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71 kormányzó 
és a miniszterelnök újévi beszéde

Fontos nyilatkozatok a konszolidációról és a munkás kérdés megoldásáról 

71 politikai újév eseményei
(Á Hétfői Napló tudósítójától.) A’ 

'politikai ujc-szlcndó alkalmából noni- 
csak sablonos üdvözlések hangzottak 
el, de a beszédekben olyan momen
tumok is merültek fel, amelyekből az 
ország ujj Repülésének lesz komoly 
haszna. Horthy Miklós kormányzóé 
volt a legfontosabb szó, amikor bel
politikánk legfontosabb kérdésévé a 
konszolidációt avatta. Hasonlóképen 
fontos lépése volt gróf Teleld Pál mi
niszterelnöknek is, amikor a munkás
kérdés megoldása tekintetében békü- 
lékeny, figyelemreméltó, okos szava
kat hallatott. Egyenes és természetes 
folytatása ez a .beszéd az amnesztia té
nyének.

A többi újévi 'bestéd nem mehet 
ezek mellett esemény-számba, de meg
említjük, hogy fíubinek Gyula a bol- 
sevizinus veszedelméről beszél', Hajler 
István pedig a házfeloszlatás rémét 
festette a falra.

A politika ujesztendejéről a követ
kező tudósit ásunk számol be:

72 ^orniaíny üdvözli 
a kormányzót

A kormány tagjai újév napján dél
előtt tíz órakor megjelentek Teleki 
Pál gróf miniszterei nőknél, akit az 
újév alkalmával a miniszt erek nevé
ben Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter 
üdvözölt.

Féltizenegy órakor a miniszterelnök 
és a kormány tagjai átvonullak a kor
mányzóság épületéibe, ahol Horthy 
Miklós kormányzó fogadta őket testü
letileg.

A kormányzót a kormány és a nem
zetgyűlés nevében gróf Teleki minisz
terelnök üdvözölte, kifejtette, hogy 
erőteljesen haladunk a koaiszolidáciio 
ufján és mél tattá a kormányzónak e 
tekintetben való hervadhatatlan érde
meit. Az erős, uj Magyarország meg
alkotásának eszközeit a gazdasági 
megerősödésben és a szociéjjis nyuga
lom helyreállít ásóban látja. Ebiben a , 
munkában mindenkinek a kormányzó 
egyenes magyar leikétől és jellemétől 
kell példát vennie;

■ A miniszterelnök üdvözlésére Horthy 
i Miklós kormányzó a következőleg vá
laszolt:

Kőszőnöm uraim a jó kívánsá
gokat, melyeket a legiszivélyesebben 
viszonzok. Ezeréves múltúnk talán 
a legszomorubb esztendeje zárul! le 
a tegnapi nappal. Ratifikáltuk a hé. 
két, mely kim életi énül darabokra 
tépte hazánkat Ratifikáltuk az ese- 
mények kényszerítő hatása alatt an
nál is inkább, mert bíznunk kelletlt 
azokban az ígéretekben, melyeket a 
béke szerződésit kísérő levélben kap
tunk.

— Keresni fogjuk szomszédaink
kal a megértést s erre a megértésre 
náluk is számítunk. Osztrák s®om- 

szadiinkkal évszázadokon át a leg
szorosabb viszonyban voltunk s azt 
szerelnök, ha a jövőben újra őszinte 
baráti viszony állhatna fenn. Nagy’ 
kérdések vannak közöttünk függő
ben, amelyeket most, amikor már 
ott több megértésre számi Ihatnánk, 
barátságos tárgyalások utján egy
más közt kell megvitatnunk és meg. 
oldanunk, nehogy a testvéri érzés 
az ellenkezőbe csapjon át.

— A többi külállamokkail való jó 
viszony ápolása és fejlesztése lesz 
külpolitikánk alapja. Örömmel ál
lapíthatom meg, hogy a miagyar 
ügygyei szemben érzett rokonszenv 
vágy legalább megértés már több ál
lamban kifejezést nyert.

—*. Különös hálával óhajtok még 
megemlékezni a pápa őszen tscgéről 
velünk szemben mindenkor ■Hamisí
tott jóindulatáért, valamint azokrój 
az államokról, melyeknek rokon- 
szenve irántunk a háború okozta 
szenvedések enylhitésél^n is meg
nyilvánult. A nemes érzelmek e 

31 minisztere

Horthy Miklós kormányzó üdvöz
lése után a kabinet tagjai visszatértek 
a miniszterelnökségre, ahol déli 12
órakor a nagyteremben gyülekezett 
kormányzópárt üdvözölte gróif Teleki 
Pál miniszterelnököt. Az üdvöz
lő kcszédei Hermáim Miksa kép
viselő mondta. Szólott a keleti ve
szedelemről. Magyar ország* népe — 
mondta — a Létfentarlás ösztönét kö
vette, amikor a végveszedelemből ki
vezető utat kél ősrégi történeti eszmé
ljen lelte fel újra: a nemzöli és a ke
resztyén gondolatban.

Gróf Teleki Pál válaszában többek 
kozö»tt ezeket mondta:

— Hálásan köszönöm azt a megtisz- 
telleaést, amelyben engem részesítet
tek azál'al, hogy itt megjelentek. Mi
kor ma visszapillantunk az elmúlt 
évre, akkor azt kell, hogy mondjam, 
hogy bizonyos haladást, bizonyos erő
södést látok és lépésről lépésre hala- 
dunk a konszolidáció felé.

— A mai napot két szcmpon'ból 
nézem. Az egyik az, hogy

egy óriási általános fejlődési hul
lám közepén haladunk

az egész világ, de különösen a nii vi
lágiunk, Európának szempontjából néz- 
ve. A másik szempont, amelyből ma 
is előre kell tekintenünk, a magunk 
működése ebben a nagv fejlődésijén 
kormányza'unknak politikája, a múlt 
évben és poli'ikáije a jövő esztendőben.

— Két nagy momen'umra akarok 
most utalni, ami egész Európának ér
deke és amint nekünk is érdekünk. Ez

a gazdasági és a saociálla talpra- 
állitás.

megnyilatkozásait a nemzet meleg 
köszöneté kiséri.

— Belpolitikánk legfontosabb 
kérdése ma a konszolidáció és 
különösen gazdasági helyzetünk 

megerősödne.
Szilárd akarattal kell nekifognunk, 
iliogy minden segitőfe^rrásunkat „ és 
energiánkat gazdasági helyzetünk 
javítása érdekében énvényesüsük. Ha 
kitartunk, célt is érünk.
— Erőseknek, egységeseknek, ke- 
reszitéuv erkölcstől, nemzeti őrzésitől 
álhatóinknak kell lennünk, mert 
hiszen csak ezen erkölcsi értékeink 
maradlak meg csorbítatlanul, csak 
ezeken épülhet fel újra hazánk és 
Szent Irtván koronájának régi fénye.

— Az uj esztendő küszöbén leg
főbb óhajom, hogy a haza sorsába és 
ősi erényeinkbe vetett rendíthetetlen 
hitem bizalommal töltse el az egész 
nemzetet is és velem együtt mindenki 
emelt fővel tekintsen az uj esztendő 
elé.

A kérdés nem az, hogy mit végeztünk, 
hanem az, hogy más mit végzett vol
na. Nem akarok ebbe részletesen bele
menni, csak annyit mondok, mindenki 
magáibaszállbat, önmaga tegyen össze
hasonlítást, hogy ö vájjon mit végzett 
volna. Az, amit általában keresztény
kurzusnak neveznek, nem kurzus. Ez 
nem odavetett efemer politikai jelszó, 
meri a dolognak természetes rendjéből 
következe’l: a természetes fejlődésnek 
egy fázisa és olyan momentum, ami
nek el kellett következnie. Ezt az 
irányt az ország nem is - hagyhat in el, 
mert csakis ezen az u'on haladhat 
egy uj, erős Magyarország felé, ami 
minden igaz magyarnak reménysége. 
Ebben egyesülniük kell azoknak is, 
akik nem követték ezt az irányt.

._  A legfőbb föladat, ami elénk tor
nyosuk: a munka ftlvé'elc mindenütt 
és minden téren. Ez az első és legfon
tosabb kötelesség.

Dolgozni és dolgozni hagyni!
Nagyon fontos tényezőnek tartom 

azt, hogy mindenki a maga körében 
képességei szerinil munkához lásson. 
Izgatott időket élünk. Bizonyos hábo
rús hisztéria van bennünk még és ezért 
természetes, hogy bizonyos mértékig 
mindenki azt várja, minő érdekessé
gek fognak történni. De tiszteié'1 el 
kérdem, hogv azok, a minden héten 
való érdok ességek olyan sok jót és 
annyi örömet bortak-e reánk, hogy | 
újabb szenzációkat várjunk? Nem 
volna-e sokkal jobb, ha a szenzációk 
és érdekességek nélkül, összefogott 
erővel, lassan, de konzekvensen építe
nénk? Ez az, amit kívánni tudok 
Önöknek az bjév hajnalán, Mindent

a maga idejében, mí’ndenll fokozato
son, semmit sem tulkésőn, de semmit 
sem talkorán.

