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tfétjöi JfajM
Az Egyesült Áüemok bankárjai

400 millió font sterling kölcsönt adnak Németországnak
Az Egyesült Államok elhatározta, hogy cseiekwöieg részt vesz 

az esfFépai gsoSiitlkáfoisn
Paris. SwAnfer 17 Iponton á!l, hogy Némoorsznsnak i 

í ... '. I megszBÜáiisal és gazdasági megfőj"
Washingtonból jelentik: A kül-:t£sgai való megfenyegetése a világ-' 

iigyi hivatal tegnap Amerika-állás-1 Mj£ __ Amerika hajlandó he- 
pont.ját Németország iigyébén a kő-' ]vcsi,ini, hogy Németországnak er-i 
yeige?ókben foglalta össze: I bekében nagyszabású magánkéi- j

Amerika a bizonyos előfeltétele- ,.sBní adjanak. — A killesön annak 
ke számba vette az európai politi-' első jelzálognak italebes mos
óéban cselekvő résztvételt. — Ame-: szüntetésével garantálandó, amellyel 
rika hajlandó szabályozást java- „ szövetségesek a Versailles! szerző- 
solni, ez a készsége azonban Fián- japj.lu rendeigeznek.
eiaország hozzájárulásától függ. —I ' " , , ■ ,
Amerikának az a nézete, hogy Né- . London, december 1<,
metországnak teljes tökekepessége I Newyorki híradás szerint az 
szerint fizetni keíi. Azt kíváiija1 Egyesült ÁHainok bankárjai négy- 
azonban, hogy ha Németország: százmillió font sterling kölcsön 
nem tud fizetni, ezt a tényt ismer"' nyélbeütésén dolgoznak, amellyel 
jók el. — Amerika ezen az állás, segíteni akarnak Németországon.

Washingtonban opiimiszíikusabban 
fogják fel a helyzetet, mint bármi
kor 1918 óta. Amerika azt reméli, 
hogy sikerrel vállalhatja majd a 
közvetítő szerepét Franciaország 
és Németország között.

Berlin, december 17.
Tegnap délután a birodalmi kor

mány a pártvezérekkel folytatott 
tanácskozások után minisztertaná
csot tartott, hogy újra foglalkozzék 
majd a jóvátétel kérdésével. Ez al
kalommal különösen azokról a k>- 
egéi zitő javaslatokról volt szó, 
melyeket Németország a maga 
eredeti javallatához fog tenni.

■ >" ■ ....... .....■■■———

Bánffy Mtfolás mégjis Dapuvúw fiéza Sesz
A HcÍ£qí Napló luü.ó^ójyjóf..

Mint ismeretes, a múlt heti csü
törtöki minisztertanácson Bt.r.ffy 
Miklós gróf külügyminiszter beje
lentette a kormánynak tárcájáról 
való lemondását. A kormány hozzá
járult a. lemondáshoz, és Bethlen 
miniszterelnök Daruváry Gézát 
kérte fel a külügyi tárca vállalá
sára.

A lemondás és a kinevezés köz
lése azonban egyelőre elmaradt, 
miután a miniszterelnök a kor- 

. Hiányzóval együtt vidékre vadá
szatra utazott. A miniszterelnök 
hétfőn már Budapesten ívsz ti így,
— mint beavatott helyről
— semmi akadálya nem 
mik, hogy

a hivatalos lap keddi 
közölje gróf Bánffy Miklós fel
mentését és Daruváry Géza 

kinevezését
Bánffy Miklós rövidesen 

a párisi követség vezetését. 
párisi követsége már ré- 
elhatározott dolog, meg

valósulására azonban Bánffy beteg
sége miatt nem került eddig sor, 
amikor azonban Praznovszky Iván 
volt párisi követ illetményeit fel-1 
emelték, nyilvánvaló volt, hogy « 
magasabb javadalmazást . nem ö, 
hanem utódja fogja élvezni.

Munkatársunknak alkalma volt 
beszélgetni gróf Andrássy Gyulával, 
aki erről többek között ezeket mon
dotta:

-- Csodálatosnak tartom, hogy 
mennyi ideig hagyta húzódni a 
kormán a küliigyminisztcrval- 
ságot. Hetek óta nincs betöltve a 
párisi követ ségi állás és hosszú 
időn keresztül nem volt felelős 
veztíije a külügyminisztériumnak.

— A kormány ezt a. kél fontos 
pozíciót jónak látta felelős vezető 
nélkül hagyni olyan időben, ami
kor erre, a letji'.ayyobb szükség 
lett volna.

New tartom szerencsésnek a 
most tervbe vett megoldást,

—' annál kevésbé, mert ilyen 
megoldásra alig Tolt még 'példa. 
Ha valónak bizonyul az a bír. 
hogy Daruváry Géza lesz a kül
ügyminiszter, s egyidejűleg meg-\

' fótija az igazságügyi tárcái, is, 
— ezt semn-iesetre sem fogadhat
juk megnyugvással; Ha felszóla
lok a parlamentben, ezeket a kér
déseket szóvá ü szem, de bármeny
nyire is el kelne az éles bírálat, 
kritikámra az ország szempont
jaiból szordinót kell tennem.

Az inefenrnitási vita érdekességei

tudjuk, 
lesz an-

száma

Gróf 
átveszi 
Bánffy 
gébben

Gróf Bppony i.Albert 
Petőfiről

Jl Szent István .Akadémia Petőfi 
ünnepe

— A Hétfői Napló twlúsitójátől. —
A Szent Intvén Aktul érni a tegnap dél

előtt ünnepi ülést tartott Petőfi szüle
tésének .századik évfordulója alkalmi
ból. \ tárgysorozat fcl«Ő rzénui nz el
nökló gróf Appoepi Albert mágiS kzát- 
nyalásn beszéde volt Petőfiről. A Sjent 
István Akadémi;.'. mondotta - mint * 
magyar katolikus szellemi éb'h)ek’ leg
főbb képviselője, amely évszázadokon át 
összeforrott a nemzet. minden életnyÁ- 
vánulásávnl, non haladhat el közönyösen 
a inugyar nemzeti géniusz egyik tün
döklő megnyilvánulásának, l’etuliuek 
évszázados emlékünnepe mellett.

Négy korszak volt, t őrié nélrti linknek 
talán legnagyobb korszaka. A X1X. szi- 

i znd évszázadok nehéz munkáját végezne 
[ a tár adnlmi cs politikai át:’'akuliis to

rén éa ez n nagy nemzotfejlcsztő munka 
összeesett irodai^ inni: fénykorával. A 
francia forradalom által ébresztett és * 
szent szövetség áltat fékentartott nép- 
s>:ahdsiigi vágyak újból kitörtek ós pa- 
ranesolólag követelték a kielégülést. De 
mig másul! mindenütt forradalmi cse- 
iokménj ükkel erőszakolták ki diódáin
kat, nálunk ffírvé.iyi.s ■tilou. all:e!má- 
H..703 l'.' tkö: ükkel, a ,ű/0folylo..osság fts- 

i vényén haladva 'Indiák árvényotdilni.
Aula'nagy ’ kbrtmk' kívftló alakjai so- 

i Kábái jiiint vj.i.. riink hármas bóree, 
' tigy'nmg.sslik ki n lo«ungyolít«nk kettős 
háromsága: ít politikai életben Siéche*  

! ityi, Deák r.< K'vikidíi,. «. köllészetbeu 
r’örö.urtU.fí/, .Irány és Petőfi. A tönre- 

i gek Irlkesitéséhe Petőfi vitte be, azt. a 
i rorr.wlalmi hangot, amely mindenkinek 
; fiilélie harsogta: ..Veletek, ha lehet, nál- 
I külebik, sői ollem ífk, hn kc’l.“ Harciam, 
| do crak folt étele »<>u h.-ireias jelszóval. 
! Holmi vitatkoztok Felöli lírájának fórját- 
dalmi jeli égé j-ul. Szerinlem- <yz csuk

| bán áll, hogy . társadalmi igazságtn*  
j lanságok és romzAíi chijomís >zenilélcíe 
ditlürmnbikiix költői leikéből nz orvos
lási, fűlszabi’dilúsí vágyak végső Kiről- 
ni ellenségét váltotta, hl. amely várni nőin 
tud <á megalkuvásukról hnllnui somi 
akar. Do v«g-.ö c-újaiban, goadolkö74isá

piak alapjaiban forradalmár ne:u leltet 
| nz, akinek érzt lini világa, felett a lóg- 
l konzervatívabb intézménynek, a család*  
nak kultnszn uralkodik, janit j.'óIe, mag*  
áilapitljr.ljuk, akinek szerelmi lírája *is  
n hfcőmság ideálja felé iriiíiyiil, akinek 
izzó nemzeti érzése e> nem tudja válasz
tani a ncuizetut n hazától. Do báruiint 
legyen i.--, V tői fi kelne e satui kor se ti- 
le mi nvozgal utóban - i'iinj ki ro!'. jelölve, 
mint Kossullié.

