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„FramlaorszápnaSc nem érdeke, 
hogy Magyarország jóvátételt fkessesi

Ságét képviselő, a tudós társasa*  
«ok termében előadást tartott ina- 
gyarországi útjáról. Miután rámu
tatott arra, hogy a béketárgyalások 
során nem hallgatták meg a ma
gyar delegátusokat, Magyarország
nak kifogásait sorolja fel a trianoni 
békével szemben, amelyet ő igazság
talannak és ostobának mond.

Jelenleg Magyarországon kevés 
r okon szeli v mutatkozik Francia
ország iránt, holott a két ország kö
zött semmiféle érdekellentét nem 
volt. Franciaországnak egyáltalá
ban nincs érdeke abban, hogy Ma
gyarország jóvátételt fizessen, ame
lyet már bőségesen lerótt a triano
ni béke s a román megszállás kö-

Párizs, dccemebr 10. 
vetkezíében.

Végűt a legszélsőbb körültekintést 
ajánlotta a magyaroknak, akiknek 
meg kell fontolniuk. hogy Francia
ország nem tagadhatja meg szövet
ségeseit. Egyébként, azt reméli, bog.- 
a trianoni válság békés utón fog 
megoldódni és Magyarét*;  zúg ki
elégítheti majd jogos törekvéseit.

/.//- uelmetlen ballasztjuktól. E tokiu- 
!(•'' 'ii Andrdssy Gyula gróf nem tit
kolj;. véleményét s úgy tudjuk, hogy 
ha Bogya. nem akarja észrevenni a 
iiá>'lj.'ihcti képviselők hűvös tartóz
kodását, akkor hamarosan nyíltan 
tudtára adjak, hogy

Bugyii személyét és szereplését 
sokkal szívesebben látnák kor*  

mány párti oldalon.

indemnitási
jl fövi! íiSt&n ást el az üf polgdfi ellenzéki páni s«K>sa 

Jlpponyi lelki fantiogénifást kBvetel a űf furj’iüti'i'

Bogya Jánosi falusssÉkelik az eitenzé&H
— 71 KdtfBZ Jttapíá fvsd&sítófdfót —

'A vendtörvényjavaslat melleit, 
amely ellen az ellenzék egyöntetűen 
felemelte tiltakozását, —- az a part- 
alakitási kísérlet foglalkoztatja leg
inkább a politikai köröket, amelynek 
élérc gróf Apponyl Albertét szeret
nék megnyerni; “

Az új alakulás kimondottan pol
gári ellenzéki alapra kíván he

lyezkedni.
A tárgyalások még javában folynak 
s úgy tudjuk, hogy a jövő hét vége 
felé komoly stádiumba jutnak.

Sokat, várnak ugyanis gróf Appu- 
'nyi. Alberl nek az indei mitási vitt 
bán einiondandó beszédétől*  amely
ben le fogja fektetni mindazokat a 
kifogásokat, amelyeket a kormány
zat politikájával szemben támaszt 
és azokat az elveket, amelyeket szc- 
r.inte az ellenzéki politika követni 
köteles.

Ez a beszéd az új alakulás i 
programja nak Ígérkezik.

Azt várják ettől az uj alakulás I 
kezdeményezői, hogy ennek a pm- j 
gyomnak alapján minden akadály . 
nélkül egy jniríba lehet tömöri teái 
mindazokat az izoláltan allo pár- 
tonkiviili és különböző pártokban 
elhelyezkedett politikusokat, akik 
távol állanak minden szélsőséges po
litikától és akik alapvető kardinc'is 
tételekben tökéletesen azonos elve
ket vallanak.

Húsz huszonkét képviselőre szá
mítanak a pártalahulásbau és 
főkövetolményiil a lelki homo

genitást. tekintik.
Az újonnan alakuló polgári ellen

zéki liánnak a többi ellenzéki párt
hoz való viszonyát illetőleg beava
tott helyről azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy eg.v párttal sem akar 
állandó jellegű elvi megállapodást 
kötni, de úgy a keresztény ellenzék
kel, valamint a szövetkezett ellenzők 
tagjaival az csetcuként folviű■ü.o 
kérdésekben

megbeszéléseket folytaira « P°r* 
lamenti módszer, illetőleg az 
egységes taktika szempontjából, 
ha a párt ei»;mk szükségét látja.
A uj alakulás előzményé-

il az alábbi ér-1 Ze<7 a szociáldemokrata párt szélsősé
géi be lgrgelését. Az uj pártalaku-i 
lás kétségkívül jelentős az ellenzéki 
politika szempontjából. Megállapít
ható, hogy az jij pár!alakulás kez- 

__ , ________  ... (icményezői távolról sem gondolnak 
•ni 1, -meri-mc uj alrvlni+ás-élére -fel*-  arn»; hogi cilnitétbö kerüljenek sí 

Ház szélsőbaloldalúval, mórt bár a 
dolog természeténél fogva

elvi együttműködésről nem le
het szó, kizárólag parlamenti 
módszer tekintetében közös meg
beszéléseket kívánnának foly

tatni.
E tekintetben többek között azok

nak a koukolyliintö szereplőseknek 
kiküszöbölését kívánják elérni, ame
lyeket Bogya János honosított 

Házban.

ről, illetőleg hátterét 
de kés felvilágosi tásokat kaptuk:

Több ízben történt már eddig is 
próbálkozás, hogy a szétforgácsoló- 
dott ellenzék! politikusokat egyesít
sék, mindezidáig azonban sikerléle-

ké'i gróf Apponyl Albert elutasí
totta magától a megtiszteltetést. 
Azóta a baloldali ellenzékiek tömö
rítése Ilassav, Vázsonyi s a szociál- 
d: mokratapárt vezetőtnek sikerült, 
cií a siker azonban < :k erek
bizonyult.

czx <zrSü2 isss:ce^O3ásíil
Mint ismeretes, az uj pártalaku- 

Jás létrejöttén pártoukivüli poli
tikusok dolgoznak, de a tárgyalá
sokba. bevonták a szövetkezett ke
resztény ellenzék több tagját, igy 
Andrássy Gyulát, flaller Istvánt, 
Pallavicini Györgyöt, Huszár Ele
méri, Lingaucr Albint is. Az uj 
púrtaiakülás, vagy pártszövetség 
élére g’’óf Apponyi Albertét szeret
nék megnyerni, aki maga, is clis- 

> meri ennek az akciónak létjogosult
ságát.

Figyelemreméltó o tekintetben 
!i;rói Apponyi Albert vasárnap meg
jeleni nyilatkozata, melyben többek 
között ezeket mondja:

— A pártalakulús gondolatát na- i 
gyón joffosultuuk tartom. Hogy 
nekem az alakulásban milyen 
szerep jusson, erre a dolog nuii 
stádiumában nem válaszolhatok. 
Ez attól függ, lehetséges-e meg
fejelő számú erőket a kik ni a 
politika körül csoportosítani*  
anűt én helyesnek tartok.
Úgy tudjuk, az uj pá 'tahkul;'s

i j 51 állandó megbt . 
folynak, ke'(ős célt liizne maga Aé.

I Az egyik az, hogy az izoláltan aib> 
I pártoiikiviili képviselőkből m’viba 
l tömöritsék a józan és szélsőséges 
\ po'iiibálól távol ál'P.-rit. akik alap- 
i relé: kardinális k rJés'ckbcn azonos 
\<A:i álláspontot képviselnek s aki- 
! kel valóságos lelki homogénitds tart 
tg-’iltt.

I A m.'.ik 'é| m, h'gy m.i/m-ö-- 
[lypzzák az ellenzéki baloldal, igy fö-\
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KerezKfénypárítak — 
Bogya eífan

ellenzéki politikusok között 
megüt közőssel tárgyalják

ellenzéki politikusok legutóbb 
p:i rkimenti szereplését. 

József, 
parln- 

■re, melyeknek a kor-

Az 
nagy 
egyes 
tapasztalt 
Utalnak Szabó József, (.'sík 
do különösen Bogya János 
menti szereplé . 
mánypárt tapsolt legjobban, mert a ; 
szociáldemokrata párt ellen intézeti 
támadásukkal elérték azt, hogy a 
parlamentben, állandó harc fejlődött 
ki ellenzéki politikusok kó*£Ö7t  —- 
« kormánypárt örömére és szófa- 
koziatásara.