— A munka felvételének kérdése 
körül az első a gazdasági reorganizá
ció. Minél közelebb jutunk a gazda- 
sági reorganizációhoz, annál gyorsab. 
bán fogjuk megoldhatni a társadalmi 
egyensúly kérdsét is.

— A legfőbb azonban
a munkáskérdés megoldása.

Munkához kell vezetni embereket, 
ngy hoigy egyrészt munka lehetőségekét 
kell adni, de másrészt arra keli kény
szeríteni az embereket, hogy mindenki 
végezzen munkát. (Ugv van.) Hogy no 
könnyű pénzszerzéssel próbálják az 
emberek magukat fen tartani, hanem 
olyan munkával, amely nemcsak az 
egyénnek, de az államnak is hasznára 
válik. A munkásságot felkarolni, rá
vezetni, a nemzeti eszmének és a ke
resztény erkölcsnek az útjára, ez le
gyen együtt legfőbb feladatunk. Ta
nítással és jóakarattal kelj ezt tenni, 
úgy fog bennünket a magyar munkás
ság követni. A magyar munkást nem 
tekinthetjük magunkon kívül állónak, 
nem is tekinthettük soha. A magyaT 
munkásnak a kézé' meg kell fognunk 
és rá kell vezetnünk arra az útra, a 
melyen egvedül lehel a nemzetnek és 
evvel együtt a magyar munkásságnak 
a boldoguláshoz jutni.

— Mi ezt az esztendőt a béke jegyé
ben kezdtük meg minden téren, aminek 
első tanujelét

a kormányzó nr őfőrnéltóságámik 
amnesztia rendeleté mutatja.

Ez az amnesztiarcndelet tan-mFja, 
hogy mi a feledés fátyoléit akarjuk 
borítani azokra a dolgokra, amelyeket 
a múltban olyanok követtek el. akik 
félre voltak vezetve, akik egy háborús 
hisztéria következményeit élték át. És 
ismét lehetőséget akarunk adni arra, 
hogy mindenki teljes erejével a nem
zeti munka harcosává szegődve abban 
résztoegyen. abban a saját leTkiisme- 
retével és a nemzet lelkiismerelével fel. 
lesen megtalálva az egyensúlyi, mun
kálkodhasson. dolgozhasson a nemzői- 
nek. családjának és a <sajál magának 
javára. Itt meg kell említenem art, 
hogy agitáció folyik bizonyos körök 
részéről, amelyek Baranyában a me
gvár nemzettel ellentétes törekvéseket 
akarnék erőre kapálni. Ezzel szemben 
leszögezem, hogy ez az amnesztia ter
mészetesen vonatkozik azokra a terü
letekre is, amelyeket Magyarországhoz 
vissza fognak csatolni, vonatkozik 
azoknak félreoezetteire is, vonatkozik 
Pécsnek, Baranyának és a bácskai sa
roknak lakosságára is.

— A munkáskérdés tekintetében 
még egy momentumot szeretnék fel
említeni, axt, hogy meg fogjuk keresni 
és meg fogjuk találni a módját rövide
sen annak, hogy a munkások ne legye, 
nek akadályozva abban, hogy érdek
képviseleteik működhessenek.
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A szakazervCtortl kérdért
értőn. Mindeneseire art nem fogjuk 
«)ha szem előtt téveszteni, hogy ti kell 
választani egy mástól a politikát és az 
érdekképviseletet. A politikai haanw- 
ikodásnak é\. az élet érdekeinek élet
szükséglete az összekapcsolás. Az ve- 
.zelott a tömegek félrevezetésére én a 
memzrtt romlására. Ezt löhbé megen
gedni nem szabad Másrészt azonban 
törekednünk kell arra, hogy a mun
kások maguk szervezkedhessenek és 
a munkás részesedjék munkája minden 
gyümölcsében. (Eljcaué#.)

, — A többi kérdést, így a tisal vise
lői kérdést az egész magyar középosz
tály kérdésének kefTTBWfrlcrií/i Ezt a 
•kérdési .szorosan összemi*wlya‘ I»loqn 
'■valutánk javulásának kérdésével. llz- 
zd kapcsolatban aziránt is meg aka
runk nyugtatni mindenkit, hogy a ka
tonai tisztikar kérdését is meg fogjuk 
oldani. Hadifoglyaink kérdését a le- 
vaszszel végleg meg kell oldani 6’ 
haza kell vezérelni azokat. akik m»V» 
oda kin! fannak.

— Azok felé fordul most lekin-te- i 
♦cn», akik nincsenek közlünk,

a megszállott területek
íelé, ahová üzenetet kell, hogy küld
jünk. üzenetem az. hogy a megszállt 
tcrülclck népét magunk között látjuk, 
magunk között érezzük. Országrésze
iket el lehet választani határokkal, de j 
nemzeteket nem lehet elválasztani. .4 i 
nemzeti eszmény egységét nem az erő
siti meg, hogy mind ideszaladunk ebbe 
a szűk kis országba, amelyet nekünk 
a trianoni béke kijelölt.

— Amikor kulturális és gazdasági 
politikái kivárnunk követni, kulturális 
és gazdasági haladásunkat célozzuk, 
külpolitikánkban is ezt az irányt >5- 
ve'.el'jük,

gazdasági kaptafátokat akarunk 
terem fent

— A gazdasági kajtcsohilók felvéte
lé', közlünk és szomszédaink között 
ma már az antant is kívánja és mint
egy felszólít arra, hogy ezeket a kap
csolatokat egymás között találjak 
meg.

— ElsQsüuiian az »k a kérdések Ali
inak nia előtérben, amelyeket Auszlriá- 
bán kell elintézni. A kérdések, ame
lyek Ausztriával elinlézendök, a tri
anoni béke kereteit messze túlhalad
ják. Én remélem, hogy a tuloktolon is 
ugyanazt a megértést fogom találni, 
áruit mi lanusi'nni kívánunk és nem 
fognak egyes kérdések kedvezmények 
egyoldalú ewkomptátósára törekedni.

— Mos! várjuk a jóvittél éti és a ha- 
tármcrálla.piló bizottságokat, amelyek 
töl azoknak az ígéreteknek kapcsán,, 
a melyek a békeszerződéshez fűzött kí
sérőlevélben volt lefektetve, sok: rá- j 
runk. Igazságot várunk. Art az igaz- , 
iságot, au>it löurópu az elmúlt rettene
tes esztendőben elfeledni látszott, de 
amelyen reméljük. hogy az uj eszien- 
cfőben rá fog találni. Reméljük ezt 
azért, mert mi a magunk részéről ki
felé és befelé nz igazságosság és a kf- 
enoeszlelődés útjára kívánunk lépni.

A minferterehiöik beszédéi a jeten- 
v *ltok zajosan megéljenezték.

líaller válastlásoftva 
/tisztit

JluJIer Mrán vúlawJilnjn SVbbck W- í 
xött ereket mondotta:

ElaléM ellenfeleink termésBrtszerütag 
az idők folyamán felébredtek. A poziciő- 
ksvt. melveket sikerült kiépiteuiök, rnoyt 
trivésMi védelmezik, mert látják, ho<y 
most már neuu-rak a polftikm, hanem a 
gazdasági hatalomért is folvik a harc. 
A mi fe!.*<laíiuik tehát az. hogy e#faz 
törvényi eadszerünkal átalakítsak ésabbs 
k<rr>íléi)v szellemet és swciálix megértést 
kell bi-leviraBÍMt.

Mi támogatjuk • koivnányt mind- 
nhbtn. ami proKHimnutnikkal megegvetaSu 
nuiMtabban. ami eJőlratadánt Ment a mi 
Titankon Támogatni fogjuk. Mr tudjuk, 
ll-ofcy sokan vannak, akik most szintén ’ 
lőttek támogatni a kormányt. de ennek 
fejében olyan danára! akarnak becsem* 
pésznl, aoietpet mi kilöktünk a tnoggar 
politikából. Készülnünk kel arru, boffy 
mömA hzgrOuk afttan ac íMmb, —ufcny

a destrukció újból meg fog kísérelni egv 
döntő rohamot.

— A választásokra is kell készülnünk. 
A nemzetgyűlés rövid életűre van szabva. 
Talán mielőtt feladatait elvégzi, abba a 
helyzetbe juthat, hogy « nemzet újabb 
véleményét kell megkérdeznie. Mi nem 
félünk a választásoktól. Készülni fogunk 
a választásokra, hogy ne reménykedjenek 
változásban aipk. akik minden számítá
sukat arra alapítják, hogy a keresztény 
szalin&lán# el fog múlni és jöhetnek ők 
és folytathntjá® olt. ahol elhagyták.

