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HAZÁRDJÁTÉK
X tatíMjáták egyik legjobb jd- 

&snz$je MUMk a gondteibes éteU 
<nek, amelyet eridő«zerint éhnrk. 
^Hazárdjáték alatt nem a fíratfet- 
Jhökbe borkolódtó kártyaszobák iz
galmas kártyapaxtijait értjük, esuL 
tál nem az apró hazárdőrökröl van 
ázó, hanem azokról, akik milliók- 
ben hazárdiroznak és ezzel veszé
lyeztetik a tisztességes kereskedel
met i

A modem kereskedelmi életben 
fnélkülözhetetkin szerv a tőzsde és 
néHNe el sem képzelhető a mai fej
lett ipar és kereskedelem. Amilyen 
nélkiílöBhetctlen értékmérője a 
gazdasági értékeknek a tőzsde, a 
talaágbevitt spekuláció és korlátok 
nélkül tobzódó játék annyi kárt és 
■veszteséget okozhat. A rendőri ro
vatba illő történeteket olvashatunk 
tőzsdejétékosokrtM, akik akár jól, 
akár rosszul spekuláltak a maguk 
iazáimlájára, a kereskedelmi életben 
^okvetlen kárt okoznak. A .féktelen 
«össdéjétéknái és spekulációnál 
még veszedelmesebb azonban az 
iánftkal való spekuláció. A kor
mány, igen helyesen, kiutasította 
)az árdrágító galiciaikat, ezzel azon
ban sajnos sem a lánckereskedelem 
nem szűnt meg, sem az élet költsé
gei nem lettek olcsóbbak. A kor
szellem egyik legjobb jellemzője a 
minden téren való hazárdirozás. 
«nely még a politikában is érez
hető, hogyne volna tehát érezhető 
n tőzsdén és az áruforgalomban.

És ennek nincsenek természet- 
nélküle el sem képzelhető a mai fej- 
fölőtti okai. Fizetésből telje
sen lehetetlen a költségek fedezése, 
ezért a legtöbb ember üzletek kö
tésére adta magát, ad, vesz, spckti- 
íá!, birkózik és harcol, hogy’ meg 
tudjon élni. Az egymásután követ
kező földrengető események, a há
ború, a forradalom, a bolsevirmus, 
mind előmozdította, hogy az em
berek eltávolodjanak a rendes meg- 
iszofcott keretektől. Ez von átkozik 
ittgy a kiadásokra, mint a licvéte- 
Sekre. így történhetett, hogy ma az 
sország legnagyobb része vagy nyo- 
imonog kis fizetéséből vagy pedig fe- 
Ijedelmileg él n-bból a pénzből, ame
lyet spekulációval és minden-féle 
üzletekkel szerzett.

Ilyen kőrülméivyek közölt n kor- 
fanány legfontosabb feladatai közé 
-tartozik, hogy az országot minél 
gyorsabl>an visszavezesse a rendes 
kerékvágásba és a lakosságot hoz
zásegítse ahhoz az áHapofhor, 
amelyben meg tud élni a fizetésé
iből és nem kell spekulálnia. Szi
gora törvényekkel, ndmíl dőWn bé
kekötéssel, nagy szakértelemmel és 
négy jóindulattal kell a kormány
nak ezt o kérdést elintéznie. Ha ez 
megtörténik, úgy az ország lakos
tóga meg fog tudni élni a munká
ból és a veszedelmes hazárdőrök, 
akármilyen nagy mértékben is ga- 
ffázdálkíodnak ma, rövidesen el tűn- 
Múkjmgyw! fotó * - ■,
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Wekerle Sándor programmbeszéde
(A Hétfői Napló tudósítójától.) 

Vasárnap délelőtt 11 árakor mon
dotta el a Vigadó nagytermében 
Wekerle Sándor a Belváros képvi
selőjelöl tje programmbeszédét Azj 
egy óránál tovább tartó beszéd 
messze felülemelkedik azokon a 
frázisokon és jelszavakon, amelyek 
ma a magyar politikai életben el
hangzanak. Egy bölcs államférfi, 
egy mélyen szántó elme, egy kon
cepciózus politikus és ogy fényes 
gazdasági tehetség nagyszabású be
széde volt ez, amelyben Wekerle 
Sándor a politikai és társadalmi 
élet követendő útját, megvalósí
tandó eszméit világosan, hosszú po
litikái pályájának megfelelően je
lölte meg.

A Vigadó nagytermét már tizen
egy óra előtt zsúfolásig megtöltötte 
a Belváros választópolgársága. A 
karzatokon igen sok hölgy foglalt 
helyet és amikor a párt vezetőség 
pontban 11 órakor bevonult a te
rembe, már talpalatnyi hely sem 
volt. A vezetőség soraiban ott vol
tak: Papp József, Lánczy Leó, Szé
kely Ferenc, Ormődy Vilmos, Pol
gár Ferenc, báró Dániel Elemér. 
Csukássy Jenő, Navratilné Hegedűs 
Rózsa és mások.

A (zvütést Papp József nxiloMa meg. 
Majd küldöttség hívta meg Wckerléi, 
akit a terembe lépésekor sriiimi nem 
akaró tapssal, él’jcn réssel, kakrplciige- 
tésel fogadlak. Percekig tartott az 
ováció, amelynek rsiHaiwiHával W’r- 
kcrle ehnondiotta prograinmtuvvrédél. 
Foffkvfkozott — - v’ívniond — azzal a 
gonKÍotfiLtnl. hogy líivoTtarlia magát a 
pIMikáfói. de mépirs erkölcsi kötelessé
gének tartja, hanti ne hagyja cserben 
régi választóit. Politikai életének alko
nyán hangoctaíni akarja még egyszer 
azokat az elveket, mehcket csorbítat
lanul kell megvalósítanunk. ha a ki
bontakozás igazi útját meg akarjuk 
találni.

Két jelszó uralja ma n politikai és 
társadadnii kaífelToffástl: nemzeti és 
kcrcszténu. Mindkettőn Minős kézzel 
ejtett csorbát « forradalmi köatóa-sasúg 
r a« rímek nyomán uralomra kekt 
Jeláívlikta'l ura.

J-lt egv hang közíht'kiáitóll:
— .Mama volt az oka!
Ere nwtv lárma tőrt ki. egyesek 

kérőét éljenezték, mások a kő abc kiálló 
felé süvítették:

— Ki vele!
A zaj elmúltával WHkerle igv foly

tatta:
— Én nem politikai kortesbe szedet 

jöttem mondani, hunom elveket hirde 
tek. melyek élni fognak, akár meghitt- 
gátlók, akár nem. (Hoss;as. zajos taps 
és éljenzés.)

ügy a nemzeti, mint a keresztény 
eszme, hagyományos irányelve volt 
mindenkor a magyar politikának. A 
kwrtfBjwégoqi , suiMui. bwu«m

pro-

Wc.

az erkölcsi szempont a döntő. A ma
gvar politikáiban a keresztény felfogás 
döntő sulvlval bir a legutóbbi szerencsét
len forradalomig és rómuralomig. Söl 
a keresztény érdekekben as; erkölcsi 
szemponton túl a vallás, az egyház ér
dekében sem történt talán soha annyi, 
mint a legutóbbi évtizedeikben. Ennek 
fdeinlitésével csak azt akarom bizo
nyítani, hogv ezek az irányok nem 
újak, s amennyiben újak, tart hatatla
nok.

Nagy súlyt kell fektetnünk a kultúra 
elől el nem zárkózó, de a túlzásoktól, 
■költekezéstől, erkölcstelen. ledér felfo
gástól távoláíló irodalomnak, művészet
nek. közéletnek tiszlántartásáira. Ezen 
a téren a társadalmi felfogásnak leend 
döntő szerepe. .4 nemzeti és erkölcsi 
irány egész erejében kell hogy érvénye
süljön, ue ügyelnünk keN, hogv ennek 
űrve alatt senki se állja útját ama ma- 
gr«>aibb szempontoknak, amelyek a fej
lődésnek és haladásnak nemcsak az 
irányát jelölik meg. hanem mellőzhe
tetlen emeltyűit is képezik.

Legyünk tisztában avval, hogy a 
középkor cszMickÖrével ma sem 
államot, sem társadalmat irányí
tani, vagy boldogítani nem lehet.
Az életbe is át kell ültetnünk a ha

ladó kor megérett ideáit, biztosilanunk 
kell a 'közszájnálsúgok gvakorl-jii érvé
nyes itésél, általában meg kell valósíta
nunk az uj kor azon törekvéseit, ame
lyek széles ncprélegek érdekéljen fog 
lalkoz-l-al jók a közhatalmat és a népjó
léti infémenveket átültetik a-z életbe. 
Ezeknek a nagy törekvéseknek kell 
bevilágitaniok az egész politikai lát
határt.