Óriási í.-ius és é’.ieazós fogadta gC'.f 
Apponyi Albert beszédét. L tárni <lr. Hei. 
n'T János főtitkár tette meg jelentését 
az Akadémia ozévt működéséről és a 
liozzdérkezott adományokról, majd Né- 
nyetxy László őlvaiilu ■ [:■! . Petőfi S'.el
lenie." cimü tanéi Imán yáf. F

gyi Lajos és Rassay felszólalására. 
Andrássy Gyula, gróf beszédében 

főleg külpolitikai kérdéseket fog 
tárgyalni és részletes bírálatot kí
ván gyakorolni a kormány külpoli
tikája fölött. Nagy érdeklődéssel 
várják ellenzéki körökben Szilágyi 
Lajos felszólalását, aki a Hétfői 
Napló munkatársa előtt kijelentette, 
hogy a kormány külpolitikáját fő
leg az utódállamokkal való viszo
nyunk tekintetében akarja kriti
zálni.

— Nem fogom elmulasztani az 
alkalmat, mondotta nekünk
Szilágyi Lajos, — hogy kitérjek 
a. Romániával szemben tapasztalt 
kormánymagaiartásra és tár
gyalni fogom azokat a lépéseket 
is, amelyeket a magyar kormány 
annakidején telt a román kor
mánynál a gyulafehérvári koro
názásról mondott beszédem n lkai
méval támadt incidens ügyében.
Úgy tudjuk, hogy Szilágyi Lajos 

indemnitási beszédében foglalkozni 
akar azoknak a politikusoknak a 
mostani szereplésével, akik annak 
idején a szegedf ellenforradalmi 
kormány szolgálatában misszióval 
bírlak. . ,

Mint érdekességet említjük meg, 
hogy az indemnitási vita egyik leg
nagyobb szonzé dójának ígérkezik

(A Hétfői Napló tudósitójától.) 
Az indemnitási vita nagy erővel 

indult meg, két nap alatt azonban 
mindössze húrom szónokot emész
tett fel. A kormánypárt első szó
noka. Gömbös Gyula a szombati 
ülésen beledobta a vita anyagába 
a zsidókérdést, hogy ezzel ügyesen 
elterelje a figyelmet a fontos kérdé
sekről. Ez a kísérlet azonban meddő 
maradt, mert, az ellenzék 
a rendtör 
kérésziül 
mányi.

Hétion 
ülés. A 
Imre, aki -----
lyosabb kormánypárti szónok lesz 
a vitában. Úgy tudjuk, hogy Dréhr 
Imre komoly gazdasági szempon
tokra éníil fel beszédét s kerülni kí
ván minden politikumot. Az ellen
zék részéről Fóbián Béla és Rupert 
Rezső felszólalásai vannak soron. 
Fóbián Béla Gömbössel szándéko
zik polemizálni.

Rupert módot akar keresni 
erre, hogy foglalkozzék részle
tesen azokkal a vádakkal, ame
lyek a 665 darab hamis lobé- 
lycgzésü ezres beváltásával kap
csolatban Eckhardt Tiborral 
összefüggésben már több Ízben 

elhangzottak.
Előreláthatólag még ezen a héten

sor kerül HaUer István, zíwubuao.-/1 >vu.-. ■ v ;■■■■■■
.Gyula gróf, Lipgauer Albin, Wtóa minden tuzzleU.

szónokai 
rvény árnyékában s ezen 

fogják bírálni a kor-

lesz először nyolcórás 
nap első szónoka Dréhr 
kétségkívül egyik legsú-

A szegedi Kulturház
ünnepélyes megnyitása

n a héten az az ellenzéki beszéd, melyben nap- 
Andrássy' fényre kerül a. román papirszáUi- 
,n c. * Azío í»///’» rcis.*7 p.ta.

Szeged, december 17.
Izabella .királyi her.e«;issz<»ny Al

brecht kir. herceggel ma reggel csea«ivs 
misét hallgattak, autón pedig a Horthy 
inségakciú nagybizoflsúgnník szegedi el. 
nőkével .Hgner Károly dr. főispánnal éa 
Somogpi Szilveszter polgármesterre! n 
Kulaurpalotúhoz hajtattak. A bejáratnál 
Móra Foronc u Kultúrpalota igazgatója 
az inségnkció bizottságának nevében pe
dig Tcmelli Sándor dr. üdvözölték. Ez- 

' után n tLercegnsszony megnyitotta a Mi- 
1 állítást. 7 ,



HÉTFŐI NAPLÓ ftxUpwL Un, OMemta, a1
* * 11 * * * * * 17 l8ra Bezárták a Royalista-Clubot

booknckerel
Tnt«y, Barabás 4a Jarzabah 

helyett
Lottnar Ern8*  Páacty Mártom 

éa Steckar Arisztid
Hétfői Napló tudósítójától. — 

lovaregylet vezetősége ma kö- 
az érdekeltek h könyveseknek

'A

A 
tölte ___ .
jövő évre szóló névsorát Ennok ér
dekessége, hogy Tatay, Barabás és 
ferzabek elvesztették jogosítványu
kat és helyettük három uj ember
nek adott licencet. a lovarogylet és 
pedig Loltnernek, Pásztyuak és 
Steckernek. Egyébként a névsor 
változatlanul a régi maradt. Uj- 

. ból megkapták J _ .
Gyöngy, Abőtiyi, Buuer, Tcrray, 
lAuer, Deutsch; ' 
Czinte, Szotyory w Teplanszky.

Megtámadtak egy rendőrt 
Uccai verekedők garázdálkodása 
— rA Hétföl Napló tudósitó iától. —

Ma este %9-kor, Gáli Sándor 28 
fcves vasöntő az Újpesti Váci úton 
megtámadta egy barátjával, Páldi 
'János 2541. sz. rendőrt. Dulakodás 
közben kihúzták n rendőr kardját 
és azzal fejbeverték. Gáli és társa 
azután elszaladtak. A rendőrt, aki 
a fején, mellén és az arcán súlyos 
•ériilcseket szenvedett, a gróf Ká
rolyi kórházba szállították,

A Reisz-Aruház 
Budapest, VII. kér., Király ucca 47 
| 100 koronái árúoszUlyában |

jogosítványukat:

Welner, Agay,

« drb. dobottban, K
. lílO.—
’ 100.—

100.—

nw.—

100.—

ino. - 
100.-

100.—

100.— 
100.—

100.-

mo—
100.—

» küTetkrző ruKUmcikkek kerülnek elsdAera: 
Zománcedóny, szinej 

reklúmcikk....................................................
Színes kóztmunkekosár, 13 cm. megás,

11 cm. széles .........................................
JiUskágy, barnára festve, 32 cm. hosszú,

U cm. r-zélee...............................................
Játékdoh, színezve, 13 cm. tUmérrtJti. 

i dobvorovcl ...............................................
Faépild-szekcény, ..L’htr , inoxaik, yagy

í'omblnctt-knukákkal 17 cm. bosszú
17 cm. ukóIcs.........................................

Babaszekrény, fehér, 17 cm. niagu-, 15 
cni. bxóles........................................................

Nickol trombita, cm. hoahzú .... 
Jálók-konyhaberenriozóK, hcinvnyfúból, 

dobozban, felvarrva ...............................
Képeskönyv, Lzétnyitluitó. klllüubfliu szí

nes képekkel és versekkel, 12 oldalas
Oomlnö-jálók, 28 kockával..........................
MesekOnyvok, úgymint: lloffmnnii-moséi.

Basa. bii'.-.«i mesél, képekkel, itnnibja 
Türolomjaték, lő cm. hosszú, 11 cm. sré- 

les, üvog-zekrényben ...... 
Jálék-seprökévzlot kártyán .....................
Tarsuajúlékok: lilm-, lóverseny-, vagy 

Laima-jáiék, diazvs dobb/btin, darabjx 
Ezüstkoszorú, lorácsonyfAíltó.’, i és fél 

méter, u darab...............................
Ezüst, és nrau> -..AJ, ■< boríték . . . 
Cslllagszóró cBOdsgym-lyn, 30 drb. kíc- 

vagy 19 <lrU. nnpy...............................
10 drb. karáosonyfa-iyeclyAlnrló. csíp 

tetővel...................................................
1 doboz csavart karác.onyfscveily- 

nos. 21 drb..............................................
I csoiuag kHraouonyta-csillémbő . 
8 drb. csiiloió üveg-tlir.rgolyó, karáé 

fadísz ...............................
Celluloid jétokopörnd, disz 
Bt'haevöaszktta ahinnnlnnil' 

kanál, káli;
(iiimlbabn i]i 
Fedői őrlW‘i ■ 

aratóos dob.
1 éiigyiijtó óh 1 jó oígarol'.n^zi^ka, 
Asztali önsynjtó, hályli/ib;. való h

t>i~m l.i nlknlmtis ....
Riókéi rArnás áilóltilcfir, palkúalu 

3 drb. flner.i Illatos tr.ordósnappan 
bozbiin....................................................

