhez. Beérkezett jelen
tések alapján azonban már most ki 
kell jelenteni, hogy a franciák I 
újabb súlyos jogsértést követtek el.

X német sxahsixervsixetek 
feíMvdsa MmertMftoe

Berlin, február 4.
(Wólff.) Németország valamennyi 

szakszervezete a washingtoni sze
nátushoz és képviselőházhoz felhí
vást intézett, amelyben kijelentik,

Páris, február 4.
I A francia csapatok eltávoztak 
' Dortmundból, ahol megszálló bizott
ságot és francia vámszolgálatot 
hagytak. A megszálló hatóságok 
Hagenben és Wittenben lefoglaltak 
automobilokat, amelyeken szenet 
akartak szállítani Németország meg 
nem szállott területeire. I

Paris, február 4. . _____ _________ _
(Havas.) Berlini jelentések szerint/ a Ruhr-vidék megszállása és a 

a szénblokád következtében a né- Y^rsaillesi békeszerződés nyomában 
metországi textilvállalatok kényte- J<^r^ rabszolgaság elpusztítja a né- 
lenek voltak csökkenteni üzemüket. me^ az európai gazdaságot. Mind-

Berlin, február 4. | “^'apithatja egy pártatlan
. .. I vizsgálóbizottság, valamint azt is,(^07#..). - szovetsegkozi Rajna- hogy most, a béke közepette' férfia- 

bizottsag a megszállott területek kftt és asszon5-ükatj ifjl^ és ö t 
köblény birodalmi kormanyblzto- csaí. „íért i,.Mflsitnnaki mert vona. 
sának jegyzéket nyújtott at, amely- 1.—- ....
ben közli a francia ^ormánynak 
azt a határozatai', ’ hogy Offenhuf- 
got és Appenweiert, figyelemmel a 
német vasutigazgatás részéről a 
Prágától Parisig közlekedő nemzet
közi vonal forgalmánál okozott ne
hézségekre, a franciák megszállják.

A Wolff-ügynökség e hírhez meg
jegyzi: A jegyzék szövege még nem

kodnak hazaárulókká válni. A szak
szerveretek csak, a. hagyományos 
amerikai becsületérzéshez és az 
amerikaiaknak fair piay iránti érzé
kéhez folyamodnak. Az amerikaiak
nak a becsületről vallott álláspont
ja, ha most is szilárdan vallják, 
megmentheti Európát az erőszaktól 
és a különben elháríthatatlan sze
rencsétlenségtől.

Szilágyi LbJos válaszol 
a pártonkivülick nevében a demokraták 

szombati vacsoráján elhangzottakra
Bethlen miniszterelnöktől megtagadják és maguknak vindikálják 
az arany középút politikáját. — A pártonklvűliek azt hiszik, hogy 

a főváros hegemóniája az ö kezükbe kerül
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A politikai élet napok óta egyet-1 sége a baloldali ellenzék ellen for- 
len érdekes eseménye szombaton dúlt, 
este zajlott le a központi demokrata* Azóta a pártonkiviilieknek politi- 
körben, ahol a demokrata-párt kajáról nagyon sok szó esett a kép- 
Rassay Károly tiszteletére rende-| viselők között s azt a szakadást, 
zett vacsorát A vacsorán elhangzott amelyet ez az állásfoglalás előidé- 
beszédek politikai szempontból nagy zett az ellenzéken, az azóta elmúlt 
jelentőséggel bírnak az ellenzéki Wő egyre jobban kimélyitette. Most, 
jövő parlamenti taktikáját illetőleg amikor a nemzetgyűlés hamarosan 
és a jelek szerint Vázsonyi Vilmos,' uj fontos törvényjavaslatok tárgya- 
Rassay Károly és Farkas István 
szombati beszéde rövid időn belül 
tiszta helyzetet teremt az ellenzéki 
oldalon.

Mint ismeretes ugyanis, a párton
kivüli ellenzéki képviselők az el
múlt hetekben parlamenti csoporttá 
tömörültek össze és programmjók
ban két frontot jelöltek meg, mint 
amelyek ellen harcolni fognak. Az 
egyik front a kormány és a kor
mánypárt, de mindenki meglepetés
sel látta azt is, hogy ugyanakkor 
frontot csináltak a baloldali ellenzék 
ellen is és szélsőséges politikának 
jelölték meg minden politikát, me- ______________ ___________ _
lyet tőlük jobbra és balra álló poli-' aposztrofált pártonkivülick egyik 
tikusok képviselnek, magukat arany vezéréhez, Szilágyi Lajos képviselő- 
középutnak nyilvánítva. A párton- höz, aki a szombati demokrata var 
kívülieknek nagyobbik támadó kész- csorán elhangzottakra igy nyilatko-

lása előtt áll s amikor a fővárosi 
községi választások is előre vetik 
árnyékukat, a baloldali ellenzék ve
zetői szükségesnek látták precízen 
körvonalozni az ellenzéki politika 
szempontjait s

rostára venni azokat, akikre 
a megújuló, küzdelmekben az 
ország demokratikus pol
gársága komolyan számíthat.

Ilyen értelemben nyilatkoztak 
szombaton este Vázsonyi, Rassay és 
Farkas.

Kérdést intéztünk a fentebb 
elmonaottakra vonatkozólag az

zott a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— Az a meggyőződésem, hogy 
a vacsora és az ott elhangzott be
szédek oka sokkal inkább kézen- 
fekszik, ha a főváros hegemó
niájának kérdésére gondolunk, 
Rassay Károly és Vázsonyi Vil
mos nem tudnak belenyugodni 
abba, hogy w. ellenzéki oldalon 
olyan tekintélyes erő tömörült, 
mint a pártonkivülick csoportja 
és attól félnek, hogy a főváros pol
gárságának politikai vezetése tel
jesen kisiklik kezűből. A párton
kivüli képviselők felfogása sze
rint Magyarországon egy hatal
mas, kormányképes, egyúttal 
nemes értelemben felfogott libe
rális pártnak megalakítása el- 
odázhatatlanul szükségessé vált. 
Ezt a nagy pártot mindezideig 
személyi ellentétek és személyi 
aspirációk miatt nem lehetett lét
rehozni. Ez a tény nyílt titok. A 
pártonkivüli képviselők azonban 
nem engedik ezt a kérdést elej
teni és nem engedik a liberális 
érzelmű polgárságot, amely két
ségkívül hivatott a kprmányzás-

ra, a szélsőséges törekvések út
vesztőjébe terelni, ezáltal a kor
mányzástól elszór ittat ni és elő
idézni a reakció uj feliángolásái.

— A pártonkivüli képviselők 
teljes megértéssel viseltetnek a 
szélső baloldal minden jogos tö
rekvése iránt s azon a nézeten 
vannak, hogy Magyarország hely
zetének megszilárdítását, polgá
rainak politikai, faji, vallási és 
nemzetiségi különbség nélkül való 
egyforma boldogulását egyedül a 
mérsékelt középút politikájával 
lehet elérni.

Tagadjuk, hogy az az ut, 
amelyen a kormány jár, az 

arany középút volna.
Nem azért alakulunk, hogy kor
kormányzásra felkészüljünk. Na
gyon sokan vagyunk, akik nem 
véljük jó megoldásnak a koncen
trációs kormányzást és sokan va
gyunk, akik úgy gondolkozunk, 
hogy inkább vigyék a többségi 
pártok tovább a kormányzást. Ál
talában néni kívánjuk megosztani 
a felelősséget azokkal, akik Ma
gyarország mai helyzetét fel
idézték.

