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András herceget számozták OOrfigországbál 
* rendkívüli törvényiiék megfosztotta La onai rangjától. - M íanük 

szerint miatta veszett el az ütközet — András herceg védekezése - Franciaország' 
mossa kezeit

Athén, december 3.
András herceget a haditörvény

szék katonai rangjának elveszté
sére és örökös számki vetésre Ítélte.

0

!A? görög rendkívüli hadi törvény- 
szék tegnap kezdte meg András her
ceg perének tárgyalását. A vádirat 
aftegállapítja, hogy midőn a görög
hadsereg Kalegiiptto közelében meg
állóit, hpgy rendbehozza magát ós 
a» ellenség bizonyos mozdulatából 
kitűnt, hogy offonzívát akar kez
deni, András herceg, aki a második 
hadtest parancsnoka volt, a főpa
rancsnoktól azt a parancsot kapta, 
hogy támadja meg az ellenséget. A 
herceg ennek a parancsnak telj esi- 
tétét megtagadta. A tárgyalásra 
Papylas és Dusmanis tábornokokat, 
idézték be tanuknak. Dusmanis 
nem jelent meg. A herceg az elnök 
kérdésére előadja, hogy a páránk
ban- benne vglt, hogy a második 
hadtest a támadás előtt várja be a 
harmadik hadtest értesítését. Ez az 
értesítés azonban nem érkezett meg. 
Papjllas tábor.n.Qk Jitán, akit egyes 
részletekre nézve hallgattak ki, Sa- 
itijannis ezredest, Papulas vezérka
rának máeodfőnökét hallgatták ki. 
Elmondja, hogy a főparancsnok el
rendelte, hogy a második hadtest 
minden erejével támadja meg nz el
lenséget. Ezt a parancsot ama érte
sülés alapján adták ki, hogy az el
lenség csapatait a harmadik had
test ellen koncentrálja. A második 
hadtest ahelyett, hogy a parancsot 
teljesítette volna, azt felelte, hogy a 
támadást észak felé lehetetlennek 
tartja, mert az ellenség hatalmas 
.védőműveket épített és a támadás 
aligha fog sikerrel járni. A főpa
rancsnok erre elrendelte, hogy a 
másik hadtest vezérkari főnökét 
azonnal mozdítsák el. A tanú ez
után elmondja, hogy a másik had
test felelete oly váratlan volt, hogy 
Polliit tábornok, vezérkari főnök 
eleinte azt hitte, hogy tréfáról van 
szó. A tanú kijelentette, hogy ha 
András herceg a parancsol teljesí
tette volna, a csatát minden való
színűség szerint megnyerték volna, 
mert a harmadik hadtest, az ellen
ség ellentámadásai dacára is meg
tartotta állását, A tanú hozzáteszi, 
hogy András herceg lemondásával 
fenyegetődzött abban az esetben,ha 
a főparancsnok ragaszkodik paran
csa teljesítéséhez. A tanú azt hiszi, 
hogy mindenki, aki nem királyi 
herceg, teljesítette volna a paran
csot, András herceget éppen her
cegi rangjára való tekintettel, nem 
hívták vissza. Papúlas tábornok az 
elnök kérdésére beismeri, hogy 
András herceget azért nem mozdí
tották el, mert a király testvére 
volt.

Paris, december 3.
(Havas.) A Franciaország részé

ről a görögországi eseményekkel 
szemben tanúsított magatertás egy
általán nem mondható kétszínűnek.

Rögtön az athéni forradalom kitö
rése után, amikor félő volt, hogy 
Konstantin király és a kisázsiai ve
reségért felelős miniszterek ellen 
azonnal megtorló intézkedéseket 
tesznek, a francia követ épugy 
mint kollégái lépéseket tett a for
radalmi kormánynál, hogy érvényt 
szerezzen a humanitás elvének, 
amelynek ellentmondanak, ha som
másan ítélkeznének. E lépés követ
keztében Franciaországot illetékes 
görög forrásból arról értesítették, 
hogy a görög hatóságok kíméletes 
eljárásra hajlandók, de könyörtele
nek lesznek, ha nem szűnik meg az

Sckanál Károly nyUo.tikozza.fá&. 
a kisgazdák mozgalmáról ; 

„Szíj) Bálintéit sérelmei nem országos énáeít^telt" \ 
Készül a. bortörvény reviztéSa

ciáli.% nem pedig országos ér- , 
de kitek.

- Hallottam arról is, hogy az 
egységes párt. agrárképviselői 
memorandumot terjesztenének a 
kormány elé. Erről Eörl Szabó 
József és mások tettek említést. 
Ennek a memorandumnak azon
ban nem szabad túlzott jelentősé
get tulajdonítani, mert csupán ar
ról van szó. hogy mi magunk 1 
szólítottuk tel á képviselőket, | 
hogy a könyebb elintézés végett i 
panaszaikat • írásban foglalják 
össze. Ez toljál az a mentorán-J 
dum.

Különben is lehetetlenség 
feltenni azt, hogy Szijj Bá
lint. Csontos Imre, akik min
dig Nagyatádi Szabó földmi- 
vclésügyi miniszter háta mö
gött állottak, Nagyatádival 

szembe fordulnának
— Annál kevésbé lehet erről 

szó, mert. Nug.vatádi és általában 
a kormány ugyanazt akarják,< 

mitit. Szijj Báli utók. 
Megemlítette még Schandl állam

titkár, hogy a fölíimivelésügyi mi
nisztérium a közel jövőben befejezi 
a bortörvény revíziójáról szóló tör
vényjavaslatot, autely hivatva tesz 
kiküszöbölni a szőlőtermelés körül 
felmerült panaszokat. Az uj javaslat 
a borexportot, is lényegesen meg-; 
könnyíti, azonfelül pedig nagy] 
könnyebbséget jelent a gazdák szá
mára az. hogy az uj törvéiiyterve-. 
•zot a cukrozást nem veszi olyan] 
szigorúan, mint az eddigi törvény.] 

Itt említjük meg. hogy t nem-j 
zctgyiilés keddi ülésén folytatják 
a tisztességtelen versenyről szóló 
törvényjavaslatot, amelynek egyes 
paragrafusai ellen különösen a de
mokrata pórt képviselő tagjai 
szándékoznak felszólalni.

A szerdai ülésen ismételten egy 
—»...... ..— ... sereg interpelláció vár elmondásra.
a tempóban, ahogy ez kívánatos •. között legnagyobb érdek’.ödés-
volna. h-. szói if Rassay Károlynak a

A pan»SK)k tehát .sík pár- ÍMAV-ról bejegyzett iuterpelláclóju.

kapcsolatban 
Schandl Re

áliám titkár 
a 

fejtei te

Az utóbbi napok politikai kérdi: 
sei közül a födreform kerítése fog
lalkoztatta legjobban a politikuso
kat. A kormánypárt agrárdemok
rata képviselői a földreform gyors 
végrehajtása tekintetében erélye
sen Téptek fel a kormúunyal szem
ben, ennek eredménye az volt, hogy 
a felmerült panaszok tekintetében 
a párt külön értekezletet tart de
cember 5-én, kedden. Úgy volt, 
hogy a párt földmivelésiigyi bizott
sága már vasárnap is ankéíot tart 
oz ügyben, ez azonban elmaradt, 
miután a képviselők legnngyobb- 
része nem tartóózkodik Budapesten.

A földreformmal 
felmerült sérelmekről 
moly földmivelésiigyi 
a Hétfői Napló munkatársának 
következő nyilatkozatban 
ki a kormány álláspontját:

— A párt legutóbbi értekezle
tén Szijj Bálint és Csontos Imre 

felszólalásai nyomán került sző
nyegre a földreform ügye. Mon
danom sem kell, hogy a kormány 
minden igyekezetével azon ipar
kodik, hogy a földreformot, mí- 
nél gyorsabban végrehajtsák és a 
földigénylőket földhöz juttassa. 
Külső szerveinket illetőleg is, 
azon igyekszünk, hogy a legna
gyobb szigorral kiküszöböljünk 
minden hanyagságot.