Rutoine* a holsevlíta 
veszeilelemvBI

» régi kisgazdapárt nevelvén Barlifc 
Szabó József képviselő üdvözölte Rubi
nok Gyulát.

Rubinéit Gyufa válaszában kijelentette*, 
hogy ma ki kelt kopcsotnt a személyi ér
dekeket A jövő esztendővel foglalkozva, 
a helyzetet Mgvon súlyosnak látja. Mert 
bennünket nemcsak a Keletről fenyeget 
veszély, de a nyugati államok is meg 
vannak fertőzve. VéfiT.etes rövidlátás lenne 
art hinni, hogy ezt a veszírletaet tisztán 
fegyverrel, tisztán erőszakkal le tehet 
küzdeni. Ál kell menni egy tisztulási fo
lyamaton mindenütt, amelyen nri már 
átestünlí és amelynél fogva hivatva vá
gunk arra, hogy védbástyája legyünk a 
keleti vesredelenmek és e tekintetben csak 
a kisgerdúkra lehet tegbiztosabban számí
tani.

X Magyar Miifálysaa 
partjánaft újéve

Uj év napján Neményi Imre dr. nyug, 
államtitkár, a Royalista- Pánt ügyvezető 
alelnöke üdvözölte az elnökséget Az elnö
kök nevében Bánfíy Miklós gróf v. b. 1.1, 
pártelnök válaszolt. Miként eddig, úgy ez
után is a divatos jelszav&kftól cl nem tún- 
tori-tva halad a párt munkálkodva a Szent 
koron*. intcgrilÁMi érdekében folytatott 
ltasaüas utón.

A fiumei puccs vége
Caviglia tábornok megállapodott 
D'Annunziőval — A légionáriusok 
vesztesége 4 halott, 116 sebesült 
Kisebb csetepaték még folynak

Róma, január 2.

(Sfvftuü.y A Fűnne körüli harcokról 
jelentik a lapok: A tegionöriusok vesz
tesége 4 halott &> 116 sebesült. A htei 
fekobbanáse alkalmával Fiúméban és 
Subákon sok hdz uwgrongálódoil. Bár 
a hadműveletek színeiéinek, a lé
gionáriusok a mait éjjel mégis meg
támadták a reguláris csapatok vonalát. 
Egy polgárembert, aki a btakádvona- 
ion át akart lépni, lelőttek. D'Anntmzio 
még Fniniében van. A fiumei megbí
zottakkal már létrejött a megegv r-zás. 
(M. T. u;

Róma, jtmuAr 2.

(Slejani.) llauiglia tábornak a fiu
mei mcgiiuhílmn/.<vl1akkal tegnap «le 
nagyjában megűBíqxxfáwa jutott

Róma, január 2.
(StQMni.) A lapok jelentései szerint 

« fiumei megbízottak és Fcrrario ti- 
bornak, péotek dM*n aláirtok a

Wrangel tábornok Berlinben
Trautenberg német tábornok titokzatos 
öngyilkossági kísérlete és eltűnése

Berlin, január 2.
(M. T. J. szikratávirata.) Wrangel 

tábornok, az orosz antibolscvista had
sereg vezetője ráris felé utaztában 
nemrég Berlinbe érkezett. Berliniben a 
Conlinental. szállóban szállott meg, 
hogy barátaival talál kort jasj-ék, különö
sen pedig bizalmasával, Trautenberg 
tábornokkal. Trautenberg Wrangetiel 
akart fontos küldetés-ben Parisba utaz
ni. Pár nap elölt éjfél tájban a tton- 
tinentál-szálló vendégei rettenetes ki
abálásra ébredtek, mely Trautenberg 
szobájából jött. Mikor a rendörök, ki
ket a száílóha hívtak, beléptek Trau- 
tenierg szobájába, a tábornok revol
verrel kezében ágyán ült és fogadko- 
zotf, hogy megöli magái. Felesége és

gyermeke pedig hangosan zokogott. A 
rendőröknek nem sikerült megtwl- 
niok, hogy tulajdonképpen mi történt 
és hogy a tábornok miért akarta meg
ölni magát. Másnap reggel megjelent 
Hoffmann tábornok, ki annak idején 
Bresztlilövszkban szerepelt és hosszú 
tárgyalásokat folytatóit Trautenberg- 
gel. kit. úgy látszik, sikerüli megnyug
tatni. Délben Trautenberg családjával 
együtt elhagyta a szállót, azt mondva, 
hogy más szállóba megy’, ahol barátai 
várják. ’Draulenberg azonban nem ér
kezett meg oda és seholscm lehetett őt 
megtalálni. Az egyetlen, aki felvilágo
sításokat adhatna, HofTmann tábornok 
volna, aki azonban szintén eltávozott 
Berlinből.
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leges megállapo-dáit. A megállapodás 
részteleit szigorúan titokban tartják, 
de azt hiszik, hogy a légionáriusokat 
január második-ín elszúlÜtj.ík. D'An- 
nunzionak azt a kérését, hogy a fiumei 
légionáriusok élén hagyhassa cl Fiú
mét, nem teljesítették. D'Anmiínzio fia 
és több ujságiró engedélyt kapott ar
ra, hogy Fiúméba utazzon. (M. T. 1.)

Jtoimmiiilsfazavargások 
Woszlániáüan

Belgrád, január 2.
(D^srláv sajtóiroda.) A kommunis

ták általános sztrájkja meghiúsult. Az 
elütsz városban normális a forgalom. 
A kormány feloszlatott minden belgrá
di komaru-nisla szervezetei, bezáratta 
a kommunista munkásotthont és be
tiltotta a kommunista lapot. Marko- 
vics kommunista vezér felkereste a 
■belügyminisztert és mint a Lapok je
lentik, a fenti intézkedések hatályon 
kiviH helyezését kérte azzal, hogy nem 
felforgató mozgalomról, hanem csak 
tüntetésről van szó. A belügyminiszter 
megtagadta e kívánság teljesítését, 
mert po»to<s és részletes információ 
atapján gondoskodott a rend fen tartá
sáról és a polgárok biztonságáról. 
(M. T, I.)

Zágráb, január 2.
(Délszláv sajtóiroda.) A kommunista 

munkásság ma délelőtt proklamáJla az 
általános sztrájkot. A sztrájkot aaon- 
l*an csak részlegesen tudták megvaló
sítani. A kommunisták terrorja este
liére a tegtöbt) üzlete! nyitva tartották. 
A hatóság betiftott kommunista
gyűlést A rendőrség bezária a kom- 
munfeta szervezetek helyiségeit és le
pecsételte az ajtókat. Délután össze- 
üilközés támadt a rendőrség és a kom
munisták között, okik kővel dobáltak 
a rendőrökre, mire ezek vuklötiésse! 
közéjük lőttek. A zavargók erre szét- 
fittottak. A középületeket és a rtiros- 
bn vesető utakat katonaság szállotta 
meg. A sztrájk miatt az njeágok ’nom 
ludttaik megjelenni. Este az egész vá
rosban rend és nyugatom volt. Az ut
cai csoporlösuMst és a szeszes italok 
kimérését Szilveszter éjjelére betiltot
ták. A kormány kommünikét tett 
közzé, amelyben kijelenti, hogy a leg- 
urélyesebbcn végrehajtja a közbizton
ság, a rend és a tulajdon védelmére 
szolgáló intézkedéseket (M. T. 1.)

Az öngyilkosok 
éjszakája

Tömeges öngyilkosság Szilveszter 
éjjelén

Sálvesrtcr éjszaka, uutiR zeneszó mel
lett vidáman, jókedvűen várták be az em- 
beruk az uj esztendő beköszöntését, a sze
gények, a szerencsétlenek leikéből kirob
bant az elkeseredés. {.mit nagyrészt a 
niegélhetésért folytatott nehéz küzdelem 
fakasztott. Szilveszter éjszakáján a bú
csúzó évvel, sokan mondtak, istenhozzá- 
dót az. életüknek. Sokon nem akarták 
meglátni az idei év első délolöttjét, sem 
a másodikat, sem a löl*l>it, amelyről mind- 
rőd azt hitték, hogy számukra már sok 
jól nem hozhat. Soknn indultaik neki az
zal az érzéssel, hogy ez az év rosszabb 
tesz, megprÓbáJtatásokkal. szenvedésekkel 
teltebb, mint az eddigiek, s ki tudj:., neiu 
volt-e ipazuk?