Nem egy pártnak, nem egy osz
tálynak képezik ezek tulajdonát: 
közkincsei kell, hogy legyenek 

az egész közéletnek.
Ezért jogosulatlannak és elíté
lendőnek tartok minden cselekvést, 
amely ellentéteket akar felidézni.

Csak egyesült erővel leszünk képesek 
minden teve ken vséx elő feliéi Hét ké

pező közrendet és bizto-itságot féltőik'- 
nül megóvni, a személyi és vagyonvé
delmet. a tulajdon szentségét bizlosi- 
ía«r»i. oly rúg óhajtólönálló véd*rönkéi 
és a kö'i.fbizlon.Vi'ugi szeinólvzclcl meg
szervezni. Csak ezek képesek niegle- 
rcnvlenj azt az atmoszférát. amely a 
ponoszercs tevékenység éltető eleme. 
Pedig itt a 12-ik óra. hogv ezt a tevé
kenységét az egvsz vonalon azonnal 
fel»egvék.

A békének nmezrtt 'kénysaeregv ezség 
ugyan korlátokat fog szabni szabad 
cselekvésünk elé. Mindenkinek tisztá- 
batn kell lennie avval. h<w a megcson
kított Magyarcrsíág nem biria meg a 
mai költséges állami szervezetet, nem 
hír mog 14 mimszlcriumol. ezek immár 
iueg«zámlá] hatatlan magas ranru a Kcal- 
mazottjál. Egv&zerü>Nb tógáiban kell 
megjelennünk a fórumon.

EgysserUaltés és puriflkáeió. Es 
a két Jelszó kell, hogy vezéreljen

a

Minden talpalatnyi föld értékesítése, 
parlagon heverő területeinek művelése, 
a kellőleg ki ncin használlak okszerű 
kezelése, magosabb kultúrák létesítése 
arra kell, hogy indítsanak bennünket,

■ hogy a földbirtokot olv kezekbe jultas- 
! suk, amelyek e célok elérésére al'kal- 
I masak.
i Az ipari fejlődésnek a mezőgazdasági 
termények feldolgozása Igen sok műn- 
lv.ialkalanal nyújt. Egyet azonban kí
vánatosnak tartanék, hogy ne változó 
politikai áramlatok ingatlan talajára 
bizassék az iparféjlesii4.es sorsa, hanem 
az összes gazdasági ágazatokat képvi
selő állandó jellegű szervezet vezé
relje azt.

Az iparra és kereskedelemre mellőz
hetetlen szükségünk van. El fog újra 
jönni az idő. midőn áruiknak és ehő- 
sorHwn mezögaydasági terményeinknek 
értékesítése gondol fog okozni. Jó lesz 
visszatérni ahhoz a politikához, hogv 
saját iparunkban és kereskedelmünk
ben találjuk meg a biztos fogyasztót.

Jó lesz az ellentétet a város és 
falu között nem mesterségesen 

szitán!
és úgy lün-telni fel a dolgot, mintha 
itt miuden a főváros érdekében centra
lizáltaiéit volna. Budapestet nem ható
sági intézkedések, hanem saját erejéből 
kifejlett kereskedelme s ennek nyo
mába járó ipari vállalatai emelték felül 
a provinciális váios szintjén. Később 
legjobbjaink nemzeti feladuinak tekin
tették. hogv Budapestet európai város 
szín von; Iá na emeljék. Elszakadt ország
részeinkkel szemben a fővárosnak kell 
gyakorolnia azt a vonzóerőt, amely a 
faji és nemzeti össztartozandóságnak 
I iválói)b J>i zlos Uék a.

A főváros azonban semmi
képen sem lehet melegágya bár
mely nemzetellenes, destruktív, 
ledér vagy erkölcstelen irányzat
nak, sőt ellenkezőleg, minden 

•Igaz nemzeti és erkölcsi felfogás 
gyapotjának kell lennie.

A g;izdu>ági fejlődés mejrindifásénak 
két előfeltétele van. Az első a munka 

' felvétele, a másik a megéWietós biztosí
tása. A munkabérnek arányban kell 
állania a munkás és hozzátartozói 
megélhetési szükségleteivel, sőt a mo
dern felfogás e szükségleten túl a be- 
I rizség és baleset elleni biztosítást, a 
munkanélküliség elleni védelmet, an 
aggkori biztosítóst. söl a vállalat nye
reségében való részesedést is a munka 
megfelelő fiijazá ónak körébe vonja. 
Komoly politikus nem zárkózna tik el c 
kérdések elől, igv a munkások szervez
kedése elől \em. De ügvelnün-k kell 
arra. hogv e szervezkedés hazai talajon 
maradjon, önkéntes legyen, munka
vállakózásban senkit ne akadályozzon, 
forgalmi közellátási, általában köz- 
szempontokat érintő esetekben általános 
munkabeszüntetést ne eredményezhess 
Sfn. Én tisztelek minden érdekképvi
seletet,

de semmlkép sem ismerhetem el 
annak art a Jogosutttiágát, iMg*

jlesii4.es
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tára, az annyit emflegeteát kii)földi köl
csönökre. mai vök különben fa csak 
i.tvigtanw segédeszközt képerttölnek, 
nem ápátlbetün-k. Legfel teWb egyes 
.ynyakihenzerxéwre. vagy » Iwfylwniklbo* 
va^v egyes válhüatotkihcz aziftkaéges ide
gen tökére számi Ütatank. De itt fa 
Ügyelnünk kell, hogv nemiéi kincsein
ket. adózási. vagy egydb bevételi forrá
sainkat idegenbe la no köstük.

Önbizólouvmn i és öntudattal kell 
felvCnnnnk a rnirrtkát. az össMM'tááwil 
és kilartáswil ha Hv fa vonni éti akkor 
inéi. lesújtott helvreWtoéíbcn is. biztos 
gvfimtrlwrtl Mellük meg offv szebb 
jövőnek.

Aw egv óránál hoawaWi ideig tartó 
nagvsza'básu beszédei sűrűn szakította 
Télbe a helyeslés és éljen ülés, a bcsréf! 
vx'gezlicvel pedig a vókiszlópolgárdK 
helyeikről felállva. percekig Hintették 
Wekerte Sándor meAtolt. akinek a vá- 
lusztók névéiben Papp József mondott 
köszönetét a tómajyasió progranwhérl.

niurláhban ringatja magát, akt azt 
hiszi, hogy pénzűnk eredeti értéke 
megmenthető. \ pénz,!or«alnii érkö
tők sokasába. tartotfÍMeink rwgvsúx^. 
tjjk.^elcrnk fedezetten volta, olyan 
terhel IkéTwiueiiick. m«lv vént áll arány
ban sem nemzeti vagyonúnkkal, sem 
teljesítő képestdgelnkkel. Ne reménv- 
kedjék wn-kl mcr.lő nteákiba'n. eMKfa- 
száirekben. Ezv n p:üzemkörök véff- 
tefpes bevon irt ár a hlculoll önálló joKV- 
bank fclálHIá-MÍval álinencttileg fa 
gondoskodnunk kell arról.»hoyv TwsnV 
zvti iörkabni i^énvehík kieteííilést nyer- 
jenek. Szüks^telehikct véjflegcscn re- 
duikátonnk keM és ezzel karöltve szú- 
mohnuvk kell a közszotaúlhdáaeknuk 
íz egész vonalon való igénybevéleteve, 
és kinuirlenck leszünk emes. <i: liliom- 
nak fciUurlandü ioffokal is hasznosítani 
és a lioMin'ósiiffok kh< 'ii*ái»ftk fedeze
tre is lmemrló fenlurlú.sOlwH meafiba- 
pitarti.

Mert csak .wi<il erünkre toniriszkna- 
hatunk. A külföM müvére, iúulum
Ln/.-.---L~-i~uW-n-~JV-rLAn.-ií-rrrr*i"-'*'‘r-^-J*********“*******A- 

SzterÉnyi Jözsb! nemzsfl királysági és 
a nááerl méltóság visszaállítását kíuánja

Programmbeuiéd a LipOtviroul Kaszinóban

Pártiban a hangulat Mamiarország él

bír w. 
arra

MUMton* 
nőként

ország Itwz, él nem 
cselre elkészülhetünk 
Nénietorszfitfhfin. höTV

keresetünk 60—70%-át a« áltom- 
nak kell adóban bexsolgn’latnunk.

S végül d kel készülnünk a tow 
gvoHb csajpáara is,

pénsertékttnk tény lege* lenttilM- 
tífióra.

megnturadl lőrédéit boréMsét’ 
Ez lfi<r a noniMdBVÖéés lejt*

munku, igazság mindenkinek; lívmuHO* 
a Rve<w'é«tfk. «r ehvomotlnak. a 

*wffénvne&. nem iwwr osztály, fai.
filekezet közi Püliinbsénel. ifasíc kell. 
<!0ky l<*ton upinztenki mrmelö műn 
kára. Szent Irti'é.'i birrdMMáhak nfra- 
épitrtére.