— Egyébként a földreform vég
rehajtása a földbirtokrendező- 
hiróság kezében van és most már 
valóban gyorsuld) tempóban 
halad. Hogy milyen 
két értünk el eddig, 
bél a statisztikából, 
földmi velésügyi minisztérium a 
megyei gazdasági felügyelőkkel 
szeptember végéig összeállitatott.

— Ami a kormánypárt kisgaz- 
daképviselőinck panaszait illeti, 
ezek csak egyes vidékekre vonat
koznak. amely helyeken a reform 
végrehajtása nem folyik abban \

is 
eredniénye- 
kitűnik ab- 
amclyot a

a nyomás, amelyet a külföld gyako
rol a vádlottak érdekében. Ilyen kö
rülmények között. Franciaország he
lyénvalónak- tartotta, hogy lemond
jon minden újabb beavatkozásról 
és szigorú semlegességet tanúsított. 
András herceg ügyében a párizsi 
kormánykörök ama kérdés előtt áll
nak, vájjon a külföldi hatalmak be
avatkozása nem ártana-e többet, 
mint amennyit, használhat. Franeia- 

1 ország azonban abban az esetben, ha 
; a többi hatalmak a hmanítás elve 
I alapján intervenciót kísérel nőnek 
I meg ,a maga részéről szintén nem 
j késnék e lépéshez csatlakozni.

az

i

A kormánypárt Frisörichélt 
bejelentett kü^ollllkní 

támadása éhért
Mözer Ernő nyilatkozata a' 
tausannai konferenciáról

• — d Hétfői Xapló tudósítójától. —
Politikai körökben váratlan feltű-'; 

nőst keltett az a támadás, amely* - 
szombaton este a ■ .'öveíkezett ke- 
resztcuy eltenzák póri vacsoráján a 
külügyi kormány elten elhangzott;; 
Ltidwlg Ernő főkonzul s később, 
Halle r István azt kifogásolták, hógy 
Magyarország nincs képviselve n 
lausanuei békekonferencián, jóllehet 
ott bennünket közelről érdeklő kért 
dósokét tárgyalnak a nagyhatalmak,! 
Halle'r István szávaiéi le azt is, hogy 
a kormány passzív magatartása az 
országra kóros eredményeket von, 
maga elén. Többek közölt a teásán- 
jiei konferenciáról való

távolin arad ásunk kai elütöttek
attól, hogy érvényesítsük ten
geri kikötőre, különösen ezút
tal az Égéi tengerre való ki
járatunk jogát. Elestünk azon
kívül attól is, hogy a kisebb
ségek érdekében valamit tegyen 

végi? k kormány.
Ezekben a kérdésekben kél intet*  

polláeió is készül. Eriedrieh István 
kedden szándékszik szóvátenni a 
teuAajint'i konferenciát, fJallét Ist-*  
ván pedig a szerdai interpelláción 
uupon akarja felelősségre vonni a 
kormányt. Az elmondandó interpete 
lúciók érthető idegességet váltottak 
ki a barmán npártban is, ahol azt; 
hangsúlyozzák, hogy a lausannei; 
hékekont’cienciúról \aló íávolmara-< 
dósunk az országra, néni jelent kii*  
lönösebb háf.rányí.

A Hétfői Napló munka Iársúnalc 
alkalmit v.oli bezsélni erről a kérdési 
ről Mőze'r Ernő kormánypárti kép
viselővel, aki ig5 nyilaiÁozoíl:

Lausanneban ez idő szerint al 
1 örök-görög vizsál, ’ r'-mk•. ó én fá
radozik íj nagyhatalmak hékekoiM 
ferenciájm J konferencián csak fll 
meghlvoh' és érdekeli felel' v^sr- 
éek részi. H;; mi is •<».- . r lenhel- 
tiiiik volna Lausaiineban, ez nes 
künk somisesetre sem árthatott! 
volna.

Ami azonban a szövetkezett 
keresztény ellenzék vacsoráján el
hangzottakat illeii, az a felfogá
som. hogy ha Magyarország ré
széről lépések is történtek volncl 
megjelenésünk iránt, ebből az oft- 
szagra efíeklir husz<Tn aligha szár*  
mázhatott volna, tekintettel arra, 
hogy

a triánimi békeszerződés 
2418 -2HN. szakaszai értelmében 
a Duna amúgy te internacio- 
náltesá tétetett s e mi keres
kedelmi hajóink is szaluidon 
közlekedhetnek a tengerig.

A kereskedelmi hajózás szabad
sága i» tengereken számunkra kü
lönben is az összes béke-szerződé*  
sekben le van fck!ct‘'e.

Ami pedig a kisebbség kérdé
sét illeti, nem hiszem, hogy Lun- 
sannehnn a bennünket érdeklő ki- 
sebségek érdekében felszólalhat
tunk volna, mvft htezeg a lausajv
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nei konferencia kizárólag az 
ázsiai, illetve európai Törökország 
ügyeit igyekszik megoldani, ebek
nek megoldásába íxsdíg a magunk 
részéről aligha folyhattunk volna 
bele.

Mindettől l'iiggelteiiül termé
szetesen nem lehet elvitatni annak 
helyességét, hogy a mi sérelmein
ket minden adott alkalmat felhasz
nálva a müveit világ elé kell vinni 
nem vetkőzi érintkezésben.
Amint ebből a nyilatkozatból ki

tűnik, a kormánypárt nem tartja 
helyesnek, hogy a keresztény ellen
zék a lausannei békekonferenciát 
használja fel árra, hogy a külügyi 
'kormányzatot támadja. Sokkal he
lyesebnek tartották volna, hogy ki
fogásaikat, — ha ezek jogosultak — 
n jövő hét szerdáján összeülő kül
ügyi bizottság előtt mondanák el, 
ahol a kormány kellő felvilágosi fá
sokkal szolgált volna.

Itt említjük meg, hogy a külügyi 
bizolság a betegen fekvő gróf Teleki 
Pál helyére új elnököt választ és 
letárgyalja a népszövetségbe való 
felvételünkről, valamint a népszö
vetség Alapszabályainak módosí
tásáról szóló egység okmány-javas
latot.

Az ipartestűletek országos 
szövetségének tiltakozó 

nagygyűlése
Vasárnap délelőtt tartotta az Tpar- 

lestületek Országos Szövetsége naggyü- 
iését a Gólyavárban, amelyen az ország 
tisBzce ipartostüloteinek küldöttségei 
meg jelen tok. hogy tiltakozzanak >z 
iparostúrsadalniat ért sérelmek ellen.

A naggyüléscn megjelentek a nemzet- 
cyülés tagjai közül is többen, igy ott 
láttuk Perlaky György, Vsetty Ferenc 
úr.. Mózcr Ernő, Fábián Béla dr., Ho- 
monnay Tivadar, Eckhardt Tibor nem
re! gyűlési képviselőket, a pénzügy mi
niszter képviseletében pedig Zsi^nond 
Emil dr. h. állam titkár Jelent inog.

A naggyülést Pálffy Dániel ▼. nemzet- 
gyűlési képviselő, a szövetség elnöke 
nyitotta rneg-.

Perlaky György és dr. Zsigmond Emil 
h. .államtitkár felszólalása után Farkas 
Elek terjesztette elő határozati jr.vaala- 
tút, amelyben követeli, hogy a - 
922. M. E. számú kormányrendelet 21. 
§-úban körülirt betegbiztosítóul járulék
előlegek megfizetésének kötelezettsége 
alól a kormány n kisiparosságot meu- 
lositse. Utána FÜredy Lajos ae a.jw;ra- 
biróság kérdésében terjesztett elő hatá
rozati javaslatot.

A munkások adója és a munkaadók 
szavatossága, valamint u forgalmi adó 
biok rendszer megszüntetése tárgyában 
dr. Dobsa László és a felemelt, posta- 6s 
telefondíjak ügyében Kovács József 
terjesztette elő határozati javaslatát.

