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Szilárd az újévi magánforgalom
Emelkedtek az árfolyamok

Budapesten i
A vasárnapi és hétfői magánforgalomban 

egy olyan hausse képe bontakozott ki, amelyet 
eddig a spekuláció táplált, amelybe azonban 
ma már a közönség — a fővárosi éppen úgy, 
mint a vidéki — kissé mohón belekapcsolódik. 
31 -nd a két napon sok üzletet bonyolítottak le 
a kávéházi forgalomban és az üzletkötések tem
póját olyan bankigazgatók és előkelő bizomá
nyosok irányították, akik különben nem lát
hatók a magánforgalmi üzletkötések terén. 
Vasárnap magas limittel még kínáltak árut, 
hétfőn azonban a vételkedv lett úrrá a piacon 
és áru nagyon kevés jelentkezett. A magán
forgalom favorltjai a nagybankok néhány 
„tip’*-je voltak: Spodium (amelyben a legtöbb 
kötés törént), Boni, Lámpa, Gumi, Mág, At
lantira, Zabolai, Uj Ofa, nagyreszt közép- és 
kisebb papírok. A következő kötésekről azá- 
iuolhatunk be: Magyar Hitel: 12.300, Salgó: 
58.000—58.5(10, Rima: 13.700, Lámpái .34.000. Spo
dium: 8C50, Uj Ofa: 29.500, Mag: 9300, Boni:

Németország egy ei 
békét ajánlott Franciaországnak

FfancSaország visszautasította a kancellár ajánlatát
Hamburg, december 31.

A Vvoiff-ügynökség jelenti: Cuno kancellár 
ma hosszabb politikai jellegű beszédet mon
dott, amelyben az egész jóvátételi problémát 
és Németország teljesítőképességet taglalta. A 
kancellár a többi között kifejtette, hogy 
Németországnak, ha teljesítők épes akar lenni, 
nemzetközi kölcsönre van szüksége, erre azon
ban csak akkor van kilátása, ha szolgáltatási 
kötelezettségét véglegesen tisztázták. 
tételi bizottság maga augusztus 31-én 
guan elismerte Németország 
képtelenségét. Alaptalan tehát, 
hogy Németország rendszeresen 
tönkre.

A világ egyetlen hitelezője 
künk hitelt nyújtani mielőtt

sem fog ne- 
_____ nem ismeri 

a reánk kirovandó terhet. El vagyunk ha
tározva, hogy elsőbben is szilárd összeg
ben meghatározott terhet vállalunk ma
gunkra és készek vagyunk ezt a szilárd 
összeget kölcsönök utján egy nemzetközi 
pénzügyi konzorcium segítségével elő

teremteni,
ha pedig ez kölcsön utján nem sikerül, kama
tokat és törlesztési kvótát fizetni. , , .

A végleges megoldástól a német nép várja 
a gazdasági és politikai szabadságot és az 
egyenjogúságot, valamint a rajnai német tar
tományok megszállásának kiküszöbölését. Düs
seldorfot, Duisburgot és Kuhrortot ki kell üri-

fi minisxterelnSk 
Budapestre érkezeit 
(A Reggel tudósitójától.) Gróf Bethlen István 

miniszterelnök, aki a karácsonyi ünnepek má
sodnapján, amint azt A Reggel jelentette, nyolc 
t’api üdülésre vidékre utazott, ma reggel 
visszaérkezett Budapestre és nyomban átvette 
n miniszterelnökség vezetését. Bethlen gróf 
már a reggel folyamán gróf Klebelsberg, Da- 
mvary, Kállay minisztereket, Ángyán Béla 
minisztori tanácsos, sajtófőnököt és a szak
referenseit fogja fogadnt

14.500—14.750, Goldberger: 10.100, Atlantién: 
7300—7400—7500, Hazai fa: 16.000, Motor: 7990, 
Lipták: 5200, Zabolai: 14.000, Klotild: 12.200, 
Izzó: 65.000, Kőszén: 139.000—140.000, Georgia: 
72.000, Szalámi: 4300, Budapesti Gőz: 20.000, 
Szikrai 16.500, Allamvasut: 37.500, Cukor: 
290.000, Schlick: 11.800, Unió: 3600—3700, Óceán: 
11.100, Baróti: 3775-3800, Lichtíg: 1875, Juta: 
7200—7400, Győri vagongyár: 12.000, Kender: 
5000, Adria: 10.500, Kohó: 53.500.

Bécsben i
(A Heggel tudósítójának telefonjelentése.) 

A magáuforgalom élénk, erősen szilárdság felé 
hajlik, tulnyomóau vevők, áru kevés jelentke
zik. A hétfői kurzusok: Osztrák Hitel: 49.000, 
Allamvasut: 945.000, Déli elsőbbség: 610.000, 
Rima: 375—380.000, Salgó: 1,570.000, Alpesi: 
395.000.

teni. A végleges megoldás nem lehet egyéb, 
mint szakítás mindennemű szankcióval, retor
zióval vagy erőszakos intézkedéssel.

Franciaországban a rajnai terület megszál
lásának szükségességét azzal is okolják meg, 
hogy

tartani lehet Németországnak háborús 
szándékaitól.

Hogy ennek alaptalanságát bizonyítsuk, a 
francia kormányt egy harmadik hatalom köz
vetítésével tudattuk, hogy Németország haj
landó Franciaországgal és a Rajnán érdekelt 
többi nagyhatalommal együtt kölcsönösen egy 
a Rajnánál nem érdekelt nagyhatalomnak, 
mint bizalmi tényezőnek felügyelete alatt egy 
emberöltőre ünnepélyesen kötelezettséget vál
lalni, hogy

népszavazásból eredő külön fölhatalmazás 
nélkül ne vezessenek háborút egymás ellen.

Ilyen kötelezettség valamennyi érdekelt, népet 
a háború helyett a béke sszmekfirébe vinné és 
a képzelhető legjobb békegarancia volna,

Sajnálatomra, Franciaország ezt az aján
latot visszautasította.

A kancellár végül kifejezte azt a reményt, 
liogy a régi esztendő az erőszak politikájának 
temetőjét jelenti és az uj év meghozza az igaz 
békét, amolyro a pápa fenséges karácsonyi 
szózatában a népeket fölszólította.

jjz eiüzöü szultánt 
Meftftába szállították.

London, december 31.
Nohammed volt török szultán
Malta-bzigctéről január 4-én ejtfy angol 

hadihajón Mekkába utazik.
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szerkesztője boldog uj esztendőt és szeren
csés jóreggelt kivan annak a szikár vadász
nak, aki a radványi sötét erdőben járja az 
avart, amig piros csizmája nyomát hóval 
lepi be a tél, hóval lepi bo a tél. A jóvátél. 
Boldogabb éveket Bethlen István grófnak, 
mint az idei volt, mert igaz és egész férfinek 
a legnagyobb fájdalom csalódni, csalódni, 
ökölbe szorított kezet kézszoritásra nyújtani, 
szive, esze, ösztöne, hite ellen cselekedni. A 
radványi sötét erdőben, zizegő gallyakon, 
taposva gondoljon Gömbös Abigélre és éj
szakai lesben, a csillagos ég mennyezetes 
ágyában álmodjon Martinuzzi Györggyel. 
Boldog újévet Gömbös szdsnak, akit amire 
eligazodik a magyar politikában, már túl
haladtak az idők; pedig nem képességek 
nélkül való férfiú, sajnos, politikai regruta, 
aki az első roham fúriájában tuhnesszire 
ment, ahonnan nincs visszatérés. Magyar
országon? Ki tudja. És Nagyatádi prote- 
zséja, Ulain ur, kívánok boldogabb eszten
dőt Önnek is! Konfuzus elme, gyötrő becs
vágy, vásott gyermekesség: ez Ulain; ki
futván formájút, eljátszotta játékait; sza
kállas baby, hamar játszottad el. Adjon isten 
kendnek is, uram, uram, nemzetgyűlési kép
viselő uram, Kuna P. és komájának, Csontos 
uramnak egyazonképen. Hogyan feledkez
nék meg az egykori államtitkár ur Öméltó
ságáról, Patacsiról; ők hárman külön meg
lepetései változatos életemnek; reakciós pa
rasztok, akik Méhely Lajos egyetemi profesz- 
szorral egy párton, eped ve várják vissza a 
jobbágyságot, amelyet az „intézmények 
í)zsengiszkánja“ eltörült anno 1848-ban a 
magyar föld színéről. Hogyan feledkeznék 
meg Budapest mai urairól, akik a szeretet 
hatalmával jöttek és a hatalom szeretető 
miatt nem mennek oda, ahonnan jöttek, 
Wolffról, Sipőczről, Csilléryről, amikor egész 
szivemből minden jót kivángatok, boldog
nak, boldogtalannak. Az adók, illetékek 
recordjei, elfogult burgerek, túlfűtött poli
tikus csizmadiák. Kívánom nekik, hogy az 
uj esztendőben már ne legyenek a helyükön; 
irtózatos felelősség, amit viselniük kéne, egy 
eleven, élő organizmus, Budapest erőszakos 
elsorvasztása, porosz kisvárossá 
polgárosítása. No de ilyet, majd hogy ki
ment az eszemből; b. u. é. k. Zsirkay kar
társamnak a publicisztika nemes művészeté
ben, úgy is, mint tárpái honatyának, aki a 
lapjában beadta a gólt ennek a Vanderveldo 
nevű vörös bolsinak. Vanderveldo vaka
rózni fog és ezután majd vigyáz magára, 
nehogy Zsirkayval széttépje az abroszt. 
Magam sem ajánlom a volt belga igazság
ügyminiszternek, hiszen nem lehet, számára, 
som közömbös, hogy az a jó Zsirkay hogyan 
vélekedik róla. Boldog uj évet a Ház leg
súlyosabb tagjának, Mai Holt báró urnák, aki
ről Rodin Parisban a híres gondolkodó szob
rát mintázta. A báró ugyanis folyton gon
dolkodik, de eddig semmi sem jutott az 
eszébe. Minden jókívánságom, ami még meg
maradt, Polnai Jenő őnagymél(óságáé, a leg
szebb pesti izraelita férfiúé, a vízhatlan 
Atlantica tengerhajózási részvények birto
kosáé, akinél csak Éried rich István fessebb 
gavallér, persze, fascistúban. Rejtelmes uj 
esztendő! Belisztezom az arcom, csörgősipkát 
nyomok a fejembe, bukfencet vetek, hogy 
őszintén szólhassak. Nem esem ki a szere
pemből, tisztelt közönség, bárhogy rángatóz
zék is a pofám. Mit jelent a Gömbös és a 
Wolff névjegyén: B. u. é. k. Vájjon igaz 
volna? Bethlen wtán én következem! Bort* 
búzát, békességet, boldogságot, olvasóm,
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Százezrek ünnepelték Szilveszter éjsza 
kaján Budapest utcáin Petőfi Sándort

(A Reggel tudósítójától.) Szilveszter éjsza
kája a fény és világosság éjszakája volt Buda
pesten a százesztendős Petőfi Sándor jóvoltá
ból. Tündéri lámpasereg, kandeláberek, fák
lyákkal és gyertyákkal kivilágított erkélyek, 
lampionos ablaksorok, ezer szinváltozatu vil
lanykörték, fényárban úszó utcák, kokúrdás, 
ue.nizetiszin szalagos tömegek, földiszitett utca
sorok és terek ünnepelik lelkesülten és lelkese
déssel az alkonyodé szilveszteri délutánon Pe
tőfi Sándor feledhetetlen emlékét.

Délelőtt napsütés ömlik az utcákon és sere
gek zarándokolnak Petőfi szobrához, amely vi
rágdíszben, koszorúk, szalagok özöne között 
esküre emeli kezekkel ércben áll az ünneplő 
tömegek fölött. A százesztendős Petőfi neve ért
hetetlenül valami elevenségei, lüktetést, mo
solyt, ünnepséget varázsolt a fásult Pest arcára 
és rohanó, nyomorgó, csak a maguk gondján 
tépelődo tömegek egy napra Petőfi kedvéért le
vetették a gond ráncos maszkját homlokukról 
és csak Petőfi nevével törődtek, emlékének ál
doztak, utolérhetetlen nagyságáért lelkesedtek. 
Délelőtt ünneplő volt az utcák arca, a járóke
lők tömege és az esti órák váratlan fényözönük- 
kel csak fokozták az ünneplés hangulatot.

A Petőfi Társaság hódolata 
a százéves költőnek.

A főváros minden számottevő testületé 
Pctöfi-ünnepet rendezett Szilveszter napján. \z 
ünnepélyek sorút délelőtt '.11 órakor a Petőit 
Társaság tartalmas ünnepélye nyitotta meg, 
amelyet a Zeneművészeti Főiskola dísztermé
ben rendeztek. Az első sorokban ott volt 
fi őrt kg V 11:1 ős, ‘1 a<zyaror<zúg k> nm-ú uyzója 
családjával, József főhercoí^ családjával, gróf 
Apponyi Albert. Tóth Lajos kultuszminiszteri 
államtitkár és mások.

A disziilést a budai dalárda éneke nyitotta 
Inog, majd Pékár Gyula, a rarsasn'.': elnöke 
üdvözölte megnyitó szavaiban a meivielent elő
kelőségeket és a közönséget. JVoí íí i'erenv sza
valta el ünnepi költeményéi.

Rákosi Jenő ünnepi beszéde 
Petőfiről.

Rákosi Jenő tartott ezután beszedet,
nagy misztérium övezi_ Petőfit — kezdte bősze
dét —, születésének és halálának misztériuma.

.Mint egy tünemény S'/áüott 1 
tót cselédleány, apja szerb 
így dolgozik a Gondviselés: 

apa gyevmokében tündökiik 
bon a nemzeti géniusz. Petőfi 
1 orozta a 
gyón kevés kivétellel id' 
nyelvtől. A becsületes lót 
mészáros gyermeke volt 
szebben senki sem India 
talán nem fogja ii’dni >:

A magyar újságírók Petőfl-ünnepe.
A Magyarországi Újságírók Egyesülete Szil

veszter délutánján Petőfi Sándor centenni- 
riuma alkalmából rendkívüli választmány* 
ülést tartott az Otthon Körben.

.Vor/cus Miksa, az Egyesület elnöke az ülés 
megnyitása után fölkérte Rákosi Jenőt, az 
Újságíró Egyesület diszelnökét, méltatna 
Petőfi emlékét.

Rákosi Jenő a megjelentek tapsvihar iban 
emelkedett szólásra, majd arra való hivatko
zással, hogy ő ma már egyszer körülhordozía 
Petőfi oltárán szerény füruölőjét, kijelentette, 
hogy a maga részéről természetesnek találja, 
hogy az újságírók Petőfit ünnepük. Szóval és 
írásban, költeményben és prózában a lölvilá- 
gosodás fáklyahordozójaként, a magyar kul
túra fáklyájaként ünnepük ma Petőfit és el
végre

ha füzoszler.ok énpen vem is. de 
dazók v?gynvk ml, újságírók is 

szolgálatában.
Igaz ugyan, hogy ma .*.t 

több a füstje, mint a lángja 
és nem a mienk. Én tehát 
— bocsánatot kérek Petőfi szelleméiül, hogy 
mint főszerkesztő fölemelkedem hozzá, aki 
tudtommal csak segédszerkesztő volt. Ha, be
járjuk Petőfi költészetének egész pompázó bi
rodalmát, abban nem fogunk találni vg: tlen 
hazugságot som. Petőfi nagyságának alakja 
az ő nagyszerű igazmondása, igazságszerctete.

i dicsősége ennek a 
n> ara dha t hat á‘ í a lan.

'tért hév ülő em
lői ii. n>'"»;is ezek irú- 
l a mi költőnkre és 

hogy ez a fiatal-

■so"«*wq

•A római magyar Követ Kihall
gatáson a pácánál

Róma, december 3!.
A pápa ma kihallgatáson fogadta 0róf Ae- 

mes Albert magyar követet, aki a magyar 
kormány szerencséid rá tatait tolmácsolta ez 
11,i esztendő alkalmából.

lír-O

Báliruhájához:

••

fáklyához** 
a kultúra

fáklyájánakokunk
r, de ez a kor hibája 

tehát — folytatta Rákosi 
< Petőfi szelleméiül, i 
föl e i n <_■ 1 k edem he>zz á, 

segédszerkesztő voil. Ha 
észt - ,,

abban nem fogunk találni 
sem. Potöfi nagy 

zűrit igaz mond.Pa. i
Petőfi ünneplése olyan 

nem i
szép kulius: 

ifi most Pe
•tjük hazájuk figyelmét

el fogják mondani, hogy ez a 
itt élt és rövid 26 esziemiő aluli olyan 
futott meg. aminőhöz hasonlót nem tu
séból a világirodalomban 
hanem hős is volt, i.’agy

népnek, amely
Mert hu csak a 

berek ünnepük 
nyíl 
amikor 
ember 
pályát 
lábink 
kői tő. 
volt

mi

Két

le közénk anyja 
mészáros volt.

tót anya és szét b 
legdicsőségeseb-

S.) itt
Li; oka./, í 

idep>nkedtek t\ 
c elédlány és 

a Petőli,
magyar 

lián sem.
............................ .............. 7 és mhídon nagy 

költő csak a saját nemzetének talajából nőhet, 
az idegen hatásokon élősködők nagyokká soha
sem lehetnek. A másik nagy misztérium — 
folytatta —, /■’r/ó/Z halál;:. Ángyon sokon kér
dezik, hogy mi leit volna Petőfiből, l.a nem halt 
volna meg olyan fiatalon é.i olyan r.zerenc rjsek 
lehettünk volna, hogy kiélhette volna magát, 
mint annyi sok más nagy ember ts aikutázuil. 
kincseit tovább is közénk szórta volna. (AH 
óriási taps hangzik fő! és a közönség lelkesen 
éjied Rákosi Jenőt.) Petőli hordozott lelkében 
valamit, ami űzte, sarkalta, hajtotta. Iskoláit 
különböző helyeken végzi, azután színész lesz, 
kóborol szerte az országban, sehol sem találja 
helyéi, aniig Vörösmarty, atyai jóbaráfjn, föl 
nem füdözi és ki nem tárja, n. közönségnek nagy
ságát. A negyvennyolcas idők aztán nekivalók 
voltak. Sokan méregetik, hogy ki nagyobb, 
Arany-e vagy Petőfi. Semmi értelme sincs en
nek a méregelésnek, mind a két len nagyok, 
csak Arany Jánosban megvolt mindaz a pol
gári erény, amely képessé teheti az embert, 
hogy nyugodtan élhessen és

Petőfiből hiányzott mindaz a polgári erény, 
amely képessé teheti az embert, hogy nyu

godtan élhessen.
Petőfi egy volt Magyarországgal, lelkében, min
den tettében és Pelőfin( k el kellett buknia Ma
gyarországgal. Minden tragikus végzete,ség 
megvan benne, amely a halálba kergette. \ sors 
iizte szeges korbáccsal a halálba. íii mi kérjük 
őt, hogy álljon ismét elénk e logkoRorYP.,cbb 
illőben, amely sokkal szomorúbb még, mint az 
ő ideje volt, jöjjön ma közénk és szavalja el a 
•múzeum lépcsőjéről: Talpra magyar, hi a haza, 
itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk vagy 
szabadok, ez a kérdés, válasszatok. A magyarok 
istenére esküszünk, hogy rabok soká nem le
szünk.