Legfőképen Bogya .János állandó i 
es indokolatlan. agresszivitását ki- I 
fogásolják és mind jobban megerő
södik az a feltevés, hogy Bogya po ! 
litikája á1 ellenzékieskedésben me j 
rül ki s célja az, hogy felszólalásai- I 
val, közbeszóló saival konkolyt hint- | 
sen az ellenzéki politikusok V»zé s 1 
igy

kormánypárti céloknak Jegyen . 
clőfutárja.

ügy l.ál-z:k, I. ;gv Bogya politika- i 
jám'í; ezt az oldalát saját pártjában . 
is fi’.'sme már, ami kiderült 
nyékből a I '• zbi -/.ólát-okból, melvck- I 
kel i rlcdrlch ú"/i vuúlin B-ry/'. ;

Az egész kérész; ?uy ellenzék ke'lr- i 
mt Km rendégnek 1 úrija Bog-.. Jé-I 
no ; s azon vannak, hogy ,
r.ább megszabaduljanak licrcli-n

ö nwl itöMsze? elten
A forgaSw?! áré A ígazsá^taíansííga 
Különbs&g a kereskedő és ter

melő kexei&so kosöSt
— .*  Hilfi-il Napi) tiAA sít ójától. — 

iruap < elő i N< mzetl De< 
ii'ok-•.ma Polgári Pórt dr. Pozsonyi. 
Vilmos elműt!'•••ével nagygyűlést 
h rtoíí, mm ij en Pakol*  József dr.» 
Fábián Béla nemzetgyűlési képvi
selők és dr. ' ereiic nyug, pol
gármester is részt vettek.

Vázsonyl Vilmos elnöki megnyi
tójában hangsúlyozza, hogy nem] 
azért jöttek össze a fővárosi keres
kedők és iparosok, mintha adólize- 
tósi kötelezettségük alól akarnának 
kibújni, hanem azt kívánják, hogy 
az adóterhek ro.yop/ót’w legyenek el
osztva 'áz egyes társadalmi 'ágak Tftj- 
töti.

A jövedelemadó skáláját ne in vál
toztatták meg a változóit és folyton 
váll ózó vaI uta viszonyoknak megfe
leli o -ií >r ezt a s éle be
léptették, akkor az évi 1 millió ko
rona jövedelem tekintélyes volt, de 
mii már a millió nem 
dagságoi, ma már a 
nemcsak A tiszt r iában, 
éhcnhalkatnak.

A forgalmi adóra 
mondani, hogy ivz nem érinti a ke
reskedőt és a.z iparost, meri a. fo
gyasztóra hárítja át. l)e hu nem 
tudja áthárítani, akkor magának 
kell viselnie. Kétszeres jelentősége 
van ii forgalmi adónak, az is. hogy 
« kereskedő és iparos kénytelen a 
tényleges jövedelme után adózni. 
Valóságos szigorú kontroll alatt 
áll, ami az őstermeléssel foglalko- 

! zóknál nincs meg. Egyenlő mérték
kel kell mír.ii az ország minden la
kójával szemben.

Vázsonyi totszé-sel fogadott be
széde után dr. Fábián Béla szólalt 
lel és adatokat sorolt elő a forgalmi 

’ adóról. Mikor a forgalmi adót 
, létcsitcUék, íuá "él millió bevételre 
számítottak, de haiiiuro^:iii felemel - 

! lék az adókulcsot a duplájára s 
i emellett az árak is többszáz pcreeut- 

iel emelkedtek, úgy hogy a for- 
[ galmi adójüvmlele'nnek <> milliárd 

koronának kellene lenni. Hegedűs 
i azzal vlgnsztaha a kereskedőket, 

hogy a földbirtokosok majd az őr 
1 lési és az állat forgalmi adónál íize- 
i lile meg a forgalmi adót. Azt lát- 
! juk, hogy az őrlési adót leszáll Bot- 
i tdk. Hl százalékra, mint amenn>i a 
’ bél ében volt és az .illatforgalmi 
adó pedig csak 3 százaié];.

i M utál! előterjesztette a határozati 
I javaslaté: i mely szerint a nagy- 
I gyűlés elvclcndonek tartia a for- 
\ galtn’ adó beszedésének mai rt nd- 
, *zcrél,  amely az árul minden lulhj- 
; dmiösváltozá-uál külön megadóztat-

jelent guz- 
millioniosok 

de nálunk is

r.zt szokták
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jai mctE 01 nz elsőrendű szuTísőgleG 
cikkek elviselhetetlen drágulására 
vezet A nagygyűlés javasolja, hogy 
umlg van forgalmi adó, minden 
egyes árucikknél külön meghatáro
zandó kulcs szerint teljes összegében 
filikűr fájják le, amikor az első al’ 
kálómmal kerül aj forgalomba.

A leghatározottabban szembehe
lyezkedik a nagygyűlés a forgalmi 
adó beszedésénél tervezett blokk
rendszerrel is.

Jfoffmann Mihály a Füszerkeres- 
keilök Egyesületének csatlakozását 
jelenti be.

A nagygyűlés egyhangúlag el
fogadta a határozati javaslatot, 
amelyet az illetékes minisztériumok
nak haladéktulauul átnyújtanak.

A Közelgő korűcsony! linnepeK 
miatt msaélénküh a forgalom 

nz íizleteKöen
A kereskedők áremelkedést vár
nék. — A készletek erősen fogyó

ban vannak
— .1 Hétfői Napló tudósítójától. —
Hetek óta tartó stagnácló után az 

árupiac kissé megélénkült. A keres
kedők azt mondják, hogy a decem
ber első napjai óta fokozottabb vé- 
tclkedv a közelgő karácsonyi ünne
pekkel van összefüggésben. A vi
déki kereskedők a múlt hét utolsó 
napjai óta a. budapesti nagykeres
kedőknél nagyobb bevú •'adósokat 
eszközöltek, mert készleteik fogytán 
vannak és az ünnepek előtt fedezni 
akarjál: szükségleteiket. Az üzlet 
ejpő- és díszműáru-szakmában élén
kült meg.

A kereskedelmi érdekeltségek kö
rében különben különösen a tavaszi 
hónapokra áremelkedést várnak. 
Áll ez elsősorban a textileíkkekre. 
A textilkereskedelmi, é.rdckképyige- 
letek részéről a várható áremelke
dést igy indokolják:

A texiiieiklíekuél áremelkedés,q 
kel! számítanunk, mert a pamut- 
á-rak a világpiacán, emelkednék cs 
igy u fonal ára is emelkedő tenden
ciát mutat. A vám, fuvar és a köz
terhek horribilis emelkedése, vala
mint az üzleti rezsi folytonos foko
zódása is árdrágító hatással van az 
árak alakulására. Ennek folytán ol
csóbbodásról beszélni nem lehet, sőt 
inkább azt lehetne mondani, hogy 
tavasz felé magasabb árakat várba- 
tűnk, már azért, is, mert a tavaszig 
a jelenlegi készletek teljesen ki
fogynak.

fimteviíz
o lengyel Röztőrsasűg elnöke

Varsó december 10.
A nemzetgyűlés ülésének befeje

zése után Italai, n sajna cluöke, 
Tranlpc.iinszk, a szenátus elnöke cs 
Novák miniszterelnök a Bvühl-palo- 
tába mentek, hogy Narutovicz kül
ügyminiszterrel közöljék köztársa
sági elnökké való megválasztását. 
Nárutoricz a választást elfogadta. 
Az elnök cz.után a kormány tagjait 
fogadta, aki üdvözletüket fejez
ték ki.