Ezután a politikai pártok megbízottai 
szólaltak fel és biztosították az iparos
ságot, hogy érdekeiknek hathatós szó
szólóik lesznek a nemzetgyűlésen. Ezzel 
a gyűlés nz elnök zárőszavúval véget 
ért.

Llbamáicsempészeket leplezett 
le a rendOrstt x 

Baromflkereskédfik — a főkapitányságon
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A rendőrséget bizalmasan ér

tesítették, hogy Budapestről az 
utóbbi időben nagy mértékben 
csempésznek ki libamájat, különö
sen Ausztriába és Romániába. A 
csempészésben állítólag több fővá
rosi kereskedő vett részt, akik ha
mis jelzésű küldeményekben szál
lítják ki az országból a libamájat.

A pályaudvarok felügyeletével 
megbízott detektívek kettőzött meg
figyelés alá veték az egyes pálya
udvarokon feladott küldeménye
ket és szemmel kísérték azokat, 
akik a gyanús küldeményeket a 
vasúton feladták. A múlt héten 
több ládát bontottak . fel a detektí
vek, amelyekben különböző husne- 
miiek közé libamájat rejtettek el.

TŐZSDE
Tartott volt az irányzat a vasárnapi 

magánforgalomban
A vasárnapi magánforgalomban az Irányzat bizakodó volt és az 

árfolyamok tartottak, anélkül azonban, hogy élénkebb üzletmenet fej
lődőit volna ki. Szélcsend van, melyet azonban rövidesen vihar keli, 
hogy kövessen. Egyébként csak a favorizált értékekben kötöttek né
hány üzletet. Előfordult árfolyamok: Rima 10.525—10.550, Sa’.gó 
38.990-33.509, Általános Kőszén 72.000, Llpták 3350-3375, Izzó 33.000- 
XVM AUamvasut 24.999-24.509, Spócliuin 5200 -5250, Georgia 81000 
pénz, Közúti 7299—7400, Tröszt 10.400-10.009.

Az értékpiac teljesen merev 
és üzíettelen volt

Szélcsend a tőzsdei szünnapok 
előtt — A kuliszpapirok vándorlása 

Bécs és Budapest között
Az • értékpiac ezen bélen is telje

sen merev és ÜslelléleH. volt. Határo
zott irányzatról beszélni sem lehet, 
mert p piacon sewí htwsse, sem lcoutre- 
min-posiciók nem tudnak kialakulni.

A küszöbönálló tőzsdei szünnapok: 
(decemberben a karácsonyi ünnepek
kel együtt 16 szünnap lesz) a spe
kulációt teljes tartózkodásra kény

szerítik.
Különben is n hivatásos spekuláció 
nem lát semmi támpontot, illetve ösz
tönzést arra, hogy bármilyen irányban 
is állást foglaljon. ’

A bécsi tőzsde lanyhasága változatla
nul erősen irritálja a piacot, ami főleg 
a kulLstízértékek további árlemorzsoló
dásában jut kifejezésre. A bécsi játék
papírok árlemorzsolódását kihaszná
landó egyes budapesti nagybankok és 
bizományosok, akik a bécsi piacon is 
dolgoznál;, az utóbbi napokban Bécsiben 
különösen a Rimában, Sajgóban és Déli 
vasúiban nagyobb vásárlásokat eszkö
zöltek. A Becsben felvett tételeket az
után 500—600 koronás árdifferenciával 
a budapesti értékpiacon plaszirozlák. 
Pántokén n piacon élénken pert.raktúl- 
túk egyik nagybankunk erős arbitrázs
tevékenységét, amellyel a Bócsben fel
vett arbitrázsórtékeket többezer darab
ból álló tételt kínált a budapesti piacon. 
Egy általában a bécsi piac lanyhasága 
folytán nálunk a bécsi kínálat állan
dóén erŐsbödik. Voltak a múlt héten 
napok, amikor

a bécsi piát ontotta a Rimát, Sál- 
gót éj Állam vasutat.

A spekuláció tartózkodásán felül a 
magánközönség is teljesen távoltartja 
magát a piactól, mert a belek óta tartó 
árleszakudá# miatt nem mer nugnzs- 
mánt vállalni. Az értékpiac törzskö
zönsége és nz igazi vásárlók: a keres
kedők nem tudnak papírokat felvenni 
az áruüzleti pangás miatt.

Végül a piacot erősen befolyásolták a 
jóvátétel kérdéséről elterjedt különféle 
híresztelések, amelyeknek természetesen 
semmi tárgyi alapjuk nincsen, de al
kalmasak vettek arra, hogy a piac 
pesszimisztikns hangulatát erősítsék.

Újabb tőkeemelések.
A Kúrln a napokban hagyta jóvá 

a Rimának sokat vitatott tőkeeme
lési LatáZíJüatAk A jóváhagyás

A libamájakat tartalmazó ládá
kat természetesen visszatartották 
és lefoglalták, egyben pedig vizsgá
lat ott indítottak a tiltott küldemé
nyek feladói ellen. Több kereske
dőt és ügynököt idéztek be a főka
pitányságra, akik ellen gyanú me
rült fel, hogy részük van a csempé
szésben. Tegnap tíznél töb baromfi - 
kereskedőt hallgattak ki, akik kö
zül Hevesi Józsefet a rendőrség 
egyelőre a főkapitányságon tar
totta, mert, számos vallomás hang
zott el ellene és a bizonyítékok 
alapján is ragy része volt a libá
ul áj esen í pé szé sb én.

A rendőrség e héten befejezi a 
nyomozást és íw eddigiek szerint 
több baromfikereskedőt és ügynö
köt fognak letartóztatni.

után — amint értesülünk — a Rima 
igazgatósága már a legközelebbi na
pokban határozza el újabb tőke
emelését. — A másik tőkeemelésre 
az Angol-Magyar Bank konszern
jébe tartozó Spódiumgyár készül. 
Hír szerint a tőkeemelésben részt- 
vesz nz a hollandi pénzcsoporf is, 
amely nemrégen lépett összekötte
tésbe a vállalattal.
A kormány újra féléméi te a cukor 

behozatali vámját
A cukor kar teli még a tavaszi hóna

pokban erős hurcol indított a külföldi
cukor behozatala ellen. A kormány azon
ban a cukorgyárak ellen döntött és meg
engedte a cukorbehozatalt. Most a kor
mány váratlanul a hivatalos lap vasár
napi számúban bejelenti, hogy a cukor 
vúmfelpénzét 7900 koronáról 20.000 ko
ronában állapítja meg. Vagyis w. azt 
jelent i, hogy a külföldi cukorbehozatal 
o magas vúmfelpénz miatt lehetetlenné 
viliik Kétségtelen, hogy a kereskedők, 
akik a szabad bohózatai mellett vannak, 
a cukor vúmfelpénzének felemelése ellen 
a legélesebb harcot fogják indítani.

Nézeteltérések u Magyar-Olasz 
Bank tőkeemelése körül?