ProftrammlieciMek 
hrt»v & megmaradt töredék bowiWMi; BUDIS
enu-IHik. I> Irv a n.K.WvWs 1W- . „_______
nelHwbb M<1<I<1I<1 I ViHonyl slWM*n BuMDMW*

Múskípneu huziiukui íuomimiteui • Arkezlk
"rt'8'' "'k0!nl..M,,Í ""'TÍT I . . 4 X..M -

„ínkn. euK'lni <> kivi1-.lt a e«ökkm-' ' - ■< hrll"‘ Sal’1" toMt'MU. ~
’ "** ■*u"t i Rudapésl. jahuar 11.

, i- • • tz.-t • 4, .„„„ini-friH- !fi^k nana volt. A fő\aroM'x<n a jobh- te.rmclés irányit ásni es a munKas.erv<-i .
.,m ,»<(.;í;1, <;/^i
kerfilhelctletuiek tárba. A munkirtia; 
rendszert kell belevinni, urv a föld.ini- 
vrlésnél. min! w ipari terwHöüiiél.

A lerönevolt vasulalhit, iwlé-t ó> 
lávirdút is sürgősen helyre kell Üli- 
tani, mert csak ezek reorffaüizáctoia 
után lendülhet fel h»ari lerinélésÜnk.

I .1 munkásokkal szemben ne a boszu
| nolitikdla vezéreljen bennünket, hanem 
í a megértésé, mert csakis a munkások 
! közreműködésével és sesrilő k«r»ul<kal 
mén'hét lük mo« hazánkat w. filpusrt^t- 
lúslól.

Vasárnap délelőtt 11 órakor tar- Pártiban a hangulat Marmarorszán el-I Szlcrénui .lóz.sef Itóró prowrumm-
tóttá báró S-.tercnili József pro-' M,cr. á:<’rl az mittlibcrális szellrmrri | nerceUí larló éllM<zés«rl ás
..r nnml r.zMól a Lipótvárosi Ka-, r’ r«<iÁeí<5j hanoulafírt. meti, ér- j fogadtól, a nilBsziö poieArnk.
" : .......... ■'■á«l>an itltnlen tftf fmlilt. Msavar-

ország dacol cgv a.Iíí 1
Le kell leh.it térnünk orréi » 
váaánvrcl.
kamtot tünk
egész világ 
lágnézctcbe 

A várható békeszerződés szerint

a régi Magyaror»Jtág területéből 
csupán 20.3% fog meghagyalni 
nekünk s több mint kéiharmada 

Idegen uralom a’.á kerti’.

három fél adat a 
ratifikálása, az 
és a pé’nzüj’vi.

leni h behozatalt. Noha esküdi elten- 
sége a termelésben az Alhmi ttettv^t-

Budapest. jahuar 1T.

szinó dísztermében, mely ez alka
lomból szorongásra meglelt a fővá
ros nyolcadik választókerületének1 

polgáraival.
Krantr Károly pártelnök megnyitó^lé ránt: Károrv parte.HWK 

után Ssterénui József húró elmondoMn j 
program mbeszédét. [

— Olneavedévi forradalom után —-j 
inezdte hesrédét — isméi vis&zaádott fi; 
jojjreiKl s a romokon ui élőt kezdődik. 
Súlyos viszonyok előtt állunk s éppen | 
ezért az össr-es firftk lömörüWsc szűk*?-, 
S<wj. Ezzel szemben áll a társadalmi, 
fai! és felckerx’ti harc, melv a nemzet 
erőit, e válságos időkben széflforuá- 
csoHa. A tanácsköztársaság rémnapiai 
alatt a különféte pártok vezető jwíl.ili- 

kussl egvütt határozták el. hogv a 
rémuralom bukás,t uán összefognak a 
polgári lávútttatom meámenlésóre. de 
a népbiztosok külön vonala még nem 
ért el az osztrák határhoz és idehaza: lM?m v<y|t magasabb kulturáiu népet, 

társadalom s alacsonuabb kulturáiu népeknek ren
deli alája. S mindez árért, mert exer 

' esztendőn keresztül meavédlük a nw- 
Igát cmlizúcióiát a török és ta tárául ás-1 
[ tói x legutöbb a holsevizmus tovább- 
I teriodh'sétöi.

A nénzüMvi és giraduságá fejleteteket 
' sulvo&aknak véli, de bárminő szeren- 
• esetlen a megalázó is legyen a béke- 
1 szerződés, nekünk azt mégis el kell fo- 

tenes ogHúció. a harmadik pe<Ji«. mely; dadnunk. wbban a szent meíwvőzödré- 
a falu és város köréit akar uBcrrtístei ben hitben, hofiv annak feltételei 
szítani.

Ezer eszlendós történél műn Írben 
felekezeti Hiroknvtienséu soha gyöke- 
rét verni nem tudott. 
Magyarország mindig

pzitbomlfdt a maauar 
tfoflahamódra szaporodtak a különféle 
pártok. Az ui korszak a tewtvéríwirr 
jegyében indul! meg. Hamis jetitwa- 
kát dobiak a közéletbe, melyek nieg- 
inátelvozhéíik az ctfész magvar tárna- 
dahnat. Az eltó a keres* lén vsáig vesze
delme. • második a kerewkedeiem el-

IsréH. a. vidéken pm)\{ a KmrfWOy tÓhlh 
tagja. körtük a miniszterelnök U. reszt 
vett * viUmurtdsi moagulmfihM.

Wokerlén. őztertován. liftono* W- 
vfil progrHiiitnlx’s»éileket mondottak 
még a továro#.l>tH» í'onyíi Mikim, Brődg 
EhiÖ, Petii Sándor. FutMsé.ru Zottáú, 
Bársony Elemér, He pold Károly ős 
még mátok. A RAlxmvArttuu larlr>ti vá- 
'usztói fcyülóécn ft^zAWt Prfttdrivh 
István harfügymlniaylm* l«

A ikh'knn Hnrtvr Károly mtoh»rl<M'- 
chiök végi kerülrtolwm. Síártúron be- 
wrrlt. ífttller István Szomlwilhelyen, s a 
kormány löl.ln tagjni (H-dirf más-iná< 
helyen, n viJéken ütrlo4l*k ' áloszlási 
beszedeket.

a Hág hnnffulatnvtfl.!

melyre önkéntelenül sí- Ugrun fiábor
és br kell Ulearkednűnk őri 
demokratikus, liberális vi- j

I Köxei ötttuer válausM vett i»4ssi 
■ nagyiyülÖMm

t’liron Gúhor a XIV. válnsztókcrülul 
ké(n wöWreiöilije vasárnap délelőtt tar* 
toí*a meg pix.grainmüiesiéckH a Bővül- 
Apolló helviségóbcHi. ama'* ez. aJkulmu- 
mai zsúfolásig 'magiéit hwlValósúgjraf. 
Az ülésen megjeleni Bárczu István 
igazságüírvminÍR»ier fa.

A nagygyüHés-l d<r. Lévai Rer.síí tűnök 
nyitolto meg. majd dr. Bal okú Jenő 
felszókiiása után Ugrón (labor inon* , 
dotla el ca£V*z<bii*u te’sz.étkH. amelyet 
a körülbelül ötezer jelenlévő válafiUó- 
polgár és nagy számú hölgy közönség i 
óriási lelkewed'ésscl hallgatotit végig.

Az orstóg kdsdRVee.Hű hdyrclének 
loiráaviil kezdte Ugtróri Gábor beszédét 
óe kutebva ennek őkajt, azokat a régi 
rendszerek efőtehHnMtelküli IwlpoHtikA- 
jánok. a hr! á'J kütyoHitkúnak. majd a 
hosszú háboruíMik. annak olvosz.lésé- 
nck. a két i'ornvcinkMn pus/.títá&»msnk és 
végül a román nwxsn'rt'lúanak írja 
számlájára. Prograjuvnnjáil állulúlmn a 
területi integritás, a hazufisáu, u de
mokrácia, a liberülizinvN. a szociális 
haladás, a polgári szabadság és egyen- 
tűséit, a teimelö munka és kérésziéin! 
testvériség aiapelue.ire építi fel.

