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sát a maga részéről hathatósan elír 
segíti.

HétíHve fétméfevas wp adási vávnah -— Üj^estcn javult a helyzet — Rendelet 
a víz használatának hovlátozásávőí — Véd&ffáta&at szélesítenek a viz 

befagyása miatt
■— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

dést az árvizsujtóttá lakosság meg
segítésére. Óbudán a bajok lassan 
mulóban vannak, mert

a Duna eddig mintegy 30 centi
métert apadt.

Az apadás most is folytonos és 
remélni lehet, hogy az elöntött te
rületek pár nap alatt fölszaba
dulnak.

Nagyobb bajt okozott a Duna 
áradása a főváros vízellátásában, 
amit a főváros egész lakosságának 
hosszabb időn át kell megszen
vednie. A Dunakeszi község hatá
rúban lévő szivattyútelepeket a l:á- 
posztáamegyeri főteleppel két ala-
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>1-.

# főváros vízellátásával még hosszá 
ideig lesz zavar

A vízellátás ezidöszerint csak -e. 
káposztás/megyeri főtelephez kap
csolt kutak és az Országház-téri 
földalatti vízmű révén láthatók el. 
A főváros pesti részére normálisan 
rendelkezésre álló vízmennyiség 
egy harmadára csökkent le.

Hogy a csatornában okozott baj 
milyen természetű és méretű, az 
csak akkor lesz megállapítható, ha 
a Duna még legalább egy métert 
apadt. A rendes üzem fölvételét ez 
akadályozza meg. Már eddig a víz 
alatt történt vizsgálat is megálla
pított annyit, hogy a baj nem lehet 
nagyobb méretű s ha a megsérült he
lyek hozzáférhetők lesznek, azok 
pár napon belül helyreállíthat ók.

viz-

ÉnfekexKet a váposHázán

A vasárnapi jelentések szerint a 
Duna vize már. csaknem mindenütt 
apadásban van. Némely helyen a 
Duna tovább folytatta előnyomulá
sát, nagyobb károkat azonban nem 
pkozott. Munkatársiunk érdeklődött 
a földmivelésügyi minisztérium 
vízrajzi osztályánál, ahol a követ
kező fölvilágositást kaptuk:

— A vizáradat tegnap érte el a 
kulminációját, amikor 6.84 méterre 
emelkedett. Árasárnap már 
kezdődött az apadás és

reggel 8 órakor 6.74 méter, 
ben pedig 6.71 méter volt a 

na vízállása.
Az apadás délután tovább folyta

tódott és az esti órákban 6.69 mé
terre ment vissza a viz. Az apadás 
remélhetőleg tovább fog folyta
tódni és holnap reggelre már 30—50 
centiméter apadásról lehet szó, ami 
egyben az árvízveszély elmúlását 
is jelenti.

/agy katasxtnófüt 
idézhet elő

Az árvízre vonatkozólag a 
fajai intézet tegnap újabb jelentést 
adott ki. Eszerint a viz apadása 
mindenütt tovább folytatódik és 
így újabb veszélytől nem kell tar
tani. Félő azonban, hogy a hirtelen 
hideg miatt Jijabb komplikációk 
állhatnak elő. Éppen ezért a pesti 
oldalon a parti védőgátakat jobban 

■ kiszélesítik,

mert a hirtelen fagy újabb ka
tasztrófát idézne elő.

A partvonal védelmére tegnap 
háromszáz utászkatonát rendeltek 
ki, akik most fölváltva dolgoznak 
a gátak kiépítésén.

Újpesten is apad a Duna
Szombatról vasárnapra virradó 

éjszaka a Duna njabb területeket 
öntött el Újpesten és Megyeren. 
Tizenhat ház került újabban viz 
alá és a Megyei* határához közel 
levő utcákban két méter magas
ságban hömpölygőit alá a szennyes 
áradat.

A Váci-ut tele volt, menekülő em
berekkel és szekerekkel, amelyek 
tele voltak a hajléktalan lakósok 
buto’vi al. Szombaton 640 családot 
helyeztek ti középületekben, akik
nek a házát teljesen elöntötte a 
viz.

Vasárnap reggel azonban Újpes
ten és Megyeren a helyzet örvende
tesen javult. A legutóbb beérkezett 
jelentések szerint

vasárnap délután a viz 26 cen
timéterrel apadt és a Duna 
visszafejlődése állandóan folya

matban van.

ÖAudtón is apadt a Duna
Folkusházy Lajos helyettes pol 

gármester vasárnap újból i______  ..
lent az Óbuda* elöntött területen és zatból a szükséges viz beszerezhető, 
megtett minden szükséges intézke- A megállapodások eredményeként
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Amint a vízellátásban a bajok 
jelentkeztek. Folkusházy Lajos he
lyettes polgármester rögtön sürgős 
értekezletet hivott össze, amelyen 
megjelentek mindazok, akiknek vé
leménye a vízellátás, közegészség és 
közbiztonság szempontjából irály
odé. Igv jelen voltak az értekezle
ten dr. Buzáth János alpolgármes
ter, aki az árvízzel kapcsolatos Vé
delmi munkákra fölügyel, az ille
tékes ügyosztályok képviselői, dr. 
Marinovieh Jenő főkapitány, Kaj- 
linger Mihály, a vjzmüvek vezér
igazgatója, dr. Végh János b. fő
orvos, Breuer Szilárd tüzoltóiopa- 
rancsnok. Az értekezleten a. vízellá
tás kérdését részletesen megvitat
ták h minthogy egyelőre a viz ter
melését ,a csatorna kijavításáig 
emelni nőin lehet,

a cél az, hogy1 a rendelkezésre 
álló
lakossága között arányosan ősz- 

szák szét.

Arányos szétosztás esetén a nap 
bizonyos szakában minden ház jut- 
int vízhez és ha a nyomás kicsi is 

i ahhoz, hogy a viz az emeleti csö- 
megjo- vekbe följnsson, a földszinti háló-

vízmennyiséget n főváros

gutszerii csatorna köti össze. Ezek 
szállítják az említett szivattyútele
pek, illetve kutak vizét a káposz
tásmegyeri főtelepre, ahonnan 
azután a gépek ezt a csőhálózatba 1 
nyomják. Az említett két vezeték a. 
Duna árterében fekszik és azt az 
1896-ban történt üzembehelyczés óta 
több Ízben elöntötte a Duna vize, 
anélkül, hogy abban bárminemű 
kárt okozott volna. Most azonban 
eddig kiderítetlen okból ezeket a 
csatornákat a Duna vize im •gr*. n- 
gálta, azokba bele is folyt, és 
eképen a két említett -zivnttyu- 
telephez kapcsolt kutak vízo a ká-, 
posztásmegyeri főtelepre nem to- 
vábbitható.

ká-

.1 Székesfőváros Tanácsa.
Nincs vesxély fáz esetén

A színházaknál és mulatóknál a 
tűzöl tó főparancsnokság, illetőleg a 
rendőrség állapítja meg, hogy az 
előadások tűzbiztonsági szempont
ból megtarthatók-e. Bár nagy a 
vízhiány, az illetékesek véleménye 
szerint

I tűz esetén veszély nem fenyegeti 
a fővárost,

mert ha kicsi is a nyomás, n csőhá
lózatban mégis mindenütt vau viz 
és szükség esetén a tűzoltóság gőz- 
szivattyui föl tudják a vizet a 
szükséges magasságra emelni.

A bekövetkezett baj a véletlen 
müve, mert a csatorna éveken át 
volt hasonló árvizeknek kitéve, 
anélkül, hogy a vízvezetéki csator
nákban hármifélo elváltozás jelent
kezett volna.

A vízművek szivattyútelepei 
sértetlenek.

azok oly magasan -feküsznek, hogy 
oda viz nem hatolhat be. A ható
ság a legnagyobb erővel fogja a 
megsérült .részt kijavíttatni, lía az 
eddigi intézkedések cél re nem ve
zetnének, a. hatóság gondoskodni 
fog arról, hogy a főváros lakos
sága, esetleg minimális mértékben, 
de vízzel mégis elláttassék. Ezt 
azonban a korlátozásokra vonat
kozó rendelkezések szigorú betar
tásával kell a lakosságnak előmoz
dítania.