Tőzsdei és bankkörökben elterjedt 
hírek szerint a Magyar Olasz Bank 
küszöbönáHó tőkeemelése körül né
zeteltérések merültek fel az intézet 
vezetősége és a Castiglioni-ház kö
zött. Ezt a hírt különben a bécsi la
pok egyik-másika is pertraktálta.
A gazdák 

marhá
ul hó! akcióba léptek a 
és sertéskivitelért

A marba, és sortérkivítel szünetelése 
nemcsak az exportőrök, hanem a gaz- 
dntársadalom körében is állandó panasz 
tárgyút, képezi. Az állattartó gazdák 
most, újabb beadvánnyal fordultak a föld- 
mivelésügyi kormányhoz, hogy újra en
gedje meg a marha- és scrtéskimtelt ,s 
szüntesse meg a magas ki ateli vámokat. 
A gazdák mozgalmáról az OMGK köré
ből őzt a felvilágosítást kaptuk:

— A szarvasmarha-, ló- és sortéskivi- 
tel bizonyos korlátozások mellett en
gedélyiül függetlenül — szabad legyen. 
A kiviteli illetéket egyelőre legfeljebb 
20"/»-ban állapit iák meg. valutánk javu
lása, illetve az úilaturak további csök
kenése. esetén pedig azt teljesen eltöröl
jék. Végül kérik az országban nem meg
felelő mennyiségben előállított iparcik
kek bohózat,all vámjának mérséklését is.
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HÍREK
Jl Népszínház 

jubilá-i díszelőadása 
A régi Népszínház ragyogó estéinek 

felejthetetlen emlékei elevenedtek meg 
ma délelőtt a dicsőségen múltú müinté- 
uet alapításúnak ötvenéves évfordulója 
alkalmából. Felvonultak a közönség 
előtt a Népszínház ogykori tagjai, még 
jórészt abban a páratlan együttesben, 
amely naggyá tette a Népszínházát.. A 
mai jubiláns díszelőadás, amely termé- 
azetesen a művészek régi sikereinek szín- 
torén, a Nemzeti Színház mostani hajlé
kában folyt le, ünnepi nyitánnyal kez
dődött, utána Verő György három apró
ságát adták elő. Az első egy népies je
lenet, Török bír óné portája, amelyben 
Török bírónő, Blaha Lujza ünnepli 
aranylakodalmát. Amikor a nagyasz- 
szony a színpadon megjelent, az egész 
nézőtér közönsége felállott és percekig 
éljenezte és ünnepelte. A bájos és meg
ható jelenetben kisebb-nagyobb szerep
hez jntottak Szirmai Imre, Tollagi 
Adolf, Vidor Pálné, Gyöngyi Izsó, Pintér 
Imre, Rákosi Szidj, Gazsi Mariska. A m^_ 
sexük ■ apróság a Nebdntsvirdg szalonjá
ban játszódik le, ahol . Putmoí Ilka 
vendégül látja sikerolnek osztályosait, 
A harmadik Lili parkja, ahol eljátazák 
és elénoklik az elpusztíthatatlan operette 
harmadik felvonását. K" y Klára a da
rab központja. A közönség zúgó tapsok
kal fogadja minden dalát ós a művésznő 
széles jókedvében még táncra is perdül. 
Mollotte Kassai Vidor Salnt Hypotheso 
grófja semmit sem vesztett vonzóerejé
ből.

Az előadás emlékére kedves emlék
lapot kapott a közönség és egy felejthe
tetlenül kedves emlékkel távozott a szín
házból.

— Vasa József arcképe. A Pesti Szent 
Imre Kollégium ogykori ós mostani tag
jai emléktáblával ét, arcképpel Örökítet
lek meg Vass József dr. népjóléti minisz
ter, a Kollégium tzervezője és ebső igaz
gatója működésének emlőkét. Az arcké- 
pot vasárnap, e hó 8-án délelőtt 11 óra
kor ünépség keretében leplezték le.

— Weisz Manfréd állapota. A 
nagybeteg Weiss.‘Máníród báró ál
lapotában — mint örömmel értesü
lünk — az éjszaka némi javulás ál
lott be. A délutánt és az estét köny- 
nyebben töltötte w a láza is csök
kent.

— Neiu engedélyették a magán- 
tisztviselők gyűlését. A magántiszt
viselők vasárnap délelőtt a régi 
képviselőházban gyűlést akartak 
tartani, hogy egyes, okot érdeklő 
gazdasági kérdéseket megvitassa
nak. A főkapitányság a gyűlést 
14.505—922. számú határozatával 
nem engedélyezte, minthogy a gyű
lés napirendje kívül esik a tisztvi
selők egyesülete alapszabályainak 
keretén.

— A HttittanÍAztlkui' Egyesület közgyű
lése. Vasárnap délelőtt 11 órakor tar
tott r. ez évi közgyűlését a Humankíti- 
tus Egyesület az Akadémián. Berzeviosy 
Albert elnök mognyiíójá után felolvas
ták a titkári jelentést, majd az indíIrá
lyok elhangzása után Geréb I. „A hu- 
toanisztlkuB szellem gyökerei" címen ós 
Wagner J. „Zóna a hnmaniflztikus neve
lés szolgálatában**  eimen tartottak elö
ld úst.

— Szirmay látván hírlapíró el
len h> ügyészség megszüntette az 
eljárást Emlékezetes még, hogy 
Eckhardt. Tibor, a volt sajtófőnök 
Ízt állította Szirmay István újság
íróról, hogy a bécsi komunistúkkal 
Bssw köt tetőst tart fenn és emiatt 
feljelentést tett ellene. Miután a 
Jeljelentésről a főkapitányságon 
jemmit sem tudtak, Szirmay ön
maga ellen tette meg a feljelentést, 
fi főkapitányságon abból indultak 
rí, hogy amennyiben Szirmay a bé- 
!sl kommunistákkal Össwekőttetós- 
tan állott, akkor minden valószínű
leg szerint nemxetgyalázó híreket 
In juttatott, hozzájuk éa ezért az ön- 
leljelentés alapján, nemzetgyalázás 
uiatt eljárást indítottak ellene. A 
negvádolt újságíró védelmét dr. 
Nándor Mihály látta el. Az ügy 
taonban főtérgyalásra nem is fog 
terülni, mert az ügyészség 92.79.r>— 
>22. számú végzéssel Szirmay ellen 
ts eljárást aiegmntetto.

Borzalmas rablógyllkosság 
Solymár határában 

Megöltek és kiraboltak egy jól öltözött férfit 
- A Hétfői Napló tudósítójától -

Vasárnap délelőtt borzalmas rab
lógyilkosságról tettek jelentést a fő- 
kapitányságnak. A solymári csend
őrség jelentette, hogy Solymár, köz
ség határában az országúton egy 
jól öltözött férfi megcsonkított holt-1 
testére akadtak és kilétét minded
dig nem tudták megállapítani.

A telefonértesítés szerint tegnap 
kora reggel a Solymárrról Budapest 
felé igyekvő emberek

az országúton egy jól öltözött 
férfi késekkel öszeszurkált 

holttestére akadtak.
Az esetet azonnal bejelentették a 

solymári esendőrségnek és a pest
vidéki törvényszéknek, ahonnan 
vizsgálóbíró szállt ki a helyszínére. 
A nyomozó bizottság megállapítot
ta, hogy a gyilkosság szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka tör
tént, Az áldozatot, aki valószínűleg 
budapesti lehet, az országúton meg
támadták, a földre tepertők éa

késsel a hátán, a fején és a szi
ve fáján összeszurkálták.

A több sebből vérző embert az
után kirabolták. Az áldozatnál sem
miféle írást nem találtak, amiből 
a személyazonosságát meg lehetett 
volna állapítani. A pénztárcájában 
egy fillér sem volt, zsebórát, láncot, 
ékszert szintén nem találtak 
Ebből arra következtetnek,

hogy az ismeretlen férfi rab
lógyilkosságnak lett az áldo

zata.
Az áldozat jobb társadalmi osz

tályhoz tartozó férfi lehetett, mert

— Elitéit betörőbanda. A budapesti
büntetőtörvényszéken dr. Zakariás Ist
ván táblabiró tanáron több napon tár
gyalta egy nagyobb be,törőbanda bűn
ügyét, amelynek tagjai most egy esz
tendeje a lopásoknak egész tömegét kö
vették eL Alkulccsal és egyéb betörő
szerszámokkal behatoltak különböző ma
gánlakásokba és onnan főleg ruha ne
miteket, ékszereket, fehérneműnket és 
szőnyegeket loptak el. A bíróság a vád
lottak közül a rovottmultu Egri Kálmán 
szobafestősegédet 30 rendbeli lopáé bün
tette miatt nyolc évi fegyházra, Nagy 
Jenő könyvkötősegédet, öt évi fegy- 
básra. Spiegel Ferenc 
munkást, hat. évi fegyházra, Gál Zslg- i 
mond palafedősegódet húrom és fél óifi 
fegyházra, Braun Andor cipészt három 
évi fegyházra, Bek6 Pál werszámlaka- < 
test ós Frey István vasesztergályos se- j 
gidet egy évi börtönre. Hamburger 
Endrét másfél évi börtönre, többeket | 
pedig egy éven aluli fogház, illetve bör
tönbüntetésre itélto. 1