Ezek után reaétotíson foglatkozolt a 
kiitonböző konm&nyz»rt ágak Ifigsür- 
rösoMj teendőivel ős ezek során külö- 
nö*on kiemelte, hogy ih»»’v «ulvf he- 
lv«r a nxíizclésü trivafainokok helyze
tének orvoskísáru. a valfáserköksi ne
velés hívének vidítja magúit, a íaouih 
szabadságát, valamennyi egyház egy
forma kezetesót követeli, a bírlokreform 
ki kell, hogv elégitae a jofBOsult föld- 
éhséget, Épari téren fökáp <yzéu. föld
gáz és petróteusn után koll, hogy ku- 
hixMink. A fccre&kodetein terén a sza
bna’ verseny, a sr-abAd forgatom, a ke- 
res’korfdnii szabadság hívének vatlja 
magát. Pmzügvi téren hegMitvö-sobbnck 
a v-nluhi inejr.|avHá*it tartja. A műn- 
kátviszonyok rendezését, a munkrradá 
és munkás jogos érdeked összeegyezte 
tétét óhajtja. Vé^e.t kell vetni annak a 
lehetetlen hetet'Miiek, hogy a legfonto
sabb élelmiszerek, liszt, krumpli, zsír, 
cukor és a tüzdösterek uayállvlán 
nem, vagy csak uzsonáron legyenek 
kaylwlAk. Nyilatkozott a hadi rokkan
tak. Árvák ré ö<vegyek üfrvértW é» a 
nők hivfi'lBVárél a po'lftika küzdrdemi, 
majd vsgüJ kíjvlentelte, hogy pnia- 
ragum jn wk szerint jog, kenyér,'

A a sorié listák és • 
KiNgaadapárf

progrumnibBszéiIu m* i*™** w* «'* ‘tok nem vednek részt a vúlMaUMkltoft

A nemzcicvülísnek 
leng csupán: a béke 
ttllamfornui eldöntése 
gazdásági és szociális halüszlümtnllon 
igénvek kielégítése.

A !»ékca»er»5dőfi területünk meg- 
esőn ki fásával a 20 millió lakoeu 
Mugyarorteágből egy 7—8 millió 
lakót számláló balkáni államot 
csinál

M amire a történelemben még im’Mu

I nem tartanak örökké. A<jdta infanika. 
; nyugalom nem lehel s nem Iteszkod- 

,,.ní. i hetünk Nde az állomok sorfíbe. aműí
‘Eiiwfczóiw'.J’,,ök«l “’m l;;'’,ö4Wt 6 D™Á
, fcl«kea>lil fer'™' •»">««•*'

egyenlőségért haTCoil é.s ígéret ontotla. \ ..Csak azt vesztettük el. amiről gn- 
Maauatország mindig keresztény volt' kint lemandoftunk1. Már pedig mi 
s nem is lehet más. mint keresztény ^u talpalatnni maduar földről
De *hogv;in a harctéren az dlcnv’ges' le nem mondtunk.
golvó nem l(M! különWaet a kOton- i Az áltomtonn.ít illetőleg a kiráiysá- 
hör.ö felcketHIi katonák között, ugv firof áhaitia s nem hi««i. hoíív as 
nrm tehetünk különbséget a nw»gv«r nzág lakosságának ecv .százaléka 
haza hfl fiai közöM. nemrntlrés. fai,'tenne, aki nam ugv.ine?!t öhattemá. 
avauv teh’keze* ^rfrrt. A boteevimnus nurfuar trón birtokom azonban 
rémuralma nem ismeri különbséget er. ’—............ .... _ .
iránvbon » éppen ugv mcgkinouiu a j az áltemfornM mellett döntött, 
zsidó poteiíri egyént, mint a kerusz- ’•*” -*•-**-••* *- -s —*»--*-
lenti. AionOsilia magát » minhirtrr- 
elnök kilelvn^aével. hötfv hazaárulás} 
követ el <t: most, aki tclokezett hvrcfrt' lowtfv enlőség 
hirdet. Bármily sftIM is ofttanutnyiteir tortin addig is 
a ieten nem félti • nuncvar neonzet 
pnemdöte! mert bízik a magv-nt itep j 
ősi erényeiben.

A versoilleui búkekonftWhdÍJMk' 
ervrllen nemes vonása, a -népszövetség i 
megteremtése és a civilizációnak Idz-1 
to.sfaó’*- rnete fali, retnzeli é« feleke-i 
peti kfitoobrécekei nem Mülfcai tel. Drl

ho«v az ot- 
százaléka is 

, A 
CMlk 

j niacmtír ki tál u leherten. Ha a nemzet 
meg 

' kell nlkohii te ui mmna-r alkotmányi, 
mely cxídds t lemnrsszi’’nbmenő de- 

; mukráviával valójúhafó meg. a teljes 
altmián. Stnkrtf/etinek 
a nádori rnélfóMiq ide:-

g zilál titáeúl.
Ar orszáíwv ___________ __

milliárdnyi áHanttdóssás terheli, rtiböl 
il Károlyi uralom és bohevijcmua 13 
tnilliárdot * román mecwtóMs 32 
i illliú^lot emésztett tel. Ért a rettene
tes megterheNat az a kh ország, metv 
a befcewwzódéeből kitolwtar Mttfvvr-

telén nilierraltmn 55

és fizi nzzfil indokolják, ho<v‘ bem ’át- 
ják a választási <.»Mrhágot hixtosHotl- 
iiRk rtk'kor. trtnikor több jelöltftikét le- 
lartóilattú!;.

A Kis^ar.dapúvt köv-ponljúijan i»edi|> 
arról panasz kodnak, hogy et uldékeá 
nem re.ipakteilják d kötpont /illat mtín 
rdlapttoft hmaffpnt I elölt eket é» a hetet 
jeWWtrk köré esoporfowutoak.

▼ásmenyl Rióltfbe

A tóvárosi IX. válfisztokciüle! prdgár-
Mign ma « Demokrata Körben hiftf 
lelkesedéit JéfiMU Vrfr.tont// VY’mötf-
Értcwöíésíini szarint Vtaftonyi e iwrdal 
nap fMv«.mto Jtodvif totre érkezik

ftter-matiné
A XV. vátemlókertMet, Éber Ahfáí 

pártja, vaadmap débílán a HitdápMÜ 
SrrnbiV/ba'A fnathvéit vé'hrjetpM. amelyen 

imegjétont Éber Anto? fa. n-ki TWtfváH* 
jbettértel mniUfwH. A párt űgyébkéHl.
kedden, f‘. hó 13-án. ísle 8K órakór a* 
AndráSsy-kúiéhúzban értokeítatel tart, 
amelyen Éber Aulai képviselnjetólt Is 
fel fon «ó>»HÍ.

Uj jeHHl Obnéáu
' Az öbuduii kerütet lílggelteneégi* ók 
48-s-x pfirtla Schubert Sándor tttgy- 
iparost, a keiütel m'spsterli po'te’lTát 
iclöllc, aki a jclöMsdgel el'fo^»<llW.

NYILTTÉR
I (E rovatban közüötlekért feiéW**é^M 
|a szerkesztő.^ nem vállal.'

|

NYILATKOZAT! A -gócurétenj Bobo- 
»steH Kereskfidelmi Társáéig olton •£> 
délben megjelenő top ín dü kofa-tton te- ' 
mudáavt mtéz. Mint • UiWMMg vevői ** 
se alkalmat. »íra használjuk fel, h<w.’ 
kijelentsük: mindenféle ólelmíoikket, 
zsírt, litttet, eukrot, húst a táraaaáfhat 
vlesón, maximális áron alul kaptunk 
Fát, Menet ©lőre befizettünk. de öwaerre 
k nagy vauíon hiányt- éu tudva aaA. hogy 
saját bányája és meffalolŐ takéartete 
van a lórHaeágndk. -- mi nőm rtirelmet- 
lonktdtink. ski tüwtmrtímí, vismAMpto 
pénzét., A Urearé*. mely au árauMorM 
minden vonalon letörte. nean gdncaota, 
de köszönetét érdemel, amit a vewtÖk- 
nek. körtük Román iguega+ó nmeit tt* 
úttal. nyilránoMia tolmAcíöltmk.

A Keresztény Behozatali Keret* 
kwfelmi Társaság vevője swr 
vttm: ImM trui<

FutMs%25c3%25a9.ru
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HÍREK 
Titok