Csöaid és várakozás

a főváros tanácsa a következő hir
detményt tette közzé:

77 víx fsasxndtatánaít 
ftorídtozdsa

A Duna nagymérvű áradása a
posztásmegyeri vízvezetéki szivattyú
telepek vezetékeit is megrongálta, s 
így addig, amíg a Duna vizének apa
dása a vezetékek kijavítását lehetővé 
teszi, a vízmű a főváros pesti részén 
csak korlátolt mennyiségben szolgál
tathat vizet.

A rendelkezésre álló vízvezetéki víz 
egyenletes elosztása és a lakosságnak 
vízzel való ellátása érdekében a tanács 
a főváron pesti részén a vízvezetéki 
viz használat tekintetében a követ
kező korlátozásokat rendeli el: i

A Duna és n külső körutak (Lipóc-, 
Teréz-, Erzsébet-, .... .
köi'ut) által határolt, területen a házi- Hzüneto ugylátszik hangfogót tett 
főcsapokat délelőtt 6—9 óráig, délután azokra u szcrteá.gazó mozgalmakra, 

I amelyeknek végeredményéül több 
ellenzéki párt fölbomlását jósolták. 
Mindössze az ellenzéki, pártszövet
ség kebelén belül várható egy uj 
demokratikun pártalakulás, amely
nek tagjai n mostan? Jiassáy-púx^, 
rajtuk kiviil pedig mintegy 
pártonkivüli képviselő lesz.
erro vonatkozó tárgyalásokat ked
den veszik föl ismét s vulószinü, 

korlátozás hogy a megegyezést szerdára múlj

a
— J Hetiül Napló tudósi tójától. — 

A politika kél napja teljesen ek 
csöndesedetf, a politikusok legna- 

o„ ff.yobbrészc nem tartózkodik a fő-
József- és Ferenc- városban. A nemzet gyűlés tíznapos

8

3—5 óráig,
az említett körutakon kívül a fővá

ros határáig terjedő területen pedig 
délelőtt 9—12, délután 5—7 óráig sza
bad nyitva tartani. Ezen az időn bőiül 
is csak a legnagyobb takarékossággal 
szabad a vizel; használni.. A hű .'•tulaj
donosok- tart óznak gondoskodni arról, 
hogy a fent megjelölt időn kívül eső 
időben a házi főcsapok állandóan zár
va tartassanak.

Ezen szigorúbb időbeli 
alól kivétetnek: a kórházak/ szauató- perfektuálhatjuk is. 
riuinok, nyilvános közfürdők és a szál-1 Szilágyi 
lodák. amelyek a főcsapokat este 11 és valamint

. egyelőre 
csoport tagjai a nemzetgyűlés ősz- 
szeülése előtt aligha keresik az 
unit a közös együttműködésre.

Egyelőre tehát csönd van a poli
tikában és a képviselők várakozás
sal néznek a nemzetgyűlés össze- 
ülése elé.

A szünet befejeztével ugyanis 
február 20-án, vagy 21-én Kállag 
Tibor pénzügyminiszter beterjeszti 
a költségvetéstervezctct 1922—1923. 
évre. A pénzügyminiszter a terve
zeten' most végzi az utolsó simítá
sokat s mint tőle közel álló helyről 
tudjuk, reméli, hogy a negyven- 
milliárdos deficitet lényegesen csök
kentheti. A csöktouiéit az egyes 
minisztériumi költ«é;:ve4ésekuél re
méli elérhetni.

lin t 
Az

Lajosék csoport jóban, 
az J/itfrdesy-pártban 

csönd van s a kétreggel 6 óra közötti időben tartoznak 
elzárva tartani.

Azokban a házakban, amelyekben 
külső közös klozettek vannak, azoknak 
öblítésére és tisztántartására a háztu
lajdonosok különös gondot tartoznak 
fordítani. Ilyon helyeken a háztartás
ban elhasznált vizeket a lakók a külső 
klozetek öblítésére tartoznak felhasz
nálni.

Ezek a rendelkezések azonnal életbe 
lépnek és pontos ‘megtartásukat a ni. 
kir. államrendőrség é.s a vízmüvek 
Igazgatóágának közegei ellenőrzik. 
Megszegésük kihágás és a rendőri ke
rületi kajítányságok szigorúan bün
tetik.

A .tanács ama várakozásának ad ki
fejezést, hogy a közönség ezekhez a 
rendelkezésekhez úgy saját, mint a 
közérdekében szigorúan fog alkalmaz
kodni a ezáltal azok árvényroJuUató- :
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'Rózsát legyőzték 
a nemzetközi boxversenven

primadonnáját, j dán 1 ajnokot nem egyszer a korlátra 
mos sampiunt, * szorították heves ütései.

A második percben hatalmas knock 
adja fö!dr< terített© a Jörgcireut, aki 
csak a kilenccé.k másodpercben tudott 
Júbraállani, de már egy másodperrel I 
később, ugyancsak knock autolás ftly- 1 
tán eszméletlenül terült el.

A negyedik mérkőzés, búr mindössze 
5 pr‘Lg tartott, mégis legstílusosabb 
ős élvezetes küzdelem volt.

A vorseny nyolc óra után órt véget.

vereséget, Rózsa megérdemelt’, 
ellenfelo a gj őzei

ül és fól ponttal érte.

A magyar ökölvívás j
Jlózsa Jenő, G7 kilogrammos sampionv, ■ 
ma délután legyőzto II. Domgörgen nó-| 
met wellorsúlyú bokszoló.

A ....
Igaz ugyan, hogy 
met csekély 
cl, ez a körülmény azonban a magyar 
bajnok képessége1™ semmiféle kihatás
sal nincs, mivel Rózsa az ökölvívásnak 
annyira kezdetleges fokán áll, hogy 
nemzetközi versenyben még jóidé’g 
komoly számításba nem jöhet.

A külföldi mérkőzők a ma bemutatott 
tudásuk 6b képo.'/’gük szerint elismer
ten klasszist képviselnek. Mérkőzésük 
utolsó fele el nem tagadható élvezetet 
nyújtott. A rendezőség igyekezetét si
ker koronázta « a közönség erről a 
mérkőzésről nem távozott el csalódással.

A 
bán

verseny lefolyásáról az alábbiqk- 
számolnnk be: i

R. Milton és Rózsa Mihály | 

fővárosi cirkusz nézőteret zsúfo- 
fásig megtöltő közönség tapsokkal fo
gadta az elhatárolt emelvény™ lépő két 
fiatal embert. Mindkét versenyző lát
ható komolysággal lépett a pódiumra, 
ahol egy pere múlva minden rutin és 
technikanélkiili faluvégi verekedés in
dult meg.

Szerencsére a j 
Milton lofeküdt a földre, ahonnan csak 
fc bíró ítélete után emelkedett fel.

A közönség, amelynek a legnagyobb 
része még sohasem látott bokszversenyt, ' 
tapsolt a győztes Rózsának, de aztán 
mindjárt idegenül tekintett szét, mert 
az erősen reklámozott nemzetközi boksz
mérkőzéstől nem ilyen küzdelmet várt.

A

Az érlé&ttod© tóiesett a hrizisesu 
A kontramin erősön fadex — Az alacsony árfolyamokra eladó nem 

jelentkezik — A kshlkus pénteki kasszanap

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Az értékpiac — minden jel árra olcsóbbodása és az, hogy a gyen- 

vall — túlesett a kiiziscu. A Giró gébb kezek a hétfői és keddi pánik 
és tőzsdetanács minden átmenet
nélküli drákói intézkedései által 
előidézett hétfői és keddi pániknak 

Morlus Maerten — Maozloun I a tőzsdehét végén, pénteken már 
nyomát sem láttuk. -Igaz ugyan, 
hogy a tőzsdei forgalom erősen 
megcsappant, de a jelentkező kíná
latot rögtön kiegyensúlyozta a 
megfelelő kereslet, úgy hogy nem
csak a további árcsökkenési folya
mat állt meg, hanem a javulás jelei 
is mutatkoztak. A kontremin a si
keres betörés után már 
fedezni kezxlett. Ezek a 
sáriások előreláthatóan a 
elején fokozódni fognak, 
pénteki kasszanap előtt a 
pok redukálása miatt csak a hétfői 
nap áll a spekuláció rendelkezé
sére a rendezésre.