Fapipa ós mnché dobányMrca, 2 drb 
Konyhakés, cfn. hosszú.....................
Oldalfósü 2 hajtüvol, bt celluloid, 3 drb 

r.ukorkndoboz, pmvellAn (bonbon 

la l’randoi•■lakai....................
Febér fayenre-bögre füllel 
Iskolatáska, J,» minfl-egti . .
2 kümpúItáDyér, disz-s, préselt üvegből

reklám úr....................................................
Nlokál állólükbr, porfésüvnl, a drb. 
Foakale fnnyéllc!, In *örto ....................
nv.hflaknHzlJ’kiibát-, nadrágtartó), patent 

szorító val ...............................................
Divatos Hói kzrkülök, faltét, sch’rd 

vagy sárga-; kiben...............................
Mekkacsészo, Alsótányérral együtt, kék 

,«;.inbnn .......................................... ..... ,
I drb. aranyozott szerencse malac . . . KW.-- 
Pinoérláske. 6 rokovas....................................1Ó0.—
Mindenkinek saját érdeke, hogy a fenti oík- 
kcKct az Áruház kapubejáratl lt ki rakat óba a, 
valamint földszinil üzletliolyiségóbeu vételkóay. 
szer nélkül, megtekintse, vidéki megrendelések 
utánvéttel csak 10 darabon felül. Felhívjuk e 
vd.ilrióköziitréK flgyelmit az Áruházunkban 
úriisi válM-lékban kiállított JáMk-dieiwd- 
►ükre éi ajándóktércyalra, ■ logélosóbbui 

klvttettg.
Watr^bml osztály keroskMök ríixóre az 

I. emelten.

nw.—

Ha/nalban hazárd játékon érték a tagokat a detektívek 
Raxala a Magyar Királyság Pártjának körhelyiségében

......ezúttal azori- 
| bán a klub nagytermében hagárd- 
• játékot játszó társaságot találtak.

A detektívek megjelenése termé
szetesen nagy feltűnést keltett uz 
ott tartózkodó tagok között, akik
nek a neveit följegyeztek és vala
mennyien csak igazoltatásuk után 
hagyhatták e! a klub helyiségét. A 
detektívek lefoglalták a bankban 
talált 140.000 koronát és a játékosok 
előtt levő jeIonokat.

A razzia alkalmával a klubban 
közel harminc tagot találtak, akik 
ellen tiltott szerencsejáték miatt 
megindítják az eljárást. Ugyancsak 
eljárás indul meg a klubhelyiség 
bérlője ellen. Mielőtt a rendőrség 
emberei a Royalista Klubbot el
hagyták volna, a játékszobákat le
pecsételték.

— 'A Hétfői Napló tudósítójától. —I felügyelő vezetésével, 
A rendőrség elhatározta, hogy] 

azokat a klubhelyi-égeket, ahol a ■ 
hivatalos záróra lilán hazárdjáté
kok folynak, megrendszabályozza. 
Egy névtelen levél figyelmessé tette 
a főkapitányságot, hogy a Magyar 
Királyság Pártjában nagy játékok 
folynak. A lloyalixta Klub pinka- 
jövedelmét annakidején egy társa
ság vette bérbe, amelynek tagjai 
hetekkel ezelőtt kiváltak a klubból 
és ezzel a nagy játék megszűnt.

Azóta a klubban több ízben jelen
tek meg a rendőrség emberei, mint
hogy azonban kártyázó tárasaságot 
nem találtak, a klub bérlőjét figyel
meztették, hogy a zárórát tartsa be. 
Tegnap éjszaka húrom órakor is
mét megjelentek a detektívek Bak 
Sándor detektívfőfelügyelő és Ilona

TŐZSDE
Tartózkodó a magánforgalom
Az értéktőzsdén megnyilvánult nagyarányú hausse-inozgaloin a 

magánforgalomban egy kissé megtorpant, ami egyrészt a közelgő ün
nepeknek, másrészt a kontremin mesterkedéseinek tudható be. Bár a 
tényleges árukínálat hiányában nagyobb üzlet nem alakulhatott ki, 
mégis jóval alacsonyabb árfolyamok kerültek felszínre, miután a tőzsde 
komolyabb elemei távollétében a kávéházi magánforgalom domináló 
elemei, akik rombolni szoktak — erő-szakos módon üzletkötés nélkül is 
letörték az árfolyamokat. A vasárnapi magánforgalomban a közelgő 
karácsonyi ünnepekre való tekintettel üzlettelen volt az irányzat, de a 
szombati ellanyhulás tovább uem folytatódott Minden értékre inkább 
pénz volt, ami az irányzat tartottságát jelzi.

Előfordult, vagy helyesebben névleges árfolyamok: Rima 10.7M — 
11.288, Salgó 39’/i—42.000, Izzó 40- 43.000, Államvasut 27- 29.000, Lip
ták 3900—4200, Spódium 5900, Schlick 7300 -7000, Kőszén 88—90.000, 
Égisz 2500, Just izzó 1600, Trust 12.000, Gsehwindt 40.000, Láng 14.490, 
Danién 9600.

Tartós lesz-e 
a tőzsde szilárdsága? 

Hausne Bécs utón —- A nehézérté, 
kék 10—12, a középértékek pedig 
8—10 százalékkal javultak meg — 

A közel két hónapig tartó baisse 
utón a múlt héten hirtelen hausse 
mozgalom bontakozott ki a buda
pesti értékpiacon, amely átterjedt 
az összes értékcsoportokra. A sivár 
és üzlettelen napok után szinte 
szokatlan volt a nagy élénkség a 
tőzsdeteremben. Az élénk üzletme
netnek és a jó irányzat kialakulá
sának az első lökést

a bécsi piac megszilárdítása 
adta, meg. Abban a pillanatban 
ugyanis, amint Becsben az árfolya
mok emelkedni kezdtek, egyszerre 
megélénkült az ■ arbitrázsiizlet is 
Becs és Budapest között, ami az
után a kullsszban hetek óta nagy 
sikerrel tevékenykedő

kontremint erős fedező-vásárid-^ 
sokra késztette,

A fokozott fedezővé sarlósok és a 
jobb hangulat folytán kialakult vé
tói kedv nemcsak a spekuláció, ha
béin a nmgáuközönség részéről is 
megnyilvánult. A vételi megbízások 
swmmelláthatóan túlsúlyban vol
tók. egyszerre minden értékre ma
gasabb pénzt raktak, úgy különösen 
csütörtökön és pénteken egyes fa
vorizált nehéz értékek: n C'ukorpa- 
pirok. a két Ganz, nz Izzó, Magnezit 
és a Georgia jelentős, 10—12%-ob ár
nyereséget értek el. A középértékek 
is megjavultak S-10%-al, sőt egyes 
bnnkér fékekben is, mint a

.Vo^/ar-Oloss és Földhitel bank
ban tőkeemelési hírekre lendü

letes üzlet fejlődött, ki.
Természetes dolog, hogy — miül 

mindig, úgy most is - á kétkedők 
vem bízlak a tartós szilárdságban 
és a plne hirtelen fellángolását át
menetinek tekintették. Tény az, 
hegy u szombati magánforgalom
ban az Irányzat kissé ellanyhult,

mert a magasabb árfolyamokra 
meglehetős mennyiségű áru került 
a piacra, ezt az ellauyliulúst azon
ban a piacon technikai körülmé
nyekre vezetik vissza, A karácsonyi 
ünnepektől ugyanis már alig né
hány nap választ el bonnünket és 
ez. a körülmény mint mindig, úgy 
most is megkövetelte a realizálási 
hajlandóságot, mert mindenki ren
dezni akarja még az ünnepek előtt 
angazsmánját. A szombaton és va
sárnap megnyilatkozott kisebb rea
lizálási hajlandóság tehát nem az
zal magyarázható, hogy a plao nem 
bíznék a további egészséges árkép
ződésben, hanem azzal, hogy egy
részt a haussc-xpcktüáció megelég
szik már kisebb haszonnal is, a kö
zönség pedig közvetlenül a kará
csonyi ünnepek előtt távol akar ma
radni a tőzsdétől.