Tele Hton a világ panasszal. hogy egy 
roh& háromezer korona, egy ing négy
száz korona, egy tipli hétszáz korona s 
a próféták szerint ez még paradicsomi 
állapot, inért a jövő énben, ha a teljes 
társadalmi rend helyre nem áll. nála- 
mennyién rövid úszónadrágban fogunk 
sétálni a dumtpoiti korzón. Kiszámítot
tam. hogy egy középsőiéit férfi körül- 
belül hétezer koronányi fíblintf visel> 
» testén, nem is beszélné a gazdagok
ról, akiknek öltözete, ha n leli bundát 
is hozzászámítjuk. legalább ötvenezer 
koronát reprezentál. Ezzel szemben a 
legtöbb ember ma sem igen keres töb* 
bel. mini régen, ttyalábh a Ini rátáim 
körében, azt hiszem, mindenki Így 
van vele, - nem igen hemzsegnek o 
milliomosok. I: elmélet szerint tehát 
úgy állna a helyzet, hogy most min
den ti: ember közül kilenc rongyos 
cipőt, kifordított ruhát, rojtos gallért 
és kopott nyakkendői visel. Ma végig- 
mentem az utcán, benéztem a kávélui- 
rakbu és a: éttermekbe, megfordultam 
9 színházba. azzal a célzattal, hogy gon
dosan inegfigydem embertársaim öltö
zetét. Váratlan meglepetés ért: szemlé
met azzal a mcgsitlapitással végez lem 
he. hogy a férfiak ma se igen öltözköd
nek rosszabbul, mint a béke idejében. 
r» nők pedig határozottan jobban öltöz
ködnek. Száz úgynevezett kaput ox em
ber körül kilencven, egészen jő ruhát 
visel, özönével látni a kecsegeornt. 
francia lakkcipőket. s a Váczi-nteán 
ngy virítanak a puha selyeming fölött 
s százharminc koronás nyakkendők, 
mint a pipacsok a buzai^etésben. Meg
figyeltem. hogy szivarzseb csak elvétve 
ián a kabát jobboldalán, a legtöbb ru
ha tehát még nem is ment keresztül <1 
kifordítás tortúráján. Mindenkin hófe
hér pallér és tündöklő kézelő van, ho- 
rott a kereskedők egyre sírnak, hogy 
már harmincöt koronáért se lehet ké- 
•elöf kapni a: uzsorás gyárosoktól. 
Tudom, hogy ezek az elegáns nmk ma 
re igen halmozzák rakásra keresetükből 
r mit Hókat. váltó hitet nincs, a kártga- 
krrás mindenütt rossz országban, 
-nniiőílára és lakásra is kel! pénz, — 
honnan kerülnek hát ki ennek a nagy 
'/nyitzésnek a költségei? Bevallom. nem 
'adok rájönni ennek a problémának a 
sifftjára s kentem hinni, hogy csak né
hányon vagyunk ttt naiv emberek, a 
többiek mind okos panamisták, akik 
•ejtclyes utakon potom pénzért tudnak 
'mzzájutru minden jóhoz, mig mi. akik 
■ jelszót nem tudjuk, tehetetlen gyer
mekként usronk a drágaság hullámain. 
Hl van valami titok, rtndt döftünk, be 
nem avatottak dőft. rejtegetnek, más
ként hogy mutogathatná a korzóm 
syílrts selyemharisnyáját or a bará
tom, aki tudtommal sokkal kevesebbet 
Veres nálam. Tessék meghinni, hogy 
bennünket kijáfstannk valamiképp, s 
hogy van tag ami srabadkőmiirest jel. I 
fiminek segítségévet normális áron le- j 
hét hozzájutni o ruhához. zsírhoz, ci
pőhöz, szivarhoz és cigarettához. Még 
sem tudom, mi az, de ha rájövök, ne
ked is el fogom árulni kedves olvasóm, 
vtert én nem ángyok rossz ember.
* S«. 1

TFLEFONSZÁMAfTVK:
Felelte anerkeftrtőt M—•». 
Azerkt sKtifcég: Jómét &--M. 
Kiadóhivatal: M—M.

— A More közgyűlése. A Magyar 
Ftewtógos Védrrő^yeviHct bndupwrti fő- 
nsMálvn vasiiw (tételűit tartotta 
h&VVfllteét trr tttváFOdhdzta (HrtácMer- 
mében. Méreu László ssAtodo# idteia. 
kenee elnök nyitottat meg < avüte’4. 
bexzfcWwn IwWMüHn a Mow ha**- 
Üte coljait Azután kftfcfelklAl&Ml 
SíftnWi/ Jdttte tábornokot elnökké, Mé
reti Lászlót adetnfflcké váhaztották. 
Sávoly János smfcfogkdft heszédélven 
hangsúlyozta. hogy ar egytttíitet egyik 
legfőbb törekvése tegyen a krtionusng 
«* potafcré X» awteéaateaétteA. AmMaeJ

Németország kiáltványa 
az elszakított országrészek lakosságához!

Az erőszakol elszakító* súlyos igazságtalanság
Berlin, január 10.

A birodalmi elnök te a kormány » 
■következő kiáltványt bocsátották ki:

.1 német bttodahmt kötelékéből ki
váló országrészek német lakosságához!

\ háború szer <‘iicsél len ki ménére te 
védtelenül .szolgáitatoll ki az ellenfél 
önkényének, s a béke tinién a Ir-.su* 
yosahb áldozatokat hárítja vúfteihkra. 
A legsúlyosabb dolog azonlawi amit 
reák kény szexi lenek, a lemondás né
met terültekről keleten, nyugaton és 
északon. A nemzeti önrendelkezés jo* 
gátiak figyeHnefi kivöt hagyása melleit 
német les-, véreink szá/ezrtúl helyezik 
idegen últam.hulukMn alá.

'Német férfi és nőiest véreink! Neiu- 
eMtik a Ihicsu pillanatában. hanem 
mindenkor gyász, fogja eltölteni szi
veinket a veszioség felett és mi az 
egész uémét nép nevélien iogad.juk 
nektek, hogy sohasem fogunk rólatok 
nregfielodkvziM. Ti sem fogjátok elif- 
lojleni n közös német unyaorsoigol 
efylői biztosak vagyunk. Legyünk e 
nehéz órában tudftsí’ban ama kmc* 
vesztéséiíek, amely közös javurvk rnn- 
rml, s amelyet semmiféle hatalom d 
nem rabolhat lőtünk. Közös marad a 
nyelvün>k, asnelyre anyánk liuiilotl. 
Minaen meg fog iörlénni a mi részünk, 
rői, amit megtehetünk, hogy megtöri- 
síik anyanyelveteket. irémrl niivoltotö* 
k«t és a hazai földdel való bensőséges 
szeHemi kapcsolwlof s a jövőben U 

amolvuek érdekéiben a maua réiwéiől 
minden tehetői el fog követni. Maid a 
hötavvála^ztanánv Ugrált kérte arra, 
hassa-nuk közre olv irányban, hogy a 
mosfcani komoly Hőkben a tagoík min
den mutatozástót tarlótikodíanflk éfl 
fordítsák ae erre sziavt összegeket » 
Move támogató sáré. Azután Sámos.w 
Adolf beszélt ős hazaíias feHi óborod ás 
snl kelt ki azok ellen, akik a párisi 
döntés előtt lesajmWják Xía^x-ftrországot, 
azok cMen «, rtkífc hatóink megmen
téséi Annonvi ékiessaólásálól. és nem a 
nemzet évezrcck* jogai alapján várják. 
Se kishitűség, se siránkozás nem fog 

rajtitok. hanem lörfvöMlen 
chrznrnfsáímn'k és Wisr-kc bbfakodásunik 
a iövűtm. Hirrhwse ezt a Move. minden 
körberk a !x>vá tekinlélves szava el
hal. Végül mégváfesgtotta s közgyűlés 
a tényleges k«tonát»y»bek és a tartók' 
kos bisoBtek és polgárcő. csoport jó nők 
tanácstag iáit.

— A német békesaervődés köszété- 
trfe. Póriéból jelentik lapunknak, hogy 
a versaillesi békeszerződés! és a Raj- 
navirfék megstóllására vonatkozó 
egyezményt ma dekrétumokkal köz
hírré tették. ‘M. T. L)

— Ktofác mintatér lemondotl. A 
ma regsfrti wjMí^ok aoö jdleirttk Prá- 

ffábfML hdgv Klofác honvédelmi mintiMz- 
tor tiendtó Bronondásírt Tárcá*Ját 
Massaryk ektok dtrrbrna tkái*vwwMncA. 
volt vaMibügvi nwwisz.tvrTU'k ajánlottat 
fet, alkn aioonlmn nőm fogtuKct. el. mért 
nem alar többe Tniuvszfersrócl súl- 
Mní. (MTI.)

— Hangverseny a Mentők javára. 
Január hó 28-án, ee4e 7 óraikor a Ze- 
nea-kadémia nngjierniében bangver® 
vény lest, amelynek tiszta jövedelmét 
a Bounpesh önkéntes Mentő-Egyesü
ket javára fordítják. A iwuigversonyen 
körrfflnüködík: Bőrré Emil, hegodllmü- 
vósz, az Operah-áz hangversenymestere. 
Somogyi Mór te Somogyi Adrienné, 
zongoram&vtezek. valamint Plehcket 
AntaH a 0 pereli óz karnagyé.

Luxemburg Rótt állítólagos gyil- 
k«Mlt elfogták. Tegnap este az utcán 
lelpHójolatták Frtes hadrtagyot. aiki 
ellen az a gynmi merült M. hogy néf»e 
volt Luxemburg Róna mnggvükeláAá- 
ban. Frles az őriwolwn kisérluM tetA 
hogy felvágja m tttőcreil. amely aMm- 
knnatol aulyon bM magáik

mindénkor síkra fogunk xzáHani 
azért, hogy a szerződésileg biztosított 
Ígéretek invut.'' rtassanaI;.

Lcgvt’ ek bizonyosak atdől. hogy 
részvétünk, gondoskodó sírok és hő sze* 
retelüirk .mindig förheletluniil megma
rad a li számolókra. Kölcsönös biza
lommal egymás iránt fokozott mórs 
tékbit-n éljen a külső 'Zíikinifissiak <!>-' 
ben a legnehezebb órájában az císztt1 
kithalallan belső közösség tudala ben
nünk. Tol minden halárfán, mini 
egyetlen egész fog a német nép élni. 
Ifigvjötek velünk egy lift ói ősön hö 
hinklMíir. a német nép nem sitlyed cl.