A tőzsde irányzatának határozott 
kialakulása mindenesetre a most 
megkezdődő tőzsdehéten fog eldől
ni. Ha a pénteki kasszanap simán 
inullk el, okkor a tartós, fokozatos 
javulásnak mi sem áll útjában.

Wéhány poro múlva szőkehajú, magas* 
termetö francia bokszoló és egy barna- 
teatű tőrök férfi lépett az emelvényre. 
Kezet fogtak egymásnál, aztán az el
hangzó gongütésre azonnal támadásba 
mentek át

Maerten, aki már 13 év óta hivatásos 
bokszoló Franciaországban, rutinosan, 
figyes tecuikával és kitűnő lúbmozdula- 
1 okkal állotta a török Mnozloun hatal
mas ütéseit s tíz roundon keresztül 
macskaügyességgel siklott ki Maozloun 
hidegvérrel és éleslátással keresztülvitt 
akciói élőt.

A harminc porcig tartó mérkőzés a kö- 
BÖnnég tüntető megelégedésével tnlál- 

A Maerten—Maozloun-verseny 
tt ihisos, kidolgozott, támadásokat, hatá
rozott védelmet produkált, amelyhez 
hasonló szép küzdelem még nem volt 
Budapesten. A nagyszámú közönség 
szimpátiája a török versenyző felé for- 
dnlt és támmlúMtit állandó „Komái" 
aKemnr'-kiáltozAsokkal kísértő.

A zsűri győztesnek néhány pont elŐny- 
fcyel Maertent nevezte meg, nini el- 
Rn a közönség zajosan tüntetett. A tö
tök vivő monugerjo az ítélet ellen óvást 
•mell, de a bírák a határozaton múl’ 
Bem változtattak.

kozott.

Rózsa Jonft — H. llomgllrgen
'A toKuagyobb Izgalommal vilrt küzdő

im a mntryar bajnoknak a német1 
Woltorenlyn boxotóvnl való mórkdzíso | 
mit.

Sajna,. Rázaától sokkal többet vár-' 
kink, mint amennyit ma benintntott. I 
H16kéix«í«0 mrynn vall, do Idmndásnl 
t levegőben vosznek cl. lúbtechnikújn 
fcyáJtal/ui nincs. Azt n slilnat, amit az 
láöMd mórközök produkáltak, Rúzsa I 
l»ak ávek múlva árheti el.

Ellenfele hozzá hasonló klasszis volt s ' «... . ----------—--------------  «-
Iry mírkóz/ehk különösebb érzelmet I I,lF0IÍ°ALMÍ ADÓ. Kállay pénzügy
em váltott ki a nézik enrAból. l le<ntóbb bojclontette az

& VX.íinu,.™ r»A___1 . ' értáknnnfrfnrimlmt n.Mvai.A közönség Rónáért, mint magyar 
Minőkért lelkeeedett. szívesen fogadta
főin*, ha győz, de amikor a zsűri öt és ulóbbl napokban hír© járt annak, hogy 
pl ponttal Domgörgenl kiáltotta ki a Pénzügyminiszter az értékpapírfor- 
tyőzUanok. az eredménybe könnyen be- Rnlml adónak tervezett fölemelését el- 
bnyngodott. I dtotte volna. A Vargha Imre pénügyll -------- iUlLO RCUUgJl

ír m T,. államtitkár clnöklésével megtartott ér-H. nreltonatrlter - Mrgenaeu I fekezlot után, amelyen « "„".tort 
Ütoleó párnak két szálas, szökő fiatal bankvezérek a forgalmi adó fölemelése 
Mway-iő állott ki. Tizenöt menetben í‘Uen nyilatkoztak, a helyzet úgy ala- 
Hlott volna mérközniök, de a küzdelem ku,t’ h°Ky « tervezett fölemelést 

nem ejtették véglegesen el, hanem csak 
végrehajtását odázták cl bizonytalan

mér n máoodlk ronndban a némel 
hrit.aUrXtM javéra Mit .1. ---------------------- -....................... .
A német bajnok, aki hazájában űnnn. ,lMrí.
EnSt”6' ,OrT" Wr,# A SERTÉS- ÉS ÁLLAT.
Mai mérkőzés© la kiforrt tMhnivu KI 'ÍTÉL. Erői harc után az agrárórde- 
Kámom,. rWk » foW.wl6l érdokot A

öiaokat árult ©I a közélelmezési miniszter és
Már a tnáxxlik menetben nir .a. ? Közélelmezési Tanács egyöntetű állás- lMUHI lMr^,^’. XXrtr?

Négy elsőosztályu csapat küzdött ma 
a bajnokságért. Úgy látszik, az első 
mérkőzések móg a bizonytalanság je
gyében zajlódtak le, mert u csapatok 
tétován és kapkodva játszottak, nem 
bírtak lábrakapni s így karakterüket 
sem romboríthatták ki.

MTK - BTC = 4:0 (2:0)
Az MTK határozott fölénnyel játszott.

TŐZSDE

pénteken 
feclezővú- 
tőzsdehét 
mert a 

tözsdena-

Vasárnap sem volt
tőzsdei magánforgalom
A kávéházi magánforgalom a 

tőzsdetanács szigorú rendelkezése 
következtében vasárnap sem fejlő
dött ki, úgy hogy még tájékoztató
árfolyamokat sem jegyezhettünk 
fel. A bankoknak egymásközötti 
forgalma Is szünetelt, az egész vo
nalon egyetlen üzletkötés sem jött 
létre.

NEM LÉP ÉLETBE AZ ÉRTÉKPA-

--------- —.—az 
értékpapfrforgalmi adónak három ezre
lékről öt ezrelékro való fölemelését Az

iiSTrö] jvnpLö
Orth beadásait Molnár három esetben 
góllá értékesítetto, A negyediket Sik- 
lÓHsy lőtte.

A játék végén Kertész megsérült és 
kiállóit.

FTC — MAC 1:0 - (0:0)
A Ferencvárosiak nehezen vették fel 

a küzdelmet. Az első félidőn át a MAC 
csajata volt fölényben, amelyben a Ha
lai erők jól szerepeltek.

Helycser© után a MAO visszaesik s 
csak a védelme szerepel sikeresen.

Zugló AC 0:0
jobb volt ellen- 
Sefcsikct a bíró

Törekvés —

A Törekvés valamivel 
felénél, A 12-ik percben 
kiálitja.

VÁC 2:2 (0:0)Vasas —
HL kér. TVE — KAC 1:1

Az első gólt a KAC lienc miatt kapja, 
amit csak a 28-ik petobon tud kiegyen
líteni.

Egyéb eredmények:
BAK—Testvériség 2:0 (0:0) 

UTSE—BTK 3:0
33 FC-KAOE 5:0 

NSC-TTC 3:0 3:0)

Egyes jelenségek: mint a hetipénz 

alkalmából már mind kiszorultak a 
piacról, azt a következtetést enge
dik meg, hogy a mesterségesen le
szorított értékpapír-árfolyamokra 
eladó már nem igen fog jelent
kezni.

A sok káros kónyszerrendszabély 
között, amelyet a legutóbbi napok
ban léptettek életbe, egyedül a ká
véházi zug forgalom megszüntetése 
lehet jótékony hatással a piacra. 
Ezzel ugyanis megszűnik az a lehe
tetlen állapot, hogy felelőtlen játé
kosok irreális árfolyamokat csinál
hassanak felfelé, vagy lefelé. A ká
véházi magánforgalom egyebekben 
is egy hausse-periodus alkalmával 
káros kihatással volt a hivatalos 
forgalomra, mert a hétfő mögött 
lezajlott kétnapos magánforgalom
ban a spekuláció teljesen kifá
radt és kijátszotta magát Tőzsdei 
körökben tehát azt remélik, hogy a 
zugforgalom szünetelése következ
tében a hivatalos tőzsdeforgalom 
arányai növekedni fognak 

ugrásszerűen 960 koronáig emelkedett 
fül. A mészárosok a marhahtnisárak 
további emelkedését várják. A marha
hús áremelkedését szintén a megindult 
kivitellel hozzák kapcsolatba. A leg- 
utóbi marhavásáron Olaszország ré
szére vásároltak nagyobb tétel élőmar
hát. Az állatokat Bécsbe szállitottták, 
ott levágják és mint húst szállítják 
Olaszországba.