— Klplakatíroaott árdrágítók. A buda- i 1 
pesti kir. büntetőtörvényszék, mint . 
uzsórnbiróság lgoutóbb több piaci árns * 
árdrágítás! bűn pőrét tárgyalta, akiket 1 
mind elítéltek és valamennyinél mellék- 
hünleléoül elrendelték, hogy az ítéletet 
falragasz utján is közhírré tegyék. Mosl 
készülnek ezek a plakátok, amelyek 
mint árdrágítókat pellengéreik ki. Sí
pos-Szabó Mihályné Teleki-téri, Grom- 
mosz Rezső Lehel-téri, Matalus Jánosné 
Lehel-téri, Tholaz Ferenc, Gusa Ist
vánná és Cehet Károly piaci árasokat. 
Gergely f.a.iosnó vásárcearnoki árust a 
Hunyadi-téri csarnokban elkövetett tej-1 
föl drágít Ariért az nzsorabiróság 14 napi 
fogházra éa 2500 korona pénzbüntetésre 
Ítélte és arra kötelezőin, .hogy ezt az íté
letet a csarnoki bódéjában feltűnő he 
lyen klffiggooztro tartsa. Welnborger 
Adolf, Siszl Jánosné, Mohári Lőrinc, i 
Maszek Károlyné ós Stern Janka piaci 
árusokat azLntén megbüntette az uzsora- , 
bíróság árdrágításért és valamennyit l 
kötelezte, hogy az ítéletet bódéjukban 
fél esztendőn át kifüggesztve tartsák. I

— Meghalt a clubban. Stengcl Jónás 63 
éves hivatalnok vasárnap délután fel- , 
ment, a Lipót-körnt 1. szám alatt, lévő I 
Lipótvárosi Társaskörbe, ahol hirtelen

| rosszul lett, ömeesolL A kihívott, mén- ' ________________________ ____ __ ___
tők már csak a hnláll konstatálhatták. mt»íoBakOrt minűen hirdetett ámít többet firet 
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ruházata után erre lehet következ
tetni. A gyilkosai télikabátját is le
húzták róla és puha kalapja több 
lépés távolságra hevert a holttest
től.

Az eddigi nyomozás szerint az ál
dozatot csakis ismerős egyének 
gyilkolhatták' m.eg. Egyes tanuk ál
lításai szerint a gyilkosság éjsza
káján a meggyilkolt férfihez ha
sonló férfit láttak menni az ország
úton másik két férfi társaságában. 
Az egyik gazdásznak volt öltözve, 
a másik kemény kalapos, magas 
férfi volt. E kettő között haladt, 
akit később holtan találtak.

Valószínűnek tartják, hogy az ál
dozatot valamilyen üzleti ügy ürü
gye alatt csalták ki Solymárra. Az 
illető jelentékeny összegű pénzt ve
hetett magához, amit a gyilkosok 
elraboltak tőle.

A nyomozást a solymári csendőr
súg a pestvidéki törvényszékkel 
karöltve végzi és a budapesti rend
őrség a vizsgálatba mindeddig nem 
folyt, bele. A budapesti főkapitány
sághoz az eset bejlentése kapcsán, 
azt a kérdést intézték, hogy a fő
kapitányságnak nem-e tettek jelen
tést vasárnap valamelyik budapesti 
lakos eltűnéséről.

A pestvidéki törvényszék s nyo
mozás eddigi folyaméról a nyilvá
nosságnak nem tett közléseket és 
csak a mai napon fogja a vizsgálat 
egy napi pozitívumait nyilvános
ságra hozni. Valószínű, hogy az ál
dozat kilétét addigra sikerülni fog 
megállapítani, ami mindenesetre 
meg fogja könnyíteui a rablógyil
kosok kézrekerítését

— Szublhnátot ívott. Kiás Józsefnó női- 
szabó felesége Almássy-tér 9. szám alatt 
lévő lakásán szabiimé toldattal megmér- 
geztc- magát. A mentők gyomorraosást 
alkalmaztak és Kiss Józsefnél a laká
sán hagyták.

— Tüzek. Vasárnap délben 13 órakor 
Jelentették a központi tüzőfaégnek. 
hogy & Dob-utca nyolcvan szám alatti 
házban lévő rövidáru üzletben tűz ütött 
ki. A VI. kerületi és a központi tüzér
ség vonult ki és csakhamar eloltották 
a tüzet, amelyet a villamosvezctek rö
vidzárlata okozott. — Hívták még a 
tűzoltókat apróbb kémény- és gerenda- 
tüzesetekhez. amelyeket rövkt munka 
u«án szintén eloltottak.

fémbútor-

lABARIN

x Del-Ka-nél. VII.. Erzsébet körút 38. 
eredeti svéd békebeli minőségű sáréipő 
igen olcsó őrben kapható.

x Sáréipö, hócipő kapható és 
ható Ncumannúl, Nagymező ueca

x Művéssl fényképészet „Monti 
Erzsébet körút 29. Szépít, fiatalít, nagyít, 
megörökít

x Hó- és síircipfi kapható és javítható 
Szányiel, Markfeld és Hold, VII., Kertész 
ucea .1.1.

Vili, Rákóczi út 63. szám, reiefón: József 21—16

A decemberi ragyogd műsor! 
Borai a*za,  KöeAry Gyula, 
Stanos Ernő, Harcxeg Jand 

felléptével

„The 4 Link Boys“
Amerikai hutleeik. Szövege llarmath Imre; 

zepéje Loaonczy Dezsjötlíl

| Hmmy~Xap« | Hgna Marki |

7 MADA-GANESA ?
4 Babák? Iksriai játékok, Ölti és Zoli. Emmy 
A Frédi moadaln-kettóa, Ica 4t Dezső, Naey 

Annái, Tilly Otlendorfer 
Ezenkívül még a« eliőraagn mi ser! 

Előadás útin parkétt-táneok l 
STfINKR SIMI 
mflvést-zeflekara

Elzdranga meleg konyha. Kezdete pont ',MO-kor

és fizetek Bríllláns «£««rTlí

Fiatal kommunis
ták bfinpSra 

A tavaizsxal lelapBezatt 
kommurlstaszervazkacias 

fdtárgyalAsa
— A Hétfői Napló tedósitőjdtól. —

A budapesti kir. bűn tetőtőrvényszál 
dr. Pntay István táblabiró elnöklésévd 
mu kezdi meg annak a bűnpernek a M 
tárgyalását, amelybon az ügyészség ec 
egé-HZ tömeg kiskorú, fiatalembert váda 
az állami és társadalmi rend felforgató 
sara irányuló bűntettel, illetve vétséggel

A rendőrség ez év tavaszán egész tő 
megét tartóztatta le, olyan fiatalkorúaki 
nők, akik a főváros területén nagy ti 
tokban kommunista szervezkedést végen 
♦ok. A megindított nyomozás szerint, < 
fiatalkorú gyerekek „forradalmi szocla 
listák magyarországi szövetsége**  címei 
ogy szervezetet létesítettek, amelynek kb 
építését, működóHénok terjesztését, kiszá 
losítósét, a sejt-rendszer szerint akartál 
megvalósítani.

A bfintotőtörvényszék tekintettel arra 
hogy n vádlottak száma igen sok él 
ugyancsak sok tanút is ki koll hallgatai 
a főtárgyalást, folytatólagosan több nu> 
pon keresztül tárgyalják. ítélet csak í 
hó végére várható.