VII. kér., Erzsébet körút28szám.

Elsőrendű 
févficipök:

Fekete boxcalf rámánvarrotl 5000 K 
Ugyanaz duplatalpú. ......... 6000 K
Duplatalpú bőrbéléses sporl-

cipő....... «................... M... 6300 K
Egyes párol: barna és lakk egész

cs f&npők 5000, 6500, 7300 K

Budapesten elfogták az aradi 
bankrabtókat

Menekülés közben milliós betöréseket követtek el
— A Hétfői Napló tudósítójától. —-
Annak idején nagy feltűnést kel

tett eg.v Aradon fényes nappal el
követett bankrablás, amelyet a vak
merő tettesek amerikai stílusban kö
vettek cl. Egy délelőtt Aradon a 
Komlűs Test vérek-f éle bankház előtt 
egy autó állott meg, amelyből öt jól 
öltözött férfi szállott ki.

Az öt férfi bement a bankba és az 
egyik a igazgató után érdeklődött. 
Addig kettőn a bank ajtajában he
lyezkedtek el, majd hirtelen

mind az öt egyén revolvert rán
tott elő és a megrémült bank

tisztviselőkre céloztak.
-- Aki megmozdul, a halál fia! — 

kiáltották a hivatalnokokra, akik 
fölemelt kezekkel adták meg magu
kat, minthogy gondolni sem lehetett 
arra, hogy a rcvol veres banditáknak 
elleni tudjanak állani.

A betörők ezután nekiestek u pán
célszekrénynek, amelyet teljesen ki
fosztottak. A páncélszekrényből el
vittek (íOO.OOO leit és több millió ko
rona értékű idegen valutát. A láma
dók egyikénél kézikoffer volt, amely
ben a rablóit értékeket sietve el
helyezték. Aztán hirtelen kiugrottak 
az ajtón, beültek az autóba, amely 
sebes iramban elszáguldott. velük.

A román hatóságok erélyes nyo
mozást indítottak a vakmerő lette
sek után, akik ellen körözö-Ievelet 
adlak ki. Az aradi rendőrség értesí
tése nyomán' a budapesti főkapi
tányság is nyomozott a bankrablók 
Ütán és a:: egyiket Lunczer Béla ro
vott múltú egyén, híres kusszafuró

TŐZSDE
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áremelkedés és bizakodó hangulat 
a vasárnapi magánforgalomban

A vasárnapi magánforgalomban az irányzat további megszilárdu
lást mutatott. Mindre inkább pénz volt, ezzel szemben a kínálat mini
mális. Azokban az értékekben, amelyekben kötöttek, az, árjnvulás 200-— 
599 korona volt. Előfordult árfolyamok: Rima 10.659—10.675, Sajgó 
34.750—35.250, Lipták 3700, Karton 10.009, Izzó 37.250, ÁH&mvasút 25.750, 
Kohó 37.750, Tröszt 11.200, Zabolni 6800, Koszén 75.000. Az irányzat 
mindvégig igen barátságos mard!.

A komoly javulás előjelei 
a budapesti értékpiacon 

Haussct egyenlőre nem várhatunk, 
csak egészséges árfejlődést — A 
spekuláció titokban már napok óta 

vásárolja a papírokat
A tőzsdei spekuláció már a múlt 

hét eleje óla cszkomptúlta azt, hogy
az áresés a budapesti értékpia

con uom íolytutódhatik.
Ennek megfelelőleg a spekuláció 
csendben — minden feltűnés nélkül 
— erős véleményvásárlásokba kez
dett. A kontrcinin utolsó erőfeszí
tései, hogy az árfolyamokat tovább
ra is leszorítsa — meghiúsultak, 
úgy hogy ma már komoly kontre- 
mintevékcnysugröl a budapesti pia
con beszélni nem lehel.

Ka értékpiac irányzatának meg- 
javulását közvetlenül a bécsi tőzsde 
megszilárdulása idézte elő. Abban a 
pillanatbav. ugyan'«, amikor hírek 
terjedlek el arról, hogy az entente 
Ausztriának sem engedi el a jóvá
tételt, a bécsi piacon egyszerre c. 
vevők kerültek túlsúlyba. Ezzel 
szemben kapcsolatban a bécsi keres
let a budapesti piac, azon crlékkatc- 
góriáirc. is kiterjedt, amelyeke.,1, úgy 
a budapesti, mint a bécsi tőzsdén je
gyeznek. A bécsi irányzat animáló 
hatásún felül a javuló árfolyamok
ban e. legnagyobb része annak u vé
lekedésnek volt, hogy a budapesti 
tőzsde értékei a hetek óta tarló 
baisse alatt olyan' nívóra süllyedtek, 
amely mélypontot képez, ahol tehát 
egy további kontrenilntevékeny.«éff 

személyében sikerült Budapesten el
fognia.

Lnnczeif elfögatása alkalmával ti
zenhat kasszafurast ismert be és 
több belvárosi üzletben követeli el 
kasszufurásos betörési. Vallomásai 
során elmondotta, hogy része volt 
a.'. aradi bankrablásban is, amelyet 
négy társával követett el.

Ugyanekkor megnevezte a társait 
is Menyhárt Gyula. Tállal Gergely, 
Bodnár Lajos és Gallovics Miklós 
személyében. Ezeket azonban a rend
őrség nem tudta felkutatni a leg
szorgosabb vizsgálat dacára.

Ez óv március havában Lunczer 
társai visszamentek Aradra. Otí fel
ismerték és elfogták őket. A bíróság 
súlyos büntetést mért ki a vakmerő 
bankrablókra, akik közül Menyhár
tot, T általi és Bodnárt 12 évi, (íal- 
lovicsol pedig i évi fegyházra Ítélte.

A:; elítéltek közül Menyhárt és 
Tállal megszöktek, a fegyházból és 
állítólag Budapestre menekültek. A 
budapesti rendőrség ismét, nyomo
zásba kezdett, még pedig sikerrel.

A két szökött rabol vasárnap 
éjszaka a detektívek fölismerték 

és nyomban előállították őket a fő
kapitányságra. Menyhárt és Tállal 
részletesen elmondották r. szökésük 
körülményeit és bevallották, hogy 
Budapesten való tartózkodásuk alatt 
számon kasszafurast követtek e>.

Kihallgatásuk után mindkettőjü
ket ismét letartóztatták és ma dél
előtt át kísért ék őket az ügyészség 
fogházába, ahol további sorsuk fe
lei; dönteni fognak.

a legnagyobb kockázattal járhat. A 
spekuláció megfordulása t^hát erre 
a körülményre is visszavezethető.

Egyelőre azonban még mindig 
nem szabad túlságos optimizmust 
táplálnunk abban az irányban, hogy 
talár, már a legközelebbi napokban 
egy erős haussemozgalom volna vár
ható. A spekuláción kívül ugyanis a 
nagyközönség még mindig vem vál
lal: újabb augazsmánokat. Bizonyos 
az. hogy az irányzat további meg
szilárdulásával ez is bekövetkezik, 
másfelől azonban eruptív árfolyam- 
emelkedésié a közeljövőben azért 
nem számíthatunk, mert a közönség 
és h spekuláció a múltakon okulva, 
mihelyt kisebb nyereséget lát — rea
lizálni fog. A tőzsdei haüsso tollút 
egyelőre elmarad, úgy hogy

pillanatnyilag csak egy fapoga- 
tódzó feljavulást várhatunk.

Könnyen megtörténhetik azonban, 
hogy ogy tempirozott, tartós, egész
séges úrfejlődós alatt a nagy árvesz
teségek jórészc megtérül és ismét 
azoknak lesz igazuk, akik a hont re
min első hatásosabb megmozdulásá
ra nem. dobálták fejvesztetten a 
piacra papírjaikat — hanem azokat 
erősen tartották.