óriási laps óh éljenzés fogadta Rákosi Jenő 
beszédét és a közönség percekig' lelkesen ün
nepelte Rákosit

jdlCSŐi 
íl korában os- 

nemzetiel'eu mágná.-iokuf, akik va
ll magyar 

u szerb 
akinél 

• nyelxet és 
A magyar

az 
n ■

:uf."
géniusz inkarnációja rali ő

a Szabad- 
kezet í és 

i)un:iparton 
hazafias hő

se-; sza vili
mé jd megi'oszo- 

Ilininusz és a ina- 
eléimk’ után

■é.ros utcám i- ’d.-’r >1
órakor
az összes harangok mpgkoiu'nltak

a nagy magyar költő emlékére. A s; '.•iházak- 
hnn ünnepi előadás volt és vagv Petőfi ciciét 
tárgyaló darabokkal, vagy szavalatokkal ál
doztak Pefőíi emlékének. A főváros utcái fény
árban úsztak, a Körút ik halalmv.s sur ivbim- 
pái nappali világosságot szórtak az .n'zfalíra,

— — ■' —*l* ■ 1 '

A „megbízható44 fascistákat Dabono 
táhornek szervezi

párna, docembej 31.
Az uj nemzeti milíciát, amely a magánban

dák föloszlat ása után a legmegbizhatóbb 
fascista elemeket foglalja magában, Dabono 
tábornok szervezi meg. Dabono annak idején 
rászívott Alussolininek Rómába való bevonu
lásában.

és
büszkék lehetünk arra, hogy 

újságíró is veit.
va sá i' ír ‘ n i Pc 1 ő í 1 - ii' i u; ’ pí égé k <* í 
ifjúság fáklyásmcr.ete zárta I

Este G órakor az egyetemi ifjusá— 
súg-'.éri irredent;:-.szobrok rióit gyüickez<íí 
innen zárt sorokban vonultak a 
keresztül a Petófi-szobnrhoz. itt 
rzédekot mondtak : több P^tőö-vor 
lak r! nz ifjúság képviselői, 
ruzták Petőfi szobráá es a 
gyár Hiszekegy . lónni.'

a lőv“—'• ”J
Hét

Arany-, ez üst-szalag és znin óv. 
Könnyít selymek és fényén díh.esszck. 
TidKik, volánok, csipkék, 
és organtln, f/yöiiyy- 
kelmek. Bársonyok és 
továbbá egyéb hozzávalók és díszek. 
Ilin Jen szinben és igen olcsó árban
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Tegnap éjszaKa egy nyugalmazott detektívet 
lefogtak dollárhamisitás miatt

A társaság egy tagja tegnap megszökött Budapestről 
Tizenegy hamisítót és ügynöKöt áthisértelí hétfőn az ügyészségre

/ 4 Reggel tudósítójától.) Vasárnap és hétfőn, 
Szilveszter és (ijesztendő napján a rendőrséget 
rnisz/án csak a dollárhamisitás bűnügye fog
lalkoztatta. Ilyen arányú pénzhamisító szerve
ret még nem került eddig rendőrkézre, mert 
niptrállapitást nyert, hogy a dollárhamisitók 
valóságos ügynökségekkel dolgoztak a kelet- 
P irópai fővárosokban, így Becsben, Prágában, 
Kolozsvárott, Bukarestben, Kassán, Pozsony
iad Belgrádban és Szabadkán fiókvállalkozá- 
caik voltak, ahol azonban gyártani nem gyár
tottak, hanem csak placirozták a hamisít
ványokat,

A ham isitó társaság „cégfőnöksége" az 
Andrássy-ut* 62. szám alatt Steinfeld Mór 
irodájában volt, aki állandóan két utazó
val szállította a dolláros küldeményeket az 

egyes ügy nökségekhez.
Tizennégy különféle kliséjük volt a tiz- 

(loil/rosok hamisításához, az Amerikában for- 
<rdómba került. tlzdollárosok valamennyi válto- 
7*-< i.-ól klisét csináltak és csodálatos módón 
minden egyes kliséjük kitünően sikerült. A 
rentlő ^ég csak 10 klisét talált meg, a 4 hiányzó 
klipéről nem tudnak föl világosi tust adni a tar- 
saság tagjai és így a rendőrségnek az a gya
lulja, lmgy a lefogott emberek cinkostársai

Poincaré két évi moratóriumot ad Németországnak, ha
belső kölcsönt vesznek fölstabilizálják a márkát és

Paris, december 31.
Havas-ügynökség jelenti: 1 gy tudják,Az

hogy
Poincaré
két évi

miniszterelnök Németországnak 
moratóriumot szándékozik adni 

készfizetésekre
és dologi szállitásokra egyaránt a következő 
zálogok ellenében: az állami erők kiaknázása 
a fuszállitúsi program Imta'sxi’i belül, a lluhr- 
ridéki szénbányák ellenőrzése, a széntermelés 
külön megadóztatása? vámok szedése a Rajna

------------- -------------------------------- —»

Megszüntetik az adóspichk jutalmazását és a jövőben bűnügyi 
ütőn járnak eí minden adó- és illetékcsalási ügyben

(. I Reggel tudósHójolól.) \z utóbbi hónapok
ban megdöbbenéssel tárgyalták a nemzetgyűlé
sei hogj az illetékkihágások, forgalmi és 
luxit -adóéit i f k olások tőit edezeseiuél milliós 
ejinidéi okal oszlanak ki a fűlj* leij’ók, ilieive a 
föl ■(,. zől - nyílt szóval: az „adóspiclik között. 
Ugylát szik, ezeknek a millióknak a szétosztását 
illetékes helyen is wegsokalták és A Heg get 
munkatársának értesülése szerint elhatározást 
nyeri. hogy <> jövőben a vám illetékkihagások- 
i ál, ahol most milliós büntetéseket szabnak ki 
és ahol valóságos kiegyezési tárgyalások foly
nak — vem lesz / ' '7.7 ,’zési tárgyalás, hanem a 
visszaélőket

Paris, január 1.
A „Journal" intorvjut közöl Muszlafa basá

val, aki csodálkozik a lausannei tárgyalások 
lassu menetén, holott a török delegáció alig 
követelt valamit. A török' nép a nemzeti birtok
állomány legkisebb részéről sem akar lemon
dani és az utolsó lehelletig küzd a kapitulációk 
niegsziinfeUséérl. mert azokat a nemzeti önér
zet súlyos sérelmének tartja.

.xgp—tV

Többmilüő korona gyüit össze 
Szilveszterkor a mentőknek
(// Béggel tudósilójától.) A Szilveszter nem

csak a színészeknek, kávésoknak és mulató
helyt nlajdonosoknak jövedelmezett jól, de a 
mentők részére is tekintélyes összeg gyűli 
egybe. Hogy mennyi, azt csak n délutáni órák- 

’,l|i állapítják meg. A Mcntőegycsüleíhez be- 
^állított pénzek számlálása változatlanul tart. 
Az eredmény előreláthatóan löhbmlllió korona 
lesz,

jobb időkre, szabadulásra félretették a 4, eddig 
még elő nem került klisét.

Vasárnap éjszaka megállapította a rendőr
ség, hogy a lefogott tiz emberen kívül még 
két férfi. akik állítólag szintén részesei a 
hamisi tásnak, szabadon járkál a főváros
ban. A Kritzler <letekíivcsoport öt embere in
dult elfogatásukra és vasárnap,

Szilveszter éjszakáján behozták a főkapi
tányságra Horváth J. nyugalmazott fiatal 
detektívet, azzal gyanúsítva, hogy egyik 

irányítója volt a hamisító társaságnak.
Horváth a leghatározottabban tagadja, hogy 

része volna a hamisításokban, de többen ellene 
vallottak, úgy hogy őrizetbe vitték. Horváth 
ellen szól, hogy a huszdolhírusok hamisítása 
idején szintén a lefogott ak között szerepelt.

Ugyancsak megállapította a rendőrség, hogy 
egy állítólagos tőzsdeblzományos, aki a hamis 
dollárelhelyezéseket itt Budapesten irányí
totta, hétfőn délután, amire a detektívek érte 
mentek, megszökött a fővárosból. Az eddig le
tartóztatott tizenegy doliárlmmisitót hétfőn 
délelőtt erős födözettel az ügyészség fogházába 
kisérték.

és kiilin illeték a rajnai és a Bv.hr-balpartján 
vidékről. r .

A beszedendő összegeket jóváteteli szamlara 
csak akkor tartják vissza, ha Németország 
nem teljesíti leszállított kötelezettségeit és a 
pénzügyi reformot nem hajtja végre. A gurun- 
ciabizoitság Berlinbe helyezné át székhelyét.

Németország köteles tervet, előterjeszteni a 
márka stabilizálására és belső kölcsönt 

fölverni £•
Poincaré követelni fogja a nemzetközi köl

csön siettetését.

bűnügyi eljárás elé utalják és csalás címén 
megindittatják ellenük az ügyészséggel az 
eljárást. Ugyancsak minden egyes forgalmi 
adó- és iuxusadóesalás esetén szintén bűn

vádi eljárást tétetnek folyamatba.
Eddig az volt a szokás, hogy ilyen adóvissza

élések esetében tárgyalásokat kezdtek a csalás
sal vádolt féllel és hu a kiszabott büntetés ösz- 
szegében meg tudtak egyezni, akkor sem a vám
hatóságok, sem pedig az adódét okiívek nem te
rellek bűnügyi útra a visszaélők iigyét. Ez a 
rendelkezés maga után vonja azt is, hogy

beszüntetik a följelentőknek juttatott száza
lékot.

---------------------------- —.

A törökök ragaszkodnak ahhoz, hogy a gö
rög patriarchátus távozzon országukból.

Reméli, hogy a hatalmak méltányolják Tö
rökország jószándékát arra, hogy a tárgyalá
sokat lehető rövid idő alatt befejezzék.

Az uj Törökország békülékcny,
; de tudatában van méltóságának és erejének is 
I és kész jogainak védelmére letét is latba vetni.

Rendőrök és munftanélKiíHell
harca London utcám

London, december 30.
A Wolff-ügynök*ég jelenti: Patlersea londoni 

külvárosban
ma a rendőrség és munkanélküliek között 

összeü t közés tám a d t,
A munkanélküliek erőszakkal benyomultak a 
városházára és támogatást követellek, A rend
őrség többeket letartóztatott,

Az iníranzigensek uj külpolitikája
„Fagyos nyugalmit várás"

(A Reggel tudósítójától.) Szózat cimü lap
társunk újévi számában „Az ujesztendő kül
politikája" címen nagyon érdekes vezetőcikket 
főzöl (—s —a) tollából. A katonás, pattogó sti- 
us, amely a géppuska kattogására emlékeztet, 

alig hagyott kétséget bennem az iránt, hogy 
Gömbös Gyula külpolitikai programjával ülök 
szemben. A stilus a Gömbösé, a tartalom, az 
irány és a cél azonban éppenséggel nem födi 
eddigi álláspontját és magatartását. Ebből az 
következik, hogy az intranzigens politikusok 
újévi külpolitikája merőben más lesz, mint a 
régiévi volt. A cikk egyik fontos megállapí
tása igy hangzik:

Magyarország a legyőzőitek sorúban, fefiyver nélkül, 
f/ozdasdfjl erőforrásainak. naqyrcszdtől megfószlva, ellensé
gektől körühdrva, a vllúfiforyalomtól c.váyvn — egyedül 
saját erejére támaszkodva áll ma és a túlerővel szemben 
egyedüli külpolitikai elhatározása a fayyos nyvr/alnnt 
vdrds lehet csak.

Amikor A Reggel a Kemal-sikerek, majd a 
Mussolini-forradalqm aproposjából, talán gya
korlottabb és hajlékonyabb tollal, de lényegé
ben ugyanezt irta, éppen Gömbös sajtója hör
dült föl a nemzeti idealizmus, a tettkészség 
megbántása és lehűtése címén. Sőt nagyon 
óvatosan bár, de holmi „gyáva defaitizmust" 
is emlegettek. Ha a mai rendszer a helyzet nyu
godt mérlegelése után már két év előtt a /«- 
gyos nyugalmu várás álláspontjára, helyezke
dik és nem siklik ki ismételten ökölrázó, kótya- 
gos utalfra, amelyek mondhatatlanul sokat ár
tottak és csak ellenségeink malmára hajtották 
a. vizet, úgy ma kereskedelmi mérlegünk, gaz
dasági helyzetünk egész biztosan kedvezőbb 
képet mutatna. Gömbös, akiben éppen ez a 
bursikóz őszinteség a legrokonszenvesebb, 
most már kezdi belátni, hogy a mai rendszer 
külpolitikája megbukott és azt a külpoli
tikát kell folytatni az ország érdekében, ame
lyet eddig d.......... v mik fezt a szót fogadal
mam tiltja leírni) bélyegzett. Remélem, ugyan
ilyen férfias önraerrtagadással fogja konsta
tálni a inai rendszer belpolitikájának a csődjét 
is, ha tisztábban látja közviszonyainkat.

Van már Önnek
farsangra báli ruhája?

Ha nincs, úgy nézze meg legújabb 
selycmkiilönlegességeimet, melyek elismerten 

a legolcsóbbak
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„Egyetlen Mncsem, becsületem, 
a függetlenségi pántnak hagyom!" 

Szentkirályt Béla végrendelete

január 2.

(A Reggel tudósítójától.) Egész Budapestet 
megrendítette Szentkirályi Róla volt címzetes 
főkapitány tragikus elhalálozása. Szentkirályi 
hetek óta tudta, hogy menthetetlen és csodá
latos önuralommal viselte sorsát. December 
16-án irta meg utolsó levelét P, Abrahám 
Dezső, volt szegedi miniszterelnöknek, akihez 
vasárnap juttatták el a végrendcletszeril írást, 
amelyet a nagybeteg Szentkirályi reszkető# 
betűkkel vetett papírra. A levél, amely nem
csak emberi, de politikai dokumentum is, szó
ról-szóra igy hangzik:

Kegyelmes Uram! Kedves Barátom!
Jelentem, hogy az én heteim, talán napjaim, meg

vannak számlálva. Én elmegyek. Mint a Függetlenségi 
48-as Kossuth-párt tagja, bejelentem neked, hogy csak 
a haléi tud elszakítani azoktól a nemzeti és demokra
tikus eszméktől, amelyekben én az igazi magyarság 
és az igazi kercsztyénség beteljesülését hiszem, vallom 
és imádom. Utánam nem marad vagyon, amit a pártra 
hagyhatnék; 84 éves özvegy édesanyám marad itt egye
dül, vegyétek oltalmatokba. Egyetlen kincsem, becsü
letem, a függetlenségi pártnak hagyom! Kegyetlenül 
szenvedek, ezért ez a levél szaggatott lesz, de Te és 
Barátaim, a pártban, kiérzitek belőle Szentkirályi Béla 
búcsúzó lelkét.