Legmagasabb 
^Sá^kaVnáiam’értéSltí11 árt 

Egyes porcelánokat, antik
antlk ezt 
nyékét, k 

gyakat

Műkereskedéscuuo.gy.w
VII., Erzsébet kőrút 13. sz. (Telelőn: József 28-08

el!

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

vendégjátéka

BOHBOHBIÉRE
VI, Podmanlczky ucca 8. sxám Telefon 138-55 

sss

lqDIk: *•

Budapest, 13.?? fcbruá - 12.

ésíJlásfflasáiiMrioMiélsítaihMrpi!
Featmőnyelr. píacr’ikák. arnny-czllst tárcyak 
Ó3 ckSToreu.pcrcellánnk és fajanszok, gobe

linek, szönyegak és bútorok.
Kiállítás:

1923 febr. II-Í4-ig d. e. 9 töl d. u. 5 óráig 
Aukció: 1523 febr. lo-töl naponta d. u. f él 4- kor
Illusztrált l.a'ak'iínrt é« felvilágosítást arl az flukcló- 
vezotösóg,VÍ.,Nag)inező utca8 Telefón: 120—14

VII, Rákóci ut 43. szám Telefon: József 125—01

SÍ/ ?
1923 fobr. 12-én. (hétfőn) és minden est 

keretében fellépnek: 

mint vendég.
Antal, Erzsi. Ferenczy Károly, Haraszti 
Mici, U. Heidlborg Alherí, Krajnil 
Mária, Lukács Sári, Salamon Béla, Sár 
kady Aladár, Sándor József, Újvár] 
Ferenc, Virágh Jenő, Várnay Vilmos 

Mihály bácsi tőzsdézik 
Tréfa: Irta: Sas Ede.

6ü° — 0 alatt,
Vígjáték. Irta: Michael Sihkay. 

Egy ember tragédiája
Nagy látványos opera, több felvonó; 

bán. Irta: Kővár y Gyula. 
Gyere be néző, gyere be . , . 
Duett. Irta: Harmalh Imre,

Finom madár
(se arany, so kék, so zöld, se dnhlé) 

Bohózat. Irta: Szőke Szakáll, 
Francia konyha. — Cigányzene. — Vív 

csora S órától.
Előadás kezdete 9’/c órakor.

Jogyclövétol: Délután 5-ig a „Színházi 
Élet‘-nól (Erzsébet körút 29.) és 5-7-ig 
a pénztárnál. — Esti pénztárnyitás í 

órakor.Corvin színház
JacKie Coogan

mint

KIS
CSIBÉSZ

azonkívül

„Hobby,
maradj az ágyban*,

Wellace Reirt film

Előadások kezdete:
4, háromnegyed 6, íől 8 «e 
 egynegyed 10 órakor
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HÍREK
AKI u hivatalában 

hairom sikkasztást követelt el 
Köröző levelet adlak lel ellene 

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

kKota részvénytársaság irodájá
ban nagyobb összegű sikkasztásnak 
jöttek a nyomára, a tettest azon
ban nem tudták kinyomozni. Tíz 
nappal ezelőtt a részvénytársaság 
egyik tisztviselője. Rády Viktor 
J50.000 koronát vett föl a pénztár
ból, hogy a pénzen a Máv. szállí
tási hivatalában fuvarleveleket 
váltson ki.

Rády aznap meg sem jeleut a hi
vatalban és napokig nem mutatko
zott Erre följelentették a rendőr
ségen és a vizsgálat megállapí
totta, hogy az előző sikkasztásokat 
is Rády követte el. Minthogy a la
kásán nem találták, köröző levelet 
adtak ki ellene.

Közben a detektívek tovább ku
tattak utána. Megtudták, hogy 
Rády a sikkasztott pénzen elegán
san kiöltözködött és előkelő csalá
dok házában jelenik meg zsurokon 
és estélyeken.

Két nappal ezelőtt fölkereste 
édesanyját és azt mondotta neki, 
hogy Rákoscsabára megy a sógo 
rához. A detektívek Rákoscsabán 
is keresték, de hiába. Valószínűnek 
tartják, hogy Ausztriába menekült.

A katonai ügyészség fo®hálába vitték
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A főkapitányságra számos följe
lentés érkezett egy fiatalember el
len, aki előkelő összeköttetéseire 

hivatkozva, hol mint, katonatiszt, 
hol pedig mint szigorló orvos több 
embert károsított meg. A följelen
tések nyomán a detektívek hetekig 
keresték, amíg tegnap délelőtt si
került elfogni.

Az első följelentést Potlovszky 
Anta Iné, borbély felesége tette.
Potlovszkyné elmondotta, hogy egy 
elegáns megjelenésű fiatalember, 
aki Szabó Tibornak mutatkozott 
be a férjének, szénszállitási ajánla
tot tett. Szabó a férjét azzal csalta 
lépre, hogy az apja a honvédelmi 
minisztériumban magas állás” 
tisztviselő és az ő révén olcsó szél 
hez tudnak jutni.

Potlovszky 
összegű pénzt adott át és 
mentek el a honvédelmi miniszté
riumba. Ott Szabó leültette a bor
bélyt az előszobába és azt mondotta 
ueki:

—- Most bemegyek az apámhoz, 
azonnal kijövök. Addig itt várjon 
rám.

Szabó ezzel eltűnt, Potlovszky 
pedig türelmesen várt rá. Tizenegy 
órától délután két óráig várta a 
fiatalembert, aki azonban nem jött 
többet vissza. Egy másik ajtón el
távozott az épületből és azóta nem 
jelentkezett.

I
I

Szabónak nagyobb
együtt

Hasonló cselekmények miatt tet
tek még többen följelentést ellene 
és hasonló büncsMekményokot kö
vetett el Máté Mihály nevű orvos
tanhallgató is. A detektívek hama
rosan megállapították, hogy Szabó 
Tibor és Máté Mihály egy személy 
és ezért a nyomozást ebben az 
irányban folytatták.

Szabó közben megismerkedett 
egy iparmüvészuővcl, akinek há
zassági ajánlatot teli. Amikor már 
eljegyzésre került a sor, Szabó a 
nőnek bevallotta a múltját és kérte, 
hogy térítse őt jó útra. Most már 
meg akar javulni.

A menyasszonya 
tette a rendőrségen 
lélelőtt detektívek 
lakására és előállították a főkapi
tányságra. Szabó a kihallgatása 
alkalmával mindent beismert. El
mondotta, hogy hónapokon keresz
tül együtt lakott Máté Mihály szi
gorló orvossal, akinek ellopta az 
okmányait és a lakótársa nevében 
számos visszaélést követett el.

A rendőrség megállapította, hogy 
Szabó Tibort tulajdonképpen 

Szabó Jánosnak hívják és régebbi 
bűnei miatt a katonai ügyészség 
elfogatási parancsot adott ki ellene. 
Szabót átadták fölöt les hatóságá
nak és még a tegnapi nap folya
mán a katonai ügyészség foghá
zába vitték.

erre följelen
és vasárnap 

mentek Szabó

ruhája kell, hogy legyen. Vagy sok, 
vagy — semmi.

■Az írók 
bemutató színházába is ellátogatott 
a. még mindig szmokingban járó 
habitüé és azt mondja, hogy ez a 
színházi délelőtt rengeteg meglepe
tést hozott neki. Azt látta, hogy a 
darab jó és egy direktor sincs ott, 
senki nem érdeklődik hivatalos 
színházi körök közül a kis színház 
és irói iránt. Azután látott ott szi- 
n. ‘székét, akik bravúrosan játszot
tak, égé zen kivételes, komoly te
hetséget mutattak, odahaza, kenyc.- 
retadó színházuknál pedig két sza
vas i. vagy komornaszerepet 
kapnak. Azután látott ott kicsit ki
vénült színészeket, ajkukon mali- 
ciózus mosollyal. (Ezt a mosolyt 
egyébként nem tudta megfejteni.) 
Azután látta a közönséget, amely 
tapsolt és lelkesedett, pedig a mali- 
ciózus mosolyu színésznek legutóbb 
elfelejtett tapsolni. Egyszóval — 
mint mondotta — látott sok jót é* 
nem látóit sok rosszat.