ÚJ FAPAPÍR A TŐZSDÉN. X 
DuHaliarasili Faipar- cs Fakercskedelnii 
Itt. a tőzsdetanács engedélyét kérte, liogy 
részvényeit n tőzsdén hevezotheMe. A 
vállalat az OK11. kötelékébe tartozó gzö- 
vofkezotből 1920-ban 4 millió korona
illa pt őkével részvény í ú rsn sú ggá ni akii 11 
és az elmúlt esztendőben alaptőkéjét 10 
millió K-ra szaporította. Értesülésünk 

szorint a vállalat rendkívül rentabili, 
tavaly 12 százalék owtalékot fizetett á 
faipar minden ágát műveli, do főle? mű 
butorgyáTtmtayai kiválóak és különösen 
Olaszországba számottevő export-tovó- 
kenységet fejt ki. Az üzem foglalkozta, 
íásu lekötött megrendelésekkel hosszú 
időre biztosítva van, állandóan kétszáz 
szakmunkással dolgozik éa nyersanyag- 
készloto meghaladja a 70 millió koronát 
Úgy tudjuk, hogy a kotirozást a napok’ 
bán engedélyezik és a részvényeket a 
tőzsdére a Magyar-Amerikai Bank n jö- 
vő hét folyamán fogja llol’fmann Gusz- 
táv ügynök közreműködésével bevezetni. 
Az 50.U0U darab részvényből 35.000 darab 
hosszabb időve zárolva var. a szabadfor
galom tárgyút mindössze csak 15.000 da
rab képezi és a magánforgalomban 2000 
koronán felüli árfolyamon, máris nagy 
keresletnek örvendenek.

A BUDAPESTIEK NÉMET INGAT- 
LANVÁSARLÁSI DlHE. a fővárosi 
spekuláció az utóbbi hetekben különös 
hévvel vetette rá magát a berlini ház
vásárlásokra, amelyek különben már hó. 
napok óta tartanak. A városban ügynö- 
kök járnak körül, akik fényképalbumok
kal felszerelve, fotográfiák után ldnál- 
jók a berlini házakat megvételre — 
„potom áron“. Egy négyemeletes berlini 
külvárosi házat már 600.000—800.000 ma- 
gyár koronáért Is meg lehet kapni. Egé
szen más kérdés azután, hogy a gyakor
latban miképen fog a dolog kialakulni, 
mert a német kormány a külföldiek ln- 
gatlunvásárlásl dühéi, a legszigorúbb 
rendszabályokkal kívánja korlátozni. Hír 
szerint az idegenek által összevásárolt 
német ingatlanok után a vételár összegé- 
nek 500—600 .százalékút ki vauja a némot 
kormány adó gyanánt a külföldlekro ki
vetni.

A BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK soro
zatos TŐKEEMELÉSE. A biztositó- 
lórsuságok tervbovott sorozatos tőke
emelése a rossz tőzsdei konjunktúra 
miatt tudvalevőleg elmaradt. Most, hogy 
a tőzsde irányzata megjavult, az elma
radt tőkeemelések ismét aktuálisak lösz
nek. A biztosítótársaságok közül elsőnek 
a Foncierc fogja u napokban publikálni 
cllialsztott tükeomoíésct.

Megalakult 
az Albérlők Ligája
— A Hétfői Napló tudósítójától, —
Hetek óla tartó nagy előkészületi 

munkálatok után vasárnap délelőtt 
dr. Lukács György v.b.1.1. ós dr. 
titrausz István v. b. t.í. clnöklóscvel 
alakuló közgyűlést iartottak a ligá
ba tömörülő albérlők. Az ügyvédi 
kör nagytermét zsúfolásig megtöl
tötte az albérlők nagy tömege. De, 
Lukács György elnöki megnyitója 
után dr. Pauer Mihály ügyvéd, mint 
az előkészítő bizottság titkára, isi 
mertetto az albérlők szomorú hely*  
setét és kimutatta, hogy ezidőszex 
rint a fővárosban százhúszezer ál< 
béilő lakik. Tulajdonkép nemcsak 
ötvenezer lakásban lakik albérlő, a 
budapesti 200.00!) lakás közül és a 
beszerzett adatok szerint ennek fl? 
50.000 lakásnak nemcsak a bérösz- 
szeget, hanem a főbérlőknck jófor
mán minden szükségletét az albe^o 
kónyíelcu fizetni.

Ezután dr. Feuer, Mihály határo
zati javaslatot terjeszt elő, amelyben 
kívánja a nagygyűlés, hogy a legsür
gősebben rendezzék az albérleti nex 
lyiségek bérének tisztességes megx 
álla pl fását s hozzák azt arányba a 
főbérlő által fizetett összeggel. Tér*  
jcdelmes elaborátimtol dolgoztak ki, 
amelyet haladéktalanul a népjóléti 
miniszterhez juttatnak.

Kerekes Gyula olvasta fel ozmán 
az Albérlők Ligájának alapszabály*  
tervezetét, amelyet egyhangúlag eh 
fogadtak, majd n. választásokat ej- 
lelték meg. Elnök Lukács GyöEgy. 
lett, likárnl dr. Fcflcr Mihályt Vá*  
lasztották meg.

Antlkóráh Antik órák GzakMerűjavitW
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HÍREK
A posta nem törli ezentúl 

o lemondott telefónbeszélgetéseket
A telefonforgalomban az utolsó hetek

ben uj rend lépett életbe és ez az uj rend 
újabb teherrel sújtja azokat, akik kény
telenek minden dijomelésen és minden 
forgalmi mizériákon túl is megmaradni 
a telefón használatánál. A vidéki forga
lomban ugyanis, az eddigi szokással 
szemben, visszavonásnak tekintik az 
olyan hívásokat, amelyeknél a hivott 
szám nem jelentkezik, és felszámítják a. 
rendes telefondíj felét. Fölösleges rá
mutatni arra, hogy az életben lévő tele- 
i'óndijak mellett, amikor a telofónforgal- 
mat amúgy is a minimumra redukálják 
a felek, milyen súlyos megterhelést jelent 
a postavezérigazgatóság intézkedést).

Ezzel nz intézkedéssel — mint illetékes 
helyen közük velünk — a távlrdahivatal 
azt akarja elérni, hogy a meggondolatlan 
felhívások és lemondások, amelyek az 
utolsó időkben jelentős kárt okoztak az 
államnak, megszüntessenek. E célból a 
tóvbeszélŐhivatal mindazokat a híváso
kat, amelyeknél a hívott központ kapcso
lása már megtörtént, és a beszélgetést 
ezután mondja le a hivó fél, visszavonás
nak tekinti, míg az olyan hívásokat, ame
lyeket a fél a hivott központ kapcsolása 
előtt mond lo, az eddigi gyakorlatokhoz 
képest továbbra is törlésnek fogják te
kinteni és a dijat teljes egészében vissza
térítik.

Ezt az intézkedést a külföldi forgalom
ban is meg fogja valósítani a postave- 
zórigazgatóság és néhány nap óta a ber
lini viszonylatban már élotbo is lépett 
az uj rendelkezés. A postavezérignzgató- 
ság azt várja az uj rendtől, hogy csök
kenteni fogja a beszélgetéseket és a for
galmi torlódát-okat meg fogja szüntetni.

A német Jóvátétel kérdése Londonban
London, december 10. 

Rulír-vidéki bányákat ellenőrzésük 
alá vonnák.

Mussolini olasz miniszterelnök a 
konferenciának .jegyzéket terjesztett 
elő, amelyben azt a nézetet képvi
seli, hogy Németországot fizetésre 
kell kényszeríteni és minden Német
országnak engedélyezendő morató
riumért garanciákat kell követelni. 

Rónát Law miniszterelnök beszé
deiben az entente cordiale-t első
rangú szükségességnek jelentette ki. 
Anglia — mondotta — azt akarja, 
hogy Németország fizessen, de tel
jesítőképességének mértéke szerint. 

A német kormány este a külügy
minisztériumban jegyzéket nyújtott 
át, amely hír szerint bizonyos szűk
re szabott fizetési ajánlatokat tar
talmaz.

(Havas.) A szövetséges miniszte
rek első napi tanácskozása kedvező 
benyomást hagyott hátra.

A francia álláspont — noha hiva
talos közlés nem áll rendelkezésre — 
mintegy a következőkben körvona- 
lozhaló: Németország az arany fize
tésekre legföljebb kétévi moratóriu
mot kaphat, mig a dologi szolgálta- 
sok csökkentett mértékben folyta- 
tandók volnának. Németországnak 
sürgősen rendeznie kell pénzügyeit. 
ötszázmillió aranymárkás hitelt 
kap, amelyhez a birodalmi bank 
pénztárából vett ugyanilyen összeg 
járulna a márka stabilizálásának 
céljaira. Ez intézkedések végrehaj
tásának biztosítására a szövetsége
sek a német kiviteli illetékek és vá
mok 25 százalékát szednék be és a

volt. azt elszerződ tették külföldre é.-. 
itt nagyrészt csak olyanok marad
tak. akik nőm voltak alkalmasak 
arra, hogy a magyar filmnek tekin
télyt szerezzenek a határokon túl is. 
Bárdos Artúr avatott keze, ízlése, 
rutinja, képzettsége feltétlen bizto
sítéka lenne a Corvin-íllmek európai 
karrierjének.