A nyugati pályaudvaron jVatesz7o» Mar
git 21 éves elárusitónő öngyilkossági szán
dékból Veronáit ivott. A mentők jrjIvos 
belső sérülésekkel a Rókus-kórházba sz.il- 
iitották. — Hideg Józsefné 32 éves, tűz
oltó felesége Aradi-utca 67. szám alatti 
lakásán Veronáit ivott. A Rókus-kórházba 
szállilották. — Pap Miklós 26 éves bank
szolga Ó-utca 21. szám alatti lakásán ön
gyilkossági szándékból fölvágla az ereit. 
A ltókus-kórházlxa szállilották. — özvegy 
Safranovics Mártonná 79 éves házvezető
nő Kis János-utea 4. szám alatti lakásán 
nyitva felejtette B gázcsapot. Haha talál
taik. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézőibe vittek. — Heller Teréz Kertész
utca 43. szám alatti szolgálati helyén 
lugköoldatot ivott. A kihívott mentők 
gyoanormosást alkalmaztak és a hely
szánén hagyták. — Pazován Antalnó 23 
éves cseléd Gróf Zichy Jenő-utca 7. szánt 
alatti szolgálati helyén öngyilkossági 
szándékból lugkőoldalot ivott. Súlyos 
belső sérülésekkel a Rókirs-kórházba 
szállították. — Propatics József 20 éves 
tengerész katona Szabolcs-köz 1. szánul 
házban öngyilkossági szándékból leugrott 
a xiWísotiik emeletről, 'A mentők megálla
pították, hogy < Itvtgerész ugrott le 
ügyesen és igy semmi komoly baja nem 
történt. A helyszínjén hagyták. — Mészá
ros Séndor 24 éves géplakatos a Liliom
utca 10. számú házban levő lakásán 
afeletti báiralában, inért apja megdor
gálta, felakasztotta magát. Hozzátartozói 
észrevették az öngyilkosságot és levágták 
a kötelet róla. A mentők mesterséges lég
zéssel eszméletre téritelKsk és & lakásán 
hagyták. — Spöttke Margit 19 éves leány 
öngyilkoksági szándéíkhól a Fehérvári- 
utnál a Dunába ugrott. Kifogták és a 
Rókus-kórhádba szállítottak.

Az uj Pasics kormány 
megalakult

Belgrí>l, január 2.

Az nj Paíicj-konnány hat demokra
tából ős hat radikálisból ált Fusás 
átveszi a külügyminisztériumot. (MTI.l

Anglia, az Egyesült-ÁllamoK 
és Olaszország elismerte 

Konstantin Királyt
Bécs, január í> 

(Á MTI. umyánjelentése.) A Neue 
Ereié Presse Berlinen keresztül Athén
iból a következőket jelenti: Anglia, 
Amerika és Olaszország athéni követe
it utasították, hogy Konstantin király 
kormányával lepjenek közvetlen össze
köttetésibe. Anglia, az Egyesült Álla- 
mók és Olaszország ezrei fonmálisan 
elismerték Konstantin királyt. Fran
ciaország er ügyben eddig még u-em 
határozott.

Selyem 61 horgolt ny aKKendöK 

nadrggtartdK,férfi divatéin Keli 
údtaM, gazdag választókban, jutányos áron 

Nyakkendőház 
Óégtiilujdontt; Lásztő Andor. IV., Klgvó-u. *> 
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HÍREK
Hagy változások 
a Margitszigeten

Uj vezérigazgató - Sk&O millióra 
rúgnak a beruházási munkálatok 
ííuíójárat a szigeti sxátiodához

A Hétfői Naplő tudósitőjátö —
ARnt. ismereles, a Margitsaigetct bér

lő fürdő rl.-raak Schiffer Miksa lett a 
ifűnészivényesc. Ezz*.*! a IraiizakcióvaJ 
^kapcsolatban több érdekes ’vábtozás 
Wöntiéfnt máró; a szigeti rószvényiiáirsa- 
wígiiák Kallós igskzgatv, aki az ügye- 
fctífc éveken »t vénél te. megvíúBt a vál- 
ilalattól. Uöódja dr. Zonibora 'Árpád 
Iczredes lett’, aki rmftködésél már meg 
U kezdte. A társaság, mint ismeretes, 
inagy szabású beruházási műnk álatokat 
Kállait magára, amelyekét azonban 
hem tudott végiTÍiajtaiTi a ’közmunka.- 
ítajnics hibájából, amely a ■fcll'öllési 
BMinkálalokkal még ina sem készült el, 
itrgy hogy a válkrlal nem >mdoU épitke. 
hí erniail'. Azok a munkálatok, ame
lyek annakidején- 38—’>Ü millióba te
tű Htok voltáa, egy mai számítás szerint' 
hiost csőik 940 millió koronás költse ff• 
tfel volnának végrehaj'tti:rtók. Itt cm- 
iiti.jfik meg. hogv Kastner igazgató, a 
Kagyszáílocta vezetője, külön an'tójára.t 
beállítása végett foív-ttit tárgyalásokat. 
Ez az aittójárat a város forgalmasabb 
ponlljiai és a Nngv'szálkxla..közölt tar
taná fenn a kajjesolsíot.

'<*— .Külföldi diplomatái, a mittísrier- 
Hnöknél. Az újév alkalmából a Buda
pesten időző küKóldi előkelőségek 'kö
zül többek között kővetkezők livztel<^»- 
tok a miniszlea’elnőksvgen: Enea .Vo- 
aeda olasz tábornok, az antant jóvú- 
^éleli bizottságának elnöke, T. B. 
Jlohlcr. angol, fűmegbizott, Jirncst 'lA 
^Troubridffe, Hamelin tábornok, J. A. 
d.ffons, R. E. őrnagy, az angol vasúti 
Emisszió vezetője, Berthon ezredes, a 
.francia katonai misszió főnöke, Troi»- 
imont őrnagy, a francia misszió vezér
kari főnöke tSs Mombelli olasz tábor- 
kiok.

Bcthma*n-fíoiw^g volt kancellár 
Wghalt. Ohenlinowból jelenti a Wolff- 
^gynökség: Bethmann-Holweg, volt 
hbirodalmi kancellár ma éjjeli, rövid 
Betegség után elhunyt. (MTI-)

— Szilveszter-est az Otthon Körben. 
Az Otthon írók és Ilirlajárók Kőre szil- 
vesztor-estéjének díszes és előkelő közö
södét nigvsikerü szabad katwiré mulat
tatta. Kánul Józsi nagv tetszés melleit 
énekelt néhány áriát a Tosca ciiniü ope
rából. Utána Hetesen Jenőué mulatta be 
idomított; foxijármk tánc, ének és taon- 
goramüvászetét. Erdélyi Lilikc Moszkov- 
szky ,.Rózsatündér“ táncát adta elő bra- 
'vuros művészettel. Bársony Dóra és Bár* 
sony T^ajos <lr. operaáriáikat énekeltek. 
Gál Franciska művészi táncokat mutatóit 
he és Bárányán József mint parkett
táncos aratott nagy sikert. A zongorakisé- lelt 
intet Erdélyi Dola, a noves zonwor®t»' feta 
látta el. . •

— A’ főváros ujesstendeje. A kor
mányzó out déli 12 ómkor fogadta a 
székesfőváros küldülltségének újévi üd
vözlőtök A kiüldőittisége.l. Sipőcz Jenő 
polgármester A polgármester
üdvözlő beszédére odritt x áta-szábun a 
korán inyzó metej? érdökhidv.sérót és 
támo-gajtósáról biztoeitotta a főváros 

A czeföftéglút. — uA székesfőváros tör- 
'ínyiitfó.ságánBfc’ küldöttsége tiipöct 
Jenő polgiáranesitcr vezetésével ma dél
ben tisztelgett gróf Teleki Pál mmísz- 
le.relnöl előtt is. Teleki Pá l gtóf meg. 
k ösztön" e az üdvtözlést és ki jelent ette, 
bogy a főváros támogributóil mhxlen- 
kor hiva-taloe kötRlességémek ismeri.

— Á népbiztosok ügye a Kúria előtt. 
A Irtidflrpesti bűrilctö törvényszék fel- 
'erjeszfetie a itópbiz'íosok bünpönőben 
nz <;«saes iimtekat a magyar kár. Km-’ 
^riához, ahol a halí'draitött. négy vód- 
totitnak kegyelmi ügyében « Kori® is 
jaVastatot tesz « kormányzó oKrtt. Az 
'■liléit népbiztosok védői terjedelmes 
l cgyelmi káiwmyi terjesztettek be. A 

jkir. Kúrián a kegyelmi kérelmei <lr. 
/-sizinsíig; Jmrr 'iparim*bíró - fogja-w-

Szilveszter eHí éjjeli óráiban rabló- 
gyilkos merénylet játszódott le a Nép
színház-tálca szomszédságában. Egy 
Simkó Etel nevű tizen kilen céhre,* rend
őri felügy eleit alatt álló leány kél fia
talember társaságát >an tért l>e a Vig- 
uteábun levő Vig-szállodáb®. Az egyik 
fiatalember állítólag a román hadsereg 
cgyönruihájút visefte, óiig n másik lt- 
viliién volt. '

Mikor a nő a (pénzét követelte. szó
váltás támadt közöttük, mire a román 
katona revolverét rántottá elő és a

— A református egyháztanácN újévi 
tisztelgése a kormányzónál. A kor
mányzó ma délelőtt fogadta, a buda
pesti református egyház tanács küldött
ségét. mely az ujeszlendö alkalmával 
szerencsékiváltattak fejezte ki. A kül
döttség tagjai Koixicsy Sándor főgond
nok, dr. Kosa Zsigmond és dr. Németiül 
Károly h. t. t. gondnokok, Betti Elek 
(jiüsipők. Gellén László és Nádas Gyula 
presÜMterek, Hoppal Benő és Takaró 
Géza lelkészek voltak, öfőméllósága 
az üdvözlési meleg örömmel fogadta 
és a küldöttség tagjainál úgy egyházi, 
min<t egyél) •közügyok iránt behatóan 
éndeklöctött. (M. T. I.)