Német Testvérek! Az erőszukos el- 
szakitás súlyos igazságtalanság a ti 
siámotukra is, a m( számunkra is. A 
német lakosságtól megtagadták azt a 
jogot, hogy maga lmtúrozzon magáról. 
Nem adjuk fel a reményt, hogy nek
tek is meg fogják adni egy napon ezt 
a nemzeti alapjogot. Ezért kiáltjuk fe
lélek a bursii órájában minden fajdal®- 
inunk ellenére, lelve reménnyel és hi 
--alonunai: líiiiégc! a hűségért! Né- 
piin-k jogáért minden idő’M-n és teljes 
érőtől együtt fogunk síkra s'állani.

Ebért, birodalmi <dnök.

A birodalmi kormány: 
llauer, Schil'f.T, or. Bell, dr. 
Ijavitl, ErzlxTger. dr. Gessler, 
(’iie.du i í>. Kuch, dr. Major. Mill
iói-. X tKske, 5< iniickv, SchmidL

— Tisztújító* az l/jságirő Egyesü
letben. A Magyarországi Újságírók 
EgyesüMe vusárnap délután Márkus 
Miksa einöklésévt 1 tisztújító közgyű
lést tar toll. Napirend elölt a közgyűlés 
elfogadta Jiorcsnulros Nándor alapstó- 
bálymődositó javaslatát, majd S.-dsz 
Zoltán indítványozta, begy a közgyű
lés foglaljon állást a sajttezabuiisóg 
érdekében. \ közgyűlés az inditványí 
egyhangúlag elfogadta. Azután megej® 
letek a szavazást, melynek eflednlényát 
Halász Lajos h. államtitkár, a szava- 

Mrté-zedő küldöttség elfnökc lúrdclté ki. 
A választás ored-inénye. a következő:

Elnök : MárSous Mti’ksa. Alelhlökök: 
TÍOitsy Pál, Magyar Elek. Hdtai Jönő. 
Főtitkár: Haltól’ Mihály. Pén/>l-áro«i: 
Sándor Mihály. Ellenőr: Ábrányi Kor
nél dr. Ügytezt Lippay Gyula dr. 
Könyvtáros: K&llay Mi<klós dr. Szátn- 
rusBnáiók ; Lakát* G. .Juuő dr.. Luwztig 
Pál. Páeztor Mihály. Gazdoaúga bktoit- 
aág: Broxik Engelbett. Kai'oaiiáros
Nándor. Simon Vilmos. A választmány 
lúgjai: Raján Gyula, Bertádon Pál, Bó- 
riitr. Ferenc. HercRg Elouwr. tlcijedfitó 
Gyula, Huszár KAiojy, OorczJeld Sán
dor, Kádár Lohel, Katona Béla. Kun 
Andor dr.. Krúdy Gyula, Gergely Győ- 
xő. Cterfl Ödön, Hajdú Málclte. LokM<0« 
Sándor. Lenkey Gusztáv, Ixwonczy Zol
tán. Lwvwwiy Kárul?, Mnla6>iffie-r Emil, 
M&takáttsy Jér/yet. Nagy Saanii, Pttatu 
Béla, Pogány Béla, R.a,inu Fórén.-, Rá
kosi Gyula ily., Rqók Rezső, Rello Pál, 
SalnM.neflky Imre, Somogyi Gyula, Síi le 
Antal. HjitflKáoy Znigmond, Strj.Mser 

dr., özásts Zoltán. Sanítnáry Mór. 
Sxihuiyi Hugó üt.. VéiMoy M-ikl-w. Tot- 
day Adorján, Tóth Ltóiwtó dr.. Túri 
Béla, Zimmer Ferenc. Smciáltó b jott- 
sás- Frdősi Dextó. Herc^cw .Tűnő, Mik- 
Jós Jenő. Urai Dtató, Wnlliw, Jenő.

A tisztikar nevében Márkus M.ikiw 
mondott köszönetét a mogválaMbásért.

— TÜx a Rókns-kőrhtebflU. Vásár- 
imp dáhttón 4 órakor a Rókus-kórház 
máaórfik emeletén lévő szfiJtefólj östa 
tályábnii lüz kololkczett. Az úpolóazr- 
nuSlywt idojekorún észrevellv a vésze 
lúdmel én érle.eHetle a tűzoltókat. Ki. 
vonult a központi te a IV. kwiHcli tita 
ottóMúg. <te mire kórrkwtek már elol
tották a lüwt. OnpiVn néhány IcpflfWí 
egoit a). A betegeket nyomban kh-itték 
itt égő mohából

— Hirtelen halál, A w4mhte-köm«t 
0. számú ház előtt liofbe r Gábor 4j 
éves n.vjtsrámoH hirtelen öasxcesntt és 
meghalt .A lioltletet a hótól okának cneg- 
á’laiiháM miatt bevittek ne vrvoatani

— Pör a Magyar Humoriaták körül. 
Az Alhenaeum könyvkiadó r. t. a ka- 
rácbonyi könys piacfa kiftdott. Mfjgyar 
Humoristák címmel egy könyvet, 
amelyben lícrczeg Ferenc, Molnár Fe
renc, Szomuházy lalváo, Ambrus Zote 
tán, Rákosi Viktor. Karinfliy Frigye*, 
Szép Ernő. Murai Károly, Holtai Jenő 
kéi-kél humarewí novelláját gyüftötto 
csokorba. Kél kiadóiéirsmtóg, a Révai 
és a Franklin társulat kjlt^ást emel 
lek a könyv elten, aztól. hogy az Athc- 
naeiMii-itóÁ mán volt joga azoknak az 
íróknak elbeiizélteeit közölni. akik ösr< 
szes míivvikel nekik adiúk el. A vitás 
ügyben a felek válnsxlotl bíróságban 
állapodtak meg. melynek lúgjaiul Sze
keres kiír la i bírói, Paradeiser János 
táblai és Födi Károly törvény széki !a 
nácsclnökö? kérték tel. A választolt bí
róság január fhán tartotta meg tárgya
lását, az Ítéletei (»euig Misárnap üél- 

uláti hirdette ki Salusinszky Gyula az 
AHw»nai.um és Szalui Emil dr. a Ré
vaink éá a Franklin íúrsulal képviselői 
dőlt. Ax RéletbOfi a választott bíróság 
meg.ii’apitja, hogy a szerzők ugyan át- 
myedték kébkéi novellájuk közlését, 
de erre ftem volt joguk, mert egy előző 
szerződésben müví'ik kiadásának ki1 
záról.'igosaági jogát a tel peres vállala
toknak adták el. Az indokolás megá'l- 
lapilja az Athenaeum jóhlszetnüségid 
és a kóriérilési iteszeg nagyságát a f<‘* 
lek kök-söniis hugregyczéaér * bízza. 
Ebbs'n az itéldben megnyugodhatnak 
a felek, ue kell, hogy u legközelebbi 
jövőben törvény gondoskodjék a írói, 
hogy egy írónak munkáját egyetlen ki. 
ad?>társaság se zárhassa el szépirodal
mat szerelő köiőnsé^ elöl. Nem nyu
godhatnak m. írók íveli* abba, hogy' 
munkájuk elodásávíri őrükre okulják 
eimek a munkának wjységy ölbe, ./élé
sét, novelláját is.

— Megölte a gáz. A llök-k 4zn!.árd- 
ertcá 1?. számú házban halva találták 
íleger Aftna cselédlányt. Gáz ülte meg.

— Katenadiákok figyelmébe. Mindazok: 
o diákok, akiknek középiskolai tanulmá
nyaikat nem volt módjukban katonái 
szolgálat (Internálás, hadifogság! miatt 
befojozni. felkéretnek, hogy f. hó 17-én 
Buda-pest, Vlt., holtány-u. 84.. II. ÍR. s*. 
a. délután 8 órakor személyesen vagy te
véiben jflcntkezzftiiolí, ‘hogy tanulmá
nyaikat külön tanfolyamon befejcrnée- 
sé.k.

— Leugrott a negyedik emeletről. 
A Váci<»ut<’n 12. számú ház negyedik' 
cnioteb’Töl Klugerné Brrdin Jolán 2fl 
éven orinű teugrolt ax udvarra és ita- 
seetört tagok kai holtan terült el. Holt
testét bevitték o bonctani inlvwdlH*, 
Tettének okát nem tudják

— Beugrott a Dunába. A Felsö-Margit- 
sxigetről r'árkos Bélfiné 2f> éves ussrnuy • 
Dunába ugróit. A mentők eszméletlen ál- 

l Ispotbán a dologkórházha vitték.