M Vígszínház
környékéről kell még egy ^pletykát’ 
elmondani. * ”
alatt őrzött

korona. A rendőrség nyomoz, Gutmannékl 
a .nyomravezetőnek félmillió korona ju
talmat adnak.

— Csaló garage-tulajdonos. A rendőr
ség néhány nappal ezelőtt letartóztatta 
Holacsek János garage-tulajdonost, aki 
a csalások egész sorozatát követte el. 
így Incze Zoltán tüzérőrnagytól automo
bil- és benzinvásárlás orvé alatt 12.000 
koronát, Sezánsky Béla autófuvnrozótól 
benzinro 7000 koronát, Kutzdr Tátrán új
pesti borkereskedőtől 21.000 koronát csalt 
ki. Holacsek ügyét ma tárgyalja Schern- 
hard egyes biró.

— A Karácsonyi "V ásár csütörtökön, 
11-én nyílik meg a Vigadóban.

SZÍNHÁZAKRÓL, 
SZÍNÉSZEKRŐL

Renaissance
áll természetesen a színházi 
érdeklődésének központjában.

—A kormányzó autóbalesete. Ma 1 
este hat órakor a kormányzó gép- f 
kocsija —- amelyben Horthy Miklós ‘ 
kormányzó ült fiával — a Lajos- 
tuccában tengelytörést szenvedett. A 
kormányzó és fia egy másik gép-1 
kpcsiu folytatták útjukat a Várba. 
'A rendőrség megindította a nyo
mozást.

— Országos ügyvédi értekezlet. A bu
dapesti ügyvédi Kamara, kezdeményezd-. 
aére ez évi december hó 17-cn délelőtt 10 
órakor a budapesti kamara székházábau 
(Szemere ucca 10) országos kamarai érte
kezletet. tartanak, amelyen Magyarország 
Öszes kamarái képviseltetik magukat. 
Most, a forradalmak és ezek utóhatásai
nak lezajlása után, amidőn a magyar ál- 
lám ősi alkotmánya egyik hatalmas pil
lérének ,a főrendiháznak átszervezésével 
és az igazságügy terén az újra való be
rendezkedés munkájával foglalkoznak a 
mérvadó körök, most, amidőn oly refor
mok kerülnek a legközelebbi időben u 
nemzetgyűlés elé, amelyek erősen érintik 
a bírói szervezetet, a polgári peres eljá
rást és az ügyvédség kérdéseit, lehetet
len, hogy Csouka-Magyarországnak meg. 
maradt tizenhárom ügyvédi kamarája ne 
emelje fel szavát és ne gyakorolja azon 
kezdeményezést és irányítást, amely az 
ügyvédi kart hazafias nemzőt 1 érzésénél, 
közjogi helyzeténél, szellemi képzettségé
nél és erkölcsi súlyánál fogva megilloti. 
Az országos kamarai értekezlet foglal
kozni fog az ügyvédség helyzetével, a 
perrendtartási novellával és a főrendiház 
reformjával. Daruvárji Géza igazságügy, 
miniszter megígérte, hogy az országos 
kamarai értekezleten részt vesz. A buda
pesti ügyvédi kar tagjait ezúttal kéri a 
kamara, hogy az értekezleten minél na
gyobb számban jelenjenek meg. llecom- 
ber 17-én este nyolc órakor az Ügyvédi 
Kamarában tárwiRvncsora lesz, amelyre 
az ügyvédi kör gazdájánál lehet jelent) 
kezni.

— A kereskedelmi kamara teljes ülése. 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkama
ra o hó 14-én délután 4 órakor teljes 
ülést tart, amelyen a következő ügyek 
kerülnek tárgyalásra: Az uzsorabírásko
dás és árrazziák ügye. A kiállítás és vá- 
Báríigy szabályozása. A főváros közüzemi 
pótlékának ügye. A forgalmi adó besze
dési módozatai (blokkrondszer). Az álla
mi üzemek aíjszabáspolitikája. A mim- 
kiisbiztosítás törvényhozási rendezése. 
Közintézmények és közüzemek előlogkö- 
vetolésel. Az új ipartörvónynovella végre
hajtási utasítása. Tárgyalás alá veszik 
még a gyermekek, fiatalkorúak és a nők 
védelméről szóló törvénytervezetet is.

— Eltűnt 20 milliós nyakék. Gutmann 
'Albert pápai kereskedő ma bejelentette 
a rendőrségen, hogy séta közben felesége 
nyakáról eltűnt egy 105 gyöngyszemből 
áUó colllcr, amelynek értéke -’u millió

x Sárcípő, hócipő kapható és javítható 
Neuinannál, Nagymező ucca 44.

x Művészi fényképészet „Mona I.isft" 
Erzsébet körűt 20. Szépít, fiatalít, nagyit, 
megörökít.

x Hó- és sárcipő kapható és javítható 
Szányiel, Markfeld és Hold, VII., Kertész 
ucca 33.

CERCLE
BnraKwn «BM®^aEaaEsaa

ÉTRRNGERS
VII., Erzsébet körút 53. Telefón: József 
119-10,119-11. Igazgató: Kádár MiklÓ3
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Bizonyos, hogy az igazgatóváltozás 
mindenkit, még a legbeavatottabba- 
kat is meglepetésszerűen érte és ma-' 
gunk is úgy tudjuk, hogy, ámbár! 
tárgyalások már régebben folytak 
Bárdos Artúr és Barna Károly kö
zött: Barna részéről az üzlet az And- 
rejev-darab házi főpróbáján leit 
perfektté. Ettől a kezdéstől nem sok 
sikert várt a szezonban. Kedvet
lensége már az évad-eleji hcrce-hur- 
cáktó! datálódik, amikor is hetekig 
ingadozott a vezetőség a JfaHt/arén 
es. f: Pofonokat kapja között, 
míg végül is — el kell ismerni, iro
dalmi érvektől támogatva — Andre- 
,iev Leonid győzött, a győzelem azon
ban valóban — pyrrhusi volt. El
vérzet í benne a darab és Csortosőii 
kívül minden szereplő, a primu- 
donuaravatás uem sikerüli, a tár
sulat orkesztoréheu néni volt meg a 
telje; harniónhi. A’ Mandarin — 
mondják ma már a szinházuál — 
mégif; csak jobb lett volna indulás
nak. mert a Mandarin — mint a 
régi darabok jórészo — bevált, ki
próbál; „waterproof" siker.

Bárdos
Artúr, a;: uj igazgató — hír szerint 
— magú js ezen a nézeten van és, 
min: néhány szűkszavú nyilatkoza
tából kitűnik, egyelőre nem is akar 
a tervezett játékrenden változtatni, 
ami azt jelenti, hogy az Andrejev- 
darabot rövidesen felváltja a Man~ 
darlti. már csak azért is, mert a 
J/r/ncíarán-t annak idején már szor
galmasan 
majdnem

próbálták és a darab 
„előadásra kész<!.
Új szerződtetésekről 
már a fáma, beavatottak 

hogy 
nem

is tudott 
ezzel szemben őzt mondják, 
Bárdos egyelőre éppen úgy 
akar változtatni a társulaton, mint 
n jútékrenden. Csorlost feltétlenül 
ott szeretné tartani a színháznál é?. 
amíg a többi tagokat meg nem is- 

1 merte, képességeikről meg nem győ
ződött, addig uj embert nem szer
ződte; a Renaissaticehoz A Nagy- 
mező-utcai színháznál tényleg sok 
a;: uj színész, még pedig (Csortos 
Gyula, kijelentése szerint) fiatal és 
tehetséges színész, de hiszen Bárdos 
Artúrnak, aki példány képe volt ná
lunk mindig a fiatalokat felkaroló 
direktornak, szenvedélye volt a te
hetségek íelfedezése — meg lehet ál
lapítani: lelje?; sikerrel.

