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numerus clausus, szabadltömQves- 
eAW és a gyulafehérvári koroaézás 

a bizottság előtt
CjoWSs ülések mellen tárgyalják a pémüwi Javaslókkal 

Prauuer Sárakor nyilatkozata a házszabályrevizlér&i
- A Héttői Napló tudósítójától -

Az elmúlt hét súlyos politikai nyi
latkozatok jegyében állott s a .jelek 
szerint a nyilatkozatháború folyta
tódik ezen a héten is. A támadás 
Bethlen miniszterelnök hódmezővá
sárhelyi beszédével kezdődött, mely
ben az ellenzéki szövetséget rom
boló blokknak nevezte s többek kö
zött azt mondotta, hogy Rassay Ká
roly mögött az októbristák állanak. 
A hódmezővásárhelyi beszédre a 
szövetkezett ellenzék csütörtökön 
válaszolt s azóta több nyilatkozat 
hangzott el Bethlen István gróf és 
néhány kormánypárti politikus for
radalmi szerepléséi.J. A miniszter
elnök, aki szombaton Mezőhegyesre 
Jitazott el, az utóbbi nyilatkozatokat 
válaszol atlantit hagyta, jóllehet ezek 
úgy reá, mint másokra súlyos állí
tásokat tartalmainak, úgy hogy

minden bizonnyal megragadja 
az alkalmat visszatérése qtán 
arra, hogy megcáfolja az ellene 

felhozott adatokat.
Politikai körökben mindenesetre 

megállapítják, hogy .bármennyire

— Egészen természetes, hogy a'lehetett összeszedni. A bizottsági 
üléi bőve kedni fog politikai pikan
tériákban, meri nem csupán az el
lenzéki képviselők, de kormánypár
tiak is kényes kérdésekre várnak 
feleletet.

Mindenekelőtt kimerítő tájékozta
tást kér az ellenzék a külügyi kor
mányzattól az ország külpolitikai

Sweifert Istvánnak hívják, bácsbo. 
kodi kereskedő. Szombat délután ér
kezett a fővárosba, hogy üzleti dol
gát elintézze. Vasárnapra virradó 
éjszaka a San Rcmo-szállóban akart 
megszállni, de nem tudta, hogy 
merre kell menni és azért kérdezte 
meg a rendőrt.

Arra vonatkozólag, hogy Alföldi 
János rendőrt mi rt támadta meg 
azt válaszolta, hogy ellenállhatatlan 
kényszer hatása alatt ütött rá a 
ront orré. Különben ő maga sem 
tudja, hogy, miért tette, előzőleg 
azonban egy kávéházban sok bort 
ivott. Az ellenállhatni lan kényszer 
halasa alatt verekedő bácsbokodi 
kereskedőt a rendőrség letartóztatta.

szövetkezett ellenzék a házsza- 
bályszigoritás esetén a leghevesebb 
harcot indítja meg. A parlamenti 
szólásszabadságot nem engedjük 
megbolygatni. A házszabályszigo- 
rít ’s szükségét nem látjuk iga
zoltnak semmivel, mert ha a tár
gyalások nem haladnak a kívánt iuiiuy^uui u, L 
mederben, úgy ennek oka a kor-helyzetét illetően, 
rnany. Hogy ez így van, legjobban 
mutatja a házszabályoknak az a 
kezelése, amelyre mostanában lát- szerint 
tünk példákat.

Nyolcórás ülések a láthatáron.
Ej a hét különben csendes vitá

val, a kultnszminisz'er akadémiai i 
javaslatának tárgyalásával indulj 
Mint érdekességet megemlítjük,' 
hogy a javaslat bizottsági tárgya-; 
lása alkalmával a szódáfdemokrata
párt javaslatára járult hozzá a bi
zottság, hogy a Magyar'TitftcnncK' 
nyos Akadémiádat nyújtandó nyolc
millió korona segélyt t.izenké1 mil
lióra emeljék fel. Az akadom’ai- ja
vaslat letárgyalása után sor kerül 
a pénzügyi javaslatokra és még 
’.. a

kormány a költségvetést felhatal
mazásról szóló javaslatot.

Értesülésünk szerfalt a kormány 
úgy a pénzügyi javaslatokat, 
mint az indemnitást a sürgős
ség kimondásával nyolcórás ülé

seken kívánja tárgyalni.
Politikai körökben nagy érdeklő

dés nyilvánul meg « külügyi bízott
sáp összehívása iránt; amelyre néz
ve a szövetkezett ellenzék körében 
indult meg a mozgalom. A bizott
ság összehívása csütörtökre vagy 
péntekre várható, mert az összehí
váshoz szükséges aláírásokat a kép
viselő’- távolléto miatt eddig nem

Görög- kormány válság
Athén, november 26 

................... (Havas.) A Krokidas-kormány 
Ai egyes kérdések körül, mint ér- helyébe a lapok értesülése szerint 

dekességet említjük meg azt, amely katonákból álló kormányt 
—nek ki.

Conthns ezredes lesz a 
terelnök tárca nélkül. Külügymi
niszter előreláthatóan Alandrisz 
v lt berni követ lesz. A volt kor- 
raány öt tagja hir szerint megtartja 
tárcáját. A végleges miniszteri 
névsort a király és a forradalmi bi
zottság közt ma tartandó megbe
szélésen- állapítják megr-ftrtffl Rá
szólnék, hogy Plastiras ezredesre 
katonai diktátor! hatalmat ru
háznák.

nevez-

!
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érdekesek ezek a forradalmi szerep-1 Pzen a héten a Ház e'ó terjeszti-
leleplezések, semmiképp sem alkal
masak a parlamenti nyugodt at
moszféra megteremtésére. Az ellen
zéken súlyosan sérelmezik a kor
mánynak és a kormánypártnak ál
landóan provokáló magatartását és 
az. a meggyőződés kezd kialakulni, 
hogy ezzel a kormány mintegy előre 
meg akarja okolni a házszabály szi
gorítást. Éppen ezért az a felfogás 
jutott érvényre, hogy az ellenzéki 
padokban ülő képviselőknek a lehe
tőség szerint nem kell a provokálá- 
sokra reflektálni.

a szövetkezett ellenzék megin- 
terp zilálja a külügyminisztert 
genfi nyilatkozatáról és a nu
merus clausus, valamint a sza
badkőműves páholyok ügyének 
ügyének genfi interpretálásáról 
s ezeknek kapcsán szóba fog ke- 

-jriuui Rcverson svájci szabad
kőműves nagymester és népszö
vetségi delegátus budapesti lá

togatása is.
Szilágyi Lajos kérdései 
a külügyi bizottságban 

Szilágyi Lajos párfonklvüli ellen- f

minisz-

x-íopper Sándor 
a házszabály szigorításról

Ami a házszabályszigorítást illeti, 
a kormánynak feltett szándéka, 
hogy a. karácsonyi szünet után na-1 
pirendre tűzeti Eörffy Imrének már 
régebben benyújtott indítványát az 
1908-as TiMa-féle házszabályok élet
beléptetésére vonatkozóan. Az egész 
ellenzéki oldal veszedelmes lépésnek 
tartja ezt a szándékot és bár mind
addig, amíg ennek aktualitása ko
molyan szóba nem kerül, nem fog
lalkozik behatóan a kérdéssel, — bi
zonyos, hogy

a házszabályrevizió hónapokig 
tarló elkeseredett parlamenti 
harcot vonhat maga után, amely 
minden produktív munkát lehe

tetlenné tesz.
'Ezt bizonyítja Propper Sándor 

szociáldemokrata képviselőnek a 
Hétfői Napló munkatársa előtt tett 
alábbi nyilatkozata:

Az olasz kamarát elnapolták
Róma, november 26. 

lía,raara 275 szavázat-
92 cllcncböM uaíúruzaii javasla

tot fogadott el, amellyel a kormány- 
nak 1923 december 1-ig megad min
den felhatalmazást az adórendszer 
es a közigazgatás újjászervezésére. 
A kamara ezután Mussolini minisz
terelnök indítványára üléseit bi-

zókl arról n kérdésről l?y nyiiutko- fa M a T*™ 27“Is'z.ava“>t-
kozott a Hétfői Napló mnnkatár- f" 1Tí "a^
sának:

— Nekem is volna egy pár kér
désem a külügyi kormányzathoz. 
Ha a külügyi bizottságot bárki 
kezdeményezéséro Összehívják, 
;éffpLxi\Xk0tterioX:aLrai^“a“ 

mány a. gyulafehérvári koronázás 
alkalmából mondott parlamenti 
beszédem retorziójaképpen tett, de 
s«óvd teszem azokat a lépéseket 
is, amelyeket a román kormány 
fellépése után a magyar kormány 
fcti Bukarestben.