A MAGYAR-OLASZ BANK 
TŐKEEMELÉSE. A Magyar-Olasz 
Bank tőkeemelése tudvalevőleg kis 
halasztást szenvedett. Amint érte
sülünk az esedékes tőkeemelést az 
igazgatóság még a karácsonyi ün
nepek alatt akarja publikálni.

A MÁRKA ERŐTELJES MEGJAVÍT*  
L1SA ÉS A BUDAPESTI PIAC. Két 
nap óta n márka Zürich ben erősen meg
javult. Szombati jegyzése a legutóbbi na
pok O.G'.i — 0.f)V«-os árfolyamával szemben 
már 0.8V< volt. Ennok inogfolelőleg Bál
iunk is már napok óta emelkedő tenden. 
clát mutat a márka. A clearingben pén
teken roóg 37%-el jegyezték, szombati 
hivatalos záróárfolyam a nálunk d2*/»  
volt. A márka ártólyomemelkedóse szé
les köröket érint, különösen a budapesti 
kereskedőket, nklk az utóbbi időben u 
kedvező alacsony márkaárfolyamot ki
használva a német piacon nagy megren
deléseket tettek.

STINNES BUDAPESTRE JÖN. 
Amint jól informált helyről érte
sülünk, Stinnes Hugó ma vagy hol
nap Budapestre érkezik. Krausz 
Simon szőni haton Béösbe utazott 
— hír szerint Stinnest az osztrák 
fővárosban fogadja és vele együtt 
utazik vissza Budapestre.

Huszonhat malom 
használhatatlan lisztet 

szállított a KöztisztvisilőKnek 
IS*  vaO°n ,|S1* *0m«aael.  Untta. 
ael és Srlémény-kav.rékk.t va- 
ayllve - Kalaaitréfélla halyzat a 
kBitlcxtvKeiaic ll.itallété.a tarén

Alig nóbíny napja állapította meg a 
közélelmezési miniszter negyven malom 
lisztjéről, hogy hasznavehetetlen, most 
újabb lisztbotrányt tárgyalnak érdekelt 
körökben. Arról van ezé, hogy a köz
tisztviselők részére fezúllitott lisztet 
olyun auyagokkal keverték, hogy ennek 
következtében a Köztisztviselők Fo
gj osztási Szövetkezető mintegy 12Ö 
vaggon elfogadhatatlan minőségűvé 
vált Lisztet volt kénytelen visszaküldeni 
a malmoknak.

Az esetet, mellyel mint bűnös spekulá
cióval a büntető hatóságok is foglalkoz
nak majd, — röviden a következőkben 
foglaljuk ösbzo a „Magyar Tőzsde" nyo
mán:

A Küztieztviöolők Fogyasztói!, Tér- 
meló és Értékesítő Szövetkezete bead
vánnyal fordult a közélelmezési minisz
terhez, melyben részi eteeon rámutat, 
hogy a köztisztviFclök részére szállított 
liszt különösen az utóbbi hónapokban 
feltűnően rosszabb minőségű, mint ahogy 
azt a vonatkozó rendelőt előírja. Az ál
lam részért) dolgozó malmok a főző
lisztbe, sőt a finom tóxztalioztbe is bele- 
őrlik a gyommugot és a különféle fii
magkeverékeket. Ezenkívül megállapít- 
ható, hogy a lisztnek általában több a 
korpathrtalma, mint amennyi wegen. 
gcdhetŐ volna. A legutóbbi két hónap 
leforgása alatt a Köztisztviselők Fo
gyasztási Szövetkezetó a vegyószi vizs
gálatok eredményeként nem kevesobb, 
mint szdzhuszonhat vaggon elfogadhu- 
lattan minőségű lisztet dobott vissza a 
malmoknak. Ez a nagy mennyiség ter
mészetesen érzékeny hiányt okoz a köz- 
tisztviselők ellátásában, annál is in
kább, mert u malmok nem síelnek a 
visszautasított rossz lisztet jóval kicse
rélni.

A rossz lisztet szállító malmok ma- 
Rátartása folytán a köztisztviselők ellá
tása körül a legkomolyabb zavarok tör
ténhetnek. i

Ezek után nem órdoktelen tudni, hogy 
a visszautasított rossz lisztet készítő 
malmok hogyan oszlanak meg. Érr« 
nézvo a hiteles adatok a következők: «1 
előírtnál magasabb százalékú korpatar- 
íálmát találtuk összesen tizenhat malom 
lisztjében. Ezek közöl tizenöt malom vi
déki és egy budapesti, még pedig egyifi 
budapesti legrégibb és legnagyobb mm 
lom. Tisztátlanság, beleőrölt gyommag\ 
üszög, különféle örlemétiykeverék ffiiofi 
összesen tizenegy vidéki és két budapesti 
malom ellen merült fel kifogás.

A fentebb omlített állapotokból kifo
lyólag a közélelmezési miniszter kijelen, 
tette, hogy a hatósági lisztellenőrzésl 
rövidesen kiterjeszti a szabadforgalomba 
kerülő összes lisxtkésittetekre is.

A fentebb felsorolt adatok, amelyekért 
a „Magyar Törsde**  vállalja a felelőssé, 
got, méltán megdöbbentették a közvólíM 
mónyt, amely jogosan elvárja, hogy < 
legprimiLívobb élotsziiksóglctünket fedw 
ző élelmiszereket meghamisító és meg. 
mérgező vállalatokra lecsapjon a kors 
mány ellenőrző keze.

Negyvenezer fant 
sterlingért megszerezte a NcwyorH 
Times Lloyd George emlékirataik 
Lloyd George arra is kötelezte 
gat, hogy akiitdlis tárgyakról 
két fog irnl.

A
nevű francia 
fanótól délre 
tette. Egy amerikai -------------------
az életbenmaradt legénységet W] 
mentette. A személyzet tagjai közic 
tizennégyen hiányoznak.

Vintlong 
kórházhaját San 
tűzvész megsemmisü 
térikul torpedónaszáá

St»

KMmmisarok a cipőt Urivt*" 
«s eleiansábM tóért
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Megalakult 
a „Hungarista Tábor'*  

A roajj" f ■■cisták alakuló yyLiléae

A magyar fascisták toborzóinak 
tagjai ellen, -— mint ismeretes — a 
ipendőrség eljárást indított, amely
nek folyamán több vezető politi
kust hallgattak ki, akik a magyar 
fascisták vezetői és a tábor kezde
ményezői voltak. A rendőri vizsgá
lat lefolytatása után a magyar fas- 
bista tábor működését a belügymi
niszter csakis abban az esetben en
gedte meg, ha a fascisták alapsza
bályokkal biró nyilvános egyesü
letté alakulnak át.

Ének értelmében a fascisták teg
nap a vármegyeház nagytermében 
alakuló gyűlésre jöttek össze. Ezt 
megelőzőleg azonban egy éjszakai 

ahol a tagok 
meg és

zárt ülést tartottak, ___
kisebb számmal jelentek 
ezen az ülésen elfogadták az alap
szabályokat. Minthogy ennek uz 
ülésnek nem volt nyilvános jellege, 
a formális ülést tegnap tartották 
meg.

A gyűlésen ezernél több cuibcr 
jelent meg és azon a rendőrség kép
viselője is jelen volt. Az ismert po
litikusok közül ott voltRk Friedrich 
István, TFeíss Konrád, Haller Ist
ván, Hornyánszky Zoltán, Kiss 
Menyhért stb. A gyűlés a legna
gyobb rendben folyt le és többek 
felszólalása után az alapszabályo
kat egyhangúlag elfogadták és 
luost jóváhagyás céljából a belügy
miniszter elé terjesztik.

A magyar faseista tábor a mai 
tmptól kezdve „Hungarista Tábor*'  
hímen fog nyilvánosan működni.

— A budapesti ügyvédi kamara 
Országos értekezlete. X budapesti 
ügyvédi kamara vasárnap délelőtt 
10 órakor országos kamarai érte
kezletet tartott. Az értekezleten 
megjelent Daruváry Géza igazság- 
ütfymteiszter. Térffy Béla volt köz
élelmezésügyi miniszter, dr. -Ba 
Yacs Marcell,, dr. Papp József, az 
Ügyvédi kamara elnökei. J)r. Papp 
József elnöki megnyitója után dr. 
Orünhill Ármin, az ügyvédi kamara 
Ügyésze az ügyvédség kérdéséről 
tartott értekezési. Ftána a polgári 
perrendtartás! törvény javaslat cí
mén dr. Pesch Gyula választmányi 
tag beszélt, majd dr. Lakatos 
Gyula választmányi tág a főrendi
ház reformjáról tartót! előadást. 
Az értekezlete^ az ország mind a 
13 ügyvédi kamarája képviseltette | 
magái. Este az ügyvédi körben tár-i 
Ras vacsorát rendeztek.