Nekem, a méltatlanul 
már kongatnak 
nélkül, minden 
készülök utolsó 
számára, akiket
nnk tanultain megismerni. Elsősorban Neked. Kegyel
mes Uram, aki szived, meggyőződésed ellenerő vállal
tad a belügyminiszteri államtitkárságot, azért, hogy az 
igazságtalanul, hajdúságból, kenyériéigységböl, maguk 
számára hclycsinálás előre kitér vezett célzatával állá
sukból kiüldözött tisztviselőknek felelős állásban párt
fogója és védelmezője lehessél. Láttalak küzdeni az úr 
ellen és láttalak távozni, amikor

a szent keresztből végérvényesen furkósbot lett 
és összecsaptak a hullámok. Köszönöm, amit érettem 
tettél; sikoro nem volt, mert nem is lehetett, Mit tét
iem én? Benső meggyőződésemet követve az általános 
fejetlenség, dermedtség, megrökönyödés idején, mint

valahol 
emberi 

utamra. 
egész

megbántott, üldözött embernek 
és dn gyűlölet, bosszú érzése 
gyarlóságtól megtisztálkodva, 
Marad hátra a köszönet azok 

hazafiaknak, önzetlen barátok-

Vtasonyi
a mai er!«$i)cs&ke*&li, az uig arfőkrőS 

és a jővátéteirtf!
(A Reggel tudósítójától.) Benedek dános 

újév délelőttjén a Központi Demokrata Körben 
az összes kerületi demokrata pártok nevében 
üdvözölte a demokraták vezérét, Vázsonyi Vil
most, aki hosszabb beszédben válaszolt az üd
vözlésre:

— A tegnapi napot felületesen szemlélő — 
mondotta — azt hihetne, hogy az emberek 
nagyon boldogok nálunk. Paradoxonnak lehet 
mondani, hogy az emberek azért élnek Ma
gyarországon könnyen, mert nehéz az élet. A 
régi világ fogalmai összeroskadtak. Az embe
reknek ma nincs kedvük a takarékosságra, 
mert nem látják annak eredményeit. Az em
berek hite elveszett abban, hogy munkájuk 
gyümölcsét nyugodtan élvezhessék, A legna
gyobb probléma, hogy az embereknek vissza 
kell adni élet- és munkakedvét. Sajnos, a kor
mány, úgy látszik, felületesen ítéli meg társa
dalmunkat. és helytelenül látja a devalvált, 
bankók körforgását, az emberek könnyű élet
módját. Abban a téves hiszemben él, hogy a 
nagy jólét, fölhalmozódik a városi lakosság
ban, mert még mindig a terhek javarészét kí
vánja reájuk rakni. Csak igy magyarázható, 
begy újévi ajándékba kaptuk a kereseti adó 
végrehajtási utasításait, amely telve van kép
telen rendelkezésekkel, amelyek alkalmasak 
arra, liogyy mint a hernyók lerágják az ember 
életkedvét. A kötelező könyvvezetés folytán 
nincs többé orvosi vagy ügyvédi titok. Az 
adófölügyelő és az adókutató emberek bár
mikor megjelenhetnek nálunk, megvizsgálhat
ják okmányainkat, könyveinket, tehát most 
már nemcsak a lakásunkkal rendelkezhetnek, 
hanem irodánkba és műhelyünkbe minden 
percben szabadon beléphetnek.

— A reparáció tekintetében a pénzügyminisz
ternek az az álláspontja, hogy a békeszerződés 
értelmében a reparáció még nem esedékes. Ha 
a kormány ügyesen jár el, a jóvátétel elkerül
hető. Magyarországnak a külfölddel meg kell 
keresnie és meg kell találnia az igazi demo
kratikus összeköttetéseket és ezeknek az össze
köttetéseknek a révén kell meggyőzni a kül
földet arról, hogy Magyarország nem fizethet 
jóvátételt. Ha belekapcsolódunk az igazi 
európai körforgalomba, még a jóvátételen túl 
is sikereket érhetünk cl. A demokrácia utján 
kell megtalálni a nemzetekkel az igazi szolida
ritást. Ez vezet a reparációhoz.

alkalmi vétele és eladású 

„OTTÍÍ" VACUUM 
Telep és iroda:

VII, Mp-utea 7- — Telefon: József 125—21

hivatott rendőr, mint keresztény és igy demokratikusai* 
gondolkodó ember, mint elkeseredett, Kossuthra esküvő 
magyar, élére álitam a rendcsinálásnak és megmentet
tem társaimmal együtt a fővárost a teljes fejvesztelt- 
ség káoszától. Amit cselekedtem, büszkén vállalom, ha 
lenne erőm és egészségem, ami nincs és nem lesz soha 
többé: újra úgy cselekednék, ha az üldöztetések újabb 
láncolata következnék is reám. Vizsgálat, fegyelmi bí
róság elé állítottak úgy, hogy csak ellenségeimet hall
gatták ki, az én tanúimra nem került sor és elvették 
állásomat, szenvedélyes, hűséges munkával kiérdemelt 
nyugdijamat is. A lolkiismcrtein tiszta: jó rendőr, 
tiszta és magyar ember voltam és vagyok síromig.

Ki volt rajtam kívül ember a gáton, amikor Kun 
Bélát le kellett tartóztatni? Senki. Ki szenvedett elő
ször rettonetos megpróbáltatást, amikor a hazát megta
gadó bolsevista társaság hatalomra került? Én, a ké
sőbb nyugdijától megfosztott, politikai jogaiból kisem
mizett. Mit kínáltak nekem a kommunisták, hogy ma
radjak, végezzem a munkám, hiszen, mondották, min
denki a helyén marad.

Mentem a tömlőébe, a kínszenvedésbe, még látszólag 
sem akartam egy levegőt szívni velük, még azért 
sem, ami ma sok kurzlstának a fölényes védelme, 
hogy eltartsam magam és az anyám, hogy „ment

sem, ami menthető".
Uram, add út hálás üdvözletem é# gyiin- 

falán utolsó kézszorildsát gróf Batthyány 
pártunk elnökének, azzal az üzenettel, 

kiüldözött, kenyerüktől elütött

Kegyelmes 
J giilö kezem 
! Tivadarnak,

hogy az igaztalanul 
tisztviselők ügyét tartsátok napirenden. (Gyűlések, kül
döttségek, a sajtó, Dictz Károly és a többi lelkes em
ber.) 44 éves vagyok, szerettem volna még dolgozni, 
dolgozni ...
Itt megszakad a levél. Eddig jutott cl Szent

királyi, egy rohama kicsavarta kezéből a tol
lat és bekövetkezett haláláig nem tudott többé 
írni, még diktálni som, bár ismételten meg
kísérelte. A most uralkodó rezsimnek alkalma 
volna a halott volt főkapitány emlékének reha- 

Íbililálásával egy 84 éves özvegy uriasszonyuak 
megadni azt, amit olyan igazságtalanul és lel
ketlenül megvont istenben boldogult Szent
királyi Bélától..4

»» ^ii ...................... ■■

Három ügyvéd 
kilakoltatási rohama egy csalá 

dós rokkant katona ellen.
(A Reggel tudósítójától;) A Thököly-ut 

számú házban lakik Michl Alajos gyáros, a 
háztulajdonos, a Ferenc Józscf-rcnd lovagja. A 
gyáros a házat eladta azzal a kötelezettséggel, 
hogy a ház vevőjének saját lakását is áten
gedi. Ö maga a Pálma-utca 8. szám alatti vil
lát vásárolta meg, amelybe azonban csak a 
lakók kilakoltatása árán költözhetne be. A 
lakók azonban nem akarják megtenni azt. a 
szívességet a háztulajdonosnak, hogy a szabad 
ég alá menjenek lakni, különösen nem hajlandó 
erre Epstein Imre könyvkereskedő, rokkant 
katona, aki 1919 februárjában kitüntetéssel és 
átlőtt lábbal hazatérve a harctérről, családjá
val együtt a villa két szobájába költözött be.

Michl ismert kurzus-ügyvédhez fordult erre 
Epstein kilakoltatása céljából, a bíróság azon
ban a háztulajdonost keresetével elutasította, 
Michl még befolyásosabb ügyvédei' kereseti. 
De másodszor sem sikerült. A járásbíróság 
újból elutasította keresetével. Még befolyáso
sabb ügyvédet keresett. Ezt dr. Bcrnolák Nán
dor volt népjóléti és munkaügyi miniszter, 
most ügyvéd személyében találta meg, aki im
már harmadszor indította meg a kilakoltatást 
eljárást „a mindenféle rendű néppel benépesí
tett” villa kiürítése iránt. Az érdekes ügyben 
dr. Adóm járásbiró, aki az előbbi két elutasító 
ítéletet hozta, a jövő hétre tűzte ki a túrgyu- 
lást, amikor is az oxniinisztcr saját lakásren
deletéből fog a bíróság előtt vizsgázni.

. i?> v • -
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Férfi dlvatszövet, jó minőség.divatos min
ták, méterje.................................................

Női scliottisch és sima dlvatszövetek az 
összes színekben, már...............................

Zcflr férfiingeknek, inár......................... ....
Mosott vászon női ingeknek, már..............
Gyönyörűen hímzett női ingek...................
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Budapest Szilvesztere 
a színészed Szilvesztere volt

Hogy töltötte a főváros népe a Szilvesztert
(J Heggel tudósítójától.) Talán sohasem volt még oly 

nagyarányú kénzülődós és régen nem fűztek az emlierek 
ainyi várakozást a Szilveszterhez, mint most. Sietünk 
kijelenteni, hogy nagyon rég nem volt olyan forgalmáé, 
mozgalmas éj a magyar fővárosbun, mint a mostani, 
amely egybeesett Petőfi születésének századik évforduló
jával és omol kapcsolatos ünnepségekkel és ami föltét
ien egyik rugója volt önnek a nagyméretű éjszakai nép- 
fillvonnláenak. A kora esti órákban ópp úgy, mint az éj
szaka vagy a reggel bármoly órájában, aürii tömegekben 
közlekedtek a főútvonalak gyalogjáróin n járókolők. Pest 
valamennyi bérkocsija, magánfogata, egy- és kétlovasok 
egyaránt, autók, autótaxik, villamosok zsúfolva. Hajnal
ban órák hosszat, kellett várakozni egy-cgy forgalmas út
vonalon üres kocsira. A város főutcái nappali világos
ságban ragyogtak, minden láng égett és bevilágította a 
friss esőtől nedves, sáros úttesteket. Mintha a város az 
egész elmúlt esztendő keserűségeit, megpróbáltatásait ezen 
az éjszakán akarná elfelejteni. Idegenek üdvözölték egy
mást barátsággal és nem egymás vallása iránt érdek
lődtek, liánom boldog njesztondőt kivártak egymásnak. 
Ahová bepillantott az ember, kávéházba, étterembe, 
bárba, színházba, mulatóba, klubba, családi házba, min
denütt. teljes zsúfoltság. Mindenütt minden jegy elkelt és 
hiábavaló volt a rimánkodás, akinek nőm volt meg előre 
« jegye. Éppen őzért nyakunkba vettük a várost és el- 
indultunk megtudni, mit jelentett Budapest Kzilvosztere 
számokban. Mennyi étel, ital, jegy fogyott el, milyen 
lózungot csináltak az ismertebb pesti helyeken.

Először a Dunapalotdbu mentünk. Itt egész a reggeli 
órákig tartott az élet. Mindenki előre váltotta meg jegyét 
ás mór napokkal ezelőtt minden jegy elfogyott. A ioon 
koronás belépőjegyből 700 korona volt az ántró, :3fK) fco- 
róna a hílfoyásos menü ára, az asztalok azonban ötször 
ennyibe kerültek. A zsúfolt dunaparti étteremben a kül
földi diplomaták köztll számosán voltak ott, kívülük Pest 
ni társadalmának friss vagyonú képviselő! és képviselő
női és a Kltz, állandó törzsvendégei. Táno csak rcggelfelé 
volt. Addig operaházi művészek szórakoztatták a közön
séget. A szálló iizletvezctőségo elégedett a forgalommal. 
130 üveg pezsgő fogyat!, tiibbszás üveg bor, a forgalom 
mintegy 1,250.000 koronára rúgott. A szomszédos Hungá
riába n a logdisztingváltabb közöuseg ünnepelte Szilvesz
ter éjszakáját. Kom volt semmiféle kubaró, sem táno. 
Csak zene. Az étteremben többek között levesből, tokból, 
vajas pisztrávgl/ót, malacsültből, fácánból és pártéból 
álló wniil szolgáltak fő! tSOo koronáért. Hajnali 4 óráig 
voltak együtt a vendégek. Négy óra előtt valamivel ke
rekedett táncra néhány pár az ogyik különszobában. A 
forgalom kielégítő volt, arányban állott, a tavalyival. 
.1 bevétel meghaladta az 1,000.000 koronát. A Bristolban 
a régi Pest finom társasága mulatta át n Szilvesztert. 
140b <■« 1700 koronás menii volt. A ílrittannla éttermében 
is erősebb forgalom volt, a tavalyinál. Itt csak 350 koro
nás. napokkal előre megváltott belépőjegyek mellett lőhe
tett bemenni. Az étteremben halfogáson menüt szolgállak 
föl /"• > koronáért. Az Operaház több tagja énekelt, köz
tük Környci Béla és a Vígszinhór. néhány művésze gon
doskodott a közönség jókedvéről. A reggelig tartó mulato
zás flór 0(ió korona bruttóbovétolt eredményezett. Nagy 
volt a forgalom n Newyork-kávóhúz helyiségeiben is. Itt 
is m.tv, léptek föl és csak 750 koronás belépőjeggyel
h’i'irtf bejutni. \ belépőd Íjakból 500,000 korona gyűlt 
’ot, <■ a menták: javára. A legelőkelőbb és leggazdagabb 
közön.si ggel együtt töltötték itt a Szil vesztért a közép
osztály százai. Éjfélkor n zenekar a Himnuszt Játszotta, 
(.melye n sötétben fölallvn ezer ember énekelt. A szoká
sos szilveszteri mókák után Paulay Erzsi szavalt Petőfi* 
Verőket. azután az Opera, a Nemzeti Színház több mii- 
veszi* interpretálta Petőt! remekeit, majd knbarészámok 
t" étkezték. A kávéházban, éHeroin beu és u búrban több
ezer ember fordult umg. 1400 feketét, 000 ltot helylevest, 
ISO iireg pezsgőt, 300 üveg butéllás bort szolgáltak fői. A 
bevétel éppen az. ötszöröse volt a tavalyinak. Az l.'mké- 
h'n a plnceétterem üzletvezetője panaszkodott. Gyöngébb 

•<>lt o Szilveszter a multévinél. Nem volt annyi hely, 
ahány ember bo akart Jutni a kávéházba és a művész- 
pincébe, de a szósz fogyasztás, miután likőrt fölszolgálni, 
va-ernup lóvén, nem volt szabad, méreteiben aránylag 
alatta maradt a tavalyinak. A Polace és a Táborin zsúfolva 
rop. Erős mit a klubok Szilvesztere. A ,,Fészek"-bvn 
'•s.tkncin valniuenyi tag jelen volt családjával. Mind az 
>t nagyterem megtelt és reggelig tartott a tánc. Az Ott- 

iio'i (>rbi<n 60 üveg pezsgő fogyott, a bcvótel megközelí
tette a 100.000 koronát. •

A többi kaszinók sem panaszkodtak. Mindenütt nagy- 
nievctü volt n forgalom, reggelig tartó zeno és táno mel- 
i''t| voltak együtt a tagok és azok vendégei, legtöbb ho- 
b’cn ,, műsort állított össze a klub vezetősége.

Megállapítható azonban, hogy az idol Szilveszter nem 
u kávésok, » vendéglősök éa a mulatótulajdonosok Szil- 
' oszt őre volt, liánom a színészek szilvesztere. Csaknem 
minden pesti állásban lövő és állástalan színész és ar- 
iista (ingáználva volt. Legtöbben öt-hat hét. helyen is Ját- 
s 'i italt. Sokan azonban nyolc-tla helyen léptek föl. Nem- 
'síik színházakban, kávéházakban, mulatókban, klubok
ban, liánom magdnhátak szllvesztcrestélyein is. A rekor
dét talán Boros Géza értő el. Tizennégy „zsíros" helyen 
lépett föl ón öt ajánlatot utasított vlsssa. 30<MKX) koronát 
HJrnsott. amiből 10.000 koronát költött kooslr*. Utána 

• ninmrMi Bein következik tizenkét föllépéssel..,

Morfiummal megmérgezte magát egy úri- 
asszony. Vasárnap éjszaka Tóth István keres
kedő öő eves felesége Zuglói-ut 1. számú házban 
levő lakásán öngyilkossági szándékból meg
mérgezte magát. Tóth Istvánok lakásán Szil
veszter éjszakájára egy nagyobb lársaság volt 
jelen és a mulatozás logvigabb hangulatában 
j or Tóth Istvánná rosszullétről panaszko
dott es visszavonult szobájába. Amikor a tár
saság eltávozott Tóth István lakásáról, a keres
kedő /“Editen vette észre, hogy felesége ágya 
mellett, egy papiros fekszik, amelyen ez asz- 
szony bejelenti öngyilkosságát. z\ mentők az 
életunt uriasszonyt cletveszedelmos állapotban 
kórházba szállították.

— Báró Korányi Frigyes hétfőn este Parisba 
mn i. Kofúnyi Frigyes, aki a jóvá- 
teteii bizottság előtt a magyar kormány meg
hatalmazott képviselője, hétfőn este visszauta
zott Parisba. A volt pénzügyminiszter A Reg-

— Kossuth Lajos — az antiszeuMlzmusróL 
„Én pmber és ember között faj-, nyelv-, vallás- 
felekozet miatt sohasem tettem és nem is fo
gok tenni különbséget; az antisemltikus agi- 

Í tátiót mint a XIJL-ik század embere, szegyei'
lem; mint magyar restellem, mint hazafi kár
hoztatom; — kárhoztatom már csak azért is, 
mert a fenforgó • sociális és közgazdászai ba
jokra nézve a symptomálcat okoknak tünteti 
fel, s mintha a hazánk jólétét akadályozó 
idegen érdekel:, szolgálatába állott volna a va
lódi okok felismerésétől s az orvoslat kutatá
sától és sürgetésétől a figyelmet eltereli; kár
hoztatom azért is, mert, gyakorlati célja egy
általában nincs; lehetetlen a magyar józan 
észről annyi hornirtságot feltenni, miszerint 
csak egy ember is legyen az országban, a ki. 
hiszi, hogy az, a mit emlegetnek: ,az eman
cipáció eltörlése, vagy éppen 6—700 ezer ember
nek az országból kiűzése* a XIX. században 
Európábaji lehetséges, még ha a gondolat 
erkölcsi monstruosilás nem volna is; és kár
hoztatom azért is, mert midőn a felett panasz
kodnak, hogy a zsidók a társadalomban külön 
összetartó társadalmat képeznek a többi tár
sadalmi osztályok megrontására: az izgatás
sal ép azt eszközük, hogy a zsidók még job
ban összetartanak, mint minden nyomás a 
nyomottakat összetartásra ösztönzi, kénysze
ríti (a már annyiszor elcsepélt ethikai s hu
manitárius tekintetek eszmerendjébe nincs is 
kedvem elkalandozni).*4 (Turin, 1^3 augusztus 
15. Urváry Lajosnak, a „Pesti Napi6“ szerkesz
tőjének.)