Egy vidéki kereskedő minden ok 
nélkül megvert az éjjel egy rendőrt 
— A Hétfői Napló tudósit ójától. — | A rendőr megmondta, hogy a ide- 

minden ok nélkül
a rendőrt kétszer pofonütötte, 
úgy, hogy a rendőrnek két foga 

kiesett.
Amikor a rendőrt elöntötte a vér, 
támadó nyugodtan azt mondta; 

— Most már rendben van!
A rendőr kiáltozására a járókelők

Vasárnap éjszaka a Dohány-utca “Jrr.?.1 l̂1,1 menule- “1™
és a Kertész-utca sarkén posztoló ir*infnn A 
rendőrőrszemet egy vidéki kereske
dő minden ok nélkül megtámadta, 
és megsebesítette. A kereskedőt elő-1 
állították a főkapitányságra, ahol1 
hatóság elleni oroszuk miatt letar- a 
tóztatták.

Alibik; vanriA.. A *»-uuui  Kiaiiozasara a jaroKeioKAlföldi János rendőr vatórnap körülfogták a rendőr támadóját, 
éjszaka a szokásos o rkaló körútját aki menekülni igyekezett. Hosszas 
vegezte, amikor( hirtelen elibeje top-I dulakodás után azonban sikerült ár- 
pánt egy jól öltözött férfi és igy talmatlanná tenni, bérkocsiba ültet- 
szólt a rendőrhöz: | tők és a kezét megkötözve, a főkapi-

— Biztos ur, merre van a San tányságra hajtattak vele. 
Rems-szállpdal 1 Kihallgatása alkalmával olmaudta

n brüsszeli konferencia
Paris, november 26.

A belga kormány a Mát in brüsz- 
szeli távirata szerint nem hívja 
össze a brüsszeli konferenciát, ha 
nincs biztosítéka arról, hogy az 
eredménnyel is fog járni, A szövet
ségesek decemberben Parisban, 
vagy Londonban ismét tanácskozni 
fognak.

Tiltakozás 
a kassal naqyzsupg 

ellen
Prága, november 26.

A ruszin nemzeti párt Eperjesen 
kongresszust rendezett, amelyen 
élénk tiltakozás hangzott el a kas
sai nagyzsupa életbeléptetéso ellon. 
Egyöntetűen követelték, hogy ai 
Erdős-Kárpátok a Poprádtól a Ti
szái? terjedjenek. Állást foglaltak 
az ellen is, hogy az Erdős-Kárpáto
kat ukrajnizálják, amivel a cseh 
külpolitika legalább etnográfiáikig 
meg akarja valósítani a közvetlen 
koxridert Oroszország felé.

I
I
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Novákalezredesrágalmazási 
ügye Polónyi Dezső ellen

IU Urnaljik a bünteti! járí»btró»á!ea
— A Hétfői Napló tudósítóidtól —
A proletárdiktatúra utáni időbelié 

amidőn különböző katonai alakula
tok a jogszolgáltatás ügykörébe be
avatkoztak, megtörtént, hogy egy 
ilyen katonai szervezet nyomozást 
indított az Ólomárugyár egy anti- 
mónszállitási ügyében. A gyár 
igazgatósága jogsegélyért dr. Poló
nyi Dezsőt kereste fel, akivel közöl
ték a pontos tányállást.

Dr. Polónyi terjedelmes bead
vánnyal fordult Friedrich István 
akkori hadügyminiszterhez és erős 
kritikával illette a katonai egyének
nek szerepét e nyomozási ügyben. A 
beadvány miatt Novák Ernő vezér
kari százados, jelenleg alezredes ha
tóéig előtti rágalmazás vétsége cí
mén feljelentést tett a budapesti 
büntetőjárásbíróságon Polónyi De
zső ellen.

Dr. Nyíri Béla büntetőbíró már 
több ízben tárgyalta ezt az ügyet, 
sok tanút hallgatott ki, köztük: 
Fredrlch István volt miniszterelnö
köt Is. Utóbb Novák alezredes ki
terjesztette rágalmazás! vádját t.zok 
ellen az igazgatók ellen is, akik Po 
lonyi Dezsőnek a beadvány szer
kesztéséhez szükséges ténybeli in
formációkat adták és azok ellen is, 
akik Polónyi számára az ügyvédi 
meghatalmazást aláírták.

Dr. Nyiry Béla büntetőbíró a mai 
napra tűzte ki ennek az ügynek a 
folytatólagos tárgyalását, amely 
minden valószínűség szerint ma már 
ítélettel fejeződik be, Novák alezre
des, aki mlndezldeig jogi képviselő 
nélkül jelent meg a tárgyalásokon,; 
mert a vádat ügyészi megbízott kép- 
viselte, a mai tárgyalásra már ügy-! 
védi képviselettel jelenik meg, föl
kérte Surgoth Gyula ügyvédet a 
perben való képviseletére. Dr. Po- 
lonyl Dezső dr. Baracs Marcellt, az 
Ügyvédi Kamara alelnökét nevezte 
meg védőjéül, a többi perbe vont 
bankigazgatókat pedig Vázsonyi 
Vilmos és Csernyánszky Aladár 
védi

Mozgalom 
aKözjegyzőségigazságügyi 

Kiépítése érdekében
A közjeíyiői kar vasárnap dél- 

előtt tartotta országok kongresszu
sát a budapesti törvényszék tanács
termében. A megmaradt, négy köz
jegyzői kamarába tartozó tagoknak 
mintegy háromnegyed része jelent 
meg. Mindenekolőtt elhatározták, 
hogy a közjegyzői kamarák a kor
mányzó lnségakclója javára össze
sen 500.000 koronát fognak össze
hozni.

Chafmant Oszkár dr. elnök kifej
tette a kongresszus céljait. Kíván
ják n közjegyzői intézménynek ab
ban as igazságügyi szempontok sze
rint való kiépítését, amelyet már 
1874-ben, a közjegyzöség életbelép
tetésekor az akkori kormány pro-1 
gtamjába vett fel, az Országgyűlés 
pedig élfogadott. 1874 óta a köz
jegyzői kar eltávolodott attól a hi
vatástól és óéitól, amelyért létesítet
ték. A kongresszus ezért a kormány 
támogatását kéri eredeti oéljat el
érésére.

A kongresszus délután tisztelgett 
az igazságügyminiszternél, ahol 
Charmant Oszkár dr. előe ’la a köz
jegyzői kar kívánságait. Az igaz- 
ságügymlhiszter kijelentette, hogy 
foglalkozik a kívánságok egy részé
vel, a többiekre nézve is érintkezés
be lép á közjegyzői karral. A kong
resszus megelégedéssel vette tudo
másul az tgazságügymlnlezter vá
laszát.