— Végtelenül sajnálom, hogy a 
pártonkivülick csoportja megala
kulásával oly nagy idegességet 
váltott ki a tőlünk balrább levő 
oldalon, de viszont teljesen meg
értjük, hogy azok a kisebb pár- 
lok, amelyek eddig négy-öt em
berrel operáltak a küzdőtéren, 
most úgy érzik, hogy háttérbe 
szorultak. A magunk részéről Vá- 
zsonyit, Rassayt, Rakovszky Ist
vánt nem azért a tényért Ítéltük 
el, hogy együttműködnek a szociál
demokrata párttal, hanem mert 
az ellenzéki polgári küzdő
társaik háta mögött szövetkeztek 
a nemzetközi alapon álló szociál
demokrata párttal s ezen lépésük
kel minden közösséget megtagad
tak a polgári társadalmi rendhez 
tartozó nemzeti alapon álló többi 
ellenzéki politikussal. A szociál
demokratákkal adott esetekben 
mi is együtt működűnk, aminek 
szemmellátható bizonyítékát ad
tuk az indemnitásl vitában, ami
kor Szeder Ferenc. Kitajka Lajos, 
Rothenstein Mór, Kéthly Anna és 
Györki javaslatát egyhangúlag 
elfogadtuk.

— Végül megnyugtatjuk Fú- 
zsonyit, Rassayt és híveiket, hogy 
amig a. pártonkivülick csoportjá
ban Bárvzy István, Ugrón Gábor 
és az én nevemet olvassák, addig 
a demokratikus haladás útja biz

tosítva van és nincs
Eddig szól Szilágyi 

kozata. A magunk 
akarunk elébe vágni 
lásznak, amely a fenti nyilatkozat
ban aposztrofált ellenzéki politiku
sok részéről bizonyára el fog hang
zani, csak azt a megállapítást szö
gezzük le, hogy az ellenzék egy- 
előro teljesen kettészakadt és külön 
utakon halad. Itt az ellentétet, amely 
Szilágyi Lajos fentebbi nyilatkoza
tából kitűnik, aligha lehet egyha
mar kiküszöbölni s az a vacsora, 
amelyet hétfőn este az Erzsébetvá 
rosi Kör rendez Ugrón Gábor tisz
teletére, valószínűleg ezt az ellen
tétet csak mélyíteni fogja

megalkuvás. 
Lajos nyilat- 
részéről nem 
annak a vá-
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numerus clausust 
ki kell terjeszteni 
Jt diákkongresszus utolsó napja 
A III. magyar diákkongresaz.us ün

nepi dísziiléso vubárnnp dólelőtt folyt 
lo a régi Orsziigház nagytermében.

Nagy Iván, a MEb’HOSZ elnöke, mint 
kézzel foghaló eredményre, rámutatott 
a numerus claususra, bár szomorúan 
lapnsztaljn, hogy a szegedi és pozsonyi i 
egyetemek ezt a törvényt, nem hajtják 
végre kelő eréllyel. Követeli, hogy r ' 
törvényt terjesszék ki a külföldi egyete- 
meken szerzett diplomák noszlrifikálá- 
sára is.

A megnyitó utón Vér Tibor Németor
szág mint újára a főiskolai tanulás de
centralizálását és az ifjúsági menzák 
alapjainak megteremtését, sürgeti a föld
reformmal kapcsolatban, de követeli, a 
ruházkodás kérdésének megoldását, az. 
ifjúsági belegsegélyző megteremtését és 
nz ifjúság kultnrmozgalinainak támoga
tását. Külföldi mintára műszaki attasé 
Intézménynek megvalósítását sürgeti, 
de ezek előtt is sürgős rendezését kí
vánja n vasúti és közúti diákkedvezmé- 
nyeknok. Ezeknek a részben szociális, 
ré-zb'ji kulturális igények kielégítésé* 
nek fedezéséro indítványozza:

1. hogy a hazairiiló Károlyi Mihály .—.......—-—, - -------
vagyonát sürgősen kobozzák el és azt- deklődés volt niéft' az Óceán, Spódiujn, Siavónia, 
egészen a magyarországi egyetemi és 
főiskolai hallgatók segélyezésének in
tézményes biztosítására fordítsák.

2. a tőzsdeadó olyniérvil felemelését, 
hogy annak bizonyos tészc ugyanezt a 
c.dlt szolgálhassa.
Anka János kijelentette, hogy a ke

resztény ifjúságnak a harcol, nem lehet 
és nem szabad feladnia.. Az Ifjúság nem 
fog beletörődni félmegoldásokba, hanem 
ki fogja verekedni jogos követeléseit.

Anita után Antal István és Csanády
György beszéltek még.

A beszódok után n diákság és a közön
ség elénekelte a Ilim.i i;zc, melynek el
hangzása után az elnök a díszgyülést I 
bcs.éitn.

A M. Kir, Folyom- és Tongerhajózási 
Rt. iKiizgftfrtMlgn, fcliipprlíj-biZ'Oft’ii^a és 
ügyvivő Igazgat ős Aga mély meglllwtődés. 
Fel jelenti, hogy nagyérdemű üzletvezető 
laaztfntrtla 

nagyunyoml

Sényi Péter
ni. kir. konnányfdtnnácsos, n Foronc Jó- 
snel-rond hadlékitmónvoa tiszti knrosztjó- 
nők, n 111. oszt, vaskorona-rendnok, a 
hadiókitinónyca III. oszt, katonai órdom- 

koro«ztr.ok sth. slb. tulajdonosa
f. hd 1-ón B2 éves kerábnn Budnpcstcn 
elhúuyt.

llnliVn atilyoí ós ftíjtlnlnias vc-vdcf'éffbt 
Jelent n trtrsnsilgra, melynek esakiioin két 
évUzotlen át Fzentelto fwigyórtékU mnu- 
kAMrtgrtt é» néleskörü .^ktinlrtmU. Túr. 
naédgiink hnjözási és műszaki azolgÁlatA- 
nnk feJloszlAíó körül kiváló érdemeket 
Mcnett, melyek lArsnsdgunk történetében 
innrndandó ondókét biztosítanak számira* 

Iludkpcbten, IBSfl fcbruiír 1.
Hornos omlókét konyc’oUol fogjuk mog- 

öriinl!

A M. Kir. rolvnm. ón TonperhajótAsi 
Rt. tlntikftra nz ti««M nlkalmnzottnk nc- 
r<'bifi ini-ly fii Italommal jelenti, hogy 
Merőtvo ti-,tolt Htlctvcaotfi Ignzgntójuk

nagyunyomi

Sényi Péter 
ni kir. kortuAuyfölauAciiot, n Ferenc Jó- 
»««< rend hndiók'tniényea Hűti keroutK- 
nek, » III. ont. vaskorona.rendnek, r 
hHcildkilinOnvDs 111. eaii. katonai Arüom. 

kurantaok alb. atb. tula|donosa
1 >-'V korában Ilndaceaten

Bfi nyújtott

Róma, február 4.
Dzseki Hddin, Törökország követe 

kijelenti a Giomale dTtaliaban, 
hogy Törökország bilranzigcns, 
mert tudatában van ügye igazságá
nak. Semmivel som lehet megokolni 
azokat az akadályokat, amelyeket 
Anglia támaszt Törökországnak. 
Kétségtelen, hogy Törökország oly 
békét óhajt, amely teljes elégtételt 
ad neki. Ez Törökország utolsó sza
va. Ha újból háború támadna, azért 
csakis Anglia lenne felelős.