Barna Károllyal
aki n Corvin-filmgyúrhoz ment út. 
állítólag abban is megállapodott 
Bárdos, hogy ezentúl a Corvinnál 
filmeket is fog rendezni. Igaz-e a 
bír, vagy sem, nem lehet tudni, dr 
ha igaz, csak « legnagyobb öröm

I rnrl fogják fogadni művészi körök
ben. Filmrendezőt, aki tehetséges

A direkció, a hétpecsét 
Ml„„, titokról mégis kiszivár
gott hitek szerint, kedves szilvesz
teri meglepetésben fogja részesíteni 
közönségéi. December. 31-én, éjféli 
előadás keretében premiert turt a 
színház (iólh Nándorral és Kertész 
Ellával a főszerepek ben, de hogy 
mi les*  az uj darab', külföldi-e, vagy 
magyar, arról senkinek sem sikerült 
valami; megtudni.

• Bemutató a Vígszínházban. Általá
nos, a közönség legszélesebb rétegeire 
kiterjedő nagy érdeklődés előzi meg 
licitál .Jenő új vígjátékának, a Kis cuk- 
rnszdá-nak vigsxíplióxl bemutatóját. 
Szombaton, vasárnap és hétfőn tartják 
meg az első előadásokat. Minden meg
történi, hogy a kiváló író új munkája 
is tökéletes előadásban jusson a közön
ség elé. A bemutatóig a .jatókreild leg
kedveltebb darabjai váltakoznak.

• A ..Bajadér**  minden este. A szenzá
ciós sikerű Kálmán-operett előadásai 
folytatódnak a jövő hűen is a Király -

| Színházban. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel a színház jegypénztára már 

I n folyó hó 27-ig bezárólag érvényes je
gyeket árusítja. Most vasárnap délután 

I a „Három a tánc.**,  jövő vasárnap dél
után „János vitéz**  van műsoron 3 óra-

• kor mérsékelt helyárakkal.
• Az „Égi és földi szerelem**  ötször ke- 

ríil színre a jövő bélen a Magyar-Szín-
'házban: hétfőn, keddeu. csütörtökön, 
i pénteken és jövő vasárnap este. Szerdán 
P. Márkus Emília lép fel újból a „Név
telen asszony"-bán, szombaton a „Gret- 
chent**  játsszák. Most vasárnap délután 
„A kis lordot", jövő vasárnap délután 
„Színházat" játsszák 3 órakor mérsékelt 
helyárak mellett.

• Igazgatóváltozás a üenaibsantjc-Szín. 
házban. A fíadius Filmipari Ilt. annak 
közlését kéri, hogy Barna Károly, a 
Ilenuissance-Szinhúz vezérigazgatója, aki 
a Színház' megalapításában oly tovókeny 
részt vett és két év óta sikerrel vezette 
a színházat, ez. állásáról lemondott, amit 
a Iladius igazgatósága sajnálattal tudo
másul vett. Az igazgatóságnak sikerült 
Bárdos Artúr dr.-t, n Belvárosi Színház 
kiváló igazgatóját a Ilenaissance-Szinház 
vezérigazgatójául megnyerni, aki állá, 
sát nyomban átvette.

• A „Kékszakáil nyolcadik felesége" a 
Belvárosi Színházban egy napot, a csü
törtökit kivéve, minden este'színre kerül 
a jövő héten, mindannyiszor a bemutató 
kitűnő szereplőivel. Most, vasárnap dél
után „A buta ember”, jövő vasárnap

' délután „A gazdag lány**  kerül ismét
lésre 3 órakor mérsékelt hdyárakkal.

• Változatos műsor várja a következő 
héten a Városi Színház közönségét Hét
lön a Carmc.i, Nagy Izabellával, kedden 
Higolettó, Aquila-Adlcr AdelinávaL csü
törtökön Bohémélet, pénteken A bűvös 
vadász, vasárnap o.-to a Trubadúr van 
műsoron Aquila-Adler Adelinával éa dr. 
Nastn Mihály vcndégfelléplével. Szerdán 
és szombaton a Hamburgi menyasszony, 
vasárnap délután Huguza hercege, a szín
ház nagysikerű operettjei kerülnek szín
re l’H.ráss Sárival, Tisza Karolával*  
Pallóval. Szikla iv:il, Borossal, Szent- 
mlbályiva! és Boriival a főszerepekben.

• A ..Tüzek" a Belvárosi Színházban. 
Haris Mtlller „Tüzek" ciniii darabját

EX’likŐrgydr r.t.Bpajt.

Kiszel
Klotild Szalónjában

/Vrfd tie:a SSJ minden ettt ll-töl 1 óráig

müvész*esték
FelUnnek!

Fertnczl, Salamon, Újvári
db. tilt. .llMS-ig tánc. 

Uelipődlj nfna
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mely idáig a Magyar-SzinliAznak volt 
©gyík kimagasló sikere, jövő héten csü
törtökön adják első ízben a Belvárosi 
Színházban. A nagy érdeklődéssel várt 
előadáson a női főszerepet Simonyl 
Mária, a többi vezető szerepet Tarnay, 
Baló, Kabos, Aranka, T. Oláh Böske és 
Simon Marosa játsszák.

• A „Síró és nevető királ.vklsasszony**,  
„Szeretlek", ,.I.-ső osztály" 50-ik előadása 
jövő héten lesz az Andrássy-utl 8. in
házban, ugyanezt u műsort Ismétlik 
kedden, szerdán és csütörtökön, vala
mint most vasúmon délután 3>á órakor 
mérsékelt hclyárakknl. Jövő péntek' j 
mutajík be nz uj műsort, melynek ki
magasló művészi esem r.' e He tay- 
Molnűr-Szi.mai „A fernevárosi angyal" 
rima karácsonyi játéknak felújítása 
Ilosvay Rózsival a női főszerepben, I 
Törzs .Jenő vendég fellépésű Kajssler 
„A gond" című darabjában és az uj ma
gánszámok és tréfák. Ugyanezt a műsort 
játsszák szombaton, vasárnap délután és 
vasárnap este is. A vasárnap délutáni 
előadás mérsékelt helyáru.

• A Blaha Lujza-színliáz jövő hetét 
teljesen betöltik a „Szép Heléna" elő- ! 
adásai, melyekben mindannyiszor fellép j 
Pécby Erzsi, kinek estéről-estéro meg
újuló nagy sikerű van. Most vasárnap; 
délután „Lili báróné", jövő vasárnap 
délután a rég nem adóit „Ifi-ír*  van mil- 
boron 3 órakor mérsékelt helyű rákkal.

•A Renalssanee-Szinhézbnn jövő héten 
Is minden este ’/a9 órai kezdettel ,.Aki a 
pofonokat kapja". Andrejov Leonld 
nagyértékii darabja kerül színre a vezető 
szerepben Csoriossal. A többi főszerepet 
Tassy Mária, Dolinay Ilona, Virányi, 
Sugár, .Ttéthcy jáIsszák.