I

Mussolini erélyes követelése 
Magyarország érdekében

Róma, november 26.
Mussolini miniszterelnök belgrádi 

lapjelentések szerint Lausanueban 
azt kérte Niucsics külügyminiszter*  
tői, hogy haladéktalanul nyissák 
meg a vasúti forgalmat Fiume és 
Jugoszlávia közt és engedjék meg 

TŐZSDE
Megszilárdult az irányzat a magánforgalomban

Az értéktőzsdei magánforgalomban ingadozó árfolyamok mellett bár, 
szilárd alapirányzat kerekedett felül. Amint már több ízben is hangoz
tattuk, a közönség az alacsony árfolyamok mellett nem válik meg rész
vényeitől és a piacra kerülő áru valójában nem létezik, az a kontremin 
bianco eladása, amelyet előbb-utóbb fedeznie kell. E sorok írója már he
tekkel ezelőtt megmondotta, hogy rövidesen darabhiány fog mutat
kozni a szállításoknál és ez már a mnlt heti fizetési napon be is követ
kezett, amikor nem lehetett papírokat kosztba kapni, hanem a hiányzó 
darabokat részint díjmentesen, sőt több esetben csak kölcsöndíj ellené
ben kellett a kontreminőröknek megszerezni. Amikor a drágaság egyre 
fokozódik és a bankjegyforgalom a korona zürichi stabilizáltsága mel
lett folyton növekedik, lehetetlen, hogy a részvények árfolyama ne fölfelé, 
hanem lefelé tendáljon. A kontreminnek lehetnek ideig-óráig sikerei, de 
végül is fel keli adnia a harcot és vissza kell fedeznie az eladott, de bir
tokában nem levő értékpapírokat, mert jöhet hirtelenül egy hullám, amely 
az ellene úszókat maga alá temeti.

Az irányzat a kora délelőtti órákban bizakodó és tartott volt. Arra 
a hírre, hogy Bécsben a Salgót 1.000.000 koronával keresték és a többi 
arbitrázspapír is megszilárdult, a magánforgalomban az összes kulissz- 
papírokra magasabb pénz volt a szombat esti magánforgalmi kurzusok
nál. Később bécsi telefónjelentésre, hogy a Salgó 900.000 koronáig ment 
vissza, kisebb lemorzsolódás következett be, délfelé azonban ismét az 
aznap érvényesült legnagyobb árfolyamok jutottak kifejezésre. Előfor
dult kötések: Salgó 34.000-34.500, Rima 10.900—10.050, Allamvasút 25.000- 
25.500, Közúti 7650—7800, Kőszén 108.000, Izzó 33.750—34.250, Spódium 
5350-400, Trust 11.000, Lipták 3300-600, Győri vágón 6900 (pénz), Égisz 
2200-350, Nagybátonyi 4450-600, Georgia 77—80.000, Lichtig 1500-650,
Slavónla 3300, Just izzó 1300.

Az értékpiacon a kontremin 
erősen fedezni kezd

Jobb tőzsdére számit mindenki — 
A Rima-kontremin részletei — A ban
kok újra lombardokat kínálnak — 

Felszázalék már a hetipénz
Minden előjel arra vall, hogy az 

értékpiacon talán már a legköze
lebbi napokban komoly irányválto
zás következik be és megáll az az 
indokolatlan /rombolás, amit a 
kontremin és az egyre fokozódó 
pénzszűke idézett elő a budapesti 
tőzsdén. A múlt hét ó’a már kétszer 
mutatkoztak egy m jginduló hossz 
előjelei, azonban mindkét esetben 
csak átmeneti javulásról volt szó, 
mert az értékpiac nem tudott meg
birkózni az erős knntreminnal. A 
kontremin helyzetét eddig több kül
ső és belső körülmény is támogatta. 
Ezek között elsősorban a külföldi 
piacok, főleg pedig a bécsi tőzsde 
lanyhasdgát kell megemlítenünk. 
Az arbltrázspapíroknak a bécsi piac 
által diktált lanyhasága csak fokoz
hatta a kontremin erős tevékenysé
gét a S algában. Rimában és Allam- 
vasutban. A piacon a kontremin 
ezekben az értékekben egészen de
klaráltan dolgozott. A tőzsdén szél- 
tében-hossszában beszélik, hogy epj/ 
nagy tőzsdei cég egymaga 12.000 da
rab Rimát adott le a legutóbbi na
pokban.

A helyzet tehát a múlt heti tőzsde 
végéig az volt, hogy a piac teljesen 
el volt kontrcminálva. A pénteki 
napon azonban a tőzsdei bennfente
sek már meggyőződhettek arról, 
hogy a mesterségesen leszorított ár
folyamok további esésében mát; 
maga a kontremin sem bízik. 
Ugyanez a nagy tőzsdei cég ugyan
is, amelynek a Rima-kontreminbén 
a legnagyobb szerepe volt — pénte
ken erősen fedezett — vele együtt

I Selyem is gyaplu midit ruhák K*.R.?;X

az átmenő forgalmat magyár áruk 
számára Fiúméba. Olaszország — 
mondta Mussolini — ellenkező eset
ben a trianoni békeszerződés értel
mében a népszövetségtől a fiume- 
budapestl külön vasúti vonal újra 
való megnyitását követelné.

I

azok' a „mitlanferek" te, akiknek 
angazsmánjai kisebb keretekben 
mozogtak. Sőt a zárlat felé a fe
dező kontremin nyíltan pozíciót is 
változtatott és az árfolyamokat fel
téve kereste a darabokat Mindezek 
a jelenségek előrevetik árnyékát 
egy jobb értékpiac kialakulásának.

Most a helyzet kulcsa teljesen a 
bankok kezében van. Hirek vannak 
arról, hogy egy-két vezető nagy
bank újra lombardokat kinál a 
hosszpoziclókból mesterségesen ki
szorított és az utóbbi hetekben el
vérzett közönségnek. Ha ez igaz, 
úgy a pénzszűke által felidézett 
nyomasztó üzlettelenségnek meg 
kell szűnnie.

A beteg és felvevőképtelen tőzsde 
kezd lábrakapni. A kontreminpozi- 
ciók lassanként megoldódnak és a 
spekuláció lassan és lehetőleg ész
revétlenül hosszba Igyekszik át
menni. Természetesén a mai hely
zetben nem igen lehet számítani 
egy erüptiv hossz-mozgalom kifej
lődésére, — inkább csak egy foko
zatos egészséges drképződésre.

Egyetlen zavaró körülmény, 
amelynek további kihatása lehet az 
értékpiacra: az árupiac teljes stag- 
nációja. A lisztexport teljes szüne
telése miatt a gabonaárak úgyszól
ván napról-napra lemorzsolódnak 
és ez adjá meg Az irányítást az 
egész árupiaci pangásra is, amely 
nagyban tápot adott eddig az ér
tékpiac kedvetlenségének. Másrész
ről viszont az árupiac pangásának 
természetes velejárója as, hogy az 
árupiaci pangás következtében a fe
lesleges tőkék másutt keresnek el- 
helyeződést.

A szombati és vasárnapi magán
forgalomban a bécsi piao megjavít- 
láeának hírére az értékpiac hangu
lata továbbra is biMkodó volt

A hét végén a magánhiteleket bő

ven kinálták %-es hetipénz formá
jában.

Mikor jön Stinnes Budapestre?
A Lipták-tranzakctóval kapcso

latban Stinnes Hugót november kö
zönére Budapestre várták. Stinnes 
kilátásba helyezett, de elmaradt bu- 

.pesti látogatásának okait pénz- 
yl és tőzsdei körökben különféle

képpen kommentálják. Ezzel szem
ben Stinnes mágyar relációjának a 
köréből úgy magyarázzák a dolgot, 
hogy Stinnes budapesti látogatása 
nem marad el, csak eltolódott. De
cemberben Stinnes Becsbe megy 
hogy résztvegyen azon a konferen
cián, amelyet, az utódállamokban 
levő érdekeltségeinek a vezérigaz
gatói tartanak meg és bécsi látoga
tása után Budapestet is felkeresi.
A Georgia — n tőzsde egyetlen hauwts. 

papírja

nagy üzlettclénség dacára 
hirtelen nagy üzlet kere-

A múlt heti 
a Georgiában 
kedett Igen erős kezek vásárolták. Pén
tekig 72.000 koronáig javította meg ár
folyamát. A Georgia-hausse a pénteki 
és szombati magánforgalomban is foly
tatódott, úgy hogy a vasárnapi kávéházi 
magánforgalomban már 80.000 koronáért 
is erősen keresték. A Georgia hirtelen 
kiugrását azzal magyarázzák, hogy a 
Hitelbank előnyős tranzakcióra készül 
a vállalatnál. Magából a Hitelbank kö
réből Is erősen vásárolták a Georgiát.