TŐZSDE
IKissé csendesebb volt a vasárnapi 

magánforgalom
A vasárnapi magánforgalomban a kora délelőtti órákban csendes 

volt az üzlet és nagyjában a szombat esti niagánforgalnii árfolyamok 
maradtak érvényben. Csak egy-két középpapirban, különösen pedig a 
vasértékekben, így a Hoffherrben és Schlickben volt nagyobb üzlet. Ér- 
.... .......... .. .... _ ............... Bauxlt és Levante 

! után. Az üzlet egészen a déli órákig sem mutatott nagyobb lendületet, 
i Előfordult árfolyamok: Magyar Hitel 21 600—22.099, Rima 11.600, Salgó 

Í6.509, Viktória-malom 49.0110, Pamut 43.000, Georgia 140.000, Hoffherr 
12.000, Schlick 14.900—15.090, Óceán 9700, Róni 25.000, Láng 34.000, Leszá- 

Í mitoló 3100 (pénz), Izzó 99.090, Szikra 20.750, Spódium 10.950, üanica 
1 14.200—14.300, Atlantike 7100 (áru), Király-autó 2100—2050, Zabolai 

21.000, Liohtig 1650—1700, Guninii 28.090 (áru), Karton 44.090, Szalámi 
5200 -5300, Klotild 9400—9350, Kőszén 209.090—203.900, Budapesti Gőzma
lom 38.500, Lipták 4300-4250, Magyar-Olasz 790—800.

A végnélküli hossz . . . 
: A középpapírok hete — Rckordárfolya- 

inok — Megmozdultak az összes eddig 
elhanyagolt értékek is

A tőzsdei hausse ezen n héten is meg
szakítás nélkül tartott, sőt olyan rekord
kurzusokat is produkált, amelyek szinte 
páratlanok a tőzsde történetében. Ezen 
n. héten is a nagy áremelkedések köz
pontjában a nohézpapirok: az Általános 
kőszén, a Magnezit, Kábel, Ganz-Danu- 
bius, Izzó, Magyar Cukor állottak, ame
lyek újabb 20—30 százalékkal javították 
meg árfolyamukat,

A nchézpapirok erős felfelé való ár- 
| szökése természetesen nem maradhatott 
I hatás nélkül nz eddig elhanyagolt közép- 
papírokra, amelyek ezen a héten már

i

i

..... , ......   mar 
erőteljesen megmozdultak. Egymásutáni 
sorrendben az Angol-Magyar Bank, a 
Magyar-Olasz Bank és a. Leszámítoló 
elmaradt bank és ipari értékei kerültek 
a nagy tőzsdei tippek közé. A spekuláció 
eleinte csak félve és tapogatódzva, nyúlt 
ezekhez a közA-pértékckhez, azonban a 
hél közepén a középértékek egész sorú
nak: a Jutának. Kendernek, Spódium- 
nak, óceánnak, Athenaeumnak és Pal
losnak, különösen pedig u Schlicknelt 
ugrásszerű drlcndületc a kétkedőket is 
meggyőzhette arról, hogy a. tőzsdei 
hat'sse mind szélesebb területekre önt ki 
és a. kisjátékosok egyre nagyobb tömegei 
kapcsolódnak be a tőz.sdo egyre lendülő- j 
tcsebb forgalmába. Az általános nagy 
lmusHo kísérő jelensége volt a hét végén 
az eddig tökéletesen mellőzött bank papi- ' 
rok megmozdulása is élükön a Hazai 
Bankkal, Angol-Magyar Bankkal és a 
Leszámítoló Bankkal, a szombati és va
sárnapi magánforgalomban pedig n Ma
gyar-Olasz is tempósan előreugrott egé
szen 800 koronáig.

A bét közepén különösen n szerdai 
;.'iidezési napon úgy látszott, hogy fór

odul az irányzat. A hetipénz után óriási 
kereslet támadt, iigy”h(>gy egészen 6‘Z»%- 

' ig emelkedett A tőzsdei a ugarok más- 
| napra, csütörtökre ennek kapcsán erős 
I realizálási hajlandóságot, és az árfolya
mok jelentősobi) lemorzsolódását várták. 
A csütörtöki nyitás tényleg vontatottnb- 

j bán indult nz előző napokénál. Ez az 
elernyedés azonban úgyszólván csak pH- 
lanalnyi lélek zct vétel volt., mert már a 

| tőzsdeidő közepén elementáris erővel 
I ugrottak fel nz árfolyamok legutóbbi ár- 
, szintjük fölé. A csütörtöki erős napot 
a pénteki é.s szombati magánforgalom- 

Iban további viharos szilárdság követte. 
1-4 kétnapos magánforgalom favoritjai: 
nz Óceán, Schlick. lloflierr. Íloldbcrg< r, 

1 Spodiuni és társaik —- szóval a megin
dult k'f.éppapiiok voltak. Vasárunn n 
magánforgalom — amint fentebb brhz.ú 
mólunk róla — kissé elbágyadt. amit az 
erős kezek újra arra hasznnltnk fel. lmgy 
ol«6bb kvr.u.on Jussanak .tora 
bök hoz.

!

intranzigens
Lausanne, február 4.

(Havas) A (örökök a szövetséges 
delegációnak ma délután 1 órakor 
terjedelmes választ küldtek, amely
ben kifejtették ellenvetéseiket s fő
képpen azokat, amelyek a Mosul- 
kérdésre és a magánjogi érdekekre 
vonatkoznak. A válaszról nyert első 
benyomás nem kedvezőtlen. A dele
gációk délután 2 órakor megvizsgál
ják a választ.

A bankpapírok emelke
désének OKA. A múlt hét végén 
a bankpapírok meglepetésszerűen 
szintén megmozdultak. A bankérté
kek, ugylátszik, követni fogják, ha 
nem is olyan tempóban, de legalább 
is fokozatosan a Magyar Hitel és a 
Kereskedelmi Bank erős hausseiro- 
zását. A bankpapírok emelkedésé
nek okáról dr. Forral Ernő, a Föld
hitelbank igazgatója ezeket mon
dotta:

— A bankpapírok általános meg
mozdulását arra lehet visszavezetni, 
hogy a bankok tárcáiban levő ipar
vállalati részvények a hdusséban 400 
százalékkal is emelkedtek. Tekintet
tel arra, hogy a közönségnek tőke
szegényebb és szolidabb része kép
telen reszt venni a nagypapirok já
tékában. Másrészt a Magyar Hitel 
és Kereskedelmi Bank erős emelke
dése gyakorolt vonzóerőt a. közön
ségre, hogy figyelmével az elhanya
golt bankpapírok fefé forduljon.

A MAGYAR-OLASZ TŐKEEMELÉSE. 
A Magyar-Olasz Bank, amint ismeretes 
néhány héttel ezelőtt, elhalasztotta ese
dékes tőkeemelését. Most — amint érte
sülünk — a Magyar-Olasz tőkeemelése 
tahin már ezen a héten publlkus lesz.

INGYEN RÉSZVÉNYEKÉI' AD A 
SCHLICK. A tőzsdei benfentesoknek 
már napok óta. titkos íippjo: a Schlick, 
amely eddig csak óvatosan követto a 
vaspapírok árfejlődését. Egyes .jelentések 
szerint a Schlick iránt a Magyar síitá
id nos Hitelbank érdeklődik erős vásár
lásokkal egyetemben, más oldalról nyert 
értesülés szerint a Kehi leknél ’inár lég- 
közelebb kedvező tőkeemelés lesz én 
a részvényeseknek ingyen részvényeket 
ad.

Százhuszonhárom halott
Bouthen, február 4.

tWolff.) A nini nap folyamán a 
Reinitz-bánya katasztrófájának to
vábbi három áldozatát hozták fel
színre. Kel ember a kórházban meg
halt. A halottak száma most már 
123-ra, nz áldozatok száma 144-re 
emelkedett. Még ina sem sikerült, a 
.'zerencsétloiiséff tulajdonképpeni 
színhelyéig előnyomulni.