— Műemlék-ismertető előadás. 
Vasárnap délelőtt tartotta meg a 
Műemlékek Országos Bizottsága az 
Omnia-mozgóban második kiüem- 
lék-ismertető előadását. Ezúttal dr. 
Szőnyi Ottó, a Bizottság előadója, 
olvasott föl a Dunántúl árpádkori 
románizlésü műemlékeiről. Vetített 
képekkel kísért előadásában kimu
tatta, hogy a magyar művészet 
mindjárt kezdetben európai színvo
nalra emelkedett, nemzeti, sőt sa
játos dunántúli jellege volt. Ezt a 
pécsi, jáki, zsámbéki és egyéb e 
korabeli emlékekkel, illetve a ma
gyar templomok építészeti sajátsá
gaival bizonyította-. Az előadó vé
gül az árpádkori művészet dicső 
örökségének megbecsülésére hívta 
föl a hallgatóságot.

— A Kisfaludy Társaság Petőfi-ün-
nepe. A Kisfaludy Társaság vasárnap 
délelőtt tartotta Petőfi-emlékünnepélyét 
az Újvárosháza közgyűlési termében, 
amelyet a közönség zsúfolásig megtöl
tött, Megjelent Albrecht főherceg is és 
a kultuszkormány képviseletében Kúp-____________ ______
csay Félteién miniszteri tanácsos, Bor- flnvneí kér tetemig 
zevlczy Albert ünnepi megnyitójában | 7 - Kar Tetemes.
Petőfi politikai költészetét méltatta. A1 
nagy tetszéssel fogadott boazéd után 
Szász Károly főtitkár tette meg évi je
lentését. Ennek során megemlékezett a 
megtartott Petőfl-ünnopségekről, Petőfi 
életének egyes mozzanatairól, amelyek 
a Kisfaludy Társaság közelébe hozták, 
a Potőfiről írt tanulmányokról, amelyek 
közül kiemelte különösen Ferencit Zol
tánnak Potőfiről irt könyvét. Megemlé
kezett a Társaság elhunyt, elnökéről, 
Beöthy Zsoltról, akinek halálát méltón 
gyászolja a Társaság. Az anyagi ügyek 
során fölemlítette a Társaságnak jutta
tott adományokat, amelyek 750.000 kt* __ . __ o_______
ro»<ít testnek ki. A Társaság állal ki-; néTküÍ"csto Tóráig tarlót Kantán' a ki
adott könyvek felsorolása után az ez-1 zottságok a akrulinluinot ejtették meg. 
Idei pályázatok eredményét terjesztette A„ ÖBSMS hivatalos jóléteket megvá- 
elő. Eszerint a kitűzött pályázatokra lasztotAk.
beérkezett művek közül egy s'em nyerte, __ Helyreigazítás. Lapunk 1921 májas
tí a jutalmat, csupán a ZJppMt-fólo: 3o.iki sztbaában „Felülbélyegzett sport- 
pályázatra,, amelynek  ̂Jóféle Kórjisföl-. férfiak" címmel megjoleut tudósításnak 

*• a Pestújhelyi Sport Clubra vonatkozó
részo téves információn alapult. Ter
mészetes, hogy a P. S. C.-t becsületében 
egyáltalában nem volt szándékunk meg
bántani.

— Lakodalom ütközőitől. Kassáról 
jelentik: lzdobs községben a falu leg
módosabb gazdájának házában esküvőt 
tartottak, amelyen véres verekedés tá
madt az izdobai és bártfai Lgények kö
zölt. A verekedésnek egy halott, három 
súlyos ás igen sok könnyű sebesült ál
dozata lett. A csendőrség igen sok le
gényt letartóztatott és bekísérte őket a 
kassai államügyészség fogházába.

— Kigyulladt a boigár nemzeti 
színház. A bolgár nemzeti színház 
tegnap este megismételt díszelő
adása alkalmával kigyulladt a 

színpad. Csak a hamarosan megje
lent mentők és tűzoltók pontosan 
szervezett munkájának köszönhető, 
hogy a pánikot 
megakadályozni, 
száma eddig két 
tizen üt sebesült.
mint a kellékraktár épülete telje-

.Színház
A még most is szmokingban járó 

színházi habitüé nagyon meg volt 
ijedve tegnap. Az árvizveszedeiem 
fenyegette kedves mulatságát, ri
asztó hírek terjedtek el mindenfelé, 
hogy a tűzoltóság intézkedésére a 
színházak nem tarthatnak elő
adást. Pedig igen mulatságos estére 
számított:

Jlz elefánt
premierjére igyekezett a Vígszín
házba, mert annyi jót hallott a fő
próba közönségétől Weber és Hcn- 

| végűin vígjátékéról. hogy már 
előre edzette a rekeszizmát. Az

I

részben sikerült 
Az áldozatok 

halott 8 mintegy _____ _______ _ ___________ ..
A színpad, vala-i ijedtség nem sokáig tartott, Bátor- 

******* .* wpu.ctc talanul a Víg felé kerülve, örom-
sen a lángok martaléka lett._AJtiz niel látta, hogy a színház ki van vi

lágítva, a portás pedig megnyug
tatta, hogy „az előadás meg lesz 
tartva”. Játszott a Vig, a Blaha 
Lujza, miként az Unió összes szín
házai, amelyek egyszóval — miut 
a szmokingban járó mondta, aki 
szerbi az enyhe pesti szellemessé
geket — minthogy volt vizük — 
kint voltak a vízből.

Egyébiránt nagyon el van foglal
va, mert a premierek egész hada 
következik a napokban. 
csak nj darabokat, hanem 
nésznőket is be fognak mutatni, 
még pedig szép számmal.

Ennek oka pedig szmokingos ha- 
bitüénk szerint az, hogy

a ruhakérdés

oka valószínűleg az, hogy egy dísz
let véletlenül meggyulladt. Az

— ösválnsztás a pesti iir, szeptogy- 
létben. A pesti Óborra Kaaisánál va
sárnap egész napon át tartott . az úgy
nevezett ösválnsztás. Választás alá ke
rült a képviselőtestület kisorsolt _*100 
tagja. Miután az alapszabályok módo
sításával a képviselőtestület tagjainak 
számát 200-ról 250-re emelték fel, vasár
nap 150 tagot választottak. A jelölő bi
zottság a közóhajnak engedve, a fővá
ros öszes kerületeiből kandidált a meg
üresedett helyekre és így módjában 
volt 94 iij tagot jelölni. A választás cl- 
nöko Ehrlich G. Gusztáv 9 órakor nyi
totta meg a választók nagy érdeklődése 
mellett a választást, mely megszakítás

Kr lesek Aladár festőművész élete és' 
müvei volt, beérkezett pályamű nyert 
dicséretet. Miután szerzője jelentkezett, 
R jeligés borítékot felbontották és meg
állapították, hogy a pályázót szerzője 
Péter Andor bölcsészottanhallgató. Sajó 
Sándor szavalta ezután Petőfihez irt 
költeményét, majd llorczen Ferenc ol
vasta fel. „Szabadság, szerelem" 
tanulmányát. Megállapítja ebben, hogy 
a nemzet önmagát tiszteli meg, hogy 
nagy fiának méltó emléket állít szívé
ben. A magyar faj átalakító erejéről 
szólva, kijelenti, hogy ennek ereje tetto 
Ka*roríes Sdndort Petőfi Sándorrá.

— N«*y Endre ma kezdi vendégsze- 
a JMJoce (UJváry) Kabaréban.

című
x Sárclpő, hócipő kapható 6s Javít

ható Nrumannál, Nagymező ucca 44.
x Művészi fényképészei „Monti Llsa", 

Erzsébet kőrút 20. Szépít, fiatalít, na
gyít, megörökít

I

És nem- 
uj szi-

mind fontosabb szerepet kezd ját
szani a magánszínházak büdzséjé
ben. A múltkor alkalma volt észre- 
vétlenül jelen lenni egy olvasópró
bán és próba után hallotta, hogy a 
direktor és a rendező vitatkoznak:

— A Kis Erzsi tehetségesebb — 
mondta a rendező.