A Magyar—Olasz Bank tőkeemelése
Ébor Antal heti háromnapos béosl 

tartózkodása a Magyar-Olasz Bank kü
szöbön álló tőkeemelésének az előkészí
tésével volt kapcsolatban. A tőkeemelést 
az e héten összeülő igazgatósági ülésen 
fogják kimondani. Neumann Gábornak, 
a Castiglioni-ház bécsi vezetőjének né
hány napos budapesti tartózkodása Is a 
Magyar-Olasz Bank tőkeemelésével vrtlt 
kapcsolatban.

Steinherz
tanár, a prágai német egyetem rek
tora, a legutóbbi két nap folyamán, 
amióta a diákok sztrájkmozgalmá
ban enyhülés állott be, körülbelül 
ötven levelet és táviratot kapott a 
köztársaság különböző részeiből, fő
leg a németlakta területek politi
kai és kulturális egyesületeitől, 
amelyek haladéktalan lemondását 
követelik. Számítanak arra, hogy a 
német nemzetiek mozgalma újból 
erőre kap.

KISZELNÉL
IV, Vád ucca 38. sz, (a Tiszti Kaszinó <p0letáben)a

KLOTILD-SZALÓNB ÁN 
A HAWAI GITÁROS 

énekel 

NESZMÉLYI TIBOR 
a zongoránál 

Belváros előkelősége itt táncolA

iríllláMokat ■t "Önéif drágáb

ban vesz: Székely Emil Király ucca Sí. se. 
lelefón: József 105-35. (Teréz-templommal szemben)

Msmzrtl Hnyal Orfeum
Mind-in este fél 8-kor a nagyszabású novemberi 
varfétómUsor és Magyar Erzsi vendégfelléptével 
ARANVMADAr Hannath - Zerkovllz operettje

Brlilláns BfijttórS
310 ^-<8 ve“ Orsségos Ekszer- 

_he», Rákóczi in 17, Beprat az Uránia bankban

tCwMmil-HeiiHW 
féle uentféaifi éttermeit
Ferenclek-tere 7 (Ferenciek bazár
jában) teljesen újonnan átalakítva, ismét 

megnyitottam!
Kitűnő erdélyi magyar konyha. Első
rangú faj borok. — A nagyérdemű kö
zönségnek szives pártfogását kéri:

VAJDA ISTVÁN 
vendéglős, a veszprémi ,Ko- 
rona“-szálló volt tulájdonoga.
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Takács csemegekereskedő 
büntetését helyben hagyta 

a Kúria
Őszibarack-drágításért két heti fogház

«■ A Hétfői Napló tudósítójától. —
A budapesti büntetőtörvényszék uzso- 

rabi rétsági tanácsa a nyár folyamán ár
drágító visszaélés vétsége miatt fele
lősségre vonta Takáts Ödön Kossuth La
jos uccai csomegekereskedőt, mert az 
őszibarack kg.-ját a rendes forgalmi ár
nál jóval drágábban árusította. Az 
nzsorabiróság repülőtanáosa előtt azzal 
védekezett a vádlott, hogy ő maga is 
drágán vásárolta az őszibarackot Ba- 
lasko Ferenc piaci árustól. Ez azonban 
nem szolgált védelmére, mert az uzsora
biróság mellett működő detektívek erre 
előállították Balaskót is és mind a ket
tőt elítélték. Takáts Ödön csemegekeres- 
kedő kétheti fogházat és négyezer korona 
pénzbüntetést kapott.

Az elítéltek semmiségi panaszt jelen
tettek be a kir. Kúriához, ahol azonban 
a semmiség! panaszok elutasításával az 
uzsorabiróság Ítéletét helybenhagyták. I

— A Petőfl-centennárium. A Petőfi' 
születésének századik évfordulója alkal- j 
mából rendezett ünnepsorozatban máso- I 
dik ünnepélyes nagygyűlését vasárnap | 
délelőtt féltizenegykor tartotta a Petőd- | 
Társaság. Utána a Budai Dalárda éne
kelte a nemzeti imát. Majd Szávay 
Gyula főtitkár tett jelentést. Vértesen 
Gyula és farkas Imre felolvasták Pe
tődhez, Petődről költeményeket, Szávay 
Gyula főtitkár pedig a távollevő Móra 
Ferenc egy költeményét. Császár Ele
mér, a Társaság alelnöke Petőd szerel
mes költeményeiről irt tanulmányát ol
vasta fel. Bánffy Erzsébet szerelmi da
lokat, Bihary Ákos Petőd családi költe
ményeiből szavalt, B. Sándor Erzsi Pe- 
tőfl-dalokat énekelt, Paulay Erzsi pedig 
szavalt Az ünnepélyes ülést a Budai 
Dalárda éneke fejezte be.

— A munkásság a Munkásbizto- 
sitó autonómiájáért Hatalmas mun
kástömeg gyűlt össxe vasárnap dél
előtt a Vasmunkások Thököly úti 
otthonába, hogy tiltakozzék a mun- 
kúsbHegsegélyző pénztár autonó
miájának elvétele ellen. A nagy 
gyli'ést Gál Benő, a szakszervíroti 
ianáct he’yeites elnöke nyitotta 
meg. Az elicklő fíoihenttein Mu*  
nemzetgyűlési képviselő beszéd *4>en  
tiltakozott a pénztár autonómiájá
nak elrablása ellen. Az előadó Ki- 
tajka Lajos nemzetgyűlési képvi
selő tartotta meg ezután beszédét és 
beterjesztette a határozati javasla
tot, amely követeli a munkásbiz
tosítónak legalább az 1907. törvény 
szerinti autonómiáját. A határozati 
javaslatot egyhangú lelkesedéssel 
elfogadták.
- A Magyar Békeegyesület ülése. A 

Magyar Békecgyesület vasárnap délelőtt 
11 órakor Giesswcln Sándor elnöklete 
alatt ülést tartott a Kereskedelmi Csar
nok nagytermében. A termet zsúfolásig 
megtöltő közönség előtt Gieeewein Sán
dor nemzetgyűlési képviselő nagy be
szédet mondott a bókegyesületek felada
táról. Ezután Mellemé Miskolezy Eugé
nia Ismertette a feminista bókemozgal- 
mat és p Célra alapított propaganda
iskolát. Az ülés után a feministák gyü- 
lóse következett, volna, ezt azonban a 
rendőrség nem engedélyezte.

„Csikósából — „Szávits-. A 
bácskai lapokban olvasható, hogy a 
zerb belügyminiszter megengedte 

Csikón István volt városi főmérnök- 
,u«K előbb budapesti, most zental 
lakosnak, hogy ő és gyermekei osa- 
ládi nevüket Szávitsra változtassák 
ó- használják.
_ 600 cseh tiszt te as „állami ünnep/*  

A Nanodili Listy Pozsonyból azt a hírt 
jelenti, hogy n vizsgálat eddigi eredmé
nye megállapította, hogy az október 
28-án rendezett oeeh állami ünnepen 
több mint 600 tirtt nem vett rtwt. A 
tisztek legnagyobb része engedély és iga
zolás nélkül eltávozott e napon Pozsony 
városából. A katonai paranemokság va
lamennyinket szigorúan meg fogja bün
tetni. K

Verekedés rendőrök és egy 
körözött kőművessegéd között

- A Hétfői Napló tudósítóidtól. -
A lapok közölték, hogy a rendőr

ség körözö-levelet adott ki Kos- 
suoki Attila komüvessegéd ellen, aki 
négy héttel ezelőtt a nyugati pálya
udvaron véresre vert egy rendőrt. 
Miközben a detektívek nyomoztak 
utána, egy névtelen levélben figyel
meztették a rendőrséget, hogy Kos- 
sucki Erzsébetfalván rejtőzködik 
Tikovics Pál né lakásán. i

Szombaton két rendőr ment ki Er- 
zsébetfalvára, hogy Kossuckit előál-1 
litsák a főkapitányságra. Amikor, 
Kossuoki meglátta a rendőröket, az, 
ágyba bujt el, a rendőrök azonban 
megtalálták. Felszólították, hogy i 
kövesse őket a főkapitányságra, j 
KossUcki azonban nem engedelmes-1

— A Gyermek a Vigadóban. A Víga-
dóban két nap előtt megnyílt kiállításon 
tetszetős elrendezésben felvonul mindaz, 
ami a modern gyermek életéből, ruház
kodásától, szórakozásától elválszthatat- 
lan. Az első vasárnapon vagy har
mincezer ember nézte meg a kiállítást. 
A délelőtti órákban Zsófia és Magdolna 
főhercegnők, József Ferenc főherceg és 
Erzsébet királyi hercegnő, Seefried gróf
né is meglátogatták a kiállítást, ahol 
Fröhlich Károly vezérigazgató, Singer —x.--------- -------- __
Róbert igazgató, Zsombor Géza államtit-I publikum, amely ma főpróbára jár, 
kár, dr. Wagner Károly államtitkár,! részben C“ j.