GedŐ rajza A Reggel számára.

gél munkatársa előtt kijelentette, hogy a ma
gyar jóvátétel dolgában eddig döntő és végle
ges határozat nem történt. Minden erre vo
natkozó hír korai és gyakran, sajnos, tőzsdei 
tendenciákat szolgál.

— Ratsay Budapesten. Hasson Károly, aki Erdélyben 
időzött, hétfőn délután érkezett vissza Budapestre. A 
pártvezér távolléti miatt újévi üdvözlés® elmaradt-.

— A pozsonyi Pctoíl-szobor és a csehek. Po
zsonyból Írják A Reggcl-nek; A pozsonyi tör
vényhatóság összes magyar és német bizottsági 
tagjai azt indítványozták, hogy Petőfi száz- j 
éves évfordulóját ünnepeljék meg a költő szolt- > 
rónak régi helyére való visszahelyezésével. A í 
Petőfi-szobrot ugyanis, nehogy az a sors érje, i 
arni Fadrusz gyönyörű Mária Teréziáját, vitéz 
cseh légionáriusok támadása elöl lebontották. 
A cseh magisztrátus az indítványt elvetette. 
Indokolása szóról szóra ennyi: ,.A Petőfi cm- > 
lékmü régi helyére való szóllitósához és eihelye- i 
zéséhez nem járulhatunk hozzá, mert még min- ' 
dt/7 fönnáll az a veszedelem, hogy cseh legiond- ’ 
riusok a szobrot, szétrombolják.*'

— A kormányzó újéve. A főváros tanácsa é» tör
vényhatósági bizottsága hétfőn délelőtt dr. Slpőca 
Jenő h. főpolgármester vez •té-eévcl tlAr.teJgo!t Horthy 
Miklót kormányzónál, nklt a polgármestír üdvözölt az nj 
év alkalmából. Horthy kormányzó rnoghalottan mondott 
köszönetét az üdvözlésért. Rámutatott a főváros is az 
ország sulvos helyzetére, amoly parancsoló sziikaéggó teszJ, 
hogy a nehóz napokban minden magyar {isBzetartaon. Ez
után érdeklődőit a főváros helyzete, a külföldi kölcsönök 
ügye Iránt és inrgelégedósét fejezte ki, lmgy a PArisbnn 
járt küldöttségnek átkerült lényeges engedményt kieszkö
zölni a fővilroe hitelezőitől. Délelőtt Iíaptudydk Károly óx < 
Janky Kocsárd altáborniigyok a m. kir. honvédség üdvöz
letét tolmácsolták a kormányzó előtt. Majd a kormányzó
a kormány Budapesten Időző taglalt, fogadta. Szeltovszky 
Béla a nemzetgyűlés üdvözletét tolmáesolla. Egy órakor 
Ravasz László píiapök és Némethy Károly nyug, állam
titkár a reformátns egyház nevében üdvözölték a kor
mányzót.

— Nincs kormányválság. -Jól iiiforuiólt helyről arról 
értesítik .! RegaA-t, hogy r-’v i -ág u.iévi ezéniában meg
jelent híradás, amely szerint jelentős helpolifikdi változá
sok Tárhofól. rí közel jö-röb'i:, nem felel meg a valós.-ig 
nak. Éppon ig.v netn födi a tényeket az a h ", hogy gróf 
Bethlen nr. egység'i.'i párt január 9-ikt va --' raján fogja 
pótolni az elmaradt újévi szózatot.

— Sipőez a liberálisok segítsége nélkül védte 
meg NándoidehérvárL Az újév alkalmából 
Csilléry András üdvözölte Sipöcz polgármes
tert., aki kijelentette, hogy a többségi pártban 
megvan „oz <r'adásokhoz való elszántság**, (Saj
nos, tudás, komolyság ás szakértelem nincs 
meg!) Sipöcz válaszában az elmúlt esztendőt az 
— „alkotások** évének nevezte. (Találóbb lett 
volna a drágítások évének nevezni!) Elmondta, 
hogy amikor a párisi községházát meglátogat
ták, az ti sztélét ükre lenyároan úszott. A köl
csön kanmtűzetésénél 8.4 frank helyett 3 frank 
kötelezettséget, sikerült elérniük. A nyugati ci
vilizáció és a kereszténység erős oltalmazója 
kíván lenni. Elvezeti a fővárost a liberálisok 
nélkül, mint ahogy Nándorfehérvárt sem a li
berálisok védték meg a törökök, elöl. 
Azután szóró’-szóra: ..A gazdasági po
litikában fölvesszük a versenyt és a „jog-

tette, hogy v.éha elfogja a esiiggedés érzete, de 
ő alapjában opt.imiski. (Mi a WolíT—Sipöcz vá
rosi gazdálkodást illetőleg alapjában pesszimis
ták vagyunk.)

— Díjtalan szemorvos* vizsgálat kiváló szak
orvos által '412—1-ig és 4—6-ig. llefraetio lát- 
szerészeti intézet, Szervita-tér 6, a templomnál.

— Yes-puder. Legjobb a világon. 
,,Tüzes" RzxibakAh’hn, TTaldokkernél. flllől-nt 4R.

szövetriihák, mélyen leszállított árban
I ianel pOnCiyOlttKj RCl^OlUjUinp^r^k «v«wMw£umr-*AWi«rw>:aP»inrv*iWNmi**f«M<rv«* mrrwBmvwm~ 1’rÍRyoK főherceget elmarasztalták. &up 

ronhói jelentik; Frigyes főherceg magyar- 
"' i'rl nl atin Imából nemrégiben valami kisebb 

'í’iatt. elbocsátott, egy ott alkalmazásban 
'V ; katonatisztet illetményeinek folyósítása. 
’J(,'1>ii|. polgári bíróság most foglalkozott 
cz'?'* az üggyel és a főherceget az összes ter- 
wjsjetbeni és pénzbeli járandóságok megfae-

Bkizottnon r * 
Vil, Király-utca

Tulhalmozott raktár miatt

BtltOFftiáP&lSÍflfSlS „.e r-at
leszállitottáron,hálók,ebédlők,szalonok,uriszobák

bejárat az Eölvös-utcából
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— Gerheaud-sütemény. Vanderveldo Emil, 
a belga szocialista vezér. Pierard Louis, belga 
képviselő, egy belga ügyvéd és egy magyar 
buraiunk együtt ebédeltek a minap a belváros 
egytk <•; leimében. A magyar azt magyarázta 
a belgáknak, hogy Magyarország kulturális 
l'ölAiye milyen vonzóerővel van az elszakított 
területek népességéi?©.

Meri mondta — hatalmi szóval nem le
hel eltörölni egy ezeréves állaipi élet emlékeit, 
hagyományait, évszázadokon át fejlődött 
ezernyi apró szokásait, sajátos művészetét és 
Ízlését...

libben a pillanat baji nagy tálcán Kugler- 
süteméuyi hoztak az asztalhoz.

\ bárom belga lelkesedve nyúlt a tálca után 
s mintán mindegyik telerakta tányérját a köz
isim budapesti, édességgel. Pierard ur igy 
szói.i :

Látja, ez1 már ismerjük! I*'z igazán fölsé- 
ge:s! (gazán pompás!

Igen, igen — mondta Vanderveldo —. ez 
remek!

Hagy. Imik kupon az alkalmon:
\zí hiszem - mondta —, hogy Páii.son és 

l-h ü . zeleu kívül, sehol a világon nhit-s ilyen 
óid- oi-siii eméuy.

..«!iuJ’iármau hclgybenhagyták.
Valóban mondták —■ ■, nincs.

- uraim folytaim diadalmasat! ma
gyar barátunk —, tíz a nép, amelynek ilyen 
«-rik részi pora \ un, annak fejlett az ízlése, éri 
•.x élei ií-iist■ gélhez is s bármily kicsinységnek 
lóssex is, éleiméi!jáhau bizonyos finomságnak 
a.i.; tanú jóiéi.

llg; mlmnal <züurt. Most '.Pierard hirtelen 
me.y.-yóial:

Nini mondja nevetve —. hiszen erre a 
ii? ;>i.'ideára ex vau írva: Gerbeaud, Kuglor. 
Már podií izek nem magyar nevek. Az egyik 

-h•. ?■ má:-<k német és így ez a cukorsiite- 
iiá'h.v nem az önök nemzeti diadala.

\ !tidor > í»l;'e sieted magyarunk segít
sél ■

hiszem tmmdta csöndesen . mégis
i- sui: Mgy.ir 'mrátuiii mik vau igaza. Meri nem 
?<z a döntő. ogy Gerbeaud és Kuglor urak I 
ö.-.-i c. . V:; - honnan származtak ide Magyar- í 
országba. lui'iem az, hogy iparuknak e pompás '
ii- i -.. .. mi,) j.jiiknak „édes" gyümölcsét a
mae/? ok meghet i-ülik méltányolják és él-

uidjúk. ? magyarnak, a magukénak <•!- 
1I’i

-s jóizüen megölte a süteményeit.
? ! ' Zi <' ú'i választás. ,-f áh ,<7.71*/ ér- 

l' -i'í- •> ■111: zaíaszentgróti kerületben,
• thai ; i épjolé i miniszter a kormány je
lölt íc. ' •<>■/ i'i./r-e dr.-1, a Károlyi-kormány 
'';'t iá ii.i, mini.,./terét szeretnék a kerület 
ellenzéki »■ rtjaí föíiüdí-íui függőt jen ségi pro- 
granunal áss holnap utazik le és Láng Já
nos Mátéffy Viktor .'■.■■■ Bartos János Wolff-párti 
k''p-.mobik kísérik majd kórtér utján. Harma
dik i< lí.'i is ít1:. a mm naoon xaszlót bontott 
Z'kiajy/er /? /.-■ roll képviselő Andrússy-párti 
programmal. Miután az ajánlási iveket öt nap 
miilv; már he keli adni, e héten nagyon heves 
választási harc lesz Zalaszentgróton.

bécsi házmesterek 26 ajranyfillér kapu
pénzt kiléteinek. Béé mii jelenti A Reggel tu
dósítója: -X házfelügyelők .szervezete bejelen
tett a polgármesternek, hogy kapupénznek 
o b< -ében kanolt összeg ura nyparitását kíván
ják. ami 28iíl osztrák koronának felel meg. Ha 
< hónap 5-éig kívánságukat nem teljesítik', 
sztrájkba lennek.

— .Leruh’ínt az .'..meieírőL Molnár Zoltán II 
íves tanuló a Lujza-utea. 2/b. számú ház első 
emelptériil :> földszintre zuhant. Amire a men
tők a hci\szim-le érkeztek, a szerenesetlen 
gyermek meghalt. Holttestét a honctani inté- 
zt’ihi' <■ /állították.

í' á'z:i ■ á'i-. K'iríl.i; Olfju l’iidapcst. •'•.« .IrUcr Sándor ok 
I vek mérnök. I>iii.-ii<is1. n mai napon házasságot kft’ltt- 
li. iiinlcn éru-.ii a helyeit.)

- ft'gy turini* gárda lázadást kísérelt meg. 
Kómából jelentik: A római kormány takarékos
ság szempontjából a „gardie regiek rendőri 
szí rvezetef a csendőrfőparancsnokság alá he
lye/:?. A lurir.i „gardie régin" emiatt lázadást 
kísérelt meg. A lázadókat lefegyverezték és a 
ka zárnyákban fogva tartják. A vizsgálat után 
a bűnösök.< bíróság elé állítják. Turinban ma 
már teljes a nyugalom.

— A Kamarában egész hóién ,,Az igazság", 
főszerepben Emmy Lynn, „Zigoto mint leány- 
t z<il’í< \ö" és a „Negyvi neves asszony". Előadá
sok minden nap 4, 6, 8 és 10 órakor.

B.-lHiátisl, •í.'iT'., iirnnyal, eziietüt. honi Mogul 110 
nájoii '• »' i’ í. amíg inog n«m hnllgntja Fischcr és Elsües 
, lcgr>iag;i nbb napi .rnil. l’ákóezi-ut :

Leg.:1k;1 masabb ajándék: Mono Llsa-fénylrép. Szépít, 
l'intnlil. ■ ■ : ■ . gorftklt. Műterem: t I•kötői 10.

Legjobban jár, ha Gro-z Ernőnél. Király nlcn 25, 
x .isárotja iioz.zátnrtozólnak ruházati szükségletet.

— Egy kártyaaffér és két kizárás az Országos 
Kaszinóból, j Reugel irta meg az Országos Ka- 
sginó sajnálatos kártyabotrányát, amikor is a 
komornyik tetten érte az egyik, kaszinótagot, 
amint a bálikhoz nagy lelkinyugalommal „ö««- 
szerakta a paklitk viiti’y íizenöt olyan coup-t, 
amelyben a bankár 8-as és 9-es slágert vágha
tott ki a zöldasztalra.. A kaszinótag, régi pesti 
patríciuscsalád megtévedt sarja, a bankár szé
kében már ki is rágott négy slágert, amikor a 
komornyik leleplezte. Másnap aztán megírta ki
lépő levelét, hogy a kizárást megelőzze és hogy 
a kínos eset nagyobb hullámokat ne verjen. 
Harmadnap azonban meggondolta a dolgot és 
r.jabb levelet irt a Kaszinó igazgatóságának, 
amelyben közli, hogy a kártyák összerakása 
csupán „vice" volt és már más is riiegcselekedle 
ezt ö elölte. .Amikor megkérdezték, hogy melyik 
kaszinóingit: érti, megnevezett egy urat, aki 
valóban jókedvében összerakott nemrégen vagy 
öt coup-t, de agy, hogy végig mind az öt játsz
mán (■' bankárnak és a poentörnek egyformán 
bak kara fja. azaz semmije sem volt, nem nyer
lek és nem vesztetlek tehát a. rossz tréfán. X 
kaszinó igazgatósága ez utóbbi incidenst sem 
tekintette tréfának és a hamis, mini a jó
kedvű játékost kizárta a kaszinó tagjai sorából. 
Az igazgatóság annak a megvi/ssgálásara azon
ban. eddig nem téri ki. hogy miért lehetséges 
olyan könnyedén a. kas/ino játékasztalainál a 
kártyákat összerakni

— Rengeteg verekedés volt Szilveszter éj
szakáján. Szilveszter éjszakáján Budapest 1c- 
rnleién rengeteg verekedés történt, amelyek 
közül nem egynek súlyos kimenetele volt. 
Az első veri kedés:cl még éjfél előtt értesítet
ték a mentőket. A VI (L kérőiét, Egressi-ut 83. 
számú házban egy nagyobb társaság műin tolt 
Horváth Lajos első emeleti lakásán, úgy hogy

figyelmeztette 
kisereg!élt a 

a bűzi urai. A 
revolverét és

a ház tulajdonosa többször 
Horváibékát. Xr. egész, társaság 
folyosóm és szidalmazni kezdte 
házítilajdonos erre előrántotta a 
■m(ilbelöile Horváth Lajost. A mentők a Rókns- 
korházbí’. vitték a súlyosan sebesült Horrálhot.

Az uj cv első órájában a mentőket a Ilársfa- 
uteíi Vií. kerületi kapitányság elé hívták, 
ahol két társaság összeverekedett. A társaság 
ii gjai horosiivegekkel támadtak egy másra. 
Marossi József 20 éves hivatalnok fejét több 
hii.ven érték a borosüvege.k, úgy hogy össze
esett. A mentők a Rókus-kórházba szállították.

A VIÍ, Nefelejts-utca 3. számú ház előtt 
Máhr József 2(> éves államvasuti alkalmazottal 
társai botokkal agybaéfőbe verték. Máhr esz
méletlen állapotban terüli el az utcán. A men
tők a Rókus-kórházba vitték. Reggel 4 óra; 
kor a Váci-körűt ”»5. számú házban lévő 
Erdélyi Ri utal óban Zakariás Sándor 22 éves 
müszeiész összevesz. 11 
székekkel támadtak rá. 
Zakariást a verekedés 
M; 1 rk ó - v 1 < i • i a m b u I a n c i á n 
rajta végre.

— \ éjire iiii>»'!:e/xiivk Berlin lilpiicolúhAU lieilinbbl irj^ 
f /,*<</"/,.' levelezője: /• iiéinci lapok pái-ikulüiihség nélkül 

1 okonszen vésőn fogadták Ktoiuí Simonnál.’ az tuigoj- 
inuftyur kamarái mi turt >’• beszédéi, különösen nzt a rés:wt 
emeli < ki, oni< l)i <1 sái'ktiioj, >' kIIwcI.' rll' ii
B7.ólső s::< ciuii-la i s :• nas;- polgári oí jíánnmok oky lórii'ón 
sürgetik Boriin mogtlsztitósát eo n uúmet vugyon védw 
mái a ,,/inPa/oő/ó' idegenekkel szemben. I'áry nagyobb 
nke-io első hrkö«z.í’i>ití>.'én<‘.!< lál^zil ax Oroszursziigbol b<»- 
vándoro!! milliárdos iingvipurosi. Ujti Hcim'w <•« uz Áron 
én H a//.c< benkház elleni büntető följelentés, nmelyel u 
r< ,i«i." i’io ökséir :’•) órai \ iz..;.-.iliit uliin f.iirgőwjn inteti az.