— Komáromi Sándor temetése. Va
sárnap délben femettók Koanaromi Sün-, 
dórii, a köasőJelmezési irodalom kivátó. 
munkását az elhunyt; kolléjfái é*a'>TÚWfy< 
szám u tisztelőinek részvéte mcHett- A 
rákoskeresztúri zsidótemető na.gy-> h£lot- 
tn« termében folyt le a iorása^rtátttósK 
amelyen Adler Ittés főrabbi. Qttbíin 
Kör nevében Hazai Hugó, uer- ÜjsMiró- 
Egyosület képviseletében dr. Mólnál 
Jenő mondottak mélyen átérzett bu<wz- 
tatót. Utánuk Szabolcsi Lajos dr; 
SoltfeZ Adolf dr.. Róna Lajos-a mészá
ros ipartestülot, a hiuMpori munkások; 
a vásárpénatár és a •Kcresk«|ebni- es 
Iparkamara képviselői méltatták Ko
máromi Sándor értékes munkáját.

— A ftókésmegyri főispán balesete. 
Szegedről jelentik lapunknak: Egan 
Imrével, Békésmegye főispánjaival újév 
napján sajnálatos szerencsétlenség tör
tént. Vadászfegyvere tisztogatás köz
ben elsült és a főispánon ‘kisebb, je
lentőségű sérülési okozott. (MTI.)

— A Kisfatudy-Táraasájr ülése A 
KWaludy-Társasáu' e hó 5-cn, szerdán j 
délután 5 órakor a MaCT'ar tMMneeti 
Muzcum iffazgatósjígi termében, rendtw 
havi ülést tart. Az ülésen a folyó ügyek 
elintézése után l’app Forenc rendes taw 
tartj a meg sz.ékfoíí lalőj át ..Gyulay Pál 
óé Jó’kaii Mór“ címen. Utána Vargha 
Gyfila rendes taz Mcyor Konrád Fer- 
dinond költészetéből túrt előadást.

— Máramorosszlgetet a csehek kap
ják meg. Ungváról jelentik, hogy hi
telt érdemlő értesülés szerint már rég- 

-yJa tervezik, hogy' Máramoro&söMgetel 
', C seb -Szí óvók ország* ‘-hoz csatolj á k. 
Ez a terv most a mcgvu’ióswlás stádiu
mába lépett, ameimyibeH a csehek 
Roinádún koOTpenatétósriképipen llgiocsa 
megyének Halmitól északra, egészen 
Királyházjug terjedő részéi kniriitik s 
a határőrséget Haknábói mór vissza is 
vonlt-Ak. Ezzel kátwsoWosan arról is 
értesít tudósítónk, hogy a csehek le
mondtak a husrii cvsh járásbíróság 
felálli! ás áról.

—- Gyermekmatiné az_,............. ........ __ Erzsébetvá
rosi Körben. A* Erzsébetvárosi Körben 
vasárnap délelőtt pompásan 
gyonnek-mulatsáfrot. rendezitek.
r«ac\v termét- asufoláeűr megtol tő apróaár 
<iék fényesem mulattak a szebbnél szebb 
és mulattató k»baró-«zámokon. melyet 
rémben gyermek-mÜTészek én művész
nők. részben Oszkár báoi adtaik elő a 
kacnfivi hallzatósásruek.

— Két gyilkoMÚg a karácsonyi Un- 
neprtk alatt Miskolcról jelentik, hogy 
Szerit Iritváo községben ö templomból 
hazafelé itató Lukács István huszon- 
kóléve’* legényt ismeretlen egyének 
megi’úmwdtók és agyvm-wrlúlr. — A 
másik gyilkosság Tardoara kőzségixai 
történt, ahol Lopom Iwbvún gozdaom-

sikerült 
A kör

«*■*>"» m^ta«wto . »>**
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Rablógyilkos merénylet 
egy zugszállodában

Retten megtámadtak ás kiraboltak egy utcai nőt
t — .1 néltHi Napló tudósUópltól <—

leírny combjába iöHl. \ golyó a comb 
felső részén ha toll, kereszt ül és arány
lag kisebb sérülést okozol k A civilru
hás egyén ezt az időt felhasználta arra. 
Imgy a kő pénzét magához vegye. Ez
után mindketten eltávoztak a szálló
ból,

.Az előhívott mentők Simkó Etek a’ 
Telepi-utcai kórházba szúllitollák. LA 
kisz/vlloft rendőri bizottság pedig hely, 
•színi szemlét tartott és megindít othi, a 
nyomozást- az ismeretlen tettesek kéz- 
rekeri lésére.

házában meggyilkolták. A tettesek 
ezideig még nean kerüllek kézre. A 
bűntény részlel cinek lehterílcsércGo:- 
dy Béla kir. ügyész a hely-zinére uta
zott.

Halálozás Gecser Béta menekült 
állmai polgári iskolai igazgató, a köz
oktatásügy buzgó és nugyteheteésii har
cosa. hosszú szenvedés után Budapesten 
elhunyt. Temetése a kmteuesi-uti teme
tőben. január 3-án, d. e. 10 órakor lesz.

— Milliós rádiuiulopús. Bécsből je
lenük, hogy az erlangeiű klinikáról 
eMiünt egv rádium-pre.paráluni, amely
nek ér léke 750.000 márka. A prepa 
rálum plaÜinú-ini zárva 98.4 nrüii'gniTn 
huMumofc tartia-lwuzoW. Az ofízfrá'k ál- 
ktnureiKlőrsé^ lázasan nyontoz a tebvuj 

. ii túli,, ruerlf attól lehet tarlaaii, hogy a 
itefttes.nenF meri ériékesiteaii nsrgyérlókql 

■ zsákmányait és inkább raégsenimisiti. 
. Á■.Adományok a Mentők javára. Gróf

Hadik Barkóczy Endre é« neje újév 
- -nopjún. a Mentők javára 60.000 K-át 
' • adUm/tnyozoft. Szilvesztor^ éjszaka 100 

y’Krás lielépődíjakból a New-Ycirk-kávé- 
; • házban 75.000 K gyűlt össze a mentők 

javára-.
} I; — Elütötte a villamos. A Köatemető- 
: ut és a Salgótarjáni-ui sarkán villamos 
'ütötte cJ Búin Ernő 65 éve® géplafcar 
toel. sashalmi, lakost, aki több zúzott 
sebet .sKenvedeU*. A mentők a Dolog- 
kórházba szállították.

— Családi mulatozás. A Hunyadi-utca 
46. szállni házban csatAli mulatozás 
közben Zsiday János 55 éves bérkocsist 
lakásán kapan.véllel megütötték. Zsiday 
.János a homlokcsontján maóRvedettl zú
zott sebeket, a mentők nyújtottak első 
segélyt és a lakásán hagyták a család 
kívánságára.

— Halálozás. U-tkod Izsó a Magyar 
Orezágos Biztesitó és a Phőnix Biz
tosító igazgatója, rövid szón védés után 
elhunyt. Temetése ma, délután 2 óra
kor lesz a rákokoroí-zluri temetőben.

— Felrobbant gyorsforraló, Steiner 
Samum'. 61 éves házvezetőnő Gyár-utca 
10. alatti lakásán a gyorsforraló keze
lése közben a szx^z felrobbant és súlyos 
égési selicket okozott az arcán. A men
tők elsősegélyben részesítették ók a la
kásán hagyták.

— Autó ütötte el. Az AníLrássy-uli 41. 
számú ház előtt Kardos Mihály 45 éives 
vaseBjjfrrgályos (lakik: Amlrássy-nt 56.) 
autó ütötte el és hátán keresetül gá
zolt. A mentők súlyos sérüléssel a Ró- 
kuH-kórhÚTlba szállították.