Friedrichsdorf Adalbert igazgató, dr. zönségből 
Járossy Jenő és Sobár József százados, fn-jxv 
kalauzolása és szakszerű magyarázata-------
mellett apróra megnéztek mindent és , ■
nem győzték dicsérni a kiállítás szépsé- ni ara a főpróbát tartják: 
gét és művészi elrendezését. József fő- , színészeket, ~
herceg gyermekei egy óránál további elvétve találni ezeken 
időztek s. .......... ‘ '' ----- -
melek elismeréssel adóztak a kiállítás 
rendezőségének.

— Fiúmé olasz válóperekből — 
gazdagodik. Fiúmé az utóbbi időben 
furcsa látogatottságáról let általá
nosan ismert egész Itáliában. Olasz
országban ugyanis a házasság fel
bontása lehetetlen, ezzel szemben 
Fiúméban még mindig a régi ma
gyar törvény van érvényben, mely 
a válást megengedi és ezért egy év 
óta tömegesen sietnek az olaszok 
Fiúméba elválni. Egy év leforgása 
alatt 15.000 olaszországi házasságot 
bontottak fel Fiúméban. Egy-egy el
válás különböző taksái 20.000 lírát 
tesznek ki. Jelenleg ezek a taksák 
teszik a város jövedelmeinek a felét 
és így Fiúmé városa „felszabadu
lása" óta úgyszólván a házasságok 
felbontásából él.

— Tűi egy asztalosinfihelyben. A Prá- 
ter-utca 64. szám alatt lévő asztalosmü- 
helyben vasárnap este eddig még isme
retlen okból tűz támadt A tüzet a kö
zelben lévő rendőrőrszem vette észre és 
rögtön a tűzoltókat hívta ki. Kivonult a 
központi, Vili. kor. és IX. kér. tűzoltó
ság, amely ogyórai munka alatt elol
totta a tüzet. A tűzöl tóség gyors beavat- 
ko7z”'’ telytán, a kár jelentéktelen.

Életuntak. Szombaton délután Bo- 
dola.. .vntal 63 éves asztalosmester a 
Külső Kerepeei-uton egy Rákosszent
mihály felé haladó villamos elé vetette 
magát. A villamos kerekei halálra gá
zolták a szerencsétlen embert, úgy hogy 
a kihívott mentők már segíteni nem tud
tak. öngyilkosságának okáról levelet 
nem hagyott hátra. Holttestét a bonc- 
tanl intézetbe szállították. — Vasárnap 
reggel 7 órakor a Rottonblller-utca 
nyolc szám alá hívták ki a mentőket, 
ahol Kiszár Mária huszonnyolcéves cse
lédleány a félemeletről az udvarra ve
tette magát Csodálatosképpen nagy 
ijedelmen és kisebb-nagyobb horzsolá
sokon kívül semmi baja nem történt — 
A Szövetség-utca 45. szám alatt Hábel 
Rózsa 34 éves hivatalnoknő felakasztotta 
magát Mire tettét észrevették, meghalt, 
öngyilkosságának oka ismeretlen. Holt
testét a bonctani intézetbe szállították.

SZÍNHÁZAKRÓL,
SZÍNÉSZEKRŐL

A? főpróbák
körül tehát rend lesz a jövőben —- 
remélhetőleg. Már maguk a sze
replő színészek tiltakoznak a mai 
főpróbák ellen és teljes joggal. A

az előkelősködő, divat-kö- 
, részben a bárok és gőz
törzsvendégeiből rekrutá- 

lódik, do azokat, akiknek szá- 
” " ' írókat,

újságírókat már csak 
„„_____  .... ____  ... a délelőtti
a kiállításon és távozásukkor I előadásokon. Éppen a legutolsó fő-

próbák egyikén volt alkalma e so
rok Írójának as erkély harmadik so
rában látni Dalnoky Viktort (aki
nek pedig talán mégis csak volna 
valami köze a színházhoz), mig a 
földszinten, a legelső sorok egyiké
ben, mint ismeretes, egy lábápoló- 
müvész terpeszkedett. Az erélyes 
nyomásnak engedve azonban, hir 
szerint, a színházak ezután meg
szüntetik a nyilvános főpróbákat és 
megint be lehet menni majd a föld
szintre szegény színésznek, újságíró
nak (aki este nem mehet színházba) 
meghívóval és kabátban. Mert az az 
igazi főpróba, ahová kabátban lehet 
bemenni, ahol a ruhatár nem köte
lező, ahol a jegy nem helyre szól, 
mindenki oda ülhet, ahová akar, 
ahol egyszóval főpróba van és nem 
pre-premier. Az állami színházak
nál — el kell ismerni —- eddig is igy 
volt. Kínosan ügyeltek a titkár 
urak, hogy csak az arra hivatottak 
kapjanak meghívót és akik meghí
vót kaptak, azoknak dukált is. És 
ezért lesz öröme — amíg a magán
színházak a reformot végrehajtják 
— az Operaház péntek délelőtti pub
likumának. amely a három egyfel- 
vonásos főpróbájára fog az And- 
rássy-uti dalszínházban összegyűlni.

A Népszínház
régi gárdájának vendégszerepléséről 
a Nemzetiben ma kiragasztották a 
szép, piros betűs plakátokat. Nem 
sok újat hozott a hirdetés, hiszen 
mindenki tudta már, kit és milyen 
szerepben fog viszontlátni a régiek 
köztiJ, a plakát csak azt tette kétsé
gessé, hogy — viszont fogja-e látni 
őket? Mert a nagy papiros-lepedő 

I alján tájékoztatásul közölt helyárak 
bizony egy kissé borsosak. Sőt. Na
gyon borsosak. És ez bizony kár. 
Mert hiszen teátrumi gnrmadiznek 
is kedves, finom, bájos a felelevení
tés, de igazában azok örültek neki, 
azok készültek rá, azok várták csil
logó szemmel, akiknek a múltjából 
hoz vissza egy darabot, öreg néni
kék készltgették elő izgatott kézzel 
a csipkés, selyem, levendula-szagű 
színházi ruhát, öreg báosíkák pró 

| hálták tükör előtt, jó-e még a régi 
cipő kapható 4i javítható frakk, nem rágta-e ki vájjon a moly 
teld te Held, VTT.. Kerttea a ferenejóskát. De éppen ezek, — 

1 hajnoi — a régi középoMtály, a régi

x Sárelpő, hócipő kapható te javítható 
Neumánnál, Nagymart ucca 44.

I Művészi Huyképteset „Mona Lísa" 
Ensébet kűrnt M. Srtpít, fiatalít, nagyit, 
megörökít

I g Kő*  te sáréi]
I Ssányfel, Markit.------------ —.---------
MM tt.

kedett..
— Mutassák meg az elővezetést 

parancsot, — mondotta, mert anél
kül nem megyek.

Majd hirtelen egy üveget kapott 
fel az asztalról, amelyet Medgyes 
Lőrinc rendőr fejéhez vágott. A 
rendőrök kardot rántottak, erre 
Kossickl székkel hadonászott ágya 
körül és kiszaladt a konyhába. A 
rendőrök oda követték, mire Kos- 
sucki konyhakést kapott fel és az
zal Medgyest a kezefején és a vál
lán megsebesítette.