— Az Iparhatósági meghízottak vá
lasztása. A főváros valamennyi kerüle
tében vai,órnu:» délelőtt zajlott le az 
Rgynovezott ’purhutő'iígi meglő toltak 
Választása. Az egye-, kerületek olőljávó- 
págainál folytak a szavazások, do nagy 
lltalúuosságban meglehetős (.■Kclcéiy ér
deklődés mutatkozott a választók köré-j 
ben h választás iránt. A szavazatokat | 
most olvassák össze rs hétfőn délben < 
hirdetik lei az eredményt.

— Ünnep a vásárpénztárnál. A 
budapesti takarék*  és vásávpénztár ■ 
vasárnap délelőtt ünnepelte feuu-i 
állásúnak 25 éves jubileumát és 
Bgyben 25-ík évfordulóját annak, 
hogy Dnnkő Dezső vezéi’itfazgtitó 
áll az intézmény élé)’. Sőt még egy, 
harmadik ünnepi alkalom is csalla
kozik a kettőhöz: most van 15 éve, 
hogy a főváros a magánvállalatok 
által létesített vásárpénztárt fclig- 
lueddlg községi intézménnyé alakí
totta ál. A húrmes ünnep közép
pontjában Demkó Dezső vezérigaz
gató állóit, aki a megalakítás óla 
Vezeti a vúsárpéuztáx’f és akinek -- 
mint azt n vasárnápi ünnepsúg va
lamennyi szónoka és résztvevője 
megállapította — a legjelentősebb 
része van abban, hogy a vásárpénz- 
tár kis keretekből nagyarányú in- 
tezméunyé t> egyben a főváros köz- 
Jlel mezesének is számottevő ténye
kévé alakult át. Az ünnepség h

I

I

ns$»nltéis Mrtslt elé álllflík 
Marutovtcz gyilkosát

Varsó, december 17.
| Niewiadowski, Narutovicz gyilkosa, kihallgatása során azt val- 

Ijtte, önszántából cselekedett és előzetesen senkivel sem szőtt
összeeski.. ?bí. Tettének okául azt hozta fel, hogy az el nők választás*  
kor leadott szavazatok számarányából nem tűnik ki a nép bizalma. A 
vizsgálatot még ma befejezik s utána a gyilkost rőgtönitélő biróság 
elé állítják.

HrmMrnLiirTjgr<jMmaaMSaMMujiik<jsiM_iia_iia__iai_ujL_im_lli-

vásárpénztár hatalmas csarnokában 
folyt le.

— Arckép leleplezés. Vasárnap dél
előtt leplezték lo a III. kerületi demok
rata társaskör elnökének, Szilágyi Ká
roly fővárosi bizottsági tagnak az arc-; 
képét. Az ünnepélyen nagyszámú és elő., 
kelő közönség vett részt Benedek János ‘ 
dr. nemzetgyűlési képviselő, a nemzeti 
demokratapárt, Vörösvári Miklós dr. a 
III, kerületi párt, Hajós Alfrédné az 
óbudai demokrataérzelmű nők nevében 
fejezte ki az ünnepeltnek hálás elisme
rését. Zeöfctí Antal nemzetgyűlési képvi
selő, j/cprírt Ákos ref. lelkész, Baltazár 
Dezső püspök titkára felszólalása után 
ünnepély a Himnusz elénekléeével feje
ződött be.

— Lopás miatt elítélt hegedűművész. 
A rendőrség nemrégiben lopás miat’ 
megindította az eljárást fídcu Károly 23 
éves hegedűművész ellen, aki nagy nyo
morában rvlmuemüekct lopott. A fiatal
ember az ügyben megtartott tárgyalá
son azzal védekezett, hogy nem tudott 
magának szorozni felső rulianeinüeket és 
sokszor heteken út kenyérnél több nem 
jutott neki. A bíróság u 1’2. §. alkalma
zásával l'áczot 14 napi fogházra ítélte.

k pénzeslevelek tolvaja. A tegnapi 
lapok jelentették, hogy a főkapitányén-, 
gon szombaton délelőtt előzetes letartóz- i 
tatásba helyeznék Tóth Gyula 19 éves 
postaszolgát, aki a 72-es postahivatalnál 
állott alkalmazásban, és huzamosabb idő 
óta a külföldről érkező pénzesleveleket 
dézsmálta. A detektívek kószább meg- 
figyelés után leplezték le a tolvaj posta- ■ 
szolgát, aki vallatása során elmondotta,! 
hogy tolvajlásalt két hónap óta űzi és _ . .
hét esetben lopott ki nagyobb összege- premierről adtunk hírt 
két pénzoslevelekbői. A reudJraéi 
ben az i ‘ .' "' “ ' _
nyomozási, mert valószínűnek tartják, 
Tóth Gyulának bűntársul voltak, akik a 
pénzesíevolek kifosztásában segédkeztek. 
A detektívek a legszigorúbb megfigyelés 
alá vették a 72-es postahivatal több al- ; 
kalmazotfját, mert hírlapi közlemények 
után a nyomozást vezető detekí ívfel-1 
ügyelőnél már eddig is több százan je
lentkeztek, akik elpanaszolták, hogy 
külföldi pónzküldeinénycikel. részbon 
hiányosan, réözben pedig egyáltalában 
nem kapták meg.

— Letartóztatott fogházőr. A pest vi
déki törvényszék fogházában Schmirdt 
Ágoston fogházőr néhány nappal ezelőtt 
előmozdította, hogy egy féllábu fogoly, 
Gaosi Andor, niegszökhe+sék. A fogház
őrt letartóztatták és áíkte'rték a buda
pesti ügyészség fogházába, ahol fogoly- 
s/.öktotés címén ma elrendelték ellene az 
előzetes letartóztatás fon tartásét.

— A Karácsonyi Vásár a Vigadóban 
vasárnap egész nap nyitva.

— Egy férj három felesége. Takácsi 
Jenő magán hivatalnok 1917-ben megnő
sült, feleségül v*»tte  Novák Irént, aki 
azonban a következő esztendőben mog- 
halt. Takácsi ogy hónappal később újra 
•i'^g.’iŐ’í'.If. és Beké Emmával kötött há- 
::a.-*ágo(.  Ez a Itazas-ága azonban nem 
volt boldog, külön •lu-k, do válópert 
egymás ellen nőm indítottuk. Takácsi 
Jenő első feleségének lmloi ti anya
könyvi kivonatát felhasználta annak 
Igazolására, hogy özvegy és ez év szep- 
(enibcr havában harmadszor is megnő- 
hült, feleségül vette Janesó Klárái. (!sul<- 
hamar kiderült azonban, hogy bigámiát 
követelt <1, biróság elé állították és a 
budapesti biintctótÖTVcnysz.ék dr. No- 
deczki Géza táblabiró ohiökléwvei ket
tős házasság büntette miatt nyolc hó
napi börtönre ítélte.

— Báró Gudeuus Ernő ügye. Az ügyész
ség 10 évvel ezelőtt nyomozólcvclH bo- 
esájlott. ki báró Gudenus Ernő, egy ős
régi nemesi család sarja ellen, aki an
nakidején anyja nevét hamisította rá 
több váltóra. Báró Gudonuv, aki nz eset 
után Amerikába niont, nőm rég hazaér- 
kezfltt és itt az ellene régebben kiboeeáj- 
tolt nyouiozólevél alapján letartóztatták. 
Mintán kiderült, hogy Időközben csa
ládja rendezte ügyeit, védője most be
adványt intézett a \ Iz.sgnlóblróhoz. 
mdybeu a báró szubadlábrahelyozését 
kéri. A vizsgálóhiró hétfőn fog dönteni 
az üg'hcn.

-------  - ’sen. eb- héten, de az újdonságról 
iráuyb:,n.^álír.l^,ui^^ia: 1,Pra tudetunk bővebben 

’■ ....... csak annyit hallottunk,
szerepeket Gőth Sándor 
tész Ella játsszák. Mint most a leg
intimebb Pisták suutogásából elles
nünk sikerült, a dnrab egy spanyol 
vígjáték. ,.A fenevad* 4 a címe és rop
pant mulatságos. A Vígszínház 
gárdája nagy ambícióval készül rá.