Minden küiüü értesítés bolyén! 
özv. Lakos Izsőné, Brtuor Maliid úgy 
a maga, uiüit alulLrottaJ' wcvéhan »rt- 

srivval tudatja. Imgy fe- 
**'■*", * legjobb ape,

A7.(.nU>T<MÍOtt 
lójfliotetlcm jó tőrje, 
apás‘és nagyapa

LAKOS IZSÓ 
december lirt 81-én éjjel rövid wcnreih'^ 
ntAri 5» éves koriban, hácanwtaifnak 
33-ífc évéli«» jobMétro e«enderUlt. Drága 
lia’iotniiikat f. hó 3-á.n délután 2 órakor 
kiaórjtik a rii.koskercsv.turi temotö ha

lottas házából utolsó utjAra.
Ballánú* Lakos Irma, dr. Vúsérholyiné 
Lakos Mária gyermekei, Bálin Zoltán, 
dr. Vásárhelyi Zoltán rejoi, Bállá 

Márta unokája.
Külóii villamosÍMH»l driuláa t órakor 

indul a veRáUonularrtil.

Megnyílik

MAXLINDER
ars kávéház
Tcriz-köruL 2& ét VOczr-uíta 9

Gorilla-ember 
egy pesti klinikán 

Évekig nem bírták kiderttent: 
majom-e vagy ember?

IVz egvík budapesti Megkórtaori klinikán 
íöbb, «nin< tix éve túrta unk megfigyelés 
akit oly torzalakot, melyről az utóból 
évekig mun tadták kideríteni, bogv 
majom-e, vagy ember? Az egész dolog, 
amíg pozitív eredményt nem ért el a vizs
gáiul, a nyilvánosság Múinára titok volt, 
sőt még ma is w. Gtak szakemberek, 
előtt állott nyitva az intézet kapuja.

A torzajuk bár nagyon so-k jeUegzetes 
emberi külsőséggel bír, inkább hasonlít a 
gorilláihoz. Koponyája dőrenyuló, buan- 
loka alacsony és -belelő jtősödik az arc sík 
jáÍMi. Két pofacsontjc erősen kitilt és az 
orra tompa. Többi testrésze, a karjait és 
a hátgerincét kivéve, emberi. Karjai rend
kívül hosszúak, úgy, hogy ujjal könnyű
szerrel elérik a térdkalácsot Hála tojás- 
diai atekuan görbül, ngy, hogy a hát
gerinc ® Kígyóktól a ny«&csigob'úig egy 
elipszis ala-ku pályát ír le. lAbeinak moz
gása « pávián-szerű majmokéhoz hasonla
tos. Járása bicegő ugriuMiozásból áll. Le
ülni csak ugv Ind, ili&t két tenyerét a 
púdra szorítja és ugv imzódakodi-k föl a 
levegőbe. Mikor ine^feleiő magiissájíban! 
van-, Lassan bocsátja aki testét. Ujjaítt 
egyenként luisználni nem tudja, mely ok
nál fogva természetesen n l''‘tíenlai-tií»hoz 
szükséges mimtnáil.s mozgás kifejtt-s*'Tc 
képleten és így ezeket a müveleloket csuk 
az ápolók segítségével végezheti. Rágni 
nean tud. Az ápolók etetik. BendszerinU 
tejbe rizst, vagy tejbe áztatott kényéi- 
kockákat, Levest, sz/t-vvá nagyjából csak 
folyót;ony dolgaikat, kap. Az. ételeket ka
nalanként öntik a szájúba, amit ő azután 
renrikivíH mohón, inándca rágás néíküi 
nyel te.

Hangja artikulúilan, bűmbe léshez ha
sonló. A legutóbbi évekig semmiféle éraés- 
Ixili viíHozás, hangszerü, vagy bármily 
más formában való uvilvúmilását nem 
tapi.sztaHák. uáta. Szintúgy' nem voltak 
tisztában azzal sem, hogy haH-c, lát-e 
egyáltalán? A legutóbbi évbeli viselkedése 
alatt megfigyelték, hogy erős sziirelváito- 
zúsokra reagál, a hófehér orvosi köpenyt, 
vagy a csillogó katonai gombokat észre
veszi. Ugyancsak reagál arra, ha az orvon 
a nevén szólítja. Miután azonban csoki 
arra figyel, ha az orvos hívja, azt .hiszik, 
hogy ez már csak megszokás. Ugyancsak 
a megszokással indokolják azt is, hogv 
felfigyel, ba az ételt hozzák és a-z ételt 
vivőhöz rohan, illetve, ha kanállal ütögr- 
•Jk az ennivalót larttlanazó edény oktatót, 
i’ckitámad annak, aki az ételt a kezében 
tartja. A legújabb megfigyelések ered
ménye még az is, liogy inig azelőtt a máé 
említett artikuláltak hangokon kivül leg
följebb -sirásszerii hangokat Iwdlalotf 
nélka. mosta.)iában több ízben, előfordul, 
hogy arca vigyorgásra torzul és gwgari- 
záláshoz hasonlatos nevetésiedét haltat.

A torz, aki mini fentebb említettek^ 
immár több, mint tíz éve takójw az egyik 
egyetemi idcgkltaikán-afk. István névre 
hallgat, de úgy koanohy orvosi körökben, 
mini a kórházhoz tartozók között, rövi
den csak Pilvunok nevezik. Pityu most 
túl van a tizenkiienccn és parasztszillők 
gyennekc, akik azelőtt tölbször, három- 
négyévenként, meglátogatlák, de most 
már hosszadb Ideje nem érdeklődtek e 
gyermek íiogyléte iránt, aki nyolcéves ko- 
rúbnn került az intézetbe.

Ha tavasz van. Pityut ktengtxfik » 
kertbe. Persze, csak ha síit a nnp. Es 
ilyenkor Pityunál boldogabb teriy nincs 
talán az egész földön. Ugrál, ordítoz, 
örül és ha fáik volnának t közeiben, tahin 
még fel is ugrana rájuk, mint egykor őse: 
az cmbersrni’níxu ma jóin. (i, d.)

Színház és fllmujticnsnsok
- ----- -i

♦ Poór Klári hangversenye. Szombat 
tón este » Vigadó «•ufóit termében elő
kelő közönség előtt debütált Poór Klári 
linngyereenyénekesnő. Szárnyaló, ticata 
és friss hangjával nagy fukart, aratott. 
Külooson Mozart- éw Schubert-dalokkal 
volt nagy sikero. 'Buttula László. Griea 
ée Dvorzak ceilakancortjínt játszotta.

* Díszelőadás less január 8-án a Vig- 
esinházbaa. A Nyugdíjintézet éavára 
színre kerül Pierre Wetar bohózata, a 
„Loute" és a legapróbb szerepeket w 
a legkitűnőbb színészek játaszik. Fel
lépnek Varsányi Irén. Gombaazögi Fri- 
<la és Ella. M&kay Margit. Hegedte 
Gyuláné, Kende Pa ti la. Balta Mariska. 
Hegedűs, Tanay. Fenyvesi. " . J. . 
Szerémy, Vendrei. Balassa. Szulágyi én

Kertée*.
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‘ Vígszínház kitűnő szerzői írták lé® 
‘Csortos Gyula, Gombaszögi Fekte, VaT- 
[sányi Irén fogják előadni. A jegyeket 
'erro az előadásra külön pénztár áru
sítja a Vigszinhárz Lipót-körúti előcear- 
.nolcálian, ma és köddé© délelőtt 9—1 
lóra között. FelülfizcMsekiet hálásan fo- 
*eud a Nyugdíj intézet.
■ * Második jubileum felé közeledik
lOffenbaoh. melyet e héten is minden 
leste rnegisméttdnek a Király Seánház- 
Iban. Jövő vasámw détutám 2% árakor 
Imérsókclt helyárakkal a „János vitézt*1, 
'csütörtökön Vizkereszt napján délután 
ipedig Várady Rv vwidégfel léptével a 
i „Cigánygrófnét“ játsszák.
. • A Hattyú tölti be a Vígszínház e
ij»rtét is. Csak szombaton este szakítja meg 
la sorozatot a Loute diszelöadiása, amelyet 
'« Vígszínház nyugdíjintézete javára tar
tanak meg kivételes szereposztáabain.
i • Peer Gynt állandóan zsúfolt házak 
'előtt kerül színre a Magyar Szinházr 
'ban. A kitűnő drámai költeményt e héten 
Ima, kedden, szerdán, pénteken és vasár
nap este játsszák. Csütörtök este Gótliék- 
ilapl cj Fedőm szombat este P. Márkus 
ÍI'^mJiávHl a Névtelen asszony van mü- 
&otop. Csütörtök délMtán 2% órai kéz- 
deMd zi Marta dél Carmen, jővö vasár- 

iivajp tiehilón pedig órakor P. Márkus 
'l.imíáoul fiz Utolsó csók megy.

• A bucsukeringő, a Városi Sxinháa 
fuj szenzációja, c bél (minden estéjén 
jsripre kcriil Petráss Sárival és D'Arrigő 
|Kornéllal a vezető szerepékben. Csak 

' ’ ojxeraest, amikor is &ípénlckj?n tesz 
ZsMőnfct ad iák.