Elfogott komunista 
agitátorok

ax Istvántalki főműhely 
előtt

(A Uéijói Napló ludósilőjátóL) 
i Szombaton délután öt óra tájban 
az áHuiuvasutak iatvániclki lőruii- 
hnlyp elölt megjelent a karba la lom 

na5VöW> szukasza á? Osl n- 
i biing-kfliónítmény csapatával és kő- 
I rühmite a teleptl. A karhatalomnak 
I IndomásAra jutott, hogy a gyárban 

még mindig kommunista agiíátorok 
működnek, akik a proletórdikbi- 
tura mellett igyekszenek hangulu- 
lot leremteni. Ezeket az agitátoro
kat akarták drtartóztatni. ez alka
lommal áínnbon összeütközésre ke
rül1! a aor.

Több sebesülés is tör- 
'éttt. a karhatalom pedig letartóz
tatta az agitátorokat. Az esetről a 
rendőrségen felvilágosítási nmii 
adnak.

■tómtator ■ l T«U J 4-0. Htatar is jtete.
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Zsebtolvaj testvérek 
■Cét fivér és két nővér zsebmet* 

szései a villamosokon
— A Hétfői Napló tudósitójától. —

Szombaton este 6 órakor az Erzsé- 
betikörulon egy zsúfolt villamoson egy 
urinő észrevette, hogy pénztárcáját, 
amelyben néhány száz korona volt, el
lopták. Lármái csapott, mire megátí- 
Iotbik a villamost és a rajta utazó 
Hoffmann detektiv megtiltotta, hogy 
bárki is leszálljon a villamosról. A 
mcgk>]>otl asszony metélt két igen jói 
öltözött fiatal leány ÜM. ftkíkef meg
gyanúsítottak n lopással, de mtacFkef- 
lon felháborodottan tiltakoztak a gya
núsítás ellen. Miután azonban a meg
lopott nő kije leniét le, hogy csakis a 
két leány közül ‘lehcteH valaki a tol
vaj, a detektív a két leányt, ..mindket
ten fiata1keruaik“, bekísérte a főkapi
tányságra. Itt kilhaMgatlák őket, de 
szintén tagadtak a lopást. Már el akar
tak őket engedni, amikor leérkezett a 
minügyi nyilvántartó jelentése, S. E. és 
5. 7. testvérek és ismert zseblolvajnők. 
Arról nevezetesek, hogy rov-oitmu’ifu 
esebtohmj fivéreikkel együtt szokták a 
lopásokat cJkövetni. rendszerint a zsú
folt villamosokon. Mielőtt a meglopolt 
ember észrevenné, hogy hiányzik « 
pénztárcája, a tolvaj leányok ügyesen 
útcsempészik a tárcát az egyik fivér* 
aek, aki azután leugrik a vi-ilnmosról, 
íz elegáns leányokat pedig a 'legtöbb 
esetben nem is merik meggyanúsítani. 
A két leányl a rendőrség őrizetbe vette 
fcs most fileslvéreit keresik.

SPORT

Madame Dubarry
Remittatásra kerül ma hétfőn, először 

a Royal-ApoNóban.

A ftknniitvészel leghabrlmasahb alku- 
lásáft mutatja be holnapiért keacJre a 
Róywi-Apolló. A „Madame Dubarry’* a 
modern k inemalogrélln c^vik legszebb 
és leglökéletesrtbb alkotása, lurjwlvröl a 
iMilinapi TKwnMieT után elragadtatás 
hangján fo« bes»é>Jni mmth’irki. aki 
lalla.

V’ídám Jua-ngula Ital Mirhái a film, első 
jeleneicilien ^ondóflan mosolvlyal a-jkci 
körűi látjuk azt a s»íp fejel, amely a 
(húnia utolsó ieihoiwsááMJtn a hatalféie- 
lemlől eltorzulva kerül a guillotine Le
iek nyitasúlm, l»ogy onnan u vxirba 
hul'Ho’n. E kél a>rdkM‘ejezós. a mosoly 
fa a haló!féMem vciypődfae közt jál- 
svxkflk He a dráma. Jcunne. a<z érzésuek 
azzal a Iern»é»:-.v4é.s®pgiével. ameiy csuk 

l^abdani^őinérkőzés —**^v tiszta leúnylélelanek lehet saiátjo,

botránnyal
A Kereskedelmi Alkalmazottak Or

szágos Szövetsége labdarugó csajrala 
vasárnap délután bonyolította le az 
őszi idényből uloksó Ixijnoki mérkőzé
sét a Vérhalom Footbatl Club csapa
tával szemben a Kárpáti-serlegért. A 
mérkőzést a KAOE 2:1 arányiján nyer
te meg. A félidő eredménye 1:0 volt. 
A mérkőzésen, núkor a KAOE a vezető 
gólt rúgta, a Vvrhalom játékosai dur
ván, szinte életveszélyben játszottak. 
A bíró erre Csizner és Schmidt jálé® 
kosokai kiál'lilolta. amire a közönség 
JköréNíI többen a pályára akarlak be
rontani és a bírót inzulláhii. Több 
sportember azonban mcg.nkadályorta a 
botrányt. A tribünön azonban 4<id>ixm 
mégis összeverekedtek. A júlékol nagy 
fölénnyel nyerte meg a K.\OE\ móri- a 
yérhalom tagjai nem játszottak egyKÓ- 
gestn. hanem csak a durvaságra töre- 
keótek. Az első gólt Vida rúgta a KAOE 
részéről, szünet után Ihvk rtigk> a !kb 
egyenlítőt, majd a győztes gól Fodor 
érdeme. A mérkörés-t Kiss Menyhért 
jó4 vezette.
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Nagy amerikai személyszállító hajé eMljeíése
Hétszáz utas pusztulása

Ih'ts. junuár 11,

(A Magyar Távirati Iroda mugánje- rikúból > isunatcrőben aknába ütközött 
tentfae.) A Neues Wiener Journal je- fa hétsaáa utasával elsülycdt. 
lenti Luganóból: Génuábói ar, a hir jelen lést eddig még nem erővKettók 
terjedt el, hogy a Mafnlda gőzös Ame- meri- (M. T. 1.)

Est a

A magyar—cseh határforgalom 
lényeges könnyítése

(Cseh sajtóiroda.) A kereskedelmi 
es vámügyekkel foglalkozó bizottság 
mai ülésén olyan intézkedésekről tár
gyalt, amelyekkel megakarják egysze
rűsíteni a kezelést a közös vámhatá
ron. A légi forgalom ellenőrzése dol
gában megegyezés jött léire. A tanács-

Szórakozóhelyek

őr

Jcanne szerét, mert áz a rendeltetése, 
affnurihow a róxjwt fllatozik. mert a 
lennu’söret itlotiVvirf mlrázla fel. Szereti 
azt, aki elfazör ébreszti léi Irénné a 
nőt. Aztán szerel . . . tóé réti ári. aki az 
útjába kerüli ,azl. aki megpanmirsolja 
neki, hogy szeresse . .. szerel . .. sze
ret... egész a guillotine-ig. A rokokko 
csod&aloA, ndbéz parfümje érzik ki 
triNlxil h gramlióziis filmből. tündéri 
fclvoinuhtaaivu>l is hwt. XV. Lajos ud
vara. oundv művészetté tarifa lenni az 
erkölcstelenségről. vomagWk itt elöttátok 
kéjben. bűnben. Árián egv hirtelen for- 
rfiulbtlal a forradalom elementáris erő
vel ®öpnt el ezt a IóIju világot s elc- 
bffrok tóiuri » m&ük végtel: a minden 
szép megxmmw.'ulésére törő forraoa- 
lom. amely rombol, gviikol és remii- 
leibe ejt. A főszerepet T’ota Nrgri jútsz- 
sra báJnutaluvan nagv-rtjlü művészetiül.

Az Iutim Kabaré remek mii- 
sorta még csak r héten kerül színre, 
mert a jöw héten teljesen uj m fintort 
mutál be a kitűnő művészgárda.

(■) Az Apolló Kabaré szómba,tón mu
latja be uj műsorát, amely a legteljesebb 
vidámság jegyében indul hótfiló útjára. 
Egy sor ötletes, kedves, finom mulattató 
tréfa, kis bohóság-és’ vígjáték. valamint 
pompás uj dalok teszik változatossá az uj 
műsort. Külön is meg kell említenünk 
t.iptay Imre énekes vágjátókót, .4 haltyu- 
dalt, amelynek főszerepeiben Harasity 
Mrd. Mihályi Vilma, Gólon. Pártos, Mály, 
Újvárt és Srentiványinak •nyílik alkalom 
alakításra. Nagy tetszésre tarthat joggal 
igényt litere Sándor kis bohózata. A pénz
ember. amely Németh Juliska. Rózsa
hegyi és Hereiig müvésai előadásával ke
rül bmmitatásra. Török Rezső vidám. Öt
letes Wüetírt irt Szökteti* a pasze.rálybó! 
elmen, főszerepeit Faragó Síri. Wruetfí 
Ily, Újvári. Herczég és (Táron kreálják. 
Fajit Élőmét A rák dmü tréfája Homoki 
Paula, Négyeiül Nvsi, Magyart, Máig. Új
vári, Hereiig és Srentiváiiyi előadásában 
pompásan fog beiltetri.edhi a nagyszerű 
keretbe. Német Juiteka. Vidor Ferike. 
WesselU Ily, Mihályi Vikna, Magyart, 
fiifin is Öttiff. nj augOiuaimokik &4mA

Prága, junuár 11. 

kozás fő tárgya az volt, hogy a cseh 
köztársaságba szóló beviteli engedé
lyeket és az ezzel kapcsolatos valuta- 
kérdéseket egyszerűsítsék. A kivitel 
ellenőrzése terén messzemenő kölcsö
nös kedvezményekei és könnyítéseket 
kertek* (M. T. I.) 

elő ti? uj műsor keretében, amelynek je
gyeit a pénztár már most árusítja délelőtt 
II '1-ig, délután 4—0-ig elővételi dij nél
kül.