— Táncmulatság. Nagysikerű, nívós 
kabaréelőadást rendezett a „0 15“ (ti
zenötök klubja) társasága a Breitner és 
Beuedek-félo táncterem helyiségében. 
Tartalmas darabok, kedves magánszá- 
mok tarkították a műsort, melynek ren
dezése Kőszegi Tibor és Hajdú Oszkár 
érdeme.

1 x $árcipŐ. hócipő kapható ás Javítható 
Xeiiniannál, Nagymező uccu 41.

I x Művészi fényképészet „Mona Llsa“ 
Erzsébet körút 23. Szépít, fiatalít, nagyit,

| megörökít.

Színház
Három premíér

is lesz a jövő héten, még pedig — 
és ez már igazán komikum — mind 
a három egy napon. Pénteken mu
tatja be a Renaissanee a Manda
rint, pénteken mutatja be a Fővá
rosi Színház az Olivía hercegnőt és 
ugyancsak pénteken mutatja be u 
Városi a Bolond Istókot. Ez a hár
mas bemutató, még nálunk, a pre
mierek városában is ritkaság és a 
bemutatók törzsközönsége ugyan
csak fogas dilemma elé kerül, mi
kor választania kell: a három szín
ház közül melyikbe menjen el.

J1 Vígszínház
szilveszteri meglepetéséről, az éjféli 

az elmúlt 
akkor még 
beszámolni, 
hogy a fő- 
és G. Ker-

Hevesi Sándor
úgy ’átszik, u legkomolyabban kon- 
kurrendát akar csinálni Beöthy 
Lászlónak, a színházak számát ille
tően. Az Andrássy üti kabarét ka
maraszínháznak akarja megszerez
ni az állam számúra és hiába kap 
nyitási engedélyt, miegyebet a Fő
városi Szinház, pletykakörökben 
még mindig tartja magát az a hir, 
hogy a volt Fővárosi Orfeum épü
lete a Népszínháznak, vagy a Nem
zetinek lesz ideiglenes hajléka.

ember gyönyörködte, élvezte, izgulta 
végig D.W. üriffith

Út 
a hcidttsáa 

felé
cimü darabjának díszelőadásait az

Omnia, Uránia
AsRoyalApollá
mozgókén ínházakban

73 táblás ház! 
Prolongálva!

A legszebb 
karáesonyl ajándék 

egy pán 
SlslnHa.

(VII. kér.. Erzsébet hörút 28) 

női cipő 
bámulatos olcsó 
karácsonyi áron 

2500, 3000, 3500, 
4000, 4500, 5OOOk
* A Vígszínház karácsonyi hetét a Kis 

cukrászda dominálja, /.•sütörtökön és ka
rácsony hétfőjén este a Csábítót, játszók,

■ a többi est Heltal Jenő új vígjátékóé. 
Csütörtök délután adják először az idei 
karácsonyi látványosságot, a Huncut Ati- 
ménysepröt.

• A Fővárosi Színház megnyitása. Bu
dapest uj operettezínháza. amelyet o, 
Fővárosi Orfeumból ragyogó fényű mü- 
intézetfé épitetlek át, pénteken, decem
ber 22-én nyílik meg. Magyar szerzők 
uj operettjével avntjnk fel a Fővárom. 
Színházat, amely ördendetes gazdago
dása a magyar kultúrának és a magyar 
zene- és énekmüvészetnek. Olivía her
cegnő a című a megnyitó újdonságnak, 
amelynek übrettistúja is, komponistája, 
is metsző túl az ország határain már 
sol<,. (,ir‘dalintis sikert ért el. és legutóbb 
első közös müvükkel, r-z Ezüst sirály- 
lynl is dicsőséget szerezlek a magyar 
névnek. Földes Imre, a szövegíró, Buttj • 
kay Ákos, a zeneszerző és Bródy Mikf>:t, 
» versek költője írták az Olivía herceg
nőt, amelynek interpretálására elsősor
ban a magj-ar operett két oly nagyszerű 
kiválóságát nyerték meg, mint Koeáry 
Enunyt és Király Ernőt, akik most már 
hónapokat szenteltek parádés szerepeik
nek. Hozzájuk csatlakozik az operett- 
Rzinpad fsámos ; Imdvelt művésze, jgy 
Vigli Manci, akinek legutóbb a VI rszin- 
házbaa is tapso íak, Surkady Almiár, a. 
nagj-szoni kémikus. Halmay Tibor, aki 
tüneményes tánctudásával ejt mindenkit 
bámulatba, az elegáns és .jóhaugu Kom- 
póthy Gyula, Kíirthy Sál i, aki most tér 
at az operetíkómikék szerepkörébe, a 
johumoru Hadócz Sándor. Nagyszámú 
kórus és íjegyvontugu zenekar egészítik 
k' az együttest, amelyet Vinczo Z&jg- 
mond karnagy vezényel. Faragó Gáza 
teryi után készüllek a jelmezek és 
Malnay Béla tervezte ;l díszleteket, ame
lyek csillogó keretei lesznek uz Olivía 
horceg-.mnok. Az újdonság előkészületeit 
mar befejezték, és most, már a főpróbá
kat tartják, Tapolczay Dezső igazgató 
és Fcrcnczy Frigyes főrendező vcrchVé- 
vj. Páuiekon meglesz a mcgiiyite uisz- 
Hőadas. A jegyek árusítását kedden

i x 1 • PCdig ng?. .szerre az
első tíz clőadú.ira. A bciniitetóilőadÚJí 
jegyei már cl forrtak.

Á Magyar Színház jövő hete. A kivé
teles sikerű Molnár-darabot, az „Kgi és 

sereimet" hétfőn, kedden, csutöt- 
tokon, pénteken, vasárnap délután 2'í 
órakor c-Ui helyárakkal, karácsony, ehő 
napján, hétfőn este, továbbá második 
napján kedd e?te adják a Magyar Szín- 
yyatt. Szerdán „A „éntc/eu asszony*  
í$r’Jl»?b10.1 tiZÍörö Pl ^'‘’-kns Emília ven. 
degrelleptercl, ázom haton a „Grctchen'’- 
nek lösz 7.5.ik előadása, vasárnap este 
nlnw .lu,irtás. Most rnsárnan <Wután ». 
i',.'.!?’'.’' napján, hőt-
főn dálufan k, ,.itl
ro a órakor mór,ékelt hrlyáralikut, kará
csony imisrinpjón, kioldi’u ddlulón újból 

iir'rlclcn atstoiiu" im-gy p. Márkus 
EmllMvnl, 3 órakor rendes esti ln-lrársk 
mellett.

• A Városi .Színház, változatos opera-
műsorán hétfőn liujn^ó! és Parasztbe
csület, kedd .sutig .uiijf, szerdán
fitrauM gyönyörű bnzníliis CigdnjibiiiúJa, 
csütörtökön Faust, Aquilu Adh r Adeliná 
in Kálmán Oszkár vemlégívlb'ptévi I, 
hétfőn, karácsony első napján délután 
Hoffmami mcsfíi. kedden .^(e u Hűvös 
vadász szerepel. Kedden dclu.áii u JM- 
gu.a licrccoa operetté kerill színre Pet
rát báli. Tiszti Karola, Síiklui, Széni- 
niihdlfdi Gábor fít nö és Hárít felléptével,

• Pefőttünnep a RanaltMiinee .Színház- 
itatt. Dceomb 24-en. vasárnap délután 
fél 4 órakor lösz, amikor is szinpo ke- 
rii’ Nyírj' Andor Égj Víi’úv.íonjest n
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Qagy magyar télben című Modúlatoson 
poétikua karácsonyi játéka, amelyet, a 
Magyar Nemzeti Szövetség rendezésében 
Jászai Marival az élén a Nemzeti Szín
ház művészei adnak ölő. Ághy Erzsi 
Fctőfl-verseket szaval. Toronyi Gyula, 
an Operaház tagja Petőfi dalokat énekel. 
Farkas Sándor hírlapíró „Vonások Pe
tőfi vallásos jelleméhez* 4 clin alatt felol
vasást tart. Részletes műsor a falraga
szokon. Jegyek a színház pénztáránál 
válthatók.

• A Mandarin és Morfium a Renals- 
aanee Színház jövő heti műsorának 
eseménye. A Morfium, amely 50ilc elő
adása küszöbén áll, a szombati reprizen 
oly döntő sikert aratott Csontos Gyulá
val és Komjáthy Máriám! a főszerep
ben, hogy egész biztosan isnr.t jó ideig 
dominálja majd a színház műsorát. A 
Mandarin Csortos Gyula feledhetetlen 
alakításában pénteken kerül először 
bzinre. A kínai tárgyú darabot szomba- 
ton s a karácsonyi ünnepeken is mégis 
ajótlik. Előadások 9 órakor.