Áron és WnlP'r Ilin khöz cuyik fő- 
alf’nölte ti Ihido-ftPsteN in .iöl l'nnr/ 

.1. í:'.”-nek. amelynek egyébkén! 
............. llipncrt. aki nz Edén- 

.öfilövi iinláll'/ol. leinlemitoltói: Herliiihíil. 
umint u tőzsdén beszélik, az osztrák, len

gyel, nino»/aí' <vs egyéb kiilfóhlí «iberiill urpolgárok soro- 
:áfa fogja követni. Hip. hip. hi’rran!

a pincérekkel, akik 
A mentők vitték el 
színhelyéről és a 
műtétet hajtottak

á 1 la in ü g y é.'„: -1 g 111 - z. Az 
nőké, Seb'IT Sándor, 
bécsi ,.lilcder>rt(timliank .1. 6'.“ 
H íh Hepnor is igiizgatói iigi hígja, 
szállóban lakott. * 
A ki irtási tűst, tőzsdén beszéli!:, az osztrák.

Az orosz-néniot kaharéelőadások a Vígszínházban 
szerdán éjjel Ilii órakor kezdődnek. Műsoron van: Hégi 
románcok. —- Orosz Játékszer. Hollandi ínyence. —
Orosz népdaluk. — iMlmrang. - Katonai parádé. — A 
tovohajcsár álnri. - Gyári min R m>:- <in1n. 1 i > .• s 
nwnev; iijnerikfli regény. - Orosz m'ixialok. — Volgiiinenbi 
hnjóvontntók nó.Ai. - • Vai'ka-tr.iika. — Jusiiij igazgató 
né.nePil konferál, riótb r.ón't'í m.':gy;ir:’l. Htndez : Z.’rd - 
unv. Karnagy: T’<'«7< ti nlők: t'<i|r --'vs -,’n la \.
I<otoí«7.iír Sovfizká'a, Tokarszkájii >... Asz.ti M., Tarlakov, 
Haieaa, ÍHinitri.iev. J’eíi r.iva. Vitel, Lebcdji’Vii, Libidinsz, 
Supinszky, Pinr-zkoj, Apnnanszki, Pkrninszki.

— „Borgia. Lucretia" — az Urániában, Az a 
nagy film, amellyel az Uránia n% uj esztendő 
műsorát megnyitotta, a művészi szépségek 
gazdug látványossága. Maga n téma (a ra
gyogó (-inoiiecento szépséges, bűvös asszonyá
nak története) már magában véve is nagy 
ígéret; a film föléintcsc azonban nagyszerű
ségében föliiimiil minden várakozást. A Bor- 
giák hírhedt hntahnr és fén\ tixése szolgál hát
térül ahhoz a regényhez, amelyet Lucrelia és 
Caesara áttörlek. A nagy német filmet világ
szerte siker kíséri, amiben jelentékeny része 
van Liáné fluid. Conrad Vcidt, P. IVegener, 
A. Bassr rmann és n többi kiváló művész mes
teri játékának. Az Uránia a fllnjct ismét rcn- 
des helyárakon mutat,in be 5, "/h, >49, 10.10 órai 
kezdéssel.
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r»&3 rövid fis hosszú 
^Sappa** minden s/.in- 
ben . ............. , ... K

38 000

72.000

Bőr
Bőr
Bőr
sajunemmfl

A „FfifSokésx öflBny” . . K
(Cégünk szabadalma)

mely 2 óra alatt mérték szerint elkészül.

KOCH

22.000
a

lwfrlpii«a.’MWMatTMWB'lM—■—I 11—n—CTWim.iiiil3MH.

Síesta szanatőrmml
Budapest, legszebb klimatikus helyén. | 
Diétás kozelée, Modern központi fii - E 
tés. Vizgyógyintézot bejárók részére i; |

Budapest I, Ráfit Gyfirgy-ot®© 5. szám 
a Déli vasnli villamosmegállótól I porc. Telefon 113-87 I

> Pongrácz 
cégnél, Budapest Ui. Per., 

■ Szonöv-utca 23. szám

Gummitalpu

különlegességek
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üj személy- és teherautók i 
í Reiman Ciizei la-tér !J. -
i Telcfonszúin: J41—03 és 148—77. 2-

VI, Révay-11. 18 KIS KOMÉDIA Telofon 14-22. sz. 
IJj műsor! „AZ UJ ASS1STENS“ és „PrEIFENIJECKEL" 

Kezdete pontban 7’/u órakor

Szonöy-utca 23. szám

II

(Andrassy-rit 25)

ufra memill
SxenzácBós

Kezdete VtlO-kor
s

I
CASINÖ DE FARIS v»t.

KIVÁLÓ KOLb'CfLOl ATTIl.1 KCIóK
ELÖADAS UTÁN ZAltóRAlü PARKETTANCOK

•V

Szövet- és selyem- 
ujdonsáisok 
nagy váíaszíékban

TX BXJII jv\
HAKÓCZJ-VT h:i. szdm. — TKLKFON: JÓZSEF ?/-/«. |

A januári műsor minden száma szenzáció! t
Sánri.Tur Stefi, EíeSty ftnny, Boros &ézae i 
Gatlai; Nírtdor, 8.ásxF6 Imre föLléptévef J, 

Párásban huncut a leány... 
Tánvparódin. trtu: Harmat Imre. Zenéje Bndal Déncs-töl

S a b i nat és T av* fs <z s, mondái n kettős
K.eília. Sieíimont, spic-táncosnö

CfBARa-KS
Akrobatikua stopp-túncouok

2 EISOMS se
Humoros akrobaták

2 Hu.gfosett
Amerikai ének- és táncos-jelenet

CU?£SLt.GF5KY
Orosz, táncok

4^1 R. U S O M O
• ■ Exprcssionistn táncok

Ezenkívül még olFŐrnngti szám!
E15fi«;<h3 tikéin parkett-táncokl 

STÉBNIER SIMN
TJ1E BEHT OKCHEKTEH FÓR ENGLISH
PANG MI SIG OFTUE GONTINENT 

Kezdete pont. >/>10 órakor. — Elsőrangú meleg konyha.

V, DEÁK FEREKC-UTCA 18. sz. (Anker-palota)

Különleges divat-
ReEmék 
áruházában
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fíudapest, január 1.
(.7 lleqqel ninnkatársától.) A tőzsdei hausse, 

mnelypt vártunk, teljes vehemenciával tört ki 
, úgy annyira, hogy a budapesti 

soha e! nem ért árfo!.íjamokkal 
. Az első napon még nem volt 

tisztázva, vájjon elórkezlimk-e ahhoz 
hausse-mozgaloinhoz, amelyet, 

körökben újév utánra várlak s nem-e 
jellegű jelenségről van-e csak szó. De 
első nap délutánjának magánforgal- 
olyaa fantasztikus árak kerültek élő
olyan rendit he,totlen emelkedő ten-

kapott lábra, hogy el kellett készül
ni! nden eddigi méreteket is meg- 

természeies, 
hogy ilyen arányú üzletel és ilyen teinpéiju föl
felé rohanást nem lehet mindenben indokolt
nak tartani s meg kell állapítanunk, hogy a 
hausse tempójában helyinként meijmagyarúz- 
hatatlan szertele/nséijeket s manyarán mondva: 
képtelenségeket kellett tapasztalnunk. Ám ez 
velejáimja minden ilyen mozgalomnak s abban, 
leli magyarázatát, hogy a laikus közönség 
nem arra veti magát, ami még olcsó, hanem 
arra, ami már megdrágult.

Az általános hausse-mozgalom okainak nm- 
gyarázgatúsával ezúttal csakugyan nein kell 
foglalkoznunk Megindokoltnk már löob heti 
jelentésünkben s most csak annyit teszünk 
hozzá, hogy ami e hausse mozgab*mhan 
■reálHúson fölül van. azt

jóvátétellel összefüggésben várható gaz
dasági leroml.islol, való félelem okozza.

’l’eny az, hogy üzletmenetnél: nem voiluuk 
még tci'iti. amely cgykópen j< leufkezik a for
galom. mint a c 
súgóban. A nehéz papírokban 
rázatos volt az üzlet, amit 
gyarázni, hogy a nyereségek 
sokkal kec.segtt többek, de az.ért. 
máit már <’ l <">ppapirokban is 
fejlődéseket ládánk. így láttuk 
f.ámt.t!- ;s ;* t.á;ig ré -zvér vek 
hári mszorosi 
foly a inaikon 
szí úté 
paiü rok 
péld:' kai 
va.spiae 
lékc.-,opi i n 
példái és 
jövő I 
kozni.

amelyet, variunk, 
ez elmúlt héten, i 
tőzsdén eddig i 
■.•.árult le a hét. 
lelj esen 
a nagyarányú 
i őzsdei 
efeiner 
már az 
mában 
térbe s 
deneia 
tiiink egy 
haladó tőzsdei mozgalomra. Csak 
liogy ilyet)

a

gazdáinkat cserélő télelek nag.v- 
egysz.erücn káp- 
abból leltet rna- 
a 'anyai e téren 

a hét falya- 
halahnas ár- 
azt, hogy a

• l.ít:i:i ’e zverveK egy bei akiit 
:á>u "emelkedtek múlt ítéli ár- 

bog a Schtiek és a is
i jio ugrásokká) .intőit ik a nagyobb

határvonalának közelébe. Ezekéi á 
enak ttgy lalaiomr:’. ragadtuk ki a 

értékei közül, mert hiszen a többi ér
hál is könnyen Imz.hi ltunk volna 

ami fontosabb, minden jel szerint, a 
belep még több példával fogunk tti’úl-

*

változott helyzet kosztokkal súlyosan megra
kott papírok birtokában hagyta. Nem szabad 
nyakló nélkül rohanni és jiein szabad elfeledni, 
hogy vannak mesterséges vagy technikai okok 
szülte elgyengülések is, amelyek <i néni szilár
dan fedező papirostulajdonosokat könnyen te
szik hajlamossá az értékek elkótyavetyélésére.

Mindent összevéve, az a prognózisunk, hogy 
a hausse nyilván tovább fog- tartani s átter

jed a közép- és kispapirosokra is.
A dolgok menetének szinte megvan már 
sémája. Az első nagy' láz hevében a Hi- 

-----  . .. .i magát a közönség, majd 
a Kereskedelmi Bank értékeit favorizálja, míg
nem aztán az Angol Bank és Olasz Bank pa
pírjaiban indul a játék. Papirncinek szerint 
rí ndesen a vas- és géppiacon kezdődik a moz
galom, onnan átterjed a közlekedési vállalatok 
es faiparok értékeire, majd a különfélékben 
tombolja ki magát, hogy a bankéríékek eniel- 
kedeseve! elsimuljon. Most még a vaspiuc ér- 
tékeinél bírtunk s főleg a nagy papírok meze
jén tombol az élet. A bányapapirok soron van
nak és amint a. múlt hét legnagyobb eseménye 
például a Fegyver volt, e hét könnyen a Kohó 
részvényeinek adja majd az első i’avorif pál
máját.

A középpapirókban a (ioldbcrgcr, a Mág, a 
(íntlntann. (Inmi látszanak első beiyen. A fa
piacon a '/.abolai, Ófának, Hazai fának vannak 
erős és számos hívei, mig a kiilönféíék közül a 
Telefonnak, ^pódiumnak, IKnina!' Jaltának 
vannak nagy sanszai. \ közieked- i papírok
ban is nagy kilátásai vannak azoknak, akik az 
egyenli-tes és általános hausse-mozgalom tartós
ságában bíznak. A nem jegyzett értékek piacán 
a Hitelbank Bmnxitrészvényei iráni niníjdkozik 
éh nk kereslet.

részvényeit e Lét élőjén, talán már a mai tőzs
dén bevezetik a tőzsdére. A keresett papírt 
60.000 korona körül vásárolták.

XD’Annunzio 1
Reggel értesülése szerint 
érkezik az iiju D’Annunzio, 
Atlant icn főkormányosának 
\ költő fiit 

vesz részt, 
viszonyban 
szokta neki 
rŐl szóló kommünikéit...

fia és Excellcnz Polnai. .7 
e héten Budapestre 

aki Polnainak, az 
a vendége lesz, 

egy gabona üzlet lebonyolításában 
Polliul I >’ A nrmnzioókka I baráti 

van. Az isteni Gábriellé a verseit 
fölolvasni, Polnai a nagy sikerei

u _  ____ ____
telhank értekeire veti
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Budapest, IV.

Antik képek. Modern képek.
’ i nies porcellunok. Fayen e- és üvegtárgyak. 
Ezüst ■ i'.saranyts rgyák, ékszerek. Bronz-, réz-, 
vas és fifvéb réíri ,é"ek. Bútorok. faragott fa 
és képkeretek. Szőnyegek, .selymek, csipkék.

A ii-zin jövcd’-lem J" -a jótókonyeélokra fordittatik

íé'j
Arany kéz-utca sz.
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FŐTÁRGYAK AUKCIÓRA
való fölvétole:

1923 január 1-tőJ 1923 január 25-ig.
Átvevő helyek:

Eggenberger képi ária 1
IV, Kossuth Ijijoí; 1. és IV, Kecskeméti-utca 3. 

Telefon: József 104 -27
Trausorient kereskedelmi rt.

IV. Arnn.vki'Z-iitra sz. Telefon: 27—99

MM

h”. II h Üzlete

.M.'NÖSÉGBEV

/ eb f oh:
Postaiak. ...la; .».’?/.

X Drágul ii hetipénz. A pénzpiacon 
kereslet és ma már 2'?%%, sőt 3%-ot 
engedélyeztek.

Miiid(‘Z. csuk álom! . . . Em-klik < gy 
és vclólmn úlomszerii, ami előttünk 1 
tőzsde Itttt* móreiiis 20-iki á.'üdytynl'UÚu. 
ia Ker<.ikráéiuil Hanti 
.'Ili. .1/0'/,/' .;< !, Hi.ua: 
4<»i. !.:<>: <11, 'l'rvxl: ‘Hl. 
R;:ri1. alrkori mntjiix és 
’<! én cláll'iiek all'i átsn'iri.xi. Aki tehát ebben 
bari helyezte el a vagyonát, akkor nagyon jól. ina 
háti iiai'yoli rosszal gazdálkodott a l 
doljiik, :i«>gv ugyanazért a péitzérl
I Igazban, Kos '-nho'i. Izzóban Trus '•■■n 
lehetne . . .

X Közgazda sági hírek. i\la indul meg luironi 
napi szünet titán a hivalalos érlék őzedéi for
galom. <zerdt.,i rendes üzleti, nap lesz és akkor 
történik az ellátás. Csütörtökön szünet és fizt •
II ' / nap. - A Flscher Simon rt. selyemáruház 
.szombaton tartott közgyűlésén alap! őkéjét 
COfiOti.öttü koronára emelte és 120/»-ot fizet. —
\z .ilü'Hirasni-vi <z\ •'■nyéket Budapesten, Ber
linben, Becsben és Prágában bősei bécsi ban
kár, a forrathtimi konjunktúrák ifjú zsenije, 
a nemz tközi siberségnek e magasabbrangú 
rncgszemélyesitője vásároltatja, azzal a céllal, 
hopy betörjön az Államrasiit szindikáiiisba. 
ahol most a Bodoncredit az ur. Érdekes, hogy 
egy kötés Allamvasnt (25 darab) mindenhol 
olcsőbb. inlnt Mécsben. I’gyanaz az AÍlamvasut, 
amely 
he Ive, 
éppel) 
séggel

régi operettben 
fekszik, h pesti 
.1 Uayi/ar Hllel: 

: jJI'i. <1 K'is:. ii: Ultin. I i kánul: 
:ifs, u iKi'i’J (ifin : Lány:

A Jegföltiinőbb a Kereskedelmi 
mai alacsony kurzusa, amelu <r. 

a pn pir- 
nzon • 

lőkAiiv-I. ha meggen- 
l Magnezitben, nagy 

ina milliárdos

I •>itos 
még 

Ez ,i 
vagy 

a lö/.sde 
pihen. 

i‘s i’olyu- 
(i,vclji teljes 
a többi árak

hisszük, mg? 
belstj lénUeye 

a ,|ó\áleleiek icei 
nagy közönség sze 

vibrál ma, de i 
vonatkozó mé 

egy term 
dolgunk, 
téie-knek 
i'i<icn olesév.egban ta- 

; atériéki lé- i folynmat. 
h<'i' letln1'. 1 épest meg- 

semmi kétség, 
lt >táro/.oHau olcsók 

ik rela'lve olcsóbbak 
knál. hanem ab- 

k belső értéké

magunk azt 
mozgalom 
g össze 
mik a 
•.legeiben 

okokra 
liogy itt 

olyannal van 
ct 
z< i

.íz az

•zi k, 
ÍSli lót 

nemest 
áru áram 

ipiirvá hoa.tai

Mi 
tőzsdei 
sem le"g 
kérdés ci 
illká’dl 
gazdasági 
Mi a:.l hisszük 
mattal és 
ipdcl’oltságái iO(Oj 'Hlí 
á, (tihoz ért 
látja. 
amely 
indul, 
hogy 
es

»•

relali i'< 
Másszóval: 
időrt I idót" 
iijra ji lenti. ■ 

ériékeink mti 
és áron aluliak. De 
papírjaink összes 
szolute i meri 
megvon jelenteken.'.