TÖRLEY
PEZSGŐI

Elévült Lovászy pere a 
Szózat ellen

Lovászy jogi képviselője fegyelm 
feljelentést tett a főkapitányságot

— A Hétfőt h'aplő tudósítójától -
A Szózat 1922. év február 12-én tárniuk 

cikket közölt Lovászy Márton, a Ká
rolyi-kormány volt belügyin in isztero eb 
h u, aki, mint ismeretes, a bolsevizmui 
bukása után Bécsben telepedett le. A 
cikk azzal vádolta meg Lovászyt, hogy 
még most is hnzaellenes propagandái 
fejt ki és őt a csoliek pénze lik.

A cikk miatt Lovászy 10 nappal ké
sőbb sajtópprt indított, amelyben az 
ügyészség nem vállalta, a vád képvisele
tét. Miután a pótmagánvád, .jogi képvi
selője, Vámbéry Rusztem dr. átvette a 
vádat, a vizsgálóbíró 1922. év március 
10-óu a nyomozás lefolytatása végett a 
főkapitánysághoz küldte az iratokat. A 
szerzőséget, Náday Lajos dr. vállalta a 
cikkért, do őt több mint hat hónapon át 
kihallgatni nőni sikerült, inig végre 
1923 január 8-án kihallgatták.

A rendőrségről néhány nappal ezelőtt; 
jöttek át az iratok, de Lengyel dr. vizs
gálóbíró ma elévülés elmén Náday dr. 
ellen megszüntette az eljárást.

Lovászy Márton jogi képviselője most 
ismeretlen tettes ellen fegyelmi feljelen
tést tett a főkapitányságnál, annak meg
állapítása végett, hogy miképen történt 
az, hogy hat hónapon belül az ügyben 
nem ejtették meg a nyomozást és igy 
lchctővé tétetett az ügy elévülése.

Semleges ország legyen a 
jöváfételi kérdés bírája

Paris, február 4.
(Havas.) A Petit Parislen jelen

tése szerint Branting a népszövet
ségi tanácsnál azt a lehetőséget kez
deményezte hogy

egy semleges országot tegye
nek meg a jóvátételi ké’,JZ'’ 

birájává.
A tanács tudomásul vette ezt a kez
deményezést.

TABARIN
Vili., RÁKÓCZI ÚT 63.TI:Lr.rÓN JÓZSEF -1-16 

A febrnári műsor minden száma szenzációi

SziKlai József, Betegh BSby, 
EleKi Annié és 

ifj. Latabár Kálmán
v. felléptével.

Kiadó lakás......
Hamintli Imre táticparódlÁja

Szepesi Vili és Thea Worfh
eredeti táncjelenetükben.

The Fürstenberg
cxentr. duett.

DicK Doretty & Go.
akrobata caopoil.

Inge Lysa, Sisters Horsten, Rachme, 
Silgard, Sabina és Farkas, 

RicKi Neumann
Ezenkívül még 25 elsőrangú szám 

Steiner Sírni művészzeneKara
Kezdete ’/210 órakor. Meleg konyha

csak oly

nvegwztosítási 
Kötvény nqnlt,

melynél
1. az üvegkárok garantáltan — minden rá- 
lizetés nélkül — természetben pötoltatnik:
2. évközben bármily magasra emelkedjek 
az üveg ára, a biztosítási összegeket nem 
kell emelni. Ily biztosításokat,valamint tüz- 
■kár, betörés, baleset, sikkasztás elleni, óva 
dék-, szállítmány, és életbiztosításokat a

legelőnyösebben kőt a

ftowiiisí®8iaoiiiiiii!iiffl
Budapest, IV. kér., Révay ucca IQ, sa 

Telefon: 137-90,118-44, 35-55
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HÍREK
Halálugrás a negyedik emeletről

Egy ismeretlen uriasszony 
öngyilkossága

—■ A Hétfői Najló tudósítójától —
Vasárnap este Fél lu>l órakor egy jól 

Öltözött ismeretlen nö a Baross ucca 3. 
számú ház negyedik emeletéről leugrott 
és nyomban meghalt. Az öngyilkos höl
gyet, mielőtt a negyedik emeletről le
ugrott volna, a. lnizbeliek közül többen 
látták, amint idegesen járkált fel R alá 
r folyosón. Akik szemmel kisérték, azt hit
ték, hogy az ismeretlen hölgy vár vala
kire.

Egyszerro azonban áthajolt a korláton 
és volötrázó sikoltás közben fejjel lefelé 
zuhant, le a negyedik emeletről. Az ud
var kövezetén véres testtel terült, el és 
pár percnyi szenvedés után meghalt. 
Közben n mentőket hívták hozzá, ahol 
nzonbun már csak a beállott halált kon
statálták.

Az öngyilkos hölgy jól volt öltözve 
és 40 év körüli lehetett. Semmiféle írást 
nőm találtak nála, amelyből kilétét meg
állapíthatták volna. Ebből arra követ
keztetnek, hogy <dőro készült a vasárnap 
esti végzetes tettére. A házbeliek közül 
senki sem ismerte és valószínű, hogy 
ötletszerűé:) választotta a Baross uccui 
házat öngyilkossága színhelyéül. A sze
rencsétlen nő holttestét, a törvényszéki 
orvostani intézetbe vitték. A rendőrség 
n titokzatos öngyilkosság ügyében meg
indította a vizsgálatot.

— Mussolini káplár! sujtása. Ró
mából jelentik, hogy az olasz Ardi- 
ti-k küldöttsége Mussolini írjintsz- 
terelnöknek átadta az Arditi-k ve- 
zóri jelvényéi, amelyet a. küldöttség 
szónoka káplári sujtásuak nevezett. 
Mussolini köszönetét mondott a 
megtiszteltetésért.

— Három magyar Pálos-rendi szerze
tes ... A magyar talajból kisarjad- 
Mtt Pálos-r(?ndnek három magyar tagja, 
Páter Gellert, Fráter Benedek és Fráter 
Bertalan a rendnek Censtochova-jasz- 
liugorat kolostorából február elsején in-, 
dilit haza Magyarországba. Harmadikén 
megérkeztek Budapestre és negyedikén 
meglátogatták P. Zadravetz István tá
bori püspököt. Páter Gellert a budai 
Kapiszlrán-templomban hálaadó misét 
mondott, amiért a magyarok Isteno ha- 
Kájnkba • isszasegítette a magyar ere- 
ilet.it Pálos-rend megmaradt magyar 
képviselőit.

— Letartóztatott olasz képviselő. 
Triesztből érkezett jelentések sze
rint a kommunista lapok ellen foly
tatott vizsgálat során a rendőrség 
letartóztatta az II Lavoratorc két 
igazgatóját és hal munkatársát. 
Naffi, kommunista képviselőt, aki 
Moszkvából vissszaérkezett, a chia- 
V ónnal vámvizsgáló állomáson fel
tartóztatták . és átkutatták egész 
pódgy ászát.

— Festőmíívészek háborúsága. A Mű
csarnok zsűri-választása alkalmával Do
hai Székely Andor festőművész ki jelen
létté, hogy olyan zsűritagra nem szü
lsz, aki visszautasított képeket anyagi 
előnyökért visszaakasztaf a falra. E ki
jelentés miatt Pentelei Molnár János 
rágalmazást pert indított Dobni Székely 
kndor élen, s az ügyet ma tárgyalta 
.Ízűkor dr. büntető járúsbíró. A. inai 
tárgyaláson Dobál Székely kijelentette, 
togy a sértést c.<nkugyan Molnár Já- 
losra értette, de hajlandó állításainak 
állóságát bizonyítani. Kérte, hogy 
Idézzék be és hallgassák ki Gács István, 
líerész Gyula, Czencz János, Szüle I’é- 
pr és Katona Nándor festőművészeket, 
|kik álítúsait bizonyítani, tudják. Mintán 
t valódiság bizonyítását’ l’eutelel Mól
tár nemcsak hogy nem ellenezte, de 
naga is kívánta, ezt a bíróság elren- 
Iclto s az iigy folytutólagos tárgyalását 
Dárcius 12-re tűzte ki.