• Belvárosi Színház karácsonyi hete, 
a rendkívüli sikerű „Kékszakdll nyolca
dik felesége" jegyében fog lefolyni. A 
pompás vígjátékot hétfőn, kedden, szer
dán. pénteken, szombaton fa karácsony 
első napján, hétfőn oete, valamint karú
idon? másnapján, kedden délután adják 
8 órakor rondee esti helyárakkal. Csütör
tökön fa karácsony másnapján, kedden 
oste a szenzációs „Tüzeket" ismétlik, 
most vasárnap délután 3 órakor és jövő 
vasárnap délután 2% órakor mérsékelt 
helyárak mellett „A gazdag lányt" ját- 
twák, jövő vasAmap, karácsony előesté
jén nincs előadás, karácsony első nap
ján, hétfőn délután pedig „A buta em
ber" megy 8 órakor mérsékelt holyárak- 
kal.

• A Bolond Istók bemutatója. A Vá
rosi Színház újdonságának, a Bolond 
Istóknak próbái annyira előhaladtak, 
hogy a darab bemutatóját is kitűzte már 
az igazgatóság, még pedig e hó 22-ére, 
a jövő hét péntekjére. Nagy diadalra 
számíthat a mulatságos szövogü darab
ban Szabados Béla Igaz, magyar muzsi
kája. amelyet Sas Ede verseire irt és 
amely bizonyára csakhamar általánosan 
népszerű lesz.

• Az Andrássy-nti Színház karácsonya. 
A rendkívüli sikerű új műsor: a „Ferenc
városi angyal", „A gong", „Boszorkány
konyha", „Vízpróbci" stb. mindon ősre 
színre kerül a jövő héten aa Andrássy 
úti Színházban, ugyanezt játszák most 
vasárnap délután 3% órakor, jövő vasár
nap délután 3 órakor, karácsony első és 
második napjának délutánján 3% órakor 
mérsékelt hal párakkal. Vasárnap, kará
csony előestéjén, nincs előadás. Mindkét 
karácsony napján osto ugyancsak ezt a 
műsort játszók, mindannyiszor a bemu
tató nagysikerű szereplőivel.

• Az Apolló Színpad szenzációs új re- 
vüjét előre eladott házak tapsai és ka
cagása kíséri. Harsány! Zsolt miudlg íz
léses és mindig nugyon mulattató jele
netei és versei, s a revü keretében Zá- 
fion István két vidám tréfája fa finom 
dalai az Anolló népszerű gárdájának lel
kes előadásában bosszú idöro fölmentet
ték az Apolló vezetőségit a műsorkészí
tés gondja alól. Jegyekről ajánlatos 
előre gondoskodni. A jegypénztár nj le- 
lefonszáma: 195—06.

• Színháznál, mozinál jobban szórakoz
tat a Karácsonyt Vásár, n Vígadóban.

• Dr. Gáspár Ferenc: Kéjutazás a Ní
luson címmel szombat d. il. ’.ií órakor 
előadást tart az Urániában.

Mozi
• A Kamarában Saverln Mars, Chap

lin és Fatty egy műsorban. A Horoga 
szombat! bemutatóján Sovertn Mara, r 
világh'.TÜ czlnfar., alakító művészéténél: 
ragyogti skáláját csillogtatta és méltán 
kiérdemelt sikert aratott. A Horoga, va
lamint. Chaplin óa Fattv együttes fellé
pése a Két jónindnr cimü burlcszkben 
ma és mindennap 4,' 6, 8 és 10 órakor.

• A Corvin Színház nagy mcsterflhn- 
j« a Cosmopolis napról-napra fokozódó 
tükörrel kerül bemutatásra. Erdokfeszitő, 
fordulni okban gazdag cselekménye, ki 
Kinő rendozfa, művészi rendezés, kitűnő 
játék egyaránt lebilincselik a közönség 
figyelmét. Kitűnő amerikai bntloszkok, 
„A lekvárki rnly“ a kiváló Cheffel fa 
,.A falusi legény a nagyvárosban” egé
szítik ki a nagy szőrű műsort.

• Mozgókén Otthon. Alandóan táblás 
ház előtt kcriil bemutatóvá: „Mexikói 
Hon Juan” 5 felv. amcriknl • regény fő
szerepben W. Korrigált fa Elillan W ál
kor „Oaagys&ga u mindenes” egy ln- 
kognlto szerelem története, főszereplője: 
Mary Pic.kford 5 felv., valamint a ..Lok- 
várkirály” fa „Falusi legény a nagyvá
rosban4' két-két felvonásos amerikai 
burleszk. Angol híradó, fél 4, fél 6, fél

Hamis dollárok vannak forgalommal 

a fővárosban
Becsben gyártják a hamisítványokat — Kun Béla 

futárja hozta forgalomba a hamis pénzt
— A Hétfői Napló fiidósitójától. —

A főkapitányságon több tőzsde- 
bizományoK bejelentette, hogy ha
mis öt, tíz és húszdollárosok van
nak forgalomban Budapesten ós 
több ilyen hamisított pénzt a rend
őrségnek be is szolgáltattak. Megin
dult a nyomozás és csakhamar meg
állapították, hogy a hamis dénáro
kat Becsben gyártják és onnan hoz
zák fel Budapestre. Megállapította 
a rendőrség még azt is, hogy ezeket 
a hamis pénzjegyeket egy Horvát 
Menyhárt nevezd ü fiatalember hoz
ta forgalomba Bécsben és elárasz
totta vele egész Ausztriát.

Horvát Menyhért neve nem isme
retlen a budapesti főkapitányság 
előtt, mert, a kommün idején Kun 
Béla futárja volt és inár akkor ék- 
szercscmpészéssel foglalkozott.

VASÁRNAPI SPORT
FooSfetíM.

Az első osztályú csapatok inát két hét 
óla pihennek, addig a második osztályú 
bajnokság őszi helyezéseiért még jayá- 
bau folynak a küzdelmek. Minden jel 
arra mutat, hogy a futballra éhes közön
ség nem lesz kénytelen sokáig böjtölni, 
mert, addig is míg na MESz. nagy per- 
Bpcktívájú programjára való tekintettől, 
a rendesnél jóval korábbra tervezet ta
vaszi campagno megindul, az I. osztá
lyúnál nem kevésbé érdekes II. osztályú 
mérkőzések fogják ébren tartani a kö
zönség érdeklődését. Itt a helyzet csak 
most kezd tisztulni. Az elsőség kérdéso 
eldőlt már ugyan, amennyiben az UTSE 
végérvényesen biztosította magának az 
elsó helyet — az őszi szozónra. Ez az első 
holy azonban korántsem egyértelmű az 
Is osztályba való foljnt ásnál, mert szoro
san az újpestiek sarkában egy közel 
egyenlő kvalitású, szorosan egymáshoz 
felzárkózott mezőny törtet előre, ame
lyikből mindegyik team egyenlő eséllyel 
pályázhat a bajnoki címre. Élet-halál 
küzdelmeket fog hozni a tavaszi forduló 
s nőni túlozunk, ha azt állítjuk, hogy 
az érdeklődés súlypontja ebben as évbon 
a II. osztályra fog átterelődni. És telje
sen indokoltan, inért mint azt már nz 
őszi fordulóban is tapasztalhattuk, sok 
II osztályú mérkőzés nívó dolgában fe
lülmúlt nem egy, firstclosR m atehet.. Az 
UTSE mögötti második hely lcgeBéiytal- 
jesehb pályázója a jelenlegi nagy for
májú 88-asok voltak, ukiknek a BEAC

8 fa fél 10 órakor. Jegyelővétel ajánla
tos!

• Horoga a Tivoliban ma !, 0, 8 és 
10 órakor.

• Jön 1S22 legizgalmasabb filmje: A 
vörös keztyfil

• Horoga a Helikonban ma 3, három
negyed 5 és háromnegyed 7 órakor.

• Ezren egy ellen a Kmaissanec-mozi*  
tan frenetikus sikert aratott a tegnapi

.nrcmttren. A grandiózus Maciste trióié
in mindhárom része együtt egy előadás
on kerül bemutatásra háromnegyed 3, 

Al 5 is fél 7, — hétköznap fél 5 és fél 7 
órakor.