*

mégis azt kell mondanunk, aminek mar 
multheti fejtegetéseinkben is kifejezőid adtunk, 
Imgy tiidniiilik ti helyzet'!

bizony, oh óvatos • :
kell megítélni. Azért i. VU s; ■ 
értékelés i'olyam.iIá?i:»k először 
tárai is \ annak, nn’.so b xi»r pedig, 
tempóját gyüktan 
okok mszokták 
közönségiink nincs 
es hogy (• szertelenül jm 
természetes r< 
sok

ggal
rgal, meri 

k először terme 
Iszor pedig, 

’>b teehnik; ;
:tirarni. .he 
hozr, t. \ 1

• \'/i <Xt “ 
•ctes ha- 

mert annak 
és iélektani 

feledjük, hogy 
;> mai arr.l hoz 

■melkcdi s l/i .miy os 
keiét vált ki belőle. Emellcft 

részvény íulajdoiios meg a re vi httits eled 
hozta át pani'j.'iit ebbe a ni' '.i.,’a!')mi),'i. l\os-i 
géniekkel I rltes e. ij nieieri i ieii<d sz ivesen sza
badni. lm csak pénzé 1 ' 1 ' c ifíN iia.l1 'mo.-- tt 
realizálásra. v„ < a ki rüli • . I P’wlig kontre- 
min l:önn.iien kihasznátje. imiiitliogy 
tnozg 'om ellenére is láttuk Itt-ott löibuk- 
lianui a kon!t■•mint. N. ni szabad feledni azt 
sem, hogy a l;es/Jpénzek dtaguláta karöltve, 
jár az árfolyamok emelked* <*vel s i'ogy a 
kosztpénzek ezúttal viharos gyorsasággal es 
nagy mól''só roh. iil. föl a muH’teti

l'Po-ról l <".''ig.
A játéko' közönségnek még emlékezetében 

van a múltkori .szituáció, amikor u hirtelen

in;.se:

Becsben 381.625 o. K-val 
Budapesten 281.450 o. 
80.5t)(* o. K. Berlinben 

megszerezhető. A 
robbant hossz- mog." lomnak 
In lő óriási költségek, a 
0.8%-os provízió, 5%o adó. 
li lék és 1%(| gűro a. kerékkötői. 
/>: l’olya 
kel ...
vezeti be a tőzsdére az l'lső békéscsabai 
malom (azelőtt liosenlhal-nmlom) 
lentő.' belértéke! reprezentáló* ré 
A szokni diadalál jelenti az a hír.
Herzoff Ignáo bekerül a Lt z imiioló* 
a Coneor.lia malom igazgai í ágába. -- 
gánforgttlomban jegyzett Délnta7. tar 
héten 2l).(!00 koronával javítót la meg 
mái. elérvén az őT/’OII-res kurzust is. 
magyar Cukorgy.jr !?.!..jniut.

van megier- 
K, Prágában meg 

2(12.9'11 o. K költ
bécsi tőzsdén ki
tt / kötéseket. ter- 
2%o-es eourtage, 

provízió. 5%« adó. ft%-os kezelési ju- 
ós 1®Z„„ gűro a. kerékkötői. Nincs olyan 
méntelkedén, amely behozná a köli é re- 

A Hazai Bank e hónap el::ö felében 
a tőzsdére az l'lső békéscsabai (iőz- 

nagyon je- 
•szvénycii. — 
. hogy los uiei 

Bank és 
A ma- 

cukor o 
árl’olya- 

A Dél- 
__ _ / Reaqel értesül, 

jelentősen fölemel! nz alaplőkt’jéí <•. az ej ré-z 
vényeket 2bn jaq. koronáért l'» gják k ipni a 
t észvénvesek. Szeqedi Kcnderfonóqiiár

I’, Rálvány-ulca 
Félemelet

VEZET.

•LEI

J

í

1 V I, ’lEKfiZ KülU T ö____ ríP

— — huj . Bwr#

: faipar rft.
ii iSudnpe.'S*. e.líicrííalva

Telefon ; 15Ö— I. József 84—02, 84-1'3
< Korossssőrí&k, Hsu^cr'oLc, giyertmQklkccstk

ZEKKOW1TZ EMIT, í'.S TÁRSAI BUDAPEST
BANK *™k 

g* 5»ÉKXWAll.TÓÍJXR.ET WIEN
KÖZPONT; l'.l'íl.'I'I.'-T \ II. KEK., TIK'KÜbY.T'T 2. 8ZA.M

í

< )V!
KRISTOF-TÉH 2. SZÁM

<»7

Eredeti tervezésű, 
valamint valódi francia kosztiiiuök, ruhák, köpenyek

valót;

*»<«l nai

0! kosztüm- és ruhaszövetek
Szödösi és Káimán o 3 c® ' á ra 

Budapest IV, Ha é-utca 13 (SüW-utca *orok}

Hi.ua
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X Bűnvádi följelentés fenyegeti a Wöruer- 
gépgyárat, ha megkárosítják a tőkeemelésnél a 
részvényeseket. .Tórészt már nyilvánosságra 
kerültek azok az izgalmas jelenetek, amelyek a 
Wörner-gyépgyár közgyűlésén zajlottak le es 
amelyek különös színben tüntetik föl azt a gaz
dálkodást, amit a 60 év óta fönnálló gépgyári 
vállalatnál egy kis csoport, név szerint Hofherr 
udvari tanácsos, Schwarz ócskavaskereskerlo 
és dr. Weisz ügyvéd, folytatnak. A közgyűlés 
izgalmas és viharos jelenetek után azt hatá
rozta, hogy a kibocsátásra kerülő 110.000 darnh 
részvényből az igazgatóság mintegy 61.000 da
rabot megtart magának 1200 koronás árfolya
mon. Tekintve, hogy a részvények ma ííüOO ko
rona körül állanak, könnyű kiszámítani, hogy 
milyen horribilis összeggel károsulnak a rész
vényesek és milyen sokat keres az igazgatóság 
ezen az üzleten. A tőkeszaporitús lebonyolítása 
esetén a Wörner-gépgyár 100 millió korona 
alaptőkével rendelkezne, ugyanakkor,, amikor a 
Schlick alaptőkéié mindössze 30 millió korona. 
Jellemzőbb adat igazán nem is kell a tőkeeme
lés fölösleges voltának illusztrálására.

A közgyűlésen tudvalévőén Hofmann bankar 
azt a bejelentést tette, hogy ő az igazgatóság 
által igénybeveendő darabokat 1900 koronáért 
hajlandó átvenni, vagyis 700 koronával jobb 
áron, mint maga az Igazgatóság. Ezt a bejelen
tést írásban is megtette és jegyzőkönyvbe is 
vették, ami az ellenzék pörrel való közbelépésé 
esetén perdöntő körülményül szolgál. Az igaz
gatóságnak ezek után kötelessége legalább 1900 
koronával átvenni az uj darabokat, mert ha 
ezt nem teszi, úgy nyilvánvalóan megkárosítja 
a részvényeseket darabonként 700 koronával. 
Ez a fölpénzdifferencia mintegy 10 miliő koro
nát tesz ki és ig.v érthető, hogy, az ellenzelci 
részvényesek bűnvádi följelentést akarnak 
tenni arra az esetre, ha az igazgatóság mégis 
1200 koronával és nem 1900 koronával venné át, 
a, részvényeket. A Reggel értesülése szerint a 
Wörner-gépgyár igazgatósága a botrány ha
tása alatt és mert jól tudja, hogy a cégbíróság 
megsemmisítené a tőkeemelést, kénytelen-kel
letlen rá fog fanyalodni arra, hogy 1900 koro
nával vegye át a részvényeket. Jellemző egyéb
ként a helyzetre az is, hogy Wörner Albert 
gépgyáros, a társaság volt tulajdonosa, főrész
vényese és megalapítója nem is vett részt a 
közgyűlésen, sőt elkedvetlenedett és hír szerint 
meg akar válni a vállalattól. Ez esetben rész- 
vénymajoritás tekintetében, amely most is 
egészen vitás, teljesen kaotikussá válna a hely
zet. A Wörnernél ezidő szerint senkinek sincs 
majoritása. A közgyűlés előtti napon az állító
lagos majoritás birtokosai fejüket vesztve sza
ladgáltak kölcsöndarobokért és még az utolsó 
napon is 250 koronát fizettek részvényenként. 
Viszont igy sem volt meg az a részvénymennyi
ség, amely a rendkívüli tőkeemelő közgyűlés 
megtartásához egyáltalában szükséges.

X Mi az a Doni és mi van a Font körül? A tőzsde csü
törtöki és pénteki viharaiban a Boni is az érdeklődés 
középpontjában állott. Beavatottak 8—ld napja csöndesen 
vásárolták ezt a Leszámitolóbank érdekkörében álló 
szeszpapirt, amelynek árfolyama aztán a szombati. va
sárnapi és hétfői magánforgalomban viharosan emelke
dett 15.000 koronáig. Egészen bizonyos, hogy ma sokszáz 
olyan ember nézi idegesen A Reggelbon a Boni magán
forgalmi kurzusát.’ akinek sejtelme sincs, hogy volta
kén mi is az a Boni, fa, vas vagy éppen hajózási papír. 
A Boni Nyírbátorban van, egész külön kis ipari város, 
gyáraival és műhelyeivel. Amit egész Szabolcs termel, 
itt dolgozzák föl. Egy ipari és két mezőgazdasági szesz
gyár tormeli a burgonj/asseszt, egy nagy olajgyár, egy 
kisebb vámolajgyár, egy nagy, modernül fölszereli olaj- 
cxtrakció pedig a legteljesebb kihasználásig préseli ki 
a környék napraforgó- és egyéb magvainak olajtartalmát. 
Malom, szappnngyár, téglagyár sorakozik még a gyár
területhez és túl a belsőségen 7000 hold bórlct táplálja 
még a marha- és sertéstenyésztés intenzív gazdálkodá
saival a Bont telepeit. Ez a Boni Rt., amit a tőzsde kö
zönségének tanulságára Írunk meg. nehogy a részvé
nyesei úgy járjanak, mint aki az „Oceán“-papirokat, 
mint tengerhajózási részvényeket őrzi a kasszájában ...

X Az Angol-Magyar Bank tőkeemelése. Az Angol- 
Magyar Bank Réezvény társaság december 
:10-án tartott rendkívüli közgyűlésé az. intézet alap
tőkéjének 2 8 0,0 0 0.0 0 0 k o r o n á r ó 1 8 1 5.0 0 0.0 0 0 
koronára leendő fölemelését határozta 
el. Az ösBzes uj részvények a régi részvényeseknek 
njánltatnak föl oly módon, hogy minden k ó t régi r é s z- 
v ó n. y a 1 a p j A n egy u j vehető át 1923 január 3-tól 
január 10-ig 1400 koronáért a bank budapesti fő
pénztáránál vagy a Britisch-österrclclnsche Bank- und 
llandels A.-Q.-hál (Wien, I., flerrcugasse 2—4). A tőke
emelés föltételeit úgy pénzügyi, mint tőzsdei körökben 
kedvezőnek Ítélik meg.

X Goldberger Sám. F. és Fiai fit. közgyűlése osztalékát 
részvényenként. 100 koronában Állapította meg. A szelvény 
o hó 2-ától az Angol-Osztrák pesti Hók jónál, az Egyesült 
Fővárosi Takaréknál és a vállalat pénztáránál vállntik 
be. Az igazgatóság uj tagjává Drncker Géza, a föíügyclő- 
biz.ottfiágba Földiák Frigyes dr„ iloc.Ji József dr.. Karoly 
Henrik, Krcutzer Jenő, Zsengcri Manó, budai Goldberger 
Sándor, Húr! Ágost választattak. Relchmann Samu h. 
Igazgató igazgatóvá. Singer Ignác cégvezető h. Igazgatóvá, 
Vágó István György titkár oégjegyzövé neveztetlek ki.

Batthyány Tivadar 
újévi beszédében tiltakozott a füg
getlenségiek rágalmazása ellen 

Kormányából Jászit és Károlyit Ki aharta 
hagyni. — Az ellenforradalom ismeretlen 

aktái...
(A Reggel tudósítójától.) A Függetlenségi 

48-as Kos$uth-párt országos központja, amely
hez az újpesti pártkor küldöttsége csatlako
zott, P. Arahám Dezső vezetése mellett üdvö
zölte újév napján gróf Batthyány Tivadart, a 
párt, elnökét. Az üdvözlő eszedet a párt fő
titkára, dr. Óhegyi Lajos mondotta. Batthyány 
hosszabb politikai nyilatkozattal felelt.

— [Jj bölcseink — mondotta többek között — 
legutóbb a hivatottság köntösében azt a föl
hívást intézik hozzánk, hogy « jóvátétel kérdé
sének kritikus pillanatában szűnjön meg min
den pártviszály, hallgasson el minden gyűlöl
ködés és fogjunk össze mindannyian, hogy a 
veszedelem óráiban hazánkat közös erővel meg
mentsük. örömmel fogadjuk ezt a fölhívást, de 
sajnálattal kell megállapítanunk, hogy ugyan
akkor, amikor e fölhívással tulajdonképon a 
maguk hatalmát szeretnék meghosszabbítani, 
ismét vad orgiákat ül a gyűlölködés szelleme. 
Tiltakozom az ellen az ismételten elhangzott rá
galom ellen, mintha én s velem együtt a függet
lenségi 48-as Kossuth-párt szélsőséges, föl for
gató politikát űzött vagy támogatott volna. 
E tudatosan hazug állítással szemben hadd 
utaljak a következő történelmi tényekre:

— A háborús összeomlást megelőző hetekben, 
1918-ban, nem a magam akaratából uj kor
mányt kellett előkészítenem.

Tervem az volt, hogy a szélsőséges elemeket 
nem veszem be a kormányba, néni szántam 
helyet, a kormányban Jászi Uszkárnak és 
Károlyi Mihály gróf már előzetesen hozzá
járult ahhoz, hogy kormányomban ő sem 

vesz részt.
Apponyi gróf és más előkelő politikai tényezők 
helyesléssel kisérték az elhatározásomat, ellen
ben Wekerle néhai miniszterelnök és Windisch- 
graetz herceg, akinek tudvalévőén szinte kor
látlan befolyása volt Károly királyra, terve
met elgáncsolták.

— A kommunborzahnak idején Becsbe mene
kültem. Itt 1919-ben gróf Bethlen [stvún utján 
az ántánt kért tőlem javaslatokat a konszoli
dáció helyreáll itására. Most újra oly kibonta
kozási tervet dolgoztam ki, amely a szélsősége
ket jobbról is, balról is teljesen kizárta. Egy 
külföldi előkelő személyiség, aki a magyar 
helyzet iránt behatóan érdeklődött és akivel 
Bethlen István, Teleki, Pattan lelni és Sigray 
a legintimebb összeköttetésben és állandó érint
kezésben voltak, ugyancsak erősen szoronga
tott, hogy álljak élére egy oly koncentrációs 
kormánynak, amelyben az akkori legszélsősé- 
ségesebb baloldali elemek is képviselve lenné
nek. Hogy milyen rettenetes helyzetben utasí
tottam el magamtól az ezekkel a szélső forra
dalmi elemekkel való együttműködést, erről 
adjon fölvilágositást Szmreesányi György, aki 
életem e legválságosabb politikai tanácskozá
sát és elhatározásét' köztem és az említett kül
földi személyiség között hazafias kötelesség
tudásból közvetítette és megbeszélésünkön vé
gig jelen volt. Azok p kétes önzetlenek, akik 
még ma is a destrukció ostoba vádjával illet • E rovatban közlőitek ért Bőm a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

ártsls&s BC^roBy-fcckut 24
Scfyottisch divatflansl . . . 
Pongyola- és bluzkelmék. . 
Setyembatisztok ..............
Schottisch nőt ruhaktlme . 
SÓT 9 y a p ju cheviolók 

míndon színben..............
divat csíkos szövet , 

ÉLT gyapjú férfinevet . 

42® l<

3^5 K
8^5 K

1)395 K
‘.^75 K

Dús választék eredeti ensol férfi és n@E szivetekben.

meglepő okső árakban!

Kérem a címre figyelni!

nek minket s a forradalom előkészítésének rá
galmait hintik el, jól tudják, hogy például 
Jászi Oszkár még ma is támad engem azért, 
mert 1918-ban mint belügyiülnisztor szembe
szálltam a balra irányuló szélső törekvésekkel 
és életveszedelmes fenyegetések sem tudtak 
eltéríteni nemzeti irányú, mérsékeltebb poli-

— Ez az Igazság s ezt nz igazságot legföljebb' 
ideig-óráig lehet elhomályosítani. Nagy és 
döntő fontosságú kérdések megoldása vár az 
országra. Ha ezekben a végzetesen nagy idők
ben nem szűnik meg ff túlsó oldal rágalom- 
hadiárata, noha nem szívesen teszem, mégis 
kénytelen leszek a magunk politikája becsüle
tes 'reputációja érdekében a múltnak meg ne
hány más eseményét is föltárni, kénytelen le
szek orszáv-világ előtt megvilágítani a Bank- 
qassei milliók és más bécsi és budapesti esemé
nyeknek sok oly részletét, amelyeket eleddig 
az ország nyilvánossága sem ismer.

NYILTTÉR*)
Max Welisch — briinni mórnak ás állítólag százados - • 

lakásomba engedélyem nélkül betolakodott é« t/ivol- 
lótcmben rólam becsmérlően nyilatkozott. E tettéért őt
Rákóczi-ut 54. szám alatt levő Tilleniann-félo ékszer
üzletben fKipofoztam. Mivel föntnevozett. tőlem ezért olég- 
tótelt nem kért., őt. lovagias elégtételadásra alkalmatlan

Strassrr Sándor,
Bulyovszky-utca 7.

nak nyilvánítom.

özv. Pollatscbik Henriimé ngy a maga, mint 
egyetlen gyermeke, Vallka és az egész rokonság 
nevében testben és lélekben megtörve tudatja, 
hogy a leghübb é« logőnfölAldozóbb férj, apa 
gyermek, testvér 4* rokon:

POLLATSCHIK HENRIK
nemes életének 48-ik és legideálisabb házasságé- 
nak 18-ik évében, hosszú és kínos szenvedée 
után, meghűlt.

Drága halottunk hült tetemét kedden, e hó 
2-án, délelőtt 11 órakor fogjuk az u,1 lzr. temető 
hnlntlasházából örök pihenőre kísérni.