• Mojioro — táblás házakkal: ez a
Belvárosi Sainhí® Geojnen Dandtn eK>- 
adásáimk müvóazi eredménye. Ebben a 
sikerben igen nagy része van porsze a 
pás^fjáték kedvességének, táncainak, 

*'c és zenéiének is. Kedden este,.
pás^tériá 

AJtaláín'aík ........ ......
Ho^hbá csütöriökkm détatón. „A lányom*' 
I cn.rri.ii népszerű Földes yignáték. vasár
ín ap kiél után pedjg SchlinlhGfrr híres 
■ „Gyermektir.iRédiű.te4* kér,ül firinre.
? • ,A Revü Százban uefez héten 
IntiitW’n este S^Jyvsiztér, csinőrtók dél- 
luffin is a Nétfrm'twiPag kerül színre. A 
liiéhitáwi dőadá.'jpfc?2>5 órakor kezdődnék 
fos nv-rttek heWAra&lk./ * 4 Szabásban a <le-
ceinbhri műsor utolsó hőbe az e heti, 
aiui^n' minden «rte. valamint csü
törtök és Vasárnap délután ifi a nagy
sikerű Bpüge et "jhoir, Kísérleti módszer, 

Vitamint a kitűnő magánszámok 
kófülpuk fijíinrp.

* ÍSflSy aurgol sportülm a Royal- 
Apoltób in. E heten különleges érde- 
lűjssége lesz a Róva?-Apolló míisorá- 
nak- Lady Mary chnen üiemutalia az 
első 3ingyobbszali»ásu angol filmet, 
amely .primőr voltán kívül is nagy ér- 
deklZíttósre tarthat számol, (inért ose- 
lekjuénye <dy 'hasonlilhatafllanul izgul- 

'más, hogy Amerika mozgószinházai 
[vetekedtek az efji'vlSzásáért. Nagyszerű 
boxmecsÁík és az epsomi <lerby szeírzá- 
ícíói váltakoznak a <larab'l)"an. de ezen- 
jkivül is kábító rendezési trükkök cme- 
|lik a csetekméoiyl az izgalmasság tető- 
l'fokáig. A filmet slákszerü zencszámok 
tkfcterik. Megelőzi ezt egy pompás kai- 
Hya^komédia: Dodo mint ti'ada. Az <üö- 
íadósok Jtéiküznapokon 5, 7 és 9, vasiár- 
Ina]tokon és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 
fórakor kezdődnek. Jegyek Bárdinál is. 
( * Mozgókép Otthon. A Corvin film
gyár nagyszabású és regényes fllmjútéka, 
!„A Judás fiai", ifj. Uher Ödön mesteri 
•rendezésével, M. Mnikay Margit, Igalils 
jSandy, Törzs, Fcnyvcssy, Z. Molnár, Zá
tony föszereplésévol, az egész idény leg- 
kíir.agaslóbb slágerének lazonvult. „Az 
[üzlet - üzlet!" egy amerikai karrier tör
ténete, kétségtelenül Amerika tagfino- 
niabb, leghumorosn'bb vigjótáka, amellett 
[érdekfesriIfibb a kgbonyohiltabb fadan- 
jdorregénynél. Vasárnap Auguszta kir. 
iliercegasszony, József Ferenc kir. főher
ceg és Zsófia kir. főhercegnő nézték végig 
la pompás előadást. Előadások: 5, 7, 9 
órakor.
i ♦ A Corso mai bemutatóján S&rdou 
világhírű drámájának, a „Fedorának" 
páratlan sikerült filmváltozata körül 
vászonra. A álagyar SznnihAz müsorda- 

‘rabjának méltó pendantju ez a gyönyö
rű táj főivé telekiben és pomjűí-s intoriou- 
jröklbí'n gazdag fUmsMger. Ezrei egyide
jűleg a nagyszerű Gaumoip filmgyár 
.Ítéljen a tenger** című halászdrfanája 
van jni'röotron.

* Az élei dlndula a Tivoliban. Szin
té páraHmn sókor kísérte a Tivoliban 
a Farkasok országa első részének lx»-

^nHitaltaát. Ez az egészen uj beállítású 
row /oy film, amelynek főszerepeit a 

,JCma<>ar jóLtemcrt két főszereplője, 
Carola HoJloivay WiUiatn Duncan

jáfsza, az elmúlt héten minden elő- Lipcsei Fortuna 1:1 (0:0). 7000 néző,
adásban eladott házat vonzott. A ! Pártra biró. vezrtte & játólwt. A,z JJTE^gó*- 
sodik résznek Az élet diadala a címe, 
s ha lehet még fokozása azoknak az 
izgalmas jeleneteknek, melyeket az el
ső részben láttunk. Az előadások hét
köznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár
napon és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 
óraikor kezdődnek.

* Az utolsó Mohikán az Urániában.
A vasárnapi bemutatón nagy sikert ara
tott Cooper gyönyörű ifjúsági regényének 
megható romantikája befejező nesze, mely - 
a legnagyszerüiblb eszközökkel jdeniti (jHId 
meg Vndűlőinek, Nagy kígyónak és , 
Keményszívűnek izgalmas kalandjait. Az 
Uránia előadásai 5, %7 és 9 órakor kez
dődnek.

AÍZ M7JÍ 
kettős gyözetme 
Németországban

Ünneplik 
a magyar bafn&kcsapatot
A Mdfflfar Testgyakorlók Köre láb- 

darugócsapatíi németországi túrájának 
első kél állomásán, Drezdában és Lip
csében fényes győzelmet aratóit. A 
nxag^ar bajnokcsapat a legjobb néinot- 
orsWigi cgyesiiiletdkkél mérkőzött, 
amelyi&efl óriási fölény mellett győ
zött le. Mindkét nap közel tízezer 
főnyi közönség nézte végig a játékot 

,és vf?gig nagy örömmel fogadták a 
l^i-fdhércket.

A kél mérkőzésről tudósítónk a kö
vetkezőket tavim1 tozza:

Drezda, január 4.
MTK—Brandenburg^* BS 5:0 (3:0)b
Pompás tavaszi időbeli', a.

buryer Baflspiel Club 
nyénkőzött az MTK. először 89jp0'íőn.yj’ 
közönség elölt. Óriási fölény n^llejl? 
végig könnyen nyerte a jártait aí" 
MTK, amely pazar technikai jáféKkítí 
szinte elragadtatta a közönsé’gol. Az 
első félidő góljait a kówebkezők rág
ták: 1. Dobsa, 2-i‘k Orth é.s a han-jná- 
dik gólt ugyancsak Orth rúgta. Szű*n®| 
után ismét Orth érdeme volt a négAp- 
dik giV), miig az ötödik gólt Molnár 
szerezte meg. A BrandcnDnirgiiak áro
sén küzdöliSck, de a nagy techiijjijiju 
MrJ'K-v^l szemfljen teli elejtenek voítóló. 
A győztes csapat legjobb tagjgí <Len- 
Irry. Kertész II. és N-adier voltak.
MTK—Ballsplel und Bew< 

kombinál S?1 (1
Lipcse, január 2.

A’ 3<ét legerősebb liiposei csapatból 
összráHiloll egyiillessel jálszoflt vasár
nap a MTK, aji’ely tízezer főnyi közön
ség előtt' folyt le. Vasárnap ismét egyik 
kÁg.johb formáját jáitszolták ki a kék
fehérek és ugynne'ak abszolút fölény 
nyel nyerték a mérkőzést. A gólok a 
■kövdlkcző sorrendben estek: 12-ik 
perclien Károly, a 20-ik percben 
ugyancsak Károly, a 25-ik percben 
Molnár. Szünet urtán a 10-ík perc 
eredménye*; rúgása Molnár érdeme, a 
42-ik percben Orth rúgott gólt. A né
metek qgyellen gólját a 13-ik pordben 
rugl’ák. A legjobb játékosok ezúttal 
Braun, Molnár és Orlh voltak.

A Lapterjesztők boxversonye. A Mtv- 
gyúr Laptorjosztok Sport Clubja va
sárnap délután kitünően sikerült 
boxoló (házi) bajnoki versenyt rende
zett clubhelyiségében, amelyet több 
mint 501) főnyi közönség nézett végig. 
Az egyes boxversenyek rendkívül érde
kes küzdelmeket eredményeztek és a 
győztesek nagyin szód és értékes fisz- 1 
teletdijakat nyertek. A meghívottak
versenye is rendkívül l'wahnas volt, 
amelyen az FTC kitűnő voreenyzői vet
tek részt. Az eredmények a következők : ■ 

Pehelysúly. 1. Wasservogel, 2. "
1. Seemmn, 2. Bilit:. 1. Kiéin, 2.
1. Lamgcr. 2. Kovács.