Végre sikerült a dulakodó embert 
ártalmatlanná tenni és erősen meg
vasalva bekísérni a főkapitányság, 
ra. Ott kihallgatása után letartóz
tatták.

intelligencia (annyiszor elsírt bánat 
már) nem tud ma öt meg tízezer ko? 
ronát adni egy-egy ülőhelyért Régi 
rajongói közül csak kevesen lesznek 
ott Blaha Lujzának és Ngirmaí Imre 
füle is uj muzsikának fogja hallani 
a régi tapsvihart Megint csak ai 
uj gazdagok lesznek ott, ami szo
morú, de bele kell nyugodni, mert 
fontos mégis csak az, hogy a segé
lyezési, meg nyugdíjalapra minél 
több pénz gyűljön egybe. De vala- 

I miképpen talán mégis segíteni le- 
i hetne a bajon: Ismételjék meg ai 
előadást olcsó helyárakkal. És erre 
a második reprizre csak azok kap
janak jegyet, akik a keresztlevéllel 
igazolják, hogy ötvenesztendősek 
máT elmúltak és akik meg tud
nék mondani, hogy annak ide
jén melyik szerepében tetszett 

I nekik Blaha Lujza, Kűry Klá
ra, Kassai Vidor, Pálmay Ilka, 
Komlóssy Emma, Szirmai Imre a 
legjobban. A jövedelem kevesebb 
lesz, de a taps biztosan melegebb, 
lelkesebb, és nekik kedvesebb.

•

Molnár Ferenc
uj darabjához, az Égi és Földi Sze
relemhez négy hétre előre elfogy
tak a jegyek. Különös. A sajtó egy
részt úgy levágta a darabot, hogy 
darab legyen, aki az ilyesmi után 
után még talpra áll. Az Égi és 
Földi Szerelem talpra állt, sőt, most 
áll csak a talpán igazában. A ma
gyarázata ennek pedig roppant egy
szerű. A levágó kritikus urak — 
tisztelet a kivételnek -— már úgy 
mentek el a főpróbára, hogy: „nö, 
ezt a darabot (vagy ezt a Molnárt) 
most aztán levágom". És meg is 
tette. De publikum nélkül számított 
Mert igy okoskodott: a publikum ol
vassa, hogy a darab rossz. Rossz a 
darab*  — mondja Publikum — ak- 
koij nem megyek el. Ehelyett Pub
likum olvassa, hogy a darab rossz 
és igy szól: Rossz Molnár-darab? 
No, ezt megnézem, mert ilyet még 
nem láttam. És megnézi, ha addig 
él is. Aztán kijön a színházból és 
igy szól: Rossz darab? Nem is rossz 
darab. Sőt. Nagyon is jó darab. 
Mert a publikumnak — sajnos meg 
van a maga véleménye. Do •— ezúttal 
r, kritikusról is.

• A Vígszínház e heti műsorát a sze- 
zom legnagyobb sikereiből állították 
össze. A legfrissebb újdonság, a Csábító 
mellett szerepel a Cserebere, a Három 
nővér. Hoszabb pihentette után színre 
kerül pénteken a Baccarat, szombaton 
— éjjeli előadásul — a Csodagyermek.

• A Király-színház slágeroperettje „á 
bajadér**  jövő héten is minden esto mű
soron van Fedák Sárival, Honthy Han
nával, Rátkalval, Nádorral, Latabárral, 
Vágóval, Ihásszal, Raskóval, Sároaiy- 
val, Síró Annával te dr. Erdélyivel s 
főszerepekben. Most vasárnap délután s 
„Három a táne**-ot,  jövő vasárnap déi- 
ntán Albert Erzsi vendégfelléptével Já
nos vitézt adják 3 órakor mérsékeli 
hclyárakkal.

• P. Márkus Emília a Magyar Szin< 
házban. Rendkívül érdekes előadás lesi 
a jövő szombaton a Magyar Színházban, 
mikor is P. Márkus Emília, a Nemzeti 
Színház illusztris művésznője igazgató
ságának szíves engedélyével egyik leg
híresebb szerepét, Jaquellne-t játssza el 
BLsson nagyhírű darabjában, a „Névte
len asszony*'-ban.  A darab többi fősze
replői Törzs, Tarnay, Uray, Körmendi-, 
Stella, Kabos és Pártos lesznek.

• Darvas Lili, Báthory Glza, Pécsi 
Blanka, Törzs, Stella, Körmendy, Dávid 
te Toronyi játsszák a jövő héten hétfőn, 
kedden, csütörtökön, pénteken te vasár
nap este az „Égi te földi Iserelem**  
szenzációs sikerű főszerepeit. Szerdán 
a mulatságos „Gretohen**,  most vasár
nap délután „A kis lord", jövő vasár
nap délután a „Színház" megy 3 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

• A Raguza hereege huMonötödsafir, 
A Városi Színház nagysikerű látványos 
operettje, amely pénteken éri sí első 
jubileumát, kiállításának gazdagságá
val, vidám meséjével, finom muzsikájá
val, előkelő ízlésével te nagyszerű 
replőlvel estéről-estére soúfolt Maakat 
vonz. A premier kitűnő együttese: Fte- 
rdse Sári, Tlsea Karola, Sziklai, Szent- 
mihátyi, Borost te Horti Hőre ígért a 
következő jubileumok Mtumáá ■ Mtea
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kedden, a jubiláris pénteken, szombaton 
és a jövő hétfőn szerepel az operett a 
színház nxűsorán. Szerdán új betanulás
sal adják a Carment. melynek címsze
repét Nagy Izabella adja. Uj Micaela 
lesz H.• Csillag Erzsi éa új Escamilló 
Sárost Andor, Don Joeó Ocskny kezében 
van. Rendezi dr. üulnoky Viktor, ve
zényli Ábrányi Emil. Csütörtökön 
Trilby megy Aquila-Adler Adelinával, 
vasárnap délután a Hamburgi meny
asszony Petráig Sárival és vasárnap 
Mte a Carmen folytatja sorozatát,

• A „Kékazakáil nyolcadik felesége". 
A Belvárosi Színház szenzációs sikerű 
vígjátéka jövő héten bj minden e6to 
színre kerül Somlayvul, Z. Molnárral,

|p Haraányival, Bérezi vei, Titkos Iloná
val, Benedek Margittal és Szilágyi Ró- 
asival a főszerepekben. Ugyanezt adják 
most varuirnap délután ia 3 órakor ren
des esti helyárakkal, míg jövő vasárnap 
délután „A gazdag lány"-t ismétlik 
I órakor ugyancsak esti helyárakkal.

• A ..Szép Heléna" 25-ödször. Jövő 
Szombaton 25-1 k olőudását éri meg a 
w,Szép Heléna" a Blaha Lujza-színház- 
ban, ahol esténként zaúfoláalg telt ház 
tapsol a szebbnél—szebb Offonbaoh-meló- 
iiáknak. A nagymkerü darab minden 
wte műsoron van, mindannyiszor Péchy j 
Erzsivel, a színház kiváló vendégével 
a címszerepben. Most és jövő vasárnap 
délután a népszerű „Lili bárónő“-t is
métlik 8 órakor mérsékelt helyárak mel
lett.
• Állandó táblás házakat vonz az An- 

Irássy úti Színház kitűnő műsora, mely
nek nagyszerű darabjait: „Síró és ne- 
vető királykisasszony". „I-ső osztály", 
^Szeretlek", pompás tréfái és magán
számat minden este színre kerülnek a 
jövő héten, valmint most és jövő vasár
nap délután fél 2 órakor mérsékelt hely
árakkal.