Pollatscbik Sarolta, édesanyja; Pollatscbik 
Róza. Alfréd. Jalls, Lajos. Samn es Berta 
testvérei.

Emlékét örök kegyelettel fogjuk megőrizni.

4V

NAPONTA ÚJDONSÁGOK
sslyemArukban

Estélyi és báli ruhákra 
nagy választék színekben 

belvárosi 
SELYEMVÁSÁR 
Budapest, IV, Fcrenclck-tero 4, Irányi-utca sorol;.

I

i Ló legjobb minőségben

ísvithaió^ Neumann Gézánál 
Budopss* VJ, JV agymexü-u. 44 Tslefon 138-77 ■n mrwi sün—iMina uwrvnairsMW waaMMMMWwMMaaaaMnamnMaBHMMMn

női kosztümszövet . 2225-w
Eredeti angol homespum 

tiszta qyap'u férfiszövet 4950*wi
Frottír törülközők..............  225 K
Kelengyfivásíon 389 K
Posztó női és gyermek-

kamasni........................, « 57 K
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pisid,

miről beszéllek legtöbbel színházi és mágnás- 
társaságban S zil vesztcr éjszakáján?

— Na... Ne... He...
— Ne dadogjon, szerencsétlen flótás! A Hat

vány Lili eljegyzéséről. A legszebb és legele
gánsabb magyar színpadi. szerző első ura nagy
iparos és magyar nemes, második báró és ban
kár véli, a vőlegénye gróf és művész...

— Az isten áldja meg, csókolom a kezét, a 
nevét, a nevét!

— Majd a jövő héten. Egyelőre annyit, hogy 
fí-vel kezdődik. Egy hétig rázza a kíváncsiság
tól a hideg... Most könnyebb kérdések jönnek, 
de ha újra dadog, agy a rendtörveny értelmé
ben dologházba küldöm. Na, hol töltötte Var
sányi Irén a Szilveszteri?

— A lakásán.
— Ugyan, Pista. Este hatkor elment a Víg

színházba, éjjel kettőig játszott. Amire eszébe 
jutott, hogy Szilveszter van. már el is mull. 
Szépen hazament lefeküdni. De mondja, Pclráss 
Sári hol volt szilveszterkor?

— O is az ágyban töltötte, a nagy éjszakát...
— Ezt is rosszul tudja, maga kél ballábas 

ember. Végignézte az Opera előadását, azután 
hajnalig a H un pária-szállóbeli lakásán, családi 
körben ünnepelte az újévet. Egy éhként három
heti vendégszereplésre készül egy nyolctagú 
társulattal, amelynek ő lesz az igazgatónője, 
Kétfölvonásos operettet fognál.' előadni. A ta
vasszal pedig Londonba megy vendégszt rég
iesre. de foglalkozik az A merikába való vivsza- 
utazás ' ■ evével. Szorgalmasan tanulja „frimfy 
(i(da'‘"-l)ól Szegedi Jlózu szerepéi. Ki megy még 
hűlfö>di vendégszereplésre?

— Tudtommal senki.
— Maga egy senki! Ptaslnszky Pepi, az 

Operaház prímaballerina  ju, áprilisban utazik 
többheti londoni szereplésre. De előbb a fővá
rosban együttes estét ad Nagy Izabellával, aki 
a Vigadóban Blnha Lujza leghíresebb dalait 
fogja előadni. Márciusban Nagy Izabella a 
Nemzetiben a „Piros buyyelldris“-ban fog föl
lé ont. () különbé;: a legjobban elfoglalt magyar 
színésznő. Szilveszterkor például a Városi 
Színházban a „Bolond Istók" főszerepé1 ját
szotta. Utána jelmezben autón átrobogott a

:nzr'!i Száfíb aha, ahol a „T iindérlak Magyar
honban" fős .ércnél ülts-nila cl. Ezután az iro
dalmi i;á‘él:áz é.; bél kaszinó szil veszi éri esté
igén éi,ékeli. Még aludni sem roll ideje, mert 
dúlt !o. I már a régi népszínháziak előadásán 
keUe'l rés-évennie a Városiban.

— Ez két xzijiésznőn ’i, is sok volna.
— Helyeselni azt (mi, ebből él. Hál másjk 

sem henyél vei,. Pérhy Erzsi is kiteszi részéi. 
Az ö Szilresz.'vre sem roll mulatság. E te a 
„Szép Helcná"-ban játszóit, utána az Erzsébet
városi- Körben és egy másik kaszinóban lépett 
lói. éjfél után a. Király-Színházban a „dános 
vitéz" ii; népi előadásán játszol!. Pa :lay Erzsi 
ptdig hal helyen lápéit föl a tegnap: éjszakán. 
Hogy (lomba és Eedák hol Szilvesztereztek? 
Mindegyik játszott, Eedák két darabban is. 
Azután reggelig társaságban volta/:.

— Ih nlhy Hannáról árulja cl még. ho! volt.
— ilonihji olt roll, ahol a többiek. Először 

„A bajadér"-ban. a-ulán a „dános vitéz" dísz
előadásán láttam. Jóformán meg sem reggeli
zett, már a Városi Színházban a Népszínhá
ziaknak a mentők javára rendezett előadásán 
kelleti szerepelnie. Igazán nem tehet irigyelni 
szegény színésznőkéi. Pláne, hogy maguk Pista 
is a nyakukon élnek.

— Az Operaházról szerelnék hallani valamit.
— Szóval, meginierjurái. Hát az Operába 

nemcsak jó igazgató, de jó főrendező is kéne. 
Most ugyanis csak főrendező, illetve főren
dező működik olt. Mihályi rendező vr minden 
tevékenysége ugyanis abban merül ki. hogy a 
diszletezcs alkalmával ilyen parancsokat oszt: 
„Ide egy kis fűvel, oda egy kis köret, erre ke
vés a fii, arra sok a kő." Ezért is nevezték c! 
f ürendezőnek mi g kőrend; zönck.

— De hát. mii ugróm be magának! Azl mondja 
meg énnekem édes Pisti, hol roll a legfénye
sebb .szilveszteri estély?

— A bankigazgatónál, ahol jelen ralink az 
összes „kézben nem levő' démonok s ahol a la
kás orról híres, hogy vttu benne egy IJardt- 
muth-kalyha, am<ly kél. millióiul körüli.

-— Tévedés, öcsém, ezt se tudja, mert a lég- 
luigyobl) estély (lutlrnawn Stcf léknél volt, az 
Albrcchl-uton, ahol százkatvaunyolv vendég 

volt jelen, közöttük a Pesten időző Bleich- 
röder bankár is, aki a Beck baronesz vő
legénye. Úgy ám! A külföldi diplomaták is ott 
voltak hitveseikkel. Az estnek fejdisz-eslély 
volt a neve. A nők nem álarcban jelentek meg, 
hanem fejdiszes jelmezekben. Az urak frakk
ján a tükör lila selyemből volt.

—• Bocsánat, ez nem színházi esemény. Ez a 
tá rsaságh oz tartozik.

— Úgy? Hát akkor mondja meg, melyik, ked
velt művésznő töltötte szomorúan, egyedül a 
Szilvesztert?

— Ne... Ne,... Be...
— Na, ne dadogjon Pisla. Szegény Somogyi 

Nusi, akit, megoperáltak és betegen feküdt a 
lakásán. Még egy utolsó próba. Ha ez se sike
rű 1, internált a I om.

— Hányszor megy egymásután az „Olivia 
hercegnő'?

— Kérem, én nem merek jósolni. Én egy 
szegény Nlemond Pisla vagyok, ne kérdezzen 
ilyet, a kenyeremmel játszom...

— Hát India meg: 200-szor. Beleértve persze 
a Kálmán Imre, „Tatárjárás“-át is, amelyet 
az uj szereplők, már próbálnak... Good by!

"• ■■ I ■

Hagy Endre kabaréja újév estéjén 
játszott utoljára a Qresham-pincében 
(.1 Pi'íior! Iutlé>xilé,jdl<il.) ufóit nézőtől' előtt, tüntető 

llip'’. ihr’rol. kőzí.en Irursu :<>tt nz ni ér r!s>i, uti/íjdnulc cnlé- 
jón \wi'i Endic és lén sdnla a Grcahani-kávóliúz pincéjé
ben levő puritán, intim helyiségétől, ahol inásfélszczóiion 
keresztül annyi vidám, gyönyörködielő estét szerzett n 
köziinséRÓnek. A főváros ugyanis „tűzveszélyesnek** 
találta másfél év után n helyiséget. Az előadás befeje
zése után utoljám állott ki Endre a pódiumra óh
a kővetkező kis bcs?6dct mondotta:

--- Az utolsó hang elszállt, az előadás véget 
ért. De még egy pillantást hadd vessek e fe
hérre meszelt pincére és ez már nem konferen- 
cier-ténykcdés. — ez mér egészen az én privát 
cllágyulásom. Ezelőtt egy évvel derűs optimiz
mus;, egy szebb jövő reményét, törhetetlen bi
zakodást hoztam le ide és amikor most ki
parancsolnak innen, úgy érzem, hogy itt meg
semmisült valami. Egy csomó remény, bizako
dás és egészséges, melyből kiszakadó derű. 
Kinek álld ez útjában? Kinek volt ártalmára? 
Kinek volt az a veszedelme, hogy itt egy kis, 
egyszerit pincében esténként, eldobva minden
féle balok fogó parádéi, visszaszólítunk ti mű
vészet ősforrásához: a dalhoz és a párbeszéd
hez/? Ezt a kis pincéi most ellakatolják és ez a. 
lakat is odasorakozik e konstruktív korszak 
alkoIá-ai sorúba.

A közöntiÓR fiihillrn Inpsolhi NdfUI Endréi és azt ki
dőlték feléje a I rw. minden oldaláról: .1 vixt.nnli<lt<ir.ra! 
Valóban, nz n lakat, mucii.'cl ezt a logegyénibb, log- 
i’.iiivów.ibb kin szhiházun’tnt lezárták, Izwlörtétir.ll dnl.u- 
mcnhitn lovz. valamikor, egy ’iw.lullnbb, boldogabb idő
bon. amikor Wolffrn, Sinőczcc, < 'Mlléryrc ás a város 
többi d’ktiitornlrn már non is emlékszik visszn a fővá
ros népe. \tiR.v Endro crósz biztosan talál bolyát a vá
rosban, ahol a kai arája tovább .iátszhatik, i>i.-zon ntÓR 
sem i 'hot valamit, olpn.-ztitnni, ami élő. igaz érték és 
kulturnyoroség, ha három uór-., művészet iránt érzéket
len. pókhálós, K.viilölködő ImrRcrnrk nőm is tetszik . . .

• Si'ni’nhrrr Károly és . A irycrniek'. il.rrél a .vzor-
ltccjbhil-..i Mélyen tiszteli s-’z---. ’ < ?zt<> itr! Schönherr Két- 
rnh/nnl’ a ni”ap ni darabja került színre n bécsi 
D"u(«el'.i s \ i>lkslhcii'<v',t. ■>, ,.6‘* dmou. A driímúuak két
.szereplője van csak: n< o’vos is feleséire, a volt ápolónő. 
Az r'sionv Ryermolc t ok-v. a fórin, attól félvén, ’-->rv 
tüdői "ii iili'-ri'klődil . in'> elaltat in. a magzatot kiöli 
belőle. A ’iő újból teherbe esik. < zt cwik haldokló urának 
vallja mcR, aki i" tv- nyti l< u nllnpoléban mérget szedett. 
Kenut véi’.’ei v 'életleii folytán ury adódik, b >gy 1021 
januárban Imsonló tárR.vii. nmjdnein ugyanilyen módszerii 
dnratjot Srlam. i íme: ..X ryormo!,.** T.-iiRikus pá-boszéd. 
3 fül vonásban. i..Er*‘ • ii!i''u • rmoké’ jelenti.I
A dai'nbbn.i férj és foieséR. e.rryéh iniiki. Xo.vük sincs, f<>K- 
I.ilkoz.i’uk sinos, annyim li'áitnlóno«itv,i looiryszcriisitve 
:v.: óleliik. A férd ujernioke* akar, az asszony, utálván cz,t 
n háború ut.’n el köt étkezett időt, az < niberekot, féltvén 
a 1’ingn életét. u akar. Urirsz.iibedül a mtiRzatlói. A 
férfi, apai é •. '<■' manhiku-a. uttb.\ távi.' I< bút 
* ■■■'Ja az <■ .■*'. ’k 'I..'••>••• nr... ' :;yis iiRyruz. X 
mód ,,r_ mondom, minden hízom..»ni uK.vnmiz. Szín
padra. kő. ’ «|egyelőre nem Rondolínni; n mi szín- 
hrr.-.inl . *olj ••irodaink cm'»••■ ■ a mní f I .iáénak. Mór e.sa.k 
nnn> it. huny n dnra.1 el eddig l.r.te i olvr.siák: K.n.ár Enrtrb 
égj észten.le*e, Iori; 'dib |> <!ia UnbCs XHhály. Méiy tiszfe- 
Ic'tol- Pohéicsi .h'n'i,

’ A Főváriad Opcrvttf;l'ih:'»*z e hite is az ..Olivia bor 
coRi’rt'* Jegyében folvik le. X Buttk.i.i l'öldes—Bródy 
op. miiéi adják minden e tv. Szombat dólntán Rycvniok- 
olőadásul a ..Huncut kéménysc|n,ő“-t. játszák. mér.af’kell. 
I; dvui fikknl. X as; rnap délután a X itrszinhúz miiv<v<7.ci a 
...Hói föl Ilditek** t a Íjált.

* Pi.r tmnnl Te. ild.ir; l.nemi ae?lék premierje, sr.or,ibaton, 
Január fr-án, Mé^uAros Glza föllépte vei.

• Rzfnl Gyula kínai színmüvét, az ,,Ikerc-sillag“-ot, 
január 6-án és 7-én mutatja be az irók bemutató színháza 
a Helikon színpadán. A kiváló iró rendkívülinek Ígérkező 
darabja iránt nag-y az érdeklődés.

• Az ,,Éiji óh földi szerelem** 50-lk előadása. Molnár
Ferenc páratlan sikerű drámai játéka, az „Égi ós földi 
szerelem, szombaton. Január «'-án jut. el teljes népszerű- 
séfjében az 5()-ik előadás ii.»?.cs .iiibl,r,n>r■■ P.><. X noz>
sikerű darabot ezenkívül még kedden, szerdán, pénteken 
és jövő vasárnap játszók, mind annyiszor a bemutató ki
váló szereplőivel. Csütörtökön megismétlik ,,A névtelen 
asszony** előadását P. Márkus Emília vendé ;xf öl léptével. 
Szombaton, január 6-án, délután 3 órakor rendes hely
árakkal a mulatságos ,,Gretchen**-t, vasárnap délután 
„A kis lord** ot adják, 3 órakor, mérsékelt ■ hely árakkal.

• „Bánk bún**, operairodalmunk remeke pénteken uj 
betanulásban jelenik meg a Városi Színház színpadán. A 
cimszorepet Ocskay Kornél, Melindát Aquila-Adler Adc- 
linn, Gertrudlst Hajnal F.lmn, Tlboroct Csóka Béla. Pe
turt Sárosl, Ottót Somló, Biberacliot. Dalnoky dr. őneki'; 
a gondosan előkészített fölujitáBon, amelyet, Márkus Dezső 
tanított be és Dalnoky dr. rendez. Szerdán az „Alarcos- 
bál“, szombaton délután a „í’illangókisnflszony**, vasár
nap délután a „Raguza hercege** Petráss Sárival, cbI"> pe
dig a „Bűvös vadász** sorakozik a változatos gazdag mű
soron.

• „A bajadér** minden este színre kerül e héten is a 
Király-Színházban. Vasárnap éjjel lál2 órakor a „János 
vitéz“-nek volt n díszelőadása. Szombaton, o hó 6-á.n. dél
után újból a „Három a tánc**, vasárnap délután pedig a- 
„János vitéz** van műsoron, 3 órakor, mérsékelt hely
árakkal.

• A Vígszínházban e héten uúnden este a „Kis cuk
rászda** Ifeltai Jenő nagyszerű vigjátéka kerül ismét
lésre. Cnak szombaton este adják az „Ocskay brigadé- 
ios“-t. A „Kis cukrászda'* előadása kedden órakor, az
után pedig minden este 7 órakor kezdődik. Szerdától 
kezdve minden nap ójicli előadást tart r moszkvai „Kék 
madár" kabaré. A „Huncut kéményseprő**-! legközelebb 
kedden adjuk gyermekciőadásul olcsó heiyúrakkal.

• Alfréd Savolr „Banco** című vigjátéka a Renaissance- 
Szinhéz legközelebbi újdonsága. . A kéksrnkál nyolcadik 
fclcségiV’-nek szerzője legnagyobb sikerét arait a „líanco**- 
val, ezzel a brilliáns, páratlanul elmés vígjátékkal, amely 
a ..Dupla vagy Rcmmi“ címmel Holtai Jenő fordításában 
kerül szilire. Külön érdekessége az első előadásnak Si- 
nionyi Mária és Harsányt Rezső föllépte a Rcnalssance- 
Szinházbnn. A férfi főszerep Csortos Gyuáé. A szenzációs 
sikerű „Mandarin** Csortos Gyula fölíéptével a „Dupla 
vagy semnii‘*-vcl fog váltakozni a műsoron.
. * ,.A Reng**, „Boszorkánykonyha** 25-lk előadása szer
dán, január 3-án lesz :iz Andrássy-uti Színházban. A ki
tűnő uj műs»r darabjai addig is és azon túl is minden 
osto műsoron vannak; szxunbaton és vasárnap délután is. 
’.i4 órakor, mérsékelt lielyárak mellett.