— Kiss József emlékplakett. Gábor 
József szobrászművész, aki tavaly Pe^« 
pw kapitány művészi plakettjével kői
éit feltűnést, elkészítette Kiss József 
imlékplakotjét. A halhatatlan emlékű 
töltő megmintázását különösen sZeren-

Jaj a hátam, jaj a fejem 
oda van, 

megkinoz az influenza csúfosan, 
mert nem használtam 

LYSOFORMOT szorgosan.

Rabl6$yilkossá$i kísérlet után 
élve akarták eltemetni 

Borzalmas merénylet az Ujvásártéren
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Vasárnap reggel szokatlan bűn
ténynek jöttek nyomára. Az, Fjvá- 
sártéren kődarabokkal eltemetve, 
gödörbe rejtett mezítelen férfira 
akadtak, akinek a teste több sebből 
vérzett. A szerencsétlen emberben 
még volt annyi élet, hogy a kór
házba lehetett szállítani, ahol most 
élet-halál közt fekszik.

Az Ujvásártéren ma reggel hat 
órakor a járó-kelők egy ember alig 
hallható nyöszörgésére lettek figyel
messé. Amikor a hang irányába 
mentek, feltűnt, hogy a piactér 
egyik félreeső helyén kődarabokból 
koporsószerii emelkedés van. Oda
mentek és megdöbbenve hallották, 
hogy

a k öko pór.sóból. fájdalmas 
emberi hangok hallatszanak.

Nyomban rendőrért sietlek, aki
nek a segítségével a kődarabokat el
távolították. Ekkor megdöbbentő 
látvány tárult eléjük. A kövek alatt 

egy mély gödörben telje
sen meztelenre levetkőztetett 
férfi, feküdt. A gyomra táján 
és a. halántékán szúrásból 
származó sebek voltak látha

tók.

A súlyosan sebesült férfi csak 
annyit tudott mondani, hogy Báder 
Józsefnek hívják, gyári alkalma
zott. Azután elvesztette az eszméle
tét és nem lehetett tovább kihall
gatni. A gyorsan előhívott mentők 
a Zíta-kórházba vitték, ahol egész 
vasárnap nem volt kihallgatható 
állapotban.

esés kézzel oldotta. meg a kitűnő mű
vész, úgyhogy a Pesti Izraelita hitköz
ség elhatározta, hogy a i’enhatósága alá 
tartozó összes iskolák részére elkészít
teti a művészi plakettet. A befolyó jö
vedelem egy részét a művész a külföl
dön tanuló zsidó diákok segélyezésére 
engedte út.

— Véres verekedés a Nyár uccában. 
Szombaton egyórakoi- a Nyár uccában 
ittas állapotban levő emberek összevere
kedtek. Ivánics János kocsis a vereke
dés hevében kést, rántott elő és azzal 
Soós Mihály mázoló munkást összeszur
kálta. A verekedésre közben ligyemessé 
lett a közeli rendőrőrszem, aki Ivanicsot 
elő akarta állítani. A garázda ember 
azonban a rendőrre támadt, mire az 
kardját használta, ilyen módon sikerült 
neki Ivanicsot ártalmatlanná tenni. A 
verekedőt összekötözve vitték be a fő
kapitányságra, ahol letartóztatták. 
Soóst. a Rókus-kórházban ápolják.

— Elítélt házinestcrnö. Popovics Mi- 
húlyné, aki az Üllői út 109. számú húz 
házf^iigyelője, 1921 augusztus 6-ún 2000 
koronát, felvett egy lakásiigynökfől azon 
a címen, hogy egyik ügyfele részére 
lakást szerez. Miután Popovicsné a h’- 
kúsügynököt. szándékosan vezette félre, 
mert lakást, szerezni úgysem tudott, a 
lakásügynek feljelentésére letartóztat
ták. A budapesti büntetőtörvényszék 
Popovicsnet csalásért 2 évi börtönre 
ítélte. Felebbozés folytán ügye a lábiára 
került, ahol N.virő Géza dr. bűnt'dőta- 
nácsa az elsőfokú ítéletet egy évi bör
tönre szállította le.

x Sárcipő, hócipő kapható és javítható 
Neumannál. Nagymező uccu 14.

x Művészi fényképészet ,.Mona Llsa“ 
Erzsébet körút 20. Szépít, fiatalít, nagyít, 
megörökít.

és fizetek Brlllláns •»Us«fl,és haí | 
misfopakért minden hirdetett árnál többet tizet 
Országos Ékszerhez, Rákóczi u, 17. Uránia bank

Feldmann Ferenc
banklrodája

Szervita tér 4

A borzalmas módon kitervelt rab
lógyilkossági kisérlel fölfedezése 
után a rendőrség erélyes nyomo
zásba kezdett. Az esetről értesítették 
a főkapitányság központi ügyeletét, 
ahonnan detektívek mentek ki a 
helyszínére, majd a rendőri bizott
ság jegyzőkönyvet vett fel az eset
ről.

Búdért a tettesek, a nyomozás föl
tevése szerint, hajnalban az elha
gyott vásártérre csalták, ott rá tá
madtak és késsel összeszurkálták. 
Azután a magával tehetetlen embert 
kifosztották és teljesen levetkőztet
ték. Majd

egy sirgödröt ástak részé
re, oda befektették

és a gödröt aztán gráultkockadara-* 
bókkal félig-meddig betemették. A 
népiden helyen történt eseménye
ket nem láthatta senki és a tettesek 
igy nyugodtan elvégezhették bor
zalmas m u n ká j u ka t r-

Az áldozat valószínűleg egy-két 
óráig lehetett rettenetes helyze
tében, amíg reggel 6 órakor a járó
kelők figyelmessé lettek segélykiál
tásaira.

A rendőrség mindenekelőtt azt 
akarja megállapítani, ho’gy Báder 
a szombatról vasárnapra virradó 
éjszakát kiknek a társaságában töl
tötte, mert valószínű, hogy a tet
tesek csakis azok között keresendők. 
A nyomozás ebben az irányban 
teljes erővel folyik és csaknem bi
zonyos, hogy Báder merénylőit rö
videsen sikerül kézrekeriteni.

Két halálos baleset
Ünnep előtti munkástragédiák

— A Hétfői Napló tudósilójától. — 
Véletlen következtében két gyil

kosság történt az elmúlt nap dél
utánján. az egyik a rákosrendező 
pályaudvaron, a másik egy óbudai 
géplakatos műhelyben. A véletlen 
gyilkosságok okozói mindkét eset
ben fiatalkorúak voltak, akiket ki
hallgatásuk után a rendőrségről el
engedtek, miután bebizonyosodott, 
hogy az emberölést nem előre meg
fontolt szándékkal követték el, ha
nem mindkét esetben baleset tör
tént.

Kormássy Ágoston lakatossegéd 
szombaton délután, miközben haza
felé haladt, a rákosrondezői pálya
udvar II. számú átrakodó raktárá
nál a földön egy bét milliméter át
mérőjű revolvert talált. Fölvette a 
földről, nézegetni, majd tisztogatni 
kezdte. Közben melléje lépett do
nori Ferenc vasúti munkás, aki 
nézegette, amint Kormássy a pisz
tolyt tisztítja. A revolver tisztítás 
közben elsült és a golyó Monori ha
sába fúródott, akit a mentők halá
los sérüléssel vittek a Rókus-kór- 
luízba.