• Apolló-Kabaré a Helikonban. Nap- 
ról-napra zsúfolt nézőtér előtt játszik az 
Apolló-Kabaré népszerű művészgár
dája, amióta a régi házából kiszorított 
miiintézet az eskütéri Helikonban meg
felelő éa igazán művészi hajlékot talált. 
Vasárnap is az utolsó helyig megtelt a 
uóp szinház és a közönség szemlátomást 
gyönyörködött a második előadás felé 
közeledő Vonósnégyesben, amelynek ka
cagtató, tréfás főszerepeiben Halamon 
Béla és Szenes Ernő váltak ki oly köz
vetlenséggel, hogy pompás kedvük, de
rült hangulatuk átragad az egész kö- 
cöhségre. A műsor többi azámu is ötle
tes és mulatságos. Az Apolló-Kabaré 
előadásai 9 órakor kozdődnek a Heli
konban. Jegyek telefon utján (83—35), a 
pénztárnál, Bárdnál és a Színházi Elet 
boltjában kaphatók.
• A Palace -mű vész telep. A közönség 

változatlan érdeklődése kíséri a Palace- 
művészterem novemberi műsorát, me
lyen a pompásubbnál-pompásabb kaba- 
réezámok követik egymást. Az érdeklő
désre rászolgált nagybeosü művészgár
dája miatt is, amelyben Kőváry Gyula, 
Szász Ilona, Horczegh Jenő, Ujváry Fe
renc, Borosa Géza, Feronczy Károly ra- 
gyogtatják tehetségüket. A sók mulatta
tó szólószámok mellett nagy sikere van 
a Meeszehalló című fordulatos bohózat
nak, a Faragó hitwesche operának és 
Krondorf cimü kacagtató mókának.

MOZI 
A Corvin-Szinház

fnlzáa nélkül mondhatjuk — meg
növelte a főváros területét azzal, hogy 
mozgalmas esti élotet varázsolt az Üllői- 
ut sarkára. Valóságos népvándorlás van 
a délutáni óráktól késő estig a főváros 
legújabb látványosságához. Érdekes 
megfigyelni, milyen hatással van a mo
numentális palota a közönségre. A tá
gas előcsarnokban a belépők szinte visz- 
szabökkennek a szokatlanul nagy ará
nyok hatása alatt, de pár perc múlva 
már egérzen otthonosan érzik magukat, 
A büffé sajátságos vonzóerővel btr min
denkire. A hölgyközönségot az ínyenc
ségek ingerük, a férfiakat inkább a 
„Szabad dohányzás" felírás. Változatos 
itt az élet s hogy senki el ne unhassa 
magát, arról külön zenekar is gondosko
dik. Nagyszerű attrakciónak bizonyult a 
Sugár Viktor karnagy vezetése aJatt 
álló szimfonikus zenekar, amely bár
mely színházi zenekarral bátran kiállja 
a versenyt.

Mondani is feleeleges, hogy a Uorvin- 
Ssinház kitűnő vezetősége nemcsak a 
külsőségekre nem kímélte a pénzt, ha
nem méltó műsorról is gondoskodott. 
Priscillu Dean „Az űzött vad" cimü hét- 
feivonásoe érdek feszi tőén gyönyörű film*  
regényben ex cellái bravúrjaival. Szinte 
felülmúlja önmagát. Jelenetről-jelenetre 
fokozódó figyelemmel kíséri a közönség 
a pompás cselekményt és az utolsó fel-

VASÁRNAPI SPORT
Ausztria—Magyarország (0:1) 2:1

Súlyos kudarccal végződött a két or
szág válogatott legénységének ötvene
dik találkozása. Honi pályán, lelkesítő 
közönség előtt, amely már egymagában 
is félsikerrol ér fel, az első félidőt még 
győzelmesen befejezni s a második fél
időben pedig egy „hirtelen sült", tarta
lékokkal agyonspékelt (s tegyük hozzá, 
szerencsésen) dokadons osztrák futballt 
képviselő teamtől határozott, menthetet
len jubiláns vereséget szenvedni, mind
ez sokkal több, mint amennyire a 20.000 
főnyi közönség el volt készülve.

Egyetlenegy mentség volna részünkre: 
s az Vogl II. súlyos balesete, mely tel
jesen lehangolta s egyidőre pedig fel
forgatta a csapatot. 8 az ilyen felfor
gatott csapat játékát pedig nem szük
séges kommentálni.

Az osztrákok jobbak voltak, megér- 
delmelt győzelmet arattak, amelyet első
sorban fáradhatatlanul küzdő halfsoruk*  
nak és lelkes, meglepően jó debütáns 
fiataljaiknak köszönhetnek. Do még 
igy is Vogl Il.-vel és Kertész II. nélkül 
is megnyerhettük volna a meccset. 
Sajnálatos tény, hogy Kertész II. 
mókn-jobbhalfnak old-boy csapatban a 
helye. Hirzer Weisz szárnytól nem vár
tunk nagyon sokat. Nem is csalódtunk 
bennük. Az Orth—-Molnár-pár tudomá
nya pedig csődöt mondott.

Tóth a mezőny legszánalmasabb, Blura 
pedig a legheroikusabb alakja. Vogl III. 
fivére nélkül 50 percenttel kevesebbet 
ér. Fehér munkáján felüdült a közönség. 
Mindent mentett, amit egyáltalán men
teni lehetett

A mérkőzés lefolyása egyébként a kö
vetkező:

Magyar támadással nyílik a Játék s a 
magyar csatárok sűrűn jutnak el az 
osztrák kapuhoz, de a belső hármas ol

tény.

vonásban rendszerint megtapsolja Pris- 
cilla Dean vakmerőségét, mert jutóknak 
őzt már nőm is lehet mondani. A „Va- 
nina" a mozgóképmilvészetaek logmog- 
kapóbb realisztikus filmmüve. Száguldó 
cselekményével és finom művészi esz
közökkel ragadja meg a közönség figyel
mét ón hatása alól nem tudunk szaba
dnál az utolsó jelenetig. Tombol az erő 
az épp ol.v művészi, mint szenzációs da
rabban. Wegoner és Ásta. Niolsen felül
múlhatatlanok. Nagyszerű kótfolvonúsos 
amerikai burleszk „Peggy, az élet
mentő egészíti ki a nagyszabású és 
kitűnő műsort

• Férni na. Az Uránia új műsora az 
olasz fllmjátszás mesteri darabja. Egy 
izzó szenvedéllyel teli asszony regénye 
ez, egy nagyvilági dámáé, akinok élet
történetében hosszú sora a férfiaknak 
szövődik. Mintha egy ókori Circe tá
madt volna fel a mai modern Rómá
ban; olyan ez a szépséges asszony ra
gyogó palotájában. A film valóságos 
látványosság; a művészek játéka pedig 
mesteri. Az Uránia e nagyszerű filmjét 
5, háromnegyed 7, fél 9 és 10.10 órakor 
mutatja be.

• Femlna — az Uránia olasz mester
műve — 5, %7, */t9  és 10.10 órakor.

• Mozgókép-Otthon. A Sodorna és Go- 
morra II. része, a BünhŐdés, új szenzá
cióként hatott, amenyáben az I. részt fe
lülmúlja minden tekintetben. Leírhatat
lan az a hátáé, amit a közönségre gya
korol. A műsor másik nagy filmje, 
A tettek embere, órdekfeszítő amerikai 
regény 3 felvonásban, főszereplője Hoot 
Glbson, aki híressé vált már bravúrjai
ról, aki beben a szerepében is magával . 
ragadja a közönséget. Az új Angol Hír- . 
adó változatos és érdekes. (4, 6, 8, 10.)

• Femlna — az Uránia olasz mester-; 
müve — 5, %7, ’/»9 és 10.10 órakor.

• A Kamarában a nagysikerű Nyugat 
leánya éa a Tenger nyomorultjai na
ponta 5, 7, 9 órakor.

• Femlna — az Uránia olasz mester*  
műve — 5, %7, '/i9 és 10.10 órakor.

• A Helikonban ’/i4, 5 és ’.47 órakor a 
kolosszális sikert aratott Ermolic ff-fílnx: 
A szerelem rabszolgája és a nagy ame
rikai attrakció: Ej és virradat, a csoda
szép Vivian Martin felléptével.

• Femlna — az Uránia olasz mester
müve — 5, ’/<7. ’/i9 és 10.10 órakpr.