• Az Apnlló.Színpad szenzációs uj reviijét előre eladott 
házai; (apsai és kacagása kiséri. Harsány; Zsolt mindig 
ízlése.'1 és mindig .ittgyon innlnttiitó .'.elem ieí és versei s 
a revü keretéin n Zugon Niván két \ i-láin tréfáin é‘, finom 
dalai az Apolló népszerű gárdájának lelkes előadásában 
hosszú időre fölment élték az Apolló vezetőségét a műsor- 
készítés gondja alól. Jegyekről ajánlatos előre gondos
kodni. A jegypénztár uj lelcfonszáma: l!>5—06.

• Az Emke-kabaré nagyszerű műsora január elsejével 
uj szilieket kapott attól a pompás kis operettől, amelynek 
zenéjét Losonozy Dezső, szövegét. Kőváry irta s amely
nek két. főszerepét Kondor Ibolya, az Apolló-kabaré ked
ves és tehetséges dizőzo és T/iszJó Andor, a Blaha Lujzn- 
Sxinl'.áz szépbnnxu bonvivántja fogják eljátszani. Komlóssy 
Emma gyönyörű népdalai újból viharos sikert fognak 
aratni, valamint Mezey Ilonka kedves pesti sanzonjai: 
kis darabokban és magáiv-zámokhan játszani fognak még: 
(labúnyi László, a Nemzeti Színház tagja. Pál Piroska, az 
Apolló-kabaré bájos, fiatal naivája és Simái István. E 
gádzug miikor méltán érdemli meg a publikum szeretet
teljes ílg.velinér.

• Chnrlotte XValdow. Nlvóss éttermi kabarénk, a Pallcce,
amelynek igazgatósága, áldozat készségéről eddig is azzal 
tett tanúbizonyságot, hogy állandóan a legdfrágáhh kabare- 
müsort adta hálás publikumának, az uj esztendőt azzal 
nyitot.í-.i meg. hogy szervírozott egy külföldi vendég
játékot, mégpedig nem kisebb művésznőt, mint Charlotto 
XValdow ot. í harloHo XValdow bécsi szi.iésznő, az előadó- 
művészet Eiirópaszcrto ismert virtuóza, aki nagy közép
európai turnéján jauitáiban Budapesten, a Pallaeo-kabaré- 
ban játszik. A nagy külföldi lapok valamennyien elragnd- 
luiással s..ánndnak be <’h-i,l<;t:«• XValdow sikereiről,
amelyektől az egész kontinens hangos és a Pallace- 
kabaré igazgat ősén a éppen ezért igyekezett a. művésznőt 
lekötni, hogy publikumának valóban fejedelmi ajándékot 
adhasson ozéltal. \ kitűnő német kabnréiuilvésznö i< ’.zítpl: 
Prágából jött, ahol mindössze három e.'rión játwott, a. 
publikum és a prágai sajtó teljes eHMnerósc mellett. A 
oc-ti publikum i.« feszült érdeklődéssel várta a nálunk 
meg mun hallói* müvé-sfiiö bemutatkozását, amely való
sággal roveláeiéiként íog halt í. Éppen éjért egé-z Budapest 
meg fogja nézni a német kabaré első művésznőjét..

------- —

j- A Corvin-Szhiház nagy amerikai műsorá
ról beszól az egész város. „A vörös számum'* 
merész és kényes témája: n mai Oroszország 
eszeveszett borzalmai s az a megrázó viasko- 
dás. amelyet a nép a rúkényszeritett tévtanok 
ellen vív, talán leginkább a magyar nézőnek 
aktuális. N’esé.je, amely e tévtanok legször- 
nyübbikére: n nők, elkommunizálásdra van 
szőve, elénk tárja a „vörös számum" megdöb
bentő kegyetlenségeit és irtózatát. A műsor 
másik szánni: „A kedélyes cowboy", még a 
logkő.szivnbb embert is megnevetteti. A pom
pás mi'-orl szombaton Auguszta lierecgasszony, 
József kir. herceg és .József Ferenc kir. herceg 
őfenségéik is megtekintették és oh-agadtafás- 
sal adóztak szépségeinek. A Corvin-Szinház 
előadásai hétköznap délután 5, 7 és 9 órakor 
kezdődnek. Az elővételi jegypénztár telefon
szám fi: József 89—88 és József 95—84.

-r Az Omnia „Az igazság" című nagyszabású 
filmjén kivid egy 4 fölvonúsos bohózatot is 
bemutat. E film a kitűnő Nordisk-gyár leg
újabb ptodiiktuinu és a „Huru" és „Zora" címet 
viseli. Két vidám csavargóról szól a történél. 
Tcletiizdolve a Jeggrotoszkobb helyzetkomi
kummal és oly egészséges humorral, amely ez, 
ötletes darabnak az idény dús filmbohózatter- 
melóse között, is első lie.lyet biztosit. A bohózat 
főszerepét (iscca- Stribold, a Duci bácsi néven 
közismert filnikómlkns alakítja. Bevezetésül 
az Omnia egy szellemes filmkarikaturávul 
Is kedveskedik közönségének, amely a 
Swenska-gyár „Grogg kapitány" című soroza
tának legújabb produktuma, Az Omnia a 
hosszú műsorra való tekiutettel hétköznap 
csak 3 előadást tart, 5, 7 és 9 órai kezdettel,
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Az 1923. év legnagyobb sporteseménye
A Budapesti Torna Club Stadionja, 

kétszeres olymplai
Az uj esztendőben a sportban is uj célok előtt 

állunk, amelyek közül egy messze kimagaslik 
a többi közül és értékét az emeli nagyon, hogy 
reális elgondoláson alapszik cs nemsokára élő 
valóság lesz a legmodernebb magyar sport
pálya. a BTC Stadionja. Hajós Alfréd műépí
tész, az 1896-iki athéni olympiász 100 és 1200 
méteres úszó világbajnokságának a győztese 
épiti föl, aki az UTE-Stadionnal teljes elis
merést aratott. Hajós Alfréd munkatársunk
nak az uj esztendő legnagyobb sporteseményé
ről a következőket mondta:

— Sport- és egészségügyi szempontból nem
csak Magyarországon, de talán az egész kon
tinensen is páratlanul fog állani az uj pálya. 
A magasan fekvő Kőbánya tiszta levegőjét 
nem rontja a pályától távol fekvő gyárak 
füstje s minthogy

a város építési programjában a jelenlegi 
röpülőtór parkírozása is szerepel, a pálya 
keleti részén néhány év múlva uj liget fog 

húzódni.
— Az uj sporttelep létesítése rendkívül 

fontos Kőbányára nézve, mert módot ad ezen 
városrész polgárainak és munkásainak arra, 
hogy testüket ápolhassák és szabad idejüket-a 
sportok nemes szórakozásának szentelhessék. A 
sporttelepen úgyszólván minden sport helyet 
kap. A futball, atlétika és a tenniszspcrton kí
vül az úszás és a kerekpár, illetve motorsport
nak is nagyon előkelő hely jut.

— Kőbányán nagyobbszabásu fürdő egy
általában nincsen s igy a lakosság különösen 
nyáron sínyli meg az uszoda hiányát és kény
telen a Dunát vagy a még távolabb eső budai 
fürdőket fölkeresni, hogy a forróság ellen üdü
lést találjon. De az erősen lehanyatlott magyar 
uszósportnak- is szüksége van egy állandó jel
legű, treni/ozásra és versenyzésre egyaránt al
kalmas uszópályára, amely módot ad a fiatal 
magyar úszó generációnak arra, hogy a régiek 
dicsőséges szereplésének nyomába jusson.

A magyar bajnokcsapat győzött Spanyol- 
országban

MTK-FC Bilbao 2:11 — Schafffes* és Orth
A külföldet járó magyar csapatok közül két

ségtelenül az MTK áll a legnehezebb fölada
tok előtt. A kontinens legerősebb csapatának 
tartott FC Barcelona ellen elért két eldöntet
len eredménye nemcsak nz ő sikerük, hanem 
az egész magyar* futballsport dicsősége is. Pár 
nappal ezelőtt Parisban még mosolyogtak azon, 
hogy egy magyar csapat Barcelonában meg 
akarja állani a helyét. Ma rnár azonban min
denütt tudják azt, hogy az „Európa legjobb 
csapata" címért a magyar bajnokcsapat indul
hat a legnagyobb eséllyel.

Bilbao, 1922 december 3.1.
(A Heggel tudósilójától.) Szilveszter napján 

az MTK a nagyjátékerejü FC Bilbao-t 2:1 
arányban könnyen győzte le. A mérkőzés zu
hogó esőben, körülbelül 12.000 főnyi közönség 
előtt folyt le. A sáros talajon a kitűnő tech
nikájú magyar fiuk bámulatos könnyedséggel 
mozogtak. A csatársor, a födözetek és a köz
vetlen védelem mintegy nagyszerű gépnek a 
részei a legtökéletesebben működtek együtt. 
A közönség a legnagyobb elismeréssel adózott 
a magyarok játékának és cgy-egy sikerültebb 
akciónál hangos kifejezést adott tetszésének.

Schaffer és Orth góljai pedig szűnni nem 
akaró tapsvihart arattak.

A magyarok még nagyobb eredményt érhet
tek volna el, de a pártoskodó bíró ebben meg
akadályozta őket. A spanyolokon azonban ez 
sem segített, de vereségüket szépítette Mandl, 
aki sajnos, öngólt vétett.

— Hajós Alfréd műépítész, az athéni 
bajnok nyilatkozata

— A kerékpár-, illetve motorsportnak nincs 
megfelelő otthona.

A 26 év előtt 35 kilométer sebességre épí
tett millenáris pályán komoly versenyt tar

tani lehetetlen
s a neves külföldi versenyzők azért kerülik cl 
Budapestet, mert a millenáris pályán a 100—120 
kilométeres sebességgel való versenyzés elot- 
veszedelemmel jár.

— A sporttelep két részből fog állani: a szá
razföldi- és a vizisportnak szánt telepekből. 
Fürdésre, sütkérezésre és úszásra a nagypálya 
mögötti részben egy 100 méter hosszú és 25 
méter széles, versenyzésre kiválóan alkalmas 
uszoda lesz. Körülötte 10 soros lépcsőzet épül, 
amelyen körülbelül 7—8000 főnyi nézőközönség 
foglalhat helyet. A uszoda mögötti tágas terü
leten homok-strand és 350 kabin épül. A fürdőt 
naponta 1—5000 főnyi közönség használhatja. 
A telepet árnyas fák fogják körülvenni.

— A szárazföldi sportok közül a futball, mo
dern, 112/75 méter méretű gyöpös pályát kap, 
az atlétika egy 400 méteres belső kerületű 9.60 
méter széles salakos futópályát, 130 méter 

! hosszú célegyenessel. ,
— A kerékpár- és motorsport céljait szolgaija 

az 500 méter belső kerületű s végig 10 méter 
szélességű betonpálya, amely a fordulóban 130 
kilométeres sebességnek megfelelő emelkedésű 
lesz s lehetővé teszi az izgalmat annyira fo
kozó teljes sebességű motor- és kisautó-verse
nyek megtartását.

— A pálya egyelőre körülbelül 25.000 főnyi 
közönség befogadására készül. Most 5000 ülő
hely és 20.000 állóhely az a szám, amely a 
budapesti sportközönség eddigi átlagérdeklő
dését kielégíti.

Ez a leendő legszebb és leghatalmasabb 
magyar Stadion 40,090.000 koronába kerül 

és szeptemberre már készen lesz.
(G. L.)

rúgták a gólokat. — Mandl öngólt vétett
A győztes magyar fiuk Bilbaoból San-Sebas- 

tianba utaznak, ahol szombaton és vasárnap 
fognak játszani.

Az utolsó bajnoki mérkőzést 6 perccel előbb fújta lo 
n biró. Az óesztondö legutolsó mérkőzne a TTC és a 
KAOE között került eldöntésre, amely a II. osztályú baj
nokság végén kullogó TTC-nek 1:0 (0:0) arányú győ
zelmet hozott. — A mérkőzés egész ideje alntt, do külö
nösen az első félidőben, a TTC volt aktívabb. A győztes 
gólt P. Szabó beadásából Höfflingcr a kitűnő Zsigmondi 
kapus kezei között vódhetotlenűl lőtte be. A gól után n, 
KAOE, a tulhangos közönségtől biztatva, többször veszé
lyezteti a TTC hálóját, de eredménytelenül. Az erős já
tékban a KAOE egyik játékosa sérülten hagyta cl a 
pályát, majd Vida kiállítása után — aki a földön fekvő 
l’roeenkót rúgta meg — kilenc emberre olvad. A mér- 
kőzés befejezése előtt Denhoffer bíró Pintért is kiállítja, 
aki azonban nem hagyta el n pályát, sőt súlyosan sértő 
kifejezésekkel is illette a bírót, amire Denhoffer a mécs
eset ö perccel előbb lefújta. Folytatás az. MLSz-ben.

A Magyar Kupáért az NSC és a BAK szállt egymással 
harcba. A BAK 7 emberrel kezdte a mérkőzést. Az NSC 
állandó fölénybe került és 1:0 <o:O) arányban a rnaga szá
mára biztosította a győzelmet.

Lapterjesztők a nyomorgó munkásgyermekekért. A 
Lapterjesztők Sport Clubja, amely eddig minden ember
baráti mozgalomnak a segítségére sietett, január 7-én, 
vasárnap délután a Vigadóban n nyomorgó munkúsgyer- 
niekek fölsegitéso javára tartandó ünnepély keretében 
nívós boxmérkŐzést rendez és azon a legjobb boxolól in
dulni fognak. Az eddigi összeállítás szerint a Körös— 
Himmelbauer,- Horváth—Löwig- és a Beregi—Prokcsclt- 
párok magas sportértékü küzdelmet fognak vivnl.

„Sportélet az antik üellasban." Ez a címe annak a 
nagy érdokosségü előadásnak, amelyet dl. Oroszlán Péter, 
a Magyar Nemzeti Mtizeum őre, e nó 5-én (pénteken) dél
után órakor az Uránia Színházban vetített és mozgó
képek kíséretében (art. Ez az első jele annak, hogy a 
sport iránt a magyar tudományos világ is érdeklődik.

Az UTE fényes sikerei 
Olaszországban

A bajnokág élén haladó UTE Olaszországban nagy gól- 
arányú győzelmeivel szerez elismerést és becsülést a ma
gyar futballsportuak. Búr olaszországi túrájának első ál
lomásán nem bírt eredményt elérni (Páduábnn 2 : 1 
arányban vereséget szenvedett), mégis a legteljesebb el
ismerés illeti a további négy mérkőzésén ólért sikerei 
folytán,

Róma válogatottjai ellen 4: 1-rc győz, bámulatba 
ejtve nagy technikai fölkészültségével a rómaiakat, akik 
meleg ünneplésben részesítették a magyar fiukat. Esto 
bankett volt a tiszteletükre, amelyen Róma sporttársadal- 
mának kitűnőségei, elragadtatással adóztak a magyar 
fut.ballt reprezentáló UTE nagyszerű Játékának. Szer
dán a Nápolyi FC’-ot verték 5:2-rc, raig csütörtökön 
újból Rómában mérkőztek, ahol az Álba FC fölött arat
tak 4 : 1 arányú győzelmet. Befejezésül Szilveszter napján 
a Bolognai FC-bal mérkőzött, ahol 3: 1 arányban köny- 
nyev nyerte a mérkőzést.

A legkitűnőbb magyar vivők találkozója
A tél beálltával vívótermeinkben mindenütt élénk élet, 

kezdődött. A vivóvilág elitje kéthetenként a legkiválóbb 
magyar mester, dr. Gcrentsér László vívótermében gyűl 
össze, ahol számos érdeklődő bámulja nagyszerű techni
kai fölkészíiltségiiket. Egy csomó nemzetközileg is kitü
nően ismert növel sikerült a Jólsikerült első vivócstélyon 
l’öljegyeznünk, akik között Bogén őrnagy, llunay Bertalan, 
Ellátás ezredes, dr. Földes Dezső (a stockholmi győztes 
olimpiai csapat tagja), Garay János, Glykdis Gyula, dr. 
Kovács Andor, Krencsey Géza, Misley Károly, dr. 
Repe.tzky László, Szécsi László, az örökifjú IVerkner La- 
jós, stb. vűzérkedtek, inig az érdeklődők között dr. Sztan- 
kovits Szilárd, a MÁSz elnöke, tűnt föl.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.

Világosság-könyvnyomda rt„ Budapest VIII, Conti-utca 4. 
Műszaki igazgató; Deutsch I).

gumisamé tz cífpöt ta^túsabbú 
és elegánsabbá teszt.

ö SAJÁT GYÁRTÁSÚ

o NYAKKENDŐK
Z FINOM
| ÚRI DIVATÁRUK

? NYAKKENDÖHÁZ
i IV, KIGYÚ-UTCA 5. (KLOTILD-PALOTA)

A CLUB-GARAGE
megszerezte a

A- K.
(Doutsclier Automobil Konzern) 

magyarorszagi egyodárusitó képviseletét, Németország 
legnagyobb és legkiválóbb autógyárainak, a világhírű 

DUX
PRESTO

VOMAG és 
MÁGIKUS 

kocsiknak lerakatát.
A kifogástnlnn ologancláju és világhírű márkájú autók 
rövid időn belül megérkeznek. Kérjük az autót vásárló 
közönséget, hogy vásárlásával Raját érdekében várjon 

o kocsik megérkezéséig.

PNEUMATIK
NAGY
VI, Gyár-utca 17. sz.

MICHELIN CABLÉ, PETERS 
autófölszerelésok 
fegolcsóhhan,
Telefon: 21-07
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Nemzeti Ruhahiz
Vili. ker.f Hákáczi-ut 7. szám

(Pannonia-szállö melllett)

Eredetű
angol és francia dlvat- 
fielme&tilönlegességeh 
áruháza
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