• Uj műsor az Apolló-Színpadon. Száz 
előadás diadalmas sorozata után új mű
sort mutat he az Apolló-Szinpad decem
ber 14-én csütörtökön. Harsány! Zsolt 
nagyszabású, finom és nagyon mulatsá
gos revüjo, Az elvarázsolt liget kerül 
színre. Amint a cim is mondja, a liget 
mókás világából vette témáit a kiváló 
iró, ukit két pompás kis darab megírá
sával Zugon István támogatott. Zágon 
kedves operettjében Szöllősi llózsl, a 
vendég Újvári Lajos, l’ál Piroska, 
Beadó László, Faragó Sári. Peti, Berky 
Kató és a mo.t bemutatkozó Keller 
Erna játszanak. Zágon másik darabjá
ban: Salamon. Szenes Ernő, Kondor 
Ibolya és Fekete Pál kaptak hálás sze
repeket. A reviit ezúttal teljescu Har
sány! irta és pompás alkalmakat adott 
Haraszlhi Micinek, Kondor’ Ibolyának, 
Herceg .Jenőnek, Potner Magdának, Ba
rabás Elemérnek és a vendég Sólymos! 
Sándornak, hegy 
segítsék az. Apolki uj 
illesztett magúns; 
zsi, Kondor Ibolya, Borosa 
nóczi Dezső dr. 
Zágon, Harsányi 
a zenéjük pedig: 
tói való. A revii minden egyéb 
Losonezy Dezső irta 
Géza dr. tanította be. Kedves meglepetés 
lesz két talentpinos gyerekszinész: Szé- 
csy Ilcddy és Nádassy Magda vendég
játéka. A 14-én déleőtt 11 órakor tar
tandó főpróbára jegyeket az arra illeté
kesek az Apolló irodájában kaphatnak. 
A bemutatóra az Anolló pénztára, Bárd 
ón a Színházi lilét árusítja a jegyeket. 
A jegypénztár uj telefonsaim a: 195 -06.

uj százas sorozathoz 
mö.sorát. A revübe 

űmokat: Szöllősi Jló- 
Góza és Bú

éneklik. A verseket: 
és Halász Ernő írták 
Losoaczytól és Pallós- 

néjét 
A táncokul Erdélyi

PALACE
Budapest, Rékftcixi űt 43. Tclafón i

Jdxsef 125-01. Igazgató Ujváry Ferenc

Ma és minden este

a decemberi áj műsort
AZ IGA-VONOS-NEGYES Tréfa 

AZ ORLEANI SZÚSZ Tréfa 
A ROHAM SEGÉLY Bohtai

„CHAPEAU ROUGE" Szkeccs
HÉDIKÉ ÉS BÉBIKÉ

A KÉKSZAKÁLLÚ bajadér 
ÉGIG FÖLDlCSÉRT SZERELME 

Eredeti vlgopnra

Az új műsorban fellépnek:
Antal Erzsi, Szisz Ilona. Haraszty Mici, Kraj- 
nlk Maria. Balogh Juci, Borosa Géza. Fercnczi 
Karoly, Ujváry Lajos és Ferenc, Salamon Béla, 
Herczcgh lenö, VArnay Vilmos és Edmund 
Fritz,aoécsl Simplicissiinus tarja. — A műsort 
Harmath Imre írta. Zeneszerző: H. Heldelbcrg 
Albert. — Előadás kezdete 0 és fél órakor. — 
Cigányzene. — Vacsora 8 órától. — Az úri világ 

találkozóhelye! b
Jegyelővétel: délután 5-7-ig, este 8 órától!

VASÁRNAPI SPORT
Footbuit

A hétvégi havazás s az azt követő erős 
fut'} kev' i kivétellel lehetetlenné tették a 
vasuranpi program lebonyolítását. Az 
üllűi-uii, lóveraenytérl pályákat a bírák 

mérkőzésnek megtartására alkalmai-{16-ii- percben Slklossy 
1 tannak találták, mig az J .
úgy ahogy ivr Ibehoz’.ák, hogy a kék- 
ü'órc'1; az őszi szczó i utolsó I. osztá'yú 
bajnoki mérkiűz s- t a Zuglóiakkal lejátsz
hassak. Előttük a ,.3ü“-a: k verték meg 
1:0 arányban a banye.'h r'ikosszent- 
mihályiakat.
I. osztályú bajnokság.

3JTK-Zuglói AC (0:0) i
Az első félidő egyhangú kkal telik

ol. A csapatok nehezen . ■» :G.<uul
mozognak a jeges ti?!--)’,-. a
csatársor, bár a játék ■ t
dóan magánál tartja, a : :szánton
gozó zu'.<ói védelemmel sz mb n. 
ind poiliiv eredményi elérni, 
gén irányított zuglói támadásokat . 
könnyedséggel utasítja vissza a 
fehér védelem. A II. félidőben (aká 
a múlt vasárnapi '"h-iil:

I támadásba kezd az MTK, s már a 3 
| percben lövi Orth, a kék-fo'.vrek első 
1 goalját, s mikor a zuglóiak eenterhalfja, 
I Pálffy, sérülten kénytelen elhagyni a pá- 
’ lyút, a csapat teljesen visszaesik s az 
MTK könnyen éri el további gouljait: 

révén, a 40-ik
MTK-púlyát j percben Molnár s egy perccel befejezés
.... .. ........ 1.1..i .... Almi.' imirví'ilí f*

vá
dol
nom I 

A g..vn-
útszi I 
kék- 
•csak 

u) hatalmas

MOZ!
Ji filmművészet nagy napfa
írók és művészek a

Az „1/7 a boldogság /eh’ 
premierje az Uránia, Omnia 

Apolló mozgóképszínházakban.

Soha bemutató nem állott még anny 
a főváros érdeklődésének kiizpontjúh 
mint az .„17 a boldogság felt 
Nemcsak a nagyközönség t 
gáttá meg a nagy bemula 
nem valósággal lázba hoz.l 
művészi világhoz tartozóka 
egy forradalmi esőmé 
(iriffith úttörő és nemes 
tinás niesterinüvét. Szi 
s dekoratőrök megdöbbenv 
egészen újszerű meglepetései előtt, me
lyek a színjátszás es rendezésnek nagy
szerű továbbfejlesztését tárják fel. Ez 
magyarázza meg azt az eddig még soha 
tapasztalt lázas érdeklődést, amely u 
Grifi'iih filméc fogadta és a napokkal 
előre eladott táblás házak óriási közön
sége tüntető tapsaival valósággal ünnep
pé c.v.-ifia a film púuden egyes előadását. 
A közönség valami különös meghatott
sággal nézte végig a költői szépségekben 
gazdag filmregényt és önkéntelenül érez
te. hogy az. amit lát, tullendült az. egy
szerű szórakoztatáson és a tiszta mű
vészet légköréből sugározza mélységes 
hatását. Soha filmnek Pesten még ilyen 
sikere nem volt.

Az Uránia, Royal-Anpllú és Omnia 
díszelőadásai hétköznapon 5, ’/ÍS és ‘^10- 
kor kezdődnek.

előtt Upatu lövi az MTK negyedik 
goaljút.

IL osztályú bajnokság: „83“ FC--1ÍTK 
1:0.

MTK (i'.lélTci bankettje.
V.is.':::n délükén tartot'a meg nz 

MTK at! : >i sza z. lyu « v.. .: <» ban- 
kotijót a Ti réz-körúti Edison-kávahéz 
souterrainjúben. ürüli Alfréd elnök lel- 
•.< s beszédében méltatta az MTK nl’éta- 
: . vi. tz.vi szorgalmas és eredményes 
munkájút, további kitartásra iniz’ítva 
Őket. A beszédre Min két
Sándor reflektáltak az atléták ncvóhvn, 
utána pedig az elnök átnyujtetia a l 'g- 
eri-duióiiyesebben szerepelt atlétáknak a 
klub érmei:: Ügy az elnökei, mint n ki
tüntetett atlétákat a bankóidén 
vevők lelkesen ünnepelték.

kötésegységnek 25 darabról 10 daraVta 
leendő leszállító sáliak kérelmezése is.

A Nemzeti Hitelintézet új ügyésze. A. 
Nemzeti Hitelintézet igazgatósága Hálás 
Edo dr. fővárosi ügyvédet igazgatói 
rangban az intézel ügyóazévé nevezte ki.

A Nemzeti Takarék pénz! ér és Bank 
Rt. közgyűlése az alaptőkének 60 millió
ról 80 millió K-ra való fölemelését ha
tározta el. -\z új kibocsátású részvények 
elhelyezőéi a testi Magyar Kereske
delmi Ibink garanciája biztosítja.

Az Atlantién Trus! tőkeemelése. Az 
Atlantira Trust Rt. közli, hogy 1021 no
vemberében elhatározott tűkeomeléso 
utolsó részletének hefizetcso 1922 docom- 
bor 8-tól 15-ig történik. Minden "j régi 
részvényre hét, a? 1923. évre osztalék- 
jogosult nj részvény vehető út 15(i0 ko
rona lefizetése ellenében a társaság fő
pénztáránál és az An';ol-Osztrák Bank
nál. Ez alkalommal kicseréltetnek a At
lantién Tengerhajózási Rt. részvényei 
Trust rész vényekre.