— A Mozgóképotthon uj na|Ty 
műsora. ..Egy világváros rejtelmei** az 
a csodálatos film, amely tir nagy- év- 
dokfesritő fi-hnnek a comprimálásóval 
késriW v\ halfattan bravúrjai a közön* 
st’get hangos csodálkozásra és telszfa.- 
nyfóvánitásrtf hangolja. Alig hogy fel
ocsúdik a kö/önst'g az egyik ámulatból, 
ujaldz meglejietés éri. ugv hogy nem
ritkán tapsok hfllatszaiMik a nézőte
rén. Az ..Ehesz.t<4t harisuyakötö ‘ bá
jos humorával kéEiinesen egósziti ki a 
szenzációs műsort.

(*) „Egy dollárkirálynő kalandjai" 
harmadik rfars mától k«zdve kerül be
mutatásra az Omninban. A/Oagvstilü ame
rikai kalandjáték újabb folytatása válto
zatos, érdekfeszitő ér. bra\uros cselek
mény tekintetében felülmúlja az eddigi 
részeket is. Cswpa idegfeszitö helyrét és 
frappáns bonyodalom ez n harmadik rész, 
amelynek alcíme: Verscng/utás a halállal.

KÖZGAZDASÁG
— A vasárnapi magánforgalom 

csöndes vök' ugyan, de az árfolyamok 
szilárdullak, különösen a magasabb 
bécsi jegyzések hatása átall. Legújabb 
Idei’onjelentés szerint Récsbon a Déli 
vasul Oöü-re emelkedett. Vasárnap Déli 
vasúiban nálunk 825—840 közöli kö
töttek. Élénken keresték a l eíróm Hó
lóban kot. Osztják hitel 910 volt. A va
lutapiacon főleg a márka iránt mutat
kozott érdeklődés. Ma 354—-350 közöli 
változott a márka. A korlálpiacon M 
Alhmacumot keresték.

Horváth lápét külföldi útja. Ér- 
(esti lésünk szerint Horváth Eipót a Ma
gyar általános takarékpénztár vezér
igazgatója Béc-sbe utazott ahonnan 
Olaszországba megy, hogy érintkezésbe 
lépjen a Magyar általános takarékpénz
tár óla szórsz ági részvényeséivel.

Hírek a tézsdúrfil. Hétfőn f oviik be
vezetni u Nemzeti faipar rt. részvényeit a 
íőwdére. A tőzsdei bevezetési a Nemzeti 
takarékpénztár intézi. — Bevezetik a 
Nagykanizsai sörgyár részvényeit is. — 
Az Athenacum árrme’ikedcsóvd. kapcso
latban az a hír terjedt cl, hogy a New- 
york-palotát a vállalat külföldi valutáért 
eladta. Hir szerint az Athcnaeumot egv* 
svájci becslő felülvizsgálta és megbecsülté. 
— A Ix’saámilolóbankkal kapcsolatban 
ma az a hir terjedt *L hogy az mifart 
eladta a tárcájában levő Délmugyar- 
orsrági cukoripar rt. részvényeit egy kül
földi csoportnak.

Tőkefelcmelfa. .A Schlick-.Níchol- 
son gép-, vaggon- és hajógyár r. t. igaz- 
gatősfapr a f. hó 3-án megtartott gyű
lésén olhatatorta, hogy a f. hő 10-n* 
egybehivmsdó remdkh’íili közgyűlésen Ö 
társaság alaptőkéjének 16 mi Kló ko
ronáról 30-000 darab egyenkint 200 K 
névértékű részvény kivocautfaa utján 
22 mHTió koronára való felemelését 
fogja indítvány oani. Az uj részvények 
kibocsátásának módozatait a közgyűlés 
fogja meghatározni. Az 1918 évre eső 
részvény szelvényei 10 K-vpJ az EJ»Ő 
Magyar Iiwriwtk ** <i EdfafüM Buda-

pesti fővárosi Takarékpénztárnál f. hó 
12-től be \ álla Inaik.

A Salgótarjáni kőszénbáiiy* rfazyény- 
társwlat közli, hogy az igazgatóság f* 
társulat részvényeit íolyó hónap 21-cre 
rendkívüli közgyűlésre hivln meg, mely 
c!é akt az indítvány! fogja ílcrjc?'..\'ni, 
hogy határozza el a közgyfilér; az alap
tőkének 33.000 darab bein irtai Ara szóló 
200 korona névértékű uj részvény kibo
csátása állal va! felemelését. Ennek kö
vetkeztében a társulat alaptőkéje 33 mil'ió 
korona lesz.

A Balatoni Gyógyfürdők fa Nagyszál
lók R^T. folyó hó 5-én tartotta báró 
Radrttaszky Antal elnöklétével másedvk 
évj közgyűlését, amely az 1918-ik évi fix* 
leti eredményről számolt he. Erén üzletév, 
megfelelő tartalékolások mellett, ar előző 
évi nyereség-áthozatajln! 125.fll2.22 ko
rona tiszta nyereséget tüntet fel. melynek 
alapján a közgyűlés részvénvenkint 4.20 
gyűlési követő igazgatósági ülésen, Ktein 
Lászlót, tegjegyzöi jogosultsággal n fürdő- 
részvénytársaság igazgatójává nevezte ki.

Nemzeti (Royal) Orfeum
VIT., Rrssébet körút 81. 'fetefm József UL—SS

Minden eítc fél 7 ómkor

„Csillagok csíliaáa Sít 
szenzációs operettje és a kitűnő var.elé-attrHiieiók 

RoyabKabarÉ®^^ 
Kezdete fél 7 órakor

Ie*^.
Keleti cj
Ribíicr
Minden este fel 7 ómkor
Pl I PN TPI a moszkvai nagyoperaCLLCIV I C.L.O tánctnUvéaznői.
„A Csicaó-család* bohózat 3 képben és n szen
zációs variété-niOsor.
Vasár- és ünnepnap 2 előadás, d. u. 3 és este ■ '%7-ícor

A leghatalmasabb filml

Madame dubarry
E^y iiires szerelem története
6 fciczeílwn. A címszerepben
Pols Negri. — Bemutatsára itcrtii

a Royal-Apollóban
Előadások 4, 6 cs S órakor

Esd doilárkirálvnS | 
kalandjai A szenzációs amr- : 

. okai kalsndutjátck, I
harmadik része: I 

Versenyfutás a halállal
bemuíaldsra kt.-íil

MOZGÓKÉP OTTHOBt 
VI., Teréz-körut 28 Telefon 144-8€ 

EGY VILÁGVÁROS REJTELMEI Ka* 
landortörténet 4 felv. •• AZ ELVESZ* 
TETT HARISNYAKÖTÖ. Vígját. 3 felv. 
Pénztár d. e. fél 11-től fél 1-ig, <1. u. 3-tól 
Előadások kezdete- 4. %6. V>8 fa ’ 210.

KIS KOMÉDIA
--------- BÜVAV-UTtA ít "U."....... ..

RÓTT 6s STEINHARDT
FELLÉPTÉVEL NAPONTA ESTE 7 ÓRAKOR 
ELŐADÁS :: MINDEN VASÁRNAP 2 ELŐADÁS
Svájci ház bólvásíriok brllllánst
Singer, ék- gyöngyöt aranyat,
tcnb‘Her-u.24 Í..ZU.ÓÍ doniijHij öron
Figyelmeztetés!
magának, ha aranyat, ezüstöt, platinát, 

elad és nem fordul 
céghez, Budapest, 
Tx>gm ágasabb napi 

ékáeerfazektől bár- 
átareaziink. Hiváera

gyöngyöt, ékszert' 
Fjseher Testvérek 
Vili., BSrOSS-U. 75. 
árt fizetek, órás és 
inily nwimyiségct 

jövünk.

rriB/ • nBuschlosi

y."EDi «&»• te!
& .... _ Rendelés egész nap

VII . MAI
& .. Rendelés egész nap
• npeet, VII. RAk«e«t ntSa. I.em
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