Moszkvai
jelentéi szerint at ororsországi harmad 
retidü vasutak fűtőanyag hiánya miatt 
beszüntették üzemüket. Több, mint húsz- 
ezer mértföldnyi vasúti hálózaton, 
amely harminc millió embernek, at 
orom lakosság huszonnégy százaléká
nak forgalmát bonyolítja le. szünetel a 
forgalom. Oroszországban 1913-ban d 
vasúti hálózat hossza 47.0<M mértföld 
volt és igy a forgalom szünetelése as 
egész orosz vasúti hálózatnak majdnem 
feléi: megbénította.

SZÍNHAZAKRÓL^ *

SZÍNÉSZEKRŐL 
Blaha Lujza 

napja volt vasárnap. Anyagi rom*  
lások, sok évi szenvedés, nélkülözés 
és hideg után, brutális harcokban 
meglépett érzelmekből ami maradt: 
szív, szeretet, drága emlékezés kÖny« 
nyűje, múltból ide fénylő, múltba 
vlsozaragyogó mosoly, hála régi 

' szépségek árt, édcs-bus bánat idők 
tarthatatlan múlásán: azt régi hó
dolói, régi tapsolni és fiatal rajon-t 
gói, akik hírének kristály-piyzmA- 
ján látják csak, mind odahozták, 
mint egy nagy-nagy .virágcsojo’ot 
Török bíróné arany lakodalmára. Ék 
ott voltak mind, akiket régen szeret*  
tünk: Pálmai Ilka, csodálatos fiatalt 
Hágában, Kiiry Klára üdén, frissen, 
bájosan, Margó Célia, Szirmai Imre, 
Kassai Vidor bátyánk éa a többiek 
is, akik valaha a Népszínház közön
ségének taps-esőjében Törődtek. Egy 
primadonna hiányzott csak: Fedák 
Sári. Lehet, azért, mert most is aktíy 
primadona még, de lehet, hogy 
másért . , .

Csortos Gyula 
müvé»Mjtében ezen a héten már is- 

; mét gyönyörködhet a közönség. Ide- 
I stova fél esztendeje, hogy Csortost 
| nem láttuk színpadon, de ez a fél 
i nem láttuk színpadim, de ez a fél év, 

neki igen dolgos ideje volt,azővál-í 
Ián nyugszik a színháznál minden. 
Közben kellemetlenség is érte elég 
a Renaissance-ot Az építkezés nem 
haladt előre olyan tempóban, mint 
szerették volna, a tervezett műsoron, 
teohnikai okokból mindjárt az ele- 

| jén változtatni voltak kénytelenek, a 
ÍMandarin próbáit abba kellett liagy-< 

royalRedoute 
ERZSÉBET KÖRÚT 33.

| A d«eamb»rl műsor aHnkolói:

| Thora & Ingeborg Malmström
a vidám ived nuk,

Kitty Mórán
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Vicomtesse d.i. Guimorais
a iepáfStn-.ahb pir.’«i Unckrtfőj.

Nyitvi este 9'., őritől lírádig 



4 HÉTFŰJ nmplo Budapest, 1M2. deeember <

ni éa elővenni az Andrejev-darttböí, 
eme idő pedig szaladt éa mostanáig 
már majdnem a fél szeaónnal sza
ladt el. Próbálni is sokat kellett az 
LAndrejev-darabot, mert ez a ragyo
góan mély és finoman szentimentá- 
Ite játék levegőjében, felfogásában, 
de miliőjében is egészen újszerű, 
n társulat pedig, mint a kiszivár
gott hírekből látható: egészen új és 
Csortoson kívül majdnem csupa uj 
tehetségből áll. A női főszereplőt, 
Tatsy Máriát az Intim-kabaréból 
sikerült a Henaissance-nak elhódítn- 
nia, ahol Kaczur Mária néven sze
repelt és ahol a határolt fizikai és 
művészi adottságok között tehetsége 
természetesen nem tudott kellő mó
don érvényre jutni. Régi és sok pró
bálkozás, becsületes művészi küzdel
mek utáu végre a Renaissance hozta 
aneg számára a színészek álmát: a 
főszerepet és valóban csak örülhet 
rajta mindenki, hn kivételnek akad 
náhtak színház, amely nemcsak 
a nevet, a siker( és a tehetség 
rnár elkönyvelt megnyilvánulásait 
honorálja, hanem szárnya alá nyúl 
azoknak is, akikul a dicsőség nem 
mindjárt, pályájuk elején repített 
fel kivételes maga sin tokra.

Nagy Endre 
kabaréjának ajtaja még ma sem 
nyíltmeg az esprit-kedvelő közön
ség előtt. De az ügy elintézése már 
a legjobb utón »van, háln Istennek. 
Meg fogja kapni a játszási enge
délyt, valószínűleg holnap. Hogy 
miért nenr ma, ha már megkapja? 
Mert, kérjük tisztelettel, ma néni 
volt az illetéken elöljáróságon hiva
talos óra. Már, pedig az ilyesmit csak 
hivatalosan lehet elintézni.

• A Vígszínház e hetét a legkedvel
tebb szindarubok töltik be. A Csábító, 
Három nővér, a Haccarat és nz ördög 
mellett n régibb játék rend két nagy si
kere, Hervreg Ferenc Kék róká-jn. és a 
Papa is szerepek Pénteken délután a 
Csrrcberód ismétlik.

• Az „Égi és földi •terelem" 25-ik elő
adása. Molnár Ferenc páratlan sikerű 
drámája hétfőn Ső-öda-zör kerül színre 
a Mugyar Színházban. Az előadást ked
den, csütörtökön, pénteken és jövő vasár
nap'eete megismétlik. Mától kezdve a 
színház pénztára a nagy érdeklődésre 
való tekintettel a deeembor 11., 12., 14., 
15. te 17-éro szóló jegyeket árusítja. Szer 
dán P. Márkus Emília vcndégfelléptévd 
a nagy sikerrel felújított „A névtelen 
asszonyt'*  ismétlik, szombaton „Gretchen" 
inogj-, műét vasárnap délután a ..Szín
ház", péntek délután „A púpos >Boldi- 
zeár**.  jövő vasárnap délután pedig „A 
kin lőni" kerül ismétlésre 3 órakor mér
sékelt helyárakkal.
• A „Bajadór**  25-ödmrilr. Állandóan 

előre eladott táblás házak mellett hétfőn 
jut el „A bajadér" első jubilenmáhofc. 
A nagysikerű Kálmán-operettre, amely 
minden este műsoron van, inától kezclvo 
mór 17-ig szóló jegyeket árusítja a pénz
tár. Most vasárnap délután „János vi
téz" kerül színre, a címszerepben Papp 
Manóival, a Várszínház tagjával, mint 
vendéggel, pénteken. 8-á»i délután ,.Of- 
fenbach", jövő vasárnap délután „Há
rom u tánc" van műsoron S órakor mér
tekeit helyárnkka!.

• A nagysikerű Ragmza hercege hét
főn. szerdán, pénteken, vasárnap szere
pel a Városi Színház műsorán, minden 
este PetráeH Sárivá:. Tisza Karolával, 
Sziklaival. Borossal, Szrntinibályival és 
Flortival. Kedden a Denevér, pántok dél
után a Fra Diavolo. szombaton a Zsi- 
rlónő. jövő hétfőn a Carmen megy az is
mert kitűnő szereplőkkel. Vasárnap dél
után u Traviatát adják Aquila-Adler 
Adolinával.

• A „Itékszakdll nyolcadik felesége**  
ötvenedik előadása jövő csütörtökön lesz 
a Belvárosi Színházban, ahol még ípiu- 
dig egész hétre előre viszik el u rendkí
vül szellemes vígjáték előadásaira szóló 
összes Jegyeket. Most yuaámnp délután 
rendes és péntek délután mérsékelt hely
árak mellett „A gazdag lány" \an mű
soron, jövő vasárnap délután „A buta 
ember"-! adják 3 órakor mérsékelt hely
arakkal.