A Püspöki í radahnl Dérpinco Rt. (a 
Magyar Városi ?ank érdekeltsége) alnn- 
t őkéjét 50.000 darab 340 K n. é. uj rész
vény kibocsátásúval él millióról 51 mil
lió K-ra cincii fel. Az összes kibocsá
tásra korülö uj részvényeket a régi 
réáz- :■ .eseknek 2:1 arányban 950 K el
lenében ajánlják fel. Az elővételi jog a 

Városi Bank pénztáránál dc- 
gyakoroUir.ió.

■*s  Roskányl Egyesült Ipar
vállalatok Itt. (a Magyar Leszámítoló- 
és Pénzváltó-ban érdekeltségei alaptő
kéjét 6 millióról T2 millió koronára 

• emeli lel. Az uj részvényekéi 5:4 aráuy- 
I bán fogják a régi rés: v'‘nyvr-knek da- 
: rahonkint 400 koronás árban felajánlani, 
i A Magyar Vadklviteli Vállalat Rt. (a 
Magyar Élolmlszers Lrulu reske-

! dcljni Rt. 12. évi mér-
ptöko mel-

sz.

1Z

éuyo- 
lio gy

sikerrel lebo- 
ir.ylag csekély szú 
alkalommal gazda, 

megálló pedúaok

(az A ’í 
alaptők

• Az Orkán a Corvin-színházban. Ál
landóan táblás ház előtt folytatja győ
zelmes diadalutjtu. a táblás házak lán
colata az egyes etapojai ennek az ölsz - 
ha^enlílhatutlan sikernek. Az Igazgató
ság közli a számtalan tolefóni tudako
zásra, hogy az előadások rendes hely
árak moll cl t folynak.

• Barna Károlyt, a lleuaissance-Szín- 
ház vezérigazgatóját a Corvin-filmgyár 
Igazgatósága a vállalni igazgatójává ne- 
vezto ki.

• A Mozgókép Otthon színig amerikai 
műsorból álló műsora: Douglas Fair- 
banks bravurfilmje „Csendélet Arizoná
ban" (a halmozott bravúrok filmje), 
„Éjjel 12 órakor" amerikai ..Jewcr‘-fi’tn 
(egy világváros forgatagából), „r.?vgy 
mint filmművész" és a „Kulyamulatség" 
szenzációs amerikai bnrleszkck képezik 
u gazdag és kitűnő programot. Előadá
sok: ’/U, '..'6, 1:8 és ’/ilO órakor kezdőd
nek. Jegyelővétel d. c. 10—12-ig rend
kívül fontos és njánlntes!

• Jocclynnak nein kell reklám, Jocclynt 
látni kell! A lleualssance-mozíban a 
Hervadt virágokkal (6 felv.l egyszerre 
kerül bemutatásra JtL 4'i és 7 órakor.

• Három, háromnegyed 5 és három
negyed 7 órakor kezdőditek a Helikonban 
a szenzációs sikert aratott három attrak
ció: Legyőztük a világot, A nugjj mágnes 
és Szerelem a Jitilhlmsirig előadásai.

• Legyőztük a világot, A nagy inúgucs 
és Szerelem a hulláinsirlg a Tivoli c 
heti három szenzációs attrakciója.

Brilllánsokaf JtcíWkinfi drágáb
ban vesz: Székely Emil Király uccn Sí. sa. 
Telelőn: József 105-35. (Teréi-templommal szemben

hogy c hónap 5-ik< n < 
közgyűlésén 

koronáról 
Kelését ha.

\ kibocsi -ülő új részvényekből
'59.000 darab részvény a régi részv’ 
cknek ajánltatik fel oly módon, 

minden 2 régi részvény alapján 1 új, 
1923 január 1-től o ztalék.iogosult rész
vény vihető ál 1900 koronás tcl-nuel ár
folyamon. A friiinaradó 125.000 darab 
részvény iöbb évi zárolás mellett elbe- 
lyc: Az elővételi jog a hónap
6-jkáíól 16-ikáig bezárólag gyakorolható.

ar Országos Központi Takarék-, 
pénztár. A f. hó 5 én tartott rendkívüli 
tm/gyííh'u igazgatórúgnak nz. alap-! 
tőke fölemelésére vonatkozó összes ja
vaslatait elfogadta. A részvényesek az 
uj részvényekre ii:l arányban 2-<’ 
róna kibocsátóit áron elővételi joggal 
bírna!:. A befizetés f. hú 6—20-ig az in
tézel pénztáránál (IV., Bécsi ucca 4.) 
teljesíthető.

A Belvárosi Takarékpénztár Rt. közli, j 
hogy .ondkíviili közgyűlése az alaptőké- j 
nek 109 millió koronára való fölemelé
sét határozta cl. A 80.000 új részvényből 
a részvényeseknek 48.000 darabol 5:2 
arányban 1000 korona árfolyamon 1922. 
évi szelvényekkel ajánl fel. A fon ma
radó 32.000 daigib elhelyezésére az igaz
gatóság nyert felhatalmazást. Az elő
vételi jog december hó 11-től 16-ig gya
korolható.

Az Egyesült Fővárosi Tőkeemelése. Az 
Egyesült Hudapesli Fővárosi Takarék
pénztár igazgatósága a december 13-ára 
összehívott rendkívüli közgyűlésen az 
alap (ék én ok 54 millió koronára való föl- j 
emelését fogja javasolni. Az nj részvé
nyeket — értesülésünk szerint — 1:1 
arányban kedvező árfolyamon a régi 
részvényesek fogják kapni.

A Mercur rendkívüli közgyűlése. A 
Mercnr Viillóit.lcli Részvénytársaság de
cember 6-án tartott rendkívüli közgyű
lésén az alaptőkének 50 millió koroná
ról 100 millió koronára való fölemelését 
határozta el. Az, uj részvényekre nz. olő- 
vótell jog 2:1 arányban 450 korona át
vételi árfolyamon december 7-től decem
ber 17-lg gyakorolható.

A Mezőgazdasági Ipar Itt. igazgató
sága u docember 18-ára egybehívandó 
rendkívüli közgyűlésnek indítványozni 
fogja, miszerint a részvénytőke 300 mil
lió koronára om! tessék fel és hogy az uj 
részvények, melyek köz.íil négy darab
1922. évi január hó 1-től, öt darab pedig
1923. évi január hó 1-től részesedik az 
üzleti eredményben, teljes egészükben, 
1:9 aráuyban 220 koronáért ajónlta.'wa- 
nak fel a rés / • nyelőknek. Az igazgató
ság továbbá javasolni fogja, hogy öt 
darab 200 koronás részvény egy dnrab 
1000 korona névértékű részvénnyé egye

si ttossók. A részvénytőko igy 800 millió 
koronát fog kitenni. Torvbo vótetott a

Kalap- 
érdé- 

ab 200 
új részvény itásával 20

millióról 50 millió koronára emelte föl. 
A Pesti Tözsdn uj száma igen érdeke

sen számol he a tőzsdei helyzetről. Ri
portot közöl uz arany- eziistforgulom 
felszabad’fásáról, a malmok mértéktelen 
k re*;  h .'rói. Szerkesztőség is kiadóhiva
tal, Budapest, VI., Izabella ucca 43.

taSBtí fécyal Arisom
rr.te fél 8-kora nagyszabású novemberi 
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ABftNYMíiOÁFt Harmati: • Zerkwitz operettje
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(SFÚ. tek e-xOst és ha

ji1) ko-1 mJsCojj3fcó?S Minden hirdetett árnál többetfizet
Országos Ékszerhez. Rákóczi ut 17.Ur.ima hank

Olcsó, ízletes és finom az

OSTENDE
Cafe - Fíestaurant

BsS
Wra luxusadóval együtt, l’cl-
HZ szui2.il is ti-túl 10 óráig 04 BJS (teves, suti, íS-

xeléH 6» tiszta)

Varjas énekel
I Fióküzleteinkben

Cziptigyári és Kereskedelmi R-T.

késivezményes 
áriban
kerülnek eladásra

főtelepünkön:
VlI.Ráböczi-ut&
Hungária
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