— De Nagy Erzsinek van ruhája 
— felelte a direktor. —- És habi
tűén k úgy értesül, hogy ez a „de“ 
döntötte el a kérdést. Nagy Erzsi
nek megvan a szerepe, Kiss Erzsi
nek megvan a_tehetsége, r színház
nak megvan a_haszna, a közönség
nek . __ 2 _  1.
Szmokingosunk szerint a helyzet
szignnturája ma az, hogy egy szi- 

í akar, ,

pedig marad

briillánsokat ^"hirkVéi’dV'gíb- . . , . .
iwm ve«: Battaaíp rmM Király ucc« sí. sa. ^zignnturája ma az, hogy 
Tcletón: József 105-33. (Teréz-templominal szemben nésznőnck, ha érvényesülni

ni fi élvezet.

• A Vígszínház Jíivö hete is a G'Zór/a 
kivételes sikerének jegyében fog te 
folyni. Ezúttal is ötször tűzték ki Szo- 
ntory Dezső színművöt. Csütörtök é« 
szombat esto — hét órai kezdéssel — a 
Kis cukrászda folytatja fényes pályafu
tását Ezen a két napon éjjeli előadásul 
az Elefánt kerül színre. Vasárnap dél
után a Tolvajt adják.

• A lányom hozománya 500 miliő, 
Földes Imre nagy sikert aratott vigjú- 
téka, mely állandóan táblás házakat 
vonz, n jövő héten hétfőn, szerdán, pén
teken és vasárnap este kerül színre a 
Magyar Színházban, mindannyiszor Rá
kosi Szidi, Pécsi Bianka, T. Forral Ró
zsi, Simon Marcsa, Uray, Kabos, Kör- 
mondy, Kertész. Vándory és Ábel fellép
tével. Kedden és szombaton Molnár Fe
renc „Égi és földi szerelem" cimii da
rabját adják Darvas Lilivel, Báthory 
Gizúval, Pécsi Blankával, Törzszsel 
Stellával és Körmemlyvel a főszerepek
ben. Csütörtökön Hans Müller nagysi
kerű drámáját, a „Tiizoket" újítják fel. 
Jövő vasárnap délután „A kis lordot" 
adják 3 órakor mérsékelt helyárakkal.

•A Mozgói.én-Otthon példanélkül áil 
parádés műsora: a bűbájos Jackíe 
Coogannal a „Kis csibész" (5 felv.), 
„Fattvnak nem ak/id párja" 6 felv.), a 
„Gyűlölet völgye" (6. felv.) amerikai 
fllmremek, táblás házak ujongása 
tapsvihara közt folyik le. Felesleges ki- 
omolni, hogy a nagyszerű műsorban is 
toronymagasságig dominál a világ ked
vence: Jackio Coogan. (Fél 4, fél 6, fél 
8 és fél 10.)

• Feltétlenül játszanak a Vígszínház
ban ég a Fővárosi Operettszínháziján. 
Mindkét színház külön berendezett víz
nyom ás-fokozó készülékei remekül mű
ködnek, úgy hogy pillanatig sem volt 
kétes az előadások megtarthatása. Va-

CERCLE des 
ETRANGERS 
Erzsébet körút 53. Igazgató: Kádár Miklós

A világvárosi februári műsor:

Tomkti 
Lajos 

művé«z- 
zcnckara

ARIZONA
Maestro Rozsnyai, Rita és Hcrlnilca 

eredeU jelenetükben 

The Windsors
apaclie fáncjcienet

Ardoa és Karnatxky 
me» CTiáncosok

1< 3 OVERBURI’S 
cxc. Mcpptáncosok

Knm'.űt V ts Várnát ti. 
Mit látok!. ..

Harmati; I. tréfájában 
Feléül **» Minő 

tar.ckettős
AraballaFiaid v 
___ prolongálva 
*NqUI Rudi 

tánckeitös 
zeni ív üt mé? 
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többi bzorepet is ugyanazok játsszák, 
akik a bemutatón u kiváló művésznő 
partnerei voltak.

* Somlay fÁrtúr, Pécsi Blanka és Bá
thory (Hzn fútszák a főszerepeket He
vesi Sándor „A gyilkos álarc" cimü da
rabjában, melynek Jövő csütörtökön lesz j 
a bemutatója az Andrássy-ut.i Színház
ban. Az uj műsorban Nagy Endre sze
repel még „ A kock madár" chnii élő
képével, Zilahy Lajos „A széuapadlás- 
ban" cimii paraszttréfájával, amelyben 
Jankovicli Magda, a Magyar Színház 
tagja játsszu a főszerepet-, továbbá egy 
egész csomó magánszám, melyekben a 
szinliúz valamennyi művésze fellép. 
Ugyanazt a műsort játsszák pénteken, 
szombaton, vasárnap .délután és este is.

* I’rchy Erzsi, Vaály Hona, Z. Mol
nár, IPArrigo, Szirmai, Tamás, Rozs
nyói Ilona. Raskó Baba, Doborovlts

I Márta és Verebes játsszák a Blaha 
: Lujza-szinház nagysikerű újdonságának, 
a „Dédó‘*-nek főszerepeit., molyét a jövő 
héten minden nap megismételnek a 
Blaha Lujza-szinházban. A mulatságos 
és finom zi néjii operett minden eddigi 
előadását táblás húz közönsége nézte vé- 

'gig, mely minden ének és táncszám 
| utáu zajosan ünnepelte a szereplőket. 
;Jövő vasárnap délután Christinée másik 
i nagysikerű operettjét, a „Fi-fi“-t ismót- 
ilik 3 órakor mérsékelt belyárakkal.
■ * Vasárnap délutáni előadások a Re-
nassancc Színházban. Vasárnap, folyó 
nő 18-án kezdi meg a Renaissauce- 
Sziiiház mérsékelt, helyáru délutáni elö- 

jadásait. Ez alkalommal Földes Imre 
népszerű Tcrlkéjo kerül színre 3 órai 

i kezdettel, a főszerepekben Mészáros Gi- 
závál, llosvay Rózsival, Bérczyvel, Har- 

[ sáiiyival és Virányival.
| * Tisza Karola szédületes táncaival

méltó, lesz Medinához, a világhírű balle- 
’ Tinához, akit A gárdista premierjén ala- 
; l<Ít.
I * Tériké, a legnépszerűbb magyar 
vígjátékok egyike, kedden és csütörtö
kön, a Dupla vagy semmi, Savoir pom
pás vlgjátéka hétfőn és szerdán kerül 
színre a Renalssance Színházban, mely | 
pénteken mutatja he Félix Gandera vig- •; 
játékét, a Hol a férjemet.

* A l’alaec (I jváry-Kabaré) bemuta
tója Nagy Endrével. Parédás új műsort

1 mutat he hétfőn, e hó 12én Ujváry Fc- 
: remi Palace-Kabaréja. l'tagy Endre nz 

űj műsor keretében, kezdi meg vendég
játékát. Nemcsak konferál a tőle meg
szokott szellemes és magasröptű tónus
ban, hanem Salamonnal egy párjelene- 
lot is előad, amely harsogó derültsége1' 

; fog kelteni. Második ünnepi vendége a 
,t................ „......  Kabaré új műsorának Sarkadi
A házi főpróba teljesen • aki u

■Arnap n Vígszínházban és n Fővárosi 
Operettszínházban is két-két előadást 
tartottuk. Hétfőn este a Vígszínházban 
a „(llóriá“-t, a Fővárosi Operettszín
házban a „Tatárjárás"-! adják.

• A Blaha Lujza- és Andrássy utl 
színházban már tegnap, vasárnap meg- 
tartották az előadásokat és termesze-' 
fesen ma és az egész héten játsszak n , 
műsoron lévő darabokat. A Belvurosi 
Színházban ma, hétfőtől kezdveI 
tartják a nagysikerű „Kékszaka H-iK 
felesége" előadásait. Az elmaradt, olő- 
adás jegyeit, csütörtökig bezárólag at- 
cseréllk vagy visszaváltják.