• A .,'iür.ck-*  a Belvárosi Színházban. 
Az u rendkívül siker, melyet Hans Miil- 
Jcr „Tüzek1 című darubja aratott, arra 
indította az Unió igazgatósásról, hogy a 
darabot újhói műsorába ikíoflea, még 
pedig ezúttal a Belvárosi Színházban, 
ahol Jövő szombaton kerül elsőízben a

u ..IMSAQOUM ' ktnvvkiaM fa nyom*,  kMonóri„|n, Rm MUrfritw t.

VASÁRNAPI SPORT KÖZGAZDASÁG
Footbatt

T. oszt, bajnokság.
Nemcsak a tribünön, de a játékon is 

nyomott hagyott a korán beáll ott tél, 
amennyiben a megszokottnál Jóval ki
sebb közönség lehetett tunuju a helye
zésekre különben döntő fontosságú di
dergés. álmos tempójú saisonvégi mér
kőzéseknek. A „sűrű" hóesés az MTK— 
M \FU-mérkőzés biráját. a match félbe- 
tóMkitására is kény Merítette. A mérkő
zések háromnegyed része a tempónak 
megfelelően gól nélkül végződött, csu
pán Újpesten volt a' hóesésnél sűrűbb a 
gólhulláa: 5:0 arányban szenvedtek ve
reséget a piros-fehérek.
MTK—MAFC 0:0.

MAFC-támadással indul a játék s a 
piros-fekete csatárok mindjárt az első 
percekben dolgot adnak az MTK kapu
sának. Hasonlóan eredménytelenül vég
ződnek a bajnokcsatársor támadáséi is, 
amelyeknél Orth tiint ki bosszantó in
dolenciájával. A half-time utolsó per- 
coí a technikusoké. A II. félidőben rög
tön erélyes támadásokba Jiezd o-. MTK. 
de a Műegyetemiek közvetlen védelme 
biztosan mozog a síkos talajon s egy
másután hiúsítja meg Orth, Molnár, 
Biklóssy goallövési kísérleteit. A 15. 
percben a biró sűrű hóesésro hivatkozva 
lefnjjn a mérkőzést.
111. kér. TVE—VAC 0:0.

Az első félidő vívó támadások jegyé
ben telik s Neuhausznak minden tudá
sára, de még inkább szerencséjére, szük
sége van, hogy hálóját szűzen tartsa. A 
szórványos támadások teljesen erőtle
nek a a, biztosan működő VAC-védelem 
könnyen szereli le azokat. A II. félidő

közönség elé. Az előadás külön érdekes
sége, hogy a női főszerepet ezúttal Si- 
inohyi Mária játaza, az előadás többi fő
szereplői Tarnay, Baló, Kabos, T. Oláh 
Böske, Hnhnel Aranka és Simon Marcsa 
lesznek.

• Minden este „Szép Heléna" kerül 
ismétlésre a jövő héten is a Blaha Lujza- 
színházban, mindannyiszor Péchy Erzsi
vel, a színház kiváló vendégével a cfm- 
tjzerepben. Most é« jövő vasárnap, vala
mint péntek délután is a népszerű „Dili
bárónő" előadásait ismétlik 3 órakor 

mérsékelt helyúrakkal.
• Az Andrássy úti Színház jövő hetét 

a második jubileuma küszöbén álló ki
tűnő műsor darabjai: Síró és nevető ki
rály kisasszony, I-ső osztály, Szeretlek, 
tréfái és pompás magánszámal töltik be. 
Ugyanezt a műsort ismétlik most és jövő 
vasárnap délután, valamint péntek dél
után is 9% ómkor mérsékelt betyárok 
mellett.

• „Aki a pofonokat kapja * bemutatója 
a Renalssancc-színházban. December 
7-én rendkvívüli művészi esemény pro
gramjával nyílik meg a Renaissanee- 
szfnház gazdag müsoru új szezonja. A j 
legnagyobb színpadi teljesítményekre 
átépített éfl njonnan felszerelt nagy 
színpadon Csór fos Gyula idei első fel
lépésével az élén, egészen új drámai 
együttes mutatkozik be a közönségnek, 
uiindj irt az első bemutatón, világhírű { 
klasszikus színjáték páratlan érdekes- ' 
ségii feladatában Andrcjev Lconld' 
négy fel vOnásos játéka, „Aki a pofono
kat kapja**  kerül először színre, szenzá
ciós erejű főszerepében, Ctartós Gyulá
val, aki ragyogóan nagystílű művészi 
feladata mellett, a cirkuszi világban ját
szó orosz darab rendezésével is káprá
zatos színházi eseményt produkál. A 
színjáték fő női szerepébon mutatkozik 
bo Tassy Mária, a színház uj drámai 
művésznője és ogy szintén vezetői sze
repben Dolina» Ilona. A cirkuszi világ 
pompái férfi alakjait Sugár Károly, 
lléthey Lajos, Virányi Sándor, Fenyő 
Aladár é« Makldry Zoltán viszik szín
padra. Az Andrejev-darab egyébként 
az egész drámai együttest foglalkoz
tatja. A bemutató Jegyeit a színházi 
pénztár és a jegyirodák már árusítják.

• Az Ápol ló-Szín pad műsorának si
kerét mi seru bizonyítja jobban, mint 
hogy a műsor jóhíre s a nagyszerű mü- 
vésztársaság népszerűsége zsúfolt háza
kat vonz új, Ónom kis színház-helyisé
gében is az Erzsóbcthíd meUott. levő 
Eskütert Helikonban. Az előadások kez
dete pont 9 órakor.

• Cerele des Étrangera. Ezt a nevet 
fogja viselni a főváros legújabb mula
tója, mellyel pompa és fényűzés tekinte
tében csak Pária dicsekedhetik. A mula- 
tóhelyirég, —- moly december 6-án, szer
dán fog megnyílni — Vágó László mű

ben megfordul a helyzet, most az óbu
daiak veszik át a vendégcsapat első 
fálldőbell szerepét a úgyszólván kapu- 
jokhoz szegezik őket. Horváth Polesek 
lövéseit fogja a páratlan szerencsével 
dolgozó vivő-kapus, s a mérkőzés az 
erőviszonyokhoz híven eldöntetlenül 
végződik.
MAC— KAC 0:0.

A nap legérdekesebb mérkőzése a 
MAC első pontját hozta meg s egyben 
a reménységet Is, hogy komoly munká
val vissza szerezhetik maguknak a kék
sárgák a bajnoki lista őket megillető 
helyét. A MAC reorganizált csapatával, 
nagy lelkesedéssel feküdt bele u mérkő
zésbe s el is érte azt, hogy az első fél
időben szinte kapujához szegezte a kis- 
l>esti csapatot, anélkül azonban, hogy 
pozitív eredményt tudott volna elérni. 
A második félidőben is megtartotta fö
lényét mindaddig, inig a halfsora bírta 
a tempót. Utána a kispesti csatárok is 
szóhoz jutottak, de a kitűnő Fehér min
dent ment.
UTE-fíTC (3:0) 5:0.

Kezdés után még teljesen egyenrangú 
fele volt a BTC az UTE-nek, de ccakhu- 
iuar vieszaestok a személyes piros
fehérek, s az. imponáló stílusban játiwó 
újpestiek könnyen érik el goaljaikat: 
Kósa révén a 15. percben. 18. percben 
Priboj, s a 36. percben Scbnller büntető
rúgásból gólt lő. A II. félidőben a BTC 
teljesen védekezésre szorul s Pribo’, 
Schailcr újabb két góH érnek <•!.
IL oszt, bajnokság,

33—Husi párosok 2:1, N8C—TTC 3:2, 
KAOE—VII. kcr. 3:0, Ékszerészek 
HTK 0:0, Postás—Testvériség 1:0.