1 Briliáns í&T’irtt.z 
mis ocaMrt minden hirdetett Árnál többet tizei 
Örse h-- l 17.Uránia bank

Olc J, tzietas és finom az

OSTENDE
Cafe — Restaurant

Esti menüje
cm n BKM W■ luxusadóval együtt. Fel-B k»KTE szolgál*?  S-t<d 10 óráiij 

1» (leves, Iliit, fft-
" telik és téneta)

Varjas énekel

- ilítíosirojoioí. •—• i

A bécsi rendőrség is nyomozott 
ebben az ügyben és mikor rájöttek, 
hogy Morvái Menyhért hozza forga
lomba a hamis dollárokat, le akar
ták Ííirtóztatni. Horvát azonban 
idejekorán niegneszelte a dolgot és 
Génuába menekült, ahol a bécsi 
rendőrség körözőlevele folytán el
fogták. Innen Is megszökött és az
óta nyoma veszett. Minden valószí
nűség szerint Délamerika valame
lyik államában tartózkodik.

Horvát Menyhért Becsben nagy
úri életet folytaott, állandóan autón 
járt és Bécs legelőkelőbb helyein 
fordult meg.

A főkapitányságon erélyes és szé
leskörű nyomozás folyik, hogy a 
hamis dollár jegyeket mielőbb a köz
forgalomból kivonják.

elleni mérkőzésük a tegnapi nap legér
dekesebb pontja volt. A jó fajsúlyú 
másodosztály legegységosebb, legered
ményesebb csatársora küzdött a legjobb 
másodosztályú védelem ellen, amely 
küzdelem, uem teljesen váratlanul 
ugyan, mert az egyetemi védelem sem 
megvetendő, a 33-asok vereségével vég
ződött s ezzol együtt az előkelő második 
helyük is megingott.

Imponáló gyözoluiot^aratott a BAK 
a teljesen visszaesett RTK felett, akik 
szilárdan tartják utolsóelőtti helyüket. 
Meglapetéeszáinba megy az utóbbi idő
ben javuló formát mutató TTC súlyon 
vereségo a Postásoktól. A Húsos—EMTK 
mérkőzés az erőviszonyoknak megfele
lően eldöntetlen ordmftnyt hozott. Az 
N8C a VII. kerületiekkel szemben szer
zett két •pontjával nagyot javított pozí
cióján. Az eredmények egyébként a kő
vetkezők:

BAK—RTÁ 4:1. Postások—TTV 4:2. 
NSC—VII. kor. 2:1.' BEAC—3?ÉC 2:1. 
Hnso*rEMTK  0:3,

A bajnokság vezető csapatainak hely
zetét az alábbi táblázat tünteti fel:

Zárójelben a lejátszott mérkőzések szá
mát jelezzük.

1. UTSE (14) 24 pont
2. „33FC" (14) 21
3. BEAC (13) 20
4. Ékszerészek (13) 19 •*
5. BAK (13) 18
6. EMTK (13) 13 n
7. Húsos (14) 13
8. Postásom (14) 13

KÖZGAZDASÁG
Az Angol-Magyar Bank Rész

vénytársaság igazgatósága elhatá
rozta, hogj a rlecniber 30-úra egybe
hívandó rendkívüli közgyűlésen az 
intézet jelenlegi 230 millió K-ás 
alaptőkéjének 345 millió K-ra való 
felemelését fogja javasolni. Az 
újonnan kibocsátandó összes 287.500 
részvény .2:1 arányban fog a régi 
részvényeseknek felajánl Ütni. A 
kibocsátási feltételeket a közgyűlés 
fogja . megállapítani. A . külföldi 
nagyrészvényesekkel történt meg
állapodás értelmében a banknál ér
dekelt csoport a reá eső uj részvé
nyeket. teljes egészükben átveszi.

A Magyar Általános Takarékpénztár 
részvénytársaság december 13-ikl köz- 
gyűlése felemelte az alaptőkét 100 millió
ról 200 millió koronára. A részvényesek 
két régire egy új rfazvényt vehetnék át 
december fl-töl 20-ig bezárólag, 1500 K 
árfolyamon, bélyeg, valamint költség fő
jében 100 K fizetendő. A többi rfazvóny 
elhelyezésének feltételeit és Időpontját a 
közgyűlés nz Ignzgatóoágar bízza.

Ax Egyesült Fővárosi Takarék alap- 
tőkeemelése. Az Egyesült Budapesti Fő
városi Takarék pénztár folyó hó t3-án 
tartott randkivUli közgyülfao az intózet 
alaptdkéjének 45.000 darab 600 K n. é. új 
részvény Irihocsáfása útján 27 millió ko
ronáról 54 millió koronára való félémé- 
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Ifaét határozta ol. Az új rfazvénvov 
egészben a régi részvényeseknek ajánl 
tatnak fel oly módon, hogy minden récl 
részvény után egy új, 1923 január 1-tő 
osztalék jogosult rfazvényt vehetnek át 
2200 koronás árfolyamon. Az elővételi 
jog a régi részvények köpenyének bonni, 
tatása mellott december 14-töl 28-lg be. 
zárólag gyakoro’hntó s annak bejojenté*  
s*vel  egyidejűleg a kibocsátási ár eey. 
szorro fizetendő be.

A Földhitelbank Rt. rendkívüli 
gyűlése Paupera Ferenc dr. királyi ta
nácsos, a Földhitelbank alelnvkének 
cloterjcsztéséro elfogadta az igaz- 
ge.lóság indítványát, mely szerint az in. 
tézet alaptőkéjét 56,000.000 koronáról 
Sí.ooo.ooo koronára emelik. A kibocsátás, 
ra kerülő új részvényekül 4:1 vehető át 
2500 korona ellenében dec. 16—23. közt 
Az alnptőko felemelését -- amelyben egv 
tőkeerős angol, érdekcsoport U részi- 
vesz — külföldi mező- és erdőgazdasági 
vállnlntainak intenzívebb fejlesztése tette 
szükségessé. Az alaptőke felemelése után 
az intézet saját tőkéi 650,000.000 koronára 
növekednek.

A „Hermes” Magyar Általános Válté, 
üzlet Részvénytársaság igazgatósága el. 
határozta, hogy a december 30-ún tartan, 
dó közgyűlésnek az 1921—22. üzletévro 
részvényenként 35 K (17J.J százalék a 
rnúltt évi 10 százalékkal szemben) oszta
lék kifizetését fogja jarusolni.

A Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet 
megalakulás?. A Magyar Mczőgasdasági 
Hitelintézet liószvénytrirsaság 225 millió 
alaptőkéjével (50.00(1 darab részvény á 
4500 K n. é.) f. lió 7-én tartott közgyfl. 
lésen inegalaknlt. Az alapítók kijelölése 
alapján az igazgatóság tagjai lettek: 
fíeléény Zoltáu dr., Benedek Zoltán, I)ég. 
hy Ödön dr., Kiser János. Farkas Ele
mér. Uót-h Jenő. Háry Ágost, Libils 
Adolf, Montag Ákos, Monfag Lipót, Nagy 
Béla (vezérigazgató), Pejacsuvich Albert 
gróf, Pap Géza báró. Szende Dezső és 
Uizs.iya Ernő. Az intézet. Nádor ucca 5. 
alatti ideiglenes helyiségében működését 
már megkezdette.

Az Ingatlan-, Építő- és Faipari Rt 
(1NGÉFA) n Strasser és Társa bankcég 
utján az eddig zárolt rfazvényblok egy 
töredékét forgalomba bocsátja. A társa
ság tulajdonosa a Borszéki Kerámiai*  
gyárnak mely nagy exportüzletet bonyo 
lit le, a Suliner fa Friodrich-fólo cement
műveknek, áestclepnek, fakereskedelml 
és építési vállalatunk, a Vizafogóban 
6000 négyzetölön nagy átrakódé fatelep
nek, melyen most fűrésztelep létesül, a 
Kút uccui, Szépvölgyi, Átlós úti, Moz*  
dong uccai, Toldj’ Ferenc uccni stb. 
nagytcrjedelmű iugatl.ciokuak. Érdekelt- 
Béggel bír a bécsi HONÉ Faipari Bt.- 
nál, melynek vezétképviselőjo és övé a 
berlini Altmunn-fóle építésállvány-válla*  
lat budapesti üzlete.

A Fonclére Általános Biztosító Intézet 
alaptőkéjét. 6 millióról 8 millió koronára 
emeli fel ég a részvényeseknek három 
régi részvény után egy újat ajánl fel 
2500 korona és 60 korona költségmcgtéri’ 
tés ellenében. Az átvételi jog december 
14—22-ig gyakorolható.

Óriási kercslot, bámulatos olcsó árai 
mellett a Karácsonyi Vásáron, a Vlff®4 
dóban.
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Ferencit, Salamon, Újvári 
etb. is 1 órától í-ig táar 

Betipödij nincs

Brlliiánsofeaf kel "bárkinél’d’rágfd
bán vesz: Satke'y Emil Király ucca 81. ■«!
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