• A Városi Színházbnn héttőn cnuaor 
Erzsi kanmraérickesnő vendegfcllépte- 
vol a Bánk bán kerül színre.^ szerdán a 
Trubadúr van műsoron. Kedden es a 
Jövő vasárnap délután a nagysikerű Bo
lond Istók daljátékot adjak, melynek 
ma este van a húszán ötödik eloadasa. i

• A gárdista utolsó próbái folynak a j
Városi Színházban. A premier-jegyekért , 
valósággal megostromolta a pénztárt a 
közönség, hogy elsőnek láthassa a kitűnő 
operettet s az uj primadonnát, a cső 
dáshwigu Walter Rózsit, valamint Pal
lót, Tisza Karolát, Sziklayt, Abonyi ( 
Murlennot, Hortlt s a többi jeles inu- | 
vé-szt, akik valamennyien pompás szőre- ; 
pct. játszana!- n vidám, látványos ujdon- I 
ságbnn, melynek csütörtökön lesz a be- 
mutató előadása. I

• Ernőd Tamásnak, a kiváló poétánál
„Csipke eim alatt összegyűjtött három 
egyfelvonásosának: „A no meg a
csipke**, „A nő meg a királyfi", ,-A nő , 
meg az ördög" bcmula'ója Nádor Mihály i 
kísérő zenéjével, jövő szombaton. 17-én > 
lesz a Belvárosi Szinbá han. Az irodalmi , 
eseménynek ígérkező újítóngságban Ne , 
meth Juliska. Kökény Ilona, Itósvay | 
Rózsi, T. Oláh Ilö.ske, Vaszary Piroska, 
Uray, Mály Gerő, Körniendy, Somlár és 
Radány játsszák a vezető szerepeket. Az ; 
előadást másnap, vasárnap < sic mégis- I 
métlik. A bemutató napjáig minden estó 
nz állandóan időre eladott táblás hú'/a- 
knt vonzó „Kékszakáll nyolcadik fele
sége" kerül színre, melyet ezenkívül 
még vasárnap délután is játszanak 3 
órakor rendis esti belyárakkal.

• A Renalssance Színház megtartja 
minden előadását. Minthogy a tűzoltó-, 
főparancsnokság meggyőződött róla, 
hogy a Renals&anee Színház kellő viz
nyomással rendelkezik, a 1L naissance 
Színház minden előadását megtarthatja. 
Ma, hétfőn és szerdán érte a Dupla vagy 
Bcnnni, kedden óh csütörtökön a Tériké 
kerül színre. Pénteken a Hol a férjem? 
bemutatója,

• Nem tart főpróbát A gárdistából a 
Várost Színház.
zártkörű lesz,, 1 
w»ak n .........
hétnek meg hivatalos mez-hivókkal.

• A Renalssance Színház pénteki be
mutatójának, Fclix Ganderu nagy pá
riái vígjáték sikerének, mely Hol a fér
jem!! rímmel kerül színre Szép Ernő , 
fordításában, szinlapja a következő: . 
Rnul de Trembly-Matour gróf ('sor- j 
tos Gyula. Arletto Mi’.lois —- Simányi > 
Mária, Milloisnc - Bncsányi Paula, 
Maró — Bércz.y Ernő, Le Hucbnrd-Ber- 
dot -• IlarMúnyi Rezső, Glngleux bárói 
-— Virányi Sándor, Lefol — Dozséry I 
Gyula, Mlss Mnrray -- Papp .Jolán,' 
Snlvadorné — Kalmár Rózsi, Kárpitos — 
Mnklúry Zoltán. Itóudez: Bárdos Artúr, 
díszlet tervező: Márkus Lá'-zló.

• A Bajadér 100-lk előadása. Az idei 
évad legnagyobb opvrettsikcre jövő 
szombaton, 17-én 100-ik előadásához jut 
a Király-sz.inház.hnn. A kivételes sikerű 
Kálmán-operott, moly most is állandóan 
táblás házakul vonz, természetesen a 
színház, egész jövő hetét betölti, a fő
szereplők ugyanazok lesznek, akik a da
rab nagy sikerét megszerezték: Frdák 
Sári, Honthy liánná, Rátknl, Nádor, 
Latabár, Vágó, Ihász, Raskó. Kelemen, 
dr. Erdélyi és Síró Anna. Jövő vasár
nap délután „János vitéz" kerül színre 
3 órakor mérsékelt helyárakknl.

• A Fővárosi Operettszinházban
tón a Tnfdi jaráít mellett három oi 
keddi, csütörtöki és szombati — 
régi NéysUnhtiz tagjainak, akik 
dapesü közönség kodvoncclvol 
lépnek fel a Török bírónő (Ultiba 
portája. Nobántsvlrág (Pálmai .......
araionjn és Lili (Kiiry Klára) parkja ci
nül szín játékokban. A többi estén a 
Tatárjárást, Kálmán és Mákonyi világ 
hlrii operettjét játsszak Vasárnap <1, | 
utóm a szezon kedvel! énekes-táncos lát 
ványouMágál. a Huncut k^ménynepiőt 
adják.

• Darvas Lili a „TiizcW-ben. Csütör
tökön, e hó 15-én újra a Magyar Szin- 
hárban adják Hans Müllrr szenzáció

rx r.'""-""- im"m" 
PM példátlan nagy sikerrel kreálta. \ 3.

I

I

közgazdaság' A

Belvárosi Takarékpénztár 
Részvénytársaság 

sznöiiöitéH MNn 
(Sas ucca sarok) 

megnyílt
Tclcfón: 89-05

A Ganz-Vlllanios tőkeemelése. A Ganz., 
l'ólo VillumossáKi Hészvénytársasáis ( 
közgyűlése elhatározta, hogy alaplöké-1 
jót 
omoll föl oly 
30.000 darab 
névértékű uj __
60.000 darab egyenként 400 
szóló részvény . né vértekét 
2000 koronára, emeli föl. Az uj részvé
nyek 1923 január 1-étől jogosultak osz
talékra. Minden két régi részvényre 
egy újat adnak 20.130 koronáért. Az 
elővételi jog február 8-tól február 15-ig 
gyakorolható a Hitelbanknál. Az igaz-1 
gatóságba heválasztatott Hubert Lipót 
vezérigazgató. Kandó Kálmán dr. és 
Szűk Géza műszaki Igazgató.

A Lloyd Bank Részvénytársaság folyó 
hó 10-én megtartott közgyűlésén elhatá
rozta, hogy alaptőkéjét 200,000.000 koro
náról 750.000 darab egyenként 400 korona 
n. é. uj részvénynek kibocsátásúval 
500,000.000 koronára emelt fel. — Az ösz- 
szcs újonnan kibocsátandó részvényekre 
a régi részvények tulajdonosait elővételi 
jog illeti meg. -- Minden két darab régi 
részvény után három uj részvény vehető 
át darabonként. 500 koronás árfolyamon. 
.íz élővé', éli jog február 11-től 18-ig gya
korolható.

A Magyar őstermelő Rt. február 7-én 
tartotta Kronberger Lipót udv. taná
csos elnöklete alatt V. évi rendes köz
gyűlését. Elek Gyula alelnök vezérigaz
gató által előterjesztett mérleget a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadta. Az alap
tőke felemelésére vonatkozó indítványt 
a közgyűlés egyhangúlag magáévá tette. 
A közgyűlés után tartott igazgatósági 

I ülés Kronberger Lipót udv. tanácsost 
az intézet elnökévé, dr. Horváth Lipótot, 
a Magyar Általános Takarékpénztár 

I R.-T. vezérigazgatóját és Elek Gyula ve- 
I zérigazgatót az intézet alelnökévé vá
lasztotta.

Az Általános Faipart és Fakereske
delmi Rt. o hónap 6-;ki rendkívüli köz-, 
gyűlésén elhatározta az alaptőkének 
30-ról 50 millió koronára való íelemeié-; 
sót. Az elővételi jog 3:2 arányban dara
bonként 600 korona lefizotéso mellett 
folyó hó 8-tól 20-ig bezárólag gyakoro- 
! an dó.