• A Henalssanceban Sodorna és Go*
morrha befejező része és Tolsztoj világ-1 40.000 uj részvény és további 20.000 rész- 
hirü drámája Az élő halott. (4, 6, 8, 10.1 vény az Igazgatóság által mégállapi-

idegeskedj a kínálkozó helyzeteket Az 
osztrák támadások ritkábbak, de veszé
lyesebbek. Egy időre mintha lanyhulna 
a különben is gyanús hangulatú csapat 
tempója. A közönség hatalmas, ellenáll
hatatlan biztatásba kozd s az eredmény 
meg is van. Molnár a 21-ik percbon 
Hirzer beadását goalba fejeli. Most pe
dig az osztrákok kapnak lábra s erősí
tik az iramot. Ekkor esik meg Vogl II.- 
vel a sajnálatos baleset amelynek kö
vetkezményeképpen kénytelen elhagyni 
a pályát, helyét Kertész Il.-nek engedve 
át, akinek helyét pedig Molnár foglalja 
el. így a csatársorunk támadóiét vesz
tett*.  Mikor kitűnt hogy Vogl II. harc
képtelenné vált, Zatykó foglalta el he
lyét.

A második félidő hatalmas osztrák tá
madással indul. Föltelvén a magyar csa
pat gyöngéit, igyekeznek azokat kihasz
nálni. Egyik támadás a másikat követi, 
amelyet védelmünk csak nehezen tud 
parírozni., Kortész II. gáncsolja Fische- 
rát, büntető-, ligás a 16-os vonalról s a 
lapda véd kötetlen ül megy a felső bal
sarokba. A 23. perpben pedig az osztrák 
jobbösszekötő kiszökik, pár méterről 
védhetctlcn gól, s az ötvenedik mérkő
zést 2:1 arányban n/erik az osztrákok. 
8 csak mást kap észbe a magyar ősa
pát, gyönyörű támadások következnek, 
Orth, Molnár, Hirzer felváltva hozzák 
veszélybe az osztrák kaput, de hiába 
már késő, a szerencse . Ostricek mellé 
szegődött. Az utolsó négy odóra is gyü
mölcsléién, hatalmas magyar fölénnyel 
telik cl.

II. osztályú bajnokság:
BEAC-TTU 1:Ő. £>kszeré*zok —Postá

sok 2:0.
MLSz ifj.-BKAC 4:1.

• •

KÖZGAZDASÁG
Hitelbank közli, 
rendkívüli köz

intézet alaptökó- 
K n. é., 1923 ja-

A Magyar Általános 
hogy most megtartott 
gyűlése elhatározta az 
jének 350.000 darab 400 
nuúr 1-től Of»ztaI4kjogosul(; új részvény 
kibocsátása által 280 millió koronáról 
420 millió koronára való felemlését oly
képpen, hogy az eddigi részvényesüknek 
az összes új részvényekre 2:1 arányban 
egyenként 5000 korona áron elővételi jo
guk van, moly folyó hó 27-től december 
7-ig bezárólag gyakorolható. A közgyű
lés egyúttal tudomásul vette, hogy az 
aluptőkemelés keresztülvitelét az inté
zettel szoros üzleti összeköttetésben álló 
elsőrangú bankcégek biztosítják. A mű
velet lebonyolítása után a bank saját tűi 
kéje (alaptőke ós kimutatott tartalékok) 
mintegy két és háromnegyed milliárd 
koronára fog emelkedni.

A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Bank folyó hó 24-én tartott igazgatósági 
ülésén elhatározta, hogy december hó 
5-re rendkívüli közgyűlést hív egybe, 
amelyen az intézet alaptőkéjének .200 
millió koronáról 350 millió koronára 
való felemlését fogja javasolni. Az igaz
gatóság indítványa értelmében a kibo
csátandó részvényekből 250.000 darab a 
régi részvényeseknek fog elővételre fel- 
ajánltatni, míg 125.000 durub elhelyezése 
tekintetében több évi zárolás mellett, 
gondoskodás történi.

A Hazai Bank tőkeemelése. A Hazai 
Bank Részvénytársaság igazgatósága el
határozta, hogy a november 29-ére egy
behívott rendkívüli közgyűlésnek min
den öt darab 200 K n. é. részvénynek 
egy darab 1000 K n. é. részvényre való 
bsszotétclét fogja indítványozni. -Egyút
tal javasolni fogja az alptőkének 150 
millió koronáról 250 millió koronára való 
felemelését akként, hogy a kibocsátásra 
kerülő összes részvényok a réaevénye- 
seknek fognak átvételre folajánltatnl. A 
folyó üzletév kedvező eredménye alap
ján — értesülésünk szerint — a múlt évi
nél lényegesen magasabb osztalék meg
állapítása várható. '

A Magyar Országos Központi Taka
rékpénztár igazgatósága az 1922. decem
ber ötödik érő egybehívandó rendkívüli 
közgyűlésnek az alptőkének 72 millió 
koronáról 108 millió K-ra .faló fölemelé
sét fógja indítványozni olyképpen,. hogy 

tandó későbbi Időpontban bocsáttassák 
ki. Ezen tőkeszaporitásban egy a taka
rékpénztárral szoros üzleti összeköttetés^ 
ben álló svájci pénzcsoport vesz részt..

A Magyar Jelzálog-Hitelbank 1921. ii?. 
letl éve 13,547.978 K 62 f. tiszta nyereség
gel zárul. Az igazgatóság a f. évi (lécéin 
bér 12-ikóre egybehívott rendes közgyű
lésen javasolni fogja, hogy tekintettel’az 
intézőt külföldi tartozásaira, ezen nye
reségből, valamint az előző évekből át
hozott nyereségből 31,000 000 1< egy „Ár- 
folyam-veszteség! tartalókalap“-bn he
lyeztessék és 1,358.815 K 69 f. az új üzleti 
évre vitessék át.

A Belvárosi Takarékpénztár Rt. Igaz- 
getósága a december 5-6ro összehívott 
rendkívüli közgyűlésen az alaptőkének 
100 millió koronára való felemelését 
fogja javasolni.

A Magyar—Német Bank igazgatósága 
Kummer Miksa helyettes igazgatót Igaz- 
gntóvá, Sclireiber Endre dr.-t és Bccker 
Antalt pedig cégvezetőkké nevezte ki.

A Magyar—Német Bank Részvénytár. 
saság alaptőkéjét 103,000.000 koronára 
emelte fel, 5 darab részvényvo három uj 
adatik. Joggyakorlás november 30-ig.

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 
szombaton megtartott rendkívüli köz
gyűlése elhatározta 82.000 darab uj 
részvény kibocsátását. A részvényesek 2 
darab régi részvényre egy darab 1923. 
évi szelvénnyel ellátott uj részvényt 
kapnak 10.000 korona elbocsátási áron. 
Az elővételi jog a társulat főpénztáránál 
és a Magyar Általános Hitelbanknál e 
hó 29-től december 9-ig gyakorolható.

Magyar Általános Gépgyár Rt. A tár
saság f. hó 30-án tartandó közgyűlésén 
az alaptőkének 37 millió koronáról 50 
millió koronára való felemelését fogja 
indítványozni.

A Phöbus Villamos Rt. a november 
30-iki rendkívüli közgyűlésén a 16 millió 
korona alaptőkét 24 millióra emeli föl. 
Az összes uj részvényeket a részvénye
seknek ajánlja föl a közgyűlés által 
megállapítandó módozatok mellett.

A „Hungária" Műtrágya, Kénsav és 
Vcgylipar Részvénytársaság mostani 
tőkeemelése alkalmával minden 5 rész
vényre ogy új részvényt ajánl tel 8000 
koronás árfolyamon a részvényeseknek 
megvételre. Az elővételi jog folyó hó 
30-ikáig gyokorlandó. Ezenfelül a rész
vények névértékű a tartalékalapból 200 
koronáról 400 koronára emeltetett fel.

Az Első Magyar Mechanikai Hordó
dógyár, Hermann János és Fial Rt. (a 
resti Magyar Kereskedelmi Bank érdf- 
kéltségé) alaptőkéjét 75.000 darab 200 
koronás uj részvény kibocsátásával 5 
millióról 20 millió K-ra emeli föl.

A Pesti Tőzsde új száma nagyérdekíi 
cikkekben számol be a bankok osztalék
emeléséről stb. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Budapest, VL, Izabella-utac 43.
/WWWWWS/WWWWWWW'

gummiaarok a cipőt tartóssá 
és elegansábbá teszi.

Elegáns, előkelő, 
ragyogó az 
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