Óbudán, a Bécsi utón levő Maj- 
scher-íéiv lakatos műhelyben, a heti 
munkaberek kiadása után, anyagi 
differencia miatt két inas összeve
rekedett. Verekedés közben az egyik 
tanone felkapott cgv súlyos vasre- 
szelőt és a társa felé hajította. A 
yasreszelő azonban célt tévesztett 
és a mögöttük álló Pinkái Lajos 
/S éves tanoneol találta el, aki ár
tatlan szemlélője -volt a verekedés
nek. A vasreszelő a szerencséi len 
fiút, úgy fejen találta, hogy az pár 
percnyi szenvedés után a helyszí
nen meghalt.

Dr. IVerminghoff, 
a lipcsei egyetemen a középkor ta
nára, meghall.

Színház
l’gy lehet, hogy Hevesi Sándoi 

ötlete, az ailamí Kamara szinhás 
nagy íeatrikus átcsoportosítást fog 
okozni Budapesten. Hevesi tudva
levőén az Andrássy úti színház he
lyiségét szemelte ki a maga „kis" 
színházának céljaira, mert az 
Andrássy üli bérlet-szerződése le
jár. Természetes dolog, hogy He
vesi terve súlyos gondokat okoz az 
Fnióiiak, hogy hol helyezze el ka
baréját. Először az Erzsébet körúti 
Gambrinus éttermére gondoltak, de 
most — úgy halljuk — újabb terv 
merült fel. Még pedig az, hogy a

Belvárosi Színházat
visszaadják credot i rende 11 etéséííek 
és újra kabarévá alakítják, aminek 
indult. A Belvárosi Színház, amely
nek nézőtere amúgy i‘s szűknek 
kezd bizonyulni, áthurcolkodnék a 
Szerecsen uccába, a Blalia Lujza 
Színház épületébe. Hogy a Blaha 
Lujza Színházzal mi történik eb
ben az esetben, arra vonatkozóan 
még kombinációk sincsenek.

A Nemzeti Színház 16-án, pénte
ken mutatja be Dario Nicodemi:

Jlz árnyék
című drámáját, amelynek főszere
peit Várady Aranka. T. Jfátrai Er
zsi és Ódry Árpád játsszák. Közben 
azonban a Nemzeti Színház egész 
gárdája szorgalmasan próbál és ta 
mii, mert rövid egymásutánban 
fogják szilire hozni Harsányi Kál 
mán Ellák-ját, Tóth László kis já 
tékát: a Pierrot búcsúját, Ros- 
mcrsholmot, Hamletot, a Velencei 
kalmárt és Daudin Györgyöt. A 
Nemzeti Színházról lévén szó meg 
állapíthatjuk, hogy Pctheő Attila 
távozásáról elterjedt pletykák tel
jesen légből kapottak. Petheőnek 
esze ágában sincs elmenni a Nem 
zetitöl, óriási ambícióval és lelke
sedéssel fanul, próbál és játszik.

Egy másik budapesti férfi-prima
donna távozásáról azonban már, 
komolyabb hierk keringenek. „Ad
dig jár a korsó a kútra, mig vé
gül is szerződés nélkül marad", 
mondotta informátorunk, a még ma 
is szmokingon színházi habitüé, er
ről az ügyről, de bővebb felvilágo
sítással nem volt hajlandó szol
gálni.

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

Ma
hétfőn nyitva

reggel óráig

réciséRCk nnsv választékban 
Jámbor, IX, Üllői út 3 
Cálvin tér mellett. Vessek, 
eladókéi cserélek ! 
Antik órák szakszerű javítása

Az
Aranymadár nem dublé, 

de a

Dublémadár-arany
FAUN
VI, Andrássy út 25

ilet.it
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Ugyancsak ö tett említést, szintén 
kissé homályos formában egy ked
ves és pikáns

szerződtetésről
Úgy nagyon népszerű, nagyon ked
ves, talán legnépszerűbb és legked
vesebb konferansziéról van szó, aki 

| h itásra volt 
újra al
végének 

aperszűin, meri 
•züdtet’k arra a 

ahonnan, mondhatni, 
bégének útjára indult.

Győztek a Szegediek Rómában KÖZGAZDASÁG
Eredmény: 5-2 (2-1)

egy ideig most 
kárhoztatva, de rövidesen 
halma lesz Budapest közön: 
mulatni szellemes 
ví sszatér, visszn sz( 
kis színpadra, 
nagy népszerű-

Vájjon ki lehet?

• A Bolond Istók jubileuma. A T’d- 
rosi Színház népszerű daljátéké, a „Bo
lond Istók", immár jubileuma előtt áll. 
A mulattató szöveg, a dallamos ma
gyar muzsika s a Városi Színház kitűnő 
együtteső szorezlék meg ezt a sikert a 
daljátéknak, amely a közöns'-g körében 
még egyre növekszik. Legközelebb a 
jövő héten pedig kedden és pénteken 
szerepel a műsoron, a jövő vasárnap 
pedig meglesz a kedvelt darab huszon
ötödik előadása.

• A Vígszínházáé hetének öt estéje. 
jut a színház szón-’.'.ciós újdonságának, | 
a Glóriának, amely egyaránt, fényes sí- : 
here a szerzőnek, Szomory Dezsőnek és 
a Vigszinház nagyszerű együttesének. 
Szerdán és szombaton a Kis cukrászda, 
Heltal Jenő pompás vlgjátéka, kerülj 
szilire. Szombat éjjel 10'/i órai kezdettel i 
mutoljúk he az Elefántot. Hcnneguin é-3 
JJ'ebrr uj bohózatát. Vasárnap délután 
az Ocskay hripadéros-t adják.

• A Fővárosi Operettszínház e hete a 
Tűtárjárás nagy sikere jegyében fog le
folyni. Két estét kivéve mindennap ad
ják Kálmán Imre és llakoityi. Károly 
világhírű operettjét. (Csütörtökön és 
szombaton a régi Népszínház hirc3 mű
vészei fílaha Lujza, Rákosi Szidi, Pál
mai/ Ilka, Kiiry Klára, Komlóssy Emma, 
Ledofszky Gizella, Harmatit, Ilona, 
.Margó Célin, Kassay Vidor, Tolla gl 
Adolf, Pintér Imre lépnek fel Kérő 
György hármas alkalmi darabjában. 
Velük együtt lép fel Hegedűs Gyula, 
Ecndrey Ft rcnc, Ri/ler I rén, Nagy Tza
béi In, Hajdú Eta, Vigh Manci, Ferc.nczy 
Károly, Hal mag Tibor, 'Vjváry Lajos 
és az uj nemzedék több más kitűnősége.

1 Vasárnap délután az Olivia heruegnö 
kerül w.inre.

• Rákosi Szid! pompás új szerepében 
Földes Imre „A lányom hozománya 500 
millió" címii nagysikerű vígjntékában e 
héten hél főn. szerdán, csiitörtökön, szom
baton lép lel a Magyar Színházban. Kí
vüle ezúttal is Pécsi Blanka, T. Forrni 
Rózsi, Simon Marosa, l’ray, Körmondy, 
Kertész, Vándor! és Ábel játsszák a da- 

jrab többi főszerepeit. Kedden, pénteken

A Ganz és Társa Danubius Gép- Va- 
nnc-TTC 2’1 (1:0) ' Kön- ‘‘H Hajógyár Rt. ma tartott köz 

* ■ I..JlinfúrATÍn Imtrír o«zA ‘legjobb vidéki csapat első külföldi 
mérkőzése meglepő eredményt hozott. 
Római kombinált ellenfelét könnyedén 
győzte le s mindvégig ura maradt tó 
idegen pályának. Az olasz közönség 
szeretettel fogadta. a magyar csapatot 
és 5:2 (2:1) eredménye után lelkes tap
sokkal ünepelto.