A Magyar Cukoripar Rt. február 8-án. 
tartott rendkívüli közgyűlése az igazga
tóság javaslatóhoz képest elhatározta a 
társaság 30 millió korona alaptőkéjének 
90 miliő koronára való felemelését 
100.000 darab egyenként 600 korona n. é. 
uj részvény kibocsátása áltól. Az összes 
újonnan kibocsátandó részvényeket, me
lyek a régi részvényekkel teljesen 
egyenjogúak, a régi részvényeseknek 
ajánlják fel átvételre olyképpen, hogy 
minden egy darab részvényre 2 darab uj 
részvény illeti meg a részvényeseket, 
darabonként 4220 korona áron. Az elő
vételi jog a Magyar Általános Hitel- 

' banknál, Budapest, vagy S. M. v. Roth- 
■ schild bankháznál Wien, február 14-től 
j február 23-ig bezárólag gyakorolható.
1 A Kühne alaptőkeemelése. A Kühne 
MezögazdasAi Gépgyár Rt, részvényei 
névértékéncK' 400 koronára való föl- 

I emelése és 60.000 darab 400 korona név- 
| értékű, 1923 január 1-étöl osztalék jogo

sultsággal bíró uj részvény kibocsátása! 
által alaptőkéjét 48 millió koronára föl- i 

1 emeli. Az összes uj részvények 1:1 
arányban a régi részvényesek által ve
hetők út 1500 koronáért február 7-ótől 
17-élg bezárólag a Hazai Bank Rt.-nál, 
ahol egyidejűleg a régi részvények név
értékű 400 koronára fölbélyegoztetik.

A Gizella Gőzmalom Részvénytársaság 
uj részvényeire 1:1 arányban á 2600 K 
gyakorolható n» elővételi jog február 
15-tŐl február 24-ig, a Magyar Leszámí
toló és Pénzváltó Banknál. Egyszers
mind az összes névre szóló régi részvé
nyek ugyanott bemutatóra szóló rész- 

| vényutalványokra cseréltetnek ki. A 
végleges részvények júniusban fognak 

j kiadatni.
Az Első Magyar Gyapjúmosö és Bizo

mányi Rt. eddigi 30,000.000 korona alap- 
i tőkéjét 50.000 darab uj részvénnyel 
| <>0,000.000 koronára emelte fel. Kibocsá- 
j tási árfolyam 3000 K és 100 K bélyeg

költség, amely úron az uj részvényekből 
37.500 darab elővételi joga 2:1 arányban 
a,, régi részvényeseknek folyó hó 12-ótől 
17-éig u vállalat pénztáránál való gya- | 
korlásra felajánl tátik. A tőkeemelés 
célja az Első Hazai Fésű fonó és Szövő
gyár r.-t. tőkeemelésében való részvétel 
és újabb invesztíciók.

24 millióról 180 millió koronára 
módon, hogy kibocsát 
ügyenként 2000 korona 
részvényt 6s a régi , 

koronáról 
egyenként

I

I

Aladár, 
__________ . . . „őö° null alatt című kacagtató 
ti lesz, mint a többi színházban, bohózatban jutott pompás komikus fel
sajtó meghívott kópvise’ői jelen-1 adathoz. Szökő Szakáll „Finom- madár" 

Harmat lnide „Gyere be néző, gyere 
be . . Sas Edo „Mihály bácsi tözsdé- 
zik." címen írtak kitűnő színpadi tréfá
kat, amelyekben a Kabaré teljesen ki
egészített együttese, Haraszty Mici, An
tal Erzsi, Krajnik Mária, Fercnczy Ká
roly, Salamon Béla, Virágh Jenő, Sán
dor József és Várnay kitűnő szerepek
hez jutnak. A magánszámok közül, mo
lyokét Íletényi-Hcidlberg komponált, 
Virágh Jenő nagyszerű kupiéit Ujváry 
Ferenc, Fercnczy Károly hangulatos 
dalait a széphangíi vendég Lukács 
Sári. Antal Erzsi, Krajnik Már:- 
zonjait. említjük meg elsőnek.

Mozi
* A kis csibész az Urániában, Jackie ] 

Coogan, a híres amerikai gyermekszí- 
nész legújabb lllmjo páratlan sikert 
arat. Ez a csöpp kis emberke nálunk is 
egyszerre a közönség kedvence lett, 
amint Amerikában* is valósággal iiu-

1 népük. Legújabban filmje csupa verő-' 
fény ég bájos komolyság, amit bizarr 

| ridegséggel fest alá a newyorki ucca 
i tülekedése. Az Uránia o nagyszerű 

lilmjo mellett egy másik amerikai ké
pet is illesztett műsorába: Vdndorma- 
daruk címmel. Ez a film nt'gy, pompás 
homorú felvonás brill: * 
Az Uránia előadásai 5, 
10 p.-kor kezdődnek.

* A Henalssauce-mozl 
, miután

rancsnoksóg meggyőződött . . 
kellő viznyomással rendelkezik. 
nyörök kastélya grandiózus 
filmalkotás kerül "szánr 
Lydin Saltnanovával 
Előadások ünnep; 
!> es la órakor.

* A Kamarában a szenzációs Lya Ma- 
ra-füiu. u Napóleon leánya és a Medina 
ma 4. G, 8, 10 órakor.

* Gyönyörök kastélya előadásai n Re- 
nalssance-moziban. B’cpener, Lyáia Sál-

san-

|

e hé- ( 
ist -- a !

jut a
: a hu- (
együtt sál mcRlnrijn, 
Lujza) 

Ilka)

ITld

minden előadd- 
n tüzoltófőpa- 

róla, hogy 
. -4 Í7.VÖ- 
11 felv.

Wegencrrol ón 
a fŐNzerepbon. 

nap 8, 5, lü, liétközuap

■ Frit' rl a főszerepekben, ünnepnap 
5. 10, I* •köznap 5 ég 10 órakor.

WwtMtott u „UJSAQOZIM" konyvkudo ú nyomd.
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ML Brimáns
misf o/jnk Srt minden hirdetett árnál többet fizet 
Országos Ekszerház, Rákóczi ui 17, Uránia bank

Zsugsz, iBESiísztam!
A nagy gonddal előkészített karácsonyi kép

vásárom a rossz gazdasági viszonyok folytán 
nem sikeiült.

felhalmozott anyagomat nagy % kedvez
ménnyel eladom.

Eredeti művészi olajfestmények ízlésesen 
keretezve már 1800 koronától vásárolhatók.

Solvmosinál
Kossuth Lajos ucca 8, 11. 4 

Telelőn: 78-72
Tessék feimásani!

régiségek nagy választékban 
Jámbor, IX, üllffi út 3 
Cálvin tér mellett Vesxek, 
eladok és cserélek! 
Antik órák szakszerű javítása

REGGEL kitűnő reggeli

DÉLBEN
kellemes esték, 
pompás vacsorák ESTE

.OSTENDE
.....

CAFÉ - RESTAURANTBAN

Varjas Bodrics Lajos zenekara élén énaköl
Polgári árak. Külföldiek és idegenek találkozóhelye

uhá Nemzeti Royal Orfeum Szilái
Minden este fél 8-kor a nagyszabású februári 
variétómiÍ8or ée Magyar Erzsi vendégtelléptével 
ARAHYMADAR Harmath-Zerkovitz operottje

I
la darabos

porosz szén
csuzdáról 

azonnal kaphatő 
vagon- és fuvartéteiekben

Dr. Leedl Henrik és Társai
V kerület, Katona Józscf-utca 41. Palatinus-ház 

Telefon: 6—12.Távirati cim: Lenrik

r

Vásároljunk 
szövetkezeti

Felelő, szerkesztő: Dr. ÉLIK HUOÖ 
Kiadja: „Hétldl Napló'' lapkladóvilllalat

r..t körfortdtdpOn, Rökk Ssllird-litM «.

kölcsön- 
kötvényt

Az Általános Fogyasztási SzővetkeKá 
forgótőkéjének gyarapítására 

kibocsátja a
Törekvés Takar»őkyőnzítáf 

Msxvényl Irsaság

Egy kölcsdnkötrény óra

1OOO
korona

Kapható az Általános Fogyasztási Szö
vetkezet Összes fiókiizleteib’cn, a Torok
vés lakat ékpénztárnál, Rákóczi-ut tí. 
ahol részletes tervezetekkel szivein ttol- 

gátnak

Üzem vezeti: Quneech Qy9rfy,