Könnyű sulyu bafnokság.
2. Horváth, 3. Briaánszky.

Középsúlyú bajnokság. 1.
László.

Meghívottak versenue. 1. Bodó (FTC), 
2. Dobránszky Zombory. 1. Rózsa (FTC), 
2. Benő (FTC). 1. Untcnecker. 2. Paulik 
(FTC) feladta. Döntő mérkőzés: 1. Fózsa 
(FTC), 2. Untcnecker (FTC).

Az UTE németországi footballturéja. 
Az l jpesti Torna Egylet befejező német
országi foothnllturáiának két mérkőzésé* 
röí « következő táviratot kaptuk: UTE—

iát Egj/hiizi rutrta. — UTE—Plauen Fuss- 
hall Club 1:0 (0 : 0). Ptauen. A Rólt szál- 
lén Egyházi rúgta.

Zsokék—Színészek 6:3 (4:1). Újév 
napján a népszigeti pályán az ategi sze
gény gyermekek javára jótéikonycélu mér
kőzést játszottak az újpesti színészek a 
zsokékkal. A zsokék nagy fölénynyel 
nyerték a mérkőzést.

A mai bécsi bajnoki footba.llinérkő- 
zésnek. amely február végéig az utolsó 
volt, eredménye: Rapid—W.1C 9 : 0.

közgazusAg
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Jtaciás fiai j
és üaies üzlet
Előadások: 5, ®/«7 és i/<9. órakor 

Pénztár: délelőtt ’/stl—‘M-Ig délután 3 órától

FŐVÁROSI ORFEUM 
Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keleti és Ribnej 

AZ UJ JAMOáSís MŰSOR!
Kezdek: fél 7 Kezdete fél 1

Tőzsdei magánforgalom. A két ün
nepnapon nem volt lényegesebb ma
gánforgalom Jógonuán csak néhány 
kuliszpapirban volt üzlet; Magvar Hí
lelt 2100, Déli Vasutat 2800 koronáért 
keresték. Nagy kereslet inuflalkozott 
az Országos la iránt, melyet 3000 ko
ronán felül vásároltak. Plkiilnis 1100 
koronára cserélt gazdát. Szilárd volt a 
márka, melyet 830 koronán is keres
tek.

A M. Kir. Fúlyam- és Tengerhajózási 
r,-t most tairt’otiba 24. és 25. rendes köz
gyűlését, melyen a negyedszázados jubi
leum alkalmából hálásan onilékeztek meg 
a társaság alapítóiról és tervezőiről. Az 
utóbbi két év vesalesí&ge 3.79 millió K, 
mely az ismert katasztrofális események
kel függ össze. Az igazgatóságba Popovics 
Nándor és Montagu Villiérs urakat válasz- 
•ílffök, s a közgyűlés után tartott igazga- 
Ío&á*í ülésen ebiökké Popovics Sándort, 
alShöl^klíé pedig Horváth Elemért és 

'Marffy Edét választották meg.
Nokscii losz-féie Nasiczi Tan n in gyár és 

QöKütész R.-T. A Rosenberjz Hermáim 
y^zépgazgató által a Banque de Paris et 

í (IpTp'ays Bas vezetése alatt álló elsőrangú 
, külföldi péncsoporttal folytatott tárgyaJá- 

■sok sikerrel befejeződtek. Ennek eredmé
nyéképp Genf székhelylyel részvénytársa- 

[ ság alakult. A Nasici részvényeseinek 
[ iílinden részvényért két darab egyenként 
I Í00 svájci frank névértékű és a budapesti 
tőzsdére is bevezetendő részvény fog a 
jövő év elején cserébe felajánltalni. Az uj 
•részvények egy tekintélyes részét a mos- 
tani árfolyamot meghaladó áron a kül
földi pénzcsoport veszi át. míg a fen- 
máraictó részvénymennviség legalább 

. ugyanolyan áron külföldön lesz oMielyc- 
Zcfiilő. A tranzakció 'keresztülvitelét a 
•líÜZai Bánik r.-t. eszközli.

A Csáky tőkeemelése. A gróf Csáky 
László prakfalvi vas- és acélgyár rt. rend
kívüli közgyűlése elhatározta a vállalat 
aila,ptökéjének 12 millió koronáról 20 
millió koronára való fölemelését. Az elő
vételi jog január 5-től U-ig lesz 620 ko
ronás áron 3 : 1 arányban a Budapest- 
Lipótvárosi Takarékpénztár Rt.-nál gyako- 
rojfliató.

A Goldberger Részvénytársaság köz
gyűlése, Goldberger Sam. F. és Fiai 
r.-d. Buday-Goldberqer I_eó dr. elnöklete 
alatt tartott rendes közgyűlése elhatá
rozta, hogy az. 1,741.946.06 korona tiszta 
nyereségből az 1919/20-ik űrietóvre rész
vényemként 28 korona osztalék fizettessék. 

! A XV. szelvény január 3-tól a Budapesti 
j Egyesült Takarékj>énrtárnáll, az Angol-

■egungsspiekr 
[3&).

Meiling, 
Stahlcr.

üamis fegakat 
Brilliánsl 
Ékszeri
Pialitiáí
Antik tárgyakat

®s modora ■KcptAvl olajfestményeket 
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ABBAZUl &£%
egész téBen nyitóvá

Felvételt iroda: VL, Andrússy-ut 5. :: Telefon 130—63 
Wien, 1., Kohlniaikt 12. Telefon 49—39/tít. II.

Osztrák Bánik budapesti fiókjánál és <dLap“'an 
társulat pénztáránál váltiható te. A köz? „f clIcn
gyűlés után tartott igazgató-ülésen 
nőkké Budag-Goldberger Leó dr., 
elnökké pedig budai Goldberger Géza 
Vészi József választattak meg".
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mhboh
A szenzációs Itmnűrl műsor

Fájós lábakra pipit !
Felvilágosító Irat ingyen ésbérnwntvc. || ,

MÁSOLAT. Magy. K’r. Földmivelés- 
ügyi Miniszter. 69977/1919. IX. ü. o. A 
főváros*tanácsának 1918. évi június 27-én 
1908/918. VIII. kih. sz. a. hozott és a mull! 
évi január hó 6-án 2896/919. (kifli. sz. <i. 
kelt jelentésével felterjesztett, illetőleg a 
63-16/919. B. M. rend, érteim élbon uj tár
gyalás végett a tanács múlt évi október 
17-én 909/919. kiih. sz. a. kelt jelentésével 
újra felterjesztette azt a másodfokú ítéle
tét, melylyel * VII. kér. étül járónak 
164/918. kih. sz. I. fokú ítéletét a terhelt 
félnek felebbezése után helybenhagyva, 
Beledy József kávé mérő budapesti (VII.. 
Elemér-utca 33.) lakost 10% vízzel hami
sított tej forgalomba hozatala által elkö
vetett kihágásért az 1895. évi XLVI. t.-c. 
3. §-ána'k c) pontja alapján 3 (három) 
napi elzárásra és behajt hatat lanság esetén 
iováibln 15 (tizenöt) napi elzárással hc- 
lyetesitendő 300 (háromszáz) K pénzbün
tetésre ítélte és a felmerült 8 (nyolc) K 
yegyvizsgálati díj megtérítésére kötelezte 
és elrendelte, hogy a jogersö Ítélet a tér-, 
beit költségén egy ízben a „Hétfő" című 
papban„ közzé tétessék, míg az Orbán Jó-' 

i foivr-nialba tett eljárást meg
szüntette, a terheltnek fclelbbezése folytán 
felülbíráltam és annak eredményéhez ké
pest következőleg ítéltem: Az ítéletet 
Orbán Józsefre vonatkozó nem fclehbezelt 
részében nem érintem, Beledy Józsefre 
vonatkozó felcbbezett részében pedig he
lyes indokainál fogva annál is inkább 
licbibenlbagyom, mert a felebhező a hi
vatkozott tanuk kihallgatásával azt kí
vánja bizonyítani, hogy a tejbe vizet ő 
nem kevert, azt azonban ő maga is be
ismeri, hogy a vizezett tejet forgalomba 
hozta. Minthogy &• terheltet a hamisítóit 
tej forgalomba hozataláért kellett meg
büntetni, a bizonyítás kiegészítésére és a 
tanuk Kihallgatására szükség nincsen, 
mert tényállás kellően fel van déribe. 
Idézett jelentése mellékleteit visszaiküldöm 
azzal, hogy jelen ifidről az érdekelten 
éTtcsi.rndők. Budapest. 1920 április 30-án. 
A miniszter rendeltéből: Maggary s. k. 
min. tanácsos. P. H.

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Társszerkcsztők:
Fájás lábakra cipők °elené|. B„dapcsl, i Dr- elek hugó fajok mátyás
P.lv i ....._______ > , “U-14. | | ''.'S
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