A tavaszi futballszezón első mérkőzése 
különösebb eredményt nem hozott. / .
mai napon négy „Magyar Kupa" mér- köszönheti, 
kőz's került eldöntésre, amelyben egye-1 
diil a 33 FC tett ki magáért és az A’SC 
capatát 4:1 arányban győzte le.

Úgy látszik, a Margit szigeti csapat a 
tavaszi fordulót több szerencsével kezdi 
meg, mert a Znglóiakot 1:1 gólarány- 
nyal eldöntetlen eredményre kényszerí
tette.

| A tudományegyetemiek lendületes os 

ambiciózufl játékkal azonnal magukhoz 
: ragadják a vezetést s mindvégig fair 
! játékot produkálnak.

MAFC—POSTÁS 1:1 (1:0)
| A műegyetemi csapat kissé indiszpo- 
náltan játszott. A jobb eredményt, gyön- 

Á jrébb ellenfele bizonytalan játékának

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK 
MTK-III. kerk TVE 1:1 

Az MTK barátságos mérkőzést játezo.'t 
a spanyolirszági túrára készülő Harma
dik kerületiekkel, 
nem tudót elérni.

győzelmet azonban

FTC—BTC 2:1
Torna Klub szintén

MAC-ZUGLÓ 1:1 (0:1)
A Zugló támad és heves lerohan ásók

kal gyakran veszélyezteti a MAC ka-
A Ferencvárosi . .

n.ux Bjcan-ataxa -____ : barátságos küzdelmet vívott a Budapesti
púját, eredményt azonban csak a félidő (Torna Klub csapatával és egy gól diffe- 

I első felében ér cl. renciával a maga javára könyvelte el
J Szünet után a szigetistúk is lábra1 az első nap győzelmét.

. | kapnak és csakhamar kiegyenlítő gólt
J’ | lőnek. A 9-ik percben Szandovits, a Mac 

hátvédje Zvólenszkyvel, a Zugló csatá
rával olyan szerencsétlenül szalad össze,

| hogy elbukik és lábát töri,
’ -i, „r-ULi-ir^i

I

Egyéb eredmények:
Utse—Vác 1 : 0.
Törekvés—Kaoe 4 :1. 
Kac—EMTK 3:0.
Vasas-Ékszerészek 2 : 0.

Vásárolunk 
szövetkezeti 

köScsön- 
kötvényt

.1; Általános Fogyasztási Sxdvotkezct 
forgótőkéjének gyarapítására 

kibocsátja a
Törekvés Takarékpénztár 

Részvénytársaság

• 75-lk előadás felé halad a nagysi
kerű „A gong", „Boszorkánykonyha", 
meleyt e héten is minden nap megismé
telnek az Andrássy úti Színházban a 
többi kitűnő tréfával és magánszámmal 
együtt. Ugyanezt a műsort adják va
sárnap délután is 3’/a órakor mérsékelt 
helyárakkal.

• Nagy Endre a Palaco-(Ujváry)-ka- 
baréban. A Palace-(Ujvári)-kabaré igaz
gatóságának sikerült Nagy Endrét 30 
napi vendégszereplésre szerződtetni.

Mozi
• Pusztuló népek — az Uránia új nagy 

filmje. Szombati bemutatóján az Urá
nia uj nagy műsora ismét olyat nyújt,

I nini a filmgyártás csodálatosan rohamos 
fejlődéséről tanúskodik. Milyen

és vasárnap este Molnár Ferenc nagy- ■ 
sikerű „Égi és földi szerelem" című da
rabját ismétlik Törzzsel, Darvas Lilivel 
és Báthory Gizával a főszerepekben. 
Vasárnap délután P. Márkus Emília 
vendégszerepel’ „A névtelen asszony
ban" 3 órakor. mérsékelt helyárak mel
lett.

• Városi Színház. Hétfőn Unfcd Péter, 
botegségo miatt a „Próféta" előadása 
elmarad és helyette a „Denevér" kerül 
színre az Operaház együttesével. Csü
törtökön ás a következő hétfőn Sándor 
Erz»i kámwraénekesnő vendégszerepel a 
„Traviata" és „Bánk bán"- operákban. 
Szerdán „A cigánybáró", szombaton 
„Fra Diavolo", vasárnap délután pedig 
a „Bűvös vadász" van műsoron.

• „A Kékszakáll nyolcadik felesége" nagy
100-adszor került színre vasárnap este messze jutottunk el n naiv színdarabok- 
a Belvárosi Színházban. E ritka, juhi- tói, az apró ravasz trükköktől. Amit ma 
lftris számhoz állandóan elöro oladott ‘ már a film nyújt, az egyenesen a fan
táblás házak mellett jutott el a kitűnő jtázia legrágyogóbb megelevened-ése. Mcsz- 
vígjáték, mely ezen a héten szombat ki-* * azé föléjo kerekedett a Ilim n regénynek 
vételével, amikor is a nagysikerű „Tű- j is, mert lérbeli és időbeli lehetőségei 
zel<“ előa'dását ismétlik, minden este korlátlanok lévén, mindenhová elviszi a 
színre kerül Somlayval, Ihásszal, Ba- j nézőt és amit ad, azt — látnunk lehet, 
rótyval, Gárdonyival, Titkos

1 gyűlése elhatározta, hogy az eddigi 
14,400.000 K alaptőkét 21,600.000 K-ra 
oineli fel 9900 darab ügyenként 800 K 
névértékű 1923 január l-t:l osztalékra 
jogosult uj részvény kibocsátása által, 
amelyekre elővételi jog illoti meg a 
régi részvényeseket olyképpen, hogy kél 
régi részvtmyro 100.600 K lefizetése el
lenében egy uj részvényre szóló utal
ványt adnak ki. Gondoskodás történt 
arról, hogy az elővételi jog gyakorlása 
febr')"r 1 tői _^.ércb>s 6-ig bezárólag a 
Magyar Általános Hitelbanknál, vagy 
a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Banknál történhetik, ahol a részvény
utalványokat junius 1-től kezdve vég
leges uj részvényekre becserélni.

I A Magyar Őstermelő Rt. igazgatóság 
' a február hó 7-re összehívott közgyii 
lésnek javasolni fogja a társaság alap 
tőkéjének 60 millió koronából 124 milli 
koronára való felemelését olymódon 

. hogy a tartalékalapból 24 millió korona 
;az alaptőkéhez osatoltassék ás Így 120.000 
I darab részvény a régi részvényesek kö
zött 5 : 3 arányban ingyen osztassék ki 
és minden 3 régi részvény után az elő
vételi jog egy uj részvényre a közgyű
lés által megállapítandó áron ajánltas- 
sék fel. Javasolni fogja továbbá, hogy 
az elővételi jog gyakorlása, valamint
az ingyen részvény kibocsátása után a 
forgalomban lévő 200 K n. é. részvények 
1000 K n. é. címletekre vonassanak össze. 
Az alaptőkeemelési transakció keresztül
vitele után a társaság alap- és nyílt 
tartalék-tőkéjo egymilliárd koronára fog 
rúgni. A. december 31-vel lezárt mérleg 
32 % millió korona tiszta nyereséggel zá
rult és a javaslatba hozott osztalék a 
tavalyi 36 koronával (18%-al) szemben 
90 korona (45%) lesz. Ugyanezen igaz
gatósági ülés határozata értelmében dr. 
Eisler Ede és Havas Arthur igazgatók

■ ügyvezető-igazgatókká, Fleischl S. Dezső 
gazdasági főfelügyelő és dr. Kepes Jó
zsef aligazgató igazgatókká, llalbrohr 
Sándor és /.öldhegyi Sándor főtisztvifle- 
lők cégvezetőkké kineveztettek.