építész, a kitűnő színházépítő tervei sze
rint készült. A megnyitómüsort — mely
nek minden egyes száma szenzáció, — 
Kádár Miklós igazgató válogatta össze.

MOZI
• Az Uránia két filmes műsora. Az 

amerikai Famous , Players. fillmgyár 
két elsőrangú filmjét vette egyszerre 
műsorra az Urd/ita. Mindegyik film a 
maga nemében külön attrakció éo méltó 
arra, hogy külön-ktilön vétessék mű
sorra. Az p)hö Claude Farrére egyik 
híres regényéből készült és Sikoly nz 
éjszakában címmel a legérdekesebb tör
ténetet eloveniti meg a konstantinápolyi 
európai negyed eleganciájának kereté
ben. A másik film igazi amerikai ka
land. A két. filmet együtt mutatja be az 
Uránia 5, 7 ég 9 órakor.

• A Kamara szenzációja Don ,lnan. a 
leghíresebb francia művészekkel, álta
lános elragadtatást váltott ki a publi
kum körében. Ugyancsak tetezett. a Maxi 
Amerikában cimü Max Linder bohózat, 
mely hasonló zaájierü filmeknek egyik 
legjobbja. — Előadások 4, 6, 8, 10 óra
kor. Ajánlatos a jegyűket előre meg
váltani.

• Mozgókép-Otthon. Mac Murray, a pi
káns amerikai fllmdíva a 6 felvouásos 
„Táncörület" című erkölbsregénybcn a 
leghatalmasabb sikert urat ja, az érzel
mek valamennyi skáláján úgy játszik, 
mint egy mesterművész a hangszerén. A 
„Suzuki**  6 felvonáson filmregényben 
Viola Dana japán miliőben remokel, 
annyi bójjul és eredetiséggel, hogy a 
.,Suzukit**  a legfinomabb és logérdok- 
foszítöbb filmnek Jelezhetjük. Mindkét 
nagyszabású mű cselekménye állandóan 
leköti az érdeklődést. (Előadások 4 6, 
8 és 10 ómkor.)

• Az Uránia két filmes műsora — Si
koly az éjszakában — é« Milliomos sze
génylegény — 5, U7, 'A9 és 10.10 órakor.

• Háromkor, háromnegyed 5-kor és 
háromnegyed 7-kor kezdi ma a Heli
kon a mozlelőudásalt. A monatre-müsor 
két nagyszabású amerikai attrakcióból 
áll. az egyik Mao Murray felléptével a 
Táncőrület, a másik: Suzuki, melynek a 
címszerepét a ragyogó szépségű Viola

' Dana alakítja.
i • NI I-oly az éjszakában. Claude Far- 
. rer Aki ölt cimü regénye Almon (6 felv.) 
I és Halál létra, Albertini szenzáció (6 
J felv.), a Ronaissanco- mozi bán, 4, 6, 8 és 
| 10 órakor.

• Ai Uránia két filmes műsora — SL 
| koly az éjsiakában — és Milliomos sze
génylegény - B, %7, ’/.9 és 10.10 órakor.

• Egy kis próbahásasság a címe an
nak a páratlanul vidám, énekes ée tán
cos nzkeoeraek, amely tegnapi bemuta
tóján óriási sikert aratott a Tivoliban. 
A műsoron móg egy izgalmas dráma is 
szerepel, melynek Tüzriadó a címe.

A Hazai Bank közgyűlése. A Hazsf 
Bank Részvény társaság ma megtartott 
rendkívüli közgyűlése ar, igazgatóság
nak a részvények összevonására és az 
alaptőke felemelésére voimtkouó imiítvá- 
nyál elfogadta. Éhez képest minden r» 
darab 200 K n. é. rótwvéűy l drh. jtMió' 
K n. é. részvényre cserélhető át november 
30-ntól kezdődöieg a bank, vagy a Penlb 
Hazai Első TiikarékTJénztár-Egyesüief 
ártékpnpirpénztóránál. Ugyanott gyako
rolható az elővételi jog is - december 
9-ig bezárólag -- az összes ki bocsátásra 
kerülő új részvényekr»» akként, hogy 
minden 2 dnrab immár öeszx'vont 1000 £ 
n. é. részvény alapján 1 darab új, 192S 
január 1-tól oiztalékjogCMiplt r.wsvény 
vehető át 4250 koronás t?l quel arfolja*  
mon.

A Magyar Általános Takarékpénztfa 
rt. igazgatósága elhatározta, hogy g 
december 13-ra egybehívandó rendkí
vüli közgyűlésnek javasolni fogj® 
alaptőkének lOü millióról Wö millió koro
nára való felemelését. Ezúttal ;>o millió 
koronát fognak a részvényeseknek fel
ajánl imií és pedig oíykép, hogy két régf 
részvényre egy uj részvény fog l<aii. Á 
még hátralékos részvényeket későbbi.! 
alkalmas időpontban fogják kibocsátani.,

A Merkúr x áltóüriet Rt. közli, hogyj 
az intézet nagy fejlődésére való tekin
teti el az igazgatóság elható roria. hogy 
ez év december hó 6 ra rendkívüli köz
gyűlést hív egybe, amelynek ii; venni ni] 
fogja az alaptőkének 100 millió koro
nára való felemelését.

A Kőbányai Polgári Serfőző és 
Szent István Táf.szermü’ek r.-t. teg
napi rendkívüli kö^yüié*.-.  a társaság 
alaptőkéjének f.S.nmi.0W koronáról 82 
millió űOíi.OOii koronám való föleinelMt 
határozta el. K wlWI 27.500 darab áj 
részvény kerif! kiboesútánn< .a a ráw- 
vények névérléke egyidejűleg iOtm koro
nára fölemelteik. Az. öss/ob 55.000 darab 
részvényt megillető elővételi jog 
arányban a már forgalomban lévő áj 
cégmsövegű részvények alapján decem
ber 7-től hezárédag 14-ig dnralxmkint 
nettó 15.000 korona lnfizotéso ellenében a 
Magyar Áltnlános Hitelbanknál és a 
társaság pénztáránál gyakorolható.

A Magyar Általános Gépgyár Rt. jS 
társaság alapiőkéjét5,.)űmillió koronára 
emeli; ez.cn álkalommul a részvényesek
nek 87.000 drb. új részvényre 5:1 arány*  
ben, darabonként 1000 korona áron, hoz
záadva 100 K-ál köliMógckéít, elővételi 
jog biztosíttatik, mely décomber 6—14-ig 
bezárólag a Magyar Általános Hitd- 
baokivál gyakorolható.

Az Olajmflvck Rt. Kohn Adolf és Tárrt 
rendus közgyűlése az 1921—22. üzletévre 
részvényenként 60 K osztalék kiűzetését 
a.az alaptőkének 40 millióról 60 millióéi 
való fölemelését határozta el.

A Phöbua Villamos Vállalatok Rt íj 
részvényeire nr. elővételi jog 1500 koronás 
árfolyamon 2:1 arányában december 
4—11. között a Belvárosi Takarékpénztár
nál gyakorolható.

A l’osti Tőzsde új száma nagyérdekű 
cikket közöl a í'óuzintéaftti Központnak 
a bankazabadságra vonatkozó uj állás
pontjáról, a borsodi uj széntelepekről, a 
bécsi tőzadn fekete napjairól stb. Szer
kesztőség és kiadóhivatal Budapest, VL» 
Izabella-utca 48.

Hemzefl Royal Orfeum
Minden este fél 8*>kor  ■ »myiuHiu novembert 
variétéffideor «• Magyar Croal vendcRÍelléptévcl 
ARANYMADÁR Harmath-Zericovitz operettje

Fiókűtldeinkben

elnemftelt
cipők
árban 
kerülnék eladásra ?

főtelepünkön:
vir.náMcxt-utO
Hungária
Cupőgyári h Kereskedelmi

Felelő, szerkesztő: Dr. ILIK NVOÓ 
Klsdjs: „Héttői Sarló" h!>kls«-áUsl-