Az Esztergom-Szászvárl Kőszénbánya 
R(. közli, hogy rendkívüli közgyűlése 
az alaptőkének 80.000 darab új részvény 
kibocsátása által 16 miliő koronával va
ló emelését határozta el és az összes új 
részvényekre elővételi jogot biztosított 
a régi részvényeseknek. Őt régi rész^ 
vényre 4 darab új részvény vehető át 
részvényenként S(N0 korona vételár és 
300 koröna költse,g és illeték fejében ja- 

_ . .. ...... . ' nuár 31-től február 8-ig bezárólag Buda-
Ilonával, nemceak elképzelnünk. A Pusztuló népek ■ pesten a társulat főpénztáránál és a

Benedek Margittal és Szilágyi Rózsival cimü filmmel a németek ismét a gigán- Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál,
a főszerepekben. Jövő vasárnap délután tikus méretek nagyszerűségét, produkál- , Wienbon a Wiener Bankvereinnél.
a másik nagysikerű Szenes-vígjátékot, ták. Az Uránia ezt a nagy filmet teljes T" ".
„A buta embert" játsszák 3 órakor mér- egészében (a két részt együtt} mutatja I mértebb bankvezérek nyilatkoznak 
sékclt. helyárakkal. ....................................................................

• Waltcr Rózsi nevétől visszhangzik'
már egész Budapest. A szép szőke ope
raénekesnő játssza „A gárdista" női fő
szerepét a Városi Színház újdonságában. 
Operettben szebben nem énekellek még. 
mint „A gárdista"-bán, melynek zsongó 
melódiáit Waltcr Rózsi s Palló Imre 
tolmácsolják. Az újdonság sikeréért kí
vülük a színház népszerű együtteső lép 
sorompóba, élükön a temperamentumos 
Tisza Karola, a nagyszerű Sziklay Jó
zsef, aki egyben az operett rendezője, 
— a bájos ‘ ‘ .. ‘‘ .
Flóra, Horti Sándor, Gábor, Simay, Sík 
és Krasznai. 
legnagyobb 
már 1-éro tűzte ki a színház. | ___________r _____ _

• Dupla vagy semmi és a Teriké töl- ba menő ainerikai” mesterflímekből ”áífó
tik be a Renalssance-Színház jövő heti műsoráról beszél egész Budapest.; Hoot 
műsorát, A páratlanul szellemes Savoir-, Gibsou bravurfllmje „A helyzet ura" ~ 
vígjáték ötször, a bájos magyar vig- felv., ..zfrowi/piRartf/ó" amerikai „J,. 
játék a „Tériké" kétezer, szerdán é« wd"-film 5 felv. a csodaszép Miss du 
szombaton kerül színre. A két népszerű Pont. 
darab állandó tolt házakat vonz. '

• ..A BaJadéj*  az idei évad lógna- rengető, kacagtató burlcszkok. 
gyobb opcrottelágoro o héten is minden ',«8 ,zsl0. 
.'stesztnro kerül a Király-színházban,: • Fiatalkorúak Is látogathatják a 
ahol nap-nap után előre eladott táblás nnlssance-Mozi e heti műsorát.

kolc8önkötvény ára

1OOO

A Pesti Tőzsde új számában a lagte*  
....................................................‘ * a 

tőzsdei hosszról. Szerkesztőség és kiadó- 
- -------—------ --- ----- a vígjátékok hivatal VI., Izabella-utca 43. 

frappáns fordulatait és a kalandorfllmek ! 
izgalmait szerencsésen egyesíti magá
ban. Maciste humorát nyilt szinitapssal 
honorálta a közönség. Nagy tetszést 
arat a „Fehér és fekete" cimü táncköl- | 
tömény és a „Havasok tündére" cimü ! 
nagyvilági erkölcsrajz. A Corvin Szín- I 
ház előadásai 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. I 
Telefon József 89—88 és József 95—84. I

• Dr. Gaudeainus és Csalj meg édes a 
Tivoliban a hét két legkimagaslóbb 
fllmatrakciója, amely rendkívüli sikert 
ért el tegnapi premierjén. Mind a két 
Ilim egy előadáson kerül színre 4, 6, 8 
és 10 órai kezdettel.

! • A Mozgókép Otthon szenzációszám-

| be 5, 2^7, %9 és 10.10 órai kezdéssel. 
dk! • „Maciste és a 28-as" a vígját

phA nemzeti Rnyal Orfeum
I Minden este fél 8-kor a nagyszabású februárip Minden este fél 8-kor a nagyszabású februári 

varlétémüsor és Magyar Erzsi vendégfelléptével 
ARANYMADÁR Flarmath - Zerkovitz operettje

Abonyi Marianne, örloy

A premiert, mely a szezon 
sikerének ígérkezik, feb-

„ „ 5
,,Arany pillangó" amerikai „Je-

főszereplésével, 2 X 1 — /" 
„Sheff a papucshős" 2—2 felvonásos 

’/:4,

ixn
la darabos

porosz szén
cnbdáről 

azonnal kapható 
»«gon- és Itavanttelckbea

é» Társai
1 elei,>n ,(.-12 i iviratl cím : l enrik

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

vendégjátéka

BONBONNIÉRE
VI, Podmaniczky ucca 8. szám Telefon 138-55

Leggazdagabb mllsor I Legszebb 
nézőtér / Legjobb konyhai Elő
adás után a müvészszobában 
zene és tánc záróráig. Előadás 
kezdete háromnegyed 10 órakor 

Jegyek : Bárdnál, „Színházi Életnél**  és Breuer 
nővérek tőzsdéjében

hy. tnpsol a kiváló együttennek: Fedak, ,V„ra remokel a [>im,lhemQn6 című 6 
Snrtank. Ilonthy Hnnnínnk, Rátka.nnk,; Wvon,iao9 pár|ei sze„,.4clól)an. Ezt . 
Nádorunk e. Latnha.rnak Jövő vaaar- clőzl „ valnic,Mti burkaik 2 fel- 

vontobun art,.Uk, 1 fel-

Felelős szerkesztő: Dr. ILIK HUGÓ 
Kiadja: „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat

Otwavttgtf; Quneioh Gytrisi.

h. I?"á,tan- Kland‘“k '■a.druap i, 5. li; 
A •>11- n ah“ ' lia-Szinház- hétköznap 5 te 10 órakor.

h.n .ajtó é. közönig en ^hangzó ré- • Puzztuló népek a Heiikonb.n az 
™6nye rutint rendkívüli „kert ara- ; évad egyik legbrllllfatMlbb nbutwomóuv’ 

to A kitűnő fratteia operett teljezen XnRy Sándor harcot a „irataiban A “lila 
betölti a színház c heti műsorát, n fő-1 iriffjKrl hn.io

^'ÍSn TZ‘;
Heléna- van neuron Bíbor Honával a' Egedo nS Km no 
ár"kMPb'n’ ’ Ór’kOr n'"r’"k<'lt Mí’| Mindkét rtez ’o«y“X

S4, .> és ^7 érni kozdettel kerül színre.

fummlsarok a cipőt tartóssá 
és clegAnsAbbá teuU

• Pusztuló népek a Helikonban az

• - ......... ........—... AvJ
Nissen, Küblié és Steinbrechc*

Nnmut u ..U«AOüzEM-kö„„ki.d4 ü n,ond. ,..t kírt.rgírtMl,. B4kk MM*  fc


